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บทคัดย่อ 

บทความวิจ ัยเร ื ่อง นโยบาย Soft power กับการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้  มี

วัตถุประสงค์สองประการคือ ประการแรกเพ่ือศึกษานโยบาย Soft power ของเกาหลีใต้ที่มีผลต่อการ

ส่งออกวัฒนธรรม ประการที่สองเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกาหลีใต้นำนโยบาย Soft power มาใช้ใน

การส่งออกวัฒนธรรมตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน 

ผลการศึกษาพบว่าการที่เกาหลีใต้นำนโยบาย Soft power มาใช้ในการส่งออกวัฒนธรรมนั้น

มีสาเหตุหลายประการด้วยกัน ที่เห็นได้ชัดคือเกาหลีใต้ต้องการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจดา้น

การเงินในช่วยปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งการนำนโยบาย Soft power เข้ามาช่วยฟื้นฟูประเทศนั้น

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจาก Soft power มีบทบาทในการช่วยดึงดูดความสนใจจาก

ประเทศอื่นๆ ผ่านสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม

สมัยนิยม อาทิ เช่น อาหาร การแต่งกาย ภาพยนตร์ ละครชุด เพลง ฯ โดยความสำเร็จนี้มีที่มาจาก

การวางแผนที่ดีและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลเกาหลีใต้ทำให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้า

ทางวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับสถานะของประเทศในเวทีโลกและยังช่วยส่งเสริม

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งกระแสเกาหลีนิยมได้นำความเป็นสากลเข้ามา

ผสมผสานทำให้เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเผยแพร่สู่ประเทศต่างๆได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 

คำสำคัญ : Soft power, การส่งออกวัฒนธรรม, กระแสเกาหลีนิยม (Korean wave) 
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นโยบาย Soft power กับการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ค.ศ.1997-ปัจจุบัน 

 

Soft power หรือ อำนาจอ่อน เป็นแนวคิดของโจเซฟ เนย์ (Joseph Nye) นักวิชาการด้าน

รัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที ่กล่าวว่า อำนาจอ่อนคือการค่อยๆชักจูงให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี ่ยนแปลง

พฤติกรรม โดยที่ไม่มีความรุนแรงหรืออาวุธเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ เป็นการครอบงำโดยทำให้

ประเทศอื่นๆร่วมมือหรือปฏิบัติตามความประสงค์ของเราโดยไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับ และอาจนิยม

ชมชอบด้วยเนื่องจากได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (บวร โทศรีแก้ว,2558) ซึ่งแตกต่างจากอำนาจแข็งที่

หมายถึงการใช้อำนาจที่เป็นรูปธรรม เช่น อำนาจทางการทหาร ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดย Soft 

power สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่ที่สำคัญคือวัฒนธรรม (culture) ค่านิยม (political 

values) นโยบายและองค์กรเชิงสถาบัน (foreign policies) (Kan Yuenyong,2558)  

Soft power ของเกาหลีเป็นการส่งออกวัฒนธรรมร่วมสมัย  ประกอบไปด้วยการใช้สื่อ
ต ่างๆ เช ่น ละคร (K-Drama) ภาพยนต์ (K-Movies) เพลงและดนตรี (K-Pop) นอกจากนี ้ย ังมี
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่รัฐส่งเสริมเพิ่มเติมได้แก่ อาหารเกาหลี (Hansik) ชุดแต่งกายประจำชาติ การ
ส่งออก Soft Power ด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ได้รับรับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมของ
ประเทศโดยได้ม ีการประกาศนโยบาย  Korea  : Culture, Creativity and Content (เกาหลี
ใต้: วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ และเนื้อหา) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมของ
เกาหลีใต้ ด้วยการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในวงการภาพยนตร์  ดนตรี การแสดง การ
ออกแบบ ฯลฯ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และการผลิตสื่อบันเทิงต่างๆ มีจำนวนเพ่ิม
มากขึ้น พร้อมทั้งก่อตั้งสถาบัน The Korea Creative Content Agency (KOCCA) ในปี 2008 เพ่ือ
บริหารจัดการและส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีไปสู่ต่างประเทศ สร้างตราสินค้า (Branding) และ
ทำการตลาด (Marketing) ด้วยอุตสาหกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับว ัฒนธรรมเกาหลี  ไม ่ว ่าจะเป็น
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ แอนิเมชั่น  ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์,2559) รวมถึงใช้
แนวคิด Copy and Develop ที่พัฒนาประเทศได้จริง อย่างวงบอยแบรนด์และเกิร์ลกรุ๊ป (Boy Band 
& Girl Group) หรือมือถือซัมซุง (Samsung) ที่เลียนแบบจุดเด่นจากศิลปินระดับโลกหรือแบรนด์ชื่อ
ดัง แล้วนำมาพัฒนาต่อให้โดดเด่นและสมบูรณ์ (Kyu,2019) 

กระแสเกาหลีเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดยผ่านสินค้าทางวัฒนธรรมเคป๊อป ซึ่ง
ได้แก่ เพลง(K-pop) ละครโทรทัศน์ (K-Series) ภาพยนตร์ (K-Movies) วีดีโอเกม นวนิยาย การ์ตูน
และแอนิเมชัน โดยในช่วงแรกอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นเริ่มดำเนินการกิจกรรมโดยภาคเอกชนในการ
ค้าขายและส่งออกทางวัฒนธรรมไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และ
เพลงเกาหลี กระแสที่เกิดขึ้นนำรายได้มหาศาลกลับเข้าสู่ประเทศ ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องกลับมา
พิจารณานโยบายด้านวัฒนธรรมเสียใหม่ โดยรัฐบาลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
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ภาคบันเทิง กระแสเกาหลีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสดใหม่ที่เป็นทางเลือกของ
ตลาดโลก ในยามที่กระแสของเจป๊อปเริ่มถดถอย และลัทธิต่อต้านอเมริกันแพร่ไปทั่วโลก จนได้รับ
ความนิยมแม้ในกระทั่งประเทศทางแถบตะวันตก  เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา หรือประเทศที่
เคร่งครัดศาสนาเช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผลกระทบของกระแสนิยมคลื่นเกาหลีส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ทำรายได้มากขึ้น  และยังทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจใน
เรื่องราวของความเป็นชาติเกาหลีมากขึ้นอีกด้วย (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์,2558) 

Soft power ของเกาหลีมีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมสูง เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมที่ไดร้ับ
การยอมรับในหลายๆประเทศ คำสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงที่เป็นสื่อกลางหลักของนโยบาย soft 
power คือคำว่า ‘ฮันรยู’ (Hallyu)  แปลว่า ‘คลื ่นวัฒนธรรมเกาหลี’ มีจุดเริ ่มต้นในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1990 คนอาจรู้จักคำว่า K-Pop เป็นหลัก แต่คำที่ใช้ในวงวิชาการคือคำว่าฮันรยูที่มีที่มาจาก
ภาษาจีน Hánliú แปลว่า Flow of Korea หรือการไหลบ่า (ทางวัฒนธรรม) ของเกาหลี ในช่วงแรก
สิ่งที่ได้รับความนิยมก่อน คือ สิ่งที่เรียกว่า K Drama หรือ ละครเกาหลี ซึ่งได้รับความนิยมในจีน
ก่อน ตามด้วยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากนั้นจึงเริ ่มเกิดกระแสดนตรีป๊อป
เกาหลี (K-pop) ซึ ่งม ีแรงหนุนส ่งในจ ังหวะที ่พอดีก ันกับการเก ิดข ึ ้นของส ื ่อส ังคมออนไลน์
อย่าง YouTube ทำให้ Korean Wave เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ตั้งแต่แถบ
ลาตินอเมริกา ไปจนถึงอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และที่สำคัญ
ที่สุดคือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเกิดขึ ้นของ Korean Wave นี้ ทำให้รัฐบาลเกาหลีใช้
วัฒนธรรมของตัวเองเป็นสินค้าส่งออก เพื่อขยายพรมแดนของ Soft Power ให้กินความกว้างออกไป
อีก ไม่ใช่แคเ่รื่องรายการโทรทัศน์หรือดนตรี แต่รวมไปถึงแฟชั่น อาหาร และเรื่องอ่ืนๆ ด้วย (โตมร  
ศุขปรีชา,2557)  

 การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีในปัจจุบันถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามดังที่เห็น
ชัดเจน ไม่ว่าเป็นในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ กระแสเกาหลีได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็วและได้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงาน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและความเป็นมาของการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีใต้ตั้งแต่สมัยยุคปลายทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบถึงความเป็นมาและผลของการ
ใช้ Soft power เข้ามาช่วยส่งเสริมในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
2 ประการดังนี้ ประการแรกเพื่อศึกษานโยบาย Soft power ของเกาหลีใต้ที ่มีผลต่อการส่งออก
วัฒนธรรมตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 – ปัจจุบัน และประการที่สองเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกาหลีนำ
นโยบาย Soft power มาใช้ในการส่งออกวัฒนธรรม 
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ความหมายของ Soft Power 

Soft power หรือ อำนาจอ่อน คือแนวคิดของ โจเซฟ เนย์ (Joseph Nye) ซึ่งเป็นนักวิชาการ

ด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่ได้กล่าวไว้ว่า Soft power คือ ความสามารถที่จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่

ต้องการ หรือ การทำให้ผู้อื่นอยากได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ  ผ่านการดึงดูด ชักจูงหรือครอบงำ

มากกว่าการบีบบังคับหรือการจ่ายเงิน (Jospeh S. Nye, 2004 : 5) กล่าวคือ เป็นการครอบงำที่ทำให้

ผู้อื่นร่วมมือหรือปฏิบัติตามความต้องการของเราโดยไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับและอาจนิยมชมชอบด้วย  

เนื่องจากได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (บวร โทศรีแก้ว, 2015) โดย Soft power เกิดข้ึนจากความน่าดึงดูด

ของวัฒนธรรม, อุดมคติทางการเมือง, และนโยบายต่างๆของแต่ละประเทศ เมื่อไหร่ก็ตามที่นโยบาย

ของประเทศนั้นๆถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของประเทศอื่นๆ จะส่งผลให้ Soft power มี

พลังมากยิ่งข้ึน  

ในต้นทศวรรษ 1990 โจเซฟเป็นบุคคลแรกที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า  Soft 

power ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยโจเซฟได้ให้คำอธิบายว่า ปกติเรามักจะเข้าใจ 

“อำนาจ” ว่าหมายถึงความสามารถในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการ เช่น การใช้อำนาจทางทหาร

หรือทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศอื่นปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อประเทศของตน ซึ่งอำนาจแบบดังกล่าวนี้

เป็นเพียงอำนาจรูปแบบหนึ่งของอำนาจเท่านั้น หรือที่ โจเซฟเรียกว่าเป็น Hard power ซึ่งเป็น

อำนาจโดยรูปธรรม แต่ยังมีอำนาจอีกรูปแบบหนึ่งที ่เราอาจละเลยหรือมองข้ามไป นั่นคือ Soft 

power ซึ่งหมายถึง อำนาจที่ทำให้ประเทศอื่นๆปฏิบัติตามความต้องการของเรา (Co-opt) โดยที่เรา

ไม่จำเป็นต้องบีบบังคับ (Coerce) หรือมีข ้อแลกเปลี ่ยนใดๆ กล่าวได้อีกอย่างหนึ ่งคือ เป็น

ความสามารถในการทำให้ผู้อื่นมีความพอใจในการเลือก (Preference) ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของเรา เป ็นการใช ้อำนาจเช ิงด ึงด ูด (attractive power) เพื ่อนำไปสู ่การยอมร ับโดยดุษณี 

(acquiescence) ซึ ่งแตกต่างไปจากการใช้อิทธิพล (influence) ที ่ต้องอาศัยอำนาจแบบ hard 

power อยู่มาก 

กลไกหลักของ Soft power คือการสร้างความดึงดูดใจต่อผู้อื่น ภายใต้เงื่อนไข “ความดึงดูด

ใจซึ่งชักชวนเราให้คล้อยตามวัตถุประสงค์ของผู้อื่นโดยปราศจากการคุกคามหรือการแลกเปลี่ยน” 

(Jospeh S. Nye, 2004 : 5) กล่าวคือ ปัจจัยสำคัญของ Soft power คือการชักจูงและการดึงดูดใจ 

ซึ่งแตกต่างจาก Hard power ที่เป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นรูปธรรมในการบีบบังคับให้ผู้อื่นปฏิบัติ

ตามความต้องการของเรา เช่น อำนาจทางการทหาร เป็นต้น (Kan  Yuenyong, 2015)  

 

 



4 
 

 
 

ปัจจัยพื้นฐานของ Soft power มีด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ วัฒนธรรม,ค่านิยมทางการเมอืง 

และนโยบายต่างประเทศ 

1. วัฒนธรรม (Culture) คือ ชุดของค่านิยมและการปฏิบัติ ที่สร้างความหมายให้แก่สังคม 

สามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมชั้นสูง เช่น วรรณกรรม, 

ศิลปะ และการศึกษา กับวัฒนธรรมสมัยนิยมที่มุ่งเน้นไปที่ความบันเทิงเป็นหลัก (Jospeh S. Nye, 

2004 : 11)  หากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของ

ประเทศ อ่ืนๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น Soft power ของประเทศนั้นก็จะเพ่ิมมากขึ้น 

ซึ่งช่องทางที่ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นที่รู้จักนั้นมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การค้า การเยี่ยมเยือน 

การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน 

2. ค่านิยมทางการเมือง (Political values) หากประเทศดังกล่าวมีค่านิยมทางการเมืองที่

สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ Soft power ของประเทศนั้นๆจะเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าค่านิยม

ของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอื่นๆอย่างชัดเจน Soft power ของประเทศนั้นก็จะ

ลดลง เช่น การที่สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบ่งแยกสีผิว (Racial segregation) ทำ

ให้ Soft power ของสหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกานั้นมีน้อย เป็นต้น 

3. นโยบายต่างประเทศ (Foreign policies) ถือเป็นอีกปัจจัยหลักที่มีศักยภาพในการสร้าง 

Soft power ถ้าหากประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายที่หน้าไหว้หลังหลอก (Hypocritical) ก้าวร้าวและไม่

แยแสต่อท่าทีของประเทศอ่ืนๆ โอกาสในการสร้าง Soft power จะลดลง เช่นกรณของสหรัฐอเมริกา

ที่บุกยึดอิรักใน ค.ศ. 2003 โดยที่ไม่สนใจฟังเสียงคัดต้านของประเทศอ่ืนๆ ส่งผลให้ Soft power ของ

สหรัฐในอิรักไม่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น แต่ถ้าประเทศดังกล่าวมีนโยบายต่างประเทศที่รัก

สันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่จะสร้าง Soft power จะเพ่ิมมากข้ึน 

 

การใช้นโยบาย Soft power ของเกาหลีใต้ 

 หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงในปี 1991 เกาหลีใต้ได้พัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆกับประเทศ

อื่นๆมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง

ยังหันมาให้ความสำคัญกับ Soft power ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแกนหลักของนโยบายต่างประเทศอันเป็น

ผลสืบเนื่องมาจากความต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกาหลีใต้หลังจากเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจทางการเงินขึ้นในเอเชียเมื่อปี 1997 เกาหลีใต้ได้ปรับยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ใหม่ จากเดิมที่เน้นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหนัก เช่น รถยนต์ ได้หันมาส่งเสริมสินค้าทาง

วัฒนธรรมสมัยนิยมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนและเนื่องจากประเทศเกาหลีใต้นั้นถูกล้อมรอบไปด้วย
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ประเทศมหาอำนาจ เช่น จีน ญีปุ่น รัสเซีย ทำให้การใช้ Hard power ของเกาหลีใต้ไม่เพียงพอต่อการ

ปกป้องและพัฒนาประเทศ เกาหลีใต้จึงหันมาให้ความสำคัญกับ Soft power ในการดำเนินนโยบาย

ต่างประเทศเพื่อยกระดับสถานะประเทศของตน (Lee, 2009 :1) โดยรัฐบาลเกาหลีหันมาเน้นการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือสร้างผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรม และประการที่สอง คือ ความต้องการสร้างความ

ภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนเอง (กิตติ ประเสริฐสุข, 2019 : 127) 

 Soft power ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของเกาหลีใต้ ที่ใช้ในการสร้าง

ภาพลักษณ์และกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเกาหลีใต้เริ ่มให้ความสำคัญกับการเพ่ิม

บทบาทบนเวทีระหว่างประเทศในทศวรรษ 1990 และประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นสมาชิก

องค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation 

and Development : OECD) ในปี 1996 ซึ ่ง OECD ถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ

องค์การหนึ่ง ถือเป็นโอกาสที่เกาหลีจะได้แสดงบทบาทบนเวทีโลก ด้วยการนำเอาการพัฒนาประเทศ

มาเป็นจุดขายและนำไปสู่การสร้าง Soft power  

ต่อมาในสมัยประธานาธิบดีลีเม ียงบัค (Lee Myung-bak, 2008-2013) เกาหลีใต้ได้

ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการนำ Soft power มาใช้ในนโยบายต่างประเทศมากกว่าใน

รัฐบาลก่อนๆ และพยายามยกระดับประเทศโดยมีเป้าหมายคือการเป็นประเทศที่มีบทบาทนำบนเวที

ระหว่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกาหลีระดับโลก” (Global Korea) ซึ่งเริ ่มขึ้นในปี 2008 มี

เป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ 1.การสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ 2.

การขยายความร่วมมือผ่านการทูตเครือข่าย (Network diplomacy) 3.การมีนโยบายต่างประเทศเชิง

ปฏิบัติ และ 4.การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มุ่งเน้นอนาคต (กิตติ ประเสริฐสุข, 2019 : 

131-132) 

 หลังจากนั้นในปี 2009 กระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีได้เล็งเห็นช่องทางในการเผยแพร่และ

ขยายวัฒนธรรมของประเทศจึงได้ประกาศนโยบายเกาหลีใต้ : วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ และ

เนื ้อหา (Korea : Culture, Creativity and Content) เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน

วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ โดยได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรในวงการภาพยนตร์ ดนตรี การ

แสดง การออกแบบ ฯลฯ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และการผลิตสื่อบันเทิงต่างๆมี

จำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังทางกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ก่อตั้งสถาบัน The Korea Creative Content 

Agency (KOCCA) ขึ้นในปี 2009 เพ่ือทำหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลี

ไปสู่ต่างประเทศ สร้างตราสินค้า (Branding) และทำการตลาด (Marketing) ด้วยอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลีทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยนิยม  
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 ความสำเร็จในการนำวัฒนธรรมมาใช้เป็น Soft power ของเกาหลีใต้นั้นเกิดขึ้นจากการที่

รัฐบาลใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมในฐานะทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ เห็นได้จาก

การที่รัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบและการจัดตั้งสถาบัน KOCCA เพ่ือ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศ และรัฐบาลยังมองเห็นว่าวัฒนธรรมนั้นต้องมี

การปรับเปลี่ยนตามโลก การนำวัฒนธรรมมาปรับเปลี่ยนแล้วส่งออกต่อไปจึงถือเป็นความสำเร็จของ

เกาหลีใต้ (ชลธร วงศ์รัศมี, 2018) 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า นโยบบาย Soft power ของเกาหลีใต้นั้นมุ่งเน้นไปในด้านวัฒนธรรม มี

เป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูประเทศด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ทำให้

วัฒนธรรมของตนได้รับการยอมรับมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและถือเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์

ของประเทศ นอกจากนี้นโยบาย Soft power ของเกาหลีใต้ยังมีจุดมุ่งหมายด้านนโยบายต่างประเทศ 

คือ พยายามยกระดับสถานะประเทศให้สูงขึ้นอีกทั้งยังมีการดำเนินนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม

ควบคู่ไปด้วย เช่น การเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านของผู้นำเกาหลีเพื่อส่งเสริมความร่วมทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (กิตต ิประเสริฐสุข, 2019 : 134-136) 

 

ปัจจัยท่ีทำให้เกาหลีใต้นำนโยบาย Soft power มาใช้ 

 การนำนโยบาย Soft power มาใข้เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. วิกฤตเศรษฐกิจด้านการเงินปลายทศวรรษ 1990 

ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ ่งเป็นช่วงที ่หลายๆประเทศในเอเชียประสบปัญหาวิกฤต

เศรษฐกิจด้านการเงิน เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ โดย

ปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดวิกฤตภาคการเงินของเกาหลีใต้มีความคล้ายคลึงกับกรณีของประเทศไทย

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 1997 คือเกิดจากความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง สถาบันการเงินมีการกู้ยืม

มากเกินไป มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้ภาคธุรกิจและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ภาคเอกชนมีการ

ขยายกิจการโดยประมาทและขาดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอีกทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แชโบล  ( 

Chaebol ) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เคยได้รับการอุ้มทุนจากรัฐบาลมีการพึ่งพาเงินกู้อย่างไร้ขีดจำกัด ใน

ส่วนของภาครัฐก็มีการจัดการด้านเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ดีพอ คือ มีการกูเ้งินระยะสั้นมาลงทุนระยะ

ยาว โดยที่ประมาณร้อยละ 60 เป็นการกู้ระยะสั้นจากแหล่งเงินต่างประเทศ และยังมีการดำเนิน

นโยบายอย่างไม่รอบคอบ คือมีการเปิดเสรีทางการเงิน โดยที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ขาด

ระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และขาดการปฏิบัติภาคการเงินเพ่ือรองรับ (สมานลักษณ์ ตัณหิ

กุล, 2008) แต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไปเกาหลีใต้สามารถฟื้นตัวได้ในระยะเวลาไม่นาน อีก

ทั้งยังสามารถคืนเงินกู้ IMF ได้อย่างรวดเร็ว 
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2. การฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมบันเทิง 

 ความสำเร็จในการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในข้างต้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาล

เกาหลีเล็งเห็นถึงช่องทางการสร้างได้จากอุตสาหกรรมบันเทิง จากเดิมที ่ประเทศเน้นส่งออก

อุตสาหกรรมหนัก เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้เปลี่ยนมาส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงหรือสินค้าทาง

วัฒนธรรมมากขึ้น โดยรัฐบาลมองว่า ต้องผลิตรถยนต์ฮุนไดประมาณ 1,500,000 คัน เพ่ือจะทำรายได้

ให้เท่ากับภาพยนตร์จูราสสิคพาร์คเพียง 1 เรื่อง ซึ่งยอดการผลิตรถยนต์ 1,500,000 คันนั้นเป็นยอด

สองเท่าของจำนวนรถที่ขายได้ในแต่ละปี เพราะฉะนั้นแทนที ่จะผลิตรถยนต์ หรือมุ ่งเน้นไปที่

อุตสาหกรรมหนักเพียงอย่างเดียว รัฐบาลจึงหันมาให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถทำรายได้เข้าประเทศได้ดีกว่า  (ชลธร วงศ์รัศมี, 2018) รัฐบาลจึงได้

จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ และเน้นไปที่การ

ถ่ายทอด “เนื้อหาความเป็นเกาหลี” (Korea content) ออกสู่เวทีสากลผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น การ

สอดแทรกวัฒนธรรมดั้งเดิมผ่านละครย้อนยุค เป็นต้น 

 หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในทวีปเอเชียช่วงปี 1997 หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่

เกาหลีใต้เลือกใช้เพื่อกู้คืนเศรษฐกิจได้แก่ “ทุนวัฒนธรรม” อีกท้ังยังใช้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองและ

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในทางเศรษฐกิจวิธีการนี้ได้ช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมบันเทิงจาก

การล้มละลายและยังเป็นแรงกระตุ้นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมของ

เกาหลียังช่วยปกป้องการถูกครอบงำจากวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อกระแสความนิยมของผู้คนใน

ประเทศ เช่น กระแสวัฒนธรรม J-pop จากประเทศญี่ปุ ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น

เกาหลี ด้วยเหตุนี้ “วัฒนธรรม” ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Soft power จึงกลายมาเป็น

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ฟ้ืนตัวและกลับมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงอีกครั้ง 

 

วิธีการใช้ Soft power ของเกาหลีใต้ 

 รัฐบาลเกาหลีใต้มีวิธีการนำ Soft power มาใช้ดังนี้ 

 1. จัดตั้งหน่วยงานด้านวัฒนธรรม 

 ในปี 1998 หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเพียง 1 ปี กระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีได้เริ่ม

วางนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัต ิการ 5 ปีและ 10 ปี เพื ่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให ้กับ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลี และยังมีการจัดงบประมาณจำนวนมากเพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและ

เอกชนลงจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เช่น คณะหรือสาขาวิชาด้านการผลิตภาพยนตร์ 

ดนตรี การแสดง การออกแบบ โดยลงทุนด้านวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและได้มอบทุนการศึกษา
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ให้แก่ผู้เรียน ทำให้การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสาขาวิชาด้านการผลิตสื่อบันเทิงต่างๆเติบโตและ

ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจากเดิมที่มีเพียงไม่กี่สถาบันกลายเป็นนับร้อยสถาบัน  นอกจากนี้ในช่วง

ปลายทศวรรษ 1990 รัฐบาลได้จำกัดโควต้าภาพยนต์ต่างประเทศที่จะเข้าฉายภายในประเทศเกาหลี

ใต้อีกท้ังยังได้จัดตั้งหน่วยงานทางวัฒนธรรมเพ่ือช่วยทำงานวิจัยในเชิงของการตลาด และในเชิงเนื้อหา

ว่าจะใช้วัฒนธรรมเกาหลีมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ชมนอกประเทศอย่างไร  

 ต่อมาในปี 2009 กระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีชื ่อว่า กระทรวง

วัฒนธรรมและเนื้อหาสื่อแห่งเกาหลี (Korea Culture and Content Agency : KOCCA)  ซึ่งเป็น

ความร่วมมือของหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น สถาบันกระจายเสียงเกาหลีใต้ (Korea Broadcasting 

Institute),หน ่วยงานว ัฒนธรรมเกาหล ี (The Korea Culture & Content Agency),หน ่วยงาน

อุตสาหกรรมเกมเกาหลี (The Korea Game Agency) นอกจากนี้สำนักงานของหน่วยงาน KOCCA 

ยังตั้งอยู่ในเมืองนาจูซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดชอลลา รวมถึงหน่วยงาน 

KOCCA  ยังมีสำนักงานที่ต่างประเทศอยู่ทั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา,ยุโรป,สหรัฐอาหรับอิมิ

เตส์,ญี่ปุ ่น,อินโดนีเซีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 สาขา โดยวัตถุประสงค์ของ KOCCA คือ 

ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันเอกชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถส่งออกสินค้าและบริการไปยัง

ประเทศต่างๆ อีกท้ังยังทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นที่รู้จักและทำให้เกิดเป็นกระแสเกาหลีนิยมขึ้นทั่วทุก

มุมโลก (วชนากานต์ เพ่ิมทองชูชัย, 2018)  

2. การสร้างกระแสเกาหลีนิยม 

กระแสเกาหลีนิยม (Korean wave) มีที่มาจากคำว่า ฮันรยู (Hallyu) ซึ่งเป็นคำภาษาจีนที่มี

ความหมายว่า ‘คลื่นวัฒนธรรมเกาหลี’ เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายยุค 1990 หมายถึงกระแสหรือ

ปรากฏการณ์ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี ที่มาจากอิทธิพลของสินค้าเชิงวัฒนธรรมซึ่ง ได้แก่ เพลง 

ละคร ภาพยนตร์ เกมส์ นิยาย และการ์ตูนแอนิเมชั่น เป็นต้น โดยมีจุดขายที่ความสดใหม่ของเนื้อหา 

การดำเนินเรื่อง และดารานักแสดง นักร้องที่ ล้วนมีความสามารถในการดึงความสนใจของผู้ชมทั่วโลก 

(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2016) ต่อมากระแสเกาหลีนิยมเริ่มกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลายประเทศไม่

ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ไทย หรืออินโดนีเซีย เนื่องจากนักธุรกิจจำนวนมากเริ่มมองเห็นช่องทางลดต้นทุนด้วย

การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และละครเกาหลีที่ราคาถูกกว่าญี่ปุ่นและฮ่องกงกว่าครึ่งหนึ่ง ทำให้มูลค่าการ

ส่งออกรายการโทรทัศน์เกาหลีเพิ่มขึ้นจาก 12.7 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 420 ล้านบาท) ในปี 1999 

มาเป็น 150.95 ล้านดอลลาร์ (ราว 5,000 ล้านบาท) ในปี 2007 (ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2014) ทำให้

วัฒนธรรมเกาหลีที่สอดแทรกอยู่ในสื่อต่างๆได้แพร่กระจายออกไปในหลายประเทศ และกลายเป็นที่

รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว  
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กระแสเกาหลีนิยมถือได้ว่าเป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงวัฒนธรรม (Cultural Marketing) 

คือนำทุนทางด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้มาเป็นจุดขายเพื่อสร้างเอกลักษณ์และความน่าสนใจให้กับ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยังดึงดูดผู้คนจากต่างประเทศให้หันมาสนใจประเทศเกาหลีใต้มากขึ้น จึงถือได้ว่า

กระแสเกาหลีนิยมเป็นความสำเร็จที่เกิดจากนโยบาย Soft power ด้านวัฒนธรรมของเกาหลี 

กลยุทธ์ที่เกาหลีใต้ใช้ส่งออกวัฒนธรรมคือการเริ่มจากส่งออกวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อดึงดูด

ความสนใจจากประเทศอื ่นๆก่อน เนื ่องจากวัฒนธรรมสมัยนิยมนั ้นสามารถเข้าถึงง่ายและมี

หลากหลายรูปแบบเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ทำให้เป็นที่นิยมในเวลาไม่นาน จากนั้นจึงเริ่มส่งออก

วัฒนธรรมดั้งเดิม ด้วยการใช้นโยบาย Soft power โดยสอดแทรกวัฒนธรรมผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น 

ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯ ซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นจากสื่อของประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น 

ละครชุดแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและประเพณีโบราณ

ต่างๆของชาวเกาหลีหรือโชซ็อนในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต อาหาร การแต่งกาย นอกจากนี้สถานที่

ที่ใช้ในการถ่ายทำยังมีบทบาทในการดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ซึ่งถือได้ว่าเป็น Soft power อย่างหนึ่ง ที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเกาหลี 

เช่น ละครเพลงรักในสายลมหนาว (Winter love song) ที ่ใช้เกาะนามิเป็นสถานที ่ถ่ายทำ มี

นักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวชม อีกทั้งยังมีการสร้างรูปปั้นนักแสดงนำไว้

เพ่ือดึงดูดแฟนคลับจากละครอีกด้วย 

นอกจากการนำวัฒนธรรมมาสร้างจุดเด่นแล้วเกาหลีใต้ยังนำความเป็นสากลมาผสมผสานใน

สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น การสอดแทรกเนื้อเพลงภาษาอังกฤษไว้ในเพลงเกาหลี การจัดทำคำบรรยาย

ภาษาอังกฤษในรายการโทรทัศน์ ทำให้ศิลปินเกาหลีใต้มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศ และยังมีกลุ่ม

แฟนคลับคอยสนับสนุนผลงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับชาวเอเชีย เกาหลีใต้ เล็งเห็น

ช่องทางในการต่อยอดธุรกิจโดยการนำศิลปินมาเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าต่างๆที ่วางจำหน่ายใน

ต่างประเทศจนทำให้กลายเป็นกระแสเกาหลีนิยมในที่สุด 

 

การนำนโยบาย Soft power มาใช้ในด้านวัฒนธรรม 

รากฐานของวัฒนธรรมเกาหลี คือ วัฒนธรรมกลุ่มสายเลือดเดียวกัน ที่คนเกาหลีเรียกว่า 

“Han Minjok” ซึ่งได้ผสมผสานกับหลักการดำเนินชีวิตในแบบขงจื่อ (ที่มุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนดี 

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู และใฝ่รู้) ด้วยว่าสังคมเกาหลีมีรากฐานเป็นสังคมแบบปิด ทำให้ในช่วง

ศตวรรษที่ผ่านมาวัฒนธรรมเกาหลีไม่สามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีช่วง

หยุดชะงักทางวัฒนธรรมอีก 2 ครั้งใหญ่ ได้แก่ ช่วงปี 1910 – 1945 ที่ญี่ปุ่นเข้าปกครองเกาหลี และ

ช่วงปี 1950 – 1953 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามเกาหลีส่งผลให้วัฒนธรรมตะวันตกทะลักไหลเข้าสู่
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ประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกาหลีในปัจจุบันกลายเป็นประเทศที่มี 2 วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม

ดั้งเดิม และวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ในปี 1993 เมื่อเกาหลีเริ่มเล็งเห็นว่า “วัฒนธรรมประจำชาติ” คือ สิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลทาง

เศรษฐกิจ รัฐจึงเริ ่ม “ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม” ด้วยการสร้างสวัสดิการต่างๆ เพื่อทำนุบำรุง

วัฒนธรรมประจำชาติ และได้นำเอาเรื่องวัฒนธรรมมาเป็นสินค้าส่งออกสำคัญทางการท่องเที่ยว ต่อมา

ในปี 1998 รัฐบาลเกาหลีก็ได้เริ่มต้นนโยบายส่งเสริม “กลุ่มอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม” (Cultural 

Industries) ซึ่งครอบคลุมธุรกิจสาขาต่างๆ มากมาย อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี วิดีโอเกม สื่อสิ่งพิมพ์ การ

กระจายเสียง การออกแบบ ตัวการ์ตูน ความบันเทิงที่ให้ความรู้ (Edutainment) รวมทั้งได้วาง

ว ิส ัยท ัศน ์ทางว ัฒนธรรมเข ้าส ู ่ส ังคมด ิจ ิตอล (Vision 21 for Cultural Industries in Digital 

Societies) เพ่ือตอบรับกับเทรนด์การสื่อสารแบบโลกาภิวัฒน์ 

ในปี 1999 รัฐบาลเกาหลีได้ผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผล

ให้เกิดองค์การมหาชน ศูนย์วิจัยทางวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมขึ้น

มากมาย นโยบายนี้ส่งผลให้เรื่องของ “วัฒนธรรม” กลายเป็น “รูปธรรมสินค้า” ที่มีมูลค่ามหาศาล  

(พลอย มัลลิกะมาส, 2011) 

การส่งออกวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ ่งของนโยบาย Soft power ของประเทศเกาหลีใต้ 

เนื่องจากเป็นการชักจูงและดึงดูดผู้คนจากประเทศอ่ืนๆ ให้หันมาสนใจเกาหลีใต้ผ่านวัฒนธรรมธรรมที่

อยู่ในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ วิธีนี ้เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ได้ผลประโยชน์ทั ้งในเรื ่องของ

เศรษฐกิจระดับประเทศและยังทำให้ประเทศอ่ืนๆรับรู้จุดยืนและพัฒนาการอันก้าวกระโดดของเกาหลี

ใต้ ทำให้เกาหลีใต้มีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น เนื่องจาก Soft power ได้สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง

ทำให้เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักและได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการใช้ 

ป๊อป คัลเจอร์ (Pop Culture) เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที ่สามารถเข้าถึงผู ้คนได้ง่ าย ทำให้

ภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ด้วย Soft power เกาหลีใต้ได้สร้างตัวตนขึ้นใหม่

ผ่านการรับรู้แบบใหม่ๆจากประชาคมโลก หลังจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงประเทศที่ตกอยู ่ใต้

มหาอำนาจ ทั้งจากจักรวรรดิญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา การสร้างภาพลักษณ์หรือตัวตนซึ่ งทำให้เกาหลี

ใต้กลายเป็นตัวแสดงที่สำคัญในระบบระหว่างประเทศได้ดีขึ้นนั้นเนื่องมาจากการเผยแพร่วัฒนธรรมให้

เข้าไปซึมลึกอยู่ในระดับมวลชนในแต่ละประเทศซึ่งถือเป็นผู้รับสารในวงกว้าง จึงทำให้รัฐบาลของ

ประเทศนั้นๆเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวทางของนโยบายทางการทูตของตนต่อเกาหลีใต้ และเมื่อเกิด

กระแสเกาหลีเพิ่มขึ้นในประเทศนั้นๆ ประชาชนในประเทศก็จะสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมเกาหลีได้

อย่างกว้างขวางมากขึ้น  
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Soft power ที่เกาหลีนำมาใช้ในด้านวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรม

ดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยนิยม 

1. วัฒนธรรมดั้งเดิม 

 อาหารเกาหลี  

 อาหารเกาหลีถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเกาหลีใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งใน

เรื่องของวัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร รสชาติที่จัดจ้าน การจัดสำรับ ไปจนถึงวิธีการรับประทาน ซึ่ง

เกาหลีใต้ได้นำอาหารมาเป็นหนึ่งในสินค้าทางวัฒนธรรม โดยมี “การทูตเชิงอาหาร” (Gastro-

Diplomacy) เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมการกินของตนสู่ประเทศอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศนั้นๆ (จิรัชญา วรรณโสภา, 2018 : 56)  

 ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลีได้ผลักดันอาหารเกาหลีให้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในต่างประเทศ 

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “อาหารเกาหลีสู่ระดับโลก” (Global Hansik) โดยอาหารเกาหลีนั้นเป็นที่รู้

กันดีว่ามีรสชาติอร่อยและที่สำคัญเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะในอาหารเกาหลีเกือบทุกประเภท

มักจะมีผักเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็จะรับประทานคู่กับผักทำให้อาหารเกาหลีมีคุณค่าทางโภชนาการ

ที่หลากหลายและมีลักษณะเด่นหลายด้านดังนี้ 1) เป็นทั้งอาหารและยาในฐานะอาหารเพ่ือสุขภาพ 2) 

มีความสมดุลของผักและเนื้อสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัดส่วนตามตำราเกาหลีดั้งเดิมได้แก่ ผัก 8 

ส่วนต่อเนื้อสัตว์ 2 ส่วน 3) ความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ และ 4) ให้ความสำคัญกับแนวคิดหยิน-

หยาง และธาตุทั้ง 5 ตามปรัชญาตะวันออก ได้แก่ ดิน น้ำ ไม้ ไฟ และทอง (โลหะ) (Voluntary 

Agency Network of Korea, 2010)  

ตัวอย่างอาหารเกาหลีที่ได้รับความนิยม 

กิมจิ (Kimchi) 

 กิมจิ คืออาหารประเภทผักดองที่มีกลิ่นฉุนและรสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์  เรียกได้ว่าเป็น

อาหารประจำชาติของเกาหลี ทำจากการนำผักต่างๆ (โดยทั่วไปนิยมใช้ผักกาดขาว) มาคลุกกับพริก

เกาหลีและเครื่องปรุงต่างๆ จากนั้นนำไปหมักทิ้งไว้ โดยจุดเริ่มต้นของกิมจิมีที่มาจากช่วงฤดูหนาวของ

ประเทศเกาหลีนั้นหนาวจัดและมีหิมะตกทำให้ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ชาวเกาหลีจึงคิดค้นวิธีการ

ถนอนอาหารขึ้นเพื่อทดแทนผักสดที่ไม่สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูหนาว หนึ่งในกรรมวิธีการถนอม

อาหารของชาวเกาหลีได้แก่การดองเค็มด้วยเกลือ หมักท้ิงไว้ในไหจากนั้นนำไปฝังดินเพ่ือเป็นการรักษา

อุณหภูมิ ต่อมากิมจิได้มีการพัฒนารูปแบบการทำ วัตถุดิบและรสชาติไปตามยุคสมัยทำให้ในปัจจุบันมี

กิมจิชนิดใหม่ๆมากมายให้ได้ลิ้มลอง 

ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเป็นเครื่องเคียงหลัก คือรับประทานในทุกๆมื้ออาหาร อีกทั้ง

ยังนำไปเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ซุปกิมจิ ข้าวผัดกิมจิ  และอื่นๆอีก
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มากมาย ในปัจจุบันมีกิมจิมากกว่า 187 ชนิด โดยส่วนมากจะใช้เครื่องปรุงที่คล้ายคลึงกันแตกต่างกัน

แค่เพียงชนิดของผักที่นำมาหมัก และผลจากนโยบาย Soft power ทำให้กิมจิเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

มากขึ้น เกิดเป็นกิมจิสำเร็จรูปส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก 

 

 
 

        ภาพที่ 1 กิมจิ (Jjintlmarket, 2020)  

 ที่มา : https://jjintlmarket.com/traditional-kimchi-recipe-tongbaechu-kimchi-통배추김치/  

 

 
ภาพที่ 2 กิมจิสำเรจ็รูป (Harinmart, 2015)  

ที่มา : http://www.harinmart.com/product/bibigo-sliced-kimchi-500g/ 

 

 

ข้าวยำเกาหลี หรือ บิบิมบับ (Bibimbap) 

อาหารที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโชซอนและมีพัฒนาการไปตามยุคสมัย บิบิมบับเป็นอาหารที่ถือว่า

เป็นตัวแทนของทฤษฎีหยิน-หยาง เนื่องจากมีส่วนผสมที่เป็นองค์ประกอบหลัก 5 อย่าง ได้แก่ ข้าว,
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น้ำพริกเกาหลี,ผัก,เนื้อ และ ไข่ดิบ ซึ่งถือว่ามีความสมดุลของความเป็นหยินและหยางอย่างลงตัว 

(Voluntary Agency Network of Korea, 2010) ข้าวยำเกาหลีนิยมเสิร์ฟในหม้อหินร้อนๆ เวลา

รับประทานต้องคลุกไข่ดิบและเครื่องยำต่างๆให้เข้ากัน โดยบิบิมบับมีที่มาจากความเชื่อที่ว่าอาหารใน

ปีเก่าต้องรับประทานให้หมดก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ ทำให้ชาวเกาหลีนำเครื่องเคียงและส่วนผสมต่างๆที่

เหลืออยู่มาผสมกับข้าวและน้ำพริกเกาหลี (ศรัญญา อ่าวสมบัติกุล, 2017) 

 

 
ภาพที่ 3 ข้าวยำเกาหลี (บิบิมบับ) (Michelle Wong, 2019) 

 ที่มา : https://www.curiouscuisiniere.com/korean-beef-bibimbap/ 
 

ชุดฮันบก (Hanbok) 

ชุดฮันบกคือชุดแต่งกายประจำชาติของเกาหลีที่มีมายาวนานนับพันปี  มีลักษณะเด่นคือเสื้อ

นอกแบบเกาหลีที่เรียกว่า ชอกอรี โดยผู้ชายจะสวมใส่ชอกอรีกับกางเกง ส่วนผู้หญิงจะสวมคู่กับ

กระโปรง คำว่า “ฮัน” หมายถึงคนเกาหลี และ “บก” หมายถึง เครื่องแต่งกาย เมื่อนำมารวมกันจงึมี

ความหมายว่า ชุดแต่งกายของคนเกาหลี ชุดฮันบกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเนื่องจากมีอาณา

เขตติดกับประเทศเกาหลี ต่อมาเมื่อเกาหลีเริ่มติดต่อค้าขายกับประเทศญี่ปุ่น ในสมัยโชซอนชุดฮันบก

จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นทำให้มีลวดลายสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมีเครื่องประดับต่างๆที่

บ่งบอกถึงฐานะและตำแหน่งเพิ ่มเข้ามาอีกด้วย (Mangpor Sudarat, 2015) ส่วนชุดฮันบกในยุค

ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับแฟชั่นยุคสมัยนิยม ทำให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

ในอดีตชาวเกาหลีสวมใส่ชุดฮันบกเป็นชุดแต่งกายประจำวันแต่ในปัจจุบันมีการสวมใส่ชุดฮัน

บกเฉพาะในโอกาสพิเศษหรืองานเทศกาลเฉลิงฉลองต่างๆเท่านั้น โดยงานพิธีที่นิยมใส่ชุดฮันบกได้แก่ 

วันขึ้นปีใหม่  วันเกิดปีแรกของเด็ก,วันแต่งงาน,วันที่อายุครบรอบ 60 ปี,วันที่มีการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา,และงานศพ  
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ประเทศเกาหลีมักนำเสนอชุดประจำชาติของตนผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น ละครโทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ โฆษณาต่างๆ ทำให้ชุดฮันบกได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบละครและภาพยนตร์ย้อนยุค

ของเกาหลีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี มักจะใส่

ชุดฮันบกถ่ายรูปคู่กับสถานที่สำคัญในอดีตของประเทศเกาหลี เช่น วังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อก 

หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก ฯ  

 

 
               ภาพที่ 4 ชุดประจำชาตเิกาหล ี(ชุดฮันบก) (Hanbok_thedan, 2017)  

              ทีม่า : https://www.instagram.com/hanbok_thedan/ 

 

2.วัฒนธรรมสมัยนิยม 

 นอกจากวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วรัฐบาลเกาหลียังหันมาส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยนิยมด้วยเหตุผล  

2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตน และ 2) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจาก

วิกฤตการเงินปลายทศวรรษ 1990 โดยรัฐบาลได้ผลักดันการส่งออกวัฒนธรรมสมันนิยมผ่านสื่อต่างๆ

ดังนี้ 

 ละครชุด (K-Drama) 

 ละครเกาหลีถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อ Soft power ของเกาหลีเป็นอย่างมาก 

เช่น ละครย้อนยุคเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและแพทย์แผน

โบราณของเกาหลี ซึ่งได้ถูกนำไปฉายในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้รายได้จากการส่งออกรายการ
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โทรทัศน์ในปี 2007 เพิ่มขึ้นถึง 27.5 เท่าจากปี 1995 ที่มีมูลค่าเพียง 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Jin, 

2012) 

 

 
ภาพที่ 5 ละครชุดแดจังกึม (Elmo Glutton, 2017)  

ที่มา : https://sweetglutton.com/dae-jang-geum-jewel-in-the-palace-review/ 

 

ภาพยนตร์เกาหลี (K-movie) 

 หลังจากปี 1996 ภาพยนตร์เกาหลีได้มีการพัฒนาคุณภาพข้ึนอย่างรวดเร็วและเริ่มติดอันดับ 

หนังทำเงินแข่งกับภาพยนตร์จากต่างประเทศ เช่น เรื่อง “The Ginkgo Bed” (1996) เรื่อง “ชิริ เด็ด

หัวใจยอดจารชน” (Shiri, 1999) เรื่อง “สงครามเกียรติยศ มิตรภาพเหนือพรมแดน” (JSA, 2000) 

และ เรื่อง “ยัยตัวร้าย กับนายเจี๋ยมเจี้ยม” (My Sassy Girl, 2001) เป็นต้น ความหลากหลายของ

ภาพยนตร์เกาหลีที่มีมากขึ ้น ทั้งโรแมนติก สืบสวนสอบสวน แนววิทยาศาสตร์ ( sci-fi) และหนัง

สงครามที่มีเทคนิคทัดเทียมกับฮอลลีวูด (Korea Tourism Organization, 2013) ทำให้ภาพยนตร์

เกาหลีกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที ่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและได้กลายเป็นสินค้าทาง

วัฒนธรรมที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักความเป็นเกาหลีมากข้ึน 
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 เนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีทำให้รัฐบาลเกาหลี

ได้บรรจุอุตสาหกรรมการส่งออกภาพยนตร์ให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประเทศและรัฐบาลยังได้

ออกกฎหมายให้โรงภาพยนตร์ในประเทศต้องฉายหนังเกาหลีในสัดส่วน 70 : 30 (ภาพยนตร์เกาหลี : 

ภาพยนตร์นำเข้าจากต่างประเทศ) เพื่อลดการนำเข้าของภาพยนตร์จากต่างประเทศและส่งเสริมให้มี

การผลิตภาพยนตร์เกาหลีมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ออกทุนช่วยเหลือผู้ผลิตและเปิดหลักสูตรการเรียน

ภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ต่อมาตลาดการค้าภาพยนตร์ได้เติบโตมากขึ้นและเกิด

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เมืองปูซานนอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “บรรษัทส่งเสริมการภาพยนตร์แห่ง

เกาหลี” เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดโลกและเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าจาก

ต่างประเทศ 

 

 
ภาพที่ 6 เทศกาลภาพยนตรน์านาชาติปูซาน (Asianfilmfestivals, 2019)  

ที่มา : https://asianfilmfestivals.com/2019/10/12/busan-international-film-festival-winners-2019/ 

 

เพลงเกาหลี (K-pop) 

เพลงเกาหลีสมัยนิยม หรือ K-pop มีจุดเปลี่ยนสำคัญในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เมื่อวงการ

ดนตรีเกาหลีได้เริ ่มหันมาสนใจแนวเพลงที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น เช่น ร็อก ฮิปฮอป ฯ  ต่อมาในปี 

1995 ลีซูมัน (Lee Soo-Man) ได้จัดตั้งบริษัท SM Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงที่ใหญ่ที่สุด

ของเกาหลีถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แก่วงการเพลงเกาหลี  และตามมาด้วยบริษัท DSP Media,

บริษัท JYP Entertainment และบริษัท YG Entertainment  โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ K-pop ประสบ

ความสำเร็จในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมมีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 1) ช่องทางการสื่อสารสมัยที่
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สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก เช่น Youtube 2) มีทำนองและจังหวะถูกใจผู้ฟัง รวมไปถึงการปรับปรุง

คุณภาพของการทำเพลงให้ดีขึ้นและมีการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินระดับโลกกับศิลปิน เกาหลีทำ

ให้มีแนวเพลงที่หลากหลายและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น 3) การมีศิลปินชาวต่างชาติที่ได้รับการ

คัดเลือกจากชาติที่มีกระแสเกาหลีนิยมสูง เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ญี่ปุ่นและไทย  ทำให้

อุตสาหกรรม K-pop ในประเทศเหล่านั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ นิชคุณ หร

เวชกุล สมาชิกชาวไทยของวง 2PM  (กิตติ ประเสริฐสุข, 2019 : 128)  

 กระแสนิยม K-pop ในต่างประเทศสังเกตุได้จากรายได้การส่งออกอุตสาหกรรมเพลงและ

ดนตรีที่เพิ่มขึ้นเกือบ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2010 เพ่ิมข้ึนเป็น 

177 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2011 (Jin, 2012 : 5) 

 

         
          ภาพที่ 7 DSP Media (Star today, 2018)   ภาพที่ 8 JYP Entertainment (Korism, 2018)  

ที่มา : https://www.mk.co.kr/star/musics/view/2018/12/796743/         ที่มา : https://korism.com/view/119785 
 

 

 

          
          ภาพที่ 9 SM Entertainment (Wikipedia, 2017)                               ภาพที่ 10 YG Entertainment (Wikipedia,  

         ทีม่า : https://bit.ly/3baiOFL                                       ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/YG_Entertainment 

 

 

จากกรณีศึกษา เรื่อง นโยบาย Soft power กับการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ พบว่า

แนวคิด Soft power ของ โจเซฟ เนย์ ทำให้การส่งออกวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ประสบ

ความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการใช้อำนาจในแง่ของการชักจูงมิใช่การบังคับ  โดยอาศัย
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ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศของประเทศนั้น  ๆ ใน

การเผยแพร่วัฒนธรรมของตน  

Soft power เริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุด

ลง เกาหลีใต้ได้พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศต่าง  ๆ มากขึ้นและเริ่มผลักดัน

นโยบาย Soft power เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนอีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์และกระชับ

ความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืนๆ ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลของเกาหลีใต้ใส่ใจและเล็งเห็น

ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมในฐานะทรัพยากรที ่มีค่าจึงได้ผลักดันและส่งเ สริมด้วยการจัดตั้ง

หน่วยงานด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างและเผยแพร่กระแสเกาหลีนิยมในรูปแบบของสินค้าทางวัฒนธรรม

ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โฆษณา ภาพยนตร์ ละครชุด เพลง เกม ฯ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วย

วิธีการนี้ทำให้วัฒนธรรมของเกาหลีกลายเป็นสินค้ารูปธรรมที่สามารถจับต้องได้และทำรายได้มหาศาล

ให้แก่ประเทศอีกท้ังยังช่วยยกระดับสถานะของประเทศให้มีบทบาทในเวทีโลกมากยิ่งข้ึน
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