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 สารนิพนธ์ “THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้  :  ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที ่มีต่อ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้” เพื่อศึกษาความสำคัญของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงใน
ประเทศจีน ศึกษาผลของอิทธิพลอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงจีนในช่วง
ความขัดแย้งประเด็นข้อพิพาท THAAD และศึกษาบทบาทสำคัญในตลาดโลกจากการเติบโตอุตสาหกรรม
บันเทิงประเทศเกาหลีใต้และจีน โดยมีวิธีการศึกษาจากหลักฐานเอกสารประกอบด้วยเอกสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ทั้งรูปแบบงานวิจัย บทความและการรวบรวมข้อมูลทางสื่อออนไลน์ 
 
 ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีใต้จะดีขึ้นจนเป็น

ปกติจากประเด็นความขัดแย้งข้อพิพาท THAAD หากแต่อาจจะยังมีการปิดกั้นอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ในบาง

ประการ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ด้านอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนที่ปิดกั้นการไหลบ่าทางวัฒนธรรมของ

อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้เพ่ือหันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ของชาติตนเองแทน การไหลบ่าทางกระแสนิยม

วัฒนธรรมเกาหลีส่งอิทธิพลต่อสังคมจีนเป็นอย่างมาก และวัฒนธรรมเกาหลีก็เป็นวัฒนธรรมที่ชาวจีนให้การ

ยอมรับมากที่สุด ทำให้ชาวจีนเข้าถึงและยอมรับต่อแนวคิด ค่านิยม หลักจริยธรรม และวัฒนธรรมของเกาหลี

ได้อย่างไม่รู้สึกขัดแย้ง วัฒนธรรมเกาหลีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ภาครัฐจีนส่งเสริม

การพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงจีนให้ก้าวหน้ามากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบาย Soft Power ที่

ภาครัฐเกาหลีใต้ได้ผลักดันและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์การส่งออกวัฒนธรรมนี้ทำให้

นานาประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมจากเกาหลีใต้ไปเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเกาหลี  การเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดของจีนในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงก็ได้กลายมาเป็นคู่แข่งที่มีบทบาทสำคัญในตลาดโลก นำไปสู่

บทบาทของอุตสาหกรรมบันเทิงของทั้ง 2 ประเทศท่ีปัจจุบันกลายเป็นเสาหลักแหล่งอุตสาหกรรมบันเทิงเอเชีย 
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บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารให้สามารถเอื้ออำนวยต่อการเผยแผ่แนวคิดหรือค่านิยมให้
แพร่หลายไปยังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน เรียกว่า กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นสิ่งที่ทำให้
หลายประเทศทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันโดยลดระยะทางในการติดต่อสื่อสารและแลก เปลี่ยนแนวคิดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นกระแสโลกาภิวัตน์จึงได้หลั่งไหลเข้าสู่ทวีปแถบเอเชียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่น ที่
ปรากฏในปัจจุบัน ถึงแม้กระแสโลกาภิวัตน์จะทำให้เกิดการขยายตัวของระบบทุนนิยม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และด้านวัฒนธรรมความเป็นสากลจากการนำของประเทศโลกฝั่งตะวันตก ซึ่งกระแสโลกาภิ
วัตน์ที่ขยายตัวไปทั่วโลกนี้ยังก่อให้เกิดความร่วมมือในระหว่างประเทศโดยเฉพาะการร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ
การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมข้ามประเทศ ในทางกลับกันยังก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้อีกด้วย 
อย่างในกรณีที่นำมาศึกษาอีกหนึ่งความขัดแย้งที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในคาบสมุทรเกาหลี
เกี ่ยวกับข้อพิพาทประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ (THAAD) ของประเทศจีน–เกาหลีใต้ และการ
หลั่งไหลของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกส่งออกนอกประเทศโดยผ่านรูปแบบของ Soft power 
 จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อพิพาทประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ (THAAD) ของ
ประเทศจีน–เกาหลีใต้ เป็นผลกระทบจากความขัดแย้งในเรื่องปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนมากท่ีสุดต่อความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จากความกดดัน
มาตราการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเกาหลีเหนือของสหรัฐฯ เพื่อยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และการ
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ การคว่ำบาตรอาจเป็นการเพ่ิมแรงกดดัน แต่เกาหลีเหนือก็สามารถ
ยืนหยัดได้และไม่ยอมยุติการพัฒนานิวเคลียร์เพราะถูกคว่ำบาตร นโยบายที่แข็งกร้าวของสหรัฐฯ ปะทะกับ
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเกาหลีเหนือ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางลบ ส่งผลให้
สถานการณ์ที่ตึงเครียดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ฉะนั้นการที่เกาหลีเหนือไม่ยอมยุติการพัฒนานิวเคลียร์และการ
ตอบโต้การกระทำต่าง ๆ ที่สร้างความกดดันแก่เกาหลีเหนือของสหรัฐฯ ด้วยการยิงขีปนาวุธระยะทางกว่า 500 
กิโลเมตรตกในทะเลตลอดเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมในปี ค.ศ. 2016 จึงทำให้สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ประกาศ
ที่จะนำเอาระบบต่อต้านขีปนาวุธ THAAD เข้าประจำการในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นเรดาร์ที่ส่งสัญญาณภาคพื้นดินที่มี
ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด และการดำเนินการเช่นนี้จึงกลายเป็นประเด็นใหม่ที่สร้างความกังวลให้กับจีนเป็น
อย่างมาก เพราะเรดาร์นี้จะสามารถควบคุมไปได้ไกลถึงพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจีน รวมถึงทะเลปั๋ว
ไห่ และพ้ืนที่แถบทะเลเหลือง ซึ่งทำให้การป้องปรามทางยุทธศาสตร์ของจีนอ่อนแอลง และในทางกลับกันก็ทำ
ให้เกิดอสมมาตรของสมดุลทางยุทธศาสตร์ที่ดำรงอยู ่ในภูมิภาคย่ำแย่ลงไปอีก จีนเองก็จะรับรู ้ได้ว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านยุทธศาสตร์ของจีนอย่างมาก ซึ่งมีความกังวลว่าการ
ประจำการระบบ THAAD ในเกาหลีใต้จะเป็นการเริ่มต้นของการแสวงหาความมั่นคงแบบที่ต้องมีฝ่ายหนึ่งได้
และฝ่ายหนึ่งเสียของสหรัฐฯ ในเอเชียแปซิฟิก (กุลนันทน์ คันธิก, 2560: 37) 
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 ระบบป้องกันขีปนาวุธ หรือ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) เป็นระบบป้องกัน
ภัยทางอากาศระยะไกลแบบมีฐานยิงประจำที่ คือ ระบบยิงสกัดขีปนาวุธในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูง ขณะที่
ขีปนาวุธฝ่ายโจมตีกำลังเข้าสู่วิถีระยะสุดท้ายก่อนตกสู่เป้าหมาย โดยโครงการนี้อยู่ในความดูแลของกองทัพบก
สหรัฐฯ แต่ต่อมาได้อยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานป้องกันขีปนาวุธ (Missile Defense Agency) การ
ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของประเทศเกาหลีใต้ได้สร้างความขัดแย้งกับประเทศมหาอำนาจหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกอย่างประเทศจีน เกาหลีใต้วางแผนติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ เนื่องจากได้รับภัยคุกคามจากการ
ทดสอบนิวเคลียร์และยิงขีปนาวุธของประเทศเกาหลีเหนือ ตั้งแต่ช่วง ค.ศ.2016 ภายใต้การแก้ไขปัญหานี้ใน
การร่วมมือกับสหรัฐฯ ดังนั้นเกาหลีใต้และสหรัฐฯ จึงได้ร่วมลงความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องการ
ทดสอบนิวเคลียร์และการยิงจรวดพิสัยไกลของเกาหลีเหนือนั้นมีแสนยานุภาพทำลายล้างระดับสูง อีกทั้งยัง
แสดงถึงการเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเพื่อปกป้องชีวิตและ
ความปลอดภัยของประชาชนเกาหลีใต้ ทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจเจรจาในประเด็นการติดตั้งระบบป้อ งกัน
ขีปนาวุธ THAAD ให้กับกองกำลังสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ (USFK)  เพ่ือยกระดับการป้องกันขีปนาวุธร่วมกันอย่าง
เป็นทางการขึ้น โดยมีการกำหนดติดตั้งให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายใน ค.ศ. 2017 (มลฑา ชัยธำรงกูล, 2559) 
 จากกรณีวางแผนการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ในประเทศเกาหลีใต้ส่งผลให้ประเทศจีน
ออกมาแสดงท่าทีในการต่อต้านประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างชัดเจน การคัดค้านของจีนใน
ประเด็นการติดตั้ง THAAD ได้มีการส่งทูตเจรจากับเกาหลีใต้อยู่หลายครั้ง มีการเรียกร้องให้เกาหลีใต้แก้ไข
ปัญหาการติดตั้ง THAAD ในประเทศเกาหลีใต้อย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
เกาหลีใต้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะส่งลกระทบต่อความสมดุลทางยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ดา้น
ความมั่นคงภายในภูมิภาค อีกทั้งยังบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย 
(จิตวัฒน์ วิจิตรถาวร, 2559) จีนยังอ้างว่าสหรัฐฯ จะสามารถใช้เรดาร์ของระบบ THAAD ในการสอดแนมจีนได้ 
ถึงแม้ว่าจีนจะแสดงจุดยืนคัดค้านอย่างหนักแน่น แต่เกาหลีใต้ก็ยังคงยืนยันดำเนินการติดตั้ง THAAD และ
โต้แย้งจีนในประเด็นนี้กล่าวได้ว่า แทนที่จีนจะคัดค้านการติดตั้งระบบ THAAD ของเกาหลีใต้ จีนควรกลับไปให้
ความสำคัญในเรื ่องเกาหลีเหนือที ่ละเมิดสันติภาพเสถียรภาพความมั ่นคงของคาบสมุทรเกาหลีมากกว่า  
เพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นมีการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธมากเกินความจำเป็น เกาหลีใต้แสดงวิสัยทัศน์
อย่างหนักแน่นและยังคงยืนยันว่าจะมีการติดตั้ง  THAAD ในเกาหลีใต้อย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ผลกระทบ
ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศจากความขัดแย้งจึงมีตึงเครียดมากขึ้นส่งผลให้รัฐบาลจีนตัดสินใจคว่ำบาตร
เศรษฐกิจเกาหลีใต้อย่างไม่เป็นทางการ (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 44) 
 ผลกระทบของข้อพิพาทการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในเขตคาบสมุทรเกาหลีของเกาหลีใต้ ความ
ขัดแย้งดังกล่าวทำให้จีนดำเนินการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ ทั้งนี้การลงโทษเศรษฐกิจนี้ไม่ได้เป็น
ทางการ เพราะไม่ได้มีการออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตัดความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ โดยในส่วนที่
ได้รับผลกระทบนี้มีทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบต่อบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ และโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญและยังคงสร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลให้แก่เกาหลีใต้จาก
การส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีในรูปแบบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ เรียกว่า Soft power ใน
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ประเทศจีน ชี้ให้เห็นว่ากระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกส่งออกมาได้รับการยอมรับและความนิยมในสังคมจีนเป็น
อย่างมาก 
 Soft power คือ การชักจูงให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะไม่มีการใช้อาวุธหรือความ
รุนแรง เป็นการครอบงำทำให้ฝ่ายอื่นปฏิบัติตามความต้องการของตนเองหรือเห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามความสมัครใจแบบไม่มีการบีบบังคับ และอาจนิยมชมชอบด้วยเนื่องจากผลประโยชน์ร่วมกัน (บวร โท
ศรีแก้ว, 2558) Soft power ของเกาหลีเป็นการส่งออกวัฒนธรรมร่วมสมัยในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น 
ละคร (K-Drama) ภาพยนตร์ (K-Movies) เพลงและดนตรี (K-Pop) หรือ Korean Wave การส่งออก Soft 
power ด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศโดยได้มีการ
ประกาศนโยบาย Korea : Culture, Creative and Content (เกาหลีใต้: วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ และ
เนื้อหา) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ (กฤตพร แซ่อึ๊ง, 2562: 1)  นโยบาย 
Soft power ของเกาหลีใต้นั้นมุ่งเน้นไปในด้านวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูประเทศด้วยการแผยแพร่
วัฒนธรรมของตนสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้วัฒนธรรมของตนได้รับการยอมรับมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจและถือเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศ (กิตติ ประเสริฐสุข, 2562) ในปัจจุบันวัฒนธรรม
เกาหลีเปรียบเสมือนกระแสวัฒนธรรมหลักในเอเชียที่ได้รับความนิยมในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นอย่างมาก
และยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในขณะนี้เกาหลีใต้ยังคงผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงเพ่ือ
เข้าสู่ตลาดโลก 

การคว่ำบาตรของจีนในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ ส่งผลให้ในช่วงแรกหลังจากที่เกาหลียืนยัน
การติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธใน ค.ศ.2016 จึงมีการออกคำลั่งจากสำนักกิจการบริหารสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (SAPPRFT) ให้เลื่อนการออกอากาศซีรีส์ รายการเรียลลิตี้ โฆษณาหรือสินค้าที่มี
ศิลปินเกาหลีปรากฏวออกไปอย่างไม่มีกำหนด รวมทั้งห้ามซื้อลิขสิทธิ์รายการของเกาหลีมาทำใหม่และห้ามจัด
แสดงคอนเสิร์ตของไอดอลจากเกาหลีใต้ และไม่ออกใบอนุญาตให้ออกอากาศรายการที่เกี ่ยวข้องกับดารา
ศิลปินเกาหลีใต้ใหม่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง (วรวรรณ ศิลาวรรณา, 2562: 45) ต่อมาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 
ประเทศและการลงโทษทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้เริ่มเกิดสัญญาณผ่อนคลายความตึงเครียดลง แต่สถานการณ์
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในจีนก็ยังไม่ถือว่ากลับสู่สภาวะปกติเท่าไรนัก ถึงแม้ในช่วง ค.ศ. 2020 ประเทศจีน
จะมีการซื้อลิขสิทธิ์รายการ Produce 101 ของประเทศเกาหลีใต้ มีชื่อรายการในจีนว่า Produce Camp หรือ 
Chuang ผลิตโดยค่ายย ักษ์ใหญ่ Tencent และการนำศิลปินต ่างชาติจากวงการ K-pop อย่าง ล ิซ่า 
BLACKPINK หรือ ลลิษา มโนบาล ศิลปินเกาหลีใต้สัญชาติไทย ให้ได้ปรากฏตัววในรายการ Youth With You 
Season 2 ในฐานะเมนเทอร์ด้านการเต้นของรายการไฮไลต์จาก iQIYI หรืออ้ายฉีอ้ี สตรีมม่ิงแอปพลิเคชั่นจาก
ประเทศจีน เป็นรายการที่รวบรวมเด็กสาวศิลปินฝึกหัดจากประเทศกว่า 100 คน มาร่วมแข่งขันกันแบบเซอร์
ไววัลเพื่อค้นหาผู้ชนะ 9 คนที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินในอนาคต (Read Alert, 2563)  แต่ทั้งนี้ก็ยังคงปิดกั้นใน
ส่วนของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในจีนอยู่ดี ยกตัวอย่างเช่น ยังไม่อนุญาตให้สื่อเกาหลีได้ออกอากาศใน
ประเทศมากนัก และศิลปินเกาหลียังไม่สามารถเข้ามาจัดงานหรือกิจกรรมในประเทศจีนได้อย่างเต็มรูปแบบ
ดังเช่นสมัยก่อนเกิดความขัดแย้ง ส่วนในช่วงที่ผ่านมาของการคว่ำบาตรเกาหลีใต้ตั้งแต่ ค.ศ.2016 จีนได้พัฒนา
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และผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงของตัวเองมากยิ่งขึ้น ได้มีการสร้างสื่อบันเทิงใหม่ ๆ ที่เป็นของจีนเองจนเป็นที่
นิยมในกลุ่มผู้ชมมากขึ้น นำมาสู่การเติบโตด้านอุตสาหกรรมบันเทิงในการส่งออกวัฒนธรรมแข่งขันกับเกาหลี
ใต้ เช่น ละคร ภาพยนตร์ สตรีมมิ่ง เพลงดนตรี รายการโทรทัศน์ เช่น รายการเรียลลิตี้ รายการเซอร์ไววัล 
รวมถึงการสร้างความสำคัญของบทบาทไอดอลจากวงการเพลงให้มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นในวงการบันเทิงจีน   

การแก้ปัญหาของเกาหลีใต้กับการเผชิญปัญหาต่อการคว่ำบาตรเศรฐกิจของจีนในช่วงนั้น มีดังนี้ การ
ฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ในประเด็นการกระทำของจีนอาจ
ละเมิดข้อตกลงทางการค้าบางประการ นโยบาย 3 No เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนผ่านทางการทูตและมุ่ง
การสร้างสันติภาพร่วมกับเกาหลีเหนือ และนโยบายมุ่งใต้ใหม่ แสวงหาพันธมิตรใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
อาเซียนและอินเดีย เพ่ือพยายามลดการพ่ึงพิงประเทศมหาอำนาจทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (วรวรรณ 
ศิลาวรณา, 2562: 55) 

ฉะนั้นจากผลกระทบของข้อพิพาทการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ต่ออุตสาหกรรมบันเทิง
เกาหลีใต้ ได้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ถึงแม้ความขัดแย้งในประเด็นนี้จะปิดกั้นการแพร่ขยาย
กระแสวัฒนธรรมเกาหลีในอุตสาหกรรมบันเทิง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากระแสวัฒนธรรมเกาหลียังคงเป็นที่
ยอมรับในสังคมจีนอย่างเป็นวงกว้างและเข้มข้น ทั้งในด้านของรายการโทรทัศน์ที่ยังคงมีการซื้อลิขสิทธิ์จาก
เกาหลีใต้ ซึ่งได้นำรูปแบบรายการจากต้นฉบับมาจัดทำให้เป็นแบบของประเทศจีน หรือด้านวงการเพลงที่ยัง
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวงการเพลงเกาหลีใต้ในประเทศจีน (Lizhu, 2563)  ทั้งจากกระแสวัฒนธรรม K-
pop ในสังคมจีนที่ยังคงได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันและการนำตัวศิลปินเกาหลี
สัญชาติอื่นมาเป็นผู้ฝึกสอนให้แก่ศิลปินฝึกหัดของแต่ละค่ายเพลงในจีนที่ร่วมเข้าแข่งขัน ชี้ให้เห็นว่าบทบาท
ของศิลปินในวงการเพลงเกาหลีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวงการเพลงของจีนเช่นกัน อีกทั้งประเด็นความ
ขัดแย้งนี้ยังส่งผลให้เกาหลีใต้ได้เรียนรู้และปรับตัวรับความท้าทายใหม่ในการแก้ไขปัญหาจากมาตรการคว่ำ
บาตรทางเศรษฐกิจของจีนโดยเกาหลีใต้มีการวางแผนนโยบายมุ่งลงใต้ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพยายามที่จะลด
การพึ่งพิงทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่มีกับประเทศมหาอำนาจ ถือเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีทีส่ามารถเจาะกลุ่มตลาดของประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน (วรวรรณ ศิลาวรรณา, 2562: 55)  นอกจากนี้ประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวของทั้ง 2 ประเทศ
ในช่วงที ่มีการหยุดชะงักของการหลั ่งไหลทางวัฒนธรรมเกาหลีในจีนถือเป็นโอกาสดีที ่จีนจะได้ผลักดัน
อุตสาหกรรมบันเทิงของตนให้เป็นกระแสวัฒนธรรมหลักในเอเชียเทียบเท่ากับเกาหลีใต้ แต่กลับเป็นผลกระทบ
เชิงลบที่ทำให้เกาหลีใต้ไม่สามารถตีตลาดในประเทศจีนได้มากเท่าที่ควร เพราะประเทศจีนเป็นตลาดที่ค่าย
เพลงเกาหลีต้องการเข้าไปขยายฐานแฟนคลับเป็นอย่างมากเนื่องจากมีจำนวนประชากรและกำลังซื้อสูง (ปริยา
กร ศรีเมธากุล, 2562: 6)  สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลและสำคัญให้แก่เกาหลีใต้ในด้าน
อุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงการขยายตัวของตลาดไอดอลจีนที่ได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีการผลิตไอดอล
จีน บอยแบนด์จีน และเกิร์ล กรุ๊ปจีนเป็นของตัวเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังทำให้พ้ืนที่ไอดอล
ในจีนมีอัตราการแข่งขันที่เพิ่มสูงมากขึ้นและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง (Lizhu, 2562)  ยิ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า
อิทธิพลของบทบาทไอดอลเกาหลีใต้ในจีนเริ่มถูกลดบทบาทลง ถือเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของผลกระทบเชิงลบที่มี



5 
 

 
 

ต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในจีนอีกทั้งเกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงประเภทอื่นในจีน เช่น 
ภาพยนตร์ และสตรีมมิ่ง ได้มีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและบทบาทที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมบันเทิงจีนในตลาดโลกอีกด้วย 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา “THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของ
ความขัดแย้งที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้” เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้
ในประเทศจีนภายใต้ข้อพิพาท THAAD และบทบาทสำคัญในตลาดโลกของการเติบโตอุตสาหกรรมบันเทิง
ประเทศเกาหลีใต้และจีน 
1.2 วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือศึกษาความสำคัญของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีน 
 3.2 ศึกษาผลกระทบจากความขัดแย้ง THAAD ที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ในตลาด
อุตสาหกรรมบันเทิงของจีน  
1.3 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ทำให้ทราบถึงอิทธิพลและการเติบโตของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในจีน 

4.2 ทำให้ทราบถึงความสำคัญและบทบาทของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในช่วงความขัดแย้งประเด็น
ข้อพิพาท THAAD 

 4.3 ทำให้ทราบถึงบทบาทท่ีสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้และจีนในตลาดโลก 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งใน
ประเด็น THAAD ระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ในตลาดประเทศจีน มีขอบเขต
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในตลาดจีน โดย
มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างจีนกับเกาหลีใต้จากการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในเกาหลี
ใต้ที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ในตลาดประเทศจีน และศึกษาความสำคัญของกระแสวัฒนธรรม
เกาหลีในจีนระหว่างช่วงปี ค.ศ. 2016 – ปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาประเด็นดังกล่าวจากเอกสารและเว็บไซต์เท่านั้น 
ส่วนบทความงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมแปลญี่ปุ่นนั้นได้ศึกษาด้านเนื้อหาของวรรณกรรม 
1.5 วิธีการศึกษา 
 7.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ในประเด็นการติดตั้งระบบ
ป้องกันขีปนาวุธ : THAAD 
 7.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ กระแสวัฒนธรรมเกาหลี ความสัมพันธ์ทาง
การเมืองระหว่างเกาหลีใต้กับจีน การติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธ และผลกระทบด้านอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี  
 7.3 วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมเกาหลีในจีน ช่วงปี ค.ศ. 2016 - ปัจจุบัน 
 7.4 เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย 
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1.6 นิยามคำศัพท์ 
 1.7.1 Soft power หมายถึง การชักจูงให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะไม่มีการใช้อาวุธหรือ
ความรุนแรง เป็นการครอบงำทำให้ฝ่ายอื่นปฏิบัติตามความต้องการของตนเองหรือเห็นพ้องต้องกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งตามความสมัครใจแบบไม่มีการบีบบังคับ และอาจนิยมชมชอบด้วยเนื่องจากผลประโยชน์ร่วมกัน  
 1.7.2 THAAD หมายถึง Terminal High Altitude Area Defense หรือเป็นระบบป้องกันภัยทาง
อากาศระยะไกลแบบมีฐานยิงประจำที่ คือ ระบบยิงสกัดขีปนาวุธในบริเวณพิกัดตำแหน่งสูง ขณะที่ขีปนาวุธ
ฝ่ายโจมตีกำลังเข้าสู่วิถีระยะสุดท้ายก่อนตกสู่เป้าหมาย 
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บทที่ 2 
 แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในสารนิพนธ์เรื่อง THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที่มีต่อ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเก่ียวกับแนวคิด บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นไปในประเด็นด้านอิทธิพลและการเติบโตของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในจีน และความสำคัญและบทบาท
ของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในช่วงความขัดแย้งประเด็นข้อพิพาท THAAD โดยมีหัวข้อศึกษาเรื ่องที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้น ได้แก่ ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแย้งทางหารเมืองระหว่างเกาหลี
ใต้และจีน กระแสวัฒนธรรมเกาหลี และกระแสวัฒนธรรมจีน  
 
2.1 การทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยเรื ่อง THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที ่มีต่อ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ มีการทบทวนแนวความคิดและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งมีแนวคิด
ที่มาใช้ดังนี้ 
 2.1.1) บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเกาหลีใต้และจีน 
 ปริยากร ศรีเมธากุล (2562) ได้กล่าวไว้ในบทความวิจัย ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเกาหลีใต้-
จีนที่ส่งผลกระทบต่อ EXO ในฐานะศิลปินสองสัญชาติ ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาติดตั้ง “ระบบต่อต้าน
ขีปนาวุธข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศปลายทาง” หรือ “THAAD” (Terminal High Altitude Area Defense) 
ในกองบัญชาการทหารสหรัฐอเมริกาประจำเกาหลีใต้ โดยมีกำหนดการติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2017 ความ
ร่วมมือในการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจแก่
ประเทศจีนมาก และจีนยังกังวลว่าระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจากการตั้งรับเป็นสถานะ
เชิงรุกด้วย เป็นการบั่นทอนขีดความสามารถทางการทหารและยุทธศาสตร์ของจีนหากเกิดสงครามระหว่างทั้ง
สองประเทศขึ้น โดยจีนมองว่าแท้จริงแล้วการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวในประเทศเกาหลีใต้ของ
สหรัฐอเมริกามิได้มีจุดประสงค์ในการตั้งรับการคุกคามจากประเทศเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่ยังเป็นความพยายาม
ที่จะปิดล้อมประเทศจีนด้วยการแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาประชิดเขตแดนของจีนโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้
และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน 
 ประเทศจีนใช้มาตรการกีดกันและคว่ำบาตรประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้ได้รับ
ผลกระทบมากมายในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
บันเทิง สำหรับผลกระทบอีกด้านที่เกาหลีใต้ได้รับคือผลกระทบต่อวงการอุตสาหกรรมบันเทิง เนื่องจาก
ประเทศจีนเป็นเป้าหมายสำคัญอีกแห่งสาหรับการส่งออกศิลปิน เพลง และละครเกาหลี ทำให้อุตสาหกรรม
บันเทิงเสียหายเป็นอย่างมากเมื่อสำนักกิจการบริหารสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์  
 วรวรรณ ศิลาวรรณา (2562) ได้กล่าวไว้ในสารนิพนธ์ ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้
ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD : ค.ศ. 2015-2019 ว่า เพ่ือหามาตรการปกป้องประเทศจาก
การคุกคามของเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้มองต่างมองว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
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เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง สหรัฐฯและเกาหลีใต้จึงมีการหารือในเรื่องการป้องกันความมั่นคงของประเทศ 
โดยข้อสรุปของการหารือก็ได้ออกมาในรูปแบบของติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ (Terminal High Altitude 
Area Defense : THAAD) ในเกาหลีใต้ ตามผลการหารือเมื่อกรกฎาคม ค.ศ. 2016 โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัด
กั้นหรือทำลายขีปนาวุธที่ยิงจากเกาหลีเหนือ รัฐบาลจีนได้แสดงความกังวลและคัดค้านการติดตั้งระบบ 
THAAD มาโดยตลอด เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางยุทธศาสตร์และ
ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงภายในภูมิภาค อีกทั้งยังบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในบริเวณคาบสมุทร
เกาหลีอีกด้วย เพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนของเกาหลีใต้ แผนการดังกล่าวได้สร้างความ
ไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้จีนใช้มาตรการหลายอย่างที่ถูกเกาหลีใต้มองว่าเป็นการตอบโต้
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการห้ามไม่ให้ศิลปินของเกาหลีใต้ หรือ ศิลปิน K-Pop จัดการแสดงบนจีนแผ่นดินใหญ่
รวมไปถึงไม่อนุญาตให้สายการของเกาหลีใต้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างสองประเทศ ผลกระทบจาก
กรณีติดตั้ง THAAD ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี 
 2.1.2) บทความวิจัยท่ีเกี่ยวกับกระแสวัฒนธรรมเกาหลี 
 กฤตพร แซ่อึ๊ง (2562) ได้กล่าวไว้ในบทความวิจัย นโยบาย Soft power กับการส่งออกวัฒนธรรม
ของเกาหลีใต้ ค.ศ.1997-ปัจจุบัน ว่า Soft power หรือ อำนาจอ่อน เป็นแนวคิดของโจเซฟ ไนย์ (Joseph 
Nye) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่กล่าวว่า อำนาจอ่อนคือการค่อย ๆ ชักจูงให้ฝ่ายตรงข้าม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยที่ไม่มีความรุนแรงหรืออาวุธเข้ามามีส่วนร่วม Soft power ของเกาหลีเป็นการ
ส่งออกวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกอบไปด้วยการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ละคร (K-Drama) ภาพยนต์ (K-Movies) 
เพลงและดนตรี (K-Pop) การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีในปัจจุบันถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
ดังที่เห็นชัดเจน ไม่ว่าเป็นในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ กระแสเกาหลีได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็วและได้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและความเป็นมาของการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่
สมัยยุคปลายทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน ความสำเร็จในการนำวัฒนธรรมมาใช้เป็น Soft power ของเกาหลี
ใต้นั้นเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลใส่ใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมในฐานะทรัพยากรที่มีค่าของ
ประเทศ เห็นได้จากการที่รัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบและการจัดตั้งสถาบัน 
KOCCA เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศ และรัฐบาลยังมองเห็นว่าวัฒนธรรมนั้นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนตามโลก การนำวัฒนธรรมมาปรับเปลี่ยนแล้วส่งออกต่อไปจึงถือเป็นความสำเร็จของเกาหลีใต้ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า นโยบบาย Soft power ของเกาหลีใต้นั้นมุ่งเน้นไปในด้านวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพื่อการ
ฟื้นฟูประเทศด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้วัฒนธรรมของตนได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและถือเป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศ นอกจากนี้นโยบาย Soft 
power ของเกาหลีใต้ยังมีจุดมุ่งหมายด้านนโยบายต่างประเทศ คือ พยายามยกระดับสถานะประเทศให้สูงขึ้น
อีกทั้งยังมีการดำเนินนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย เช่น การเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้าน
ของผู้นำเกาหลีเพ่ือส่งเสริมความร่วมทั้งในด้านเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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 จิณณ์ณิชา นนท์ตา (2562) ได้กล่าวไว้ในบทความวิจัย ธุรกิจท่องเที ่ยวของเกาหลีใต้กับกระแส
วัฒนธรรมเกาหลี (ค.ศ.1997-2019) ว่า กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (K-Wave) มีจุดเริ ่มต้นมาจากการ
ประกาศใช้กฎหมายควบคุมภาพยนตร์ภายหลังจากท่ีรัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม
ต่างชาติจนคนในประเทศไม่สนใจวัฒนธรรมเกาหลี เมื่อความพยายามในการส่งออกอุตสาหกรรมบันเทิง
ประสบความสำเร็จและแพร่หลายไปทั่วเอเชีย กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีจึงก่อตัวขึ้นและมีอิทธิพลอย่าง
มากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
 “กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี” หรือ “K-Wave” เป็นผลผลิตจากการผลักดันและส่งเสริมวัฒนธรรม
ของรัฐบาลเกาหลีใต้ จากกระแสตอบรับที่ดีจึงเกิดเป็นความต้องการที่จะนำละครดังกล่าวออกไปฉายนอก
ประเทศ ซีรีส์ What is love ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากที่ได้ออกอากาศทางช่อง CCTV ของจีน
จนได้รับการจดบันทึกว่าเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับสองและเป็นลำดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์
ของละครโทรทัศน์ในประเทศจีน เมื่อความนิยมเริ่มแพร่หลาย ละครเกาหลีอีกหลายเรื่องจึงได้รับเลือกให้นำไป
ออกอากาศทั้งในประเทศจีนและอีกหลายประเทศในเอเชีย เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม เป็นต้น 
 “นโยบายส่งออกสินค้าวัฒนธรรม” ของเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดจนสามารถครอง
ตลาดทั้งในเอเชีย อเมริกา และยุโรปได้ โดยนิตยสาร The Economist ฉบับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2010 
ระบุว่า การส่งออกภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง และวีดิโอเกมของเกาหลีใต้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา 
เมื่อความพยายามในการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมประสบความสำเร็จ ประกอบกับอิทธิพลของ  K-Wave ทำให้
ผู ้คนจากหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเอา
วัฒนธรรมและค่านิยมแบบเกาหลีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างคาดไม่ถึงทั ้งในด้านแฟชั่น 
(Fashion) และไลฟ์สไตล์ (Life Style) จนเกิดเป็นความนิยมในการบริโภคสินค้าประเภทอื่น ๆ ตามมา
โดยเฉพาะเครื่องสำอางและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  
 ชฎานิสภ์ นุ้ยฉิม (2561) ได้กล่าวไว้ในบทความวิจัย วัฒนธรรมดนตรี K-POP (Korean Pop) ว่า 
วัฒนธรรม K-POP ในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้นั้นเติบโต และเมื่อ K-
POP คือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโต รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริม K-POP โดยจัดตั้งบริษัทที่ดูแลและ
สนับสนุนวัฒนธรรมดนตรีโดยเฉพาะ ภายใต้การดูแลของเอกชน อีกทั้ งยังสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ในการ
ส่งออก K-POP ไปยังต่างประเทศ เช่น การจัดคอนเสิร์ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ปัจจัยที่ทำให้ดนตรี K-
POP ประสบความสำเร็จนั้น ค่ายเพลงก็เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้ประสบความสำเร็จ เพราะต้องคัดเลือกและ
ซ้อมให้เด็กฝึกเพ่ือที่จะก้าวเป็นศิลปินในอนาคตอีกด้วย 
 นพรัตน์ ใจเฉพาะ (2562) ได้กล่าวไว้ในสารนิพนธ์ พลัง Soft Power ของเกาหลีใต้: กรณีศึกษา
กระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี ว่า การผลักดันนโยบายสนับสนุนละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โดยรัฐบาลเกาหลี
ใต้ เป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของละครโทรทัศน์เกาหลีในสังคมจีน ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้มองว่าการส่งออก
วัฒนธรรมโดยผ่านละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ จะเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศ ผู้ชมชาวจีน
คล้อยตามอารมณ์ที่แสดงออกมา เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อนี้จะเน้นการ
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ให้ความสำคัญกับครอบครัวและความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนี้ ทำให้เกิดกระแส
ความนิยมละครโทรทัศน์เกาหลีขึ้นในสังคมจีน นอกจากนี้การที่ละครโทรทัศน์เกาหลีจำนวนมากแสดงมโนทัศน์
เชิงบวกของประเทศจีนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเป็นประเทศมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลของจีน เพราะคนจีน
พบร่องรอยทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนในละครเกาหลีและค้นพบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนอีกครั ้งผ่านละครเกาหลีเหล่ านี้ ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าค่านิยมของชาวเอเชีย
ตะวันออกท่ีเกาหลีใต้แสดงออกมาเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน 
 พิชชาภา เบญจมสุทิน (2559) ได้กล่าวไว้ในบทความวิจัย Produce 101 รูปแบบการตลาดเพลง K-
POP ที่เปลี่ยนไปของประเทศเกาหลีใต้ ว่า จากการที่ K-pop ได้กลายเป็นกระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่โด่งดังนั้น 
ทำให้ค่ายเพลงต่าง ๆ พากันพัฒนาศิลปินและเดบิวส์ในตลาดเพลงเกาหลีใต้มากขึ้น จนส่งผลให้ศิลปินเกาหลี
ล้นตลาด ทำให้ศิลปินที่มาจากบริษัทเพลงขนาดเล็กไม่สามารถตีตลาดเพลงได้ดีเท่าที่ควร แม้แต่ประเศเกาหลี
ใต้เองก็ตาม ส่งผลให้บริษัทเพลงบางแห่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาด คือ การนำเด็กฝึกหัดมาออก
รายการเซอร์ไววัลซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ค้นหากลุ่มศิลปินหญิง (เกิร์ลกรุ๊ป) ของประเทศเกาหลีใต้ ชื่อรายการ
ว่า Produce 101 ที่ได้กลายเป็นกระแสโด่งดังและเป็นที่รู้จักทั้งในสังคมเกาหลีใต้และในกลุ่มแฟนคลับ K-pop 
ในประเทศต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
 อาโป เอกนันต์กูล (2561) ได้กล่าวไว้ในบทความวิจัย พัฒนาการของกระแส K-WAVE : กรณีศึกษา
ละครชุดเกาหลีในไทย (ค.ศ.2000-ปัจจุบัน) ว่า รัฐบาลเกาหลีหันมาให้ความสำคัญกับกระแสนิยมของเกาหลี
เป็นอันดับหนึ่งและมีความพยายามที่จะทำให้กระแสเกาหลีนั้นเผยแพร่ออกไปสู่เวทีระดับโลก โดยมีทัศนคติ
ที่ว่าการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีออกไปทั่วโลกนั้นขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ต  ที่ทำให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีให้มีคุณภาพจนสามารถกลายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศได้ในที่สุด อีกทั้งยัง
เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด หลังจากที่สื่อบันเทิงของเกาหลี
ถูกเผยแพร่ออกสู่ต่างประเทศทำให้ผู้ชมจำนวนมากสนใจในความเป็นเกาหลีรัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ
และประโยชน์ของวัฒนธรรมเกาหลีและมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดให้วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นสินค้าเพ่ือนำ
รายได้เข้าสู ่ประเทศ จึงได้มีการจัดตั ้งองค์กร Korean Culture and Content Agency (KOCCA) เพ่ือ
สนับสนุนความเป็นเกาหลี (Korean Content) ในทุกรูปแบบ โดยจะเน้นการนำเอาสาระความเป็นเกาหลี
สอดแทรกลงไปในสื่อบันเทิงต่าง ๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ ศิลปะ และแอนนิเมชั่น  
 นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมาละครโทรทัศน์ (K-Dramas) ภาพยนตร์ (K-Movies) 
เพลง (K-pop) ของเกาหลีได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ สื่อ ข่าว นิตยสารและบทความมากมายเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสความนิยมสื่อบันเทิงจากเกาหลีโดยเรียก
ความนิยมสื่อบันเทิงเกาหลีที่เกิดขึ้นว่า กระแสเกาหลี หรือ Korean Wave กระแสความนิยมที่มีต่อละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลงเกาหลี ได้ต่อยอดไปถึงความนิยมทุกสิ่งทุกอย่างของเกาหลีตั้งแต่อาหารไปจนถึงการ
แต่งหน้าหรือแฟชั่น กระแสเกาหลีเริ่มต้นขึ้นในประเทศจีนประมาณปี 1997 เมื่อละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่อง 
What is Love? ได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ China Central (CCTV) 
และได้ถูกบันทึกว่าเป็นละครที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่สองและมีลำดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
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โทรทัศน์จีน หลังจากการได้รับความนิยมที่ไม่คาดคิดนี้ละครชุดเรื่องอ่ืน ๆ ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม
ชาวจีนเป็นอย่างมาก ละครเกาหลีเริ่มออกอากาศทางโทรทัศน์ในหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ไทย 
เวียดนามและอินโดนีเซียที่เริ่มมีการเปิดเสรีทางสื่อบันเทิง  
 2.1.3) บทความที่เกี่ยวกับกระแสวัฒนธรรมจีน 
 ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ (2564) ได้กล่าวไว้ในวารสารนิเทศศาสตร์ ปีที ่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน ปะจำปี 2564 ภาพยนตร์กับยุทศาสตร์ Soft Power ว่า อุตสาหกรรมบันเทิงจีนจัดเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีความสำคัญเป็นลำดับที่สามในประเทศจีน รัฐบาลจีนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในเชิงสังคมวัฒนธรรมและมูลทาง
การตลาด ในปี ค.ศ. 2011 มูลค่าตลาดภาพยตร์จีนอยู่ที่ 1.993 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่มูลค่าในปี ค.ศ. 
2019 กลับพุ่งทะยานไปถึง 9.721 พันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยจำนวนผู้รับชมภาพยนตร์ถึง 1.727 พันล้านคน 
จีนจึงกลายเป็นตลาดภาพยนตร์ที่หลายชาติต้องการเจาะตลาดภาพยนตร์จีนและลงทุนเพื่อผลประกอบการที่
จะตามมาด้วยผลกำไรเม็ดเงินมหาศาล และจีนเองมีความพยายามรักษาตลาดด้วยการพัฒนาผลงานสื่อบันเทิง
จีนให้ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ได้เติบโตมากยิ่งขึ้น จึงมีการวางโควตางานนำเข้าเพื่อลดจำนวน
ภาพยนตร์ยอดนิยมจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนแบ่งตลาดภาพยนตร์จีนในปี ค.ศ. 2019 อยู่ที่ร้อยละ 64.1 ก่อนมี
แนวโน้มพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 80.1 ในปีถัดมา ชี้ให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จในการปกป้องตลาดของประเทศ
จีน จีนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาพยนตร์และซีรีส์จีนนั้นเป็นสื่อบันเทิงที่มีแนวโน้มจะยกระดับ Soft Power 
ให้ครอบคลุมวัฒนธรรมประชานิยมด้วยเพ่ือจะได้เทียบเคียงสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
 2.1.4) บทความเกี่ยวกับความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี 
 กุลนันทน์ คันธิก (2560) ได้กล่าวไว้ในจุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 190 วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลี :  
มุมมองจีน ว่า ปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีเป็นปัจจัยที่ซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนมากที่สุดต่อ
ความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันปัญหานี้กลายเป็นจุดสนใจของประเทศในเอเชียแปซิฟิก
และของโลกอีกด้วย โดยจีนรับบทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีนิวเคลียร์เกาหลี และจัดการเจรจาใน ค.ศ.2003 ตาม
การเรียกร้องอย่างจริงใจของสหรัฐฯ ในฐานะประเทศกำลังพัฒนา จีนยึดมั่นในหลักปัญจศีลแห่งการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ผู้เขียนคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ความเป็นไปได้แรก วงจรแห่งความชั่วร้าย
ของการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และสหประชาชาติ และตามมาด้วยการทดลองนิวเคลียร์จะดำเนินต่อไปจนกว่า
จะถึงจุดสูงสุด ความเป็นไปได้ที่สอง ระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือล่มสลาย ความเป็นไปได้ที่สาม การ
พูดคุยและการเจรจาอย่างจริงจังเริ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจจะลดหรือแม้แต่แก้ปัญหานิวเคลียร์ได้ด้วย  
 โดยสรุปผลประโยชน์ของจีนอยู่ที่การรับประกันว่าคาบสมุทรเกาหลีจะปลอดอาวุธนิวเคลียร์และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการชะงักงันของสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกฉียงเหนือและภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกโดยรวม ความรับผิดชอบของจีนก็คือการมีบทบาทเชิงรุกในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้วข้างต้น
ผ่านวิธีการที่สันติ จีนยังคงยึดมั่นในการป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนและความขัดแย้งขึ้นในคาบสมุทร ด้วย
วิธีการเจรจาเท่านั้นที่จะบรรลุความมั่นคงร่วมกันได้ 
 มุนินทร์พันธุ์ ชาตะรัตน์ (2559) ได้กล่าวไว้ในสารนิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศจีนกับความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกในปัจจุบัน ว่า การก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหม่
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ของประเทศจีนซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงในระดับสูงได้ท้าทายอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจหลักที่กำลังครองอำนาจนำอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นผลให้ชาติมหาอำนาจทั้ง
สองยิ่งทวีความขัดแย้งมากขึ้นในฐานะคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ ในประเด็นทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในด้าน ๆ 
อื่น อย่างเช่น ความมั่นคงทางทหาร และความมั่นคงในโลกไซเบอร์ ชาติมหาอำนาจทั้งสองมีแนวโน้มที่จะ
แข่งขันกันมากกว่าร่วมมือกัน และบ่อยครั้งที่ความร่วมมือไม่ประสบความสำเร็จเพราะขัดต่อการดำเนิน
ยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ แต่ความสัมพันธ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนมีทั้งในด้านของ
ความร่วมมือและด้านความขัดแย้ง ชาติมหาอำนาจทั้งสองอาจร่วมมือกันบางประการที่เป็นผลประโยชน์
แห่งชาติของตน โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ต้องคำนึงถึงภัยคุกคามที่มีต่อประชาชน
มากกว่าภัยคุกคามของรัฐ เช่น การก่อนการร้าย โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ   
 อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ของโลกหลังสิ้นสุดสงครามเย็นที่มีลักษณะของความร่วมมือขององค์กรระหว่าง
ประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้การแก้ไขความขัดแย้งอยู่บนฐานของการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศเป็นหลัก 
แต่การดำเนินการเจรจาหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่สามารถยุติความขัดแย้ง ได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความขัดแย้งในพื้นที่วิกฤต (flash point) อย่างคาบสมุทรเกาหลี เช่น พัฒนานิวเคลียร์และยืนยันอย่างแข็ง
กร้าวของประเทศเกาหลีเหนือที่จะเดินหน้าทดลองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไป และการที่ประเทศเกาหลีเหนือเป็นภัย
คุกคามต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้จากการซ้อมขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องอันเป็นการแสดงอำนาจการ
ต่อรองในระบบระหว่างประเทศเพ่ือให้ชาติมหาอำนาจอื่น ๆ รับรู้ ส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินใจขยาย
ขอบเขตระบบการป้องกันตนเองด้วย THAAD ในประเทศเกาหลีใต้ และสั่งกองเรือไปประจำการในคาบสมุทร
เกาหลีเพื่อจัดการวิกฤตดังกล่าว  
 
2.2 กรอบการศึกษาและการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยควรจะต้องศึกษาผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง กระแสโลกาภิวัตน์ ความขัดแย้ง
ระหว่างจีน-เกาหลีใต้ต่อระบบป้องกันขีปนาวุธ(THAAD)  Soft power และอุตสาหกรรมบันเทิงจีน-เกาหลีใต้ 
เพื่อไม่ใช้แค่ในการกำหนดกรอบเพียงเท่านั้น แต่จะเข้าใจถึงแนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่าง ๆ ที่
ต้องการค้นคว้าและศึกษา หรือได้รับทราบถึงคำอธิบายหรือข้อสรุปต่าง ๆ ที่ได้มีการสรุปไว้แล้วจากการวิจยัที่
ผ่านมา เพื่อเพิ่มความหนักแน่นในเชิงทฤษฎี ทำให้กรอบแนวคิดในการวิจัยมีแนวทางที่ชัดเจนและมีเหตุผล  
ผู้วิจัยควรได้ทำการศึกษาทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใกล้เคียงเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระแสโลกาภิวัตน์ ความขัดแย้ง
ระหว่างจีน-เกาหลีใต้ต่อระบบป้องกันขีปนาวุธ(THAAD)  Soft power และอุตสาหกรรมบันเทิงจีน-เกาหลีใต้ 
แม้จะไม่ได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่ก็จะทำให้มองเห็นภาพรวมของความเกี่ยวข้องกันของตัว
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น และสามารถนำมาศึกษาเพื่อยืนยันได้ว่ามีความสำคัญหรือไม่กับสิ่งที่กำลัง
ศึกษาอยู่ 
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บทที่ 3  
ความสำคัญของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีน 

 การขับเคลื่อนการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมในปัจจุบันด้วยการพึ่งพายุคกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด Soft Power ที่สามารถผลักดันสร้างกระแสนิยมวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม โดย
ถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการทำออกมาในรูปแบบวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยใช้สื ่อบันเทิงเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอด นำเอาวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยมาผสมผสานกับวัฒนธรรมเกาหลีดั ้งเดิม  นำไปสู่การเติบโตของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่สามารถผลิตผลงานออกมาในรูปแบบอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
ต่างประเทศและการแทรกซึมทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างอิทธิในสังคมระดับมวลชน 
 
3.1 กระแสโลกาภิวัตน์ 
 โลกาภิวัตน์ หมายถึง การแพร่กระจายไปทั่วโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถ
รับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสาร โลกาภิวัตน์เป็นคำศัพท์เฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกท่ีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ในส่วนหนึ่งของโลก ส่งผลกระทบที่มาจากสภาพโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดแง่ดีและแง่ลบเพราะไม่ได้ก่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าอย่างเดียว แต่ในอีกแง่มุมหนึ ่งทำให้เกิดความเสื ่อมถอยตกต่ำทางด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2559: 166)  กระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบันมีอิทธิพลส่ง
ผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ด้วยความ
เจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เชื ่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ในลักษณะของโลกไร้พรมแดน มีการ
ไหลเวียนอย่างเสรีและไร้ขีดจำกัด ที่มีฐานของความรู้และการศึกษาเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาและความ
เจริญก้าวหน้าดังกล่าว ในห้วงสิบปีที ่ผ่านมาเกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการสื่อสาร ความรู้ที่เป็นกลไกและฐานการพัฒนาดังกล่าวมีบทบาทอย่างสำคัญใน
ทุกภาคส่วน (พิณสุดา สิริธรังศร, 1) 
 ค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล โดยเฉพาะสังคมยุคปัจจุบัน 
ที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านโลกาภิวัตน์ อันเนื่องมาจากพรมแดนระหว่างประเทศถูกสลายไปอย่าง
รวดเร็ว ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงไป
แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยง
ระหว่างบุคคล ชุมชน องค์กรธุรกิจประเทศจึงเปรียบเสมือนเป็นหมู่บ้านของโลก ทั้งนี้เพราะประชากรของโลก
ถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเดียว ซึ่งเกิดจากอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและ
การเมือง (สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2559: 161)  
 จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดก าร
ผลัดเปลี่ยนค่านิยมของสังคมใดสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมได้ ถึงแม้สังคมนั้นจะแตกต่างกันในแง่ทั้งภาษา ชาติ
พันธุ์ วัฒนธรรม หรือหลักแนวคิดที่ยึดถือก็สามารถเกิดการหลั่งไหลของค่านิยมเข้าสู่สังคมนั้นได้ ภายใต้การ
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เอื้ออำนวยต่อการเผยแผ่แนวคิดหรือค่านิยมให้ที่สามารถแพร่หลายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ก่อให้เกิดการสร้างค่านิยมเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมตนเพื่อให้มีบทบาทในสังคมอ่ืน 
โดยจะเห็นได้จากการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมข้ามประเทศเพ่ือให้ประเทศผู้รับวัฒนธรรมยอมรับแนวคิดหรือวิถี
ชีวิตของผู้ส่งออกวัฒนธรรมได้มีบทบาทในสังคมที่ต้องการเผยแพร่ อย่างปัจจุบันมีการส่งออกทางวัฒนธรรม
เพื่อก่อให้เกิดเป็นกระแสวัฒนธรรมที่สามารถผลผลิตและกลายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศได้ ซึ่งเป็นการ
ผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดภายนอกด้วยการพึ่งพาแนวคิด Soft Power 
ที่สอดคล้องกับการเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ที่ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถเข้าถึงระดับ
มวลชนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การที่กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันมีอิทธิพลส่งผลกระทบให้พื้นที่ทวีปต่าง 
ๆ ทั่วโลกติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกมากขึ้นนั้นก็มีผลกระทบในเชิงลบได้  เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการ
เจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ความขัดแย้งใน
ความสัมพันธ์ระดับระหว่างประเทศก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน  
 
3.2 Soft Power 
 ศาสตราจารย์ Joseph Nye นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จาก Kennedy School of Government 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่า “อำนาจ” ที่คนปกติทั่วไปมักเข้าใจ คือ การใช้อำนาจทางทหาร การเมืองหรือ
เศรษฐกิจเพื่อให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ Soft Power หรือ “อำนาจอย่างอ่อน” ซึ่งเป็นอำนาจที่ต้องการ
ให้ประเทศอื่นปฏิบัติตามโดยไม่ต้องบังคับ กลายเป็นคำที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงวิชาการและผู้ปฏิบัติ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมาโดยนิยามถึงอำนาจที่เกิดจากการสร้างเสน่ห์หรือ
การโน้มน้าว (co-optive power) กล่าวคือเป็นอำนาจเชิงโน้มน้าวที่แตกต่างจากอำนาจแบบเดิมที่เรียกว่าเป็น 
“อำนาจอย่างแข็ง” (Hard Power) ซึ่งแตกต่างจากการใช้อำนาจบังคับขู่เข็ญอย่างเป็นรูปธรรมแบบ Hard 
Power ด้วยการบีบบังคับจากการใช้กำลังทางทหารหรือพลังทางเศรษฐกิจ เพื่อกดดันให้อีกฝ่ายต้องยอม
ปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการ ทั้งนี้ Joseph Nye ได้นิยามไว้ว่า 3 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Soft Power ทำงาน 
ได้แก่ วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยมทางการเมือง (Political Values) และนโยบายต่างประเทศ (Foreign 
Policies) (Joseph Nye, 2533) อาจกล่าวได้ว่า Soft Power คือ ความสามารถที่จะทำให้ผู้อื ่นอยากได้ผล
ลัพธ์ตามที่ต้องการผ่านการดึงดูด ชักจูง หรือครอบงำมากกว่าการบีบบังหรือจ่ายเงิน เป็นการครอบงำที่ทำให้
ผู้อื่นร่วมมือหรือปฏิบัติตามความต้องการของเราโดยไม่รู้ว่าถูกบีบบังคับและอาจนิยมชมชอบด้วยเนื่องจากได้
ผลประโยชน์ร่วมกัน (บวร โทศรีแก้ว, 2558) 
 ในต้นทศวรรษ 1990 โจเซฟเป็นบุคคลแรกท่ีชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่า Soft power ใน
แง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยโจเซฟได้ให้คําอธิบายว่า ปกติเรามักจะเข้าใจ “อํานาจ” ว่าหมายถึง
ความสามารถในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการ เช่น การใช้อํานาจทางทหาร หรือทางเศรษฐกิจเพื ่อให้
ประเทศอื่นปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อประเทศของตน ซึ่งอํานาจแบบดังกล่าวนี้ เป็นเพียงอํานาจรูปแบบหนึ่งของ
อํานาจเท่านั้น หรือที่ โจเซฟเรียกว่าเป็น Hard power ซึ่งเป็น อํานาจโดยรูปธรรม แต่ยังมีอํานาจอีกรูปแบบ
หนึ่งที่เราอาจละเลยหรือมองข้ามไป นั่นคือ Soft power ซึ่งหมายถึง อํานาจที่ทําให้ประเทศอ่ืน ๆ ปฏิบัติตาม
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ความต้องการของเรา เป็นอำนาจที่เกิดจากการสร้างเสน่ห์หรือการโน้มน้าว (Co-optive Power) โดยที่เราไม่
จําเป็นต้องบีบบังคับ (Coerce) หรือมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือ เป็น ความสามารถในการทํา
ให้ผู้อื่นมีความพอใจในการเลือก (Preference) ที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา เป็นการใช้อํานาจเชิง
ดึงดูด (attractive power) เพื ่อนําไปสู ่การยอมรับโดยดุษณี (acquiescence) ซึ ่งแตกต่างไปจากการใช้
อิทธิพล (influence) ที่ต้องอาศัยอํานาจแบบ hard power อยู่มาก (กฤตพร แซ่อ๊ึง, 2562: 3) 
 ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที ่ทำให้ Soft Power ทำงาน ได้แก่ ว ัฒนธรรม (Culture) ค่านิยมทาง
การเมือง (Political Values) และนโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy) 
 1. วัฒนธรรม (Culture) ในปัจจุบันวัฒนธรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สามารแทรกซึมและสร้างความ
สนใจดึงดูดให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม จึงเกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมขึ้น โดยมีการส่งออกไปยังทั่ว
โลกในรูปแบบวัฒนธรรมสินค้า เช่น ภาพยนตร์ เพลงและดนตรี การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การท่องเที่ยว 
ฯลฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้และค่ายนิยมเพ่ือสร้างพฤติกรรมใหม่แก่สังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากชนชั้นนำและองค์
เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมขึ้น ในการเผยแพร่วัฒนธรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอ่ืน 
ๆ ด้วย เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ที่ต่างฝ่ายก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน หากวัฒนธรรมของประเทศ
หนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอื่น ๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น 
Soft Power ของประเทศนั้นก็จะมีมากข้ึน  
 2. ค่านิยมทางการเมือง (Political Values) เป็นชุดของกฎระเบียบและการครองอำนาจนำผ่าน
ค่านิยมทางการเมืองทั้งการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ ทางการเมืองภายในประเทศ 
เช่น การมีค่านิยมทางการเมืองที่ไม่ต้องการแทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันหรือการยอมรับนับถือใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งกันและกัน เป็นต้น ส่วนในทางการเมืองระหว่างประเทศนั้นมองว่า หากประเทศ
ใดต้องการที่จะให้ประเทศตนเองมีบทบาทในเวทีโลกแล้วนั้น จะต้องมีขีดความสามารถในระดับหนึ่ง เพื่อที่จะ
ใช้อำนาจในการควบคุมประเทศอื่น ๆ และจะต้องมีการสร้างกฎระเบียบใหม่ขึ้นมา เพื่อควบคุมผลประโยชน์
ของประเทศตน ทั้งนี้หากประหนึ่งมีค่านิยมทางการเมืองที่สอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ Soft Power ของ
ประเทศนั้น ๆ ก็จะเพ่ิมข้ึน แต่ในทางกลับกัน หากค่านิยมของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอ่ืน ๆ 
อย่างชัดเจน Soft Power ของประเทศนั้นก็จะลดลง 
 3. นโยบายต่างประเทศ (Foreign Policy) เป็นเครื่องมือของรัฐในการใช้อำนาจละมุน เนื่องจาก
นโยบายเป็นสิ่งที่ถือว่ามีความชอบธรรมทางกฎหมายและสามารถควบคุมพฤติกรรมประชาชนได้ทั้งหมด ด้วย
อิทธิพลหลังการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ถ้าประเทศใดดำเนินนโยบายต่างประเทศที่มีความโดดเด่น เช่น มี
นโยบายที่เน้นความเท่าเทียม เคารพในการแสดงออกของประเทศที่เล็กกว่า ไม่ใช้อำนาจทางการมหารข่มขู่ รัก
สันติภาพ และเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ประเทศนั้นจะสร้าง Soft Power ให้เกิดขึ้นก็จะมีมากกว่า
ประเทศท่ีดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าว ไม่สนใจท่าทีของประเทศอ่ืน ๆ  
 นอกจากทรัพยากรหลักของ Soft Power แล้ว ศาสตราจารย์ Joseph Nye ยังกล่าวถึงแหล่งที่ของ 
Soft Power ประกอบด้วย การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Radiation) การกระตุ้นให้เกิดค่านิยม
ทางการเมือง (Political Values Inspiration) อิทธิพลของนโยบายต่างประเทศ (National Cohesion) 
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 1. การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Radiation) วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งที่สร้างให้เราได้มีการ
รับรู้ ความคิดและค่านิยม เพ่ือให้ประเทศอื่นรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมได้อย่างตรงกัน นอกจากนี้ วัฒนธรรมยัง
ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางการทูตของประเทศหรือการดำเนินนโยบาย
ต่างประเทศ ซึ่งศาสตราจารย์ Joseph Nye แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ วัฒนธรรมระดับสูงและ
วัฒนธรรมระดับล่าง ดังนี้ 
  1.1) วัฒนธรรมระดับสูง (High Culture) เป็นวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์
อย่างยอดเยี่ยมที่มีภูมิหลังวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและเป็นเหมือนจิตวิญญาณแห่งชาติ นอกจากนั้นยัง
สามารถดึงดูดให้ผู้คนมาสนใจและเคารพ เพ่ือสร้างกำลังใจเสมือนเป็นสิ่งที่เคารพนับถือหรือยึดเหนี่ยวจิตใจ 
  1.2) วัฒนธรรมระดับล่าง (Popular Culture) ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า วัฒนธรรมสมัยนิยม เป็น
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง และสามารถแทรกซึมได้ในทุกประเทศของโลก นอกจากนี้ 
การส่งวัฒนธรรมสมัยนิยมยังถือเป็นการปรับเปลี่ยนและสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศของตนด้วย 
 2. การกระตุ้นให้เกิดค่านิยมทางการเมือง (Political Values Inspiration) ศาสตราจารย์ Joseph 
Nye เชื่อว่า เมื่อรัฐบาลสามารถบริหารแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นสากล 
โดยอยู่บนหลักของกฎระเบียบและการตัดสินใจของประเทศ จะเป็นตัวชี้วัดยืนยันถึงความเป็ นสถาบันทาง
การเมืองของประเทศ นอกจากนี้การเข้าถึงประชาชนทุกคน โดยให้ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกได้อย่างเท่า
เทียม ก็จะทำให้ได้รับความสนใจจากภายนอก นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ 
 3. อ ิทธ ิพลของนโยบายต ่างประเทศ (Foreign Policy’s Influence) ในการดำเน ินนโยบาย
ต่างประเทศได้แบ่งผลประโยชน์ออกเป็น 2 แบบ คือ ระยะยาว และระยะสั้น โดนตระหนักถึงค่านิยมทาง
การเมืองและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนรับรู้ แต่ศาสตราจารย์ Joseph Nye เชื่อว่า จะต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น เพราะหลังการดำเนินนโยบายระยะยาวแล้วนั้นผลประโยชน์ของมันยัง
จะอยู่ ดังนั้นนโยบายต่างประเทศที่เหมาะสมจะนำมาซึ่งชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความนิยมของประเทศ 
ตลอดจนมีอิทธิพลต่อความเป็นสากลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองภายในประเทศอีกด้วย เพราะ
ถ้าเราดำเนินนโยบายต่างประเทศดีก็จะช่วยส่งเสริม Soft Power ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
 4. การทำงานร่วมกันในระดับชาติ (National Cohesion) ทุกประเทศจำเป็นที่จะต้องพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน เพื่อที่จะให้ประเทศของตนมีบทบาทในเวทีโลก การทำงานรวมกันจึงเป็นการรวมตัวกันของประเทศที่มี
เป้าหมายเดียวกัน ถึงแม้จะเป็นประเทศเพียงเล็ก ๆ ที่ไม่ได้มีความสามารถมาก แต่ถ้าหากมีการร่วมมือกัน
อย่างเข้มแข็งก็มีโอกาสที่จะได้เปรียบและชนะ ส่วนประเทศที่มีความสามารถมากกว่าก็ย่อมเสียเปรียบได้
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความสามารถน้อยหรือมากก็ย่อมไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาอำนาจ
สูงสุดไว้  (นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 12-14)  
 โดย Brand Finance ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจและจัดอันดับความนิยมในตราสินค้า รวมทั้งปัจจัยด้านต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตีพิมพ์รายงาน Global Soft Power Index 2020 ที่นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นจาก
ประชากรช่วงอายุ 18-75 ปี จำนวน 55,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และจัดอันดับประเทศที่มี Soft 
Power สูงสุด 60 อันดับในปี พ.ศ. 2563 ประเทศที่มี Soft Power สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
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เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน ตามลำดับ อีกทั้ง Brand Finance จำแนกกิจกรรมหรือแหล่งกำเนิด Soft 
Power ให้ละเอียดขึ้นตามสภาวะสังคมในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 7 หมวด และนำเสนอกรณีศึกษาการใช้ Soft 
Power ดังนี้ 
 1.) ธุรกิจและการค้า (Business & Trade)  จีนมี Soft Power ในหมวดนี้อย่างชัดเจน จากโครงการ 
Belt and Road Initiative ซึ่งเป็นโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการ
ขนส่งที่ครอบคลุมไปทั่วโลก 
 2.) การบริหารจัดการ (Governance) สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้รับคะแนนสูงสุดในหมวดนี้ 
จากการรักษาสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นที่ทำการของหน่วยงานความ
ร่วมมือระดับโลกจำนวนมาก 
 3.) ความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศ (International Relations) เด ิม Soft Power หมวดนี ้เน้น
ความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาครอบคลุมความสัมพันธ์ในหลายมิติ รวมถึงการ
รวมกลุ่มเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกร่วมกัน เช่น 
ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ปัญหาขยะ หรือปัญหาการย้ายถิ่นของประชากรทั่วโลก 
 4.) ศิลปะและวัฒนธรรม (Culture & Heritage) Soft Power หมวดนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายและ
ยาวนาน เช่น การท่องเที่ยว อาหาร กีฬา ศิลปะ วรรณกรรม เพลง ภาพยนตร์ ตั้งแต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
Hollywood และ Bollywood ไปจนถึงอิทธิพลของศิลปิน K-POP นอกจากนี้ ในปัจจุบันเกมเริ่มเป็น Soft 
Power สำคัญ เนื ่องจากมีอิทธิพลต่อเยาวชนที่จะเป็รกำลังสำคัญในอนาคต ตัวอย่างเช่น เกมออนไลน์ 
Fortnite ที่กลายเป็น E-Sport สามารถดึงดูดผู้ชมจากท่ัวโลกเข้าร่วมได้ถึง 2,200 ล้านคน 
 5.) สื่อและการสื่อสาร (Media & Communication) อังกฤษบริหาร Soft Power ในด้านนี้อน่าง
ชัดเจน โดยมี BBC เป็นกระบอกเสียงไปทั่วโลก นำเสนอผ่าน 42 ภาษา เข้าถึงประชากรโลกสัปดาห์ละกว่า 
400 ล้านคน ซึ่งนานาประเทศก็เห็นความสำคัญในจุดนี้ และใช้ BBC เป็นแบบอย่าง 
 6.) การศึกษาและวิทยาศาสตร์ (Education & Science) ได้แก่ การศึกษาขั้นสูง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประเทศตะวันตกใช้การศึกษาในการดึงดูเยาวชนของประเทศเป้าหมายให้เดินทางมาศึกษาใน
ประเทศของตน เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังความเชื่อที่เยาวชนเหล่านั้นจะนำไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศบ้านเกิดภานหลังสำเร็จการศึกษา 
 7.) บุคคลและการสร้างคุณค่า (People & Value) เช่น คุณค่า บุคลิก และความเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น 
Taylor Swift ซึ่งเป็นบุคคลที่มีผู ้ติดตามใน Twitter กว่า 86 ล้านคน ต่อต้านการเลือกตั้งสมัยต่อไปของ 
Donald Trump เป็นการโน้มน้าวผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีอำนาจในการบังคับบัญชากองกำลังทหาร 
(กระทรวงพาณิชย์, 2563) 
 จากการแบ่งปัจจัยสำคัญในทรัพยากรเชิงอำนาจ ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยม และนโยบายต่างประเทศ
ของ Soft Power หรือ “อำนาจอ่อน” ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา Soft power ได้กลายเป็นคำที่ถูกกล่าวถึง
เป็นอย่างมากในวงวิชาการและผู้ปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้หลายประเทศในปัจจุบันให้
ความสำคัญในการยึดใช้หลักการเชิงอำนาจอ่อนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินในแผนการพัฒนาประเทศ ไม่ว่า
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จะเป็นการดำเนินด้านการเมืองในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การดำเนินการด้านเศรษฐกิจในเรื่อง
อุตสาหกรรม หรือการดำเนินการในเรื่องหลักนโยบายต่างประเทศของภาครัฐ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศ
มหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เพราะ Soft Power เป็นอำนาจที่สร้างเสน่ห์ในวงกว้างแตกต่างจาก 
Hard Power ที่มักจะประสบปัญหาในการสร้างการยอมรับในโลกยุคปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่สังคมโลกแบบกระแส
โลกาภิวัตน์ในทุกมิติ 
 
3.3 กระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง 
 วัฒนธรรมถือเป็นทรัพยากรท่ีแพร่หลายมากที่สุดของ Soft Power เกาหลี เป็นที่รู ้จักในนามของ 
“คลื่นเกาหลี” (Korean Wave) หรือ “ฮันรยู” (Hallyu) ซ่ึงได ้ร ับการพัฒนาหลังเกาหลีม ีความเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น และมีการยกเลิกนโยบายเซ็นเซอร์ (Lee, 2013, pp. 188-189 อ้างใน กิตติ ประเสริฐ
สุข, 2561: 127) เป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นมาจากโดยนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ได้ ให้
คำอธิบายไว้ว่า ฮันรยู คือ กระแสของความนิยมเกาหลีที่ค่อย ๆ คืบคลานมายังภูมิภาคตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือความคาดมายของนักวิชาการหรือบรรดาสื่อมวลชน เพราะ
เป็นปราฏการณ์ทางวัฒนธรรมข้ามชาติที ่ข ้ามพ้นอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของชาติ
มหาอำนาจ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกยุคดิจิทัล (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์, 
2551 อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 36) ละครโทรทัศน์ ของเกาหลีเร่ิมได้รับความนิยมในต่างประเทศใน
ปลายทศวรรษ 1990 โดยเฉพาะในญ่ีปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน และจีน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมสมัยนิยม
เกาหลีแพร่หลายอย่างรวดเร็ว คือ การเพ่ิมข้ึนของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยการนำเข้าวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศของชาติในเอเชีย พร้อมกับการมาของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต อีกทั้งเนื้อหาของ
สินค้าทางวัฒนธรรมเกาหลี ก็มีคุณภาพสูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ (Yoon, 2008, p. 193 อ้างใน 
กิตติ ประเสริฐสุข, 2561: 127)  
 หลังจากประเทศเกาหลีใต้แยกตัวออกมาเป็นรัฐเดี่ยวจากเกาหลีเหนือ เนื่องจากสถานการณไม่มั่งคง
แงความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศอาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ในแง่ลบ ซึ่งจะทำให้เป็น
อุปสรรคต่อกิจการระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นและ
ต้องสร้างบทบาทให้แก่ชาติตนเองในเวทีโลก ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 เกาหลีใต้ค่อนข้างเป็นประเทศที่อยู่
นอกสายตานานาชาติ อีกทั้งในช่วงนั้นเกาหลีใต้ยังคงขาดอัตลักษณ์ของชาติที่ไม่อาจดึงดูดความสนใจของ
ต่างประเทศได้ เพราะบริบทและสภาพแวดล้อมทางการเมืองของเกาหลีใต้ยังคงอยู่สภาวะอ่อนไหวไม่มั่นค ง 
ภายในประเทศยังคงมีข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงของมวลชนที่ยังปรากฏอย่าง
เข้มข้นในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพจัดงานเกมกีฬาใหญ่ ๆ อย่าง 
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ และฟุตบอลโลก ที่ได้สร้างความแคลงใจในกระบวนการยุติธรรมต่อการตัดสินการ
แข่งขันบางรายการ จึงทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นชาติที่ขาดตัวตนจนส่งผลต่อกิจกรรมระหว่างประเทศ 
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 3.3.1) แนวการใช้ Soft Power ต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้  
 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้นำหลักการ Soft Power มาใช้ในด้านวัฒนธรรมเป็นแนวทางหลักในการ
ดำเนินการพัฒนานโยบายส่งเสริมและผลักดัน “กระแสวัฒนธรรมเกาหลี” หรือ “K-Wave” (Korean Wave) 
มาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลผลิตสินค้าเพื่อส่งออกนอกประเทศ และเผยแพร่ออกไปนอกประเทศด้วยการ
พ่ึงพากระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการกระจายข้อมูลและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้ให้แพร่หลาย
และรวดเร็ว  
 Soft Power เกาหลีใต้มีต้นกำเนิดมาจากวาระแห่งชาติเช่นเดียวกับมหาอำนาจความบันเทิง ซึ่ง
แบ่งเป็นวาระสาธารณะแลวาระที่ไม่ได้รับการเปิดเผย วาระสาธารณะดริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 เมื่อมีการ
ประเมิณว่าภาพยนตร์ Jurassic Park ทำรายได้ทั่วโลกรวมกันเท่ากับมูลค่าการส่งออกรถยนตร์ฮุนได 1.5 ล้าน
คัน คณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเสนอให้ Kim Young-sam ประธานาธิบดี
เกาหลีใต้ ณ ขณะนั้นเปิดเวทีการค้าด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศ ในมุมนี้สื่อบันเทิง
เกาหลีใต้นับเป็นเครื ่องมือทางเศรษฐกิจแบบที่เร ียกว่า  Cultural Economy หรือ Creative Economy 
เพราะว่าด้วยเรื่องการค้าในหมวดวัฒนธรรม แต่วาระอย่างหลังมีส่วนทำให้การพัฒนาสื่อบันเทิงอยู่ในข่ายของ 
Soft Power อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากสัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศ วาระที่ปรากฏร่องรอยใน
ประวัติศาสตร์รวมทั้งภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีใต้เอง (ฐณยศ โล่พัฒนานนท์ และคณะ, 2564) 
 ในช่วงแรกอุตสาหกรรมบันเทิงนั้นเริ่มดำเนินการกิจกรรมโดยภาคเอกชนในการค้าขายและส่งออกทาง
วัฒนธรรมไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และเพลงเกาหลี กระแสที่เกิดขึ้นนำ
รายได้มหาศาลกลับเข้าสู่ประเทศ ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องกลับมาพิจารณานโยบายด้านวัฒนธรรมใหม่อีก
ครั้ง โดยรัฐบาลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคบันเทิง กระแสเกาหลีได้รับความนิยมอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากความสดใหม่ที่เป็นทางเลือกของตลาดโลก ในยามที่กระแสเจป๊อปเริ่มถดถอย และลัทธิ
ต่อต้านอเมริกันแพร่ไปทั่วโลก จนได้รับความนิยมแม้ในกระทั่งประเทศทางแถบตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา หรือประเทศที่เคร่งครัดศาสนา เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผลกระทบของกระแสคลื่นเกาหลี
ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ทำรายได้มากขึ้น และยังทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจใน
เรื่องราวความเป็นชาติเกาหลีมากขึ้นอีกด้วย (วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์, 2558 อ้างใน กฤตพร แซ่อ๊ึง, 2562: 1-2)  
 นอกจากนี้ปัจจัยแวดล้อมที ่ผลักดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจเลือกใช้ Soft Power มาเป็น
นโยบายในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากในช่วงปี ค.ศ. 1997 ประเทศเกาหลีใต้ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินครั้งใหญ่ในเอเชียที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง” ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งทวีปเอเชีย ทำ
ให้ต้องกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF (International Monetary Fund) จึงเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้ประเทศเกาหลีใต้ต้องปฏิรูปทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและรับมือจากปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยหันมาใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาติตนเองมาสร้างความเป็นไปได้ในฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศเกาหลีใต้ขึ้น ภาครัฐจึงนำเอาทุนทางวัฒนธรรมเกาหลีมาสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยการ
แปลงวัฒนธรรมเกาหลีให้กลายเป็นสินค้าส่งออกนอกประเทศควบคู่ไปกับการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรม
หนักที่ใช้ต้นทุนสูง เนื่องจากอัตราการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนั้นไม่เพียงพอต่อการสร้างรายได้ของประเทศ 
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ภาครัฐจึงต้องหาต้นทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศและสามารถนำมาพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกได้ 
ฉะนั้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 เกาหลีใต้จึงได้หันมาให้ความสนใจอุตสาหกรรมบันเทิงเพราะกระแสฮันรยูที่เริ่ม
แพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ และได้รับการยอมรับจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 ในช่วงปี 1996 เนื่องจากเกาหลีใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการเพ่ิมบทบาทประเทศตนเองในเวทีระหว่าง
ประเทศจึงนำเอาแนวทาง Soft Power มาใช้เป็นหนึ่งในนโยบายต่างประเทศที่เกาหลีใต้ให้ความสำคัญที่จะใช้
ในการสร้างภาพลักษณ์และกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จ
ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) ซึ ่งองค์การ OECD ถือเป็นองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ
องค์การหนึ่ง เป็นโอกาสที่เกาหลีจะได้แสดงบทบาทบนเวทีโลก ด้วยการนำเอาการพัฒนาประเทศมาเป็นจุด
ขายและนำไปสู่การสร้าง Soft Power ที่แข็งแกร่งของประเทศเกาหลีใต้ในอนาคต 
  อีกทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีในต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจให้ประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น การส่งเสริมวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติของเกาหลีใต้เอง ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและการมีบทบาทของเกาหลีใต้ในการทำกิจกรรม
ระหว่างประเทศในเวทีโลกอีกด้วย เช่น ความสัมพันธ์ด้านการทูตของประเทศเวียดที่ครั้งหนึ่งเคยต่อสู้กับ
กองทัพทหารเกาหลีในสมัยสงครามก็ได้หันมาชื่นชอบวัฒนธรรมเกาหลี  ดังนั้นการดำเนินแนวทางดังกล่าวจึง
เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการเมืองและวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 หลังเกาหลีใต้ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ก็ได้เริ่ม
จัดเตรียมวางแผนการดำเนินการแผน 5 ปี และแผน 10 ปี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมมากขึ้น จึง
ผลักดันให้เอาทุนวัฒนธรรมดั ้งเดิมมาปรับใช้เข้ากับยุคสมัยใหม่สร้างเป็นอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 
ภาพยนตร์ เพลง วิดีโอ สิ ่งพิมพ์ การกระจายเสียง การออกแบบ ตัวการ์ตูน ความบันเทิงที ่ให้ความรู้ 
(Edutainment) และจัดวางวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมดิจิทัล เพื่ออาศัยกระแสโลกาภิวัติเป็นตัวแปร
สำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังส่งผลให้วัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้บริบทของ
วัฒนธรรมมีความหลากหลาย หรือเรียกวัฒนธรรมเหล่านี้ว่า วัฒนธรรมเชิงโลกาภิวัตน์ เป็นตั วขับเคลื่อน
ผลักดันให้วัฒนธรรมเกาหลีสามารถแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ร่วมกับนานาประเทศมหาอำนาจด้านการ
บันเทิงจากแนวทาง Soft Power และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีใต้  รัฐบาล
เกาหลีใต้จึงเริ่มมาตรการการพัฒนาด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมของชาติเกาหลีใต ้  
 Soft Power ของเกาหลีจึงเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมของชาติตนผ่านการทำออกมาในรูปแบบ
วัฒนธรรมร่วมสมัยโดยใช้สื่อบันเทิงเป็นตัวแปรสำคัญในการถ่ายทอด นำเอาวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยมา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิม อีกทั้งการนำเสนอ Soft Power ด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ยังอยู่
ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมด้วยการผลักดันของกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศด้วยหลักนโยบายที่ว่า 
Korea : Culture, Creative and Content หรือ เกาหลีใต้ : วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ และเนื้อหา เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมของเกาหลี โดยรัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดสรรงบประมาณในการก่อตั้งสถานศึกษาเกี่ยวข้อง
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กับด้านนิเทศศาสตร์และผลิตสื่อบันเทิงเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการศิลปะและสื่อบันเทิงประเภทต่าง ๆ และ
ในปี ค.ศ. 2001 ได้เริ ่มจัดตั ้งองค์กรทางวัฒนธรรม เพื ่อบริหารการวางแผนและการจัดการเพื ่อส่งออก
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบระเบียบภายใต้การดำเนินการของภาครัฐ คือ องค์กรวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี
ใต้ หรือ KOCCA (Korea Culture and Content Agency) ซึ ่งอยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
ส่งออกนอกประเทศ โดยองค์กรนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้ออกนอกประเทศ 
 KOCCA หรือ กลุ่มองค์กรวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นจุดประสงค์เพื่อรับหน้าที่ เป็น
หน่วยงานพัฒนากลยุทธ์การถ่ายทอดเนื้อหาสาระในความเป็นเกาหลีใต้ผ่ายสื่อบันเทิงต่าง ๆ ทุกประเภท เช่น 
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เกมส์ออนไลน์ ศิลปะ เพลงและดนตรี เป็นต้น โดย KOCCA มีแบบแผนยุทธศาสตร์
ในการดำเนินการ คือ พัฒนาประเทศเกาหลีใต้ไปสู่ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม มีเป้าหมาย
เพื่อเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ส่งออกอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนโยบายในการส่งเสริม
อุตสาหกรรม KOCCA ยังส่งเสริมวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าส่งออกเพื่อพัฒนาและยกระดับความมั ่นคง
รากฐานระบบเศรษฐกิจประเทศเกาหลีใต้ (ชัชาภา อ้อพงษ์, 2555) โดยองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องการดำเนินการ
จัดการในแต่ละส่วนภายใต้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนี้ ได้แก่ 
 1.) มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งเกาหลี มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนทางการเงินในการจัดกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยและพัฒนา เพ่ือดำเนินงานด้านวัฒนธรรม 
 2.) สถาบันศิลปะแห่งชาติ (National Academy of Art) มีบทบาทหน้าที ่ในการสนับสนุนและ
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานด้านศิลปะ มีมาตรการประกันเสรีภาพในการแสดงออก และส่งเสริมสถานภาพของ
ศิลปิน 
 3.) กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นตนเอง 
 4.) คณะกรรมการศิลปะธ ุรก ิจแห่งเกาหลี (Korea Business Council for the Arts: KBCA) มี
บทบาทหน้าที่สำคัญอย่างมากในการผลักดันให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าส่งออกและนำรายได้เข้าประเทศ 
 5.) สำนักงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry Bureau) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมออกจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
 6.) บรรษัทส่งเสริมการทำภาพยนตร์ (The Korea Motion Picture Promotion Corporation: 
KMPPC) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้า
สินค้าทางวัฒนธรรม (อัมพร จิรัฐติกร, 2558 อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 38)  
 จะเห็นได้ว่า “กระแสวัฒนธรรมเกาหลี” เป็นผลผลิตจากการผลักดันและส่งเสริมวัฒนธรรมของ
เกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์ของประเทศและเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกาหลี
ทุกวงการ โดยได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของคำว่า “สินค้าเกาหลี” จากสินค้าที่ไม่สามารถมีคุณภาพเทียบเท่ากับ
ประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ให้กลายมาเป็นสินค้าที่มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิสูงจนสร้างมูลค่าการส่งออกได้อย่างมหาศาล ได้แก่ ภาพยนตร์ ละคร เพลง วีดิโอ
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เกม และสินค้าอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าวัฒนธรรมอย่างจำพวกเครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น (จิณณณ์ิชา นนท์ตา, 2562: 14) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวทางการใช้นโยบาย Soft Power ของประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
สำคัญที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวเลือกเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจหลังประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเงินในทวีปเอเชีย 
คือ ต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก โดยต้นทุนทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยรวมได้ทำให้
ประเทศเกาหลีได้มีรายได้ในช่วงนั้นเพ่ิมขึ้นได้ อีกท้ังวิธีนี้ยังได้ช่วยฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมบันเทิงจากการล้มละลาย 
นอกจากนี้ต้นทุนวัฒนธรรมยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและป้องกันการถูกครอบงำทางวัฒนธรรม ที่
อาจส่งผลต่อกระแสนิยมของผู้คนในประเทศ ฉะนั้น “วัฒนธรรม” จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกาหลใีต้
สามารถฟื้นตัวและผลักดันศักยภาพทางเศรษฐกิจประเทศเกาหลีใต้ ให้สามารถขับเคลื่อนมุ่งสู ่เส้นทางอัน
รุ่งโรจน์ในอนาคตได้ 
 3.3.2) ต้นทุนทางวัฒนธรรมเกาหลีท่ีนำมาใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี 
 ปัจจัยของ Soft Power รัฐบาลเกาหลีนำมาใช้ในด้านวัฒนธรรมเพ่ือผลิตและพัฒนาแปรรูปเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมและมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบันเทิงอย่างชัดเจนมากที่สุด  คือ ด้านวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้ 2 ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยนิยม 
 1.) วัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิหลังของคนในสังคมภายใต้ประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวตนของชาติที่ได้สร้างอัตลักษณ์เฉพาะของชาติตนเองขึ้นมา  
 อาหารเกาหลี 
 อาหารเกาหลีเป็นจารีตประเพณีการปรุงอาหารประเพณีและการปฏิบัติของศิลปะการทำอาหารของ
เกาหลี อาหารเกาหลีมีวิวัฒนาการผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองมาหลายศตวรรษ มีต้นกำเนิด
มาจากประเพณีเกษตรกรรมและการเร่ร่อนในเกาหลีและแมนจูเรียตอนใต้ จึงวิวัฒนาการมาจากปฏิสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและแนวโน้มทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  ส่วนผสมและอาหาร
แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด อาหารประจำภูมิภาคจำนวนมากได้กลายเป็นอาหารประจำชาติและอาหารที่
เคยเป็นของภูมิภาคได้แพร่กระจายไปในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาหารราชสำนักของเกาหลีเคยนำอาหาร
ประจำภูมิภาคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมารวมกันสำหรับราชวงศ์ ซึ่งลักษณะสิ่งแวดล้อมของเกาหลีก็แสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของอาหารและวัฒนธรรมเกาหลี ประเทศเกาหลีตั้งอยู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะของ
ญี่ปุ่นดังนั้นจึงมีลักษณะทางวัฒนธรรมหลายอย่างร่วมกันกับท้ังสองประเทศ อย่างไรก็ตามสภาพภูมิอากาศและ
ภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิดความแตกต่างมากมายเช่นกัน 
  นอกจากนี้อาหารเกาหลีถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเกาหลีใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้ง
ในเรื่องวัตถุดิบ วิธีการปรุงอาหาร รสที่จัดจ้าน การจัดสำรับ ไปจนถึงวิธีการรับประทาน ซึ่งเกาหลีใต้ได้นำ
อาหารมาเป็นหนึ่งในสินค้าทางวัฒนธรรม โดยมี “การทูตเชิงอาหาร” (Gastro-Diplomacy) เป็นเครื่องมือใน
การเผยแพร่วัฒนธรรมการกินของตนสู่ประเทศอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น ๆ (จิ
รัชญา วรรณโสภา, 2561: 56) ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ผลักดันอาหารเกาหลีให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น

https://hmong.in.th/wiki/Cooking
https://hmong.in.th/wiki/Culinary_arts
https://hmong.in.th/wiki/Korean_Peninsula
https://hmong.in.th/wiki/Prehistoric_Korea
https://hmong.in.th/wiki/Manchuria
https://hmong.in.th/wiki/Korean_royal_court_cuisine
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ในต่างประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “อาหารเกาหลีสู่ระดับโลก” (Global Hansik) โดยอาหารเกาหลีนั้น
เป็นที่รู้กันดีว่ารสชาติอร่อยและที่สำคัญเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพเพราะในอาหารเกาหลีเกือบทุกประเภทมักจะมี
ผักเป็นส่วนประกอบหรือไม่ก็จะรับประทานคู่กับผักทำให้อาหารเกาหลีมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย
และมีลักษณะเด่นหลายด้าน ดังนี้ 1.) เป็นอาหารและยาในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพ 2.) มีความสมดุลของผัก
และเนื้อสัตว์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยสัดส่วนตามตำราเกาหลีดั้งเดิม ได้แก่ ผัก 8 ส่วนต่อเนื้อสัตว์ 2 ส่วน 3.) 
ความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ และ 4.) ให้ความสำคัญกับแนวคิดหยิน-หยาง และธาตุทั้ง 5 ตามปรัชญา
ตะวันออก ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง (โลหะ)  (Voluntary Agency Network of Korea, 2553) (กฤตพร 
แซ่อ๊ึง, 2562) 
 
ตัวอย่างอาหารเกาหลีที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจากนโยบาย Soft Power ด้านวัฒนธรรม 
 - กิมจิ  
 
  
 
 

 
 
 
 

กิมจิ หรือ ผักดองเคม็ ของประเทศเกาหลีใต ้
(แหล่งที่มา: https://mgronline.com/travel/detail/9640000084010) 

 “กิมจิ” หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า “ชิมเช” ในภาษาเกาหลีแปลว่า ผักดองเค็ม กิมจิเป็นหนึ ่งใน
วัฒนธรรมของเกาหลีที่นิยมไปทั่วโลก ซึ่งเริ่มมาจากการหมักผักต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นผักกาดขาว มีรสชาติ
เผ็ด เปรี้ยว และกลิ่นฉุนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งชาวเกาหลีนิยมกินอยู่ในทุกม้ืออาหาร  
 ได้มีบันทึกจากหนังสือประวัติศาสตร์จีนกล่าวไว้ว่า ในยุคแห่งสามก๊ก อาหารหมักดองเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลาย ซึ่งชาวโคกูรยอมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการทำไวน์ ทเว็นจัง (เต้าเจี้ยวเกาหลี) ปลา
เค็มและปลาหมัก ยังมีการค้นพบ “ฮันยักกูกึบบัง” ตำรายารักษาโรคทางภาคตะวันออก ที่กล่าวว่า มีกิมจิ 2 
ชนิด อย่างแรกคือ กิมจิ-จางอาจิ เป็นหัวผักกาดฝานเป็นแผ่นๆ ดองด้วยซอสถั่วเหลือง ชนิดต่อมาคือ ซุมมู  
โซกึมชอรี เป็นกิมจิที่ถูกปรุงจนรสจัดจ้านขึ้น และเริ่มท่ีจะได้รับความนิยมจนชาวโคกูรยอมีการทำกันตลอดทั้ง
ปี ทั้งที่เมื่อก่อนจะทำกิมจิแค่เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น เพราะมีอากาศหนาวจัดไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ชาว
เกาหลีจึงคิดวิธีการถนอมอาหารขึ้น เพื่อมาทดแทนผักสดที่หาได้ยาก  นอกจากนั้นในช่วงราชวงศ์ซิลลา กิมจิก็
เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน เนื่องจากสมัยนั้นศาสนาพุทธเข้ามามีบทบาทในอาณาจักรมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมเรื่องการ
รับประทานมังสวิรัติ ละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ต่อมาในสมัยโชซ็อนพบว่าชาวบ้านมักจะใช้ผักใบเขียวดองกับ
เกลือ หรือเหล้า โดยไม่มีการใส่พริก แต่หลังจากที่ถูกญี่ปุ่นรุกรานในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 จึงเริ่มมีผักต่างชาติ
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เข้ามาในเกาหลี พริกแดงจากญี่ปุ่นที่พ่อค้าชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำเข้ามา ได้กลายมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำ
กิมจิ หลังจากนั้นราวปลายสมัยราชวงศ์โชซ็อนกิมจิจึงมีสีแดงเหมือนอย่างในปัจจุบัน (ครูบ้านนอก.คอม, 2552) 
ซ่ึงกิมจิได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเกาหลีที่ไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนไหนก็มักจะนำติดตัวไปด้วย
เสมอ นั่นจึงเป็นสาเหตุให้กิมจิเริ่มเกิดการแพร่หลาย แรกเริ่มก็กระจายไปยังประเทศใกล้เคียง ทั้งประเทศจีน 
รัสเซีย รัฐฮาวาย และโดยเฉพาะญี่ปุ่น ที่นำกิมจิมาเป็นเครื่องเคียงในอาหารของตัวเอง เรียกว่า “คิมุชิ” และ
ปรับรสชาติให้เข้ากับอาหารบ้านตนมากขึ้น ในเวลาต่อมาผักดองชนิดนี้ก็แพร่ขยายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย และกิมจิไม่ได้เป็นเพียงเครื่องเคียงอย่างเดียวเท่านั้น กิมจิยังเป็น
ส่วนประกอบที่นำเอาไปปรุงอาหารจากหลักอื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันกิมจิสามารถนำไปประกอบอาหาร
ได้หลากหลายมากถึง 187 ชนิด อาหารปรุงโดยส่วนประกอบของกิมจิที ่ได้รับความนิยมแพร่หลายไป
ต่างประเทศ เช่น ซุปกิมจิเต้าหู้อ่อน ข้าวผัดกิมจิ เป็นต้น (Gourmet & cuisine, 2563) 
 ซุปกิมจิเต้าหู้อ่อน เป็นซุปที่มีรสชาติเผ็ดร้อน มีขั้นตอนการปรุงที่ง่าย รสชาติที่จัดจ้านของพริกโคชจูัง
และพริกป่นเกาหลี รวมเข้ากับไข่สดที่ตอกลงไปในซุปตอนท้ายนั้น ทำให้ซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนเป็นอาหารเกาหลีที่
ได้รับความนิยมมากทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ  
 
 
 
  
 

 
 
 
 

ซุปกิมจิเตา้หู้อ่อน 
(แหล่งที่มา: https://t-rexmuscleadvice.com/%E0%/) 

   
 ข้าวผัดกิมจิ อาหารยอดนิยมของเกาหลีที่ทำจากข้าวญี่ปุ่นผัดกับกิมจิ เติมความเข้มข้นด้วยซอส
โคชูจัง และเนื้อสัตว์ เป็นเมนูอาหารประจำบ้านของชาวเกาหลีที่มักทำเป็นประจำ ถึงแม้จะเป็นเมนูง่าย ๆ 
ประจำบ้านแต่อาหารเมนูนี้ก็ปรากฏอยู่ในรายการอาหารยอดนิยมของร้านอาหารเกาหลีในต่างประเทศและ
ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก 
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ข้าวผัดกิมจ ิ
(แหล่งที่มา: https://www.unileverfoodsolutions.co.th/th/recipe/%E0%B8%82%.html) 

  
 - คิมบับ  
 
  
 
 
 
 
 

คิมบับ 
(แหล่งที่มา: https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/xahar-keahli39/7) 

 

 คิมบับเป็นข้าวห่อสาหร่ายที่ด้านในจะมีไส้ต่างๆ และผัก เช่น แครอท, แตงกวา, ไข่ ฯลฯ นิยมทานเป็น
อาหารเช้าหรือระหว่างวัน (eventop, 2563) ต้นกำเนิดของคิมบับเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ทฤษฎีหนึ่งที่แสดงให้
เห็นในรูปแบบที่ทันสมัยของคิมบับได้มาจากการแนะนำของญี่ปุ่นไปยังประเทศเกาหลีในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครอง
เกาหลี และมีการอ้างอิงว่าคิมบับนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอาหารญี่ปุ่นอย่างเบนโตะหรือซูชิม้วน ตั้งแต่นั้น
มาคิมบับได้กลายเป็นอาหารที่แตกต่าง และมักใช้รสชาติแบบเกาหลีดั้งเดิม ทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนโดย
หนังสือพิมพ์จากปี ค.ศ. 1925 ซึ่งคำว่า คิมบับ ปรากฏตัวครั้งแรกในเกาหลี ส่วนอีกทฤษฎีอ้างโดยสารานุกรม
วัฒนธรรมเกาหลีว่า คิมบับ เป็นอาหารที่ได้รับการพัฒนาจากประเพณีท้องถิ่นยาวนาน  
 
 
 
 
 

https://hmong.in.th/wiki/Korea_under_Japanese_rule
https://hmong.in.th/wiki/Korea_under_Japanese_rule
https://hmong.in.th/wiki/Encyclopedia_of_Korean_Culture
https://hmong.in.th/wiki/Encyclopedia_of_Korean_Culture
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 -ข้าวยำเกาหลี หรือ บิบิมบับ 
 
  
 
 
 

 
 

บิบิมบับ 
(แหล่งที่มา: https://www.creatrip.com/th/blog/8937) 

 

 บิบิมบับเป็นอาหารที่ปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางพร้อมด้วยส่วนผสมที่หลากหลายซึ่งสามารถนำมาใช้
ในการสร้างสรรค์ได้ มีอยู่ในเกาหลีมาหลายศตวรรษและยังมีที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้ มันมาจากต้นเกาหลีชนบท
การที่เหลือผักจากการค้าขาย และใช้เนื้อ ข้าว เป็นการผสมไว้ในชามโดยไม่ต้องใช้เวลา ซึ่งเป็นการรับประทาน
อาหารแบบดั้งเดิม ส่วนหนึ่งของเกาหลีในศตวรรษท่ี 20 เกิดจากการแบ่งทางวัฒนธรรมในการสร้างบิบิมบับที่มี
สองประเภทที่เก่ียวข้องกับท้ังเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับบิบิมบับแบบดั้งเดิมคือ
เปียงยางเนื่องจากบิบิมบับผักทางตอนเหนือและชอนจูสำหรับบิบิมบับจอนจู แต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 บิ
บิมบับเริ่มแพร่หลายในหลายประเทศทางตะวันตกเนื่องจากมีความเรียบง่าย ต้นทุนถูกและรสชาติอร่อย สาย
การบินหลายแห่งที่เชื่อมต่อไปยังเกาหลีใต้ผ่านสนามบินนานาชาติอินชอนเริ่มให้บริการและได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลกว่าเป็นอาหารเกาหลียอดนิยม บิบิมบับยังถูกอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเกาหลีสำหรับ
คนที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีเนื่องจากเกาหลีเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ และประเพณีที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น 
 
 ชุดประจำชาติเกาหลี 
 - ชุดฮันบก 
 
  
 
 
 
 
 

ชุดฮันบก 
(แหล่งที่มา: https://www.bareo-isyss.com/2019/writer-karuntee/ )  
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 ชุดฮันบกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเนื่องจากมีอาณาเขตใกล้กับประเทศเกาหลี ต่อมาเมื่อเกาหลี
เริ ่มติดต่อค้าขายกับประเทศญี่ปุ ่นในสมัยโซซอน ชุดฮันบกจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ทำให้มี
ลวดลายสวยมากยิ่งขึ้น ชุดฮันบกจึงกลายเป็นชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลี จัดเป็นชุดประจำชาติ
ของเกาหลีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมานานนับพัน ๆ ปี ความสวยงาม และความสุภาพของวัฒนธรรมเกาหลี
ล้วนฉายอยู่ในรูปภาพของผู้หญิงในชุดฮันบก ก่อนอิทธิพลของเครื่องแต่งกายแบบตะวันตกจะเข้ามาแทนที่ ฮัน
บกเคยถูกใช้เป็นชุดแต่งกายประจำวัน โดยผู้ชายสมัยก่อนจะสวมใส่ ชอกอรี เป็นเสื้อนอกแบบเกาหลี และ พา
จิ เป็นกางเกงขายาว ขณะที่ผู้หญิงจะสวมใส่ ชอกอรี กับ ชีมา เป็นกระโปรงสำหรับผู้หญิง แต่ปัจจุบันนี้ชาว
เกาหลีมักจะใส่ฮันบกเฉพาะโอกาสที่มีการเฉลิมฉลอง หรือวันสำคัญ ๆ เช่น วันแต่งงาน วันซอล ลัลหรือวันขึ้น
ปีใหม่ทางจันทรคติ และวันชูซกหรือวันขอบคุณพระเจ้า ส่วนชุดฮันบกในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้เข้ากับ
แฟชั่นยุคสมัยนิยม ทำให้มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน (MANGPOR, 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดฮันบกผู้ชายสวมชอการีและพาจิ กับ ชุดฮันบกผู้หญิงสวมชอการแีละชีมา 
(แหล่งที่มา: https://www.bareo-isyss.com/2019/writer-karuntee/) 

 ประเทศเกาหลีจะใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน โดยจะนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา หรือมิวสิควิดีโอในเพลง K-Pop ตามหลักแนวทางนโยบายของ Soft Power ของ
ภาครัฐที่ต้องการให้วัฒนธรรมเกาหลีกลายเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกได้  ทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีมี
เสน่ห์ดึงดูดได้รับความนิยมจากประเทศภายนอก จากการที่นำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมนำเสนอผ่านทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ส่งผลให้เกาหลีใต้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คุณค่าทางวัฒนธรรม
ของชาวเกาหลีใต้ นอกจากนี้ผลลัพธ์จากการที่สื่อต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ได้รับความนิยมมากขึ้นก็ส่งผลให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงก้าวหน้าเติบโตไปด้วยเช่นกัน 
 2.) วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือ Popular Culture เป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในยุค
สมัยปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และสามารถแทรกซึมได้ในทุกประเทศของโลก อีกทั้งการส่งวัฒนธรรมสมัยนิยมถือ
เป็นการปรับเปลี่ยนและสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศของตน 
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 ภาพยนตร์เกาหลี (K-Movie)  
 หลังจากปี 1996 ภาพยนตร์เกาหลีได้มีการพัฒนาคุมภาพขึ ้นอย่างรวดเร็วและเริ ่มมีบทบาทใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้มากขึ้น ภาพยนตร์เริ่มทำอันดับหนังทำเงินแข่งกับภาพยนตร์จากต่างประเทศ เช่น  
เรื ่อง “The Ginkgo Bed” (ปี ค.ศ. 1996) เรื ่อง “ชิริ เด็ดหัวใจยอดจารชน” (Shiri, ปี ค.ศ. 1999) เรื ่อง 
“สงครามเกียรติยศ มิตรภาพเหนือพรมแดน” (JSA, ปี ค.ศ. 2000) และเรื่อง “ยัยตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี้ยม” 
(My Sassy Girl, ปี ค.ศ. 2013) ซึ่งในปี ค.ศ.1999 ภาพยนตร์เรื ่อง Shiri เป็นภาพยนตร์เกาหลีเรื่องแรกที่
สามารถสร้างความสำเร็จภายนอกประเทศได้ โดยได้รับความนิยมจากท้ังในญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน 
นับเป็นก้าวแรกที่เกาหลีเริ่มมีอิทธิพลในวงการบันเทิงของเอเชียและเป็นก้าวแรกที่เกาหลีใต้สามารถพัฒนา
คุณภาพของสื่อภาพยนตร์ให้ได้เป็นที่ยอมรับจากนอกประเทศ ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและการพัฒนาคุณภาพใน
อุตสาหกรรมบังเทิงที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของประเทศเกาหลีใต้ (กฤตพร แซ่อ๊ึง, 2562) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปสเตอร์ภาพยนตรเ์รื่อง ชิริ เด็ดหัวใจยอดจารชน 
(แหล่งที่มา: https://www.siamzone.com/movie/m/240) 

อีกทั้งยังส่งผลให้ผลงานภาพยนตร์ของผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ทยอยคว้ารางวัลบนเวทีนานาชาติ ทำให้
ภาพยนตร์เกาหลีกลายเป็นที ่รู ้จ ักและได้รับการยอมรับในระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื ่อง 
“Chihwaseon” โดย Im Gwon-Taek คว้ารางวัลผู ้กำกับยอดเย ี ่ยมจาก Cannes Film Festival 2002 
ภาพยนตร์เรื ่อง “Old Boy” โดย Park Chan-Wook คว้ารางวัลกรังด์ปรีซ์จาก  Cannes Film Festival 
2004 และภาพยนตร์เรื ่อง “Spring, Summer, Fall, Winter and Spring” โดย Kim Gi-Duk คว้ารางวัลผู้
กำกับยอดเยี่ยมจาก Berlin Film Festival ครั้งที่ 54 เป็นต้น จึงทำให้ภาพยนตร์เกาหลีกลายเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักตัวตนของชาติ
เกาหลีมากยิ่งข้ึน (ฐณยศ โล่พัฒนานนท์ และคณะ, 2564) 
 เนื่องจากความก้าวหน้าทางศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีทำให้รัฐบาลเกาหลี
ได้ผลักดันอุตสาหกรรมการส่งออกภาพยนตร์ให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประเทศและรัฐบาลยังได้ออก
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กฎหมายให้โรงภาพยนตร์ในประเทศต้องฉายหนังเกาหลีในสัดส่วน 70  : 30 (ภาพยนตร์เกาหลี : ภาพยนตร์
นำเข้าจากต่างประเทศ) เพื่อลดการนำเข้าของภาพยนตร์จากต่างประเทศและส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์
เกาหลีมากข้ึน โดยรัฐบาลได้ออกทุนช่วยเหลือผู้ผลิตและเปิดหลักสูตรการเรียนภาพยนตร์ชั้นนำประเทศ ต่อมา
ตลาดการค้าภาพยนตร์ได้เติบโตมากขึ้นและเกิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เมืองปูซาน นอกจากนี้ยังได้
จัดตั้ง “บรรษัทส่งเสริมการภาพยนตร์แห่งเกาหลี” เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดโลกและเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าจากต่างประเทศ (กฤตพร แซ่อ๊ึง, 2562)  
 
 ละครโทรทัศน์เกาหลี (K-Drama) 
 ละครโทรทัศน์เกาหลี คือ อีกหนึ่งความสำเร็จของนโยบาย Soft Power ที่สามารถผลักดันให้ละคร
โทรทัศน์เกาหลีเป็นทรัพยากรสื่อบันเทิงที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงและเพ่ิมศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้อย่างก้าวกระโดดและรวดเร็ว หลังจากที่ซีรีส์เรื่อง แดจังกึม (Dae Jang-geum) ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและแพทย์แผนโบราณของเกาหลี อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
ประเพณีโบราณต่าง ๆ ของชาวเกาหลีในช่วงนั ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต อาหาร การแต่งกาย  เป็น
เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสำเร็จในยุคโชซอนประมาณหลายร้อยปีก่อน ทำให้ประเทศภายใน
เริ่มสนใจความเป็นมาของประเทศเกาหลีใต้มากขึ้น นอกจากนี้สถานที่อย่างพระราชวังเคียงบกกุงที่ใช้ในการ
ถ่ายทำ ยังมีบทบาทในการดึงดูดผู้คนทั้งในและต่างประเทศท่ีชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้เดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยซี
รีส์ ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศเกาหลีใต้เป็นจำนวนมาก ยังทำให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวตามรอย
ซีรีส์เกาหลีขึ้นมากมาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และการท่องเที่ยวเกาหลี ซีรีส์เรื่องนี้จึงได้กลายเป็นธง
นำสำคัญในการบุกเบิกกระแสวัฒนธรรมเกาหลีขยายอิทธิพลไปทั่วโลก ซีรีส์เรื่องนี้ได้ออกอากาศมากถึง 91 
ประเทศ มียอดผู้ชมมากถึงร้อยละ 90 ในประเทศอิหร่าน ฉายซ้ำถึง 5 ครั้งในประเทศอุซเบกิสถาน และทำสถิติ
ในหลายประเทศต่างทั่วโลก นี่เป็นซีรีส์ชุดแรกที่ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้หันมาสนับสนุนสื่อบันเทิงประเภทละคร
โทรทัศน์ เป็นสื่อบันเทิงอีกชุดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากท่ีสุดและสามารถผลักดันให้เกาหลีใต้
ก้าวขึ้นไปมีบทบาทในเวทีโลกได้ 
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Dae Jang-geum (TV Series) - Poster / Main Image 
(แหล่งที่มา: https://www.filmaffinity.com/us/movieimage.php?imageId=727612729) 

 ไม่ใช่เพียงแค่ซีรีส์เรื่อง แดจังกึม เท่านั้นที่ได้รับความนิยมและการยอมรับจากนอกประเทศ ประเทศ
เกาหลีก็ได้พัฒนาสื่อบันเทิงประเภทละครโทรทัศน์มากมายในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ออกมาเรื่อย ๆ เพ่ือ
ผลักดันคุณภาพของสื่อให้มีประสิทธิภาพและดึงดูดผู้คนมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงและ
เศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ซีรีส์เรื่อง Winter love song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว โดยซีรีส์เรื่องนี้
ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มแม่บ้านช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ส่งผลให้บรรดาแฟนซีรีส์เรื่องนี้เดินทางข้าม
ประเทศมาท่องเที่ยวที่ยังประเทศเกาหลีเพื่อตามรอยสถานที่ถ่ายทำละครอย่างเกาะนามิ ซีรีส์เรื่อง Autumn 
in my heart หรือ รักนี้ชั่วนิรันดร์ ซีรีส์เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ และเรื่อง Princess Hours เจ้า
หญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา ซีรีส์เหล่านี้ได้กลายเป็นจุดที่สร้างอิทธิพลต่อความชื่นชมกระแสเกาหลี ทั้งในเนื้อ
เรื่อง วิวทิวทัศน์ และตัวพระเอก นางเอก ที่เป็นชาวเกาหลี ได้มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ ทั่วทั้งทวีปเอเชีย  
 
 เพลงและดนตรีเกาหลี (K-Pop) 
 K-POP หรือเพลงป็อปเกาหลี โดย K ย่อมาจากคำว่า KOREA และ POP แปลว่าสไตล์ของเพลงเป็น
แนวเพลงซึ่งมีลักษณะของโมโลดี้ที่ฟังง่าย ฟังสบาย และมีท่วงทำนองที่ฟังง่าย สามารถสร้างความสนุกสนาน
ให้กับผู้ฟังได้ ดนตรีป็อปมักถูกนำมาผสมผสานกับกลิ่นอายของดนตรีแนวอื่น ๆ เช่น ROCK, HIPHOP, R&B 
หรือแม้แต่ FOLK ฉะนั้นความหมายของคำว่า K-POP นั้น หมายถึง เพลงป็อปภาษาเกาหลีที่มีหลากหลาย
สไตล์ ถูกขับร้องโดยนักร้องเดี่ยวหรือกลุ่ม ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้คนสามารถรับฟังได้ทุกเพศและทุกวัย อีกทั้งยังมี
หลากหลายสไตล์ให้เลือกฟังอีกด้วย (ชฎานิสภ์ นุ้ยฉิม, 2561)  
 จุดเริ่มต้นแนวเพลงจากกระแสวัฒนธรรมเกาหลี หรือ K-POP เกิดจากการเข้ามามีอิทธิพลของแนว
เพลงตะวันตกในสังคมเกาหลีเมื่อประมาณช่วงปี 1990 โดยแนวเพลงตะวันตกได้รับความสนใจในประเทศ
เกาหลีใต้จากกระแส “Americanization” ที ่ เก ิดขึ ้นในช่วง ค.ศ. 1907 ได้กลายเป็นแบบอย่างของ
กระบวนการขายสินค้าผ่านการแทรกซึมของวัฒนธรรมอเมริกัน โดยมี “Hollywood Product” ซึ่งเป็นผลมา
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จากยุคกระแสโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 1900 เกาหลีใต้จึงได้รับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเข้าประเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แรกเริ่มแนวเพลงตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมเกาหลี ได้แก่ แนวเพลงร็อค แนวเพลงบัล
ลาด และแนวเพลงทรอด ต่อมากระแส Americanization ก็เริ่มเข้มข้นขึ้นและแพร่ขยายเป็นวงกว้าง ชาว
เกาหลีก็เริ่มหันมาให้ความสนใจแนวเพลงตะวันจกที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม อย่างแนวเพลง RAP แนว
เพลง HIPHOP หรือแนวเพลง ROCK เป็นต้น (ชฎานิสภ์ นุ้ยฉิม, 2561: 2) 
 จากการรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาทำให้ชาวเกาหลีเกิดการซึมซับและ ให้การยอมรับ
วัฒนธรรมจากภายนอก ผู้คนเริ่มให้ความสนใจแนวเพลงจากชาติตะวันตกที่มีความสดใหม่และแตกต่างกว่า
ของชาติตนเอง จึงเริ่มเล็งเห็นการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาเพ่ือผลิตสื่อบันเทิงด้านเพลงดนตรีให้มี
คุณภาพเฉกเช่นเดียวกับของต่างประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนชาวเกาหลีสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจบันเทิงประเภท
อ่ืน ๆ มากขึ้น นอกเหนือไปจาก ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ จึงได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มบริษัทบันเทิงในปี 1995 ซึ่ง
กลุ่มบริษัทบันเทิงเหล่านี้จะเน้นการผลิตอุตสาหกรรมบันเทิงประเภทเพลงและดนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศในด้านเพลงและดนตรี เกาหลีใต้ได้หันมาสร้างศิลปินที่มีคุณภาพเข้าสู่การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมเพลง โดยแนวทางการพัฒนาวงการเพลงเกาหลีใต้ได้รับอิทธิพลจากแนวเพลงตะวันตก
นำมาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมตนเอง ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากชาติตะวันตกมาปรับแต่งใหม่และดัดแปลง
ในการเพิ่มอัตลักษณ์ของชาติตนเองให้น่าสนใจมากขึ้น เพลงชาติตะวันตกที่ค่ายเพลงเกาหลีนิยมซื้อลิขสิทธิ์ 
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสวีเดน ต่อมาค่ายเพลงเกาหลีก็ได้เรียนรู้และพัฒนาแนวเพลงของตนเองได้
ผลิตผลงานออกมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็สามารถรังสรรค์แนวเพลงและดนตรีที่มีอัตลักษณ์และมีทำนองเพลงที่
หลากหลายของชาติตนเองได้สำเร็จ จนกลายมาเป็นแนวเพลงเกาหลี หรือ K-Pop ที่ได้รับความนิยมจากหลาย
ประเทศท่ัวโลกในปัจจุบัน 
 
ตัวอย่างศิลปินจากวงการเพลง K-POP ทีไ่ดร้ับการยอมรับในระดับโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปินบอยแบนด์วง BTS 
(แหล่งที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%) 
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 ศิลปินบอยแบนด์วง BTS จากเกาหลีใต้สังกัดค่ายเพลงจาก Big Hit Music ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและ
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทการบันเทิงยักษ์ใหญ่อย่าง Hybe Corporation ในปัจจุบันคือ 1 ใน 4 ค่ายเพลงยักษ์
ใหญ่ของวงการเพลง K-POP ภายในวง BTS มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ประกอบไปด้วย คิม ซ็อกจิน , มิน ยุนกิ 
(SUGA), จอง โฮซ็อก (J-Hope), คิม นัมจุน (RM), พัค จีมิน, คิม แทฮยอง (V) และ จอน จองกุก และวง BTS 
เป็นวงศิลปินกลุ่มเกาหลีวงแรกที่สามารถเจาะตลาดเพลงสหรัฐฯ ได้สำเร็จจากการติดชาร์ตเพลงหลักของ
สหรัฐฯ ซึ่งเพลงของวง BTS ติดอันดับที่ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 ได้ถึง 6 เพลง และได้รับรางวัล Artist 
of the Year จ ากง าน  AMAs 2021 หร ื อ  American Music Awards 20201 (PPTV Online, 2564) ซึ่ ง
กลายเป็นศิลปินจากวงการเคป็อปกลุ ่มแรกที่ได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลเพลงและดนตรีของ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้วง BTS ยังได้ร่วมงานเพลงกับศิลปินระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แร็ปเปอร์ชื่อดัง
จากอเมริกา Nicki Minaj ในเพลง IDOL (ปี 2018) ศิลปินเพลงป็อปชื่อดังจากอเมริกา Halsey ในเพลง Boy 
With Luv (ปี 2019) แร็ปเปอร์ชื่อดังจากอเมริกา Megan Thee Stallion ในเพลง Butter และวงดนตรีร็อค
จากอังกฤษ Coldplay ในเพลง My Universe (ปี 2021) เป็นต้น นอกจากนี้วง BTS ยังได้ร่วมงานกับ Marvel 
Studio เป็นบริษัทสาขาในภาพยนตร์และโทรทัศน์ชั้นนำของสหรัฐฯ โดยได้ร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์
เร ื ่อง Eternals ในชื ่อเพลง Friends ยิ ่งไปกว่านั ้นวง BTS ได้ร ับเล ือกให้ข ึ ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวที
สหประชาชาติ หรือ UN ณ สำนักงานใหญ่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัว
โครงการช่วยเหลือเยาวชน Generation Unlimited โดยองค์กร UNICEF ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 73 ดังนั้นวง BTS จึงเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกที่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในเวที UN ถือ
เป็นความสำเร็จอีกขั้นของวง BTS ในบทบาทสำคัญระดับเวทโีลก 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ศิลปินเกิรล์กรุ๊ปวง BLACKPINK 

(แหล่งที่มา: https://dudeplace.co/2020/10/14/blackpink-score-their-first-ever-1-spot-on-billboards) 

 ศิลปินเกิร์ลกรุ ๊ปวง BLACKPINK จากเกาหลีใต้สังกัดค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ YG Entertainment ใน
ปัจจุบันคือ 1 ใน 4 ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของวงการเพลง K-POP โดยสื่อใหญใ่นต่างประเทศหลายสำนักได้ให้การ
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ยอมรับว่าวง BLACKPINK เป็นศิลปินกลุ่มหญิงชื่อดังที่สุดแห่งยุค เช่น Elle USA, Vogue, South China 
Morning Post, Forbes และ Harper’s Bazaar Arabia เป็นต้น ซึ่งได้ขนานนามว่าเป็น The Biggest Girl 
group in The World ภายในวง BLACKPINK มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบไปด้วย คิม จีซู, คิม เจนนี่, โร
แซนน์ ปาร์ค หรือ พัค แชย็อง (Rosé) และ ลลิษา มโนบาล (LISA) ซึ่งเป็นวงศิลปินกลุ่มหญิงเกาหลีวงแรกที่มี
ผลงานเพลงสามารถติดชาร์ตเพลงหลักของสหรัฐฯ อย่าง Billboard Hot 100 ได้ถึง 7 เพลง โดยมีเพลงติดถึง
อันดับที่ 13 ในชาร์ต จึงกลายเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มแรกของวงการเคป็อปที่ได้อันดับสูงสุดบนชาร์ตนี้ และ
วง BLACKPINK ยังถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในไอค่อนแห่งวงการแฟชั่น เนื่องจากสมาชิกทั้ง 4 ของวงนั้นแต่ละคนได้
ถูกรับเลือกให้เป็น Global Brand Ambassador จากแบรนด์เสื้อผ้าระดับสูงในวงการแฟชั่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ความงาม และเครื่องประดับลักซ์ชัวรี่ชั้นนำระดับโลก โดย คิม จีซู ได้รับเลือกจากแบรนด์เสื้อผ้า Dior, คิม เจน
นี่ ได้รับเลือกจากแบรนด์เสื้อผ้า CHANEL, โรแซนน์ ปาร์ค (Rosé) ได้รับเลือกจากแบรนด์เสื้อผ้า Yves Saint 
Laurent และแบรนด์เครื่องประดับ Tiffany & Co. , ลลิษา มโนบาล (LISA) ได้รับเลือกจากแบรนด์เสื ้อผ้า 
CELINE แบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง MAC Cosmetics และแบรนด์เครื่องประดับ BVLGARI ส่วนในผลงาน
เพลงวง BLACKPINK ก็ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ศิลปินเพลงป็อปชื่อดังจาก
อังกฤษ Dua Lipa ในเพลง Kiss and Make Up (ปี 2018) ศิลปินเพลงป็อปชื่อดังระดับตำนานจากอเมริกา
อย่าง Lady Gaga ในเพลง Sour Candy แร็ปเปอร์ชื ่อดังจากอเมริกา Cardi B ในเพลง Bet You Wanna 
และศิลปินเพลงป็อปชื ่อดังจากอเมริกา  Selena Gomez ในเพลง Ice Cream (ปี 2020) นอกจากนี ้วง 
BLACKPINK ก็ได้รับเลือกให้เป็นทูตสันถวไมตรี สำหรับการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 
(COP26) โดยช่วงใกล้ถึงวันจัดงานก็ได้ออกวิดีโอ BLACKPINK Talks Climate Change | Dear Earth เพ่ือ
รณรงค์ให้คนรุ่นปัจจุบันตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้ง
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ‘BLACKPINK’ เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการ ก่อนเริ่มการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly: UNGA) ครั้งที่ 76 ซึ่งทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญและอิทธิพลของศิลปิน
วง BLACKPINK ในเวทีระดับโลก (MGR Online, 2564) 
 เห็นได้ว่าเกาหลีใต้ได้นำรวมเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำเสนอ
ออกมาให้กลายเป็นสินค้าส่งออกด้วยการพ่ึงพาจากยุคกระแสโลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดนและมีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้สินค้าและวัฒนธรรมสามารถ
เคลื่อนย้ายและหลั่งไหลจาหประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้โดยง่าย  อีกทั้งจะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้ก็
พยายามผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพ่ือดึงดูความสนใจและสร้างเสน่ห์ใหม่ ๆ 
ให้แก่วัฒนธรรมเกาหลี อย่างการนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเข้ามาผสมผสานและดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรม
ยุคสมัยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น การดัดแปลงชุดฮันบกประยุกต์ของวง BLACKPINK ใส่ในมิว
สิควิดีโอเพลง How You Like That โดยทางค่ายได้เปิดเผยว่าเป็นการเสนอความคิดของสมาชิกวงทั้ ง 4 คน
เองที่ต้องการจะนำเสนอชุดรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมของวง BLACKPINK จึงเสนอให้นำเอาชุดฮันบก
มาดัดแปลงใหม่ ซึ่งได้กลายเป็นที่น่าจับตามองและได้รับการพูดถึงอย่างมากจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังได้รับ
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การชื่นชมจากชาวเกาหลีเองด้วยที่ได้นำชุดประจำชาติดั้งเดิมของเกาหลีใต้มานำเสนอสู่สายตาผู้คนทั่วโลก 
ชุดฮันบกนี้ถูกนำมาดัดแปลงดีไซน์ใหม่ให้ดูร่วมสมัย จึงมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแต่ยังคงกลิ่นอายดั้งเดิมของ
ชุดประจำชาติเกาหลีเอาไว้อยู่ โดยแบรนด์ที่ตัดชุดและดีไซน์ชุดฮันบกให้แก่วงก็คือแบรนด์  Danha (단하) 

เป็นแบรนด์แฟชั่นของเกาหลีใต้ (Her Style Asia Thailand, 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดฮันบกประยุกต์ของวง BLACKPINK ในมิวสิควิดโีอเพลง How You Like That 
(แหล่งที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/news/lifestyle/entertainment/391348/) 

 และการนำเอาวัฒนธรรมในยุคสมัยก่อนมารวมกับยุคสมัยใหม่ในมิวสิควิดีโอเพลง Daechwita ของ 
มิน ยุนกิ หรือ SUGA หนึ่งในสมาชิกวง BTS เขาได้ออกแบบมิวสิควิดีโอของตัวเองด้วยสวมบทบาทสมมติกับ
การเป็นทั้งกบฎและพระราชาในยุคสมัยโชซอน ภายในมิวสิควิดีโอนี้จะพบว่าใช้สถานที่ถ่ายทำที่ Yongin 
Daejanggeum Park เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสถานที่แห่งสร้างขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานีโทรทัศน์เอ็มบีซีกับเมืองยงอินร่วมกันสร้างฉากกลางแจ้งเพื่อใช้สำหรับในการถ่ายทำละครหรือ
ภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์เกาหลี เช่น พระท่ีนั่งอินจ็องจ็อนและลานหน้าพระที่นั่ง ลานประลองยุทธ์ โรงคุม
ขังนักโทษ และตลาดในสมัยก่อน เป็นต้น อีกทั้งทำนองเพลง Daechwita ก็ได้ถูกแต่งโดยนักร้องหนุ่มเอง เขา
ได้นำเอาดนตรีโบราณพื้นบ้านของเกาหลีซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเป่า เครื่องกระทบต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อฉลองชัย
ชนะหรือเวลาที่พระราชาออกเสด็จ นำมาผสมผสานร่วมเข้ากับแนวเพลงฮิปฮอปสมัยใหม่ (BTBLACKxSWAN, 
2563) 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

สถานท่ีถ่ายทำมิวสคิวิดีโอเพลง Daechwita 
(แหล่งที่มา: https://twitter.com/milkgi_njw/status/) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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 จากเดิมทีเกาหลีใต้เปรียบเสมือนดั่งคนตัวเล็กที่จำเป็นต้องสร้างตัวตนให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับต่อ
นานาประเทศ เพื่อที่เกาหลีใต้จะสร้างอำนาจต่อรองในเวทีโลก จึงต้องการสร้างความแข็งแกร่งของตนเอง
มากกว่าจะพ่ึงพาพันธมิตรระยะไกลอย่างสหรัฐฯ การสร้างตัวตนผ่านพลังความบันเทิงจึงไม่ต่างจากการชดเชย
บาดแผลในประวัติศาสตร์และสู้กับความตึงเครียดในทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่สำคัญตัวตนของเกาหลีใต้จะทำให้
ได้มาซึ่งพลังพันธมิตรจากทั่วทุกมุมโลกอันจะส่งผลต่อการค้า การลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ภาคประชาชน ฯลฯ แล้วเปิดทางไปสู่อำนาจต่อรอง เมื่อหวังระดับผลประโยชน์ชองประเทศชาติ 
การบริหารจัดการ Soft Power ของเกาหลีใต้จึงเป็นไปด้วยความจริงจังและต่อเนื่อง แต่สื่อภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์เกาหลีใต้ไม่อาจเทียบได้กับสหรัฐฯ และญี่ปุ่น เกาหลีใต้จึงต้องเริ่มจากศูนย์ ภาครัฐเดินหน้าปรับปรุงแก้ไข
งานสร้างสรรค์ตัวเองจนได้เนื้องานที่บูรณาการเข้าคุณค่าสากล ทั้งยังสามารถสื่อสารความเป็นเกาหลีในมิติใหม่
อันต่างไปจากเกาหลีในห้วงความคิดผู้คน งานหลายเรื่องของเกาหลีใต้จึงให้ความประทับใจก่อนนำไปสู่
ปรากฎการณ์เล่าขานในแต่ละปี ภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan สามารถสะกดผู้ชมด้วยงานผลิตมาตรฐาน
นานาชาติ ผู้ชมต่างท่ึงในการสร้างตัวละครซอมบี้ ทั้ง ๆ ที่ซอมบี้คือวัฒนธรรมประชานิยมของคนอเมริกัน หรือ
ซีรีส์ Sky Castle กลายเป็นที่กล่าวถึงเพราะนำเสนอปัญหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมในแบบ
สะเทือนอารมณ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นในวงการโทรทัศน์มาก่อน (ฐณยศ โล่พัฒนานนท์ และคณะ, 2564) 
 ปัจจัยความสำเร็จของสื่อกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนานักแสดงในแง่จุดดึงดูดทางกายภาพและฝีมือ การ
พัฒนาบทก็มีประสิทธิภาพถึงขั้นผลักดันให้ผลงานเกาหลีใต้หลายเรื่องสามารถคว้ารางวัลบนเวทีต่างประเทศ 
อย่าง ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่อง Parasite ได้รับรางวัลจากเวทีออสการ์ในปี ค.ศ. 2020 ถือเป็นก้าวแรกสู่
ระดับโลกของการพัฒนาผลงานภาพยนตร์และความหนึ่งในภาคภูมิใจของชาวเกาหลีใต้ เพราะ Parasite คือ
งานสัญชาติเกาหลีใต้เรื่องแรกที่สามารถชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมร่วมกับรางวัลใหญ่ ๆ โดยไม่ได้รับการ
ลงทุนจากนักลงทุนการผลิตจากบริษัทในสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของผลงานภาพยนตร์สัญชาติ
เกาหลีใต้ได้ถูกยกระดับขีดความสามารถของประเทศเกาหลีใต้ไปอีกขั้นหนึ่ง และยังชี้ให้เห็นว่าผลงานจากการ
ผลิตอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถเข้าแข่งขันในระดับโลก
ร่วมกับประเทศมหาอำนาจด้านสื่อบันเทิงได ้
 ทันทีท่ีสื่อภาพเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้มีคุณภาพทางความบันเทิงและได้แรงส่งในเรื่องการผลิตควบคู่
การขาย ความสำเร็จในด้าน Soft Power ของเกาหลีใต้จึงกลายเป็นจริงในที่สุด เกาหลีใต้กลายเป็นชาติในฝัน
ของใครหลายคน มีศักดิ์ศรี มีเกียรติภูมิ สินค้าและบริการของเกาหลีเป็นที่ยอมรับ นี่เป็นกรณีร่วมสมัยที่
ชี้ให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ Soft Power ไม่อาจบรรลุได้หากขาดความร่วมมือ แรงจูงใจ รวมทั้งวิธีการที่สำคัญ 
เพราะแนวทาง Soft Power ต้องการทั้งนักยุทธศาสตร์กับนักปฏิบัติการไปพร้อมกัน (ฐณยศ โล่พัฒนานนท์ 
และคณะ, 2564) ยิ่งไปกว่านั้นจากการได้รับความนิยมในด้านสื่อบันเทิงทำให้สามารถเกาหลีใต้ผลิตสินค้า
ประเภทอ่ืน ๆ ที่นำเอาชื่อวงศิลปินหรือดาราคนดังมาทำเป็นแบรนด์วางขายสินค้า เช่น อัลบั้ม แท่งไฟ สินค้าที่
ระลึกจากงานคอนเสิร์ต เป็นต้น อีกทั้งการได้รับความนิยมในด้านสื่อบันเทิงเกาหลียังช่วยกระตุ้นการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์อีกด้วย อย่างการนำเอาศิลปินและนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาขึ้นปกนิตยาสาร การเอารูปถ่ายของศิลปิน
มันจัดทำเล่มเป็นโฟโต้บุ๊คเพื่อวางขายให้แก่แฟนคลับ ฉะนั้นอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงที่กลายเป็นสินค้าทาง
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วัฒนธรรมเพื ่อการส่งออกทั้งหมดนี้ของประเทศเกาหลีแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ด้วยการนำเอาหลักการ Soft Power มาเป็นนโยบายธงนำเพื่อการพัฒนารากฐานเศรษฐกิจและ
ผลักดันให้ประเทศเกาหลีใต้ขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลกของภาครัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพ
ของการดำเนินการรัฐบาลประเทศเกาหลีที่มีต่อการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้มีคุณภาพสูง
และผลงานมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกลุ ่มประเทศมหาอำนาจโลกด้านสื ่อบันเทิงเพื ่อให้เกาหลีใต้มี
ความสามารถเพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดโลกได้สำเร็จ และสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเกาหลีใต้ได้เป็น
จำนวนมากและประสบความสำเร็จในการลงออกอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงหลายประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์ 
ละครโทรทัศน์ เพลงและดนตรี เป็นต้น นอกจากนี้การที่อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้า
และเติบโตขึ้นนั้นยังส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเติบโตตามไปด้วย  
 
3.4 การรับอิทธิพลจาก K-Wave ของจีน 
 ความสำเร็จจากการส่งออกกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมจีน เกิดจากการประสบผลสำเร็จของ
นโยบาย Soft Power ประเทศเกาหลีที่ต้องการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ความเป็นเอเชียให้แพร่หลาย โดย
ใช้สื่อบันเทิงเป็นเครื่องมือหลักเพื่อสร้างความนิยมให้แก่ชาติเกาหลีให้มีภาพลักษณ์และบทบาทเชิงบวกที่
สามารถต่อรองกับเหล่านานาประเทศในเวทีโลกได้ ซ่ึงประเทศจีนก็เป็นแหล่งตลาดขนาดใหญ่ด้านสื่อบันเทิงที่
มีอัตราบริโภคของประชากรมากเป็นอันดับต้น ๆ ในทวีปเอเชียและสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผลงานด้านสื่อ
บันเทิงเป็นจำนวนมหาศาล ประเทศจีนจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อการส่งออก
สินค้าเชิงวัฒนธรรมเกาหลี  
 3.4.1) จุดเริ่มต้นของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมจีน 
 รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของความเป็นเมือง และความต้องการความบันเทิงที่เพิ่มขึ้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหม่ในประเทศจีนที่ทำให้การเปิดกว้างทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจของจีน
ไม่เพียงแต่ปรับโครงสร้างองค์ประกอบของระบบสังคมนิยม แต่ยังมีส่วนอย่างมากในการค้าโลก รวมถึงการเป็น
สมาชิกใหม่ในองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึง
ตลาดจีนได้อย่างอิสระมากขึ้น รวมถึงการลงทุนต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย ท้ายที่สุด ระบบ
การเมืองในจีนต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้ และผู้นำทางการเมืองใน
จีนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้ และผู้ นำทางการเมืองก็ตระหนัก
ทันทีว่าการควบคุมคอมมิวนิสต์แบบรวมศูนย์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมของจีนนั้นไม่ได้ผล การเปิดกว้างให้กับ
วัฒนธรรมสมัยนิยมของต่างชาติของชาวจีนจำนวนมากไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงใด ๆ ต่อระบบ
การเมือง ยกเว้นในเหตุการณ์นองเลือดจัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่ให้การสนับสนุนการแสดงท่าทีเสรีนิยมของพรรค
คอมมิวนิสต์ต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมต่างชาติ (Oh, Ingyu อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 40) 
 จากการเผยแพร่วัฒนธรรม Gangtai ที่ถูกเผยแพร่โดยชาวไต้หวันและฮ่องกงที่ต้องการจะแนะนำ
กระแสวัฒนธรรมให้แก่ชาวจีน กลายเป็นเพิ่มความตระหนักในความรู้สึกของชาติพันธุ์ใหม่ในหมู่ชาวจีนและ
ชาวไต้หวันที่ครั้งหนึ่งเคยขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมืองมาก่อน การยอมรับในวัฒนธรรมจากภายนอกครั้งนี้
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ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนชาวจีนรู้สึกเปิดกว้างกับวัฒนธรรมมากขึ้นแต่ยังรากฐานวัฒนธรรมตนเองเอาไว้ 
ซึ่งกระแสเกาหลีนั้นแตกต่างจากทั้งผลิคภัณฑ์วัฒนธรรม Gangtai และภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้ชมชาวจีนมีโอกาสค้นพบอัตลักษณ์ใหม่ทางชาติพันธุ์เกาหลี มุมมองเดิมในทัศนคติเชิง
ลบที่ชาติจีนมีต่อเกาหลีใต้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่เริ่มนิยมกระแสเกาหลี (Park, So-rah 
อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 40-41) จากแต่เดิมที่มองว่าชาติเกาหลีเป็นประเทศที่ยากจนและอยู่ภายใต้
การปกครองของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ ที่คอยฉกฉวยวัฒนธรรมของจีนไป กระแสนิยมวัฒนธรรม
เกาหลีแรกเริ่มถูกยอมรับผ่านการเผยแพร่สื่อในอุตสาหกรรมบันเทิง โดยช่วงแรกสื่อบันเทิงที่เข้ามามีอิทธิพล
ต่อคนในสังคมจีนมากท่ีสุด คือ ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์เกาหลี กระแสเกาหลีในจีนเริ่มวางรากฐานในช่วง
ทศวรรษ 1990 ผลพวงมาจากการผลักดันนโยบาย Soft Power ของประเทศเกาหลีใต้ ผลิตสินค้าทาง
วัฒนธรรมส่งออกเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 1997 และเพื่อสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเกาหลีใต้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของ
เกาหลีใต้เอง  
 การพัฒนาส่งเสริมด้านบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ส่งผลการพัฒนาวงการบันเทิงเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยุคฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมา มีการพัฒนาแหล่งสถาบัน
เรียนรู้ด้านศิลปะและสื่อบันเทิง การลงทุนภายในประเทศเองก็มีอัตราการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและ
เอกชน บทบาทของสถานีโทรทัศน์จึงเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นเผยแพร่กระแสวัฒนธรรมเกาหลี
เป็นผู้ผลิตละครต่อความนิยมละครโทรทัศน์เกาหลี ในภาครัฐมีการวางโครงสร้างการผลิตสื่อละครโทรทัศน์ 
โดยแบ่งออกเป็นสถานีเครือข่ายโทรทัศน์ สถานีเหล่านี้ถือเป็นสื่อกระแสหลักของภาครัฐ ได้แก่ ช่อง KBS, ช่อง 
MBC และ ช่อง SBS นอกจากนี้ยังมีสถานีโทรทัศน์ที่ลงทุนโดยภาคเอกชนซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หลัก
ของประเทศเช่นกัน ถือเป็นจุดกำเนิดของการรวมตัวบริษัทผลิตสื่อโทรทัศน์รายสำคัญภาคเอกชน 5 บริษัท 
ได้แก่ Olive9, KJH Production, SamHwa Production และ Chorokbaem Media ได้ผลิตสื่อเพื่อแข่งขัน
และทำกำไรจากโฆษณาให้เพิ่มสูงขึ้น (Park, S. S, อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 46) ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตสื่อโทรทัศน์เกาหลีพุ่งสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้สถานการณก์ารแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งพ้ืนที่ทางตลาด
ในภาคอุตสาหกรรมบันเทิงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมีอัตราการแข่งขันที่สูงจึงกลายเป็นตัวส่งเสริมให้
คุณภาพและการพัฒนาผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงเติบโตยิ่งขึ้นตามไปด้วย เพราะผู้ชมมีตัวเลือกการบริโภค
สื่อโทรทัศน์ได้หลากหลาย มีผู้ให้บริการโทรทัศน์เคเบิลคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในการผลิตสื่อละครโทรทัศน์
เป็นของตนเองได้ ได้แก่ ช่อง TVN, ช่อง OCN และช่อง JTBC ฉะนั้นจึงเป็นความท้าทายสำหรับการผลิตสื่อ
บันเทิงของภาครัฐในการแข่งขันภายในประเทศเองด้วย ที ่จะทำให้สื ่อบันเทิงภายในประเทศเกิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานการผลิตของสถานีตนเองตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง  (Ju, Hyejung, 2561 อ้างใน 
นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 45-47) 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสารในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วถึงแม้จะอยู ่คนละฝั่งซีกโลกก็ตาม ช่องทางการสื ่อสารสมัยใหม่ที่เรียกว่า 
อินเตอร์เน็ต กระแสวัฒนธรรมเกาหลีได้แพร่ผ่านช่องทางใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต เนื่องด้วยรัฐบาลจีนพยายาม
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จำกัดจำนวนละครเกาหลีที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศในจีน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ชาวจีน
สามารถเข้าถึงละครเกาหลีในเว็บไซต์ออนไลน์ ส่วนภายในเว็บไซต์ที่ถูกจัดทำจากชาวจีนกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ได้เพียง
แค่อัพโหลดละครเกาหลีเท่านั้น ยังรวมการอัพเดทจากละครและภาพยนตร์นอกประเทศอ่ืน ๆ ไว้มากมาย เช่น 
เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงทวีปยุโรป แพลตฟอร์มดูหนังออนไลน์ของจีน ได้แก่ 
Tudou.com (www.tudou.com) และ Youku (www.youku.com) เป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์สองเว็บไซต์
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของตลาด เว็บไซต์เหล่านี้เริ่มเปิดให้บริการเป็นเว็บไซต์แชร์
วิดีโอ เช่น Youtube นอกจากนี้ภายหลังประกาศลดจำนวนละครเกาหลีในช่วงต้นปี ค.ศ.2005 ลงร้อยละ 50 
ทำให้ผู้ชมชาวจีนหันมาดูละครเกาหลีในเว็บไซต์เหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเว็บไซต์ที่ให้บริการฝาก
หรืออัพโหลดวิดีโอละครเกาหลีที่มีคำบรรยายภาษาจีนจะปรากฏขึ้นภายใน 12 ชั่วโมงภายหลังจากการ
ออกอากาศในเกาหลีใต้ (Kim, Ji-Eun, 2553 อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 51-50) ภาครัฐบาลเกาหลีเองก็
ได้วางแผนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สื่อบันเทิงประเทศตนแก่ประเทศภายนอก สถานีโทรทัศน์ KBS ได้ทำ
การปฏิรูปแผนกค้าขายต่างประเทศของตนในปี ค.ศ. 2000 เปิดการแลกเปลี่ยนค้า -ขายจัดจำหน่ายเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์รายการโทรทัศน์ให้กับนักลงทุนทั้งตลาดในและนอกประเทศ การปฏิรูปดังกล่าวไม่ได้เป็นมีเพียง
นัยสำคัญเพื่อการค้าเท่านั้น เพราะการค้าขายลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ยังแฝงการใช้นโยบายทางการทูตเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศทั้งที่เป็นของรัฐและสาธารณะ เช่น NHK, CCTV และ 
BBC 
 นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2012 เป็นต้นมา รายการโทรทัศน์ของเกาหลีในประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร 
รายการวาไรตี้ หรือแม้แต่แอนิเมชั่นก็ถูกจำหน่ายลิขสิทธิ์ให้กับสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อการนำไป
สร้างใหม่ โดยลูกค้ารายใหญ่ของตลาดโทรทัศน์เกาหลีในปัจจุบันนี้ก็คือ บริษัทกระจายเสียงโทรทั ศน์ของ
ประเทศจีน เพราะการนำรายการจากเกาหลีมาสร้างใหม่ต่างก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในหมู่คนดูของ
ชาวจีนและทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ju, Hyejung, 2561 อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 49) 
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 ตัวอย่างรายการโทรทัศน์เกาหลีที่ถูกจำหน่ายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศจีน 
 - ซีรีส์เรื่อง You’re Beautiful หล่อน่ารักซูเปอร์สตาร์น่าเลิฟ (2009)  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

โปสเตอร์ซรีีส์เรื่อง You’re Beautiful 
(แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/You%27re_Beautiful_(TV_series)) 

ซีรีส์เกาหลีที่โด่งไปทั่วเอเชียในปีค.ศ. 2009 เป็นละครโทรทัศน์แนวรัก ประเภทโรแมนติก-คอมเมดี้ จากช่อง 
SBS หนึ่งในสามสถานีโทรทัศน์กระแสหลักของภาครัฐเกาหลี เมื่อจีนได้ซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไปปรับเป็นเวอร์ชั่นจีน
ก็ได้เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น Fabulous Boys ออกอากาศภายในปีค.ศ. 2013 ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้กระแสตอบรับไม่ค่อย
ดีมากนักจากผู้ชมชาวจีน ถึงแม้เนื้อหาภายในเรื่องส่วนใหญ่จะดำเนินคล้ายกับต้นฉับ แต่ผู้ชมชาวจีนกลับลง
ความเห็นว่าการรีเมคละครเกาหลีเรื่องนี้ทำออกมาได้ไม่ดีนัก เพราะผู้ชมชาวจีนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
เวอร์ชั่นต้นฉบับจากเกาหลีนั้นสนุกที่สุด 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

โปสเตอร์ซรีีส์จีนเรื่อง Fabulous Boys รีเมคจากต้นฉบับเรื่อง You’re Beautiful 
(แหล่งที่มา: http://chinesemov.com/tv-media/2013/Fabulous-Boys-p1.html) 
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 - ซีรีส์เรื่อง Queen In hyun’s Man อินฮยอน มหัศจรรย์รักข้ามพบ (2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปสเตอร์ซรีีส์เรื่อง Queen In hyun’s Man 
(แหล่งที่มา: https://entertain.teenee.com/series/121612.html) 

ละครโทรทัศน์จากช่อง TVN ผู้ให้บริการโทรทัศน์เคเบิลคุณภาพสูง ซีรีส์เรื่องนี้เป็นละครโทรทัศน์แนวรัก 
ประเภทโรแมนติก-ดราม่า หลังจากเวอร์ชั่นต้นฉบับจบลง 3 ปีต่อมา จีนได้ซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไปปรับเป็นเวอร์ชั่น
จีนก็ได้เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น Love Through a Millennium ซึ่งได้ออกอากาศในปีค.ศ. 2015 ซีรีส์รีเมคจากจีน
เรื่องนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื้อเรื่องยังคงไว้จากต้นฉบับเดิมแต่กระแสตอบรับจากเรตติ้ง
พุ่งสูงทัดเทียมหรืออาจจะมากกว่าเวอร์ชั่นเกาหลีด้วยซ้ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปสเตอร์ซรีีส์จีนเรื่อง Love Through a Millennium รีเมคจากต้นฉบับเรื่อง Queen In hyun’s Man 
(แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Love_Weaves_Through_a_Millennium) 
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 - รายการวาไรตี้ Running Man  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โปสเตอร์รายการวาไรตี้เกาหลี Running Man 
(แหล่งที่มา: https://www.korseries.com/10th-year-anniversary-running-man/) 

รายการบันเทิงชื่อดังของเกาหลีใต้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นรายการวาไรตี้จากช่อง SBS ซึ่งรายการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Good Sunday รันนิงแมนประสบความสำเร็จและได้ความนิยมสูงในหลาย ๆ 
ภูมิภาคของเอเชียและได้รับความนิยมออนไลน์จากผู้ชื่นชอบกระแสวัฒนธรรมเกาหลี มีการแปลและซับไตเติ้ล
ในหลาย ๆ ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น โดยจีนได้
ซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้ไปปรับเป็นเวอร์ชั่นจีนก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Keep Running เดิมชื่อ Running Man China 
หรือ Hurry Up Brother โดยปัจจุบันรายการได้ออกอากาศถึงตอนล่าสุดคือ ฤดูกาลที่ 8 สำหรับปี 2020 
ปัจจุบันคีพรันนิงมีจำนวนตอนตั้งแต่ฤดูกาลที่ 1-8 รวมทั้งสิ้น 99 ตอน ซึ่งรายการวาไรตี้นี้ได้รับกระแสตอบรับ
ดีไม่แพ้กับเวอร์ชั่นของเกาหลี เหล่าบรรดาแขกรับเชิญรายการในแต่ละตอนในแต่ละฤดูกาลต่างก็มีฐานแฟน
คลับทั้งในและนอกประเทศ ทำให้คีพรันนิงมีผู้รับชมและคอยติดตามรายการเป็นจำนวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปสเตอร์รายการ Keep Running ฤดูกาลที่ 8 ลิขสิทธิ์จากรายการ Running Man 

(แหล่งที่มา: https://mydramalist.com/711079-keep-running-season-8-pilot) 
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 - รายการเรียลลิตีโชว์ Produce 101 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

โปสเตอร์รายการ Produce 101 season 1-4 
(แหล่งที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/news/lifestyle/entertainment/276382/) 

รายการเรียลลิตีค้นหากลุ่มศิลปินของประเทศเกาหลีใต้ ประภทเรียลลิตี-การแข่งขัน ออกอากาศฤดูกาลแรกใน
ปีค.ศ. 2016 ทางสถานีโทรทัศน์ M-net เป็นบริการโทรทัศน์แบบเสียค่าใช้จ่ายในการรับชมประเภทเพลงใน
ประเทศเกาหลีใต้โดยบริษัทสื่อบันเทิง CJ Entertainment การค้นหาศิลปินจากเด็กฝึกหัดกว่าทั้งหมด 101 
คน จากสังกัดค่ายเพลงทั่วประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเดบิวต์เป็น “ศิลปินกรุ๊ปแห่งชาติ” กติกาชนะการแข่ง
ก็คือผลโหวตจากผู้รับชม หากเด็กฝึกมีคะแนนโหวตสุดตามอันดับที่รายการได้กำหนดจะรับเลือกให้เป็นศิลปิน
กลุ่ม ซึ่งเมื่อได้ผู้เข้าแข่งขันครบตามจำนวนถือว่าสิ้นสุดการแข่งขันของรายการ รายการนี้ได้รับกระแสตอบรับที่
ล้นหลามจากแฟนเพลงเคป็อปที่ติดตาม เรียกได้ว่าวงศิลปินกลุ่มที่เดบิวต์จากรายการนี้ไปไม่ว่าทั้งชายหรือหญิง 
ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งสิ้น รายการนี้จีนก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้ไปปรับเป็นเวอร์ชั่นของประเทศจีนเอง 
แต่เนื้อหาภายในรายการยังคงเป็นแบบต้นฉบับเพียงแค่ผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นเด็กฝึกหัดจากค่ายเพลงจีน 
โดยบริษัทสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ของจีน Tencent ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายการ Produce 101 
เวอร์ชั่นจีนที่ถูกลิขสิทธิ์ ผ่านสัญญาอย่างเป็นทางการกับสถานีโทรทัศน ์Mnet ใช้ชื่อรายการภาษาจีนว่า 创造 

101 (Chuàngzào101) ฤดูกาลแรกของเวอร์ชั่นจีนได้ออกอากาศครั้งแรกในปี ค.ศ 2018 และฤดูกาลที่ 2 
ต่อมาในปี ค.ศ. 2019  
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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โปสเตอร์รายการ Produce 101 China season 1 ลิขสิทธิ์จากรายการ Produce 101 
(แหล่งที่มา: https://korism.com/view/111212) 

 

 การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเตอร์เน็ตถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย ทำให้มีทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบางประเภท ฉะนั้นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่ละครและ
ภาพยนตร์ต่างประเทศของจีนก็จะต้องหาวิธีหลากหลายเพื่อการแก้ปัญเรื่องลิขสิทธิ์ เช่นกัน ตัวอย่างเช่น 
Youku ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง SBS ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสถานีโทรทศัน์
กระแสหลักของภาครัฐเกาหลีเพื่อซื้อละครเกาหลีกว่า 200 เรื่อง รวมถึงเรื่องที่จะถูกสร้างในอีกสามปีข้างหน้า 
อีกท้ัง Youku และ Todou.com ยังตัดสินใจร่วมมือกันแบ่งปันเนื้อหาวิดีโอร่วมกันเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการให้
สูงสุดและมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในเนื้อหาวิดีโอที่มีชื่อเสียง เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว 
(Kim, Ji-Eun, 2553 อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 50) 
 กระแสวัฒนธรรมเกาหลี คือ สื่อบันเทิงต่าง ๆ เกือบทุกประเภท ทั้งภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เพลง 
การ์ตูน เกม ศิลปะ ดนตรี และแอนิเมชั่น ซึ่งชุดละครโทรทัศน์เกาหลีถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Soft Power ที่
ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้ นอกจากนี้เบื้อหลังแนวคิดนี้ รัฐบาลมองว่าภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และ
เพลงเกาหลีนำรายได้เข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกาหลีใต้ส่งออกละครโทรทัศน์เกาหลี
ได้รับความนิยมอย่างมากจากประชาชนชาวจีน แสดงให้อิทธิพลของกระแสเกาหลีในสังคมจีน แม้กระแสละคร
โทรทัศน์เกาหลีในสังคมจีนจะเคยซบเซาไปช่วงหนึ่ง (นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 52) 
 3.4.2) ปัจจัยความสำเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในสังคมจีน 
 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จจากการสร้างและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมบันเทิงสามารถเผยแพร่
กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศจีนได ้มีดังนี ้
 1.) นโยบายผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี 
 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดตั้งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวางแผนการพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรม
บันเทิงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเกาหลีใต้ยังเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในประเทศซึ่งเป็นส่วนสำคัญใน
การสร้างสรรค์ผลงานสื่อบันเทิงต่าง ๆ ออกมาได้หลากหลาย นอกจากนี้ภาครัฐยังสร้างกลยุทธ์คู่ขนาน กลยุทธ์
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คู่ขนานกล่าวได้ว่าเป็นการส่งออกวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงต่าง ๆ เพื่อหวังผลด้านยอดขายสินค้า จากการซึม
ซับทางวัฒฒนธรรมของเกาหลี กลยุทธ์การส่งออกวัฒนธรรมนี้ทำให้นานาประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมจาก
เกาหลีใต้ไปเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเกาหลี โดยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีต้องการจะใช้วัฒนธรรม 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เรียกว่า วัฒนธรรมสมัยนิยม ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมและ
การยอมรับในยุคปัจจุบัน นำเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาใช้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ John Story ที่กล่าวไว้ด้วย
ว่า วัฒนธรรมสมัยนิยม เป็นวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ถูกผลิต มีการโฆษณาและ
เผยแพร่ในตลาด เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เป็นต้น โดยทำให้ผู้ชมสื่อเหล่านี้เกิดการซึมซับวัฒนธรรม
เกาหลีผ่านเนื้อหาของสื่อ ทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีได้กลายเป็นที่สนใจในระดับโลกตลอดจนกลายเป็นที่
ยอมรับ เพ่ือให้เกาหลีเป็นประเทศชั้นนำและเป็นศูนย์กลางของโลกประเทศหนึ่ง และเพ่ือเพ่ิมอำนาจต่อรองใน
เวทีโลก (นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 53-56) 
 องค์กรที่มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันและส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมเกาหลี คือ องค์กร 
KOCCA หรือ Korean Culture and Content Agency ที ่สามารถสร้างกระแสวัฒนธรรมเกาหลีให้ผ ู ้คน
ภายในประเทศหันกลับมาสนใจสื่อบันเทิงเกาหลี จึงเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาสาร ะของสื่อ
บันเทิงได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยองค์กรแห่งนี้จะรับหน้าที่ พัฒนากระแสนิยม
วัฒนธรรมเกาหลีให้แผ่ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียและต่อไปในระดับโลก และกระแสนิยมวัฒนธรรม
เกาหลีก็เป็นภาพสะท้อนในรูปแบบ Soft Power ที่ใช้วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ นอกจากการนำวัฒนธรรมสร้างจุ ดเด่นแล้วเกาหลีใต้ยังนำ
ความเป็นสากลมาผสมผสานในสื่อต่าง ๆ อย่างในด้านแนวเพลง K-pop มีการสอดแทรกเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ
ไว้ในเพลงเกาหลี การจัดทำคำบรรยายภาษาอังกฤษในรายการโทรทัศน์ ทำให้ศิลปินเกาหลีใต้มีชื่อเสียงโด่งดัง
ในต่างประเทศ และยังมีกลุ่มแฟนคลับคอยสนับสนุนผลงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับชาว
เอเชีย เกาหลีใต้เล็งเห็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจโดยการนำศิลปินมาเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าต่าง ๆ ที่วาง
จำหน่ายในต่างประเทศจนกลายเป็นกระแสนิยมในที่สุด นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมเคป็อปยังเปิดโอกาสให้ชาว
จีนที่มีความสามารถในด้านดนตรีและเพลงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเพลงเคป็อปอีกด้วย 
 2.) คุณค่าทางศีลธรรมแบบเอเชีย 
 การที่สื่อบันเทิงเกาหลีสามารถสื่ออารมณ์ถึงชาวจีนให้รู้สึกคล้อยตามและไม่รู้สึกว่าถูกบังคับในการ
เลือกบริโภคแต่ละรูปแบบของสื่อบันเทิงจากอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลี เกี่ยวเนื่องจากว่าทั้งประเทศ
จีนและเกาหลีใต้นั้นมีแหล่งวัฒนธรรมและต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของทั้งสองชาติออกมา
เหมือนกัน เพราะว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของทั้งสองประเทศมีอาณาเขตติดต่อกันจึงส่งผลให้วัฒนธรรมมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 ประเทศจีนและเกาหลีใต้มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงแนวคิด วัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลัทธิขงจื๊อ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก  
อย่างเช่น ส่งผลให้สังคมเกาหลีในเรื่องของการเคารพและเคร่งครัดในลำดับอาวุโส การเคารพนับถือและความ
กตัญญูต่อผู้ให้กำเนิด แนวคิดเหล่านี้ก็ปรากฏให้เห็นในอุตสาหกรรมบันเทิงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ละคร 
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ภาพยนตร์ จะสอดแทรกแนวคิดขงจื๊อเอาไว้ได้แยบยล ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดของคนในสังคมเกาหลีไม่ต่างกัน 
สิ่งนี้จึงทำให้ผู้ชมสื่อบันเทิงได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีใต้อย่างลึกซึ้งและซึมซับโดยไม่รู้สึกว่าถูกยัด เหยียดทาง
วัฒนธรรม การที่ชาวจีนได้รับชมสื่อบันเทิงต่าง ๆ ของเกาหลีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมเอเชียส่งผลต่อความรู้สึก
ของชาวจีนที่ว่าตนนั้นเป็นชาติต้นกำเนิดและแหล่งทางวัฒนธรรมเอเชีย  ดังนั้นในสังคมจีนจะรู้สึกว่าละคร
เกาหลีที่แสดงถึงวัฒนธรรมนั้นเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีน ถึงแม้ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ที่
ผลิตโดยชนชาติเกาหลี แต่ก็ให้ความรู้สึกคุ้นเคยและคิดว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติจีน อีกท้ังทัศนคติเชิงวัตถุวิสัย
ที่มีต่อประวัติศาสตร์ทำให้ชาวเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากผู้ชมชาวจีน ซึ่งแสดงเนื้อหาผ่านละคร
โทรทัศน์ ถือเป็นการอุดช่องว่างและลดทัศนคติเชิงลบระหว่างผู้ชมชาวจีนที่มีต่อละครเกาหลี  (นพรัตน์ ใจ
เฉพาะ, 2562: 56-61) 
 กล่าวได้ว่า ความนิยมจากแรงดึงดูดของวัฒนธรรมดั้งเดิม การใส่ภูมิหลังวัฒนธรรมเข้าไปในละครทำ
ให้ผู้ชมชาวจีนสามารถจำแนกว่าเป็นละครเกาหลีได้อย่างง่ายดาย และพวกเขายังสามารถเห็นความเป็นไปใน
เกาหลีใต้ด้วยว่า มีวัฒนธรรมสามัญอย่างไร แต่ภายใต้วัฒนธรรมสามัญนั้นก็ยังแฝงความทันสมัยที่ล้ำหน้ากว่า
จีน การยอมรับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีจากการนำเสนอหลักแนวคิดของชาติจีนผ่านบทบาทของตัวละคร
ในสื่อบันเทิงเกาหลี จึงทำให้ชาวจีนที่รับชมสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกทางวัฒนธรรม ซึ่งแสดงออกในทั้ง
ละครสมัยใหม่และละครย้อนยุค 
 3.) ความเสื่อมถอยของกระแสนิยมชาติมหาอำนาจด้านบันเทิงในสังคมจีน 
 เมื่อบริบททางการเมืองเกิดความขัดแย้งกันก็ส่งผลต่อการบริโภคสื่อของประเทศนั้น ๆ ตามไปด้วย 
แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมกระแสนิยมในแถบเอเชียและ
ทั่วโลก แต่ในช่วงปีค.ศ. 1990 เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ชาวจีนเริ่มมีมุมมองในเชิงลบต่อ
ประเทศญี่ปุ่นจึงเกิดการต่อต้านและไม่ยอมรับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ยิ่งไปกว่านั้น การที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การ
แทรกแซงจากชาติตะวันตกมากเกินไป ทำให้ชาวจีนไม่รู้สึกถึงอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น จึง
เป็นโอกาสที่ทำให้ละครเกาหลีเข้ามาแทนที่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม วัฒนธรรมเกาหลีจึงกลายเป็นวัฒนธรรม
ใหม่จากนอกประเทศของชาวจีนแต่กลับกันก็เป็นวัฒนธรรมที่ชาวจีนรู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกว่าชาติตนมีความ
เชื่อมโยงกับสินค้าทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งออกโดยชาติเกาหลี (นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 61) 
 วัฒนธรรมเกาหลีเป็นทางเลือกหนึ่งของวัฒนธรรมฮอลลีวูดและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศจีน
เริ่มให้ความสำคัญกับการเปิดตัวของเศรษฐกิจในปัค.ศ. 1990 สังคมจีนเผชิญกับการไหลบ่าเข้ามาของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมต่างชาติ แม้กรุงปักกิ่งจะควบคุมการไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมอย่างเข้มงวด แต่
การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาโซเชียลมีเดียในเวลาที่รวดเร็ว ทำให้กรุงปักกิ่งเผชิญกับการ
ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศของวัฒนธรรมต่างชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามสองวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอย่าง
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลายในประเทศจีนได้ แม้ว่าสังคนจีน จะยอมรับ
ค่านิยมตะวันตกบางอย่าง แต่ประชาชนก็ยังรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขา
กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่มักจะมีบางฉากที่มีความรุนแรงและเรื่องเพศได้ 
นอกจากนี้ความรู ้สึกต่อต้านสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ ่นที่แพร่หลาย ซึ ่งถูกขับเคลื ่อนด้วยความทรงจำทาง
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ประวัติศาสตร์ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งและการล่าอาณานิคม ยิ่งทำให้เป็นไปได้ยากที่จะมีการตอบสนอง
เชิงบวกต่อวัฒนธรรมอเมริกันและญี่ปุ่น (Norimitsu Onshi อ้างใน นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 62-63) 
 4.) คุณภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี 
 การประพันธ์บทละครโทรทัศน์ที่ถูกแต่งจากผู้กำกับชาวเกาหลีจะเน้นมายาคติที่สอดแทรกคุณธรรม
ความดี มิตรภาพ ครอบครัว และความรักอันงดงาม นำเสนอเกี่ยวกับมุมมองบนเส้นทางชีวิตของตัวละคร  ซึ่ง
เป็นพลังเชิงบวกที่สามารถตอบสนองตรงตามหลักจริยธรรมของชาวจีนที่ยึดถือ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ละคร
เกาหลีประสบความสำเร็จก็คือ นักแสดงที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่ออารมณ์เข้าถึงบทบาทตัว
ละครนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้านเนื้อหาของสื่อบันเทิงมักจะสร้างความผูกพันธ์ของตัวละครอย่างลึกซึ้ง
ภายในเรื ่องให้ผ ู ้ชมได้สัมผัสและเข้าใจความรู ้ส ึกส่วนหนึ ่งของตัวละคร ถ่ายทอดลักษณะการใช้ว ิถี
ชีวิตประจำวันที่เสมือนจริงนั้นถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเหมาะสม มีการผูกเนื้อหาที่สนใจ และซับซ้อนน่า
ติดตามผ่านการดำเนินเรื่องราวที่มีหลากหลายรูปแบบ การเข้าถึงบทบาทของตัวละครในทุก ๆ มิติ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านอาชีพ ลักษณะนิสัย ล้วนเป็นการกระทำที่ถูกสมมติขึ้นมาจากหลักความจริง การนำเสนอรายละเอียด
อาชีพของตัวละครอย่างสมจริง ยิ่งไปกว่านั้น ละครโทรทัศน์เกาหลีจะมีการดำเนินเรื่องราวที่เล่นกับความรู้สึก
ผู้ชมในหลากหลายมิติ อย่างการทำให้ความรู้สึกสงสารและความตลกขบขันไปด้วยกันได้ การดำเนินเรื่องราว
แบบตลกร้าย คือ ตัวละครตลกในเรื่องร้าย ๆ ตลกในเรื่องที่ไม่ควรตลก เช่น ตลกในเรื่องความโชคร้ายหรือ
ความทุกข์ของตัวละคร หรือการเอาประเด็นทางสังคม หรือคนสำคัญในสังคมมาล้อเลียน (นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 
2562: 63-66) 
 ในทางกลับกันละครจีนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำเล่ห์กลหรือเรียกว่าเพทุบายในราชสำนัก สงคราม
นองเลือดและชีวิตจริง ละครเกี่ยวกีบกลเล่ห์เพทุบายในราชสำนักและสงครามนองเลือดนั้นค่อนข้างโหดร้าย 
โหดเหี้ยม และไร้ความปราณี ในขณะที่รูปแบบของละครเกาหลีส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากความสามัคคีและ
ความรักของครอบครัว ความรักอันยิ่งใหญ่และยั่งยืน และมิตรภาพที่จริงใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการทางจิตวิญญาณของชาวจีนได้มากกว่า ในด้านนักเขียนบทละครของเกาหลีใต้ยังมีความเชี่ยวชาญใน
การสร้างเรื่องราวที่ดีในแบบธรรมดา ให้มีความสมจริง และเรียบง่าย ซึ่งนั่นทำให้ผู้ชมทุกคน โดยทุกเพศทุกวัย
สามารถค้นพบบทบาทที่สอดคล้องกันในละครได้ ศักยภาพของผู้กำกับและผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ชนชาติ
เกาหลีมีความสามารถและไม่หยุดที่จะพัฒนา ถือเป็นจุดแข็งแรงการผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีสู่เวที
โลกและสร้างกระแสนิยมทางวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ  นอกจากนี้ใน
การวางโครงเรื่องยังมีรายละเอียดของชีวิตในแง่มุมที่ตลกขบขันที่นักแสดงแสดงออกทางสีหน้า ภาษากายที่จริง 
และการโต้เถียงกันแบบน่ารัก ซึ่งมักทำให้คนหัวเราะหนังตลกนี้ทำให้คนลืมความเครียดในการทำงานและใน
ชีวิตไปชั่วคราว จิตวิญญาณได้รับการผ่อนคลายและช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้น มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นสำหรับ
ผู้คนในยุคปัจจุบันที่กำลังตกอยู่ในภาวะเหนื่อย และด้านนักแสดงที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อ
อารมณ์ในทางที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเข้าถึงบทบาทตัวละครนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นความสำคัญจับ
ความพึงพอใจทางด้านความงดงามและศิลปะของชาวจีน ดังนั้นการรับชมละครโทรทัศน์เกาหลีจึงทำให้สภาวะ
ทางอารมณ์ของชาวจีนได้ผ่อนคลายขึ้นจากความกดดันในสังคมจริง ๆ ของพวกเขา เพราะเมื่อได้รับชมละคร



47 
 

 
 

เกาหลีจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความพึงใจทางอารมณ์และการให้กำลังใจในการใช้ชีวิตผ่านจากเรื่องราวของตัว
ละครในบทบาทที่ถูกนำเสนอ  
 ฉะนั้นสาเหตุที่มีการรับละครเกาหลีเข้าในจีนนั้น เกิดจากการดำเนินเรื่องราวของละครโทรทัศน์ที่ มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การดำเนินเรื่องจากเริ่มต้นร้ายและปลายดี รวมไปถึงการดำเนินเรื่องราวแบบตลกร้าย
ที่สะท้อนสังคมเหมือนประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ละครโทรทัศน์เกาหลีก็ช่วยจรรโลงจิตใจของผู้ชมชาวจีน 
เนื่องจากละครโทรทัศน์ของจีนจะเน้นเรื่องราวที่มีความรุนแรง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่หนักหน่วง ไม่สามารถทำให้
ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายได้ ละครโทรทัศน์เกาหลียังสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งสามารถทำให้ผู้ชมทุกคน
ดูละครโทรทัศน์ร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกอึดอัดใจอีกด้วย (นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 67) 
 5.) ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา 
 เมื่อกระแสนิยมเกาหลีเพ่ิมสูงขึ้นในสังคมจีนนั้นเกิดจากการแปรสภาพสื่อรัฐให้ภาคเอกชนทั่วเอเชียใน
ปีค.ศ. 1990 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย ส่งผลให้บริษัทสถานีโทรทัศน์เอกชนเริ่ม
แสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการเปิดเสรีด้านสื่อ และการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
เอเชียช่วงปีค.ศ. 1997 และในหลายประเทศละครโทรทัศน์เกาหลีนั้นมีราคาต่ำกว่าต้นทุนของรายการโทรทัศน์
ท้องถิ่น ไม่เพียงแค่ภาครัฐบาลเกาหลีที่สนับสนุนการสร้างและการลงทุนเพื่อพัฒนาสื่อบันเทิง ยังมีบริษัทนั ก
ลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ภาคเอกชน อย่าง Samsung และ LG ยังมีส่วนช่วยในการเผยแพร่กระแสนิยมทาง
วัฒนธรรมเกาหลีได้รับการยอมรับในนอกประเทศด้วยการคัดลอกละครจากต้นฉบับแจกให้แก่สถานีกระจาย
เสียงและเผนแพร่ภาพในเอเชียฟรี (นพรัตน์ ใจเฉพาะ, 2562: 71-72) 
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บทที่ 4 
ผลกระทบจากความขัดแย้ง THAAD ที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ 

ในตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงของจีน 
 เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์สามารถทำให้เกิดการผลักดันและการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในทางกลับกัน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ก็ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระดับระหว่างประเทศก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน  อีกทั้งความขัดแย้งในทาง
การเมืองระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในทางเชิงลบและเชิงบวก ยิ่งไปกว่านั้นการชะงัก
ของอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลีใต้ที ่แทรกซึมในสังคมจีนก็ได้กลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญต่อการ
ขับเคลื่อนการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมบันเทิงจีน 
 
4.1 จุดเริ่มต้นประเด็นความขัดแย้งคาบสมุทรเกาหลี 
 4.1.1) ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีในประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ 
 ชนวนการเกิดปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี 
เป็นผลกระทบที่เรื้อรังจากสงครามเกาหลีที่ได้เริ่มต้นการเจรจาสู่ให้กลับสู่สภาวะความสงบในช่วงปีค.ศ. 1953 
คือ ข้อตกลงสงบศึกเกาหลี แต่ข้อตกลงดังกล่าวนี้เป็นเพียงข้อตกลงสงบศึกเพียงเท่านั้น ไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพ 
ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายอยู่ในสภาวะของการสงบศึกชั่วคราว ซึ่งก็หมายความ ณ ปัจจุบันคาบสมุทรเกาหลียังคงอยู่ใน
สภาวะสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงอยู่ อันปัญหาของความไร้เสถียรภาพของคาบสมุทร
เกาหลีในปัจจุบันยังคงหาวิธีทางแก้ไขปัญหานี้ให้แต่ละฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ร่วมกันของทุกฝ่ายไม่ได้ 
 หลังจากการลงนามในข้อตกลงสงบศึกเกาหลี คาบสมุทรเกาหลียังคงถูกแบ่งแยกตามแนวเส้นขนานที่ 
38 ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยผู้สนับสนุนเกาหลีใต้คือประเทศมหาอำนาจตะวันตกท่ีนำโดยสหรัฐฯ 
ในขณะที่ค่ายสังคมนิยมนำโดยสหภาพโซเวียต ให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือ คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นด่าน
หน้าของสงครามเย็นที่ซึ่งสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตต่างต่อสู้เพ่ือครองความเป็นเจ้า (hegemony) ถึงกระนั้น
คาบสมุทรเกาหลีก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างสงบในช่วงที่ประเทศมหาอำนาจทั้งสองอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างมีดลุย
ภาพ อย่างไรก็ตาม การดำรงอยู่ทางทหารในภูมิภาคหลังจากสงครามเกิดขึ้นอย่างมากในเกาหลีใต้ เนื่องจาก
สหรัฐฯ ยังคงฐานทัพเอาไว้ในเกาหลีใต้และนับตั้งแต่ ค.ศ. 1957 ก็ได้เริ่มนำเอายุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ในการโจมตี
เข้าประจำการ ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิถี (tactical nuclear weapons) ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 
เมื่อมีการดำเนินการข้อตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดออกจากคาบสมุทร โดยมีกองบัญชาการภาคพ้ืนแปซิฟิก
ของสหรัฐฯ (Pacific Headquarters) ทำหน้าที่ป้องกันภัยด้านนิวเคลียร์ให้แก่เกาหลีใต้ (กุลนันทน์ คันธิก, 
2560: 6-7) 
 ในช่วงสงครามเย็นเกาหลีเชื ่อว่าประเทศเกาหลีเหนืออยู่ในช่วงวิกฤตจากการถูกภัยคุกคามจาก
ภายนอก ดังนั้นเกาหลีเหนือจึงต้องหาประเทศมหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นฝ่ายสังคมนิยมที่มี
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ศักยภาพมากพอเพ่ือรับประกันและความช่วยเหลือทั้งในด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ และพลังงาน ยิ่งไปกว่านั้น
สหภาพโซเวียตยังให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือในด้านจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งแรกเพ่ือการวิจัยนิวเคลียร์ โดยมีเพียง
แค่เครื่องปฏิกรณ์น้ำมวลเบาเครื่องแรกเท่านั้น ให้สามารถใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ โดยความตั้งใจของ
สหภาพโซเวียตต้องการแค่ถ่ายทอดด้านองค์ความรู้งานวิจัย ไม่ได้ต้องการให้เกาหลีเหนือนำเอาการวิจัยไปต่อ
ยอดเป็นการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ สหภาพโซเวียตจึงไม่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม 
(Uranium Enrichment) หรือการผลิตพลูโตเนียม จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่วนหนึ่งของงานวิจัยนิวเคลียร์
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1980 เกาหลีเหนือได้
เริ่มก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ระบายความร้อนด้วยก๊าซ  การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความ
เคลื ่อนไหวของสหรัฐฯ ในคาบสมุทรเกาหลีเพื ่อจับตามองและให้ความสนใจที่สะท้อนออกมาด้วยท่าที
หวาดระแวงต่อการเติบโตขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ จึงเป็นผลให้สหรัฐฯ ต้องเคลื่อนไหว
ในการกดดันสหภาพโซเวียตบีบบังคับให้เกาหลีเหนือยอมรับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ทว่าช่วง
ต้นทศวรรษที่ 1990 กับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเย็นได้ทำลายสมดุลใน
คาบสมุทรเกาหลี เมื่อเกาหลีเหนือสูญเสียหัวเรือใหญ่ฝ่ายสังคมนิยมจึงทำให้รู้สึกถึงความไม่มั่นคงต่อประเทศ
อย่างมาก เพราะผลกระทบจากการล่มสลายของโซเวียตนั ้นส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง 
เนื่องจากผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมตกต่ำลงถึงขีดสุด ในทางกลับกัน สถานภาพของ
ระบบเศรษฐกิจเกาหลีใต้กลับก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษ 1970 และยังเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี 
ดังนั้นหลังจากที่ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ 
เกาหลีเหนือจึงต้องหาพันธมิตรประเทศสังคมนิยมที่ยังคงและมีศักยภาพมากพอที่เกาหลีเหนือสามารถพ่ึงพาได้
นั่นก็คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กลายมาเป็นผู้นำในฝ่ายสังคมนิยมแทน แต่ความหวังของเกาหลีเหนือก็ไม่
อาจเป็นเช่นนั้น เนื่องจากการเลือกวางท่าทีนิ่งเฉยของจีนที่มีต่อการช่วยเหลือประเทศเกาหลีเหนือ ทว่ากลับ
หันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีใต้แทน พฤติกรรมดังกล่าวจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่เกาหลี
เหนือและผิดหวังกับท่าทีเช่นนี้ของจีน จึงยิ่งทำให้เกาหลีเหนือรู้สึกโดดเดี่ยวและหันไปสร้างความมั่นคงของ
ประเทศด้วยตนเอง (กุลนันทน์ คันธิก, 2560: 7-9) 
 เหตุการณ์ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 สร้างความกังวลให้กับเกาหลีเหนืออย่างมาก และนำไปสู่การ
ตัดสินใจของเกาหลีเหนือที่จะดำเนินการตามแนวทางของตนเอง รวมถึงการเดินหน้าเรื่องนิวเคลียร์ตราบเท่าที่
เกาหลีเหนือยังคงกังวลเรื่องความมั่นคงอยู่มาก หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโซล ใน ค.ศ. 1988 
สหภาพโซเวียต หรือรัสเซีย (ประเทศที่ถูกตั้งขึ้นใหม่และได้รับสืบสิทธิ์จากสหภาพโซเวียตหลังจากการล่ม
สลาย) และจีนตัดสินใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ ในทางตรงข้าม สหรัฐฯ ซึ่งเป็น
คู่กรณีโดยตรงในข้อตกลงสงบศึก กลับไม่แสดงท่าทีใด ๆ ในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ ไม่
แตกต่างจากท่าทีของพันธมิตรอย่างญี่ปุ ่น โอกาสของการสร้างการยอมรับฝ่านไป พร้อมกับสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตก็พลาดไปด้วย ราว ค.ศ. 1990 สหรัฐฯ พบว่าเกาหลีเหนือได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
อย่างลับ ๆ ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม IAEA จึงตุดสินใจที่จะเข้าไปตรวจสอบตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ เกาหลีเหนือได้รับการตรวจสอบจาก IAEA แบบไม่ได้นัดหมายถึง 6 ครั้ง แต่ปฏิเสธถึงวัตถุประสงค์
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และผลลัพธ์ของการตรวจสอบดังกล่าว ภายในปีเดียวกัน สหรัฐและเกาหลีใต้กลับมาซ้อมรบทางทหารร่วมกัน
อีกครั้งภายใต้ชื่อ “Team Spirit” ในขณะที่ IAEA เสนอ “การตรวจสอบเป็นพิเศษ” (special inspection) 
ต่อเกาหลีเหนือ ความกดดันจากทั้งสองกรณีนี้ทำให้เกาหลีเหนือประกาศถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์ จนนำมาสู่วิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีครั้งแรก (กุลนันทน์ คันธิก, 2560: 9) สหรัฐฯ จึงเริ่มแนวทาง
สร้างความกดดันและท่าทีต่อต้านเกาหลีเหนือต่อการแก้ไขปัญหานี้อย่างมาก โดยมีการลงมติเห็นชอบในวุฒิ
สภาพสหรัฐฯ เพื่อผลักดันการดำเนินการทางทหารจัดเตรียมกองทัพให้การป้องปรามและขับไล่การโจมตีจาก
กองทัพเกาหลีเหนือเมื่อถึงคราวจำเป็น อีกท้ังสหรัฐฯ ก็รับรู้ว่าการปฏิบัติการทางทหารเช่นนี้มีผลกระทบอย่าง
มากที่เกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้ ดังนั้นอดีตประธานาธิปดีจิมมี คาร์เตอร์ ได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดี
คิมอิลซุง ณ กรุงเปียงยางเพื่อยืนยันว่าเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ จะเจราจาเรื่องปัญหานิวเคลียร์ นำไปสู่การพัฒนา
หนทางการแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนทัศนคติและปรับเปลี่ยนเป็นการเน้นเจรจามากขึ้น นับหลังจากการเจรจา
ระดับสูงขึ้น 3 ครั้งในนิวยอร์กและเจนีวา ได้นำมาสู่การลงนามในข้อตกลงระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ 
(U.S.-DPRK Agreed Framework) โดยสาระสำคัญกล่าวว่า เกาหลีจะต้องยกเลิกเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ
หน่วงความเร็วนิวตรอนด้วยแกร์ไฟต์ และสหรัฐฯ จะจัดตั้งกลุ่มหุ้นส่วนระหว่างประเทศขึ้นมามเพื่อตรวจสอบ
และสนับสนุนระดมเงินทุนช่วยเหลือในการก่อสร้างเครื่องนิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบาและขนส่งน้ำมันเตามายัง
เกาหลีเหนือ โดยโครงการก่อสร้างนี้อยู่ภายใต้การดำเนินการของสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพื่อชดเชยใน
เรื่องพลังงานที่ขาดแคลนเนื่องจจากการยกเลิกเครื่องปฏิกรณ์ไปให้แก่เกาหลีเหนือ แต่ทว่าการดำเนินการทุก
อย่างตามข้อตกลงระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ เป็นไปอย่างล่าช้า และท้ายที่สุดโครงการดังกล่าวก็ไม่
สำเร็จ 
 ถึงแม้สหรัฐจะเลือกใช้แนวทางที่ครอบคลุมและผสมผสานในการรับมือกับปัญหานิวเคลียร์และ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยยึดมั่นในการเจรจาทวิภาคีว่าเป็นวิธีการที่จำเป็น และ
เสริมด้วยการประสานงาน 3 ฝ่าย กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามแต่ละฝ่ายไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนง
ทางการเมืองหรือความสามารถที่เพียงพอในการดำเนินการตามพันธกรณีสารัตถะของข้อตกลงถูกทิ้งไว้อย่าง
คาราคาซัง 
 4.1.2) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีอย่างสันติ 
 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2002 หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐฯ อ้างว่าได้ค้นพบโครงการนิวเคลียร์ลับของ
เกาหลีเหนือ และได้รับหลักฐานว่าเกาหลีเหนือได้ซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์จากต่างประเทศ หน่วยข่างกรอง
จากสหรัฐฯ ยังได้เปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมลับที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับปากีสถาน
ด้วย (David Sanger and Jame Dao, 2545 อ้างใน กุลนันทน์ คันธิก, 2560: 13) นายเจมส์ เคลลี ผู ้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เดินทางมาเยือน
เปียงยางทันทีในการเจรจากับนายคังซ็อกจู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเคลลีนำเสนอ
หลักฐานการนำเข้าวัตถุที่ใช้ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือ นายคังไม่ได้พยายามที่จะปกปิด
อะไรและยอมรับว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาเป็นเรื่องจริง  (David Sanger, 2545 อ้างใน กุลนันทน์ คันธิก, 
2560: 14) การกระทำเช่นนี้ของเกาหลีเหนือแสดงว่ามีเจตนาในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จากยูเรเนียมอย่าง
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ลับ ๆ ซึ่งเท่ากับว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตลกลงสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ รวมถึงการสิ้นสุดการเจรจาในระดับทวิ
ภาคีตามไปด้วย สำหรับเกาหลีเหนือเองก็เห็นว่าสหรัฐฯ นั้นล้มเหลวต่อการดำเนินการตามสาระสำคัญของ
ข้อตกลงเช่นกัน ดังนั้นนี่จึงเป็นปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือและ
สหรัฐฯ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน และในที่สุดก็นำไปสู่วิกฤตการณ์นิวเคลียร์ครั้งที่ 2  
 แม้ว่าข้อตกลงสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือไม่ประสบผลสำเร็จ และจากการท่สหรัฐฯ ส่งรัฐมนตรีพาวเวลล์มา
เยือนจีนเพื่อขอความช่วยเหลือ ประกอบกับคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นผลประโยชน์ของจีน
เช่นกัน หลังจากมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว รัฐบาลจีนจึงได้ตัดสินใจยอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ โดย
แผนการก็คือการเชิญเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ มาร่วมเจราไตรภาคีที่จีน ทางการเกาหลีเหนือก็เห็นด้วยที่จะเข้า
ร่วมไตรภาคีนี้แต่จุดยืนของเกาหลีเหนือยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือเปียงยางเชื่อว่าการแก้ปัญหานี้จะเกิดขึ้น
ได้ก็ด้วยการเจรจาทวิภาคีกับสหรัฐฯ เท่านั้น เพราะอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถูกพัฒนาจึ้นเพ่ือตอบโต้กับ
ภัยคุกคามสหรัฐฯ  
 การเจรจาได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ จากการเจรจา 3 ฝ่ายสู ่การเจรจา 6 ฝ่าย โดยจีนได้
ดำเนินการที่จะนำคู่เจรจากลับสู่โต๊ะเจรจา ระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. 2003 ถึงเดือนตุลาคม ค.ศ.2007 
จัดการเจรจา 3 ฝ่ายขึ้น 1 ครั้ง มีตัวแทนจากสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือเข้าร่วม ทั้งยังได้จัดการเจรจา 6 ฝ่ายขึ้น
ถึง 6 ครั้ง มีตัวแทนจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และรัสเซีย เข้าร่วมเพิ่มเติม เส้นทางไม่ได้ตรงไปตรงมา แต่เมื่อการ
เจรจายังคงดำเนินต่อไป สถานการณ์นิวเคลียร์เกาหลีก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุม การเจรจา 6 ฝ่ายนำมาซึ่ง
เอกสาร 3 ชิ้น ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2005 แถลงการณ์ร่วมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
2007 และแถลงการณ์ร่วมวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2007 ซึ่งได้วางรากฐานทางการเมืองในการแก้ไขปัญหา
นิวเคลียร์เกาหลีอย่างสันติผ่านการพูดคุยและเจรจา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียใจว่าความตกลงเหล่านี้ที่นำมา
ซึ่งความหวังในการขจัดปัญหานิวเคลียร์ออกจากคาบสมุทรกลับไม่ได้รับการดำเนินการแต่อย่างใด (กุลนันทน์ 
คันธิก, 2560: 16) 

นอกจากนี้ภายในการร่วมดำเนินการเจรจาในแต่ละครั้งยังคงมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้การเจรจานั้น
หยุดชะงักจนนำมาสู่ความล้มเหลวและความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นในคาบสมุทรเกาหลี 
 4.1.3) ท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเกาหลีเหนือทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการแก้ไขปัญหา
นิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี  
 เหตุการณห์ลายครั้งที่สหรัฐฯ ได้แสดงท่าทีต่อต้านเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนต่อการกระทำเกาหลีเหนือ 
ซึ่งเป็นผลของการเจรจาในหลายครั้งที่หยุดชะงักและล้มเหลวไป ยิ่งไปกว่านั้นเกาหลีเหนือก็แสดงท่าทีโต้กลับ
การกระทำของสหรัฐฯ ที่มีท่าทีต่อต้านเกาหลีเหนือเช่นกัน แรกเริ่มสหรัฐฯ มีจุดยืนที่มั่นคงในการแสดงทัศนคติ
เชิงลบต่อเกาหลีเหนือจากการเพิกเฉยต่อท่าทีเกาหลีเหนือที่แสดงความเสียใจต่อสหรัฐฯ ในเหตุการณ์ก่อการ
ร้ายในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นการก่อการร้ายครั้งสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ ประกาศสงครามต่อตา้น
การก่อการร้าย เกาหลีเหนือเองก็แสดงจุดยืนของตนเองในฐานะสมาชิกสหประชาชาติว่า เกาหลีเหนือนั้นไม่
ยอมรับการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ และจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของตน แต่สหรัฐฯ กลับเพิกเฉยต่อท่าทีดังกล่าว
ของเกาหลีเหนือ และต่อมาก็ประกาศว่า เกาหลีเหนือ อิหร่านและอิรัก เป็น “อักษะแห่งความชั่วร้าย” สะท้อน
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ให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจต่อเกาหลีเหนือแม้ว่าเกาหลีเหนือจะแสดงจุดยืนของตนเองก็ตาม สืบเนื่องจากปัญหา
นิวเคลียร์เกาหลีที่ยังคงทำให้สหรัฐฯ ยังคงแคลงใจในท่าที่ของเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ภายใต้การเจรจา 3 ฝ่าย
และ 6 ฝ่าย ก็เกิดการต่อต้านเกาหลีเหลือหลายครั้งจากการดำเนินการเจรจาที่ไม่ลงรอยกัน (กุลนันทน์ คันธิก, 
2560: 13) 
 ในการเจรจา 3 ฝ่าย เกาหลีเหนือไม่สามารถเชื่อใจสหรัฐฯ ได้อีกต่อไปและในช่วงที่สหรัฐฯ มีนโยบาย
ที่เป็นปฏิปักษ์ เกาหลีเหนือจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อรับประกันความมั่นคงของตนเอง จีน
คัดค้านการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเด็ดเดี่ยว แต่ในขณะเดียวกันจีนก็แสดงความเข้าใจต่อความ
กังวลด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือและสนับสนุนการเจรจาหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหานี้  (กุลนันทน์ คันธิก, 
2560: 18) เป็นผลทำให้เข้าสู่การเจรจา 6 ฝ่าย แต่ถึงกระนั้นเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ ก็ยังคงไม่สามารถตกลง
แนวทางร่วมในการเจรจาได้ เพราะว่าผลจากการเจรจา 6 ฝ่ายที่เกาหลีเหนือของถอนตัวและจะเข้าร่วมการ
เจรจาก็ต่อเมื่อสหรัฐฯ ล้มเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ  เนื่องจากกระทรวงการคลังของ
สหรัฐฯ กล่าวหาธนาคาร Banco Delta Asia (BDA) ในข้อหาฟอกเงินและหมุนเวียนธนบัตรปลอมในบัญชีของ
เกาหลีเหนือว่าทำเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าน อีกทั้งสหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้อายัดเงินจำนวน 25 ล้านเหรียญ
สหรัฐของเกาหลีเหนือและขึ้นบัญชีดำบรรษัทเกาหลีเหนืออีก 8 แห่ง รวมถึงอายัดทรัพย์สิน แต่ในทางตรงกัน
ข้าม สหรัฐฯ กลับไม่เห็นด้วยกับการต่อรองเช่นนี้ของเกาหลีเหนือจึงเลือกที่ให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพ่ิม
การคว่ำบาตรอย่าต่อเนื่องดังนั้นก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงจากเกาหลีเหนือที่ต้องการโต้กลับการกระทำ
การคว่ำบาตรที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ โดยการทดสอบขีปานาวุธ 7 ลูกไปยังทะเลญี่ปุ ่นในปี ค.ศ. 2006 และ
ประกาศความสำเร็จในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน (กุลนันทน์ คันธิก, 2560: 24-25) 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 เกาหลีเหนือและสหรัฐฯ เลือกจัดการเจรจาระดับสูงครั้งที่ 3 ขึ้น เพ่ือให้ทั้งสอง
ฝ่ายยืนยันพันธกรณีในการดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมวันที่ 19 กันยายน โดยระบุว่าข้อตกลงสงบศึกเกาหลี
เป็นส่วนสำคัญต่อสันติภาพและเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพ ทั้ง
สองฝ่ายตกลงที่จะยึดมั่นในมาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลี
เหนือและสหรัฐฯ แต่ว่าในช่วงปีเดียวกันเนื่องจากเกาหลีเหนือเลือกปล่อยดาวเทียม Kwangyongsong-3 ทำ
ให้สหรัฐฯ ตัดสินใจคว่ำบาตรเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งด้วยการปรับรายการคว่ำบาตร โดยเพิ่มบริษัทของเกาหลี
เหนืออีก 3 บริษัท จึงทำให้ช่วงที่ 5 ของการประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ระบุว่า ระบอบ
การปกครองของเกาหลีเหนือจะไม่มีวันล่มสลายและเกาหลีเหนือจะกลายเป็นชาตินิวเคลียร์และมหาอำนาจ
ทางทหารที่ไร้คู่แข่ง ส่งผลให้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวหาว่า เกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคามของสหรัฐฯ และ
จะเริ่มการขยายมาตรการการคว่ำบาตรต่อกรุงเปียงยางเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี เกาหลีเหนือก็เพิกเฉยต่อการกระทำ
ของสหรัฐฯ ด้วยการประกาศความสำเร็จของการส่งดาวเทียม Kwangyongsong-3 ว่าดาวเทียมตัวนี้เป็น
ขีปนาวุธ อีกทั้งเกาหลีเหนือยังได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการทำการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 3 จึงนำไปสู่
การประณามการกระทำดังกล่าวและกำหนดการคว่ำบาตรครั้งใหม่ โดยการร่วมลงมติในคณะมนตรีความมั่นคง
แหล่งสหประชาชาติ 
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 สถานการณ์เริ่มบานปลายและสร้างความตรึงเครียดภายในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมาก
ขึ้น เมื่อในปี ค.ศ. 2016 เกาหลีเหนือได้ทำการทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 4 เป็นเหตุให้สหรัฐฯ ต้องกดดันเกาหลี
เหนือด้วยการสนับสนุนและผลักดันให้เกาหลีใต้ประกาศว่ากำลังพิจารณาการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัย
ไกล หรือที่เรียกว่า Terminal High Altitude Area Defense System (THAAD) และสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ยัง
ได้ดำเนินการซ้อมรบทางทหาร ซึ่งครั้งนี้เป็นการซ้อมรบครั้งนี้ยังมีขนาดใหญ่กว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา จึงทำให้การ
ซ้อมรบทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศได้ขยายขนาดและเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้นจากเกาหลีเหนือ การฝึก
เช่นนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความตึงเครียด แต่ยังเป็นการบีบบังคับให้เกาหลีเหนือต้องใช้กำลังคน วัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน
เกาหลีเหนือ ถึงกระนั้นเกาหลีเหนือก็ยังคงดำเนินการทำการทดลองทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่ 5 ส่งผลให้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้เกาหลีเหนือเป็นแหล่งการฟอกเงินและดำเนินการเพ่ิมชื่อผู้นำเกาหลีเหนือ
ในขณะนั้นอย่างคิมจองอึน ในบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตรเป็นครั้งแรก ยิ่งไปกว่านั้น เกาหลีเหนือเองก็ตอบโต้ต่อ
การกระทำดังกล่าวของสหรัฐฯ ด้วยการยิ่งขีปนาวุธระยะกว่า 500 กิโลเมตรตกในทะเลตลอดเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม 
 กล่าวสรุปได้ว่าหากมองย้อนกลับไปช่วง 8 ปีของรัฐบาลโอบามา สหรัฐฯ เชื่อมโยงประเด็นนิวเคลียร์
กับการไม่ยอมรับระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือ ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับ “ความโหดร้ายของระบอบ” ก็สร้างความกังวลให้กับประชาคมระหว่างประเทศอย่างมาก สหรัฐฯ มี
นโยบาย “ความอดทนทางยุทธศาสตร์” (strategic patience) ซึ่งมีสาระสำคัญก็คือ ไม่ว่าเกาหลีเหนือจะ
จัดการตนเองอย่างไร สหรัฐฯ ก็จะไม่พิจารณาอย่างจริงจังถึงความกังวลด้านความมั่นคงของเปียงยาง หาก
เกาหลีเหนือยินดีที่จะเจรจา สหรัฐฯ ก็จะเจรจาด้วย แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่
อย่างใด หากเกาหลีเหนือเลือกการเผชิญหน้า สหรัฐฯ ก็จะคว่ำบาตรรุนแรงขึ้น เป้าหมายสูงสุดก็คือต้องการ
เห็นการล่มสลายของระบอบเกาหลีเหนือภายใต้การกดดันอย่างต่อเนื่อง นโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐฯ โดย
พฤตินัยที่ถูกปกปิดด้วยคำว่า “ความอดทน” ปะทะกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเกาหลีเหนือในการ
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางลบ ส่งผลให้สถานการณ์ตึงเครียดทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น (กุลนันทน์ คันธิก, 2560: 36) 
 
4.2 ความขัดแย้งในประเด็นปัญหาข้อพิพาท THAAD ระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ 
 4.2.1) ความขัดแย้งในประเด็นข้อพิพาท THAAD  
 ปัญหาจากผลกระทบของความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี ส่งผลให้
เกาหลีเหนือดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามต่อประเทศในคาบสมุทรเกาหลี 
โดยเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลี ทำให้เกิดการ
ประกาศพิจารณาในการนำเอาระบบป้องกันขีปนาวุธวิสัยไกล หรือที่ เรียกว่า Terminal High Altitude Area 
Defense System (THAAD) ก่อเกิดความขัดแย้งกับจีนในด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์คาบสมุทรเกาหลีอีก
ครั้งหนึ่ง 
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 การก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจใหม่ของประเทศจีนซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงได้ท้าทาย
อำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจหลักที่กำลังครองอำนาจอยู่ในปัจจุบัน อันเป็น
ผลให้ชาติมหาอำนาจทั้งสองยิ่งทวีความขัดแย้งมากขึ้นในฐานะคู่แข่งทางยุทธศาสตร์  ส่วนด้านความมั่นคง 
ถึงแม้ว่าหลังยุคสงครามเย็นสิ้นสุด โครงสร้างระหว่างประเทศจะมีลักษณะความร่วมมือขององค์กรระหว่าง
ประเทศมากขึ้น แต่ร่องรอบจำนวนมากของสงครามเย็นคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปัญหาความ
ร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ปัญหาช่องแคบไต้หวันที่ยังคงเป็นจุดเผชิญหน้า
กันของชาติมหาอำนาจ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้เกี่ยวกับการลากเส้นประจุด 9 ตามแนว
ยุทธศาสตร์ First Island Chain รวมถึงปัญหาคาบสมุทรเกาหลีที่มีการพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่าง
ต่อเนื่องจนทำให้คาบสมุทรเกาหลีตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงและไร้เสถียรภาพความม่ันคง ถึงแม้ปัญหานี้จะถูก
ดึงเข้าสู่โต๊ะเจรจาทั้งเจรจา 3 ฝ่ายและเจรจา 6 ฝ่าย ก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เมื่อเกาหลีเหนือ
ขอถอนตัวเข้าร่วมการเจรจา 6 ฝ่ายครั้งที่ 6 จากการกระทำของสหรัฐฯ ที่ทำลงในบัญชีรายชื่อการคว่ำบาตร
ของประธานาธิบดีคิมจองอึน ซึ่งเป็นการโต้ตอบจากการดำเนินการส่งดาวเทียมที่เกาหลีเหนืออ้างว่าเป็น
ขีปนาวุธ การการทำของสหรัฐฯ เช่นนี้ยิ่งทำให้เกาหลีเหนือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ความตึง
เครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน 
 ประเด็นใหม่ที่สร้างความกังวลให้กับจีนเป็นอย่างมากก็คือ ในวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 สหรัฐฯ 
และเกาหลีใต้ประกาศที่จะนำเอาระบบต่อต้านขีปนาวุธ THAAD เข้าประจำการในเกาหลีใต้ เนื ่องจาก
พฤติกรรมอันก้าวร้าวของประเทศเกาหลีเหนือที่สร้างผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมา
จนถึงปัจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเข้ามามีบทบาทในการดูแลเสถียรภาพของภูมิภาคนี ้มากยิ ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2013 ประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินใจขยายขอบเขตระบบการป้องกัน
ตนเองด้วย ‘THAAD’ ในประเทศเกาหลีใต้ ที่เมืองซองจู จังหวัดย็องซังเหนือ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัย
คุกคามของประเทศเกาหลีเหนือ เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่กำลังปรับปรุงระบบป้องกันขีปนาวุธ PAC-3 และ
กำลังพิจารณาระบบ THAAD อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวกลับสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับจีน 
และประเทศรัสเซีย ด้วยเหตุผล 3 ประการ (1)สมรรถนะเรดาร์ AN/TPY-2 สามารถปรับระยะตรวจจับการ
ปล่อยขีปนาวุธได้ไกลถึงดินแดนส่วนหนึ่งของจีนและรัสเซีย (2)เป็นการกระตุ้นให้ประเทศเกาหลีเหนือแสดง
ท่าทีต่อต้านอย่างก้าวร้าวมากข้ึน (3)เป็นผลเสียต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศจีนและประเทศรัสเซียในกรณีที่
เกิดความขัดแย้งจนถึงขั้นใช้กำลังทางทหาร ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD จะติดตั้ง
อย่างสมบูรณ์ภายในปีคริสต์ศักราช 2017 และสามารถใช้งานในทางปฏิบัติได้ทันที (มุนินทร์พันธุ์ ชาตะรัตน์, 
2559: 38-41) 
 การกระทำของเกาหลีเหนือจึงเปรียบเสมือนการบีบบังคับให้เกาหลีใต้ต้องเปิดฉากสงครามกับเกาหลี
เหนืออย่างจริงจังมากขึ้น ในส่วนของสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ต่างมองว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ
ของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายจึงมีการหารือในเรื่อ งการป้องกันความมั่นคงของ
ประเทศ โดยข้อสรุปของการหารือก็ได้ออกมาในรูปแบบของติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ในเกาหลีใต้ 
ตามผลการหารือเมื่อกรกฎาคม ค.ศ. 2016 โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นหรือทำลายขีปนาวุธที่ยิงจากเกาหลี
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เหนือ ความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้แก่เกาหลีเหนืออย่างมาก 
และเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น เกาหลีเหนือก็ได้ทดสอบการยิงขีปนาวุธเป็นการตอบโต้ การกระทำของ
ดังกล่าวของสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ จากประเด็นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนี้เห็นได้ชัดว่าเกาหลีเหนือเป็นภัย
คุกคามร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงต้องมีนโยบายที่เด็ดขาดเพื่อป้องกันตนเอง จน
นำมาสู่การติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธก็ไม่ได้เป็นที่พึงพอใจกับทางประเทศจีนที่เป็นอีกหนึ่งเพื่อนบ้านและ
ประเทศคู่ค้าสำคัญของเกาหลีใต้ ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น (วรวรรณ ศิลาวรรณา, 2562: 34) 
 1.) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ 
 แม้ว่าในอดีตนั้นทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ในเชิงคู่ตรงข้ามของอุดมการณ์ทางการเมืองที่ได้
แสดงให้เห็นด้วยการแสดงอำนาจปะทะกันในเชิงขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม จากการที่เวทีการเมืองนั้นเปิดกว้าง
มากขึ้นจากความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ก็ทำให้ทางเกาหลีนั้นได้มัการพยายามที่ สานสัมพันธ์กับทางจีนให้ดีขึ้น
กว่าแต่ก่อน รวมถึงยังเจรจาไกล้เกลี่ยนต่อรองและลดทอนการใช้อำนาจของตัวเองมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ปะทะทางอำนาจของแต่ละฝั่งมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าความสัมพันธ์อันของทั้งสองฝั่งกำลังเบ่ง
บานด้วยการเจรจาทางการทูตเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันประเทศจีนเองก็มีมุมมองและเน้นเรื ่อง
อุดมการณ์ทางการเมืองของตนเป็นที่ตั้ง ซึ่งเมื่อสังเกตบริบททางการเมืองทั้งสองฝั่งแล้วนั้น จึงมองได้ว่าแม้ว่า
จะมีการสานสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีอย่างไรก็ตาม แต่ก็ยังมีความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมื องที่รอ
วันปะทุอีกครั้งได้ด้วยเช่นกัน (วรวรรณ ศิลาวรรณา, 2562: 23) อีกทั้งจีนเองก็เป็นคู่ค้าคนสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของเกาหลีใต้มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยเริ่มจากจีนได้เปิดโอกาสให้เกาหลีใต้เข้าไปเปิดสำนักงานการค้า
ขึ ้นที ่กรุงปักกิ ่งและจีนเองก็จะจัดตั ้งสำนักงานการค้าขึ ้นที ่เกาหลีใต้เช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจของจีนและเกาหลีใต้นั้นมีแนวโน้มที่
เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้จีนมีบทบาทเป็นคู่ค้าคนสำคัญที่เกาหลีใต้ส่งออกสินค้าในอัตราต่อปีที่สูงขึ้น
เรื่อย ๆ ต่อมาจีนยังเพิ่มการอนุมัติการประกอบธุรกิจจากเกาหลีใต้เพิ่มข้ึนอีกถึง 18,517 โครงการ อีกท้ังในช่วง
ปี ค.ศ. 2005 จีนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ โดยในปีนั้นเกาหลีใต้ได้ส่งออกสินค้าไปยังจีนเป็น
มูลค่ากว่า 62 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นมูลค่ากว่า 38.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
นอกจากนี้ในด้านการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่
เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้เป็นอันดับ 1 อีกด้วย ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและแน่นแฟ้
นในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศอันดี
งามของทั้งสองประเทศ 
 นอกจากนี้ในค.ศ. 2015 ประเทศจีนและเกาหลีใต้ได้บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: 
FTA) ร่วมกันอย่างเป็นทางการ เป็นการทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยทั้งสองประเทศจะขจัด
อุปสรรคทางการค้าด้วยทำลายกำแพงภาษีในการยกเลิกการเก็บภาษีของสินค้านำเข้าระหว่างทั้งสองประเทศ 
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนั้น ทางเกาหลีใต้จะยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ของสินค้าทั้งจาก
จีนภายในเวลา 10 ปี หลังเริ่มใช้ข้อตกลง ขณะที่จีนจะยกเลิกการเก็บภาษีต่อสินค้าเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของ
สินค้าทั้งหมดที่มาจากเกาหลีใต้ และภายในระยะเวลา 20 ปีหลังเริ่มใช้ข้อตกลง เกาหลีใต้ยกเลิกการเก็บภาษี
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สินค้าเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของสินค้าจีนทั้งหมด ขณะที่จีนจะยกเลิกภาษีเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของสินค้า
ทั้งหมดจากเกาหลีใต ้(รัตนาพงศ์ทวิช อ้างใน วรวรรณ ศิลาวรรณา, 2562: 25) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า การลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรีในครั้งนี้ จะช่วยเพ่ิม
โอกาสการส่งออกสินค้า และขยายแหล่งตลาดภายในประเทศจีนเพ่ิมข้ึน โดยจีนนั้นจะเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของ
เกาหลีใต้ และเกาหลีใต้ก็จะเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของจีน จะสังเกตได้ว่าเกาหลีใต้นั้ นมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่
ต้องพึ่งพาจีนมากกว่า เนื่องจากเกาหลีใต้ยังคงต้องพึ่งพาแหล่งระบายสินค้าขนาดใหญ่อย่างจีน จึงทำให้ใน
ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้น เกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่าเพราะมีอำนาจในการต่อรองที่
น้อยกว่าจีน และการที่จีนมีบทบาทเป็นประเทศมหาอำนาจแถบเอเชียและยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเกาหลี
ใต้ ดังนั้นจีนมีบทบาทอย่างมากในหลาย ๆ ด้านต่อคาบสมุทรเกาหลี 
 2.) ระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกล THAAD 
 ระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกล หรือ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) มีการ
ติดตั้งระบบเรดาร์แบบ AN/TPY-2 X-band ที่ใช้ในระบบ THAAD เป็นเรดาร์ที่ส่งสัญญาณภาคพื้นดิน (land-
based transportable radar) ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด ด้วยพิสัยประมาณ 1 ,200-2,000 กิโลเมตร 
ระยะทางในการตรวจจับสัญญาณขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลในช่วงขาขึ้น (ascent stage) อยู่ที ่กว่า 
2,000 กิโลเมตร ทั้งยังสามารถคำนวณจุดกระทบ (impact points) ที่คาดหวังของหัวเรือรบหรือหัวรบปลอม
จากระยะทางประมาณ 580 กิโลเมตรได้อีกด้วย  
 ความร่วมมือในการติดตั้งระบบขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในครั้งนี้สร้าวความไม่พอใจแก่
จีนมาก เนื่องจากระบบ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) มีประสิทธิภาพสูงจนสามารถ
นำมาใช้สังเกตความเคลื่อนไหวทางทหารและตรวจจับความเคลื่อนไหวทางทหารและตรวจจับความเคลื่อนไหว
ของอากาศยานต่าง ๆ ของจีนได้ และจีนยังกังวลว่าระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจากการตั้ง
รับเป็นสถานะเชิงรุก เพราะการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวขยายเรดาร์ได้ไกลถึง 3,000 กิโลเมตรจนสามารถจน
สามารถตรวจจับการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่มุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว และแม้ว่าระบบดังกล่าว
ที่ติดตั้งในประเทศเกาหลีใต้จะไม่สามารถสกัดขีปนาวุธได้ทันแต่ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังฐานปฏิบัติการ
ต่าง ๆ เช่น ในเกาะโอกินาว่า เกาะกวม เกาะฮาวาย กองทัพเรือที่ 7 ในแปซิฟิก หรือในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการ
ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธชนิดนี้ไปแล้วถึง 2 ระบบ ทำให้เกิดเครือข่ายตรวจจับขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่
บริเวณกว้าง ทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถสกัดกั้นและตอบโต้ขีปนาวุธของจีนได้ตั ้งแต่ระยะกลางตลอดจน
ปลายทาง การติดตั้งระบบเหล่าจึงถือเป็นการบั่นทอนขีดความสามารถทางการทหารและยุทธศาสตร์ของจีน
หากเกิดสงครามระหว่างทั้งสองประเทศขึ้น โดยจีนมองว่าแท้จริงแล้วการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าว
ในประเทศเกาหลีใต้ของสหรัฐอเมริกามีจุดประสงค์ในการพยายามที่จะปิดล้อมประเทศจีนด้วยการแผ่ขยาย
อิทธิพลทางการทหารโดยเฉพาะในเขตประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาประชิดเขตแดนของจีน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน (ปริยากร ศรีเมธากุล, 2562: 4-5) ไม่เพียงเท่านั้น
หากระบบนี้ประจำการในเกาหลีใต้ จะเป็นการเริ่มต้นของการแสวงหาความมั่นคงแบบที่ต้องมีฝ่ายหนึ่งได้และ
ฝ่ายหนึ่งเสียง (zero-sum) หากเรื่องเหล่านี้เป็นจริง จีนและสหรัฐฯ อาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรง
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ยิ่งขึ้นจากปัญหาความสมดุลทางยุทธศาสตร์ และปัญหานี้อาจผลักดันให้เอเชียแปซิฟิกเข้าสู่การแข่งขันสะสม
อาวุธทางยุทธศาสตร์ (กุลนันทน์ คันธิก, 2560: 37) ดังนั้นจีนจะจึงต้องเข้ามามีบทบาทในคาบสมุทรเกาหลี 
เสนอมาตรการในการเรียกร้องให้เกาหลีใต้ยกเลิกการติดตั้งระบบขีปนาวุธดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ การเจรจาเพื่อโน้ม
น้าวไปสู่การกดดันและตอบโต้ประเทศเกาหลีใต้ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มแรงกดดันบีบบังคับให้
เกาหลีใต้ถอดถอนการติดตัง้ระบบป้องกันขีปนาวุธออกจากประเทศ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD 
(แหล่งที่มา: http://www.vijaichina.com/articles/721) 

 เขตพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีเปรียบเสมือนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเขตอิทธิพลของจีน เพราะในอดีต
จีนก็เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเกาหลี อีกท้ังเป็นประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือมาตลอด รวมไปถึงด้าน
นิวเคลียร์ด้วย  
 จีนได้จึงเริ่มแสดงจุดยืนของตนผ่านทางการทูตต่อสหรัฐฯ ในการทักท้วงและคัดค้านการติดตั้งระบบ
ป้องกันขีปนาวุธ THAAD และเกาหลีใต้เองก็ออกมาแสดงจุดยืนของตนและกล่าวถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
ที่ชาติตนต้องเผชิญหน้ากับพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่มีอะไรแน่นอนของเกาหลีเหนือ อีกท้ังเกาหลีใต้ยังได้ชี้แนะ
ให้จีนเห็นถึงการจัดการภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเป็นประเด็นแรก และจีนเองควรมีส่วนช่วยในการเจรจาลด
ท่าทีก้าวร้าวของเกาหลีเหนือลงด้วย เพราะจีนเองก็มบีทบาททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเกาหลีเหนือ
อย่างใกล้ชิดในหลาย ๆ มิติเช่นกันหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในสงครามเย็น (มุนินทร์พันธุ์ ชาตะ
รัตน์, 2559: 40-41) 
 ยิ่งไปกว่านั้นจีนยังคงยืนหยัดกล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงด้านผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายต่อ
ผลประโยชน์ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ของจีนโดยตรง ถ้าเกาหลีใต้ยังคงยืนยันที่จะดำเนินการตามแนวโน้ม
ของสหรัฐฯ จีนจึงอยากให้เกาหลีใต้คำนึงถึงบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีใต้ด้วย  อีกทั้ง
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย ได้แถลงการณ์แสดงจุดยืนร้องเรยีน
อีกครั้งหนึ่งหลังจากจีนและรัสเซียมีฉันทามติทางการทูตเกี่ยวกับ THAAD ว่า ให้ร่วมมือกันเผชิญหน้ากับการ
ท้าทายและภัยคุกคามจากขีปนาวุธนำวิถีโดยยินดีมากกว่าเผชิญหน้ากับการแพร่กระจายขีปนาวุธในกรอบ
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กฎหมายระหว่างประเทศและการทูตเชิงการเมือง และมองว่าไม่ควรถูกบั ่นทอนความมั ่นคงเพื ่อเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 หากแต่เกาหลีใต้ยังคงยืนยันถึงความจำเป็นในการติดตั้งระบบ THAAD เพราะความปลอดภัยของ
ประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทางการทหารของเกาหลีเหนือที่มีพรมแดนติดกับเกาหลีใต้นั้นต้องมา
ก่อน ทั้งยังเป็นผลดีที่เกาหลีใต้ควรมีการเตรียมความพร้อมในการตั้งรับภัยคุกคามดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อ ฉะนั้นในวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ทางเกาหลีใต้และสหรัฐฯ จึงดำเนินการประกาศข้อตกลงร่วมกัน
ทางการทหาร โดยให้มีการนำเอาระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD มาติดตั้งภายในประเทศ และเปิดโอกาสให้
ทหารของสหรัฐฯ สามารถเข้าประจำการในฐานทัพเกาหลีใต้ได้ เป้าหมายหลักก็เพ่ือเตรียมรับมือต่อภัยคุกคาม
จากเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นเพียงชาติเดียวเท่านั้น และเป็นการรับประกันว่าอาณาเขตประเทศและประชาชน
ชาติเกาหลีใต้จะได้รับความปลอดภัย 
 หลังจากประกาศการดำเนินการติดตั้งระบบ THAAD ในเกาหลีใต้จากความร่วมมือกับสหรัฐฯ จีนก็
แสดงท่าทีโต้ตอบการกระทำดังกล่าวทันที โดยจัดการแถลงการณ์ตอบโต้ผ่านเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ
ของจีนว่า จีนยังคงจะยืนหยักและขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นต่อทางสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ให้ยุติโครงการติดตั้ง 
THAAD และไม่ดำเนินการใด ๆ ที ่จะส่งผลต่อปัญหาความมั ่นคงในภูมิภาค รวมถึงไม่สร้างเสียหายต่อ
ผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของจีน (วรวรรณ ศิลาวรรณา, 2562: 39) ส่วนเกาหลีใต้ก็แสดงท่าที
โต้ตอบจากการแถลงการณ์ของจีนว่า จีนควรคำนึงถึงการละเมิดสันติภาพและเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลี
มากกว่าจะไม่เห็นด้วยในโครงการ THAAD ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการนี้เป็นผลมาจากได้รับผลกระทบภัย
คุกคามของเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยการทำการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธหลายครั้งภายในปีนั้น 
 ท้ายที่สุดในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 เกาหลีใต้ยืนยันเรื่องการเจรจาความร่วมมือระหว่าง
เกาหลีใต้และสหรัฐฯ ในเรื่องการดำเนินการของโครงการติดตั้ง THAAD โดยจะเริ่มติดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 
ค.ศ. 2017 อย่างแน่นอน ส่วนทางจีนยังคงไม่เห็นด้วยกับการติดตั้ง THAAD เช่นเดิม ได้แถลงการณ์ต่อการ
กระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่า ที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้แสดงความกังวลและคัดค้านการติดตั้งระบบ THAAD มาโดย
ตลอด เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงภายในภูมิภาค อีกทั้งยังบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี นอกจากนี้ยัง
กล่าวจบด้วยการเรียกร้องขอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องนำความกังวลของจีนไปพิจารณาใหม่ด้วย  (จิตวัฒน์ วิจิตร
ถาวร อ้างใน วรวรรณ ศิลาวรรณา, 2562: 42) 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD ถูกจีนคัดค้านมาตั้งแต่
ต้น และความพยายามคัดค้านของจีนได้แสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนหลายต่อหลายครั้ง โดยอ้างเหตุผลที่
สมเหตุสมผลต่อการกระทำของสหรัฐฯ ที่เข้าข่ายรุกร้ำอาณาเขตประเทศของจีน ถือเป็นการบ่อนทำลายและ
บั่นทอนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีของจีน จากการที่สหรัฐฯ สามารถใช้ความสามารถของ
เรดาร์ในระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD สอดแนมพื้นที่เขตของจีนได้ ทว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงยืนยันที่จะ
ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันดังกล่าวต่อไป ฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การกระทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อ
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ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนและเกาหลีใต้  จนนำไปสู่มาตรการการคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจของจีนอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือลงโทษต่อการกระทำของเกาหลีใต้ 
 4.2.2) มาตรการคว่ำบาตรของจีนในประเด็นข้อพิพาท THAAD  
 จากคำแถลงการณ์ของเกาหลีใต้ที่ยังคงยืนหยัดต่อจุดยืนของตนในด้านยอมรับความร่วมมือกับสหรัฐฯ 
ในการติดตั้งระบบป้องกัน THAAD ถึงแม้เกาหลีใต้ไม่ได้เพิกเฉยต่อคำโต้แย้งและคำเรียกร้องของจีนที่ต้องการ
ให้พิจารณาถึงข้อตกลงความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ
จีนในคาบสมุทรเกาหลี ถึงกระนั้นเกาหลีใต้ก็ไม่อาจจะทำตามคำร้องเรียนจากจีนได้ เพราะเกาหลีใต้ยังคง
ยืนยันเช่นเดิมว่า ความปลอดภัยของประเทศและประชาชนชาวเกาหลีใต้จะต้องมาก่อนเป็นอย่างแรก และ
ยืนยันดำเนินการร่วมมือกับสหรัฐฯ ในด้านการทหารติดตั้งระบบป้องกัน THAAD อีกทั้งยังคงเสนอต่ออีกว่า
หากจีนต้องการให้ยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว การที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คือการหยุดยั้งพฤติกรรมอันก้าวร้าวของ
เกาหลีเหนือ การกระทำเช่นนี ้ของเกาหลีใต้สร้างความไม่พอใจต่อจีนเช่นกัน จึงทำให้ ส่งผลกระทบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจจีนและเกาหลีใต้ นำไปสู่การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือ
ตอบโต้การกระทำของเกาหลีใต้ รวมถึงการสั่งห้ามเผยแพร่อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในประเทศจีน เช่น การ
สั่งห้ามไม่ให้ศิลปินเกาหลีใต้ จัดงานแสดงบนจีนแผ่นดินใหญ่ รวมไปถึงไม่อนุญาตให้สายการบินเกาหลีใต้
บริการเที่ยวเช่าเหมาลำระหว่างสองประเทศ 
 รัฐบาลจีนได้ตัดสินใจคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเกาหลีอย่างไม่เป็นทางการ คือ มีการสั ่งห้ามคน
ภายในประเทศไม่ให้ไปท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้ เพราะว่าชาวจีนนั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับ 1 ของ
ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงปลุกระดมให้คนจีนไม่สนับสนุนสินค้าจากเกาหลี เนื่องจากไม่ได้เป็นการคว่ ำบาตร
หรือลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ จึงไม่ได้มีการออกเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศตัด
ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้แต่อย่างใด หากแต่ว่าต้องการให้มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ของจีนนั้นเพ่ือให้ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในระบบเศรษฐกิจเกาหลี ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจระดับภาคองค์กรจนถึงระดับภาคประชาชน เช่น โรงแรม 
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าเกาหลีที่นิยมในจีน อย่างพวกเครื่องสำอางเป็นต้น  
 จีนมีการใช้ Economic Statecraft หรือการใช้เครื ่องมือทางเศรษฐกิจในการดำเนินนโยบาย
ต่างประเทศ ซึ่งจีนได้ใช้อำนาจทางเศรษฐกิจของตนเองเป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลต่อรองกับประเทศที่
เสียเปรียบและมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าจีน เพ่ือสร้างแรงกดดันให้แก่ประเทศท่ีพ่ึงพาทางเศรษฐกิจกับจีนให้ทำ
ตามข้อเรียกร้อง เกาหลีจึงกลายเป็นประเทศที่ถูกจีนใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการลงโทษถึงแม้จะเป็น
มาตรการคว่ำบาตรอย่างไม่เป็นทางการ แต่ก็สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้เป็นวงกว้าง ซึ่ง
การกระทำของจีนนั้นเป็นการคว่ำบาตรในเชิงสัญลักษณ์และจิตวิทยาที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด คือ การ
เลือกอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีเป็นเป้าหมายแรก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายต่อมา ยิ่ง
ประเทศจีนสามารถสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในแง่ด้านการลงทุนภายในประเทศของเกาหลีใต้เอง 
นั้นจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการกดดันรัฐบาลเกาหลีใต้จากภาคประชาชนในประเทศ เนื่องจากการได้รับ
ผลกระทบทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย จะสร้างความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจต่อภาคประชาชน
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โดยตรง สำหรับการดำเนินมาตรการของรัฐบาลจีนนั้นก็วางแผนการดำเนินการคว่ำบาตรที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศจีนในเชิงลบน้อยที่สุด เพราะมาตรการการคว่ำบาตรในครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อกลุ่ม
บริษัทเกาหลีใต้ที ่จีนยังคงต้องพึ่งพาในการผลิตสินค้าของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าหากจีนเลือกคว่ำบาตร
อุตสาหกรรมการผลิตเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของจีนเช่นกัน (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 
59-60) 
 นอกจากนี้การที่รัฐบาลจีนหลีกเลี่ยงการออกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการแจ้งข่าวสารต่อ
สาธารณชนถึงมาตรการการคว่ำบาตรแบบไม่ได้ออกกฎหมายอย่างเป็นทางการ เพื่อจะให้เป็นการคว่ำบาตร
ของจีนในครั้งนี้มีผลกระทบต่อเกาหลีใต้มากที่สุด โดยที่เกาหลีใต้ไม่สามารถออกมาร้องเรียน อย่างการฟ้องร้อง
ต่อ WTO ก็ไม่สามารถดำเนินการไดเ้ท่าท่ีควร เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมเพียงพอทีจ่ะบ่งชี้หลักฐานต่อ
การกระทำของจีนได ้ 
 
4.3 กระแสวัฒนธรรมจีนด้านอุตสาหกรรมบันเทิง 
  อุตสาหกรรมบันเทิงจีนจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นลำดับที่สามในประเทศจีน  รัฐบาลจีน
ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในเชิงสังคมวัฒนธรรมและมูลทางการตลาด ในปี ค.ศ. 2011 มูลค่าตลาดภาพยนตร์จีนอยู่ที่ 
1.993 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่มูลค่าในปี ค.ศ. 2019 กลับพุ่งทะยานไปถึ ง 9.721 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ด้วยจำนวนผู้รับชมภาพยนตร์ถึง 1.727 พันล้านคน จีนจึงกลายเป็นตลาดภาพยนตร์ที่หลายชาติต้องการเจาะ
ตลาดภาพยนตร์จีนและลงทุนเพื่อผลประกอบการที่จะตามมาด้วยผลกำไรเม็ดเงินมหาศาล และจีนเองมีความ
พยายามรักษาตลาดด้วยการพัฒนาผลงานสื่อบันเทิงจีนให้ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ได้เติบโตมาก
ยิ่งขึ้น จึงมีการวางโควตางานนำเข้าเพื่อลดจำนวนภาพยนตร์ยอดนิยมจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนแบ่งตลาด
ภาพยนตร์จีนในปี ค.ศ. 2019 อยู่ที่ร้อยละ 64.1 ก่อนมีแนวโน้มพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 80.1 ในปีถัดมา ชี้ให้เห็นถึง
การประสบความสำเร็จในการปกป้องตลาดของประเทศจีน 
 เมื่อจีนสามารถความคุมสมดุลในอุตสาหกรรมบันเทิงของชาติตนเองได้แล้ว การยกระดับภาพยนตร์
และสื่อบันเทิงชนิดอื่นให้กลายเป็นเครื่องมือ Soft Power อย่างเต็มรูปแบบ จึงมีความเป็นไปได้ว่า จีนจะ
สามารถมุ่งหน้าสู่การส่งออกภาพยนตร์ เปลี่ยนทัศนคติที่ว่า “Made in China” มาเป็น “Made for the 
World” ซึ่งอาศัยยุทธศาสตร์ในการร่วมลงทุนด้านการผลิตร่วมกับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อปรับและพัฒนาการ
ทำงานของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพมากขึ้น เป้าหมายของจีนทำให้เกิดองค์กร์แบบใหม่ที่จะเข้ามาเพ่ือ
ดูแลและจัดการในด้านเอกสารเกี่ยวกับทุนผลิตให้แก่ฝ่ายภาพยนตร์ โดยมีบทบาทเป็นบริษัทสื่อกลางระหว่าง
ผู้ให้ทุนกับผู้ควบคุมการผลิต อีกทั้งยังรับหน้าที่บทบาทเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงให้แก่ฝ่ายนายทุน องค์กรนี้
เรียกว่า “Completion guarantee company” (ฐณยศ โล่พัฒนานนท์ และคณะ, 2564: 206) 
 ประเทศจีนนั้นเริ่มให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมบันเทิง หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (Culture Industry) โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับองค์กรทำ
หน้าที่รับผิดชอบสำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อด้านอุตสาหกรรมบันเทิงจีน มีทั้งสิ้น 2 หน่วยงานด้วย ได้แก่ 
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 1.) กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี ่ยวกับการคัดสรรและคัดเลือกการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเชิงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ สื่อบันเทิง หรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานหรือผลงานเหล่านี้สามารถนำเสนอสู่พื้นที่สาธารณชนได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติจีน ซึ่งจะรวมไปถึงประเด็นด้านการเมืองและเศรษฐกิจของจีนด้วย 
 2.) สำนักงานจัดการวิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ State Administration of Radio, 
Film and Television หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า SARFT เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสำคัญดังนี้ 
 (1) การยกร่างนโยบายการประชาสัมพันธ์และการจัดทำภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวิทยุ 
 (2) การยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง การร่างและการกำหนด
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 (3) การส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุ การอำนวยความสะดวก
ให้กับโครงการสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้คำชี้แนะ และการกำกับดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและ
กิจกรรมที่สำคัญในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงจีน 
 (4) การกำกับดูแลรายการภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาและคุณภาพของ
รายการสื่อบันเทิงต่าง ๆ 
 (5) การให้คำชี้แนะและบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความร่วมมือระหว่างภาพยนตร์ โทรทัศน์และ
วิทยุของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการดูแลการนำเข้าและการบริหารของรายการที่นำเข้าจาก
ต่างประเทศ (ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, 2555: 2) 
 จากขอบเขตการทำงานของหน่วยงาน SARFT จะเห็นได้ว่า มีหน้าที่รับผิดชอบในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและให้ความร่วมมือระหว่างภาพยนตร์ โทรทัศน์และวิทยุของจีนกับต่างประเทศ อีกท้ังยังทำหน้าที่กำกับ
ดูแลจัดการในเรื่องของการนำเข้าและการบริหารรายการการนำเข้าสื่อบันเทิงต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบทบาทดูแลเกี่ยวกับการนำคณะผู้แทนไป
เยือนต่างประเทศ และต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนจีนเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า ภาพยนตร์หรือ
ละครโทรทัศน์จากต่างประเทศเรื่องใดท่ีได้รับการอนุญาตให้ฉายหรือถูกแบนก็ขึ้นอยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจ
ของหน่วยงานนี้ ที่จะคอยเป็นผู้เซ็นเซอร์สื่อจากต่างประเทศเข้ามาฉายในประเทศจีนอย่างถูกลิขสิทธิ์ 
 4.3.1) บทบาทของรัฐบาลจีนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงจีน 
 เส้นทางการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงจีนนั้นได้รับการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยมีลำดับสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงดังนี้ 
 1.) ในช่วงเริ่มต้นในช่วงปี ค.ศ. 1978-1997 เป็นช่วงแรกหลังจากการดำเนินนโยบายเปิดประเทศ 
รัฐบาลจีนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมากนัก เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลมุ่งเน้น
และให้ความสำคัญต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่จะช่วยสร้างรากฐานของระบบเศรษฐกิจจีนให้
มั ่นคง จึงทำให้ช่วงนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงจีนนั้นล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ และญี่ปุ ่นที่พัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมก่อนกลุ่มประเทศในเอเชีย กิจการด้านวัฒนธรรมของจีนในยุคนั้นค่อนข้างน้อยและ
ทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือแสวงหาผลกำไร นอกจากนี้
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ยังประสบปัญหาอุปสรรคมากมาย เช่น ความไม่มีประสิทธิภาพ การขาดแคลนทุน และการไม่มีโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม รวมทั้งการขาดประสบการณ์ด้านการตลาด โดยเฉพาะใน
ต่างประเทศ (ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, 2555: 2-3) 
 2.) ในช่วงปี ค.ศ. 1998-2007 เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้รับการดูแล ด้วยความสามารถใน
การผลิตและการตลาดที่จำกัด รัฐบาลจีนในอดีตจึงพยายามปกป้องตลาดภายในประเทศ โดยเลือกดำเนินการ
นโยบายชะลอการรุกเข้ามาลงทุนของกิจการที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศอย่างร้อนแรง ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดจีน
ผ่านการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ของ SARFT ขณะเดียงกัน จีนก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเร่งพัฒนาและส่งเสริมคลัส
เตอร์อุตสากรรมวัฒนธรรมอย่างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ภายในประเทศมากขึ้น เพ่ือป้องกันการแย่งพ้ืนที่
ส่วนตลาดบันเทิงภายในประเทศ จีนเริ่มพัฒนาตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนากิจการภายในประเทศ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง (ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, 2555: 3) 
 ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2004 หน่วยงาน SARFT ได้กำหนดนโยบายใหมาเพื่อนกระตุ้นและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตแอนิเมชั่น โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษาของจีนจำนวน 4 แห่ง และสตูดิโอจำนวน 
9 แห่ง จ ัดตั ้งเป็นศูนย์บ ่มเพาะสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงให้ด ้านแอนิเมชั ่น โดยหลาย
สถาบันการศึกษาชั้นนำขแงจีนได้เปิดหลักสูตรด้านแอนิเมชั่นในระดับปริญญาเพื่อสร้างบุคลากรด้านนี้ เช่น 
Communication University of China, Beijing Film Academy และ China Academy of Art จากข้อมูล
ของสมุดสีฟ้าด้านแอนิเมชั่น (Blue Book on Animation) พบว่าในปี ค.ศ. 2010 มีสถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนคณะและสาขาแอนิเมชั่นอยู่ถึว 1,279 แห่ง และมีวิชาที่เกี่ยวข้อง 1,877 วิชา ซึ่งประเมินว่ามีนักศึกษาใน
ด้านนี้อยู่ประมาณ 200,000 คน และจบการศึกษาถึง 50,000 คนต่อปี ขณะที่ Shanghai Animation Film 
Studio และ China International Television Corporation ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
รายสำคัญของจีนในปัจจุบัน (ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, 2555: 3-4) 
 3.) ตั้งแต่ช่วงปี 2008-ปัจจุบัน ซึ่งในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนได้หันมา
เพ่ิมความสำคัญกับการมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเสริมสร้างศักยภาพของนโยบาย Soft Power 
ในเวทีระหว่างประเทศอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลจีนได้มุ่งเน้นไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเชิง
พาณิชย์ และเลือกให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาประเทศโดยรวม ดังเห็นได้จากสาระที่ปรากฏอยู่ในแผนการ
พัฒนาฉบับที่ 12 และการประชุมสมัชชาประชาชนครั้งที่ 18 มีสาระสำคัญที่ว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในยุคหลังจากนี ้ เริ ่มจากภาครัฐจีนได้เปลี ่ยนแปลงจากองค์กรของภาค
รัฐวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำไรมาเป็นการทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์ที่แสวงหาผลกำไรอย่างเต็มจัว อีกทั้งรัฐบาลจีน
ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศก่อนเสมอ เริ่มปรับยุทธศาสตร์สอดคล้องกับการ
รักษาตลาดในประเทศควบคู่ไปกับการเดินหน้ามุ่งสู่การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทจาก “ผู้แสดง” มาเป็น “ผู้อำนวยการสร้างและกำกับ” มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมและโครงการปฏิรูปใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงก็ได้รับการผลักดันจากภาครัฐอย่างต่อเนื ่อง ควบคู่ไปกับการออกมาตรการเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ผลิตสื่อบันเทิง (ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, 2555: 4) 
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 ช่วงปีค.ศ. 2019-2020 งานภาพยนตร์กลุ่มซีรีส์จีนเริ่มได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้น อันเป็น
ผลมาจากคุณภาพงานที่ต่างจากเดิมแบบก้าวกระโดด ปรากฏการณ์ความนิยม The Untamed หรือชื่อไทยว่า 
ปรมาจารย์ลัทธิมาร คือ ตัวอย่างสำคัญ ตามด้วยซีรีส์จีนโบราณและแนวโรแมนติกอีกหลายเรื ่อง  อย่าง
ความสำเร็จในกรณีของภาพยนตร์ขนาดยาวปรากฎให้เห็นในปี ค.ศ. 2020 ภาพยนตร์แอนิเมชั่ น Nezha 
และไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Leap ได้รับการชมเชยจากผู้ชมต่างประเทศมากมาย เพียงแต่จำนวนงานยังไม่มากพอจะ
สร้างผลลัพธ์แบบ Soft Power หากต้องการแข่งขันในตลาดโลก จีนอาจจะต้องพัฒนาขีดจำกัดด้านสร้างสรรค์
ผลงานให้ทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในเชิงศิลปะประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในเชิงการค้า 
มาตรฐานงานถ่ายทำ ประเด็นร่วมสมัย และการเล่าเรื่องให้น่าติดตามมากยิ่งขึ ้น  เมื่อผสมกับแผนกการบุก
ตลาด ภาพยนตร์จีนจะเป็นเครื่องมือด้าน Soft Power ในลำดับต่อไป 
 แต่แผน Soft Power จีนในทวรรษก่อนหน้าเน้นนโนบายต่างประเทศ เสริมด้วยการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จีนจึงให้ความสำคัญกับภาษา ประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียม มีการจัดสรรทุน
สนับสนุนสถาบันขงจื่อในหลายประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มองกันว่าวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอาจช่วยฟ้ืน
ภาพลักษณ์ของอารยชน แต่ไม่สามารถเข้าถึงมวลชนได้เท่ากับวัฒนธรรมประชานิยม ความมุ่งมั่นพัฒนา
ภาพยนตร์และซีรีส์จีนนั้นเป็นสื่อบันเทิงที่มีแนวโน้มจะยกระดับ Soft Power ให้ครอบคลุมวัฒนธรรมประชา
นิยมด้วยเพื่อจะได้เทียบเคียงสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ฐณยศ โล่พัฒนานนท์ และคณะ, 2564: 206-207) 
 4.3.2) ตลาดสื่อบันเทิงของจีน 
 การเติบโตของตลาดสื่อบันเทิงจีนที่กำลังเติบโตร้อนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนมี
แนวโน้มว่า ตลาดสื่อและบันเทิงของจีนจะก้าวสู่การเป็นตลาดสื่อและบันเทิงที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกภายในปี 
ค.ศ. 2023 แทนที่สหรัฐฯ ได้ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดอุตสาหกรรมนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ในบรรดาตลาดสื่อและ
บันเทิงสาขาต่าง ๆ ของจีน สาขาหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น คือ ตลาด OTT Video (Over-The-
Top Video) หรือตลาดบริการวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค้นพบว่าในช่วงเกิดการระบาดของ COVID-19 
ในจีน ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ก็ยิ่งทำให้ชาวจีนหันมาบริโภคสื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง 
ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นการหนุนให้ตลาด OTT Video ในจีนขยายตัวขึ้นมาก โดยมีรายงานว่ายอดดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นสำหรับชม OTT Video ในจีนปี 2021 ขยายตัวถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับอัตราการดาวน์โหลด
เฉลี่ยทั้งปี 2020  
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โลโก้แอพพลเิคชั่น iQIYI ของบริษัท Baidu 
(แหล่งที่มา: https://www.efinancethai.com/LastestNews/) 

 
 
 
 
 
 

โลโก้แอพพลเิคชั่น Youku ของบริษัท Alibaba 
(แหล่งที่มา: https://marketingtochina.com/how-use-youku-chinese-youtube/) 

 
 
 
 
 
 
 

โลโก้แอพพลเิคชั่น Tencent Video ของบริษัท Tencent 
(แหล่งที่มา: https://www.logo.wine/logo/Tencent_Video) 

 

ตลาด OTT Video ในจีนนั้นปัจจุบันมีกฎระเบียบกำหนดว่าผู้ให้บริการสื่อประเภท OTT Video จะต้องเป็น
ผู้ประกอบการจีนเท่านั้น ฉะนั้นแพลตฟอร์มในสื่อประเภท OTT Video รายใหญ่ 3 อันดับแรกของจีนได้แก่ 
‘iQIYI’ หรือ อ้ายฉีอ้ี ‘Youku’ และ ‘Tencent Video’ ทั้งหมดต่างเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ 3 กลุ่ม
ของจีนที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “BAT” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริษัท Baidu, Alibaba และ Tencent โดย 
Baidu เป็นเจ้าของ iQIYI เปรียบได้ก ับ Netflix ขณะที ่ Alibaba เป็นเจ้าของ Youku ซึ ่งเปรียบได ้กับ 
Youtube และ Tencent เป็นเจ้าของ Tencent Video ในแต่ละแพลตฟอร์มต่างมีสัดส่วนผู้ใช้งานต่อเดือน
ใกล้เคียงกัน นอกจาก 3 แพลตฟอร์ม OTT Video ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นจีนยังคงมีแพลตฟอร์ม OTT Video 
อ่ืน ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น Mango TV, Bilibili, Sohu TV และ Xigua Video ทั้งหมดล้วนได้รับความนิยม
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จากผู ้บริโภคเช่นกัน โดยคอนเทนต์ที ่เผยแพร่ผ่านสื ่อ OTT Video นั ้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
แพลตฟอร์ม OTT Video แต่ละรายจำเป็นต้องหาคอนเทนต์พิเศษ ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการวาไรตี้ และ
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา แตกต่างไปจากคู่แข่ง เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการชาวจีนเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม OTT 
Video ของตนให้มากที่สุด โดยผู้ประกอบการสื่อประเภท OTT Video จึงต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อถือ
สิทธิ์ในคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ รวมถึงผลิตคอนเทนต์เป็นของตนเอง อีกทั้งแพลตฟอร์ม
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 3 ของสื่อประเภท OTT Video มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอนเทนต์รวมกันกว่า 7.1 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งภายในจำนวนนี้ร้อยละ 68 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อถือครองลิขสิทธิ์ในการนำเข้าฉาย และ
ร้อยละ 32 เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างคอนเทนต์ของตนเอง  (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย, 2563) 
 ยิ่งไปกว่านั้น กระแสความนิยมการใช้สื่อประเภท OTT Video ของผู้บริโภคชาวจีน ไม่เพียงแค่สร้าง
โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกช่องทางสำหรับการโป
รโมทสินค้าหรือบริการ เพ่ือหวังเจาะตลาดหรือสร้างยอดขายเพ่ิมขึ้นในจีน เนื่องจากปัจจุบันแพลตฟอร์ม OTT 
Video ได้กลายเป็นพื้นที่ทำการตลาดแหล่งใหม่แทนที่สื่อในรูปแบบเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา ตาม
กระแส Digital Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสื่อและความบันเทิงที่เกิดขึ้นของคนทั่ว
โลก ตามการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป เป็นการพึ่งพากระแสยุคโลกาภิวัตน์ผ่านช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่เรียกว่า เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลสื่อสารระหว่างผู้คนข้ามซีกโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันผู้
ให้บริการสื ่อประเภท OTT Video 3 รายใหญ่ของจีนได้นำเทคโนโลยีล้ ำสมัย เช่น Big Data, Artificial 
Intelligence (AI) รวมถึง Machine Learning มาทำการสร้างโฆษณาที่ไม่ก่อกวนการรับชมคอนเทนต์ของ
ผู้ใช้งาน OTT Video อีกทั้งยังมีการใช้โปรแกรมสร้างภาพสินค้าหรือโฆษณาสินค้าซ้อนทับวัตถุในคอนเทนต์
วิดีโอ และวิดีโอโฆษณาที่ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบได้ การนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มากำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้
รับชมโฆษณาแต่ละชิ้น ส่งผลให้แพลตฟอร์ม OTT Video มีอัตราแนวโน้มที่จะกลายเป็นเครื่องมือทำการตลาด
ในจีนที่มีประสิทธิภาพและหวังผลได้มากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ
ไทย, 2563) 
 
4.4 ผลกระทบอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนและเกาหลีใต้จากข้อพิพาท THAAD 
 4.4.1) ผลกระทบอุตสาหกรรมของจีนจากข้อพิพาท THAAD   
 ผลกระทบอุตสาหกรรมของจีนจากข้อพิพาท THAAD ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสื่อบันเทิงใน
อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นวงกว้างเช่นกัน ทั้ง ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในวงการเพลง อย่างที่เข้าใจกันว่ากระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีได้รับการยอมรับจากจีนเป็นอย่าง
มากแทบจะทุกสื่อบันเทิงต่างประเทศที่ชาวจีนเลือกบริโภคส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกระแสนิยมเกาหลี
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาซีรีส์หรือรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ มาจัดทำเรียบเรียงใหม่ให้กลายเป็นเวอร์ชั่นของ
จีนเองอย่างถูกลิขสิทธิ์ เช่นเดียวกับวงการ K-pop ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมจีนเป็นวงการและมีชาวจีนที่เป็น
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แฟนคลับศิลปินจากวงการ K-pop มากมาย เรียกได้ว่า การบริโภคสื่อบันเทิงเกาหลีของชาวจีนนั้นได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างความก้าวของระบบเศรษฐกิจเกาหลีเลยก็ว่าได้ ชี้ให้เห็นว่ากระแสนิยมวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทในสังคมจีน วัฒนธรรมเกาหลีนั้นมีอิทธิพลมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าสื่อบันเทิง
แบบเกาหลีนั้นเป็นที่ยอมรับในสังคมจีนจึงสามารถเติบโตและแทรกซ้อนเข้ามาในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนได้ แต่
เมื่อมีผลกระทบจากข้อพิพาท THAAD ด้วยมาตรการการคว่ำบาตรเกาหลีใต้ของจีนอย่างไม่เป็นทางการนั้น 
สร้างผลกระทบต่ออุตสหกรรมบันเทิงเกาหลีเป็นอย่างมาก เมื่อรัฐบาลจีนสั่งห้ามการเผยแพร่สื่อบันเทิงเกาหลี
ในสังคมจีน 
 ถึงแม้ในช่วงนั้นชาวจีนจะได้บริโภคสื่อบันเทิงจากเกาหลีใต้น้อยลง แต่ว่าภายในวงการอุตสาหกรรม
บันเทิงจีนกลับได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่มากขึ้น เห็นได้ชัดเจนอย่างมากในอุตสาหกรรมเพลงที่นักลงทุนจีน
เริ่มให้ความสนใจในการสร้างสรรค์คอนเทนต์รายการต่าง ๆ เป็นต้นฉบับของจีนขึ้นมา อย่างรายการแข่งขัน
เซอร์ไววัลเพื่อคัดสรรเป็นศิลปินกลุ่มสัญชาติของรายการ Youth with you ที่ถูกผลิตจากช่องหนึ่งในสาม
แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของวงการ OTT Video อย่าง iQIYI ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์นี้ขึ้นมาเป็นต้นฉบับของจีน
เองโดยไม่ได้ผ่านการนำเข้าลิขสิทธิ์เหมือนกับรายการ Produce 101 China หรือ Produce Camp ของช่อง
วิดีโอออนไลน์หนึ่งในสามบริษัทยักษใหญ่อย่าง Tencent Video  
 ตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงจีนหลังเกิดข้อพิพาท THAAD 
 - รายการวาไรตี้สัญชาติจีน 
 รายการอ้ายฉีอ้ีได้เริ่มสร้างสรรค์รายการเซอร์ไววัล Youth with you หรือ 《青春有你》 ทั้งหมด
มาแล้ว 3 ฤดูกาล โดยฤดูกาลแรกใช้ชื ่อเป็น Idol Produce เป็นรายการที่จะช่วยผลักดันให้เด็กฝึกหัดที่มี
พรสวรรค์เติบโตจนมีชื่อเสียง โดยฉายให้เห็นเส้นทางตั้งแต่การเป็นเด็กฝึกจนถึงการเป็นศิลปิน  ซึ่งรูปแบบ
รายการคล้ายกับรายการวาไรตี้ของเกาหลีใต้ที่มีการคัดเลือกแข่งขันของเด็กฝึกเพ่ือเป็นศิลปิน โดยเด็กฝึกหัดที่
เข้าร่วมในรายการนั้นจะมาจากค่ายเพลงจีนที่ต้องการส่งเด็กฝึกหัดของตัวเองมาแข่งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่
บริษัทด้วยเช่นกัน อีกทั้งในฤดูกาลต่อจาก Idol Produce ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อรายการว่า Youth with you 
season 2 โดยความพิเศษของฤดูกาลนี้ก็คือการคัดเลือกเมนเทอร์ที่จะมาช่วยผลักดันเหล่าเด็กฝึกนั้นหนึ่งในสี่
เมนเทอร์ที่ได้รับเลือกเป็นศิลปินจากวงการเคป็อปสัญชาติไทยอย่าง ลลิษา มโนบาล หรือ  ลิซ่าจากเกิร์ลกรุ๊ป 
ระดับโลก วง BLACKPINK สังกัดค่าย YG Entertainment ได้รับบทบาทเป็นเมนเทอร์ด้านการเต้นครั้งแรก
ของเธอ การปรากฏตัวของลิซ่า เรียกกระแสตอบรับเป็นอย่างล้นหลามจนสามารถคว้ารางวัลรายการวาไรตี้โชว์
ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 จากงานรางวัล 2020 WEIBO NIGHT  และลิซ่ายังได้รับรางวัล Popular Artist of the 
Year และ Weibo Starlight Hall of Fame จากงาน  Weibo Starlight Awards 2021 (BUGABOO TV, 
2564) ยิ่งไปกว่านั้นปรากฏตัวของลิซ่าในรายการ Youth with you season 2 สร้างกระแสให้รายการดังไป
ไกลถึงต่างประเทศ ทาง iQIYI จึงจัดทำรายการ รายการ Youth with you season 3 ในปีต่อมา  
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โปสเตอร์รายการ Youth with you season 2 
(แหล่งที่มา: https://twitter.com/TrendingWeibo/status/1231771174029463554/photo/1) 

อีกทั้งกระแสความนิยมของศิลปินจากวงการเคป็อปสัญชาติไทยคนนี้ยังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในประเทศ
จีนอีกด้วยจากการที่ ลิซ่า ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Youth With You 2 ส่งผลให้ยอดแฟนคลับบนแอค
เคาท์ Weibo ของ ลิซ่า เพ่ิมสูงขึ้นถึง 7.47 ล้านคน และทำให้แบรนด์จีนจำนวนมากเริ่มเล็งเห็นถึงความนิยมที่
เพิ่มขึ้นของเธอ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นการปรากฎตัวครั้งแรกในวงการบันเทิงจีนผ่านรายการ  Youth With 
You แต่ลิซ่าสามารถครองใจคนดูได้ด้วยเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งของเธอที่ใครได้เห็นก็ต้องหลงรัก อีกทั้งลิซ่า
ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศจีนได้ เพราะถึงแม้เธอจะเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินเกาหลีแต่เธอนั้น
ถือสัญชาติไทย จึงทำให้เกิดการจับมือกันอีกครั้งระหว่าง ลิซ่า และ iQiyi (อ้ายฉีอี้) จะทำให้ Youth With 
You ซีซันที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับแบบท่วมท้นและ ลิซ่า จากวง BLACKPINK ก็ยังคงได้รับเลือกให้เป็น
เมนเทอร์ในฤดูกาลที่ 3 ซึ่งเธอเป็นเมนเทอร์ในรายการคนเดียวจากฤดูกาลที่ 2 ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนตัว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โปสเตอร์รายการ Youth with you season 3 
(แหล่งที่มา: https://www.korseries.com/youth-with-you-3/) 
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การกลับมาของรายการ Youth With You 3  เป็นการต่อยอดความสำเร็จของซีซัน 2 เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่
สร้างกระแสอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและดังไกลถึงต่างประเทศ ในช่วงเวลาการออกอากาศเพียง  2 เดือน
ของ Youth With You 2 วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับรายการมีผู้เข้าชมมากกว่า  300 ล้านวิวบน YouTube มีคลิป
วิดีโอจำนวนกว่า 73 คลิปที ่แตะหนึ่งล้านวิว มีแฮชแท็กที ่เกี ่ยวข้องกว่า  429 รายการที ่ติดกระแสนิยม
บน Twitter ใน 15 ประเทศ ทั ่วทั ้งเอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ จากกระแสนิยมที่ทำให้
รายการ Youth With You ได้รับความสนใจไปทั่วโลก ในฤดูกาลที่ 3 ของรายการนี้จึงได้มีการนำเสนอความ
แปลกใหม่ เป็นครั้งแรกที่แฟน ๆ จากทั่วโลกจะสามารถชมและโหวตให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันคนโปรดผ่านทาง
แอปพลิเคช ัน iQiyi (อ้ายฉีอ ี ้ ) และเว ็บไซต์  iQ.com ที ่ เด ียวเท่านั้น โดยไม่เส ียค ่าใช ้จ ่าย พร ้อมคำ
บรรยาย 7 ภาษา ในภาษาไทย จีน อังกฤษ บาฮาซามลายู สเปน เกาหลี และอาหรับ อีกด้วย  (สำนักข่าว
นิวส์พลัส, 2564) 
 
 - บทบาทของศิลปินจีนหรือไอดอลจีนในวงการอุตสาหกรรมบันเทิง 
 หลายปีมานี้บทบาทคนดังที่ถูกส่งเข้าอุตสาหกรรมบันเทิงจีนอย่างต่อเนื่อง คือ ไอดอลจีน และไอดอล
เกาหลีใต้สัญชาติจีน ที่นับวันก็ถูกส่งเข้าสู่วงการบันเทิงจีนมากขึ้น โดยเฉพาะไอดอลหรือศิลปินเกาหลีสัญชาติ
จีนที่ต่างออกไปจากศิลปินจีน เนื่องจากเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในสมาชิกศิลปินกลุ่มเกาหลีในวงการเคป็อป 
และเมื่อได้รับกระแสนิยมก็กลับมาเข้าวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากไอดอลเกาหลี
สัญชาติจีนเข้าไปโกยเงินได้อย่างมหาศาลก็มีสื่อจีนยักษ์ใหญ่อย่าง xw.qq.com วิเคราะห์ถึงทิศทางอนาคตของ
เหล่าไอดอลเกาหลีสัญชาติจีนที่กลับมาทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนว่า ในอนาคตเส้นทางนี้ อาจะไม่ง่าย
เหมือนอย่างรุ่นก่อน ๆ เพราะว่าศิลปินเกาหลีสัญชาติจีนในยุคหลัง ๆ นับวันยิ่งเจอกับความยากลำบากขึ้น 
เนื่องจากการแข่งขันที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดจากการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงจีนเอง 
อีกท้ังศิลปินเกาหลีสัญชาติจีนในยุคแรก ๆ นั้นประสบความสำเร็จไปแล้วนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวการที่รัฐบาลจีน
ออกกฎห้ามเสพสื่อบันเทิงเกาหลีในผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาท THAAD ทำให้หลังจากนั้นมี
การจำกัดกิจกรรมของดาราและศิลปินจากเกาหลีในจีน จึงทำให้การจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่างมีการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นไปได้ยากมากขึ้น เพราะว่าหลังจากที่ศิลปินเกาหลีสัญชาติจีนกลับมาทำงานยังประเทศ
ตัวเองก็ไม่ได้มีกิจกรรมโปรโมทสร้างกระแสความนิยมให้กับตนเองได้มากเท่าที่ควร อีกทั้งบทบาทในรายการ
โทรทัศน์ก็ไม่ได้โดดเด่นพอที่ทำให้สามารถสร้างความนิยมเช่นเดียวกับยุคก่อนได้  
 ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากการคว่ำบาตรเกาหลีจากข้อพิพาท THAAD ยังส่งผลให้ตลาดศิลปินหรือไอดอล
จีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น เมื่อนักลงทุนและบริษัทสัญชาติจีนต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ
ลงทุนขยายตลาดจีน ในอุตสาหกรรมเพลงเพ่ือสร้างและผลิตศิลปินจีน ไอดอลจีน รวมถึงศิลปินกลุ่มจีนทั้งบอย
แบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปของสัญชาติจีนเป็นของตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไม่กี่ปีมานี้ที่เพิ่มขึ้น อย่าง
ก้าวกระโดด เช่น วง NINEPERCENT จากรายการเซอร์ไววัลจีน Idol Producer วง Rocket Girls 1010 จาก
รายการเซอร์ไววัลจีน Produce 101 China วง TFBOYS, NEX7, ONER และอีกหลายวงมากมายที่มาจาก
ค่ายเพลงจีนและรายการวาไรตี้จีน ซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างมากในจีน ทำให้พ้ืนที่สื่อทางการตลาดไอดอล
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จีนมีอัตราการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นอย่างดุเดือด แม้ว่าความสามารถด้านการเต้นและภาพรวมต่าง ๆ อาจยังถูก
เปรียบเทียบกับศิลปินของเกาหลีใต้ แต่ในทางกลับกันการถูกวิจารณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนคลับได้เห็นถึง
การพัฒนาการของเหล่าศิลปินจีนและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน นี่จึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ยึดแฟนคลับไว้ได้ในระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้ศิลปินไอดอลที่ได้รับกระแสความนิยมล้นหลามจากแฟนจีนยังสามารถได้รับโอกาสให้เข้าสู่
วงการนักแสดงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การผันตัวเข้าสู่วงการแสดงของเหล่าศิลปินไอดอลก็ยังคงเป็นที่พูดถึงและ
เป็นที่น่าจับตามองของทั้งสื่อจีนและชาวจีน (สุดสัปดาห์, 2562) เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม
บันเทิงจีนผลักดันให้พัฒนาบุคลากรหลาย ๆ คนในวงการมีศักยภาพที่สูงขึ้นและมีความสามารถในด้านวงการ
บันเทิง ดังนั้นเส้นทางของศิลปินเกาหลีสัญชาติจีนที่ต้องการเข้าสู่วงการบันเทิงจีนจึงยากลำบากมากกว่าในยุค
รุ่นก่อน 
 ฉะนั้นการลดบทบาทของไอดอลเกาหลีสัญชาติจีนในวงการบันเทิงจีน  ชี้ให้เห็นกว่าการหยุดชะงัก
กระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่ได้รับผลกระทบมาจากข้อพิพาท THAAD นั้นมีส่วนให้อุตสาหกรรมบันเทิงจีนมีการ
เติบโตขึ้นอย่างจัดเจน เพราะเห็นได้จากไอดอลเกาหลีสัญชาติจีนที่เริ่มถูกลดบทบาทลงและกระแสความนิยมที่
ไม่ไดเ้ป็นที่น่าจับตามองเหมือนในยุครุ่นกอ่นในวงการบันเทิงจีน 
 4.4.2) ผลกระทบอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้จากข้อพิพาท THAAD  
 1.) ผลกระทบจากข้อพิพาท THAAD ในภาคอุสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ 
 ในส่วนของด้านผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ จีนได้ประกาศระดับคว่ำบาตรสื่อบันเทิง
ทุกชนิดจากเกาหลีใต้อย่างไม่เป็นทางการ โดยอ้างเพื่อปกป้องการไหลบ่าทางวัฒนธรรมอื่นที่อาจส่งผลต่อ
สังคมจีน พนักงานคนหนึ่งจาก ENT Group บริษัทบันเทิงจีนกล่าวไว้ว่า ทางบริษัทจะคว่ำบาตรรายการบันเทิง
เกาหลีทั้งหทดตามคำแนะนำที่ได้รับจากทางการ แต่ยกเว้นรายการผ่านการอนุมัติแล้วและไม่ขัดกับคำแนะนำ
ก็จะยังมีออกอากาศอยู่ นอกจากนี้งานแสดงดนตรีใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจะต้องถูกยกเลิก หากผู้
จัดคนไหนฝืนจัดจะถูกปรับและเพิกถอนใบอนุญาตจัดงานแสดงดนตรี และยังต้องรับผิดชอบคืนค่าบัตรเข้า
ร่วมงานด้วย ส่วนรายการบันเทิงของจีนที่มีดาราเกาหลีเป็นตัวหลัก หรือรายการที่ชาวเกาหลีเป็นผู้ผลิตหรือผู้
ออกทุน ก็ต้องเจอปัญหาเดียวกัน ในส่วนของหนังสือพิมพ์จีน หวนชิว ซื่อเป้า ก็ได้รายงานว่า การออกอาศ
โฆษณาสินค้าเกาหลีทางโทรศน์ก็ถูกห้ามไปด้วย 
 จากคำสั่งดังกล่าว แม้ว่าจะไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการจาก SAPPRFT แต่บุคลากรในอุตสาหกรรม
สื่อบันเทิงจีนก็ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ซีรีส์หรือรายการต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ใน
ประเทศจีนอย่างน้อย 53 เรื่อง และยังออกมาตรการเลื่อนการออกอากาศรายการที่มีนักแสดง ศิลปิน หรือ
แม้แต่โฆษณท่ีมีศิลปินชาวเกาหลีออกไป หนังสือพิมพ์ยอนฮัพของเกาหลีใต้ยังรายงานว่า การรายงานข่าวคราว
ของศิลปินและการรีวิวซีรีส์เกาหลีก็หายไปจากสื่อในจีน คำสั่งคว่ำบาตรอุตสาหกรรมบันเทิงจากเกาหลีใต้ของ
จีนเริ ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2017 เป็นต้นไป แม้ทางรัฐบาลจีนจะออกมาบอกว่าไม่เกี ่ยวกับ
ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง แต่คำสั่งคว่ำบาตรนี้กลับมีขึ้นหลังจากการแถลงการณ์ติดตั้งระบบป้องกัน 
THAAD จากความร่วมมือทางการทหารระหว่างเกาหลีกับสหรัฐฯ (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 46-47) 
 



70 
 

 
 

 ตัวอย่างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี 
 กรณีของศิลปินวง EXO ที่มีสมาชิกด้วยกัน 9 คน โดยมีศิลปินชาวจีน 1 คนภายในวง วงเอ็กโซได้รับ
ผลกระทบจากกรณี SAPPRFT คว่ำบาตรศิลปินเกาหลี ทำให้ศิลปินไม่สามารถจัดกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต
ภายในประเทศจีนได้ จากเดิมการจัดแสดงคอนเสิร์ตศิลปินวงนี้จะจัดแสดงขึ้นทั้งหมด 44 รอบในต่างประเทศ 
โดยเป็นการจัดแสดงที่จีนแผ่นดินใหญ่ 10 รอบ ฮ่องกง 2 รอบ มาเก๊า 1 รอบ แต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งถัดมาในช่วง
ปี ค.ศ. 2016-2017 กลับถูกลดรอบจัดแสดงเหลือ 37 รอบ ซึ่งจัดแสดงที่จีนแผ่นดินใหญ่เพียง 1 รอบ ฮ่องกง 
2 รอบ ถือว่าเป็นลดจำนวนไปอย่างมาก ทำให้สูญเสียรายได้ไปค่อนข้างเยอะ เนื่องจากการแสดงคอนเสิร์ตเป็น
หนึ่งในการทำงานที่ได้เงินเยอะที่สุดของศิลปิน (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 46) 
 อีกทั้งหนึ่งในสมาชิกวงเอ็กโซชาวจีน จาง อี้ชิง หรือ เลย์ ได้รับผลกระทบจากกระแสการคว่ำบาตร
สินค้าเกาหลีเป็นอันเนื่องมาจากการที่ลอตเต้ให้พ้ืนที่แก่รัฐบาลเกาหลีในการติดตั้ง THAAD ทำให้ผลกระทบต่อ
ตัวศิลปินโดยตรง เนื่องจากสมาชิกเอ็กโซทุกคนเป็นพรีเซ็นเตอร์ของห้างสรรพสินค้าลอตเต้ จึงทำให้เลย์ซึ่งเป็น
ชาวจีนถูกโจมตีอย่างหนักจากชาวจีนด้วยเนื้อหาที่ว่าไม่รักชาติ สุดท้ายทางออกคือลอตเต้ตัดสินใจที่จะไม่ใช้รูป
เลย์ในการโปรโมทต่อและจบสัญญากันไปในภายหลัง แต่ก็ไม่ได้มีการออกแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องยกเลิก
สัญญา ยิ่งไปกว่านั้นสมาชิกในวงยังมีการถ่ายภาพยนตร์ในประเทศจีนถึง 4 เรื่อง ได้แก่ Unexpected Love, 
Cat man, My Dear Archimedes และ Missing 9 แต่ทุกเรื่องถูกเลื่อนรอบการแสดงออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีรอบฉายในประเทศจีน ทำให้สูญเสียรายได้จากการขายลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ให้โรง
ภาพยนตร์เป็นจำนวนมาก ส่วนสมาชิกชาวจีนภายในวงจำเป็นต้องแยกออกจากวงมาทำงานเดี่ยวของตัวเอง
ด้วย เนื่องจากสมาชิดเกาหลีใต้ไม่สามารถเข้าไปทำงานในประเทศจีนได้ (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 46-47) 
 2.) มาตรการการแก้ไขปัญหาของเกาหลีใต้ต่อการคว่ำบาตรของจีน   
 - การฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) 
 หลังจากท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนั้นโดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการของจีน ส่งผลให้
จีนสั่งปิดกิจการชั่วคราวของห้างลอตเต้ ส่วนทางลอตเต้ก็ไม่ได้ออกมาแถลงการณ์แจ้งอย่างตรงไปตรงมาว่า 
กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและลอตเต้ได้รับผลกระทบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นขัดแย้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทางการเมืองของจีนและเกาหลีใต้ในข้อพิพาท THAAD ถึงแม้รัฐบาลเกาหลีใต้จะตัดสินใจยอมรับความ
ร่วมกับสหรัฐฯ ในการติดตั้งระบบป้องกัน THAAD ไปแล้วเสร็จ แต่ในหน่วยงานหลายภาคส่วนของรัฐบาล
เกาหลีใต้ยังคงแสดงท่าทีกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของระบบเศรษฐกิจประเทศเหลีใต้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
กังวลกับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายครั้งในจีน ส่งผลให้ทางรัฐบาลเกาหลีเองแก้ไขปัญหาด้วยการยื่น
หนังสือร้องเรียน ด้วยการดำเนินการตามหลักกฎหมายสากลต่อการกระทำของจีนที่อาจละเมิดต่อนโยบาย
ข้อตกลงร่วมกันขององคก์ารการค้าโลก WTO หรือข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีใต้และจีนที่เคยทำร่วมกัน
ไว้กรณีถูกจีนใช้มาตรการกีดกันทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นธรรม (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 52) 
 แต่ทว่าหลังการดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องการกระทำของจีนยื่นฟ้องต่อองค์กรการโลกกรณีที่จีนใช้
มาตรการกีดกันภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการกระจายสินค้าจากเกาหลีใต้ เพื่อลงโทษเรื่องการติดตั้งระบบ
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ขีปนาวุธ ส่งผลให้จีนออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีข้อฟ้องร้องนี้ว่า จีนได้ให้การสนับสนุนธุรกิจเป็นปกติ 
กรณีจีนใช้ข้อบังคับต่าง ๆ กับบริษัท และจีนยังยืนยันว่ามาตรการกีดกันเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง
ระบบ THAAD โดยจีนอ้างการกระทำเช่นนี้ก็เพื่อปกป้องการไหลบ่าทางวัฒนธรรมอื่นที่อาจส่งผลต่อสังคมจีน
เพียงเท่านั้น อีกทั้งจีนไม่ได้มีการออกเอกสารชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการประกาศตัดความสัมพันธ์
กับเกาหลีใต้แต่อย่างใด ส่งผลให้การฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก WTO จึงไม่ได้ดำเนินการรับเรื่องหรือเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคำร้องเรียนดังกล่าวชัดเจนมากนัก ถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขแต่สิ่งที่เกาหลี
ใต้ทำนั้นก็คือ การเรียกร้องความเป็นธรรมอย่างเป็นทางการต่อสายตาโลก และนี่ยังเป็นการดำเนินการ
ฟ้องร้องของเกาหลีใต้ครั้งแรกต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นข้อพิพาท THAAD ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) 
 - นโยบาย 3 No 
 หลังจากเกาหลีใต้ได้เข้าสู่ช่วงยุคของประธานาธิบดีมุนแจอินที่รับเข้าตำแหน่ง นโยบายของมุนแจอินที่
มีต่อนโยบายต่างประเทศนั่นก็คือ มุ่งสู่การสร้างสันติภาพร่วมกับเกาหลีเหนือ พร้อมวางแผนเยือนเกาหลีเหนือ 
หากสถานการณ์อยู่ในสภาวะเหมาะสม เพื่อโน้มน้าวเกาหลีเหนือยุติโครงการทดสอบนิวเคลียร์ อีกทั้งยัง
เปิดเผยว่ามีการเตรียมเจรจากับทั้งสหรัฐฯ และจีน ในกรณีการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ THAAD ซึ่งสร้าง
ความไม่พอใจให้จีนอย่างมากก่อนหน้านี้ นอกจากนี้มุนแจอินยังวางแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ชื ่อว่า สร้าง 4 
ยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัยระดับชาติ คือ การวางแผนดำเนินการทางการทูตตามยังประเทศ ได้แก่ การ
ทูตทางทิศตะวันตกกับประเทศจีน ทิศตะวันออกกับประเทศญี่ปุ่น ทิศเหนือกับประเทศรัสเซีย – 3 จังหวัดทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน-กึ่งกลางภูมิภาคเอเชีย และมองโกเลีย และทิศใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -
อินเดีย รวมไปถึงความพยายามแสดงถึงความต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนผ่านทางการทูตหลายช่องทาง 
รัฐบาลจีนเองกต็อบรับด้วยสัญญาณเชิงบวกมากข้ึนด้วย  
 ถึงแม้นโยบายต่างประเทศนโยบายนี้จะมีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นไปถึงความต้องการของเกาหลีใต้ที ่จะ
ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ไม่ลงรอยกันในคราวก่อน การที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งใหม่อย่างมุนแจอินจะ
ดำเนินการนโยบายต่างประเทศเช่นนี้นั้นสร้างความพอใจให้กับจีนในระดับหนึ่ง เพราะเมื่อมุนแจอินได้ขึ้นรับ
ตำแหน่งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของก็ได้ออกมาแสดงความยินดีด้วยเช่ นกัน แม้ว่า
การดำเนินนโยบายเช่นนี้ทำให้ท่าทีของจีนที่มีต่อเกาหลีใต้จะเป็นไปในเชิงบวก ทว่าข้อสรุปการเจรจานั้นไม่ได้
เป็นไปตามความต้องการของจีนเท่าที่ควร เกาหลีใต้เสนอให้ยุติความขัดแย้งภายใต้ประเด็น THAAD โดยจะหา
จุดร่วมกันของปัญหานี้ แต่จีนยังคงไม่เห็นของการที่เกาหลีใต้ยังคงมีระบบป้องกัน THAAD ในบริเวณประเทศ
เกาหลีใต้ เพราะจีนยังกังวลในเรื่อง Missile Defense (MD) ของสหรัฐฯ ในเกาหลีที่ยังคงดำเนินการติดตั้ง 
THAAD และเรื่องความร่วมทางทหารของสหรัฐฯ – เกาหลีใต้ - ญี่ปุ่น (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 53-54) 
 ในที่สุดรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ได้แถลงการณ์ในการดำเนินการนโยบาย 3 No โดยรัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศเกาหลีใต้ว่า ทางเกาหลีใต้ได้เห็นพ้องกันว่า การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และ
จีน มีความสำคัญต่อผลประโยชน์ร่วมกัน และตกลงที่จะเร่งรัดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทุกด้านให้
กลับคืนสู่เส้นทางการพัฒนาตามปกติ อีกท้ังบอกกับฝ่านยิติบัญญัติเกาหลีใต้เป็นอันเรียบร้อยว่าจะไม่พิจารณา
การปรับใช้ THAAD เพิ่มเติม และเกาหลีใต้จะไม่เข้าร่วมในเครือยข่ายป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ  การ
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ดำเนินการเช่นนี้ของเกาหลีใต้สร้างความพอใจให้แก่จีนเป็นอย่างมาก ในภายหลังการแถลงการณ์จีนจึงเปิด
โอกาสให้เกาหลีใต้ดำเนินการทางการทูตกับจีนเพ่ือฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ที่เคยร้าวฉาน ส่งผลให้มุนแจอินเดินทาง
ไปเยือนกรุงปักกิ่งครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อหวังลดความ
ตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสอง ในครั้งนั้นรัฐบาลเกาหลีทีการใช้นโยบายการทูตเสน่ห์เชิง
รุก (Charm Offensive) โดยการนำนักแสดงและศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้ร่วมเดินทางไปด้วย อีกแง่มุมหนึ่งก็
เพราะภาคอุตสาหกรรมบันเทิงได้รับผลกระทบจากประเด็นข้อพิพาท THAAD ถึงกระนั้นเกาหลีใต้ก็ไม่ได้
ดำเนินการถอดถอนระบบป้องกัน THAAD แต่ทางรัฐบาลจีนก็ตกลงที่จะยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจต่อเกาหลีใต้เพื่อแลกกับนโยบาย 3 No และจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงบวก (วรว
รรณ ศิลาวรณา, 2562: 55) 
 - นโยบายมุ่งลงใต้ 
 นโยบายมุ่งลงใต้ (New Southern Policy) เป็นนโยบายต่างประเทศภายใต้รัฐบาลมุนแจอินที่ถูก
ประกาศออกมาในค.ศ. 2017 ซึ่นนงนโยบายนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพยายามที่จะลดการพ่ึงพิงทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที ่มีกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ ่น และรัศเซีย โดยหันไปส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขยายการค้าและการลงทุน และการทูตกับภูมิภาคอินโด -
แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาเซียน และอินเดีย หรือเรียกได้ว่านโยบายนี้เป็นทางออกของเกาหลีหลังจากที่
เกาหลีใต้ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากจีนภายใต้ข้อพิพาท THAAD เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ใน
การพ่ึงพาประเทศมหาอำนาจอย่างจีนทางเศรษฐกิจมากเกินไป จนตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของจีนเพราะ
อำนาจการต่อรองที่น้อยกว่า (วรวรรณ ศิลาวรณา, 2562: 56-57) 
 สำหรับนโยบายถูกร่างขึ้นมาเพื่อลดการพึ่งพาประเทศมหาอำนาจที่เป็นคู่ค้ารายสำคัญ แต่การดำเนิน
นโยบายถ่วงดุลอำนาจนั้นไม่มีอะไรชัดเจน เนื่องจากเกาหลีใต้ไม่ได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการดำเนินการ
จริงจัง และไม่ได้เลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายประเทศใดเป็นพิเศษ เป็นเพียงแต่การเจริญสัมพันธไมตรีต่อประเทศ
แถบอาเซียนเพียงเท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของนโยบายนี้เป็นเพียงแค่ความพยายามลดความเสี่ยงใน
อนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจากข้อพิพาททางการเมืองได้อีก ซึ่งแสดงให้เป็นว่าเกาหลีใต้
ไม่ได้ต้องการตัดขาดความสัมพันธ์กับจีนแต่อย่างใด ไม่ใช่แค่เพียงจีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมหาอำนาจประเทศ
อื่นด้วย อีกทั้งนโยบายนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกาหลีสามารถขยายฐานตลาดได้มากขึ้นอีกด้วย และถือเป็น
อีกก้าวสำคัญของเกาหลีใต้ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก 
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บทที่ 5  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยความสำเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีเป็นผลมาจากการยุคโลกาภิ
วัตน์ที่ถือเป็นยุคที่โลกไร้พรมแดนและมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้
อย่างง่ายและรวดเร็ว กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้จึงสามารถเข้าแทรกซึมภายในสังคมเอเชียทั่วโลกรวมไป
ถึงสังคมจีน ความสำเร็จของนโยบาย Soft Power ในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
และใช้สื่อบันเทิงเป็นเครื่องมือหลักเพื่อสร้างความนิยมให้แก่ชาติเกาหลีให้มีภาพลักษณ์และบทบาทเชิงบวกท่ี
สามารถต่อรองกับเหล่านานาประเทศในเวทีโลกได้ จากความพยายามผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างจริงจัง
และเป็นระบบของรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลให้การผลิตผลงานและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะเจริญ
งอกงามและไร้ขีจำกัดอย่างไม่รู้จบ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถต่อการสร้างสรรค์ผลงานจากบุคลากร
วงการสื่อบันเทิงประเภทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี เป็นผลให้กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีนั้นมี
อิทธิพลต่อภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนในระดับมวลชนที่สามารถทำให้ชาวจีนเข้าถึงและยอมรับ
ต่อแนวคิด ค่านิยม หลักจริยธรรม และวัฒนธรรมของเกาหลีได้อย่างไม่รู้สึกขัดแย้ง จะเห็นได้ว่านโยบายการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนารากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ของนโยบาย Soft Power ที่ภาครัฐเกาหลีใต้ได้
ผลักดันและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์การส่งออกวัฒนธรรมนี้ทำให้นานาประเทศที่รับเอา
วัฒนธรรมจากเกาหลีใต้ไปเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเกาหลี โดยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีต้องการจะ
ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เรียกว่า วัฒนธรรมสมัยนิยม ถือเป็นวัฒนธรรมร่วม
สมัยที่ได้รับความนิยมและการยอมรับในยุคปัจจุบัน  
 ประเทศจีนจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักและตลาดแหล่งใหญ่ที่สุดในเอเชียของเกาหลีใต้ การมุ่งเน้น
การส่งออกทั้งสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบันเทิงไปยังจีน ทำให้ตลาดจีนเป็นแหล่ง
ระบายสินค้าเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ โดยสร้างความนิยมและการยอมรับวัฒนธรรม
สมัยนิยม ผ่านสื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากการพึ่งพากระแสโลกาภิวัตน์ แต่เดิมวัฒนธรรมเกาหลีใต้นั้นมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ยุคสมัยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สะท้อนถึง
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของทั้งสองชนชาติและเป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อสองชนชาติเข้าไว้ด้วยกัน ชาวจีนจึง
ให้การยอมรับวัฒนธรรมเกาหลีที่มีลักษณะวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันกับของตนและไม่ได้รู้ว่าภายในสังคมจีนถูก
กลืนกินวัฒนธรรม อีกทั้งความสำเร็จของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลียังทำให้ชาวจีนรู้สึกภาคภูมิใจในชาติ
ตัวเองตามไปด้วยเนื่องจากวัฒนธรรมเกาหลีมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้คุณภาพของสื่อบันเทิง
เกาหลีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการเลือกบริโภคสื่อของชาวจีน เนื่องจากสื่อบันเทิงเกาหลีใต้ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเกาหลี จึงทำให้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งความก้าวหน้ าจากการสนับสนุนนโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลี ส่งผลให้เทคโนโลยีต่อการผลิตสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ในช่วงนั้นมีความทันสมัยและ
ก้าวหน้ามากกว่าประเทศจีน ไม่เพียงเท่านั้น ความเสื่อมถอยของกระแสนิยมชาติมหาอำนาจด้านบันเทิงใน
สังคมจีน ยังทำให้วัฒนธรรมเกาหลีใต้เป็นตัวเลือกเดียวที่ชาวจีนเลือกบริโภค ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่วัฒนธรรม
จากอุตสาหกรรมบันเทิงได้เข้าไปแทรกซึมในสังคมชาวจีนเป็นเวลานาน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระแสนิยม
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วัฒนธรรมเกาหลีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมทางวัฒนธรรมในสังคมจีนไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น การที่จีนรับ
เอาต้นฉบับสื่อบันเทิงเกาหลีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ มาพัฒนาให้กลายเป็นฉบับ
ของจีนเอง ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ากระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลักดัน
และพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงจีนในเติบโตมากยิ่งขึ้น 
 เพราะฉะนั้นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองข้อพิพาท THAAD เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญต่อการ
สร้างผลกระทบและความท้าทายต่อทั้งอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้และจีน แม้ว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศจะดีขึ้นจนเป็นปกติ หากแต่อาจจะยังมีการปิดกั้นอุตสาหกรรมเกาหลีในบาง
ประการ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ด้านอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนที่ปิดกั้นการไหลบ่าทางวัฒนธรรมของ
อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้เพื่อหันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ของชาติตนเองแทน จากการหยุดชะงักของการ
ส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้สู่จีนแผ่นดินใหญ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมบันเทิงจีนได้รับการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาในวงกว้างในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเพลงที่เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาเนื้อหาและความสร้างสรรค์สื่อบันเทิงสัญชาติจีนเองขึ้นหากแต่ยังคงถูกกำจัดขอบเขตโดย
กฎระเรียบของภาครัฐ ผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบใหม่ที่เน้นใช้เครือข่ายจากอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงเนื้อหาสื่อ
บันเทิงในโลกออนไลน์ แม้ว่าเนื้อหาในสื่อบันเทิงบางอย่างของจีนยังคงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเกาหลีอยู่ 
เช่น รายการการแข่งเซอร์ไววัลจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดัง iQIYI ได้จัดทำรายการ Youth with you ขึ้นมา 
ทว่าทางรายการก็ยังเลือกศิลปินเกาหลีผู้มีอิทธิพลในวงการเคป็อปสัญชาติไทยมารับบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินรายการ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวงการเคป็อปว่าเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาการสร้างและผลิตศิลปิน
ชาวจีนเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงของจีนเองด้วยเพื่อลดส่วนแบ่งการตลาดในวงการเพลงจีนที่วงการเคป็อปเข้า
มามีอิทธิพลมากเกินไป แต่ถึงอย่างนั้นจีนเองก็ได้เล็งเห็นต่อในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อยกระดับให้
สื่อบันเทิงจีนกลายเป็นเครื่องมือทางเศรฐกิจจากใช้หลักการ Soft Power ในการส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม
จีนเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ โดยเปิดโอกาสให้ต่างประเทศชาติอ่ืนที่ไม่ใช่เกาหลีใต้เข้ามาร่วมลงทุนสร้างสรรค์ผลิต
ผลงานสื่อบันเทิงจีนให้สามารถผลักดันสื่อบันเทิงจีนสามารถส่งออกมาสู่ตลาดโลกได้ อีกทั้งการพัฒนาสื่อ
บันเทิงจีนยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนขยายฐานตลาดสื่อและบันเทิงของจีนเพื่อเพิ่มอัตราการแข่งขันใน
เวทีโลกด้านอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงให้ ในส่วนความท้าทายต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีจากผลกระทบที่
เกิดขึ้น ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีพึ่งพาตลาดจีนมากจนเกินไป นำไปสู่การผลักดันให้ขยายกลุ่ม
ตลาดไปยังประเทศอ่ืนด้านอุตสาหกรรมบันเทิงให้มากข้ึน ถึงแม้การเจาะกลุ่มตลาดใหม่ของนโยบายมุ่งลงใต้จะ
ไม่ได้วางแผนการตลาดที่จริงจังแต่นโยบายนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอนาคตถ้าหากเกาหลีใต้
ประสบปัญหามาตรการคว่ำบาตรจากประเทศมหาอำนาจอีก และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกาหลีใต้
พัฒนาศักยภาพด้านสื่อบันเทิงของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีสู่เวทีโลก
และเพิ่มขีดความสามารถของศักยภาพของสื่นบันเทิงเกาหลีกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ต้องสร้างผลงานสื่อ
บันเทิงแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจด้านสื่อบันเทิงในยุคก่อน ยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
จีนในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงก็ได้กลายมาเป็นคู่แข่งที ่มีบทบาทสำคัญในตลาดโลก นำไปสู่บทบาทของ
อุตสาหกรรมบันเทิงของทั้ง 2 ประเทศท่ีปัจจุบันกลายเป็นเสาหลักแหล่งอุตสาหกรรมบันเทิงเอเชีย  
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