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อ่อนโยนแต่ทรงพลงัมากมาย ในสายตาของชาวโลก
SOFT POWER

 ทนัททีี ่Milli - ดนภุา คณาธรีกลุ แรปเปอร์สาวไทย สร้างประวติัศาสตร์เป็นศลิปินเดีย่วชาวไทยคนแรกทีไ่ด้ขึน้แสดง
บนเวทีระดับโลกในเทศกาลดนตรี Coachella  2022 - The Coachella Valley Music and Arts Festival 
โดยจัดขึ้นที่  Empire Polo Club เมืองอินดิโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของทีมศิลปินเอเชีย
ภายใต้การน�าของค่ายเพลง 88rising ที่พา Milli จากประเทศไทยเข้าร่วมเวทีนี้ด้วย ยังมี CL, Jackson Wang 
และ Utada Hikaru เจ้าของเพลงดังอย่าง Come Back To Me และ First Love รวมถึงปีก่อนๆ ที่เกิร์ลกรุ๊ป 
K-Pop จากประเทศเกาหลใีต้อย่าง Blackpink กเ็คยขึน้เวทนีีม้าแล้วเช่นเดยีวกนั ซึง่แม้ว่าจะหยดุจัดไปถงึ 2 ปีภายหลังจาก 
การระบาดของ COVID-19 แต่ความนยิมกย็งัไม่ตกลงแต่น้อย มผีูค้นหลัง่ไหลมารวมตัวกัน และติดตามผ่านช่องทางต่างๆ 
เพื่อดื่มด�่ากับอรรถรสทางดนตรีจากทั่วโลก

	 สิ่งส�ำคัญในเวที	Coachella	 ปีน้ี	 ได้กลำยเป็นกระแสโด่งดัง	 
เป็นที่รู ้จักของคนไทยมำกขึ้น	 ก็คือกำรที่	Milli	 ได้ขึ้นเวทีนี้โดย 
สร้ำงต�ำนำนด้วยกำรโชว์กินข้ำวเหนียวมะม่วงบนเวที	 นับเป็น 
กำรเผยแพร่	 Soft	 Power	 ด้ำนอำหำรไทย	 ให้เป็นท่ีแพร่หลำย 
บนเวทีระดับโลก	นอกเหนือจำก	Content	 ในบทเพลงแรปท่ีพูดถึง
ประเทศไทยในเชงิเล่ำสถำนกำรณ์ได้แบบแสบๆ	คนัๆ	หลำยประเดน็	
แต่หนึง่ในเนือ้หำ	ทีแ่รปเปอร์อำยุน้อย	มำกควำมสำมำรถได้น�ำเสนอ	
คือ	ข้าวเหนียวมะม่วง	หลงัจำกจบโชว์แล้ว	Milli	ยังได้โพสต์ข้อควำม
ผ่ำน	FB	ว่ำ	Show me your “mango sticky rice”	จนกระทั่งท�ำให้
นอกจำก	#MILLILiveatCoachella	 จะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแล้ว	
#ข้าวเหนียวมะม่วง	 ยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์	 รวมถึงติดค�ำค้นหำใน	

Google	 ด้วย	ท่ำมกลำงเสียงสะท้อนมำกมำยผ่ำน	Social	Media 
ว่ำเห็นโชว์ของ	Milli	 แล้วอยำกกินตำม	มียอดจ�ำหน่ำยทั้งหน้ำร้ำน 
และสัง่ซือ้ข้ำวเหนียวมะม่วงผ่ำน	Food	Delivery	เพ่ิมขึน้อย่ำงเหน็ได้ชดั 
มีส่ือมวลชนน�ำเสนอข่ำวกันทุกช่องทำง	 แม้กระท่ังนำยกรัฐมนตรี 
ก็ออกมำแถลง	และให้สัมภำษณ์ต่อประเด็นกำรสร้ำง	 Soft	 Power	
ของไทยในวันรุ่งขึ้น
										ปรำกฏกำรณ์ข้ำวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์	อยู่ยำวนำนนับสัปดำห์	
เมื่อหน้ำจอ	 Social	 Media	 ทุกแพลตฟอร์มมีแต่รูปข้ำวเหนียว
มะม่วง	ทั้งในและต่ำงประเทศ	ผลิตผลที่ซบเซำกลับมำขำยดีอีกครั้ง 
โดยไม่ต้องใช้งบประมำณมำกมำยมำกระตุ้น	แบบกำรท�ำกำรตลำด
ดั้งเดิม
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ท�าความรู้จักกับ Soft Power 
	 ค�ำว่ำ	Soft Power	 ได้รับกำรกล่ำวถึงและอธิบำยครั้งแรก 
โดย	Joseph S. Nye ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ จากสถาบัน
จอห์น เอฟ เคนเนดี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงกำรต่ำงประเทศและกระทรวงกลำโหมของ
สหรัฐอเมริกำ	สมัย Bill Clinton	เป็นประธำนำธิบดี	ซึ่งเขำได้พัฒนำ
แนวคิดน้ีร่วมกับ	Robert Keohane	 โดยได้เขียนหนังสือ	Power 
and Interdependence	 ต้ังแต่	 ค.ศ.	 1977	 ในบริบทที่กว้ำงขวำง 
กว่ำปัจจุบันน้ีมำก	 ครอบคลุมทั้งเรื่องของกำรเมืองกำรปกครอง	
นโยบำยสำธำรณะ	 กำรทูต	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศและ 
กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมือง	 ซึ่งสร ้ำงควำมเคลื่อนไหวและ 
แรงขับเคลื่อนทำงสังคม	ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง	
	 ในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศน้ัน	 ค�ำว่ำ	 Soft	 Power	 
มักหมำยถึงอ�ำนำจท่ีท�ำให้ประเทศอื่นๆ	 ปฏิบัติตำมควำมต้องกำร	
โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้อ�ำนำจ	อำวุธ	อิทธิพล	ควำมรุนแรง	กำรบังคับ	
หรือมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ	 แต่เป็นควำมสำมำรถในกำรท�ำให้ผู้อ่ืน 
มีควำมพอใจที่จะเลือกเอง	 เป็นกำรใช้อ�ำนำจเชิงดึงดูด	 ให้ผู้อ่ืน
ยอมรับในสิ่งท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเรำ	 ซึ่งในส่วนนี้ได้มี 
นักวิชำกำรของไทยหลำยคน	พยำยำมให้ค�ำจ�ำกัดควำมเป็นภำษำไทย 
ไว้หลำยค�ำ	 เช่น	ค�ำว่ำ	พลังอ�ำนำจละมุน	 /	อ�ำนำจทำงวัฒนธรรม	 /	
อ�ำนำจอ่อน	/	อ�ำนำจโน้มน�ำ	/	อ�ำนำจโน้มน้ำว	เป็นต้น
	 โดยอ�ำนำจทีก่ล่ำวถึงนี	้เกิดขึน้จำกควำมสำมำรถในกำรดงึดดู 
และสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม	โดยไม่ต้องใช้อ�ำนำจบังคับหรอืให้ทรพัยำกรใดๆ 
ซึง่ต่อมำในปัจจบุนั	จะถูกน�ำมำใช้ในกรณีของกำรเปลีย่นแปลง	และ
สร้ำงอิทธิพลทำงควำมคิดให้เกิดควำมในใจ	ควำมชื่นชอบที่เกิดขึ้น
ต่อสังคมและประชำชนในประเทศอื่น	 โดยอำศัยทรัพยำกรพ้ืนฐำน	
3	ประกำร	ได้แก่

  1) Culture
	 กำรที่วัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง	สำมำรถสร้ำง
ควำมน่ำสนใจ	เป็นที่รู้จักในประเทศอื่นๆ	โดยแพร่หลำย	ที่อำจจะ 
เกิดจำกกำรเผยแพร่	 ติดต่อส่ือสำร	 กำรค้ำ	 กำรแลกเปลี่ยน 
ทำงวัฒนธรรม	ทีม่แีรงดงึดดู	จนท�ำให้เกิดกำรยอมรบัและค่ำนยิม
ต่อประเทศอืน่	ย่อมท�ำให้วฒันธรรมดงักล่ำวกลำยเป็น	Soft	Power	
ของประเทศนั้น	ซึ่งจะมีมำกขึ้น

  2) Values
	 คุณค่ำ	 ค่ำนิยมต่ำงๆ	 ของแต่ละประเทศ	 อำทิ	 ค่ำนิยม
ทำงกำรเมือง	หำกค่ำนิยมทำงกำรเมืองของประเทศใด	มีแนวคิด
ที่ตรงกันหรือสอดคล้องกับทิศทำงของประเทศอื่น	 จนได้รับ 
กำรเห็นด้วย	มทีศันคตไิปในทิศทำงเดยีวกัน	ย่อมท�ำให้ประเทศนัน้	
มี	Soft	Power	ที่เพิ่มขึ้น	ขณะที่ในทำงกลับกัน	ถ้ำจุดยืน	แนวทำง
ของประเทศมีควำมแตกต่ำง	 ขัดกับค่ำนิยมของประเทศอื่นๆ 
อย่ำงเห็นได้ชัด	 ย่อมท�ำให้	 Soft	 Power	 ของประเทศ	มีโอกำส 
ที่จะลดลงตำมไปด้วย

  3) Foreign Policies 

	 ในส่วนของนโยบำยต่ำงประเทศนั้น	 ในกรณีที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งด�ำเนินนโยบำยที่ก้ำวร้ำว	 ไม่จริงใจ	 ขำดกำรใส่ใจ 
ต่อท่ำทีของประเทศอื่นๆ	อย่ำงส้ินเชิง	 ย่อมท�ำให้โอกำสที่จะเกิด	
Soft	Power	ได้ยำกขึ้น

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

drphotjai@gmail.com

นักส่ือสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี 
ในด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ สือ่สารการตลาดแบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
จนถงึระดบัชาติ ผู้บรรยายในระดบัปรญิญาโท-เอก ให้กบัมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�าแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
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เราได้เรียนรู้อะไรจาก Soft Power 
	 ในปัจจุบัน	 แนวคิดด้ำน	 Soft	 Power	 ได้ถูกพัฒนำไปไกล 
กว่ำเดิมมำก	 โดยเฉพำะในยุคที่กำรสื่อสำรเติบโตท่ำมกลำงช่องทำง	
Social	Media	รูปแบบกำรจัดกำรกับ	Content	ที่มีกลวิธีกำรสื่อสำร 
ที่แยบยล	 ได้ถูกประยุกต์กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสำธำรณะ	 สื่อบุคคล 
สื่อใหม่	 ช่องทำง	 กิจกรรม	 เพ่ือมำใช้ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ 
ระดับประเทศ	 ท�ำให้เกิดประโยชน์มำกมำยมหำศำล	 ส�ำหรับผู้ท่ีมี
ควำมเข้ำใจและมีวิธีกำรขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภำพ
	 กรณีศึกษำของหลำยประเทศ	 อำทิ	 สหรัฐฯ	 จะเห็นได้ว่ำ 
มทีรพัยำกรท่ีเป็น	Soft	Power	ทีแ่ขง็แรง	เช่น	วัฒนธรรมควำมบนัเทงิ	
ศิลปิน	ดำรำ	นักร้อง	แฟชั่น	อำหำร	รูปแบบกำรใช้ชีวิตแบบเสรีนิยม 
ทีน่�ำเสนอผ่ำนภำพยนตร์	ข้อมลูข่ำวสำรไปทัว่โลก	ประเทศขนำดใหญ่ 
อย่ำงจีน	 และอินเดีย	 มีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์	 ทั้งศำสนำ 
ควำมเป็นอยู่	ลกัษณะเฉพำะ	ของภูมปิระเทศ	แม้กระทัง่กำรขบัเคลือ่น 
ท้ังทำงด้ำนภำพยนตร์ชุด	 ศิลปิน	 ดำรำ	 นักร้อง	 คอนเสิร์ต	 แฟชั่น 
กำรท่องเท่ียว	วัฒนธรรมควำมเป็นอยู่	อำหำรกำรกิน	ของประเทศอย่ำง 
เกำหลี	 ญ่ีปุ่น	 ล้วนเป็นกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ	ส�ำหรับกำรขับเคล่ือน 
Soft	Power	ทั้งในระดับยุทธศำสตร์ของประเทศ	ทำงด้ำนกำรสื่อสำร	
กำรตลำดในระดับสำกลที่ประสบควำมส�ำเร็จ	ได้อย่ำงน่ำสนใจ

ประเทศไทย กับการใช้ยุทธศาสตร์ 
Soft Power
	 หำกเมื่อย้อนกลับมำดูประเทศไทย	จะพบว่ำประเทศไทยนั้น
อุดมไปด้วยคุณค่ำทำงวัฒนธรรม	ค่ำนิยม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	
ศิลปะ	กีฬำ	ควำมเป็นอยู่	สิ่งแวดล้อม	ควำมบันเทิง	กำรผ่อนคลำย	
ภูมิปัญญำ	 งำน	Classic	 งำนพ้ืนบ้ำนท่ีมีอัตลักษณ์	 และยังมีอีก 
หลำกหลำย	อันเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญของประเทศ	นั่นคือ	Soft	Power 
ที่ทรงพลัง	 สำมำรถสร้ำงมนต์เสน่ห ์	 กำรยอมรับให้มีอิทธิพล 

ทำงทัศนคติ	ทีส่่งผลต่อพฤติกรรม	มมุมอง	แนวคดิควำมนยิมชมชอบ 
ของชำวโลกได้อย่ำงมำกมำยนับไม่ถ้วน	 ซึ่งควรค�ำนึงถึงประเด็น 
ที่ส�ำคัญ	ดังนี้
 • Soft Power Strategies กำรบริหำร	 Soft	 Power	 ในเชิง
ยุทธศำสตร์	และมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนอย่ำงจริงจัง	เป็นระบบ
 • Thai Value Creations กำรจดักำรคณุค่ำทำงวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของชำติ	กำรก�ำหนดทิศทำง	สร้ำงคุณค่ำ	รักษำ	เผยแพร่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 • New Marketing Model กำรวำงแผนกำรตลำดของประเทศ
ภำยใต้มุมมอง	 ด�ำเนินกำรตลำดแบบใหม่	 ท้ังกำรสร้ำงกำรตลำด 
ด้ำนสินค้ำกำรเกษตร	กำรตลำดวัฒนธรรม	กำรท่องเท่ียว	และอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง
 • Strategic Communication Development กำรพัฒนำ
กลยุทธ์กำรส่ือสำรของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ	กำรเชื่อมโยง 
ทั้งกำรส่ือสำร	 กำรประชำสัมพันธ์	 กำรส่ือสำรแบรนด์	 กำรจัดกำร
ข้อมูลข่ำวสำร	 กำรทูต	 และเศรษฐกิจ	 ท่ีเก่ียวเนื่องท้ังภำครัฐและ
เอกชน	อย่ำงไร้รอยต่อ
 • Build on	กำรขยำยผล	พัฒนำสิ่งที่ท�ำไว้แล้วให้ก้ำวหน้ำหรือ
ได้ผลดีย่ิงขึ้น	 ทั้งในเรื่องรำวเดียวกัน	 และส่วนอื่นๆ	 ขยำยต่อยอด 
ไปเรือ่ยๆ	มกีำรเชือ่มโยงอรรถประโยชน์ในเชงิสร้ำงสรรค์	มกีำรส่งเสรมิ 
สนับสนุนอย่ำงเป็นรูปธรรม

	 กำรท�ำให้ทรัพยำกร	 ที่มีอยู่มีพลัง	และสิ่งที่ทรงพลังเหล่ำน้ัน	
สำมำรถดึงดูดให้ผู้คน	จำกประเทศต่ำงๆ	เหล่ำนั้นมีควำมรู้จัก	เข้ำใจ	
เกิดควำมรู้สึกอยำกมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมของไทย	ย่อมเป็นกำรใช้
ประโยชน์ทำงวัฒนธรรมและทรพัยำกรท่ีม	ีจะน�ำไปสูพ่ลงัอ่อนโยนแต่
มีอิทธิพลน่ำสนใจอีกมำกมำย	สำมำรถกระชำกใจคนทั่วโลก	เพื่อน�ำ
ไปสู่ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจในที่สุด	


