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บทคัดยอ  

สารน ิพนธ “นโยบาย Cool Japan ก ับการส งเสร ิมเศรษฐก ิจในประเทศญี่ปุน” มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา และการดําเนินการของนโยบาย Cool Japan สาเหตุที่ทําให

ตางประเทศสนใจในสินคาของประเทศญี่ปุน และสาเหตุที่ทําใหนโยบาย Cool Japan เปนนโยบายที่

ใชมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน(2020) โดยมีวิธีการศึกษาบทความวิจัย เอกสารงานวิชาการ ขาวสาร 

และขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับนโยบาย Cool Japan โดยศึกษาความเปนมาของนโยบาย การดําเนินงาน 

รูปแบบของการดึงดูดใหตางประเทศเขามาสนใจสินคา และบริการในประเทศญี่ปุน, การแกไขปญหา

เศรษฐกิจฟองสบู ในปค.ศ. 1990 รวมทั้งรูปแบบของสินคา และบริการ Cool Japan จากกรณีศึกษา 

2 อยางไดแก Mandarake Inc. และ Studio Ghibli จากน้ันนําขอมูลทั ้งหมดมาวิเคราะห ผล

การศึกษาพบวา ประเทศญี่ปุนพบกับวิกฤตเศรษฐกิจในปค.ศ. 1990 ผลจาก Plaza Accord รัฐบาล

ญี่ปุนจึงตองหาแนวทางในการแกไข และไดสรางนโยบาย Cool Japan ขึ้นมา  ซึ่งเกิดจากกระแส

วัฒนธรรมญี่ปุนที่เผยแพรสูตางประเทศ รวมกับแนวคิด Soft Power อํานาจทางออม สงผลใหเกิด

ความตองการซื ้อสินคาในประเทศญี่ปุ นเปนจํานวนมาก และกระแสของวัฒนธรรมญี่ปุ นก็ยังถูก

เผยแพรอยางตอเน่ืองดวยผูคน และสื่อตางๆ และนโยบายน้ียังคงถูกใชมาถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2020) 

 

คําสําคัญ : Cool Japan, Plaza Accord, Soft Power, กระแสวัฒนธรรมญี่ปุน
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บทท่ี1  

บทนํา 

1.1 ความเปนมา และความสําคญั 
 นโยบาย Cool Japan คือ นโยบายที่สนับสนุนสินคา และบริการตางๆ เชน อนิเมะ ดนตรี เกมส 

เสื้อผา และอื่นๆ ที่แสดงถึงวัฒนธรรม และความเปนญี่ปุนเพื่อเจาะตลาดตางประเทศ กระตุนใหตางประเทศ

สนใจสินคาของประเทศญีปุ่นมากข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจเติบโต และกลับมาแข็งแรง นอกจากสินคา และบริการ

แลว ยังเปนการสงออกวัฒนธรรมที ่เปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุน อีกทั ้งกระตุนใหชาวตางชาติสนใจ

ประเทศญี่ปุนมากข้ึน และเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก กระตุนเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว0

1 

 นโยบายน้ีถูกสรางข้ึนโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน

อันมีสาเหตุมาจากขอตกลง Plaza Accord เปนผลใหมีการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินในประเทศญี่ปุนโดย

สหรัฐอเมริกาในปค.ศ.1985 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเผชิญกับสภาวะการขาดดุลทางการคา และงบประมาณ

มหาศาลมีผลใหคาเงินเหรียญ-สหรัฐฯ มีคาสูงเกินกวาคาเงินของประเทศอื่นๆ สงผลใหคาเงินเยนแข็งข้ึน 

จนกระทั่งถึงปค.ศ.1990 ประเทศญี่ปุนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบูอยางเต็มตัว สงผลใหสินคา บริการ 

รวมทั้งคาเงินเยนมีมูลคาสูงมากจนเกินไป การบริโภคภายในประเทศจึงเปนไปไดยาก หรือหากเปนไปไดก็

ยากลําบาก 1

2 นโยบาย Cool Japan จึงเปนวิธีการแกไขปญหาที่ดีที่รัฐบาลเห็นชอบ เนื่องจากนโยบายนี้เปน

การเจาะตลาดในตางประเทศ ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศฟนตัว นอกจากน้ียังทําใหวัฒนธรรมของประเทศ

ญี่ปุนเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และในอนาคตนโยบายน้ีจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนเติบโตขึ้นอยาง

มาก และยังสรางความสัมพันธที่ดีตอประเทศตางๆ 

 ในปค.ศ.2010 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน (METI) นํานโยบาย 

Cool Japan มาศึกษาอยางจริงจัง2

3 ตอมา นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง จึงลงมติเห็นชอบใหกลยุทธน้ีเปน 1 ใน

โครงการที่ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนทางการ ตอมารัฐบาลชุดถัดมาอยางรัฐบาลของนายกรฐัมนตรี 

 
1 สํานักงานสงเสร ิมการคาในตางประเทศ. นโยบาย Cool Japan. [ออนไลน]. จากสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ เว็ปไซด 

https://www.ditp.go.th/contents_attach/148923/148923.pdf (สืบคนขอมูล : 11 พฤศจิกายน 2562) 
2Anonymous. กรณี Plaza Accord กับวิกฤติญี่ปุนที่เกิดจากความหวังดีประสงครายของสหรัฐอเมริกา. [ออนไลน]. เว็ปไซด http://extreme-

vision.blogspot.com/2016/07/plaza-accord.html (สืบคนขอมูล : 5 พฤศจิกายน 2562) 
3 Little Thoughts. Cool Japan ความเจงมวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกรงของญี่ปุ น. (กรุงเทพฯ:สาํนักพิมพลิท-เทิลธอทส, 

2012) หนา59. 

http://extreme-vision.blogspot.com/2016/07/plaza-accord.html
http://extreme-vision.blogspot.com/2016/07/plaza-accord.html
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ชินโซ อาเบะ    ในปค.ศ. 2012 ก็มีการแตงตั้ง รัฐมนตรียุทธศาสตร  Cool Japan (Minister in Charge of  

“Cool Japan” Strategy)  เปนนโยบายการนําทีมโดยรัฐบาลซึ่งหนวยงาน และกระทรวงตางๆ ทุกภาคสวน

รวมมือกัน โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม ที่จะเชื่อมโยงนโยบาย Cool Japan กับ

ธุรกิจของเอกชนเพื่อขยายการบริโภคสินคา และบริการของประเทศญี่ปุน แตการที่จะขยายธุรกิจของประเทศ

ญี่ปุนสูตางประเทศ ก็จําเปนตองใชทุนทรัพย และความรูของผูประกอบการ จึงมีการจัดตั้ง ‘กองทุน Cool 

Japan’ ระหวางรัฐบาลและเอกชนข้ึนเมื่อปค.ศ.2013 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูประกอบการเรื่องเงินทุน

ในการขยายธุรกิจ คนหาพื้นที่การทําธุรกิจ และกลยุทธทางการคา3
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 ดังน้ันผูทําการวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึง นโยบาย Cool Japan วา ยุทธศาสตรของนโยบาย 

cool japan ที่ทําใหประชาชนญี่ปุนและตางประเทศหันมาสนใจสินคา บริการ และวัฒนธรรมของประเทศ

ญี่ปุน ถึงทําใหนโยบายซึ่งถูกต้ังข้ึนในชวงป ค.ศ. 1990 ยังคงถูกใชมาจนถึงปจจุบัน (ปค.ศ. 2020)  

1.2 จุดประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อศึกษาความเปนมา และการดําเนินการของนโยบาย Cool Japan 

 1.2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหตางประเทศสนใจในสินคาของประเทศญี่ปุน 

 1.2.3 เพื่อศึกษาหาสาเหตุที ่ทําใหนโยบาย Cool Japan เปนนโยบายที่ใชมาอยางยาวนานจนถึง

ปจจุบัน(2020) 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบาย Cool Japan กับการสงเสริมเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน” จะศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของนโยบาย Cool Japan ในชวงปค.ศ. 1990 – 2020 และกรณีศึกษาสินคา

และบริการ Cool Japan ไดแก Mandarake Incorporated (Mandarake Inc.) และ Studio Ghibli  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

  1.4.1 Cool Japan หมายถึง คําเรียกโดยรวมของสินคา และบริการ เชน ดนตรี มังงะ อนิเมะ เกม 

แฟช่ัน ของประเทศญี่ปุนที่มีความเปนญี่ปุน เชน เอกลักษณ วัฒนธรรม วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุน เปนตน ซึ่ง

สิ่งเหลาน้ีทําใหประเทศอื่นๆ มีความสนใจในตัวสินคามากข้ึน และมีความตองการที่จะซื้อขายสิ่งเหลาน้ี 

  

 
4 สํานักงานสงเสร ิมการคาในตางประเทศ. นโยบาย Cool Japan. [ออนไลน]. จากสํานักงานสงเสร ิมการคาในตางประเทศ เว็ปไซด 

https://www.ditp.go.th/contents_attach/148923/148923.pdf (สืบคนขอมูล : 11 พฤศจกิายน 2562) 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 ทําใหทราบถึงความเปนมา และการดําเนินการของนโยบาย Cool Japan  

 1.5.2 ทําใหทราบถึงแนวคิด และกลยุทธที่ใชในการเจาะตลาดตางประเทศดวยนโยบาย 

Cool Japan 

 1.5.3 ทําใหทราบถึงวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนที่มีความหลากหลาย
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บทท่ี 2 

ทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “นโยบาย Cool Japan กับการสงเสริมเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน” ผูวิจัยศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพือ่เปนฐานขอมูลประกอบการวิเคราะห ดังน้ี 

2.1 ทบทวนแนวความคิด  

 2.1.1 แนวความคิดเรื่อง Soft Power 

 ในตนทศวรรษ 1990 Joseph Nye (2004) เปนบุคคลแรกที ่ไดชี ้ใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่

เรียกวา soft power ในทางความสัมพันธระหวางประเทศ โดยไดอธิบายวา ปกติผูคนเขาใจคําวา “อํานาจ” 

วาหมายถึง ความสามารถในการไดมาซึ่งผลลพัธที่ตองการ (the ability to get the outcomes one wants) 

เชน การใชอํานาจทางทหารหรือทางเศรษฐกิจเพื่อใหประเทศอื่นปรับเปลี่ยนทาทีที่มีตอประเทศของตน หรือ

การใชไมแข็ง (sticks) และไมนวม (carrots) ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ เปนตน ซึ ่งอํานาจแบบ

ดังกลาวนี้เพียงรูปแบบหนึ่งของอํานาจเทานั้น หรือที่ Nye เรียกวาเปน hard power หากแตยังมีอํานาจอีก

รูปแบบหน่ึงที่อาจละเลย น่ันคือ soft power อันหมายถึงอํานาจที่ทําใหประเทศอื่นๆปฏิบัติตามความตองการ

ของเรา (co-opt) โดยที่เราไมจําเปนตองดําเนินการบังคับ (coerce) หรือมีขอแลกเปลี่ยนแตประการใด กลาว

ไดอีกอยางหน่ึงวา เปนความสามารถในการทําใหผูอื่นมีความพอใจในการเลือก (preference) ที่สอดคลองกับ

ความตองการของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพื่อนําไปสู การยอมรับโดยดุษณี 

(acquiescence) ซึ่งแตกตางไปจากการใชอิทธิพล (influence) ที่ตองอาศัยอํานาจแบบ hard power อยูมาก 

 Nye (2004) ระบุวา แหลงทรัพยากรสําคัญที่เปนที่มาของ soft power ประกอบไปดวย 3 แหลง 

ไดแก 

 1) วัฒนธรรม (culture) ถาวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงมีความสอดคลองกับผลประโยชนและคานิยม

ของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน soft power ของประเทศน้ันก็จะมีมากข้ึน ชองทาง

ที่ทําใหวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงเปนที่รูจกัในประเทศอื่นๆน้ันมีมากมายหลากหลาย ไมวาจะเปนการคา การ

เย่ียมเยือน การติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน 
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 2) คานิยมทางการเมือง (political values) ถาประเทศดังกลาวมีคานิยมทางการเมืองที่สอดคลองกบั

ประเทศอื่นๆ soft power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถาคานิยมของประเทศดังกลาวขัดกับ

คานิยมของประเทศอื่นๆอยางชัดเจน soft power ของประเทศน้ันก็จะลดลง ตัวอยางเชน การที่สหรัฐอเมรกิา

ในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบงแยกสีผิว (racial segregation) ทําให soft power ของสหรัฐอเมริกาใน

ทวีปแอฟริกาน้ันมีนอย เปนตน 

 3) นโยบายตางประเทศ (foreign policies) ถาประเทศหนึ่งดําเนินนโยบายที่หนาไหวหลังหลอก 

(hypocritical) กาวราว และไมแยแสตอทาทีของประเทศอื่นๆ โอกาสทีจ่ะสราง soft power จะมีนอย ดังเชน

กรณีของสหรัฐอเมริกาที่บุกยึดอิรักใน ค.ศ. 2003 โดยไมฟงเสียงคัดคานของประเทศอื่นๆ เปนตน แตถา

ประเทศดังกลาวมีแนวนโยบายตางประเทศที่รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่จะสราง soft 

power ใหเกิดข้ึนจะมีมาก 

 นอกจากน้ี Nye (2004) ไดเสนอวา เครื่องมือสําคัญที่จะทําให soft power บรรลุผลในทางปฏิบัติคือ

สิ่งที่เรียกวา การทูตสาธารณะ (public diplomacy) ซึ่งหมายถึงการปฏิสัมพันธที่ไมไดพุงเปาไปที่รัฐบาลของ

ตางประเทศ หากแตพุงเปาหมายหลกัไปยังปจเจกบุคคล และองคกรที่ไมใชรัฐ ซึ่งนอกจากเพื่อสรางภาพลกัษณ

ที่ดีใหกับประเทศแลว ยังมุงหวังที่จะสรางบรรยากาศอันดีในระยะยาวเพื่อรองรับนโยบายตางประเทศที่จะ

ตามมาในอนาคตอีกดวย โดยการทูตสาธารณะสามารถแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก 

 1) การสื่อสารประจาํวัน (daily communications) ใชเพื่ออธิบายการตัดสินใจดานนโยบาย เชน การ

แถลงขาวหรือนโยบายของรัฐบาลตอสื ่อสารมวลชนทั้งในและตางประเทศ (press conference) หรือการ

เตรียมตัวใหพรอมเพื่อการแถลงจุดยืนหรือทาทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตการณ เปนตน 

 2) การสื ่อสารเชิงยุทธศาสตร (strategic communications) ซ ึ ่งออกมาในรูปของการรณรงค 

(campaign) เชิงสัญลักษณ โดยมีการกําหนดแนวเรื่อง (theme) ของการรณรงคดังกลาว ดังเชนในทศวรรษ 

1990 ที่บริติช เคานซิล (The British Council) ไดพยายามสงเสริมภาพลักษณของประเทศอังกฤษวาเปน

ดินแดนที่มีความทันสมัย สรางสรรคสิ่งใหมๆ และยอมรับการดํารงอยูของสังคมแบบพหุชาติพันธุ เปนตน 

 3) การพัฒนาความสัมพันธที่ย่ังยืนผานบุคคลสําคัญ (the development of lasting relationships 

with key individuals) โดยอาศัยชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการใหทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร 

การฝกงาน การสัมมนา การประชุม การพบกันระหวางสื่อมวลชน การฝกซอมทางทหารรวมกัน การใหความ

ชวยเหลือทางทหารในยามสันติ ฯลฯ 
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 Jan Melissen (2005) ผูศึกษาแนวคิด Soft Power อีกทาน ไดตั้งขอสังเกตที่นาสนใจวา ปจจุบัน

เทคโนโลยีการสื่อสาร และขอมูลขาวสารน้ันพัฒนาไปมากจนทําลายเสนแบงเขตแดนระหวางสิ่งที่เรียกวาการ

ทูตสาธารณะ (public diplomacy) ซึ่งเนนกลุมผูรับสารภายนอกประเทศ กับ กิจการสาธารณะ (public 

affairs) ซึ่งเนนกลุมผูรับสารภายในประเทศ ดวยเหตุที่โลกขมีลักษณะเช่ือมโยงกัน (interconnected) เชนน้ี

สงผลใหบางครั้งการดําเนินการทูตสาธารณะสามารถกระทําผานกลุมผูรับสารภายในประเทศได เชน กระทรวง

การตางประเทศของอังกฤษในปจจุบนัมักจะชี้แจงนโยบายตางประเทศของตนทีม่ีตอภูมิภาคตะวันออกกลาง

ผานองคกรมุสลิมสายกลางในอังกฤษ เปนตน 

 Melissen (2005) ไดเปรียบเทียบการทูตสาธารณะ (public diplomacy) กับแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวของ

ดังตอไปน้ี 

 1) การโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda) 

 แมวาการโฆษณาชวนเช่ือจะมีจุดประสงคเดียวกับการทูตสาธารณะคือ การชักจูงใหผูรับสารคิดเหน็ไป

ในทางเดียวกับผูสงสาร หากแตความแตกตางที่สําคัญอยูตรงที่วา การโฆษณาชวนเช่ือน้ันออกมาในรูปของการ

สื่อสารทางเดียว (one-way messaging) คือจากผูสงสารไปยังผูรับสาร และพยายามทําใหผูรับสาร “เชื่อ” 

โดยไมตองไตรตรองอยางมีอิสระ หากแตการทูตสาธารณะเปนการสื่อสารสองทาง (two-way street) ที่จะมี

การสื่อสารไปมาระหวางผูสงสารกับสาธารณชนในตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหผูรับสารได “คิด” อยางมี

อิสระมากกวา 

 2) การสรางตราแหงชาติ (nation-branding) 

 แมวาการสรางตราแหงชาติจะมีเปาหมายเพื่อสงเสริมภาพลักษณของประเทศเชนเดียวกันกับการ

ดําเนินการทูตสาธารณะ หากแตสองสิ่งน้ีมีจุดเนนที่ตางกัน การทูตสาธารณะจะเปนการสงเสริมภาพลักษณที่

จํากัดขอบเขตอยูเฉพาะบางประเด็น เนื่องดวยผูดําเนินการทูตดังกลาวตระหนักดีวา ในปจจุบันการสื่อสาร

ระหวางประเทศมีผูแสดงและระดับชั้นที่มากมายหลากหลาย โดยที่รัฐไมสามารถผูกขาดการสื่อสารระหวาง

ประเทศไดอีกตอไป ในขณะที่การสรางตราแหงชาติมุงเนนการสงเสริมภาพลักษณแบบองครวม (holistic 

approach) เพื่อปรับเปลี่ยนการรับรู (perception) เกี่ยวกับประเทศนั้นๆในทุกดาน อยางไรก็ตาม ถือไดวา

การสรางตราแหงชาติกับการทูตสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน (complementary) อยูมาก

พอสมควร 
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 3) ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ (foreign cultural relations) 

 ปจจุบันขอบเขตของความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับตางประเทศและการทูตสาธารณะนั้นมีความ

เหลือ่มซอนกันอยูมาก เนื่องจากความหมายของคําวา “ ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับตางประเทศ” ไมได

จํากัดอยูเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม (art and culture) อีกตอไป หากแตยังขยายมาครอบคลุมถึงการ

แลกเปลี่ยนความคิด การวิจัย การสื่อสารมวลชน และวิวาทะแหงชาติ (national debate) อีกดวย ซึ่งเทากับ

เปนสวนหน่ึงของความพยายามในการเอาชนะใจ (winning hearts and minds) และสรางความนาเช่ือถือใน

สายตาของนานาประเทศในระยะยาว ซึ่งการทูตสาธารณะก็มีจุดประสงคที่ไมตางกัน 

 แตแนวคิด Soft Power ที่เปนแนวคิดการใชอํานาจทางออม ก็มีขอเสียเหมือนกัน  

 Nye (2004) ไดเตือนวา soft power มีขอเสียสําคัญอยู 2 ประการ ประการแรกคือ ขณะที่การใช 

hard power น้ันผูกขาดโดยภาครัฐ หากแต soft power บางสวนอยูนอกเหนือไปจากขอบเขตที่รฐัจะควบคุม

หรือจัดการได เพราะมีตัวแสดงที่ไมใชรัฐ (non-state actors) เขามามีบทบาทดวย โดยที่บทบาทดังกลาวอาจ

เปนไปโดยสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ เชน บทบาทของภาพยนตรฮอลลีวูด (Hollywood) ที่ทําใหผูชม

ในประเทศจีนจํานวนหนึ่งเริ ่มหันมาตระหนักในสิทธิที ่ตนพึงมีตามกฎหมายมากขึ ้น ซึ ่งสอดคลองกับ

แนวนโยบายของรัฐบาลและรัฐสภาอเมริกันที่พยายามเรียกรองใหจีนปรับปรงุระบบกฎหมายและสรางระบบ

นิติรัฐ (rule of law) เปนตน หากแตบางครั้งบทบาทของตัวแสดงที่ไมใชรัฐก็ขัดแยงกับแนวนโยบายของรัฐ 

เชน แนวคิดตอตานสงครามในหมูปญญาชนและสื ่อสารมวลชนอเมริกันชวงทศวรรษ 1960 ขัดแยงกับ

แนวนโยบายของรัฐบาลอเมริกันที่ตองการทําสงครามตอตานคอมมวินิสตตอไป เปนตน 

 ประการที่สองในความคิดของ Nye คือ soft power ใหผลในทางออม และใชเวลายาวนานกวาจะ

เห็นผลเปนรูปธรรม สอดคลองกับ Melissen (2005) ที่เนนวา การทูตสาธารณะ (public diplomacy) มิใช

เครื่องมือที่สามารถบรรลผุลไดทันทีทันใด (immediate foreign policy tool) หากแตเปนเครื่องมือที่จะสราง

ความไวเน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน (trust and credibility) ในระยะกลางและระยะยาว 

 จากที่กลาว นโยบาย Cool Japan ก็เปนนโยบายที่เกิดขึ้นจาก การเผยแพรของวัฒนธรรมญี่ปุนสู

ตางประเทศ โดยไมมีขอตกลง สัญญา หรือการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมกับตางประเทศ และไมมีสวนเกี่ยวของกบั

รัฐบาลของประเทศนั้นๆ แตเปนประชากรในประเทศตางๆ ที่สนใจในวัฒนธรรมของญี่ปุน และเกิดความ

ตองการซื้อในสินคาเหลาเปนจํานวนมาก สงผลใหรัฐบาลญี่ปุนนํามาเปน นโยบาย Cool Japan เพื่อเรียก

รายไดสูประเทศญี่ปุน และฟนฟเูศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน โดยผานการกระจายขาวสารในดานตางๆ เชน วิทยุ 
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โทรทัศน เปนตน คลายกับแนวคิดที่ Melissen นํามาเปรียบเทียบกับการทูตสาธารณะ ไดกลาวไว คือ การ

โฆษณาชวนเช่ือ  

  

 2.1.2 แนวคิดความเปนญี่ปุน 

 ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีความตางทางเช้ือชาติต่ํา ทําใหประชากรสวนใหญในประเทศญี่ปุนมีเช้ือ

ชาติเปนคนญี่ปุนแท สงผลใหวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีมีความด้ังเดิม และไมมีการเปลี่ยนแปลง น่ัน

ทําใหประเทศญี่ปุนมีความเปนเอกลักษณ เพียงแคพูดสิ่งเหลาน้ี ก็สามารถรูไดเลยวาน่ีคือ ประเทศญี่ปุน  

 1) คนญี่ปุ น : จากที ่ไดกลาวไปวา ประเทศญี่ปุ นเปนประเทศที่มีความตางทางเชื้อชาติตํ ่าทําให

ประชากรสวนใหญในประเทศญี่ปุนมเีช้ือชาติเปนคนญี่ปุนแท และมีลักษณะที่เหมือนๆกนั โดยเฉพาะ “ความมี

ระเบียบวินัย” ซึ่งสามารถเห็นไดทั่วไปในประเทศญี่ปุน เชน การตอแถว การตรงตอเวลา การรักษาความ

สะอาด เปนตน อยางในปค.ศ. 2018 เปนปที่มีการจัดงานฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซีย มีชาวตางชาติถายคลิป

หลังจบเกม กองเชียรชาวญี่ปุนชวยกันทําความสะอาด และเก็บขยะตามสแตนดเชียร 

 2) ศาสนา : วิถีชีวิตของคนญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากศาสนาเปนอยางมาก เกิดจากความเชื่อระหวาง

ศาสนาชินโตที่วาดวยเรื่องชีวิต และจิตวิญญาณของสรรพสัตวบนโลก กับศาสนาพุทธ(นิกายเซน)ที่เนนแนวคิด

เกี ่ยวกับผู คน และชีวิตหลังความตาย อิทธิพลของศาสนาจะถูกสะทอนในรูปแบบของพิธีกรรม และ

สถาปตยกรรมตางๆ อันเปนเอกลักษณที่เห็นไดเฉพาะในประเทศญี่ปุนเทาน้ัน และปจจุบันไดกลายเปนแหลง

ทองเที่ยวใหมาเย่ียมชม เชน วัดวาอาราม (พุทธ) และ ศาลเจา (ชินโต) ฯลฯ นอกจากน้ี เครื่องรางตางๆ ก็เปน

สิ่งที่สะทอนวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับศาสนาของคนญี่ปุนไดชัดเจน 

 นอกจากนี ้ ประเทศญี ่ปุ นไมไดบรรจุว ิชาศาสนาเขาไวในแบบเรียน ไมไดถ ูกนํามาพูดถึงใน

ชีวิตประจําวัน และไมไดนําความเช่ือทางศาสนามาตัดสินความดีงามของผูอื่น แตชีวิตของคนญี่ปุนจะเช่ือมโยง

กับพิธีกรรมทางศาสนาต้ังแตวันแรกจนวันสุดทายของชีวิต รวมทั้งมีเทศกาลมากมายที่เกี่ยวของกับศาสนาให

เขารวมตลอดป 

 3) วัฒนธรรมดานอาหาร : อาหารของประเทศญี่ปุนมีเอกลักษณเปนของตัวเอง จึงทําใหอาหารญี่ปุน

เปนที่สนใจไปทั่วโลก รสชาติที่ความกลมกลอมที่ไมเหมอืนประเทศอื่นๆ และในแตละครั้งที่มีการปรงุอาหารคน

ญี่ปุนจะมีความพิถีพิถันในทุกองคประกอบของอาหาร เปรียบกับเปนศิลปะชิ้นหนึ่ง อาหารญี่ปุนมีจํานวน
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มากมายนับไมถวน ผูวิจัยจึงขอยกตัวอยาง อาหารญี่ปุนที่เปนที่รูจักกันทั่วโลก เพื่อแสดงใหเห็นวา ประเทศ

ญี่ปุนมีความเปนเอกลักษณที่เรียกวา “ความเปนญี่ปุน” จริงๆ ซึ่งไดแก “ซูชิ” 

 

ภาพท่ี2.1 : ซูชิ 

ท่ีมา : https://www.tsunagujapan.com/th/affordable-and-popular-7-recommended-

sushi-restaurants-in-ueno/ 

 4) กีฬา : กีฬาเปนสิ่งที่หลายๆประเทศมี ซึ่งแตละประเทศจะมีความแตกตางกัน ยกตัวอยางกีฬาของ

ประเทศญี่ปุนที่เปนเอกลักษณ ไดแก 

 

ภาพท่ี2.2 : ซูโม 

ท่ีมา : https://www.th.jal.co.jp/thl/th/guidetojapan/detail/?spot_code=sumo 

 ซูโม : กีฬาประจําชาติของประเทศญี่ปุนที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,500 ป มีทัวรนาเมนทใหญ

จัดข้ึนประจําทุกป นอกจากน้ัน การเขาชมการแขงขันซูโม ยังเปนกิจกรรมยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยว 
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ภาพท่ี2.3 : เคนโด 

ท่ีมา : https://www.baf-fencing.org/ 

 เคนโด : เคนโดนับเปนศิลปะการตอสูที่เกาแกทีสุ่ดของประเทศญี่ปุน ซึ่งมีทั้งพลัง ทักษะ และความ

กลาหาญ เคนโดถือกําเนิดข้ึนต้ังแตสมัยคามาคุระ (ราวๆปค.ศ. 1185-1333) จากการที่ซามูไรเหลาแทงไมมา

ฝกแทนดาบจริง และในปจจุบันเคนโดก็ยังเปนกีฬาที่คนญี่ปุนนิยมฝกฝนกันทุกเพศทุกวัย 

 

ภาพท่ี2.4 : ไอคิโด 

ท่ีมา : https://sportsregras.com/th 

 ไอคิโด : “ไอคิโด” แปลวา “วิถีแหงวิญญาณที่กลมกลืน” เปนศิลปะการตอสูที่หลอมรวมแนวคิดจาก

พุทธศาสนา และชินโตบวกกับคาราเต และเคนโดเขาไวดวยกัน ไอคิโดเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1920 โดยอุเอชิบะโมริ

เฮอิ โมริเฮ ที่ทานาเบะ ฝงใตของคาบสมุทรคิอิ ทางตอนใตของเกียวโต และโอซากา เปนการตอสูที่เนนต้ังรับ 

และแปรพลังงานยอนกลับไปยังฝายที่โจมตี โดยที่ไมทําใหเกิดอันตรายกับทั้งสองฝาย 
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ภาพท่ี2.5 : ยูโด 

ท่ีมา : 

https://dinamite1016.wordpress.com/2013/09/26/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0

%B8%94/ 

 ยูโด: เปนกีฬาที่ประสบความสําเรจ็มากที่สุดในบรรดาศิลปะการตอสูของประเทศญี่ปุน เปนการตอสูที่

เนนความเร็ว และทักษะโดยใชประโยชนจากขนาดตัว และกําลังของคูตอสู ถือกําเนิดข้ึนในปค.ศ. 1882 โดย 

คาโนะ จิโกโร ที่ตองการรวมการฝกฝน “จูจิทสึ” และ “การตอสูของซามูไร” เขาไวดวยกัน 

 5) วัฒนธรรมแหงการด่ืม : ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีเครื่องด่ืมหลากหลายชนิด ทั้งแบบรอน และ

แบบเย็น แตจะกลาวถึง เครื่องด่ืมที่เปนเอกลักษณที่สุดของประเทศญี่ปุน คือ “ชา” จุดที่สําคัญก็คือ ประเทศ

ญี่ปุนมีการเปดโรงเรียนสอนชงชาจํานวนมาก เพื่อใหผูเรียนสามารถชง และด่ืมชาไดอยางถูกตอง และสงางาม 

เพื่อนําไปใชใน “พิธีชงชาเขียว” หรือที่เรียกวา “ซาโด” แปลตรงตัวไดวา “วิถีแหงชา” ซึ่งเปนประเพณีโบราณ

อันมีรากเหงาเช่ือมโยงกับศาสนาพุทธนิกายเซนมาชานาน 

 6) เกอิชา และไมโกะ : เกอิชาคือ ผูที่ชํานาญทางศิลปะ และใหความเพลิดเพลิน สําหรับเกอิชาฝกหัด

จะเรียกวา ไมโกะ ซึ่งมักจะเปนหญิงสาวครอบครัวยากจนที่ถูกขายใหสํานักเกอิชาต้ังแตวัยเด็กเพื่อนํามาฝกฝน 

โดยเริ่มจากเปนหญิงรับใชเกอิชารุนพี่ และจะไดเรียนศิลปะหลายแขนง ไดแก การเลนดนตร ีการขับรอง การ

เตนรํา การชงชา การจัดดอกไม (ภาษาญี่ปุนเรียกวา อิเกะบะนะ) รวมถึงเรื่องบทกวี และวรรณคดี  
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ภาพท่ี2.6 : เกอิชา 

ท่ีมา : https://mgronline.com/japan/detail/9600000002652 

 เกอิชาในสมัยแรกนั้นเปนผูชายทั้งหมด สวนผูหญิงที่ทําหนาที่อยางเดียวกันนั้นจะเรียกวา “อนนะ   

เกชะ” หรือเกอิชาหญิง แตในปจจุบันการเปนเกอิชาตองเปนเพศหญิงเทาน้ัน 

 ดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมการเปนเกอิชาก็ยอมมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกอิชาในสมัยใหมน้ัน

เปนไปโดยสมัครใจทั้งสิ้น และการฝกฝนอาชีพน้ันจะเริม่ตนชวงวัยรุนตอนปลาย ไมใชเด็กหญิง ซึ่งจะใชเวลาฝก

ยาวนาน และยุงยากกวาสมัยกอน เพราะไมไดฝกต้ังแตเด็ก ซึ่งปจจุบันสามารถพบเห็น เกอิชา ไดในยาน กิออน 

ที่เกียวโต 

 7) วิถีแหงซามูไร : ซามูไรมีมาตั้งแตสมัยเฮอัง (ปค.ศ. 794 – 1185) ในสมัยนั้นซามูไรเปนเพียงชาย

ฉกรรจที่ถูกวาจางใหมาปราบชนกลุ มนอยในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุน โดยถูกจางจาก

เจาของที่ดินหรือตระกูลที่รํ่ารวยและมีอํานาจ ซึ่งคําวา ‘ซามูไร’ มีรากศัพทมาจากคําวา ‘ซะบุระอุ’ ซึ่งแปลวา 

‘รับใช’ 

 ในศตวรรษที่ 11 ซามูไรเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น การเปนซามูไรจึงไมใชเพียงนักรบถือดาบ

เทาน้ัน แตตองมีความรูอานออกเขียนได โดยพวกเขาจะตองสามารถใชชีวิตใหกลมกลืนไปกับคติ “บุง บุ เรียว 

โดะ (สวาง, ศิลปะอักษร, ศิลปะการทหาร, วิถีทั้งสอง)” หรือ “ความกลมกลืนแหงพูกันและดาบ” 
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ภาพท่ี2.7 : ซามูไร มินาโมโตะ โยริโทโมะ 

ท่ีมา : https://teachernew.wordpress.com 

 ในปค.ศ. 1192 กลุมซามูไรตระกูลมินาโมโตะสามารถยึดอํานาจจากจักรพรรดิไดสําเร็จ ทําให “มินา

โมโตะ โยริโทโมะ” ไดข้ึนเปนโชกุนคนแรก และซามูไรในตระกูลจึงมีหนาที่ในสังคมมากข้ึน เชน เก็บภาษี และ

รักษาความเรียบรอยบานเมืองคลายๆตํารวจในปจจุบัน เปนตน  

 จนกระทั่งในยุคเอโดะ ซึ่งเปนยุคที่บานเมืองสงบสุข ทําใหบทบาทของซามูไรคอยๆลดลง จนถึงปค.ศ.

1868 เปนปที่ระบบศักดินาตางๆไดหมดไปจากสังคมญี่ปุน รวมทั้งตําแหนงโชกุนก็ไมมีอีกตอไป ทําใหชนช้ัน

ซามูไรหมดสิ้นตามไปดวย 

 หัวใจพื้นฐานของซามูไรคือ “บูชิโด” หรือ “วิถีแหงนักรบ” ปรัชญาเน้ือแทตามหลักพุทธศาสนานิกาย

เซนที่เชิดชูความจงรักภักดี ความกตัญู ความกลาหาญ ความเสียสละ การไมยอมแพตอความหวาดกลัว และ

การดํารงตนดวยวินัยที่เครงครัด และเคารพศักดิ์ศรีผูอื่น ยอมควรคาแกการเปนแบบอยางใหชนชั้นอื่นๆได

ประพฤติตาม 

 แมในปจจุบัน(ค.ศ. 2020) จะไมมีชนช้ันซามูไรเหลืออยูแลว แตวิถีแหงซามูไรก็ยังมีการเลาสืบตอกัน

มา และเปนที่สนใจของผูคนทั่วโลก 

 8) ศิลปะช้ันสูงในโรงละคร : ศิลปะการรายรํานับเปนหนึ่งในศิลปะชั้นสูงที่สืบทอดผานยุคสมัย และ

การผลัดเปลี่ยนทางสังคมมากวา 1,000 ป แตเดิมการแสดงเหลาน้ีมีตนกําเนิดมาจากการทาํหนาที่เปนสือ่กลาง

ที่เชื่อมระหวางมนุษย และเทพเจา กอนจะคอยๆสั่งสมเทคนิคที่ซับซอนหลากหลายและพัฒนาจนกลายเปน

งานศิลปะช้ันสูงที่จัดแสดงบนเวทีโรงละครแบบญี่ปุน 

 การแสดงศิลปะแบบด้ังเดิมในญี่ปุน หลักๆมี 3 ประเภท ไดแก 
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ภาพท่ี2.8 : ละครโน 

ท่ีมา : https://th.japantravel.com/ 

 ละครโน (Noh) ถือกําเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนการแสดงพื้นบานช้ันสูงของประเทศญี่ปุ น ซึ่ง

รวบรวมศิลปะหลายแขนงทัง้การขับรอง รายรํา และการแสดงรวมเขาดวยกัน สวนใหญจะผูกเปนเนื้อเรื่องที่

เกี่ยวกับความฝน ภูตผีปศาจ วิญญาณ และเรื่องเหนือธรรมชาติ ละครโนไดรับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก และ

ถูกบันทึกใหเปน “มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” ในปค.ศ. 2001 และโรงละครโนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ 

“โรงละครโนแหงชาติ” อยูในเขตชิบูยา กรุงโตเกียว 

 

ภาพท่ี2. 9 : ละครคาบูก ิ

ท่ีมา : https://livejapan.com/th/article-a0000299/ 

 ละครคาบูกิ (Kabuki) ถือกําเนิดข้ึนเมื่อ 400 ปกอน ในสมัยเอโดะ เปนการแสดงที่เนนการสือ่สารผาน

ตัวแสดงที่อาจจะอิงประวัติศาสตร ตํานานซามูไร หรืออาจเปนเหตุการณปจจบุัน มาผูกเปนเรื่องราวแบบละคร

ใหเขาใจงาย และไดอรรถรส เปนการแสดงศิลปะโบราณที่ไดรับความนิยมสูงสุด ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน 

“มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ับตองไมได” โดยองคการยูเนสโก (UNESCO) และในปค.ศ. 2008 ไดถูกบันทึกใหเปน 

“มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ” และโรงละครคาบูกิที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ คาบูกิซะ ยานกินซา 
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กรุงโตเกียว สวน “โรงละครคาบุกิคานามารซุะ” เปนโรงละครคาบกูิแบบด้ังเดิมที่สมบูรณที่สดุ และเกาแกทีส่ดุ 

สรางข้ึนในปค.ศ. 1835 อยูที่โคโตฮิระ คางาวะ 

 

ภาพท่ี2.10 : ละครหุนบุนราก ุ

ท่ีมา : https://livejapan.com/th/article-a0000300/ 

 ละครหุนบุนรากุ (Bunraku) ถือกําเนิดข้ึนในสมัยเอโดะที่เมืองโอซากา เปนละครหุนที่มีเอกลักษณคือ

ใชคนชักพรอมกัน 3 คน ใหเขากับคํารอง และดนตรีประกอบ และแสดงอารมณออกทางสีหนาของหุนดวย 

เนนการเลาเรื่องที่สนุกสนานเปนหลัก ละครหุนบันรากุไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในปค.ศ. 2003 และ

สถานที่จัดแสดงที่เกาแก และมีช่ือเสียงเปนอยางมากคือ โรงละครหุนแหงชาติบุนรากุ ต้ังอยูในยานนิปปงบาชิ 

โอซากา 

 9) การจัดสวนญี ่ป ุ น : ลักษณะการจัดสวนญี ่ป ุ นแบบดั ้งเดิม เชื ่อวาไดร ับอ ิทธ ิพลมาจาก

พระพุทธศาสนา โดยนําแนวคิดแหงทางเดินสูการตรัสรูของพระพุทธองคเปนแรงบันดาลใจ โดยพื้นดินเปรียบ

ดังตัวแทนแหงความอุดมสมบูรณ ซึ่งหลอเลี้ยงธรรมชาติในจิตใจแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 

ภาพท่ี2.11 : สวนแบบญี่ปุน 

ท่ีมา : https://ohhotrip.com/12870/ 
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 ชวงศตวรรษที่ 13 ไดมีแนวความคิดจัดพิธีชงชาในสวน ทําใหตองมีการปรับภูมิทัศนสําหรับรองรับงาน

พิธี จนในปค.ศ. 1568-1600 พิธีชงชาไดเขามามีอิทธิพลตอการจัดสวนของญี่ปุนอยางชัดเจน โดยมีการประดับ

สวนดวยโคมไฟหิน และสะพานโคง ซึ่งทําใหสวนญี่ปุนมีความสวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณ 

 จนกระทั่งถึงยุคโชวะ ตั้งแตปค.ศ. 1926-1989 เมื่อประเทศญี่ปุนไดกลายเปนประเทศอุตสาหกรรม

ช้ันนําประเทศแรกในเอเชียตะวันออก ทําใหอารยธรรมตะวันตกไดแพรเขามาในประเทศมากข้ึน การจัดสวน

เริ ่มมีการผสมผสานระหวางตะวันออกและตะวันตกมากขึ้น วัฒนธรรมการจัดสวนที่อิงพุทธศาสนาแ ละ

พิธีกรรมด้ังเดิมคอยๆเสื่อม กลายเปนศิลปะที่มีความเปนธุรกจิมากข้ึน 

 10) วัฒนธรรมการชมดอกซากุระ : วัฒนธรรมการชมดอกซากุระ หรือ “ฮานามิ” (Cherry Blossom 

Viewing) มีประวัติศาสตรยาวนานตั้งแตสมัยเฮอัน หรือประมาณป ค.ศ. 794-1185 ซึ่งในสมัยโบราณ ดอก

ซากุระมีความสําคัญในฐานะเปนสิ่งที่บงบอกใหทราบถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจําป อีกทั้งความงดงามของดอก

ซากุระก็ไดถูกนําไปใชในบทกวีแหงยุคมากมาย 

 

ภาพที2่.12 : ดอกซากรุะ 

ที่มา : https://ohhotrip.com/12870/ 

 ชาวญี่ปุนเชื่อวาตนซากุระมีวิญญาณตามหลักการของชินโต และไดมีการนําเหลาองุนไปถวาย ซึ่งใน

เวลาตอมาก็กลายเปนประเพณีฉลองเทศกาลฮานามิดวยการกินด่ืมอยางสนุกสนาน 

 จากที่กลาวมา เปนเพียงตัวอยางของวัฒนธรรมที่สามารถรูไดเลยวาน่ีคือ “ความเปนญี่ปุน” และยังมี

วัฒนธรรมอีกเปนจํานวนมาก แนวคิดความเปนญี่ปุน สื่อถึงการเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนที่ไมมีประเทศ

ไหนมี เมื่อนํามาผลิตเปนสินคา และบริการ หรือการทองเที่ยวในประเทศญี่ปุน จึงเปนจุดกําเนิดของนโยบาย 

Cool Japan และฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน 



17 
 

 
 

2.2 งานศึกษาท่ีเก่ียวของกับวิจัย 

 ตัวอยางของผลงานวิจัย และเอกสารอางองิทีเ่กี่ยวของที่นําไปสูการวิจัยฉบบัน้ี ไดแก 

 พีรเดช ชูเกียรติขจร และนลิตรา ไทยประเสริฐ (2014) ไดกลาวถึงการยายฐานการผลิตในประเทศ

ญี่ปุนในชวงวิกฤติเศรษฐกิจในบทความวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน และเอเชีย 

ที่มีตอการเคลือ่นยายการลงทนุทางตรงจากประเทศญี่ปุน สู 4 ประเทศในอาเซียนและ 3 ประเทศอุตสาหกรรม

ใหม” วา ถึงแมประเทศญี่ปุนจะประสบความสําเรจ็ในดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก แตในป

ค.ศ. 1985 ประเทศญี่ปุนก็ตองเผชิญกบัปญหาวิกฤตเศรษฐกิจทีเ่กดิข้ึนในประเทศ เน่ืองมาจากขอตกลง Plaza 

Accord ที่เกิดจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูง และคาเงิน

ดอลลารก็ยังแข็งคามาก และมีคาสูงกวาที่ควรจะเปน ทําใหอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกามีความสามารถใน

การแขงขันลดลงอยางมาก และสงออกสินคาไดนอยลง ทําใหเกิดภาวะการขาดดุลการคาอยางหนักใน

สหรัฐอเมริกา ปญหาของสหรัฐอเมริกานี้ไดนําไปสูขอตกลงPlaza Accord โดยมีการทําขอตกลงรวมกัน 5 

ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษเยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุน ซึ่งไดบรรลุขอตกลงรวมกันในการแทรกแซง

ที่จะทําใหคาเงินดอลลารออนตัวลง เพื่อลดการขาดดุลทางการคาของสหรัฐอเมริกา โดยผลของขอตกลง 

Plaza Accord นี้ไดทําใหคาเงินเยนของประเทศญี่ปุนแข็งคาขึ้น สงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศญี่ปุนมีการขยายตัวในอัตราที ่ลดลง เนื ่องจากเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ นตองพึ ่งพาการสงออก 

(Export-led growth) เปนอยางมาก 

 เมื่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนลดตํ่าลงอันเนื่องมาจากการสงออกที่ลดลง รัฐบาล

ญี่ปุนไดหันมาใชนโยบายการเงินแบบขยายตัว เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ แตสิ่งที่เกิดข้ึน คือ มีการ

กูยืมเงินเพื่อการเก็งกําไรในตลาดหุนอสังหาริมทรัพยและการลงทุนในกิจการที่ใหผลตอบแทนตํ่า ทําใหราคา

อสังหาริมทรัพยในประเทศญี่ปุนเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก จนทายที่สุดในชวงปลายปค.ศ. 1990 ฟองสบูของราคาที่

อยูอาศัย และราคาหุนไดแตกตัวลง เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงในประเทศญี่ปุน ราคาสินคา

ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของประเทศญี่ปุน รวมไปถงึการลงทุน

ทางตรงจากประเทศญี่ปุนจากเหตุการณ Plaza Accord และคาเงินเยนที่แข็งคา บรษัิทขามชาติของประเทศ

ญี่ปุนไดพยายามปรับตัวเพื่ออยูรอดจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยในกลางทศวรรษที1่980 บริษัทตางๆ ใน

ประเทศญี่ปุนไดยายฐานการผลิตไปสูประเทศที่มีตนทุนการผลิตตํ่า และการขนสงทําไดงาย ซึ่งก็คือกลุม

ประเทศในอาเซียน  
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 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโตเกียว (2016) ไดกลาวถึง ความเปนมาของ

นโยบาย Cool Japan และวิธีการดําเนินงานของนโยบาย ชวงป ค.ศ. 1990 จํานวนประชากรของประเทศ

ญี่ปุนลดลงอยางตอเน่ือง และเศรษฐกิจซบเซาเขาสูสภาวะฟองสบู สงผลใหภายในประเทศไมสามารถบริโภค

ได รัฐบาลจึงสรางนโยบาย Cool Japan คือ การสนับสนุนสินคา และบริการที่มีวัฒนธรรมและ ความเปน

ญี่ปุน สงออกใหตางประเทศเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลแบงหนาที่ในการดําเนินการนโยบายใหแกกระทรวงตางๆ เชน กระทวรงเศรษฐกิจการคา และ 

อุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ และอื่นๆ โดยมีหนาที่ดังตอไปน้ี  

 1) การเตรียมความพรอมพื้นฐานภายในประเทศญี่ปุน เพื่อดึงดูด และทําใหสินคา และบริการเปนที่

น ิยมในตางประเทศ พรอมสงเสร ิมบุคลากรภายในประเทศส ําหร ับการประกอบธุรกิจเชิงค าขาย 

 2) การเผยแพรคอนเทนต และขอมูลขาวสารใหแกตางประเทศ ผานสถานทูต และสํานักงานตางๆ ใน

ตางประเทศ นอกจากนี้ยังใชสื่อเปนตัวกลางกระจายขาว ผานรายการโทรทัศน และภาพยนตรที่รวมผลิตใน

ประเทศญี่ปุน  

 3) การสงเสริมหาชองทางการจําหนายในตางประเทศ 

 นอกจากนี ้มีการจัดโครงการอีกจํานวนมากเพื ่อสรางกระแสนิยมญี่ปุ น เชน Japan Contents 

Localization and Promotion (JLOP) สนับสนุนเงินชวยเหลือเพื่อประชาสัมพันธรายการ ปรับคอนเทนต 

เปนตน และโครงการเพื่อการสรางรายไดในตางประเทศ เชน โครงการสนับสนุน Japan Brand Produce 

เปนโครงการที่ชวยผูประกอบการ SME บุกเบิกชองทางการคาในตางประเทศ ดวยการสรางทีมโดยมี “โปรดิว

เซอร” ผูเขาใจความตองการของตลาด และวิถีชีวิตของคนทองถ่ินรวมกับผูประกอบการ SME เปนตน 

 Douglas Mcgray (2009) ไดกลาวถึง การเติบโตของวัฒนธรรมญี่ปุนในขณะที่ประเทศญี่ปุนพบ

วิกฤตเศรษฐกิจ กระแสวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนไดเริ่มพัดเขาสูสหรัฐอเมริกา โดยที่ทั้ง 2 ประเทศไมไดมี

ขอตกลงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแตอยางใด กระแสวัฒนธรรมของญี่ปุนไดเขาสูสหรัฐอเมริกาโดยแรงขับเคลื่อน

ของผูคนที่เริ่มสนใจในประเทศญี่ปุน ยกตัวอยาง ภาพยนตรแอนิเมชันเรื่อง “Spirited Away” ที่ถูกนํามาฉาย

ในสหรัฐอเมริกาโดยดิสนีย จากรายไดที่มหาศาล และการไดรับรางวัลตางๆ แสดงใหเหน็วา วัฒนธรรมของ

ประเทศญี่ปุนเปนที่สนใจเปนทั่วโลก  
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 ในปค.ศ. 2001 สถิติตางๆของประเทศญี่ปุนมากเพิ่มขึ้น เชน รายไดของประเทศญี่ปุน คุณภาพชีวิต 

เปนตน สินคา และบริการในประเทศญี่ปุนที่ตางประเทศสนใจก็เริม่มีมากข้ึน และถูกพัฒนามากข้ึน โดยเฉพาะ

ดานอุตสาหกรรมเครื่องใชฟา สถาปตยกรรม แฟช่ัน และอาหาร 

 อีกตัวอยางหน่ึงที่ทําใหเห็นวาวัฒนธรรมของญี่ปุนไปไกลมากข้ึนก็คือตัวละครที่ช่ือวา “Hello Kitty” 

ตัวละครแมวสีขาวที่ทํายอดขายทั่วโลกเกือบหนึ่งพันลานเหรียญตอป โดย Hello Kitty ถูกซื้อลิขสิทธ์ิมาจาก

คาย Sanrio ของประเทศญี่ปุ น และนํามาใชเปนสินคารวมกับ Mcdonald’s รานอาหารที ่มีชื ่อเสียงใน

สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีการผลิตสินคาที่เกี่ยวกับ Hello Kitty มากข้ึน เชน เสื้อผา กระเปา เปนตน 

 และแมกระแสวัฒนธรรมจะมีการเผยแพรมาต้ังแตชวงปค.ศ. 2000 Cool Japan ก็ยังเปนที่สนใจของ

ประเทศตางๆ และทํารายไดจํานวนมากใหกับประเทศญี่ปุน Douglas Mcgray ไดใหเหตุผลวา วัฒนธรรมของ

ญี่ปุน มีความเรียบงาย และเปนเอกลักษณ จนดึงดูดควาสนใจของประเทศตางๆอยูแลว แตเมื่อระยะเวลาผาน

ไป วัฒนธรรมเหลานี้ก็ยังนาสนใจ และในบางวัฒนธรรมก็มีการปรับเพื่อใหเขากับยุคสมัยมากข้ึน อีกทั้งยังมี

วัฒนธรรมสมัยใหมที่เกิดข้ึนอีกมากมาย   

 Joseph Nye (2004) ไดกลาวถึง แนวความคิด Soft Power อํานาจที่ทําใหประเทศอื่นๆ ปฏิบัติ

ตามความตองการของประเทศน้ันๆ โดยไมจําเปนตองดําเนินการบังคับ หรือมีขอแลกเปลี่ยน กลาวไดอีกอยาง

หน่ึงคือ เปนความสามารถในการทําใหผูอื่นมีความพอใจในการเลือกที่สอดคลองกับความตองการ เปนการใช

อํานาจเชิงดึงดูดเพื่อนําไปสูการยอมรับซึ่งแตกตางไปจากการใชอิทธิพลที่ตองอาศัยอํานาจแบบ hard power 

ซึ่งเปนอํานาจที่ไปในทางบังคับ โดยมีแหลงทรัพยากรสําคัญทีเ่ปนที่มาของ soft power ประกอบไปดวย 3 

แหลง ไดแก  

 1) วัฒนธรรม (culture) ถาวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงมีความสอดคลองกับผลประโยชน และคานิยม

ของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน soft power ของประเทศน้ันก็มีมากข้ึน วิธีการที่ทํา

ใหวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงเปนที ่ร ู จ ักในประเทศอื ่นๆ มีมากมาย เชน การคา การเยี ่ยมเยือน การ

ติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน 

 2) คานิยมทางการเมือง (political values) ถาประเทศดังกลาวมีคานิยมทางการเมืองที่สอดคลองกบั

ประเทศอื่นๆ soft power ของประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถาคานิยมของประเทศดังกลาวขัดกับ

คานิยมของประเทศอื่นๆอยางชัดเจน soft power ของประเทศน้ันก็จะลดลง ตัวอยางเชน การที่สหรัฐอเมรกิา

ในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบงแยกสีผิว (racial segregation) ทําให soft power ของสหรัฐอเมริกาใน

ทวีปแอฟริกาน้ันมีนอย เปนตน 
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 3) นโยบายตางประเทศ (foreign policies) ถาประเทศหนึ่งดําเนินนโยบายที่ทุจริต และไมคํานึงถึง

ประเทศอื่นๆ โอกาสที่จะสราง soft power จะมีนอย ดังเชนกรณีของสหรัฐอเมริกาที่บุกยึดอิรักในปค.ศ. 

2003 โดยไมยอมรับในเสียงคัดคานของประเทศอื่นๆ เปนตน แตถาประเทศดังกลาวมีแนวนโยบายตางประเทศ

ที่รักสันติภาพ และเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่จะสราง soft power ใหเกิดข้ึนจะมีมาก 

 Little Thoughts (2012) ไดกลาวถึง Cool Japan จากหนังสือเรื่อง “Cool Japan ความเจงมวล

รวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกรงของญี่ปุน” วา กอนที่ Cool Japan จะเกิดขึ้น ประเทศญี่ปุน

เปนประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอยางมากในชวงปค.ศ. 1960-1980 ดวยเทคโนโลยีที่ลํ ้าสมัย และระบบ

อุตสาหกรรมที่ดี แตหลังจากทศวรรษน้ันมา ประเทศญี่ปุนก็ตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู ที่แตกตัวลง

ในปค.ศ 1990 สงผลใหเศรษฐกิจญี่ปุนเขาสูสภาวะเงินฝด เศรษฐกิจที่ถดถอยยาวนานทําใหถูกเรียกชวงเวลา

ระหวางทศวรรษ 1990 และ 2000 วาเปน “สองทศวรรษที่หายไป” ของประเทศญี่ปุน 

 ประเทศญี่ปุนตองเปลี่ยนแปลงการผลิตสินคาอยางรุนแรง เมื่อราคาสินคาในประเทศญี่ปุนมีราคา

สูงขึ้นมาก เชน เปลี่ยนวัสดุที่หอสินคาใหใชทุนที่นอยลง เปนตน ดวยราคาที่แพงขึ้น และกําลังซื้อที่นอยลง 

สงผลใหผูคนตองปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคอยางประหยัด โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่มีความตองการซื้อมากกวา

วัยอื่นๆ เชน สิ่งของแฟช่ัน อาหาร เปนตน วัยรุนญี่ปุนในศตวรรษน้ีจึงกลายเปนเจเนอเรช่ันที่หยุดการบริโภค 

นั่นไมไดหมายถึงการไมบริโภคเลย แตหากเทียบกับรุนกอนหนานี้ วัยรุนญี่ปุนยุคนี้จะมีความสามารถในการ

บริโภคที่นอยกวา และในขณะเดียวกันรูปแบบของสังคมญี่ปุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจถดถอย ทุกคนจึงตองวางแผนในการใชจาย และประหยัดเพื่อการดําเนินชีวิต จึงสงผลใหการวางแผน

ในการมีครอบครัวลดนอยลง สงผลใหอัตราการเกิดมีจํานวนลดลงอยางตอเน่ือง และนําไปสูปญหาประชากร

เด็กนอย และมีประชากรผูสูงอายุเปนจํานวนมาก รวมไปถึงการขาดแคลนทรัพยการมนุษย 

 ในขณะที่เศรษฐกิจกําลังถดถอย วัฒนธรรมของญี่ปุนก็คอยๆเติบโต และมกีารบริโภคจากตางประเทศ

มากขึ ้น Littlethough จึงไดศึกษากรณีศึกษาทั ้งหมด 5 กรณี วาวัฒนธรรมของญี่ปุ นสามารถขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไดอยางไร ไดแก Hello Kitty, UNIQLO, Studio Ghibli, Superflat และAKB48  

Nobuko Kawashima (2018) ไดกลาวถึง นโยบาย Cool Japan นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

ญี ่ป ุ น จากหนังส ือเร ื ่อง “Asian Cultural Flows Cultural Policies, Creative Industries, and Media 

Consumers”  ในบ ทท ี ่ 2  “ ‘ Cool Japan’ and Creative Industries: An Evaluation of Economic 

Policies for Popular Culture Industries in Japan”วา ‘Cool Japan’ เปนนโยบายที่สรางข้ึนรฐับาลญีปุ่น 

และมีช่ือเสียงในชวง 10 ปที่ผานมา ในทศวรรษหลังสงคราม รัฐบาลญี่ปุนไมสนใจนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
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แตอยางใด โดยเฉพาะอยางย่ิงกับเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตรัฐบาลญี่ปุนกลับเริ่มสนใจ

นโยบายทีเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากข้ึน เมื่อวัฒนธรรมญี่ปุนเริ่มเปนที่รูจักในตางประเทศ เชน มังงะ และอนิเมะ  

รัฐบาลญี่ปุนคิดวาจะสามารถทํารายไดใหกับประเทศญี่ปุนได หลังจากที่ตองเผชิญกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ถดถอยมานานดวยนโยบาย ‘Cool Japan’  

 นโยบาย Cool Japan ยังไมมีการศึกษาอยางจริงจัง และยังคงเปนนโยบายขนาดเล็กที่

รัฐบาลญี่ปุนก็ยังไมทราบวาจะตองดําเนินการอยาไร คาวาชิมะจึงทําการศึกษาความเปนมาของนโยบาย Cool 

Japan และศึกษาเพื่อหาจุดประสงคที่แทจริงของนโยบายน้ี
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บทท่ี3 

นโยบาย Cool Japan 

3.1 ความหมายของ “Cool Japan” 

 คําวา “Cool Japan” หรือในชื ่อภาษาไทยวา “ความเจงมวลรวมประชาชาติ” (Littlethought  

2012) ไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจน เปนคําเรียกโดยรวมถึงสินคา และบริการของประเทศญี่ปุนที่คิดวามีความ 

“Cool” และมีวัฒนธรรมความเปนญี่ปุน ในชวงปค.ศ. 1990 สินคา และบริการสวนใหญเปนสินคาในกลุม

อุตสาหกรรมคอนเทนต เชน มังงะ (การตูน) ภาพยนตร ดนตรี เกม เปนตน แตในปจจุบัน เริ่มขยายวงกวางสู

กลุมอุตสาหกรรมอื่น เชน อาหาร แฟช่ัน ดีไซน วัฒนธรรม ผลิตภัณฑทองถ่ิน ทองเที่ยว เปนตน4

5 

3.2 ความเปนมา และวัตถุประสงคของ Cool Japan 

  ชวงปค.ศ. 1980-1989 เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตของ

ธุรกิจดานการผลิต และสงออกรถยนต และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็ว 

ประเทศญี่ปุนไดเปรียบดุลการคาและดุลการชําระเงินกับประเทศคู คาเกือบทั้งโลก 5

6 แตในขณะเดียวกัน

สหรัฐอเมริกากลับมีอัตราเงินเฟอ และอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูง และคาเงินดอลลารก็ยังแข็งคามาก และมี

คาสูงกวาที่ควรจะเปน ทําใหอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการแขงขันลดลงอยางมาก และ

สงออกสินคาไดนอยลง ทําใหเกิดภาวะการขาดดุลการคาอยางหนักในสหรัฐอเมริกา 

 ปญหาของสหรัฐอเมริกานี้นําไปสูขอตกลง “Plaza Accord” โดยทําขอตกลงรวมกัน 5 ประเทศ 

ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุน ที่โรงแรมพลาซา กรุงนิวยอรก เมื่อวันที่ 22 กันยายน   

ค.ศ.1985 หลังจากแถลงขอตกลงรวมกันในการแทรกแซงเพื่อลดคาเงินดอลลารสหรัฐ เมื่อเทียบกับสกุลเงิน

ของประเทศอื่น เพื่อชวยลดการขาดดุลการคาของสหรัฐอเมริกา สงผลใหคาเงินของประเทศญี่ปุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยน 250 เยน ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ แข็งข้ึนเปน 150 เยน ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 

 ผลจากขอตกลงนี้ทําใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนลดตํ่าลงอันเนื่องมาจากการ

สงออกที่ลดลง รัฐบาลญี่ปุนไดหันมาใชนโยบายการเงินแบบขยายตัว เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ภายในประเทศ แต

 
5 สำนักงานสงเสร ิมการคาในตางประเทศ. นโยบาย Cool Japan. [ออนไลน]. จากสำนักงานสงเสร ิมการคาในตางประเทศ เว็ปไซด 

https://www.ditp.go.th/contents_attach/148923/148923.pdf (สืบคนขอมูล : 11 พฤศจิกายน 2562) 
6 ปฐมินทร นาทีทอง. Money Tips : เขาใจอดีตเศรษฐกิจญี่ปุน: The Lost 2 Decades. [ออนไลน]. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 

จำกัด เว็ปไซต https://mgronline.com/mutualfund/detail/9570000127423 (สืบคนขอมูล : 10 ธันวาคม 2563) 
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สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีการกูยืมเงินเพื่อการเก็งกําไรในตลาดหุนอสังหาริมทรัพย และการลงทุนในกิจการที ่ให

ผลตอบแทนตํ่า ทําใหราคาอสังหาริมทรัพยในประเทศญี่ปุนเพิ่มสงูขึ้นอยางมาก จนในชวงปลายปค.ศ. 1990 

ฟองสบูของราคาที่อยูอาศัย และราคาหุนแตกตัวลง เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงในประเทศญี่ปุน 

ราคาสินคาภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของประเทศญี่ปุน รวมไปถึง

การลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุน6

7  

 เหตุการณดังกลาว ทําใหรัฐบาลญี่ปุนตองหาวิธีการแกไข และฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน ซึ่งต้ังแต

ชวงปค.ศ. 1990 ประเทศญี่ปุนไมสามารถทําการบริโภคภายในประเทศได ดวยอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาสูง 

และหนี้สินของธนาคารอีกมาก รัฐบาลจึงตองเปลี่ยนทิศทางดานเศรษฐกิจดวยการเจาะตลาดที่กําลังเติบโต 

เชน ในกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ดวยการนําเสนอสินคาและบริการของญี่ปุนที่ไดรับความนิยมจาก

ตางประเทศ เชน คอนเทนต แฟช่ัน ผลิตภัณฑทองถ่ิน และบริการ บุกตลาดตางประเทศซึ่งจะเปนการกระตุน

เศรษฐกิจของญี่ปุนใหเติบโตขึ้น การสงเสริมของรัฐบาลญี่ปุนดวยการนําเสนอสินคาและบริการของประเทศ

ญี่ปุนสูตางประเทศ (Outbound) และการเช้ือเชิญชาวตางชาติทองเที่ยวประเทศญี่ปุนเพื่อเกิดการบริโภคข้ึน

ในประเทศ (Inbound) จะนําสูการเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่มการจางงานในประเทศญี่ปุนตอไป7

8 

 ประเทศญี่ปุนตองเผชิญกบัวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยครั้งน้ีเปนเวลายาวนานถึง 20 ป ต้ังแตปค.ศ.  1990 

– 2010 ที่ผูคนทั่วโลกรูจักกันในนาม “The Lost 2 Decades” หรือ “2 ทศวรรษที่หายไป” ของประเทศ

ญี่ปุน แตถึงอยางน้ัน อิทธิพลทางวัฒนธรรมทั่วโลกของประเทศญี่ปุนกลับเติบโตข้ึนอยางเงยีบๆ ทั้งวงการเพลง 

J-Pop อุตสาหกรรม เครื่องใชไฟฟา แฟช่ัน การตูนอนิเมะ อาหารญี่ปุน และวัฒนธรรมอกีมากมาย ซึ่งสังเกต

ไดจากการบริโภคสินคาของประเทศญี่ปุนเปนจํานวนมากจากประเทศในเอเชีย ไดแก ฮองกง เกาหลีใต ไตหวัน 

สิงคโปร และไทย8

9  

 หลักจากชวงเวลา 20 ป หรือ 2 ทศวรรษที่หายไป ในปค.ศ. 2010 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรมของประเทศญี ่ป ุ น (METI) ก ็ไดน ํานโยบาย Cool Japan มาศึกษาอยางจร ิงจ ัง  ตอมา 

นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คัง จึงลงมติเห็นชอบใหกลยุทธน้ีเปน 1 ในโครงการที่ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจอยาง

เปนทางการ  

 
7 พีรเดช ชูเกียรติขจร และ นลิตรา ไทยประเสริฐ, “ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน และเอเชีย ที่มีตอการเคลื่อนยายการลงทุน

ทางตรง จากประเทศญี่ปุน สู 4 ประเทศในอาเซียน และ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม,” (คณะเศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2014), 24. 
8  สำนักงานสงเสร ิมการคาในตางประเทศ. นโยบาย Cool Japan. [ออนไลน]. จากสำนักงานสงเสร ิมการคาในตางประเทศ เว็ปไซด 

https://www.ditp.go.th/contents_attach/148923/148923.pdf (สืบคนขอมูล : 11 พฤศจิกายน 2562) 
9 Douglas Mcgray, “Japan's Gross National Cool,” Foreign Policy , No. 130 (May – Jun 2002) : 44-54. 
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3.3 การดําเนินงานของนโยบาย Cool Japan 

 3.3.1. การแบงหนาที่ของแตละหนวยงาน 

 ปค.ศ. 2012 รัฐบาลชุดถัดมาคือ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ซึ่งในปน้ันเอง มีการแตงต้ัง 

รัฐมนตรียุทธศาสตร  Cool Japan (Minister in Charge of  “Cool Japan” Strategy)  เปนนโยบายการนํา

ทีมโดยรัฐบาลซึ่งหนวยงาน และกระทรวงตางๆ ทุกภาคสวนรวมมือกัน โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกจิ การคา

และอุตสาหกรรม ที่จะเชื่อมโยงนโยบาย Cool Japan กับธุรกิจของเอกชนเพื่อขยายการบริโภคสินคา และ

บริการของประเทศญี่ปุน โดยมีการแบงหนาที่ใหแตละหนวยงาน ไดแก สํานักงานกิจการวัฒนธรรม กระทรวง

เศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรปาไมและประมง 

กระทรวงการตางประเทศ กรมการทองเที่ยวญี่ปุน และกระทรวงยุติธรรม โดยมีหนาที่ ดังน้ี 

 1) การเตรียมความพรอมพื้นฐานภายในประเทศญี่ปุน  

 -การจัดประชุมดานศิลปะ และการสนับสนุนการจัดกิจกรรม (สํานักงานวัฒนธรรม) 

 -การดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุนใหมดานศิลปวัฒนธรรม (สํานักงานวัฒนธรรม) 

 -การสงเสริมการประกอบธุรกจิของอาชีพ Creator (กระทรวงเศรษฐกิจการคาฯ) 

 -การสรางระบบการกระจายและออกอากาศดิจิตอลคอนเทนต และการสรางสื่อใหม (กระทรวง

กิจการภายในฯ) 

 2) การเผยแพรคอนเทนตและขอมูลขาวสารสูตางประเทศ 

 -การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ Cool Japan ผานสถานทูตและสถานกงสุลในตางประเทศ และ 

Japan Foundation (กระทรวงตางประเทศ) 

 -การนํารายการโทรทัศนและภาพยนตรที่รวมผลิตในญี่ปุนเพื่อออกอากาศในตางประเทศ (กระทรวง

กิจการภายในฯ) 

 3) การสงเสริมการหาชองทางการจําหนายในตางประเทศ 

 -การสงเสริมการหาชองทางการจําหนายสินคาแฟชั ่น อาหาร ไลฟสไตลและธุรกิจบันเท ิงใน

ตางประเทศ (กระทรวงเศรษฐกิจฯ และ กระทรวงเกษตรฯ) 

 -การขจัดอุปสรรคดานการคา ดวยการวางมาตรการในการปองกันสินคาปลอมแปลงและการเจรจา

การคาระหวางภาครัฐฯ (กระทรวงเศรษฐกิจการคาฯ และ กระทรวงตางประเทศ) 
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 4) การเชิญชวนนักทองเที่ยวและ Creator ตางชาติเดินทางมาญี่ปุน 

 -การจัดโครงการสงเสริมการทองเที ่ยว Visit Japan (กรมการทองเที ่ยวญี ่ปุ นและ กระทรวง

ตางประเทศ) 

 -การพิจารณาเงื่อนไขสถานภาพการพํานักของ Creator ชาวตางประเทศในญี่ปุน (กระทรวงเศรษฐกจิ

การคาฯ และ กระทรวงยุติธรรม) 

 3.3.2 กองทุน Cool Japan (Cool Japan Fund) 

 หลังจากที่รัฐบาลรวมกับหนวยงานทุกสวน ตางมีมติเห็นชอบรวมกันวา การฟนฟูเศรษฐกิจญี่ปุนครั้งน้ี

อยู ที ่การขยายตลาดสูตางประเทศเทานั้น แตมีปญหาในการขยายตลาดของบริษัทญี่ปุนหลายประเด็น 

(โดยเฉพาะบริษัท SME) ซึ่งสรุปประเด็นหลักไดดังน้ี  

 -ขาดเงินทุน : เน่ืองจากผูประกอบการไมมีประสบการณในการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ ทําให

เปนเรื่องยากที่จะลงทุนดวยตนเอง อีกทั้ง สถาบันการเงิน หรือนักลงทุนไมกลาตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่มีความ

เสี่ยง 

 - ขาดฐานธุรกิจ : หาพื ้นที ่ในการทําการคายาก หรือมีฐานเพื ่อการทําธุรกิจภายในทองถิ ่นน้ัน 

 - ขาดกลยุทธ : ขาดขอมูล ไมสามารถสรางแบรนดใหเขาถึงผูบริโภคทองถ่ินได 

 จากปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดต้ังกองทุน Cool Japan รวมระหวางรัฐบาล และเอกชนข้ึนเมื่อปค.ศ.  

2013 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ และแกไขปญหาตางๆดังกลาว  

 3.3.3 รูปแบบกองทุน Cool Japan 

  กองทุน Cool Japan ชวยผู ประกอบการดานเงินทุน โดยเนน “การเติมเต็มธุรกิจของเอกชน” 

(ชวยเหลือในสวนที่เอกชนไมสามารถทําได) โครงการที่เอกชนตัดสินใจที่จะลงทุนไดยาก และเปนโครงการที่

ตรงกับนโยบาย Cool Japan กองทุน Cool Japan ชวยปอนเงินทุนที่มีความเสี่ยง (Risk Capital) เพื่อเปน

ผูนําเอกชนในการรวมลงทุนตอไป กลุมอุตสาหกรรมที่กองทุน Cool Japan สนับสนุนเปนหลัก ไดแก 1) สื่อ

มีเดีย, คอนเทนต 2) อาหารและเซอรวิส 3) แฟช่ันและไลฟสไตล สินคา และบริการที่มีเสนหของญี่ปุนซึ่งเปนที่

ตองการของตลาดตางประเทศ ประเทศเปาหมาย ไดแก กลุมประเทศในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออก

กลาง โดยพิจารณาจาก ขนาดเศรษฐกิจ จํานวนประชากรที่มีรายไดระดับกลางถึงสูงซึ่งจะเปนกลุมผูซื้อสินคา

และบริการ ความชอบในสินคาและบริการของญี่ปุน 
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3.4 ตัวอยางโครงการตางๆของนโยบาย Cool Japan 

 3.4.1 โครงการเพื่อสรางกระแสนิยมญี่ปุน 

  1) Japan Contents Localization and Promotion (J-LOP) 

 สนับสนุนเงินชวยเหลือเพื่อประชาสัมพันธรายการ การปรับคอนเทนตใหเขากับทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อเพิ่ม

คอนเทนตที่สามารถออกอากาศไดในตางประเทศ (งบประมาณ 15,000 ลานเยน หรือราว 3,000 ลานบาท) 

  2) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของในญี่ปุนและเผยแพรขาวสารสูตางประเทศ 

   2.1) CoFesta : เปนโครงการเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธคอนเทนต เชน เกม 

แอนิเมชัน มังงะ (การตูน) คาแรคเตอร ดนตรี ภาพยนตร สูตางประเทศ นอกจากน้ี ยังรวมถึงอุตสาหกรรมที่มี

ความสัมพันธกับคอนเทนต เชน แฟช่ัน ดีไซน ฯลฯ ป 2558 มีงานอีเวนตที่รวมโครงการ CoFesta รวมทั้งหมด 

15 งาน 

   2.2) การเผยแพรขอมูลผาน KOL (Key Opinion Leader) ตางชาติ : เชิญ KOL 

( เชน มีเดีย บายเออร บล็อกเกอร ฯลฯ) มารวมงานจัดแสดงสินคาและบริการ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนยการคาที่

นาสนใจของญี่ปุน เพื่อรายงานขาวและเผยแพรสูประเทศของตนเอง 

   2.3) การรณรงคเรื่องมาตรการปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 3.4.2 โครงการเพื่อสรางรายไดในตางประเทศ 

  1) พัฒนาผลิตภัณฑและสรางทีมงาน เชน “โครงการสนับสนุน Japan Brand Produce” 

เปนโครงการที่ชวยผูประกอบการ SME บุกเบิกชองทางการคาในตางประเทศ ดวยการสรางทีมโดยมี “โปรดิว

เซอร” ผูเขาใจความตองการของตลาด และวิถีชีวิตของคนทองถิ่นรวมกับผูประกอบการ SME ซึ่งรัฐบาลจะ

ชวยเหลือในเรื่องคาใชจาย เชน คาเครื่องบิน คาจางโปรดิวเซอร เปนตน  

 นอกจากนี ้ ร ัฐบาลยังชวยสนับสนุนดานการกระจายขอมูลขาวสาร และบุกเบิกชองทางการคา   

“โครงการ Cool Japan Matching Grand Prix” เปนโครงการที่ใหผูประกอบการSMEที่ตองการขยายธุรกจิสู

ตางประเทศนําเสนอในรูปแบบพรีเซนเทชันใหกับกลุมผูประกอบการหลายกลุม เพื่อเกิดการรวมมือกันระหวาง

ผูประกอบการตางอุตสาหกรรม 

  2) จับคูธุรกิจกับผูประกอบการในตางประเทศ  
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  ใหการสนับสนุนผูประกอบการที่จําหนายสินคาหรือบริการเขารวมงานจัดแสดงสินคาใน

ตางประเทศ (ชวยเหลือคาคูหา) นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานสัมมนา การจัดงานเจราจาจับคูธุรกิจ และการ

ชวยเหลือดานการประชาสัมพันธ เปนตน รัฐบาลจะใหการสนับสนุนในแตละประเทศทั่วโลก โดยให

ความสําคัญกับตลาดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (ที่ผานมาเคยใหการสนับสนุนในประเทศ เชน อินโดนีเซีย 

เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินเดีย จีน แม็กซิโก รัสเซีย ตุรกี ฝรั่งเศส อิตาลี เปนตน) 

  3) ทดสอบการตลาด  

  สําหรับผูประกอบการที่จําหนายสินคาหรือบริการที่เปนเอกลักษณของญี่ปุน เชน แอนิเมชัน 

แฟชั่น อาหาร สินคาทองถิ่น ที่ตองการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม 

ดวยการรวมมือกับบริษัทในทองถิ่นนั้นๆ รัฐบาลจะชวยเหลือคาใชจายสวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการสรางชอง

ทางการจําหนายดวยการทดสอบการตลาด (ที่ผานมาเคยใหการสนับสนุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จีน ไตหวัน ฮองกง รัสเซีย ฝรั่งเศส อเมริกา เปนตน) 

  4) ปอนเงินทุน Risk Capital  

  Cool Japan Fund คือ กองทุนที่รัฐบาลรวมกับเอกชนกอตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนดานการเงิน 

การสนับสนุนน้ีจะมีรูปแบบการสนับสนุนที่แตกตางจากการสนับสนุนเงินชวยเหลือแบบใหเปลา เพราะรัฐบาล

รวมลงทุนในธุรกิจดวย เชน เมื่อไดกําไรก็ตองปนผลใหรฐับาล กองทุน Cool Japan จึงเปนจุดเดนของนโยบาย 

Cool Japan 

 3.4.3 โครงการเพื่อกระตุนการบริโภคภายในประเทศญี่ปุน 

  การเชิญชวนทั้งนักทองเที่ยวและนักธุรกิจภายใตโครงการ Visit Japan เยือนญี่ปุน เปนตน 

 3.4.4 โครงการภายใตกองทุน Cool Japan 

 1) โครงการจัดต้ัง Japan Channel โดยบริษัท SKY Perfect JSAT Corporation - 

  - ออกอากาศรายการโทรทัศนของญี่ปุนในตางประเทศ เชน แอนิเมชัน ละครเรื่องฮีโร ละคร

ซีรี่ย กีฬา ดนตรีและภาพยนตร เปนตน ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันดวยภาษาทองถิ่นของแตละประเทศ โดย

ออกอากาศผาน ''WAKU WAKU JAPAN'' ซึ ่งเปนชองโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (ม ีคาบร ิการ) ใน

ตางประเทศของบรษัิท SKY Perfect JSAT Corporation สามารถรับชมไดโดยผานทีวีดาวเทียมและเคเบลิทีวี   
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  - ภายในป 2020 ตั้งเปาขยายการออกอากาศไปยังตางประเทศ 22 ประเทศรวมถึงสหรัฐฯ

และยุโรป คาดการณจํานวนครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศนประมาณ 41 ลานครัวเรือน มากกวาประมาณ 

150 ลานคน (ปจจุบัน สามารถรับชมไดในประเทศอินโดนีเซีย พมาและสิงคโปร)  

  - การออกอากาศรายการโทรทัศนสามารถเล็งเห็นผลประโยชนในหลายดาน ดังน้ี 

  1.เพิ่มรายไดใหกับเจาของลิขสิทธ์ิในประเทศญี่ปุน 

  2.ประชาสัมพันธและสงเสริมการจําหนายสินคาทองถ่ินของผูประกอบการ SME  

  3.ประชาสัมพันธการทองเที่ยวญี่ปุน นอกจากน้ี ยังเปนการสงเสริมการสงออกคอนเทนตของ

ประเทศญี่ปุน อีกทั้ง ทําใหเกิดความรวมมือระหวางผู ประกอบการกลายเปนวงจรที่มีประสิทธิภาพอยาง

ตอเน่ือง 

  2) โครงการจําหนายสินคาคอนเทนตญี่ปุนทางไปรษณีย (Mail-order) โดยบริษัท Tokyo 

Otaku Mode Inc. 

  -Tokyo Otaku Mode Inc. เปนบริษัท Start up ดําเนินธุรกิจการเผยแพรคอนเทนตการตูน

และแอนิเมชันเปนภาษาอังกฤษใหผูชมในตางประเทศจํานวน 18 ลานคนผาน Facebook (บริษัทฯ เคยไดรับ

การจัดอันดับจํานวนผูถูกใจเพจสูงสุดใน Facebook ดานธุรกิจ E-Commerce เปนอันดับที ่ 3 ของโลก) 

  -สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทําการตลาดและขยายธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑ

คาแรคเตอรในสหรัฐฯ และอินโดนีเซีย  

  -วางแผนสราง Platform เพื่อให Creator ที่ถายทอดแนวคิด Cool Japan ออกมาอยางเปน

รูปธรรม สามารถเปดตัวและจําหนายผลงานที่สรางสรรคขึ ้น (ผลงาน original) ออกสูตลาดตางประเทศ

โดยตรง 

  -การจําหนายสินคาที่ไดรับลิขสิทธ์ิอยางถูกตอง อาจเปนชองทางหน่ึงที่ชวยขจัดสินคาปลอม

แปลงที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

  3) โครงการจัดต้ังฐานการขยายธุรกิจรานอาหารและวัตถุดิบอาหารญี่ปุน 

  - รานอาหารญี่ปุนในยุโรปและอเมริกาเหนือสวนใหญผูบริหารไมใชคนญี่ปุน เนื่องจากเรื่อง

การขอใบอนุญาตประกอบรานอาหารมีขอจํากัดและเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอาหารญี่ปุนมีความเสี่ยง จึงทําให

การขยายธุรกิจรานอาหารของคนญี่ปุนลาชา โครงการฯนี้ จะสนับสนุนธุรกิจรานอาหารที่บริษัทญี่ปุนเปน
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เจาของ เพื่อจัดตั้งฐานการขยายธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในตางประเทศที่บริษัทญี่ปุนเปนเจาของ เพื่อสงเสริม

การจําหนายสาเกญี่ปุนและการจัดหาวัตถุดิบหายาก 

  - รายละเอียดโครงการฯ ไดแก การสนับสนุนการเปดรานอาหารในเมืองใหญของบริษัท 

Chikara no Minamoto Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทผูบริหารจัดการรานอาหารญี่ปุน Ippudo เพื่อวัตถุประสงค 

ดังน้ี  

  1) จําหนายเหลาสาเกและเหลาขาวญี่ปุน (Shochu) โดยรวมมือกับหนวยงานที่สงเสริมการ

จําหนายเหลาดังกลาวในตางประเทศ  

  2) จําหนายวัตถุดิบอาหารญี่ปุนที่นําเขายากเน่ืองจากกฎระเบียบการนําเขาของประเทศน้ันๆ 

หรือผลิตวัตถุดิบดังกลาวในประเทศนั้นเพื่อสงใหรานอาหารญี่ปุนในทองถิ่นและทําหนาที่เปน Platform ใน

การขยายธุรกิจจําหนายเหลาสาเกและธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในตางประเทศ 
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บทท่ี4  

สินคาและบริการ Cool Japan 

 สินคาและบริการ Cool Japan ไมมีขอบเขตชัดเจนวาตองเปนสินคาแบบไหน กลาวคือ เปน

สินคาที่มีความเปนญี่ปุน เชน วัฒนธรรม วัตถุดิบ ภาษาญี่ปุน เปนตน ผูวิจัยจึงเลือกทําการศึกษา สินคา และ

บริการ Cool Japan 2 อยาง ไดแก Mandarake และ Studio Ghibli เพื่อศึกษาวาสินคาเหลาน้ีสามารถสงเสริม

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนจริงหรือไม 

4.1 Mandarake incorporated (Mandarake Inc.) 

 
ภาพท่ี4.13 : ภาพหนาเว็ปไซต Mandarake Inc. 

ท่ีมา: https://www.mandarake.co.jp/ 

 Mandarake Inc. เปนบริษัทที่จําหนายมังงะ (หนังสือการตูน), อนิเมะ(การตูน) และสินคาที่

เกี่ยวกับ อนิเมะ เชน เสื้อผา ของเลน นิตยสาร และอื่นๆ กอตั้งโดย มาซุโสะ ฟุรุคาวะ (Masuzo Furukawa) 

นักเขียนการตูนชาวญี่ปุน เขามีชื่อเสียงตั้งแตชวงปค.ศ. 1970 จากการทํางานรวมกับนิตยสาร Garo นิตยสาร

เกี่ยวกับอนิเมะรายเดือน และเปนที่ช่ืนชอบของวัยรุนในระยะเวลาน้ัน  

 ในปค.ศ. 1980 ฟุรุคาวะเปดราน Mandarake สาขาแรกที ่ศูนยการคานากาโนะบรอดเวย

(Nakano Broadway) เมืองนากาโนะ จังหวัดโตเกียว เริ่มจากขายมังงะมือสอง ฟุรุคาวะโปรโมตราน Mandarake 

ผานรายการ Nandemo Kantei Dan (We Appraise Anything) ซีรีสวาไรต้ีทางทีวีโตเกียวที่เขาไดรับเชิญเปน ผู

ประเมิณมังงะที่วินเทต และหายาก สงผลใหราน Mandarake มีช่ือเสียงในประเทศญี่ปุน 

Mandareke กอต้ังอยางเปนทางการในปค.ศ. 1987 ฟุรุคาวะเริ่มตนขยายกจิการโดยซื้อรานคาหลายแหง

ในนากาโนะบรอดเวย และขยายขอบเขตของสินคามากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายลูกคา 

“โอตาคุ”9

10 ตัวอยางสินคาอื่นๆ เชน ตุกตาต้ังโชว ของเลน การด ชุดคอสเพลย เปนตน  

 
10 โอตาคุ คือ กลุ่มคนท่ีชื่นชอบในบางอย่างเป็นอย่างมาก ถึงขนาดคลั่งใคล ้  
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ในปค.ศ 1994 Mandarake เปดสาขาที่ 2 ในชิบูยา และเริ่มขยายจํานวนรานอยางตอเน่ือง ปจจุบัน(ค.ศ. 

2020) ในประเทศญี่ปุน มีรานรวมทั้งหมด 14 แหง แบงเปน ราน Mandarake 13 สาขา และ คลังสินคา 1 แหง 

ดังน้ี  

1. Mandarake Nakano Store 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/nkn/index-en.html#googtrans(ja|en) 

2. Mandrake Shibuya Store 

 
ภาพท่ี4.15 : ราน Mamdarake สาขา Shibuya 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/sby/index-en.html#googtrans(ja|en) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี4.14 : ราน Mandarake สาขา Nakano 
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3. Mandarake Cocoo (Akihabara) 

 
ภาพท่ี4.16 : ราน Mandarake Cocoo สาขา Akihabara 

ท่ีมา : https://en.akihabara-japan.com/shopping/figure/2217/ 

4. Mandarake Complex (Akihabara) 

 
ภาพท่ี4.17 : ราน Mandarake Complex สาขา Akihabara 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/cmp/index-en.html#googtrans(ja|en) 
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5. Mandarake Nayuta store 

 

 
ภาพท่ี4.18 : ราน Mandarake สาขา Nayuta 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/nyt/newopen-en.html#googtrans(ja|en) 

 

 

 

6. Mandarake LaLaLa (Ikebukuro) 

 
ภาพท่ี4.19 : ราน Mandarake LaLaLa สาขา Ikebukuro 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/bkr/index-en.html#googtrans(ja|en) 
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7. Mandarake Nagoya Store 

  
 

ท่ีมา :https://www.mandarake.co.jp/dir/ngy/index-en.html 

#googtrans(ja|en) 

8. Mandarake Fukuoka Store 

 
 

 

ที่มา : https://www.mandarake.co.jp/dir/fko/index-en.html#googtrans(ja|en) 

 

 

 

 

ภาพท่ี4.21 : ราน Mandarake สาขา Fukuoka 

ภาพท่ี4.20 : ราน Mandarake สาขา Nagoya 
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9. Mandarake Kokura Store 

 
ภาพท่ี4.22 : ราน Mandarake สาขา Kokura 

ที่มา : https://www.mandarake.co.jp/dir/kkr/index-en.html#googtrans(ja|en) 

10. Mandarake Grand Chaos (Osaka) 

 
ภาพท่ี4.23 : ราน Mandarake Grand Chaos (Osaka) 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/gcs/index-en.html#googtrans(ja|en) 
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11. Mandarake Umeda Store 

 
ภาพท่ี4.24 : ราน Mandarake สาขา Umeda 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/umd/index-en.html#googtrans(ja|en) 

 

12. Mandarake Utsunomiya  

 
 

 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/utu/index-en.html#googtrans(ja|en) 

13. Mandarake Sapporo Store 

 
ภาพท่ี4.26 : ราน Mandarake สาขา Sapporo 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/spr/index-en.html#googtrans(ja|en) 

ภาพท่ี4.25 : ราน Mandarake สาขา Utsunomiya 
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14. Mandarake SAHRA (Sawara) 

 
ภาพท่ี4.27 : คลังสินคา Mandarake SAHRA เมือง Sawara 

ท่ีมา : https://www.mandarake.co.jp/dir/shr/index-en.html#googtrans(ja|en) 

 

Mandarake Inc. สามารถพัฒนา และขยายสาขาจนมีเครือขายรานคาทั่วประเทศญี่ปุน และมีรายช่ืออยู

ในด ัชน ีห ุ นของ Nikkei ฟุร ุคาวะจ ึงม ีต ําแหนงในการขยายธ ุรกิจไปท ั ่วโลกได   และเป ดสาขาใหม ใน 

ลอสแองเจลิสในปค.ศ. 1999 และในโบโลญญา ประเทศอิตาลใีนปค.ศ. 2001  

ตารางท่ี 1 งบกําไรของ Mandarake Inc. 

ปของงบประมาณคือเดือนตุลาคม 

- กันยายน มูลคาทั้งหมด JPY ลาน 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ยอดขาย/รายได 9,464 9,482 9,148 9,172 9,583 9,865 

ตนทุน 4,838 4,679 4,332 4,623 4,793 4,768 
 

สังเกตไดจากตารางงบกําไรของ Mandarake Inc. แตละป แมจะมีการลดหยอนในบางป แตก็ยังสามารถ

ทํารายไดในจํานวนเฉลี่ยไรเรี่ยกันทุกป ซึ่งรายไดที่ประเทศญี่ปุนทําไดไดรับจาก Mandarake Inc. เปนสวนใหญ 

จากการจําหนายสินคาที่มีความเปนญี่ปุน เชน วัฒนธรรม สถานที่ตางๆ ภาษาญี่ปุน เปนตน 
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4.2 Studio Ghibli  

 

 
ภาพท่ี4.28 : รูปภาพหนาเว็บไซต Studio Ghibli 

ท่ีมา : https://www.ghibli.jp/ 

Studio Ghibli หรือสตูดิโอจิบลิเปนสตูดิโอภาพยนตแอนิเมชันกอต้ังใน ค.ศ. 1985 โดยผูกํากับ ฮายาโอะ 

มิยาซากิ รวมกับผูเปนทั้งเพื่อนรวมงาน และพี่เลี้ยงอยาง อิซาโอะ ทากาฮาตะ และผูจัดการฝายบริหาร และ

ผูอํานวยการสรางอยาง โทชิโอะ ซูซึกิ 

 
ภาพท่ี4.29 : ผูกอต้ัง Studio Ghibli ฮายาโอะ มิยาซากิ, โทชิโอะ ซูซึก,ิ อซิาโอะ ทากาฮาตะ 

ท่ีมา : https://www.awn.com/news/watch-studio-ghibli-co-founder-toshio-suzuki-shares-

his-favorite-films 

ภาพยนตแอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิจะแตกตางกับอนิเมะหรืออนิเมชันทั่วไปตรงที่แอนิเมชันของสตูดิโอจบิ

ลิมีความ “เรียบงาย” และอยูกับ “ความเปนจริง” โดยมิยาซากิกลาววา “ผมไมอยากโกหกเด็กๆ” แตนั่นไมได



39 
 

 
 

หมายความวามิยา-ซากิปฏิเสธเรื่อง “จินตนาการ” มิยาซากิมองวาจินตนาการเปนสิ่งที่สําคัญกับเด็กๆ และได

กลาววา “เราจําเปนตองเปดรับพลังแหงจินตนาการ ซึ่งนําสิ่งที่เปนประโยชนมาสูโลกแหงความเปนจริง”10

11 

สตูดิโอจิบลิผลิตภาพยนตแอนิเมชันมากมาย ผูวิจัยจึงทําการศึกษากรณีศึกษาภาพยนตแอนิเมชันที่ทําให

สตูดิโอจิบลิเปนที่รูจักทั่วโลก เรื่อง Spirited Away 

Spirited Away (千と千尋の神隠し Sen to Chihiro no Kamikakushi) 

 
ภาพท่ี4.30 : ภาพหนาปกภาพยนตอนิเมะเรือ่ง Spirited Away 

ท่ีมา : https://www.imdb.com/title/tt0245429/ 

Spirited Away (千と千尋の神隠し Sen to Chihiro no Kamikakushi) เป นภาพยนตรแอน ิเมชัน

แนวแฟนตาซี และผจญภัย ผลิตโดยสตูดิโอจิบลิ และมิยาซากิเปนผูกํากับ และสรางภาพยนตแอนิเมชันนี้ดวย

ตัวเอง โดยเริ่มสรางในปค.ศ. 2000 และฉายในประเทศญี่ปุนครั ้งแรกในค.ศ. 2001 และประสบความสําเร็จ 

Spirited Away กลายเปนภาพยนตแอนิมชันที่ทํารายไดมากที่สุดในประวัติการณของประเทศญี่ปุน 

นอกจากน้ี Spirited Away ถูกฉายที ่สหรัฐอเมริกา โดย The Walt Disney Company หรือ ดิสนีย 

บริษัทสื่อมวลชนขนาดใหญ ที่มีทั้งการผลติภาพยนตร การตูน และสวนสนุก สงผลให Spirited Away มีช่ือเสียงไป

ทั่วโลก และทํารายไดมากถึง 27 ลานเยน หรือประมาณ 274 ดอลลารสหรัฐ และยังเปนภาพยนตรแอนิเมชันจาก

 
11 Little Thoughts. Cool Japan ความเจงมวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกรงของญี่ปุน. (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพลิท-เทิลธอทส, 2012) 

หนา90-91. 
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ประเทศญี่ปุนเรื่องแรกที่ไดรับรางวัลออสการในสาขาภาพยนตแอนิเมชัน และเปนภาพยนตแอนิเมชันเรื่องแรกของ

โลกที่ไดรับรางวัลโกลเดนแบรจากเทศกาลภาพยนตนานาชาติเบอรลิน11

12 

เน้ือเรื่องของ Spirited Away กลาวถึง เด็กสาววัย 10 ขวบ ที่ตกไปอยูในโลกอีกโลกหน่ึงที่เต็มไปดวยภูติ 

ผี ปศาจ และเทพเจา โดยที่พอแมของเธอก็ไดถูกสาปใหเปนหมู เธอจึงตองหาทางแกไขภายในโลกวิญญาณน้ี  

ภาพยนตแอนิเมชันนี้เต็มไปดวยความหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมญี่ปุนมากมาย เชน ความเชื่อเรื่องภตู ผี 

ปศาจ โลกแหงวิญญาณ และถึงแมจะเปนภาพยนตรแอนิเมชันสําหรับเด็กๆ แตเรื่องน้ีกลับซอนแงคิดหลายอยาง 

เชน เรื่องเศรษฐกิจในชวงปค.ศ. 1990 ที่แสดงผานฉากสวนสนุกราง เรื่องความตะกละ และความตองการของ

มนุษย ในฉากที่พอแมของเด็กสาวน่ังรับประทานอาหาร และถูกเสกใหกลายเปนหมู ความแตกตางระหวางวัยเด็ก 

และผูใหญ ในตอนที่เด็กสาวผจญภัยในโลกวิญญาณ เปนตน ดวยเหตุน้ี จึงทําให Spirited Away เปนที่สนใจไปทั่ว

โลกจนถึงปจจุบัน 

 

จากกรณีศึกษาสินคา และบริการ Cool Japan ดังที่กลาวมา สังเกตไดวา สินคา หรือผลผลติของทั้ง 2 

บริษัท ไดแก Mandarake Inc. และStudio Ghibli มีความนาดึงดูของความเปนญี่ปุนอยูในน้ัน ทั้งวิธีคิด รูปแบบ

ของสินคา วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนที่แมจะเกา แตก็นํามาประยุกต และสืบทอดตอมาจนเปนที่นาสนใจไปทั่ว

โลก แมประเทศญี่ปุนกําลังเผชิญกับเศรฐกิจฟองสบูแตก ซึ่งยาวนานเปนระยะเวลาหลายป แตกลับมีอีกสิ่งหน่ึงทียั่ง

ทําใหตางประเทศเขามาสนใจ และทําธุรกิจ น่ันก็คือ “วัฒนธรรม” 

 

  

 
12 Little Thoughts. Cool Japan ความเจงมวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกรงของญี่ปุน. (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพลิท-เทิลธอทส, 2012) 

หนา89. 
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บทท่ี5  

วิธีการดําเนินวิจัย 

ผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับ นโยบาย Cool Japan เพื่อศึกษาวา เพราะเหตุใดนโยบาย Cool Japan ซึ่ง

เกิดข้ึนในชวงปค.ศ. 1990 จึงยังคงถูกใชถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2020) โดยมีวิธีการดําเนินวิจัย ดังน้ี 

3.1 แหลงท่ีมาของขอมูล 

ขอมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาขอมูลจาก สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ 

กรุงโตเกียว ในสวนของหนาที่ของ นโยบาย Cool Japan และการดําเนินงาน ทั้งน้ีรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ

เศรษฐกิจฟองสบูในชวงปค.ศ. 1990, สินคา และบริการCool Japan จากบทความ วิทยานิพนธ หนังสือจาก

หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และจากแหลงอื่น ๆ รวมถึงสื่อออนไลน 

3.2 วิธีการศึกษา และวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากบทความวิจัย เอกสารงานวิชาการ ขาวสาร และขอมูล

ตางๆที่เกี่ยวกับนโยบาย Cool Japan โดยศึกษความเปนมาของนโยบาย การดําเนินงาน รูปแบบของการดึงดูดให

ตางประเทศเขามาสนใจสินคา และบริการในประเทศญี่ปุน, การแกไขปญหาเศรษฐกิจฟองสบู ในปค.ศ. 1990 

รวมทั ้งรูปแบบของสินคา และบริการ Cool Japan จากนั ้นนําขอมูลทั ้งหมดมาวิเคราะหตามขอบเขตของ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

3.3 เคร่ืองมือ หรือเทคนิคท่ีใชในการวิจัย 

3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต 

3.3.2 โปรแกรม Microsoft Word 

3.3.3 โปรแกรมคนหาขอมูล Chrome 

3.4 วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

3.4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน

ในชวงปค.ศ. 1990 และนโยบาย Cool Japan 

3.4.2 เก็บรวบรวมขอมูล นโยบาย Cool Japan ทั้งการดําเนินงาน และจัดนิทรรศการตางๆ และ

กรณีศึกษาสินคา และบริการ Cool Japan โดยจะรวบรวมขอมูลทั้งเอกสารภาษาไทย และตางประเทศ รวมทั้งสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

3.4.3 ศึกษาขอมูลจากที่รวบรวมแลวนํามาวิเคราะหการใชนโยบาย Cool Japan เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ

ประเทศญี่ปุน 
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บทท่ี6 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาเรื่อง นโยบาย Cool Japan จะเห็นไดวา นโยบาย Cool Japan เปนนโยบายเศรษฐกจิที่มี

ผลตอเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนอยางมาก แมจะไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจฟองสบูซึ่งอยูเปนระยะเวลานาน

หลายป แตก็ยังสามารถทําใหประเทศญี่ปุนดําเนินตอไปได นอกจากน้ีนโยบาย Cool Japan ยังทําใหประเทศญีปุ่น

เปนที่รูจักไปทั่วโลก สรางความสัมพันธระหวางประเทศ และทําใหเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และขนสงดีข้ึนอีกดวย  

 ดังนั้น จากการวิเคราะห ผูวิจัยจะกลาวถึง เหตุผลที่ทําใหนโยบาย Cool Japan สามารถใชมาอยาง

ยาวนานจนถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2020) ดังน้ี 

6.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 6.1.1 กระแสวัฒนธรรมญี่ปุน 

ในชวงปค.ศ. 1990 ประเทศญี่ปุนตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางหนัก สงผลใหการผลิต และการ

คาขายตางๆในประเทศญี่ปุนหยุดชะงัก ในขณะที่เศรษฐกิจคอยๆถดถอย กลับมีสิ่งหน่ึงที่เติบโตอยางเงียบๆ และ

คอยๆกระจายไปสูประเทศตางๆ คือ “กระแสวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน”  

ปค.ศ. 2000 เปนชวงที่วัฒนธรรมญี่ปุน เชน อนิเมะ มังงะ รายการโทรทัศน เกม แฟช่ัน เปนตน มีช่ือเสียง

มาก สังเกตไดจากการบริโภคสินคาเปนจํานวนมากโดยประเทศในเอเชีย ไดแก ฮองกง เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร 

และไทย ซึ่งจุดนี้เองที่ทําใหรัฐบาลญี่ปุนสนใจ และเริ่มศึกษาเพื่อเรียกรายไดจากนโยบายนี้ และหาวิธีการแกไข

วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุน 

การสงเสริมฌเศรษฐกิจใหดีข้ึน รัฐบาลจําเปนตองมุงเนนไปที่เศรษฐกิจ การดําเนินการตางๆ แตนโยบาย 

Cool Japan เปนการเนนไปที่วัฒนธรรมเปนหลัก หรือเรียกวา “วัฒนธรรมนําเศรษฐกิจ” ซึ่งไมไดหมายความ

วัฒนธรรมจะตองสําคัญที่สุด และตองพัฒนาใหมากที่สุด แตมีความหมายวา หากรัฐบาลสนใจในดานวฒันธรรม

มากข้ึน จะสามารถนําวัฒนธรรมน้ันๆ มาใชเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจไดอยางมาก เชน วิธีการผลิตสินคาใหนา

ดึงดูด การกระจายขาวสารเพื่อเรียกรายได และการดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางชาติใหเขามาทองเที่ยวในประเทศ

ญี่ปุนมากข้ึน  

วัฒนธรรมยังสามารถถูกสงตอ และเผยแพรออกไปไดเรื ่อยๆ หากมี “ประชากร” สมัยกอนยังไมมี

เทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยมาก ตัวแปรที่จะสงสารออกไปได คือ ผูคน แมจะใชเวลานานมากกวาที่สารจะไปถึงตัวผูรับ แต

ผลที่ไดออกมาถือวาเปนสิ่งที่ลํ้าคา 
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เมื่อเวลาผานไป เทคโนโลยีตางๆทันสมัยมากขึ้น สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสะดวกมากขึ้น ดังน้ัน 

ชองทางการกระจายขาวยอมงาย และมีมากข้ึน วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนจึงเริ่มเผยแพรอยางงายดาย และเปน

ที่รูจัก 

อุเมซวา ทาคาอากิ ประธานบริษัท “และหุนสวนของ AT Kearney และหนึ่งในสมาชิกผูดูแลนโยบาย 

Cool Japan ไดใหสัมภาษณจากคําถาม “วัฒนธรรมญี่ปุนในดานใดบางที่ไดรับความนิยมในตางประเทศในชวงสิบ

ปที่ผานมา” วา “มังงะ อนิเมะ และวิดีโอเกมเปนแงมุมที่ไดรับความนิยมในวัฒนธรรมญี่ปุนมานานหลายป เมื่อมอง

ยอนกลับไปในชวงสิบปที่ผานมาจะเห็นไดชัดวาอาหารญี่ปุนไดรับความนิยมอยางมาก จากการสํารวจของกระทรวง

เกษตรปาไม และการประมงของรัฐบาลญีปุ่นจํานวนรานอาหารญีปุ่นที่เปดดําเนินการในตางประเทศอยูที่ประมาณ 

21,000 แหงในปค.ศ. 2006 ซึ่งเพิ่มขึ้นเปน 156,000 แหงในปค.ศ. 2019 ซึ่งสูงกวาเมื่อสิบสามปกอน 6.5 เทา 

ปจจุบันผูบรโิภคสามารถเพลดิเพลนิกับอาหารญี่ปุนที่หลากหลายในตางประเทศเชน ซูชิ ราเมน ยากิโทริ และกิวดง 

(ขาวหนาเน้ือเน้ือ) รานอาหารญี่ปุนหลายแหงทีดํ่าเนินกิจการในตางประเทศดําเนินการโดยเจาของที่ไมใชชาวญี่ปุน 

สิ่งน้ีช้ีใหเห็นวาอาหารญี่ปุนไดรับการยอมรับอยางสูงวาเปนเน้ือหาทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูงแมวาจะไมใชคนญี่ปุนก็

ตาม” 

ทาคาอากิ ไดใหสัมภาษณจากคําถาม “ยุทธศาสตร Cool Japan ใชความคิดริเริ่มใดเพื่อเพิ่มความนิยม

ของวัฒนธรรมญี่ปุนในตางประเทศ” วา“วัฒนธรรมญี่ปุนที่นาดึงดูดไมสามารถสรางข้ึนโดยคนญี่ปุนเพียงอยางเดียว 

ผมตองการใหคนที่ไมใชคนญีปุ่นเขามามีสวนรวมในการสรางสรรควัฒนธรรมญี่ปุนมากขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตอง

สรางสภาพแวดลอมที่ผูคนจากตางประเทศสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางการศึกษา และการทํางานในญี่ปุน 

ในฐานะสวนหน่ึงของยุทธศาสตร Cool Japan รัฐบาลญี่ปุนพยายามที่จะผอนปรนขอกําหนดเกี่ยวกับวีซาทํางาน 

ตัวอยางเชนมีผลในปค.ศ. 2017 นักเรียนตางชาติที่เรียน อนิเมะ มังงะ วิดีโอเกม และอาหารญี่ปุนที่โรงเรียนใน

ญี่ปุนสามารถทํางานในญี่ปุนไดหลังจากสําเร็จการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เลือกไว ผมขอแนะนําใหนักเรียน

ตางชาติใชประโยชนจากโอกาสดังกลาว” 

และเนื่องจากสถานการณ COVID-19 ในปจจุบัน (ค.ศ. 2020) ทาคาอากิไดกลาวอีกวา “จากการแพร

ระบาดของ COVID-19 อยางตอเน่ืองการเผยแพรเน้ือหาทางวัฒนธรรมของญีปุ่นใหแพรหลายมากข้ึนทั่วโลกโดยใช

อินเทอรเน็ตจึงเปนเรื่องสําคัญ ผมสนับสนุนใหสถานที่แสดงดนตรีสด และคลับเตนรําที่เลอืกเปนศูนยกลางการ

ถายทอดสดคอนเสิรตออนไลนไปยังสวนที่เหลือของโลก 

ในขณะที่คาดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะยังคงอยูในสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ทาทายมากเน่ืองจาก

การแพรระบาดของ COVID-19 แตฉันเชื่อวาสถานที่ทองเที่ยวที่แทจริงและในทองถิ่นจะเปนแนวคิดหลักในการ

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว เน่ืองจากผูคนจากตางประเทศมีความเขาใจญี่ปุนมากข้ึน พวกเขาจะไดสํารวจ
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โอกาสที่แทจริงมากยิ่งขึ้นในชุมชนทองถิ่นหรือแงมุมของวัฒนธรรมที่ไมสามารถสัมผัสไดหากไมไดไปเยือนจริงๆ 

แมวาญี่ปุนจะเปนประเทศที่เปนเกาะเล็กๆ แตก็มีความมั่งค่ังของวัฒนธรรมในภูมิภาคที่หลากหลาย ตอนน้ีเปนสิ่ง

สําคัญสําหรับญี่ปุนที่จะคนหาเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่มีความนาสนใจในทองถิ่นสําหรับผูคนจากตางประเทศและ

เผยแพรองคประกอบเหลาน้ีใหกวางขวางมากข้ึนทางออนไลนเพื่อคาดหวังวาสภาพแวดลอมใหมจะเกดิข้ึนหลังจาก

การระบาดใหญ” 

 6.1.2 Soft Power 

แนวความคิดเรื่อง Soft Power คือ อํานาจที่ทําใหประเทศอื่นๆ ปฏิบัติตามความตองการของประเทศ

น้ันๆ โดยไมจําเปนตองดําเนินการบังคับ หรือมีขอแลกเปลี่ยน กลาวไดอีกอยางหน่ึงคือ เปนความสามารถในการ

ทําใหผูอื่นมีความพอใจในการเลือกที่สอดคลองกับความตองการ เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูดเพื่อนําไปสูการยอมรบั

ซึ่งแตกตางไปจากการใชอิทธิพลที่ตองอาศัยอํานาจแบบ hard power ซึ่งเปนอํานาจที่ไปในทางบังคับ  

 แหลงทรัพยากรสําคัญที ่เปนที ่มาของ soft power นั้นประกอบไปดวย 3 แหลง (Joseph 

Nye ,2004) ไดแก 

 1) วัฒนธรรม (culture) ถาวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคลองกับผลประโยชน และ

คานิยมของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกลาวจะกลายเปน soft power ของประเทศน้ันก็มีมากข้ึน วิธีการ

ที ่ทําใหวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเปนที่ร ูจ ักในประเทศอื ่นๆ มีมากมาย เชน การคา การเยี ่ยมเยือน การ

ติดตอสือ่สาร และการแลกเปลี่ยน 

 2) คานิยมทางการเมือง (political values) ถาประเทศดังกลาวมีคานิยมทางการเมืองที่

สอดคลองกับประเทศอื่นๆ soft power ของประเทศน้ันจะเพิ่มข้ึน ในทางกลับกันถาคานิยมของประเทศดังกลาว

ขัดกับคานิยมของประเทศอื ่นๆอยางชัดเจน soft power ของประเทศนั ้นก็จะลดลง ตัวอยางเชน การที่

สหร ัฐอเมร ิกาในทศวรรษ 1950 ยังคงมีการแบงแยกสีผ ิว (racial segregation) ทําให  soft power ของ

สหรัฐอเมริกาในทวีปแอฟริกาน้ันมีนอย เปนตน 

 3) นโยบายตางประเทศ (foreign policies) ถาประเทศหน่ึงดําเนินนโยบายที่ทุจริต และไม

คํานึงถึงประเทศอื่นๆ โอกาสที่จะสราง soft power จะมีนอย ดังเชนกรณีของสหรัฐอเมริกาที่บุกยึดอิรักในปค.ศ. 

2003 โดยไมยอมรับในเสียงคัดคานของประเทศอื่นๆ เปนตน แตถาประเทศดังกลาวมีแนวนโยบายตางประเทศที่

รักสันติภาพ และเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่จะสราง soft power ใหเกิดข้ึนจะมีมาก 

 จึงกลาวไดวา นโยบาย Cool Japan เปนนโยบายหน่ึงที่มีแนวคิด Soft Power ในการดําเนินการ

เนื่องจาก วิธีการทําใหตางประเทศสนใจในสินคา และบริการของประเทศญี่ปุน คือการใชการเผยแพรวัฒนธรรม 

และความเปนญี่ปุนผานสินคา และบริการ สรางความนิยมในหมูสังคมตางชาติ ไมมีการใชอํานาจของตัวนโยบาย 
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มาตรการบังคับ หรือขอแลกเปลี ่ยน แตเปนการจูงใจผู อื ่นใหเกิดความพอใจที ่สอดคลองกับความตองการ 

วัฒนธรรมจึงเปนปจจัยสาํคัญที่ทําใหตางประเทศสนใจ ดังที่กลาวไปวา หน่ึงในทรัพยากรที่สําคัญของการเกิด Soft 

Power คือ วัฒนธรรม 

6.3 จุดประสงคอ่ืนของนโยบาย Cool Japan 

นอกจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ผูวิจัยยังพบจุดประสงคอื่นของนโยบาย Cool Japan นอกจาก

เพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน นโยบายน้ียังมีจุดประสงคเพื่อ “สรางความสัมพันธระหวางประเทศ” อีกดวย 

ในชวงสงครามโลก ทั่วโลกตางมองวาประเทศญี่ปุนเปนประเทศมหาอํานาจ อีกทั้งยังมีกองกําลังทหาร 

และเทคโนโลยีดานการรบที่ทันสมัย หลายๆประเทศจึงเกรงกลัวประเทศญี่ปุน แตหลังจากที่แพสงคราม ประเทศ

ญี่ปุนก็เริ่มเขาสู วิกฤตเศรษฐกิจ ดวยนโยบาย Cool Japan เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน จําเปนตองพึ่ง

ประเทศตางๆ เพื่อใหพวกเขาเขามาบริโภคสินคาของประเทศญี่ปุน นโยบาย Cool Japan จึงกลายเปนอีกนโยบาย

ที่สามารถสรางความสัมพันธระหวางประเทศ นอกจากน้ี ยังสามารถปรับปรุงภาพลักษณของประเทศญี่ปุนดวย 

  



46 
 

 
 

บทท่ี7 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา “นโยบาย Cool Japan กับการสงเสริมเศรษฐกจิประเทศญี่ปุน” โดยมีจุดประสงค 

3 ประการ คือ ศึกษาความเปนมา และการดําเนินการของนโยบาย Cool Japan ศึกษาสาเหตุที่ทําใหตางประเทศ

สนใจในสินคาของประเทศญี่ปุน และศึกษาหาสาเหตุที่ทําใหนโยบาย Cool Japan เปนนโยบายที่ใชมาอยาง

ยาวนานจนถึงปจจุบัน(2020) ผานจากการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัย โดยจะ

สรุปผลดังตอไปน้ี 

7.1 สรุปผลการวิจัย 

7.1.1 ความเปนมา และการดําเนินการของนโยบาย Cool Japan 

 7.1.1.1 ความเปนมา 

 จากการศึกษา ความเปนมา และการดําเนินการของนโยบาย Cool Japan พบวา ในชวงปค.ศ. 

1990 ประเทศญี่ปุนไมสามารถทําการบริโภคภายในประเทศได ดวยอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาสูง และหนี้สินของ

ธนาคารอีกมาก จากผลกระทบของ Plaza Accord จนทําใหเศรษฐกิจเกิดภาวะฟองสบูแตก สงผลใหคาเงินฝด 

ในขณะที่เศรษฐกิจถดถอยอยางตอเน่ือง กระแสวัฒนธรรมของญี่ปุนกไ็ดเติบโตข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประเทศเอเชีย 

ไดแก ฮองกง เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร และไทย ซึ่งพบวามีการบริโภคสินคาของประเทศญี่ปุนเปนจํานวนมาก 

รัฐบาลจึงเปลีย่นทิศทางดานเศรษฐกิจดวยการเจาะตลาดที่กําลังเติบโต เชน ในกลุมประเทศเศรษฐกิจเกดิใหม ดวย

การนําเสนอสินคา และบริการของญี่ปุนที่ไดรับความนิยมจากตางประเทศ เชน คอนเทนต แฟชั่น ผลิตภัณฑ

ทองถิ่น และบริการ บุกตลาดตางประเทศซึ่งจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจของญี่ปุนใหเติบโตขึ้น การสงเสริมของ

รัฐบาลญี่ปุนดวยการนําเสนอสินคาและบริการของประเทศญี่ปุนสูตางประเทศ (Outbound) และการเชื้อเชิญ

ชาวตางชาติทองเที่ยวประเทศญี่ปุนเพื่อเกิดการบริโภคข้ึนในประเทศ (Inbound) จะนําสูการเติบโตของเศรษฐกิจ

และการเพิ่มการจางงานในประเทศญี่ปุนตอไป  

หลักจากชวงเวลา 20 ป หรือ 2 ทศวรรษที่หายไป ในปค.ศ. 2010 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน (METI) ก็ไดนํานโยบาย Cool Japan มาศึกษาอยางจริงจัง  ตอมา นายกรัฐมนตรี

นาโอโตะ คัง จึงลงมติเห็นชอบใหกลยุทธน้ีเปน 1 ในโครงการที่ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเปนทางการ 

 7.1.1.2 การดําเนินการ 

 1) การแบงหนาที่ของแตละหนวยงาน 
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 ปค.ศ. 2012 รัฐบาลชุดถัดมาคือ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ซึ่งในปนั้นเอง มีการ

แตงตั้ง รัฐมนตรียุทธศาสตร  Cool Japan (Minister in Charge of  “Cool Japan” Strategy)  เปนนโยบาย

การนําทีมโดยรัฐบาลซึ่งหนวยงาน และกระทรวงตางๆ ทุกภาคสวนรวมมือกัน โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ 

การคาและอุตสาหกรรม ที่จะเช่ือมโยงนโยบาย Cool Japan กับธุรกิจของเอกชนเพื่อขยายการบริโภคสินคา และ

บริการของประเทศญี่ปุน โดยมีการแบงหนาที่ใหแตละหนวยงาน ไดแก สํานักงานกิจการวัฒนธรรม กระทรวง

เศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรปาไมและประมง 

กระทรวงการตางประเทศ กรมการทองเที่ยวญี่ปุน และกระทรวงยุติธรรม โดยมีหนาที่ ดังน้ี 

 - การเตรียมความพรอมพื้นฐานภายในประเทศญี่ปุ น ถูกดําเนินการโดย สํานักงานกิจการ

วัฒนธรรม กระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร และกระทรวง

เกษตรปาไมและประมง 

 - การเผยแพรคอนเทนต และขอมูลขาวสารสูตางประเทศ ถูกดําเนินการโดย กระทรวงเศรษฐกิจ

การคาและอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร และกระทรวงเกษตร

ปาไม และประมง 

 - การสงเสริมการหาชองทางการจําหนายในตางประเทศ ถูกดําเนินการโดย กระทรวงเศรษฐกิจ

การคาและอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงเกษตรปาไมและประมง 

 - การเชิญชวนนักทองเที่ยวและ Creator ตางชาติเดินทางมาประเทศญี่ปุน ถูกดําเนินการโดย 

กรมการทองเที ่ยวญี่ปุ น กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเศรษฐกิจการคาและ

อุตสาหกรรม 

 2) กองทุน Cool Japan (Cool Japan Fund) 

 หลังจากที่รัฐบาลรวมกับหนวยงานทุกสวน ตางมีมติเห็นชอบรวมกันวา การฟนฟูเศรษฐกิจญี่ปุน

ครั้งนี้อยูที่การขยายตลาดสูตางประเทศเทานั้น แตมีปญหาในการขยายตลาดของบริษัทญี่ปุ นหลายประเด็น 

(โดยเฉพาะบริษัท SME) ซึ่งสรุปประเด็นหลักได ดังน้ี  

 - ขาดเงินทุน : เนื่องจากผูประกอบการไมมีประสบการณในการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ 

ทําใหเปนเรื่องยากที่จะลงทุนดวยตนเอง อีกทั้ง สถาบันการเงิน หรือนักลงทุนไมกลาตัดสินใจลงทุนในธุรกจิที่มี

ความเสี่ยง 

 - ขาดฐานธุรกิจ : หาพื้นที่ในการทําการคายาก หรือมีฐานเพื่อการทําธุรกิจภายในทองถ่ินน้ัน 

 - ขาดกลยุทธ : ขาดขอมูล ไมสามารถสรางแบรนดใหเขาถึงผูบริโภคทองถ่ินได 
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 จากปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดต้ังกองทุน Cool Japan รวมระหวางรัฐบาล และเอกชนข้ึนเมื่อ

ปค.ศ.  2013 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ และแกไขปญหาตางๆ ดังกลาว  

 3) รูปแบบกองทุน Cool Japan 

  กองทุน Cool Japan ชวยผูประกอบการดานเงินทุน โดยเนน “การเติมเต็มธุรกิจของเอกชน” 

(ชวยเหลือในสวนที่เอกชนไมสามารถทําได) โครงการที่เอกชนตัดสินใจที่จะลงทุนไดยาก และเปนโครงการที่ตรงกบั

นโยบาย Cool Japan กองทุน Cool Japan ชวยปอนเงินทุนที่มีความเสี่ยง (Risk Capital) เพื่อเปนผูนําเอกชนใน

การรวมลงทุนตอไป กลุมอุตสาหกรรมที่กองทุน Cool Japan สนับสนุนเปนหลัก ไดแก 1) สื่อมีเดีย, คอนเทนต 2) 

อาหารและเซอรวิส 3) แฟชั่นและไลฟสไตล สินคา และบริการที่มีเสนหของญี่ปุนซึ่งเปนที่ตองการของตลาด

ตางประเทศ ประเทศเปาหมาย ไดแก กลุมประเทศในเอเชีย ยุโรป อเมรกิา และตะวันออกกลาง โดยพิจารณาจาก 

ขนาดเศรษฐกิจ จํานวนประชากรที่มีรายไดระดับกลางถึงสูงซึง่จะเปนกลุมผูซื้อสินคาและบริการ ความชอบใน

สินคาและบริการของญี่ปุน 

 นอกจากน้ีรัฐบาลญี่ปุนไดจัดโครงการตางๆ ซึ่งแบงโครงการออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

 - โครงการเพื่อสรางกระแสนิยมญี่ปุ น เพื ่อกระจายขาว และนํากระแสะวัฒนธรรมญี่ปุนไป

เผยแพรมากข้ึนในตางประเทศ เชน โครงการ CoFesta  

 - โครงการเพื่อสรางรายไดในตางประเทศ เพื่อสรางรายไดจากตางประเทศเขาสูประเทศญี่ปุน 

เชน โครงการสนับสนุน Japan Brand Produce 

 - โครงการเพื่อกระตุนการบริโภคภายในประเทศญี่ปุน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ เชน 

โครงการ Visit Japan 

 ในโครงการที่จัดขึ ้นโดย Cool Japan จึงมีโครงการที่สนับสนุนชาวญี่ปุ นใหบริโภคสินคาใน

ประเทศอีกดวย จึงทําใหนโยบาย Cool Japan เปนนโยบายที่สามารถฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน 

7.1.2 สาเหตุที่ทําใหตางประเทศสนใจในสินคาของประเทศญี่ปุน 

จากการศึกษา พบวา หลายๆประเทศ ก็มีวัฒนธรรมที ่เปนเอกลักษณ และนาดึงดูดไมแพกัน เชน 

วัฒนธรรมของประเทศไทย อยางการรํา อาหารไทย เปนตน และการที่วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ สามารถถูก

เผยแพรไปสู อีกประเทศหนึ่งได ตองมีจุดรวมบางอยางที ่มีลักษณะคลายกัน เชน แนวคิด ซึ ่งเกิดจากความ

หลากหลายทางเช้ือชาติของแตละประเทศทําใหเกิดการผสมผสารของวัฒนธรรมเขาดวยกัน 

แตประเทศญี่ปุนมีความแตกตางทางเชื้อชาติตํ่า ทําใหประชากรสวนใหญในประเทศญี่ปุนมเีชื้อชาติเปน

คนญี่ปุนแท สงผลใหวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีมีความด้ังเดิม และไมมีการเปลี่ยนแปลง และถึงแมวาจะ
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มีการเขามาของชาติตะวันตก หรือประตางๆ เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ประเทศญี่ปุนก็ยังคงมีความ

เปนเอกลักษณของตนเอง  

ความแตกตางน้ีจึงกอตัวข้ึน และทําใหทั ่วโลกเริ่มสนใจในประเทศญี่ปุ นมากขึ ้น อีกทั ้งวัฒนธรรมจะ

สามารถถูกสงตอ และเผยแพรออกไปไดเรื่อยๆ หากมี “ประชากร” สมัยกอนยังไมมีเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยมาก ตัว

แปรที่จะสงสารออกไปได คือ ผูคน แมจะใชเวลานานมากกวาที่สารจะไปถึงตัวผูรับ แตผลที่ไดออกมาถือวาเปนสิ่ง

ที่ลํ้าคา 

 เมื่อเวลาผานไป เทคโนโลยีตางๆทันสมัยมากขึ้น สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสะดวกมากข้ึน 

ดังนั้น ชองทางการกระจายขาวยอมงาย และมีมากขึ้น วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนจึงเริ่มเผยแพรอยางงายดาย 

และเปนที่รูจัก 

 

7.1.3 สาเหตุที่ทําใหนโยบาย Cool Japan เปนนโยบายที่ใชมาอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน(2020)  

จากการศึกษาพบวา นโยบายเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนมีเปนจํานวนมาก นโยบาย Cool Japan กลับ

เปนที่กลาวถึงในระยะ 10 ปที่ผานมา และยังคงใชมาอยางตอเน่ือง  

 หลังจากที่ประเทศญี่ปุนตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจมาอยางยาวนาน ต้ังแตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่2 

และในปค.ศ. 1990 ก็พบกับเศรษฐกิจฟองสบู แตก ดําเนินเปนระยะเวลานาน เศรษฐกิจภายในประเทศของ

ประเทศญี่ปุนถดถอยอยางตอเน่ือง ดวยสินคาที่มีราคาแพงมากข้ึน การสงออก และนําเขาจึงยากที่จะดําเนินการ 

และคุณภาพชีวิตที่ลดลง  อัตราการเกิดจึงนอยลง รวมกับอัตราการวางงานที ่มีมากขึ ้น แตในขณะเดียวกัน 

วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนก็ไดเติบโตขึ้น และพบวามีการบริโภคสินคาเหลานี้เปนจํานวนมาก จากตางประเทศ 

รัฐบาลญี่ปุนจึงไดศึกษาอยางจริงจัง และต้ังนโยบาย Cool Japan อยางเปนทางการ 

นโยบาย Cool Japan ยังคงดําเนินใชมาไดจนถึงปจจุบัน มีสาเหตุมากจาก รายไดที่เขาสูประเทศญี่ปุน

ส วนใหญ ไดจากสินคา และบริการ Cool Japan จากกรณีศึกษาสินคา และบริการ Cool Japan ไดแก 

Mandarake Inc. บริษัทจําหนาย มังงะ อนิเมะ และสินคาตางๆที่เกี ่ยวของกับอนิเมะ ซึ่งมีการรวมหุนอยูใน 

Nikkei ซึ่งเปนตลาดหลักทรัพยของประเทศญี่ปุน และสามารถทํารายไดใหกับประเทศญี่ปุนเปนจํานวนมาก และ 

Studio Ghibli สตูดิโอภาพยนตรแอนิเมชันที่สามารถทํารายไดจากเรือ่ง Spirited Away มากถึง 27 ลานเยน หรือ

ประมาณ 274 ดอลลารสหรัฐ และยังไดรับรางวัลออสการในสาขาภาพยนตแอนิเมชัน และเปนภาพยนตแอนิเมชัน

เรื่องแรกของโลกที่ไดรับรางวัลโกลเดนแบรจากเทศกาลภาพยนตนานาชาติเบอรลิน ซึ่งการบริโภคภายในประเทศ

เองก็จําเปนตอเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนเชนกัน 
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7.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา นโยบาย Cool Japan กับการสงเสริมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ น  พบวา นโยบาย Cool 

Japan เกิดจากการที่รัฐบาลญี่ปุนพบวา มีการบริโภคสินคาในประเทศญี่ปุนเปนจํานวนมากจากตางประเทศ ซึ่ง

เกิดจากกระแสวัฒนธรรมญี่ปุนที่เติบโตข้ึน และไดเผยแพรสูตางประเทศ รัฐบาลญี่ปุนจึงไดจัดทํานโยบายน้ีข้ึน  

ชวงสิบปที่ผานมาจะเห็นไดชัดวาอาหารญี่ปุนไดรับความนิยมอยางมาก จากการสํารวจของกระทรวง

เกษตรปาไม และการประมงของรัฐบาลญีปุ่นจํานวนรานอาหารญี่ปุนที่เปดดําเนินการในตางประเทศอยูที่ประมาณ 

21,000 แหงในปค.ศ. 2006 ซึ่งเพิ่มข้ึนเปน 156,000 แหงในปค.ศ. 2019 ซึ่งสูงกวาเมื่อสิบสามปกอน 6.5 เทา ซึ่ง

รานอาหารญี่ปุนหลายแหงที่ดําเนินกิจการในตางประเทศ ถูกดําเนินการโดยเจาของที่ไมใชชาวญี่ปุน สิ่งน้ีช้ีใหเห็น

วา วัฒนธรรมญี่ปุนไดเผยแพรสูตางประเทศ และเพิ่มความตองการซื้อเปนจํานวนมาก 

นอกจากน้ี การที่วัฒนธรรมถูกเผยแพรออกไป ไมไดเกิดจากขอตกลง หรือการใชอํานาจในการแลกเปลีย่น

แตอยางใด แตใชอํานาจทางออมที่เรียกวา Soft Power หมายถึง อํานาจที่ทําใหประเทศอื่นๆปฏิบัติตามความ

ตองการของเรา (co-opt) โดยที่เราไมจําเปนตองดําเนินการบังคับ (coerce) หรือมีขอแลกเปลี่ยนแตประการใด 

กลาวไดอีกอยางหนึ่งวา เปนความสามารถในการทําใหผูอื่นมีความพอใจในการเลือก (preference) ที่สอดคลอง

กับความตองการของเรา เปนการใชอํานาจเชิงดึงดูด (attractive power) เพื ่อนําไปสูการยอมรับโดยดุษณี 

(acquiescence) รัฐบาลญี่ปุนจึงมีการแบงหนวยงานเพื่อชวยในการกระจายขาวสารตางๆ คลายๆ กับการโฆษณา

ชวนเช่ืออยางหน่ึง 

7.3 ขอเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา นโยบาย Cool Japan กับการสงเสริมเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน มีการศึกษาใน

จุดประสงคแงของการฟนฟูเศรษฐกิจ ดังน้ัน ผูวิจจึงเห็นวา นโยบาย Cool Japan ยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใน

เรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศในเชิงลึก 

2. นโยบาย Cool Japan มีจุดประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผลดีตอประเทศ แตผูวิจัย

พบอีกแงหน่ึงวา นโยบายน้ียังมีนักวิชาการบางทานที่มีขอโตแยง จึงสามารถศึกษาในเชิงลึกในวิจัยครั้งตอไปได 
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