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“กันตลักษณ์”

SOFTPOWER
ตามแนวความคดิของJosephNye๑
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	 ๑	ขอ้ความสว่นใหญม่าจาก Alexander L. Vuving, How Soft Power works, American	
Political Science Association Annual Meeting, Toronto, September 3, 2009.	 	

	 ๒	Josep S. Nye Jr. เป็นอดีตคณะบดี Havard’s Kennedy School of Government 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง เคยเป็นประธาน National Intelligence Council ช่วงปี 
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๗ ปัจจุบันยังคงมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

	 	 Joseph Nye๒  ไดเ้สนอ Soft Power ไวเ้มือ่ประมาณ 

๒๐ ปีที่ผ่านมา และเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมทั้งในวงการวิชาการ   

และการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ทั้งสหรัฐฯ  

และประเทศอืน่ ๆ จนถงึปจัจบุนั ตวัอยา่งเชน่ แนวคดิของ Soft Power 

ไดป้รากฏเปน็รปูธรรมขึน้ใน พ.ศ.๒๕๕๐ ในหวัขอ้ การเมอืงโลก (Power 

in World Politics) ซึ่งเป็นการต่อยอดนอกเวทีสัมมนา จัดขึ้นโดย  

วารสารมิลเลนเนียม ใน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของ  

พลังอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะนั้น Soft Power   

และ Smart Power ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการคิดนโยบาย  

ตา่งประเทศของรฐับาลสหรฐัฯ สำหรบัจนีไดน้ำ Soft Power ไปใชใ้น 

การสร้างพลังอำนาจของชาติโดยรวมมาก่อนสหรัฐฯ แล้ว ชาวจีนได้

อภิปรายเกี่ยวกับ Soft Power อย่างกว้างขวาง และคำว่า “Soft 

Power” ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการของผู้นำจีนระดับสูงตั้งแต ่

อดีตจนปัจจุบัน ดังเช่น ประธานาธิบดีหู จินเทา 
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	 ในช่วงที่ได้รับความนิยมนี้ แนวคิดของ Nye ได้รับการ		

ขยายความจนอาจทำใหค้วามหมายบดิเบอืนไป Nye จงึตอ้งทบทวนความ	

เข้าใจนี้ใหม่ในบทความของเขาชื่อ “Think Again : Soft Power”	

ความเขา้ใจทีแ่พรห่ลายในเรือ่งนี ้ มทีัง้แนวคดิครอบคลมุความรูส้กึอยา่งแคบ	

และความรู้สึกอย่างกว้าง ในความหมายอย่างแคบนั้น Soft Power 

คล้ายกับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Niall 

Ferguson นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ และ Josef Joffe  	

นกัประชาสมัพนัธช์าวเยอรมนั  นอกจากนี ้ หนว่ยงานคดิ Soft Power	

ในจีนส่วนใหญ่ยังใช้ความรู้สึกอย่างแคบเช่นกัน ในความรู้สึกอย่างกว้าง 

Soft Power หมายถึง พลังอำนาจที่ไม่เกี่ยวกับการทหาร และรวม 	

ไปถึงพลังอำนาจทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  	

ในขณะที่ความเข้าใจที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้นับเป็นความเข้าใจที่ 	

คลาดเคลือ่น จงึเกดิคำถามขึน้วา่ ทำไมแนวคดิดงักลา่วยงัคงไดร้บัความ	

นิยมและฝังแน่น น่าสังเกตว่าความเข้าใจผิดดังกล่าวไม่เพียงเกิดขึ้น 	

ในหมูส่าธารณชนเทา่นัน้ แมแ้ตผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการเมอืงระหวา่งประเทศ	

ก็ยังเข้าใจผิดด้วย 

 นักวิชาการเห็นว่าความสับสนและความเข้าใจผิดของแนวคิด 

Soft Power เกิดจากการขาดทฤษฎี ขาดความรู้ทางวิชาการ และการ

วเิคราะหท์ีไ่มช่ดัเจน นอกจากนีค้วามเขา้ใจผดิสว่นมากทีเ่กดิขึน้ มาจาก	

การเห็นว่าพลังอำนาจเท่ากับแหล่งที่มาของทรัพยากรพลังอำนาจ 

(Power Resources)  เมื่อ Nye ได้พยายามแก้ไขความเข้าใจผิดของ

แนวคิด Soft Power จะเห็นได้ว่าประชาชนมักจะสับสนระหว่าง

ทรพัยากร (Resources) กบัพฤตกิรรม (Behavior) บางคนคดิวา่ Soft	

Power คอื ทรพัยากรทัว่ไป (Typical Resources) ของ Soft Power	

ซึง่ถอืวา่เขา้ใจผดิเชน่กนั เพราะจะนำไปสูก่าร “ทำใหอ้ำนาจปรากฏเปน็ 

รูปธรรมและสามารถวัดผลได้” โดยหมายถึง การนำทรัพยากรที่ทำให้

เกดิอำนาจมาวดัผล จะเหน็ไดว้า่ เรามกัจะประเมนิพลงัอำนาจของบางคน	

โดยการวัดทรัพยากรพลังอำนาจ (Power Resources) ที่เขาหรือเธอ

ครอบครอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เข้าใจไม่ถูกต้องว่า พลังอำนาจเป็น 	

คำนิยามของทรัพยากร เพราะทรัพยากรพลังอำนาจไม่สามารถสร้าง

กิจกรรมหรือปฏิบัติการได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากเครื่องมือ

บางอย่าง อาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรพลังอำนาจไม่มีขาของตัวเอง  	

จึงต้องใช้พาหนะบางอย่างขับเคลื่อนไป 

JosephNye



  

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

35

 สำหรับความคิดที่ว่าพลังอำนาจเป็นทรัพยากรนั้น ในด้านหนึ่ง

พลงัอำนาจไดร้บัการยอมรบัวา่มาจากการใชท้รพัยากรบางอยา่ง แมก้าร	

กระพริบตาเพื่อแสดงสัญญาณแห่งมิตรภาพก็เป็นความพยายามที่จะใช้ 

Soft Power กล่าวคือ เป็นการใช้บางสิ่งเพื่อให้เกิดการรับรู้ นั่นก็คือ 

ดวงตาและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดการแสดงออกบน

ใบหน้าที่เรียกว่ากระพริบ หรือเมื่อเราให้ความสนใจกับใครสักคนและ

เป็นผลให้มีการใช้ Soft Power กับคนคนนั้น นั่นก็คือ การให้ความ

สนใจเกิดขึ้นผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็น 	

รูปแบบทรัพยากรพลังอำนาจ แต่ในทางกลับกัน พลังอำนาจก็ไม่ได้

เหมอืนกบัทรพัยากร ทรพัยากรตวัเดยีวกนัสามารถผลติอำนาจทัง้ Hard	

Power และ Soft Power ตัวอย่างเช่น ทหารซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็น

ทรัพยากรทั่วไปของพลังอำนาจ Hard Power ซึ่งอาจนำมาใช้ใน

ลกัษณะการขม่ขูผู่ใ้ดผูห้นึง่ แตก่อ็าจจะดงึดดูผูใ้ดผูห้นึง่ไดเ้ชน่กนั เพือ่ให	้

ไดร้บัชยัชนะตามจดุประสงค ์ขณะเดยีวกนัทรพัยากรทัว่ไปของ Soft Power	

ดังเช่น จริยธรรมซึ่งเป็นคุณค่าทางจิตใจ ก็สามารถนำมาใช้ชักชวนผู้ใด

ผู้หนึ่งจนเห็นคล้อยตาม และอาจจะใช้บังคับผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อต้องการ

สร้างความกดดันทางสังคมแก่บุคคลนั้น 

 การแยกความแตกต่างของทรัพยากรพลังอำนาจกับกระแส

พลังอำนาจ (Power Currencies) อาจจะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น 

พลงัอำนาจทัง้สองดงักลา่ว อาจพจิารณาไดว้า่เปน็แหลง่ทีม่าของพลงัอำนาจ	

ไดท้ัง้สองอยา่ง แตท่รพัยากรพลงัอำนาจกบักระแสพลงัอำนาจแตกตา่งกนั	

ทีแ่หลง่ทีท่ำใหเ้กดิพลงัอำนาจ ซึง่อาจจะเปรยีบไดก้บัโครงสรา้ง (Structure)	

และสถาปัตยกรรม (Architecture) กระแสพลังอำนาจตามปกติ  	

หมายถึงลักษณะของทรัพยากรหรือกิจกรรม ทั้งนี้การเข้าใจว่าอะไร

ทำให้เกิด Soft Power จะทำให้เข้าใจความแตกต่างนี้ง่ายขึ้น 

สิ่งที่ทำให้เกิดSoftPower

 การที่จะทราบว่าอะไรที่ทำให้เกิด Soft Power นั้น ควรแบ่ง

ลักษณะความแตกต่างออกเป็นสองประการ ได้แก่ ความแตกต่าง

ระหว่าง Soft Power กับรูปแบบพลังอำนาจอื่น และความแตกต่าง

ระหว่างกลไกที่ทำให้เกิด Soft  Power 
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	 ประการแรก ความแตกตา่งของ Soft Power กบัพลงัอำนาจอืน่	

Nye ได้ให้ความหมายของ Soft  Power ไว้ว่า “เป็นความสามารถที่

ทำให้ผู้อื่นต้องการในสิ่งที่คุณต้องการ” เราจำเป็นต้องกำหนดถ้อยคำ 

“ต้องการ” ในที่นี้เสียก่อน  Nye ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า Soft Power 

เปน็ความสามารถในการดงึดดูใจ และการดงึดดูใจมกันำไปสูก่ารยอมรบั	

การยอมรบัมคีวามหมายในแงบ่วก ซึง่มกัจะหมายถงึการเหน็พอ้งตอ้งกนั	

ดงันัน้ คำวา่  “ตอ้งการ”  จะตอ้งรวมทัง้ “ความรูส้กึพอใจอยา่งแรงกลา้”	

และ “การเห็นพ้องต้องกันอย่างนุ่มนวล” หรืออีกวิธีหนึ่งเราอาจเพิ่ม 	

คำว่า “ยอมรับ” ในคำจำกัดความ Soft Power ก็จะมีความหมายว่า 

ความสามารถที่ทำให้ผู้อื่นต้องการ หรือยอมรับในสิ่งที่คุณต้องการ			

ในทางตรงกันข้าม อาจมีปัญหากับคำว่า “ยอมรับ” ในความรู้สึกที่เรา

เห็นว่าไม่สามารถจะดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่ไม่น่า

พอใจได้ และเราจะต้องยอมรับสิ่งนั้น หรือเมื่อเราอาจต้องยอมรับอย่าง

ไมเ่ตม็ใจ ดงันัน้ Soft Power คอื “ความสามารถทีท่ำใหผู้อ้ืน่ตอ้งการ 

หรือยอมรับในสิ่งที่เราต้องการ” แม้จะไม่ใช่คำนิยามที่ชัดเจน แต่ก็เป็น

ความหมายแรกและเหมาะสมในการใหค้ำจำกดัความของ Soft Power	

	 Soft Power ตรงกนัขา้มกบั Hard Power เมือ่ Soft Power	

หมายถึง ความสามารถที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยการ

สรา้งอทิธพิลเพือ่ใหเ้กดิความพอใจ (Preferences) จงึสะทอ้นวา่ Hard	

Power คือความสามารถที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นโดยการ

เปลี่ยนสถานภาพ (Circumstances) แต่ Steven Lukes นักวิชาการ

อีกผู้หนึ่ง เห็นว่า Soft Power หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร้างแรงจูงใจของผู้ถูกเปลี่ยนแปลง โดยความสนใจที่ถูกดึงออกไป

ตอ้งเทา่กบัความสนใจทีใ่สเ่ขา้ไป และ Soft Power จะสรา้งความสนใจ	

ดังกล่าวนั้น ความแตกต่างนี้น่าสนใจ แม้จะไม่ชัดเจนนัก ตัวอย่างเช่น  	

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแรงจูงใจทางจริยธรรมของผู้ถูก

เปลีย่นแปลง จะเขา้ลกัษณะของ Hard  Power หรอื  Soft  Power	

 ทางหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คือ การสร้างแรงดึงดูดให้มี

ความต่อเนื่อง หรือใช้ Soft Power และการบังคับ หรือใช้ Hard 

Power ผลสุดท้ายที่ได้รับ คือ เป็นทั้ง Soft Power ครึ่งหนึ่ง และ 

Hard Power ครึ่งหนึ่ง เช่น การติดสินบน เป็นต้น  Nye ได้นำเสนอ 

“ยา่นความถีข่องพฤตกิรรม” (Spectrum of  Behaviors) โดยจดัเรยีง	
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ตั้งแต่การใช้การบังคับขู่เข็ญเป็นจุดจบที่ความแข็งกร้าว (Hard End)  	

ในการนำไปสูค่วามมุง่หมายทีต่อ้งการ และจดุจบทีใ่ชก้ารดงึดดูใจเพือ่ให	้

เป็นการจบที่นุ่มนวล (Soft End) ทั้งนี้การชักจูง หรือการจ่ายเงิน  	

เป็นเรื่องคลุมเครือ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นการบังคับ แต่บางครั้งก็

เป็นอีกวิธีการหนึ่งของความร่วมมือ 

 Walter Russe Mead นักวิชาการอีกผู้หนึ่ง ได้นำเสนอว่า

ลกัษณะความแตกตา่งของพลงัอำนาจมสีามประการดว้ยกนั โดยจดัเรยีงกนั	

ตามลำดับ จากความแหลมคม ความเหนียวแน่น และ Soft Power  	

ในขณะที ่ Nye เหน็วา่ อำนาจทางทหารและความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ	

อยู่ในเรื่องเดียวกันของ Hard Power ทั้งนี้ Mead  โต้แย้งว่า กำลัง

ทหารนั้น “แหลมคม” (Sharp) และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนั้น 

“เหนียวแน่น” (Sticky) โดยอธิบายว่า นโยบายและสถาบันทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ นั้น เป็น “Sticky Power” ซึ่งดึงดูดความสนใจ

ของประเทศอื่น ๆ ให้เข้ามาติดกับ ในทัศนะของ Mead เห็นว่า  	

พลังอำนาจทางเศรษฐกิจ หรือ Sticky Power เป็นพลังอำนาจที่ 	

แตกต่างจาก Sharp หรือ Hard Power 

	 อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาทศันะดงักลา่วของ  Mead  จะเหน็วา่		

 - พลังอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นไม่เหนียวแน่น  

 - Sticky Power ไม่แตกต่างจาก Smart Power มากนัก 

เปน็การรวม Soft Power และ Hard Power ทีม่ปีระสทิธภิาพ Mead	

ไดอ้ธบิายแนวความคดิ Sticky Power โดยยกตวัอยา่งทางประวตัศิาสตร์ 

เกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ความ

เป็นผู้นำของอังกฤษและสหรัฐฯ ในระบบทั้งสอง เสรีภาพและการ

เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกได้ขยายตัวขึ้นจากกำลังทหารที่แข็งแกร่ง 

และเครือข่ายของสถาบันทางเศรษฐกิจเสรี ซึ่งเป็นการได้มาด้วยการ

แสดงความเปน็ใหญ ่ และพฤตกิรรมดงักลา่วไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง	

อำนาจทางทหารจึงมีความสำคัญสำหรับ Sticky Power ซึ่งอาจจะ

เนื่องมาจากกองทัพเรืออังกฤษและสหรัฐฯ ที่ควบคุมทะเล และเป็นผู้

อำนวยความสะดวกและปกป้องการค้าระหว่างประเทศได้ 

 Soft Power ก็มีความจำเป็นสำหรับ Sticky Power ดังเช่น 

นาซีเยอรมัน มีทั้งอำนาจทางทหารที่น่าเกรงขามและพลังอำนาจทาง

เศรษฐกิจที่น่าชื่นชม แต่นโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวได้ผลักดันให้
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ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศมหาอำนาจเป็นศัตรูกับเยอรมัน  	

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถทำให้เกิด 

Sticky Power ได้ โดยดูตัวอย่างจากญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

ญีปุ่น่เปน็ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกจิ แตไ่มม่พีลงัอำนาจทางทหาร	

เนื่องจากถูกจำกัดเงื่อนไขทางทหาร และสถาบันต่าง ๆ ญี่ปุ่นสามารถ

ดึงดูดความสนใจจากประเทศอื่น ๆ ได้ แต่ก็ไม่สามารถทำให้เข้ามา 	

ติดกับดักได้ 

	 อาจสรปุไดว้า่ ความแตกตา่งของแหลง่พลงัอำนาจแตล่ะรปูแบบ	

เมือ่นำมาใชใ้นมติเิดยีวอยา่งตอ่เนือ่ง จะสิน้สดุดว้ยความแขง็กรา้ว หรอื	

การดึงดูดใจได้ พลังอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นทั้ง Hard  Power และ 

Soft Power ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของการนำไปใช้ ความเหนียวแน่น 

(Stickiness) ไม่ได้มาจากพลังอำนาจทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  	

แตต่อ้งมาจาก Smart Power ซึง่หมายถงึ การใช ้Soft Power รว่มกบั	

Hard Power ข้อคิดเห็นของ Mead  นั้นมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่แบบที่ 

Mead สร้างขึ้น ในขณะที่วิธีการสามประการของ Nye ที่ทำให้มี 	

ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมของผูอ้ืน่ในสิง่ทีต่อ้งการนัน้ ไดแ้ก ่ การบงัคบัขูเ่ขญ็	

การจ่าย และการดึงดูด นั้น ตรงประเด็นมากกว่าข้อเสนอของ Mead 

ซึ่งได้แก่ ความแหลมคม ความเหนียวแน่น และ Soft Power 

	 ประการที่สอง ความแตกต่างระหว่างกลไกที่ทำให้เกิด Soft 

Power โดยที่ Soft Power เป็นพลังอำนาจที่มาจากการดึงดูด จึงมี

คำถามถงึทีม่าของ Soft Power และสิง่ทีจ่ะทำใหเ้กดิการดงึดดู ในการ	

ทีจ่ะเขา้ใจเรือ่งนี ้ ใหล้องนกึถงึกระแสพลงัอำนาจ (Power Currencies)	

ที่ทำให้เกิดการดึงดูดใจ ทั้งนี้กระแสพลังอำนาจอย่างน้อยสามประการ 	

ที่ทำให้เกิดพลังอำนาจและความนุ่มนวล เพื่อให้จำได้ง่าย ๆ จึงขอใช้ 	

คำวา่ ความงาม (Beauty) ความรุง่เรอืง  (Brilliance) และความออ่นโยน	

(Benignity) 

	 	 ความออ่นโยน  เปน็ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูก้ระทำ	

ที่แสดงต่อผู้อื่น เมื่อต้องการใช้ Soft Power ซึ่งอาจหมายถึงมารยาท 	

ที่ดีที่แสดงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นั้นเป็นเป้าหมาย 

ความอ่อนโยนเป็นกระแสพลังอำนาจที่ใช้ร่วมกับความบริสุทธิ์ใจซึ่งกัน

และกันเป็นส่วนใหญ่ สำหรับมนุษย์ Soft Power จะมาจากความ 	

ภาคภูมิใจและความเห็นอกเห็นใจ 
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	 	 ความรุง่เรอืง  เปน็ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูก้ระทำ	

กับการงาน ซึ่งหมายถึง การมีประสิทธิภาพในการดำเนินการสูงจน

ประสบความสำเร็จ ความรุ่งเรืองเป็นกระแสพลังอำนาจที่ใช้กับมนุษย์ 

โดยเป็นการเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น Soft Power จะมาจาก

ความชื่นชมในความสำเร็จ 

	 	 ความงาม เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของผู้แสดง  	

กับอุดมคติ ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ ซึ่งหมายถึง  	

เสยีงสะทอ้นทีด่ ีเมือ่ผูก้ระทำเปน็ตวัแทนของอดุมคต ิคา่นยิม ความมุง่หมาย	

และวสิยัทศัน ์ กระแสอำนาจใชไ้ดก้บัผูท้ีม่จีติใจเดยีวกนั และเมือ่ใดทีผู่ม้	ี

จิตใจเดียวกันมารวมตัวเพื่อเป้าหมายเดียวกัน เมื่อนั้นกลุ่มดังกล่าวจะมี

ความต้องการการสนับสนุนด้านกำลังใจ คำแนะนำ และความต้องการ

ประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ความงามได้ผลิต Soft Power 

ผ่านแรงบันดาลใจ  

การผลิตSoftPower
 ความอ่อนโยน 

	 ความออ่นโยนมหีลายรปูแบบ ตวัอยา่งเชน่ การปฏบิตัติอ่คนอืน่	

อยา่งด ี การมนีำ้ใจ การชว่ยเหลอืหรอืสนบัสนนุและปกปอ้งผูอ้ืน่ การให	้

ความสนใจหรือรับฟังผู้อื่น การเคารพสิทธิ การให้ความสนใจหรือแสดง

ความภาคภมูใิจตอ่ผูอ้ืน่ การเหน็คณุคา่หรอืความหมายของผูอ้ืน่ การแสดง	

พฤติกรรมในลักษณะที่ ไม่ เป็นอันตรายหรือไม่เผชิญหน้ากับผู้อื่น 

นอกจากนี้ความอ่อนโยนอาจเป็นการแสดงความเมตตาด้วยการ 	

ไม่ทำร้ายผู้อื่น แม้เงื่อนไขจะเอื้ออำนวย ตลอดจนความไม่เห็นแก่ตัว  	

การไม่เห็นแก่ตัวนี้เป็นการแสดงว่าให้ความสนใจผลประโยชน์ของผู้อื่น

กอ่นตนเอง สิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัความออ่นโยนคอืการทำรา้ย ความกา้วรา้ว	

และการเห็นแก่ตัว ความอ่อนโยนเป็นการแสดงพฤติกรรมที่โอบอ้อม  	

ตั้งแต่การไม่ทำอันตรายผู้อื่น จนกระทั่งการปกป้องและสนับสนุนผู้อื่น

อย่างแข็งขัน ความอ่อนโยนนั้นต้องตั้งอยู่ในความเมตตา ความดีงาม 

บุคคลที่มี เมตตามักดึงดูดผู้คนเพราะจะไม่ทำร้ายใครและมอง 	

ผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนอีกด้วย 

 ความอ่อนโยนจะแปลสู่อำนาจได้อย่างไร ความอ่อนโยนทำให้

เกิดความภาคภูมิใจและความเห็นอกเห็นใจ ทั้งยังทำให้มั่นใจว่าผู้กระทำ
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เปน็ผูร้กัสนัตแิละมเีจตนาด ีซึง่เชญิชวนใหเ้กดิความรว่มมอื ความออ่นโยน	

จะดำเนินไปไม่ได้ ถ้ามีการยืนยันหรือกล่าวอ้างสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้

อกีฝา่ยหนึง่ตอบโตด้ว้ยความกา้วรา้วและตอ่ตา้น แตถ่า้ผูก้ระทำลดอตัตา	

และแสดงว่าพยายามเป็นคนดี ประชาชนก็จะเข้ามาหา วิธีการนี้

เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจเป็นผลตอบแทนจาก

ปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่ง  หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการต่างตอบแทน  	

การต่างตอบแทนนี้สามารถกระทำได้ทั้งทวิภาคีหรือพหุภาคี ในการ 	

แลกเปลี่ยนทวิภาคี อีกฝ่ายหนึ่งจะถูกทำให้รู้สึกว่าต้องตอบแทนเมื่อ 	

อีกฝ่ายหนึ่งทำดีด้วย การต่างตอบแทนในพหุภาคีนั้น อาจจะไม่ต้อง

จัดหาผลประโยชน์ให้กันโดยตรง  การเฝ้าดูพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง

ผ่านบุคคลที่สาม และตัดสินใจว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายดี ก็จะเพิ่มโอกาส 	

ในการยอมรับฝ่ายนั้นมากขึ้น ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากการ 	

ตา่งตอบแทน ผูแ้สดงหรอืระบบระหวา่งประเทศทีเ่ปน็ระบบรว่ม จะพฒันา	

กลไกการป้องกันการเกิดเรื่องเช่นนี้ได้ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ก็มักจะมีกลไกในการป้องกันที่ซับซ้อนด้วยการใช้กระแสพลังอำนาจทั้งที่

นุ่มนวลและแข็งกร้าว เพื่อให้มีการใช้ Soft Power ได้ต่อไป 

	 ความรุ่งเรือง		

 ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรุ่งเรืองปรากฏตัวใน 	

รปูแบบตา่ง ๆ เชน่ กำลงัทหารทีแ่ขง็แกรง่และนา่กลวั เศรษฐกจิทีม่ัง่คัง่	

วัฒนธรรมที่หลากหลายและสดใส หรือสังคมที่สงบสุขและดำเนินไป 

อย่างดี ความรุ่งเรือง ยังรวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยชีัน้สงู หรอืประเทศทีไ่ดร้บัชยัชนะทางทหาร หรอืความสำเรจ็	

ทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปความรุ่งเรืองในบริบทนี้ หมายถึงคุณสมบัติของ 	

ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบางสิ่งบางอย่างที่มีศักยภาพหรือได้รับความสำเร็จ 

ความสำเรจ็เปน็การพสิจูนข์ดีความสามารถ ผูท้ีด่งึดดูความสนใจไดส้ำเรจ็	

ก็เพราะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี การเอาชนะความท้าทาย

ต่าง ๆ แสดงถึงความเป็นผู้มีศักยภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของ 	

ความรุ่งเรือง ผู้ที่มีความสามารถมากกว่าผู้อื่น หรือมีความสามารถกว่า

คนส่วนใหญ่ มักจะไม่ค่อยถูกต่อต้าน เพราะผู้นั้นจะถูกเรียนรู้จากผู้อื่น 

ทั้งนี้การเรียนรู้จากศักยภาพและความสำเร็จ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

และปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในลักษณะเดียวกันนี้ 
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	 ความรุง่เรอืงนำไปสูค่วามรูส้กึชืน่ชม ซึง่จะนำไปสูก่ารเลยีนแบบ	

การแข่งขัน ความเคารพนับถือ หรือความหวาดกลัว ตลอดจนความ

ยำเกรง ความรุ่งเรืองสามารถแปลไปสู่ Soft Power ได้หลายวิธี  	

วิธีการหนึ่งคือ การใช้วิธีการเดียวกับการปลุกระดม เพื่อสร้างตำนาน

หรือเรื่องราวที่ไม่อาจทำลายได้และหลีกเลี่ยงไม่พ้น ในอีกทางหนึ่ง 

ความรุ่งเรืองนำไปสู่การเลียนแบบ กล่าวคือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จ 	

ในการปฏิบัติงานที่ทำงานคล้ายกัน แนวโน้มจะเรียนรู้จากผู้ที่ประสบ

ความสำเร็จ และจะคัดลอกบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าเป็นรากฐานของ

ความสำเร็จหรือขีดความสามารถของผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในด้าน

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ประเทศอืน่ ๆ อาจนำความสามารถหรอื	

ความสำเร็จบางส่วนหรือทั้งหมดของประเทศที่ประสบความสำเร็จไปใช้ 

เชน่ การดำเนนิการ การวางนโยบาย การจดัตัง้สถาบนั การจดัทำวสิยัทศัน	์

การกำหนดค่านิยม และอุดมการณ์ เป็นต้น 

 วิธีลอกเลียนแบบการใช้ Soft Power และการนำไปใช้ต่อ  	

มหีลายวธิดีว้ยกนั ตวัอยา่งเชน่ ผูท้ีม่คีวามสามารถหรอืประสบความสำเรจ็	

ก็จะมีผู้อื่นลอกเลียนบางสิ่งบางอย่างไปใช้ คนอื่น ๆ ก็อาจทำ 	

เชน่เดยีวกนันี ้ ผูท้ีเ่ปน็ตน้แบบกจ็ะมชีือ่เสยีงและไดร้บัการยกยอ่ง กลายเปน็	

ผู้มีอิทธิพลและยากที่จะถูกต่อต้าน ความรุ่งเรืองจะสร้างพลังอำนาจที่มี

แรงกดดันมาก แม้ความรุ่งเรืองอาจทำให้เกิดการเลียนแบบ แต่การ

เลียนแบบก็ไม่ได้นำไปสู่การยอมรับหรือการนิ่งเฉยโดยอัตโนมัติเสมอไป 

อย่างไรก็ตาม การชื่นชม การรับไปใช้ และความผูกพันกันที่เกิดขึ้น 	

หลังจากนั้น อาจทำให้ความสงสัย ความเกลียดชังระหว่างบุคคลหรือ

ประเทศหมดไป แตก่ารทำความเขา้ใจและความรว่มมอือาจทำไดง้า่ยขึน้	

	 ความงาม 

 ในโลกของการเมือง ความงามไม่ได้หมายความถึงการดึงดูด

ทางเพศ แตเ่ปน็การสะทอ้นภาพทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูก้ระทำมคีวามใกลช้ดิ	

กับเป้าหมายต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความเห็น  	

ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ ทั้งยังทำให้ผู้กระทำมีความรู้สึก

อบอุ่นและมั่นคง ความหวังและความภูมิใจในตนเอง อัตลักษณ์และ

ประชาคม การพิสูจน์ตนเอง และการยกย่องสรรเสริญ ผู้กระทำควร

คน้หาความงามนีด้ว้ยการแลกเปลีย่นอดุมการณ ์ คา่นยิม ความมุง่หมาย	

และวสิยัทศันร์ว่มกนั การปลกูฝงัคา่นยิมและความมุง่หมายทีต่รงกนัขา้ม	
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จะทำให้รัฐบาลหนึ่งมองเห็นว่ารัฐบาลอื่นน่ารังเกียจ แต่การแลกเปลี่ยน

ค่านิยมและความมุ่งหมายที่อยู่บนพื้นฐานการสร้างความเข้าใจจะทำให้

มองเหน็ความงามของอกีฝา่ยหนึง่ และทำใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการ	

สร้างมิตรภาพ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือ 

	 รปูแบบของความงามทีท่รงพลงั อาจพบไดใ้นผูท้ีแ่สดงอดุมการณ	์

คา่นยิม ความมุง่หมาย และวสิยัทศันท์ีน่า่ประทบัใจ พรอ้มกบัความเชือ่มัน่	

และการลงโทษทีเ่ขม้งวด ซึง่จะตอ้งมคีวามอตุสาหะและพากเพยีรอยา่งมาก	

จงึจะสรา้งความงามทีท่รงพลงันัน้ได ้ ความงามยงัมาจากการเปน็ประเทศ	

ที่แสดงออกถึงความยึดมั่นในค่านิยม ประเทศที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ดา้นอดุมการณ ์ ประเทศทีส่ามารถดำเนนิตามจดุมุง่หมายไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม	

หรอืประเทศทีม่วีสิยัทศันท์ีน่า่ประทบัใจ เมือ่ประเทศใดสามารถดำเนนิการ	

ตามความมุ่งหมาย ค่านิยม และอุทิศตนให้กับอุดมการณ์ รวมทั้ง 	

วิสัยทัศน์ที่น่าประทับใจ ประเทศนั้นก็จะได้รับความเชื่อถือในฐานะเป็น

ผูท้ีส่นบัสนนุและพทิกัษป์ระเดน็ตา่ง ๆ ดงักลา่ว จากจดุนีค้วามนา่เชือ่ถอื	

ความชอบธรรม และอำนาจทางจริยธรรมก็จะตามมา 

 จากรูปแบบความงามที่ทรงพลังทำให้เกิดกลไกพื้นฐานที่แปลไป

สู ่Soft Power กลา่วคอื ความนา่ประทบัใจ การอทุศิตนทีไ่มเ่หน็แกต่วั	

และการยนืหยดัในอดุมการณ ์คา่นยิม ความมุง่หมาย และวสิยัทศัน ์จะ	

เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น และนับเป็นขั้นแรกที่ทำให้ผู้กระทำได้รับ

การยอมรับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างอีกด้วย หากผู้อื่นเข้าใจในการกระทำ

ของผูก้ระทำ ผูก้ระทำนัน้จะไดร้บัการยอมรบั และถกูมองวา่เปน็ผูพ้ทิกัษ	์

เป็นตัวอย่าง เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และเป็นแรงบันดาลใจ 

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้คือความงาม เนื่องจากผู้กระทำได้แลกเปลี่ยน

อุดมการณ์ ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ได้อย่างน่าประทับใจ 

ผู้ที่ดำเนินการเช่นนี้จะเป็นผู้สามารถใช้ประโยชน์จากความมุ่งหมาย 

การปกป้องค่านิยม และเป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นผู้นำทางที่ดีสำหรับผู้ที่

มีอุดมการณ์และค่านิยมเดียวกัน และดำเนินตามความมุ่งหมายและ

วิสัยทัศน์เดียวกัน 

 ความงามถือเป็นหัวใจสำคัญของกระแสพลังอำนาจที่ทำให้ผู้นำ

มคีวามดงึดดูใจ ซึง่นำมาใชไ้ดท้ัง้กบัสว่นบคุคลและรฐั ในศตวรรษที ่ ๒๐	

สหรัฐฯ สหภาพโซเวียต และจีน เป็นประเทศที่มีแรงดึงดูดมากกว่า

ประเทศอืน่ แตล่ะประเทศเปน็ภาพสะทอ้นความพเิศษของกลุม่รฐัแตล่ะกลุม่	

และแต่ละประเทศ 
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	 แมว้า่กระแสพลงัอำนาจจะมาจากภายในรฐั ตลอดจนสงัคมทีม่	ี

ขนาดใหญ่  รัฐมักจะใช้เป็นเครื่องมือวางนโยบายในการปรับใช้กระแส

พลังอำนาจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยทั่วไปผู้กระทำสามารถใช้กระแส

พลังอำนาจจากแหล่งภายนอก (Outsource) ซึ่งหมายถึงรัฐอื่น ๆ หรือ

บุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับในสิ่งที่ผู้กระทำต้องการจากบุคคลที่สาม  	

การเป็นพันธมิตรทางทหารในปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอำนาจ

จากภายนอก แน่นอนว่าแหล่งภายนอกเป็นกระบวนการของอำนาจใน

ลักษณะหนึ่ง และผู้แสดงเริ่มแรกจะต้องเป็นเจ้าของกระแสพลังอำนาจ

บางประการ เพื่อที่จะให้ผู้แสดงคนที่สองได้ทำในสิ่งที่ผู้แสดงคนแรก

ต้องการ รัฐมักจะเป็นเจ้าของกลุ่มกระแสพลังอำนาจทั้ง Hard Power 

และ Soft Power ทีส่ามารถใชก้บัผูแ้สดงทีเ่คลือ่นไหวในสงัคมภายนอกได้ 

ซึง่ในระยะแรกของกระบวนการนี ้ อำนาจทัง้หมดกลายเปน็เครือ่งมอืของรฐั	

ในทางกลับกัน ผู้แสดงที่เป็นผู้เคลื่อนไหวในสังคม จะกลายเป็นผู้กระทำ

คนแรกในขั้นตอนกระบวนการอำนาจสองขั้นได้ ตัวอย่างเช่น องค์กร

พัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศประชาธิปไตยได้เรียกร้องให้

รัฐบาลของตนดำเนินการแทรกแซงด้านมนุษยธรรมในต่างประทศ 	

ที่ประสบความทุกข์ยากจากสงครามภายในประเทศ 

	 เครื่องมือเชิงนโยบาย 

	 เครือ่งมอืเชงินโยบายของรฐัทีม่กัจะใชใ้น Soft Power สาเหต	ุ

และวิธีการที่เครื่องมือเหล่านี้เป็นสื่อกลางใน Soft Power สรุปได้ดังนี้ 

	 _ ดา้นวฒันธรรม  กจิกรรมทางวฒันธรรม โครงการแลกเปลีย่น	

การกระจายเสียง หรือการสอนภาษา และการส่งเสริมการศึกษาด้าน

วัฒนธรรมและสังคม มักจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของ Soft Power 

แต่กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถผลิต Soft Power โดยตรง แต่เป็นการ 	

ส่งเสริมความเข้าใจ รักษาการสร้างภาพเชิงบวก และโฆษณาชวนเชื่อ

ในการสร้างเรื่องราวที่น่าพอใจ เพื่อสร้างความนิยมให้แก่ประเทศที่เป็น

ผู้กระทำ ในการดำเนินการเช่นนี้ ขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญใน

การแปลความออ่นโยน ความงาม และความรุง่เรอืง ใหเ้ปน็ Soft Power	

	 _ การสร้างความเชื่อ  ความเชื่อ (Myth) เป็นเครื่องมือที่

มปีระสทิธภิาพในการสรา้งมมุมองและความตอ้งการของผูอ้ืน่ ความเชือ่	

เครื่องมือของSoftPowerr
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สามารถสรา้งและใชป้ระโยชนใ์นการสือ่สารความออ่นโยน ความรุง่เรอืง	

และความงาม ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจและ

ชยัชนะทางทหารไมไ่ดเ้ปน็เครือ่งมอืเชงินโยบายเมือ่เริม่ตน้ แตค่วามสำเรจ็	

ดงักลา่วสามารถนำมาถา่ยทอดใหเ้ปน็ความเชือ่ จนกลายเปน็ตำนานทีจ่ะ	

มีการกล่าวถึงต่อไปอย่างยาวนาน 

	 _ การสร้างแรงจูงใจ รัฐบาลสามารถสร้างแรงจูงใจสำหรับ

นักเรียน และเยาวชนต่างชาติเป็นพิเศษ รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน 	

ต่างประเทศ โครงการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน (หรือความ

เมตตา) เปน็กระแสอำนาจหลกั แตค่วามงามและความรุง่เรอืงกส็ามารถ	

เปน็กระแสอำนาจไดเ้ชน่กนั ความออ่นโยนดงักลา่วอาจเปน็การสง่สญัญาณ	

ที่เข้มแข็งได้ เมื่อรัฐบาลต้องใช้เวลา พลังงาน และเงิน เพื่อปลูกฝัง 	

หุ้นส่วนในต่างประเทศ และรักษาการติดต่อกับหุ้นส่วนกันบ่อยครั้งและ

ใกลช้ดิ ทัง้ในฐานะสว่นตวัหรอือยา่งเปน็ทางการ ความออ่นโยนยงัพบได	้

ในรูปแบบของการดำเนินการทางการทูต ตัวอย่างเช่น จีนมักจะเชิญ

ผู้นำของประเทศที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะจากแอฟริกาและเอเชียใต้ 

และเอาอกเอาใจ จนทำให้ผู้นำเหล่านี้มักจะชื่นชมการต้อนรับของจีน 

ผู้นำจีนยังเดินทางไปยังประเทศกำลังพัฒนาบ่อยครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ทวิภาคี  ปัจจุบันการดำเนินการทางการทูตของจีนได้รับ

การต้อนรับมากขึ้น และมีทักษะในการติดต่อกับท้องถิ่นมากขึ้นด้วย 

 รัฐ สามารถแสดงความอ่อนโยนได้ง่าย ๆ โดยการให้ความ

สำคัญกับรัฐอื่น ๆ ฟังพวกเขาพูดในการประชุมระหว่างประเทศ หรือมี

ส่วนร่วมในการสนทนากับรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าทวิภาคีหรือพหุภาคี 

พหภุาคเีปน็รปูแบบของความออ่นโยนทีร่ฐัสามารถใชใ้นการทำ Soft Power	

รัฐยังสามารถส่งสัญญาณความอ่อนโยนโดยการส่งเสริมสันติภาพ  	

ในความเป็นจริง รัฐที่ก้าวร้าวมักจะใช้ภาษาสำนวนในเชิงของสันติภาพ

ทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิภาพลกัษณท์ีด่ ีและสรา้งความเชือ่ของความออ่นโยนนี	้

	 แมว้า่ความออ่นโยนถกูนำเสนอในเชงิโวหาร แตก่ารสง่สญัญาณนัน้	

จะมพีลงัไดก้ต็อ่เมือ่มกีารปฏบิตัคิวบคูก่นัไป ซึง่อาจกระทำงา่ย ๆ ในการ	

สง่สญัญาณ ดว้ยการกลา่วถงึรปูแบบของการชว่ยเหลอืทีม่คีวามหลากหลาย	

เช่น ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ มนุษยธรรม และการสนับสนุน

ทางการทูต  เป็นต้น 

 - ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ นอกจากความช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Official Development 
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Assistance - ODA) และการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign 

Development Investment - FDI) แล้ว รัฐสามารถวางแผนการใช้  

Soft Power โดยการจัดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ต่างประเทศ 	

ในหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ จีนตัดสินใจที่จะไม่ลด 	

ค่าเงินในช่วงวิกฤตการเงินเอเชีย นักวิจารณ์หลายคนกล่าวว่าเป็นการ

ใช้ความอ่อนโยนของจีนที่จะไม่ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจของเอเชียให้ 	

ยากลำบากขึน้อกี  การตดัสนิใจดงักลา่วเปน็การใช ้Soft Power ของจนี	

นอกจากนัน้ ในชว่งสงครามเยน็ หนึง่ในเสาหลกัในการขยายอำนาจของ	

สหรัฐฯ  ก็คือความเต็มใจของสหรัฐฯ ที่จะเปิดตลาดในประเทศให้แก่

สินค้าต่างประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันก็ตาม 

นโยบายดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้สหรัฐฯ มีบทบาทนำในการเมือง

ระหว่างประเทศ ดังที่ Mead ได้ให้ความสำคัญกับ Sticky Power  	

จากความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  แต่เมื่อรวมกับตลาดภายในขนาดใหญ่

ของสหรัฐฯ แล้ว สหรัฐฯ ยังแสดงความเอื้ออาทร ด้วยการแสดงความ

เต็มใจในการเปิดตลาดของตนบนพื้นฐานความไม่ เท่าเทียมกัน  	

เพื่อรองรับสินค้าส่งออกจากประเทศอื่น 

 - เมื่อเร็ว ๆ นี้ นโยบายในการให้ความช่วยเหลือทาง

เศรษฐกิจโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขของจีนเป็นที่รับรู้ของรัฐบาลในประเทศ

กำลังพัฒนา นับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการใช้ความอ่อนโยน 

แน่นอนว่าความช่วยเหลือจากจีนไม่มีเงื่อนไข แต่เป็นที่เข้าใจได้ว่า

ประเทศทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากจนีจะตอ้งปฏเิสธไตห้วนั และไมเ่หน็จนี	

เป็นภัยคุกคามอีกต่อไป ซึ่งหลายประเทศเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่เป็น

อันตราย ในขณะที่ประเทศตะวันตกได้ตั้งเงื่อนไขให้ประเทศที่รับความ

ช่วยเหลือจะต้องทำตามข้อเสนอในการเคารพสิทธิมนุษยชนและ

ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการท้าทายรัฐบาลประเทศต่าง ๆ 

 - การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่

จะแสดงความออ่นโยนและแสดงใหเ้หน็ถงึ Soft Power ความชว่ยเหลอื	

ด้านมนุษยธรรมนี้ ไม่เพียงแต่ใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้ผ่านผู้แสดง

ภาคประชาสงัคมเทา่นัน้ แตย่งัสามารถใหผ้า่นกองกำลงัโดยใชท้รพัยากร	

ทางทหารอีกด้วย  ดังจะเห็นได้จากประเทศอุตสาหกรรม ใช้การรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติ และการเจรจาไกล่เกลี่ยสันติภาพ เพื่อเป็น 

การสรา้งและรกัษาภาพความเปน็ผูม้คีวามรบัผดิชอบ รกัสนัตภิาพ และ	
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สมาชิกทั่วไปของประชาคมระหว่างประเทศ ได้สนับสนุน Soft Power 

ในลกัษณะนีด้ว้ย นอกจากนีใ้น พ.ศ.๒๕๔๗ การบรรเทาทกุขโ์ดยกองทพัเรอื	

ของสหรัฐฯ  หลังจากเกิดสึนามิในอินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ที่ได้

รับผลกระทบ ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ให้เป็นประเทศที่ดี 

แทนภาพการสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรุกเข้าไปในอิรัก 	

ก่อนหน้านี้ 

	 - การทตู ในขณะทีค่วามชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมเปน็การ	

สื่อถึง Soft Power ในทางอ้อม แต่การสนับสนุนทางการทูตเป็น 	

ช่องทางตรงของ Soft Power ตัวอย่างเช่น จีนยึดมั่นในหลักการ 	

ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศอื่น และได้ออกเสียง 	

ลงคะแนนเพื่อให้ได้รับความนิยมจากรัฐบาลอำนาจนิยมและองค์กร

ระหวา่งประเทศ การกระทำเชน่นีไ้ดช้ว่ยจนีใหเ้ขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาต	ิ

และตลาดในประเทศเหล่านี้มากขึ้น ประเทศต่าง ๆ มักจะสนับสนุน

ประเทศคู่แข่งขันดังเช่น อินเดีย และญี่ปุ่น สำหรับที่นั่งถาวรในคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แต่เป็นไปในลักษณะเชิงกลยุทธ์

มากกว่าการฉวยโอกาส การสนับสนุนประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ 	

ได้รับการตอบแทนจากประเทศคู่แข่งขันอีกด้วย 

 การดำเนินนโยบายในประเทศและต่างประเทศ ยังมีหลักการ

ในการใช้ Soft Power ผ่านความงามและการใช้ความอ่อนโยน 	

ที่พอเหมาะ ทั้งนี้วัฒนธรรมที่หลากหลายและเสรีนิยมที่แพร่หลายใน

ประเทศตะวนัตก จะสามารถเพิม่ความนา่ดงึดดูใจในสายตาของพลเมอืง	

ส่วนใหญ่ของโลก โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ในขณะที่ชนชั้นสูงใน

ประเทศกำลังพัฒนาได้วิจารณ์ระบอบเสรีประชาธิปไตยว่า เป็นรูปแบบ

ความเสื่อมในการดำรงชีวิต  แต่กระแสการย้ายถิ่นทั่วโลกเข้ามาใน

ประเทศพัฒนาแล้ว แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมสังคม

ประชาธปิไตยมากกวา่สงัคมเผดจ็การ ความงามของตะวนัตกนีไ้ดส้ะทอ้น	

ไปยงัประชาชนในยโุรปตะวนัออก เปน็ผลใหม้า่นเหลก็ปดิลงใน พ.ศ.๒๕๓๒	

และขยายไปยังรัสเซียในเวลาต่อมา 

 ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ เป็นช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตและจีน

ต่างมีท่าทีต่อต้านประเทศตะวันตกอย่างแข็งขัน รวมทั้งสนับสนุนความ

เคลื่อนไหวที่ต่อต้านตะวันตกในการโจมตีและต่อต้านผู้นำที่กดขี่และ 	

เอาเปรยีบประชาชน โดยผา่นบคุคลตา่ง ๆ กลุม่บคุคล และรฐับาลทัว่โลก	



  

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

47

แต่ในปัจจุบัน ท่ามกลางระเบียบโลกที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและความ

ยุติธรรม ประกอบกับการเป็นรัฐอันดับแรกที่ถูกกล่าวถึงทางด้านการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้จีนและรัสเซียแสวงหาพันธมิตรจากรัฐบาล

อำนาจนิยม ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่าน พม่า เกาหลีเหนือ และซูดาน 

อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเผด็จการที่มี

ขนาดใหญก่บัรฐับาลเผดจ็การขนาดเลก็ ไมไ่ดม้าจากแรงจงูใจดว้ยความงาม	

เสมอไป  แต่มาจากการมีกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในบาง

กรณีการแสดงความอ่อนโยนด้วยการไม่แทรกแซงกิจการภายในและ

การสนับสนุนทางการเมืองจากประเทศมหาอำนาจ นับเป็นแรงจูงใจที่

สำคัญ ในบางกรณีประเทศมหาอำนาจได้แทรกแซงกิจการภายในของ

ประเทศที่เล็กกว่า โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสิทธิมนุษยชนและ

ประชาธิปไตย แต่เป็นการแทรกแซงเพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่ง 	

ผูป้กครองของประเทศนัน้ ในการนีย้งัมรีปูแบบของความออ่นโยนอืน่ ๆ อกี	

ซึ่งอาจจะเป็นการเลือกสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรจำนวนหนึ่ง แทนที่จะ

สนับสนุนประชาชนส่วนใหญ่ 

 การดำเนินนโยบายต่างประเทศผ่านสถาบันและองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐจะส่งสัญญาณของความ 	

ออ่นโยนและความงาม ทีท่ำใหเ้กดิ Soft Power สถาบนัระหวา่งประเทศ	

ได้รับการคาดหวังว่าจะรักษากฎเกณฑ์ที่จัดทำไว้กับประเทศต่าง ๆ ซึ่ง

จะชว่ยลดโอกาสการดำเนนิการของประเทศตา่ง ๆ เพยีงลำพงั องคก์าร	

ระหว่างประเทศได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นเวทีรับฟังผู้อื่น และใส่ใจใน

ผลประโยชนข์องผูอ้ืน่อยา่งจรงิจงั และอาจตอ้งฝนืใจทีจ่ะเขา้ไปมบีทบาท	

ร่วมกันกับประเทศอื่น ดังนั้นสถาบันและองค์การระหว่างประเทศจึงได้

เปิดเวทีที่รัฐจะสามารถสร้างความอ่อนโยนและแสดงภาพรวมของการ

ใช้ Soft Power ร่วมกัน ขณะที่สถาบันระหว่างประเทศกำหนดกติกา

ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศต่าง ๆ รักษาผลประโยชน์ของตนด้วย

วธิกีารทีไ่มร่นุแรง  หรอืบบีบงัคบั ใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณข์องการกอ่ตัง้	

สถาบันตั้งแต่แรก สถาบันระหว่างประเทศมักจะสะท้อนให้เห็นถึง 	

ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง โดยได้รับการชื่นชม

จากประเทศสมาชิก ในทัศนะของประเทศเหล่านี้ สถาบันและองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือของ Soft  Power ที่มีพื้นฐานอยู่กับ

ความงาม	
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