SOFT POWER

๑

ตามแนวความคิดของ Joseph Nye
“กันตลักษณ์”    
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Joseph Nye๒ ได้เสนอ Soft Power ไว้เมือ่ ประมาณ
๒๐ ปีที่ผ่านมา และเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมทั้งในวงการวิชาการ
และการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ ทั้งสหรัฐฯ
และประเทศอืน่ ๆ จนถึงปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น แนวคิดของ Soft Power
ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมขึน้ ใน พ.ศ.๒๕๕๐ ในหัวข้อ การเมืองโลก (Power
in World Politics) ซึ่งเป็นการต่อยอดนอกเวทีสัมมนา จัดขึ้นโดย
วารสารมิลเลนเนียม ใน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของ
พลังอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะนั้น Soft Power
และ Smart Power ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการคิดนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับจีนได้นำ Soft Power ไปใช้ใน
การสร้างพลังอำนาจของชาติโดยรวมมาก่อนสหรัฐฯ แล้ว ชาวจีนได้
อภิปรายเกี่ยวกับ Soft Power อย่างกว้างขวาง และคำว่า “Soft
Power” ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการของผู้นำจีนระดับสูงตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน ดังเช่น ประธานาธิบดีหู จินเทา

๑

ข้อความส่วนใหญ่มาจาก 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
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ในช่ ว งที่ได้รับความนิยมนี้ แนวคิดของ Nye ได้รับการ
ขยายความจนอาจทำให้ความหมายบิดเบือนไป Nye จึงต้องทบทวนความ
เข้าใจนี้ใหม่ในบทความของเขาชื่อ “Think Again : Soft Power”
ความเข้าใจทีแ่ พร่หลายในเรือ่ งนี้ มีทงั้ แนวคิดครอบคลุมความรูส้ กึ อย่างแคบ
และความรู้สึกอย่างกว้าง ในความหมายอย่างแคบนั้น Soft Power
คล้ายกับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Niall
Ferguson นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ และ Josef Joffe
นักประชาสัมพันธ์ชาวเยอรมัน นอกจากนี้ หน่วยงานคิด Soft Power
ในจีนส่วนใหญ่ยังใช้ความรู้สึกอย่างแคบเช่นกัน ในความรู้สึกอย่างกว้าง
Soft Power หมายถึง พลังอำนาจที่ไม่เกี่ยวกับการทหาร และรวม
ไปถึ ง พลั ง อำนาจทางวั ฒ นธรรมและความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ
ในขณะที่ ค วามเข้ า ใจที่ แ พร่ ห ลายในปั จ จุ บั น นี้ นั บ เป็ น ความเข้ า ใจที่
คลาดเคลือ่ น จึงเกิดคำถามขึน้ ว่า ทำไมแนวคิดดังกล่าวยังคงได้รบั ความ
นิยมและฝังแน่น น่าสังเกตว่าความเข้าใจผิดดังกล่าวไม่เพียงเกิดขึ้น
ในหมูส่ าธารณชนเท่านัน้ แม้แต่ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศ
ก็ยังเข้าใจผิดด้วย
นักวิชาการเห็นว่าความสับสนและความเข้าใจผิดของแนวคิด
Soft Power เกิดจากการขาดทฤษฎี ขาดความรู้ทางวิชาการ และการ
วิเคราะห์ทไี่ ม่ชดั เจน นอกจากนีค้ วามเข้าใจผิดส่วนมากทีเ่ กิดขึน้ มาจาก
การเห็ น ว่ า พลั ง อำนาจเท่ า กั บ แหล่ ง ที่ ม าของทรั พ ยากรพลั ง อำนาจ
(Power Resources) เมื่อ Nye ได้พยายามแก้ไขความเข้าใจผิดของ
แนวคิด Soft Power จะเห็นได้ว่าประชาชนมักจะสับสนระหว่าง
ทรัพยากร (Resources) กับพฤติกรรม (Behavior) บางคนคิดว่า Soft
Power คือ ทรัพยากรทัว่ ไป (Typical Resources) ของ Soft Power
ซึง่ ถือว่าเข้าใจผิดเช่นกัน เพราะจะนำไปสูก่ าร “ทำให้อำนาจปรากฏเป็น
รูปธรรมและสามารถวัดผลได้” โดยหมายถึง การนำทรัพยากรที่ทำให้
เกิดอำนาจมาวัดผล จะเห็นได้วา่ เรามักจะประเมินพลังอำนาจของบางคน
โดยการวัดทรัพยากรพลังอำนาจ (Power Resources) ที่เขาหรือเธอ
ครอบครอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เข้าใจไม่ถูกต้องว่า พลังอำนาจเป็น
คำนิยามของทรัพยากร เพราะทรัพยากรพลังอำนาจไม่สามารถสร้าง
กิจกรรมหรือปฏิบัติการได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากเครื่องมือ
บางอย่าง อาจกล่าวได้ว่า ทรัพยากรพลังอำนาจไม่มีขาของตัวเอง
จึงต้องใช้พาหนะบางอย่างขับเคลื่อนไป
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Joseph Nye

สำหรับความคิดที่ว่าพลังอำนาจเป็นทรัพยากรนั้น ในด้านหนึ่ง
พลังอำนาจได้รบั การยอมรับว่ามาจากการใช้ทรัพยากรบางอย่าง แม้การ
กระพริบตาเพื่อแสดงสัญญาณแห่งมิตรภาพก็เป็นความพยายามที่จะใช้
Soft Power กล่าวคือ เป็นการใช้บางสิ่งเพื่อให้เกิดการรับรู้ นั่นก็คือ
ดวงตาและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดการแสดงออกบน
ใบหน้าที่เรียกว่ากระพริบ หรือเมื่อเราให้ความสนใจกับใครสักคนและ
เป็นผลให้มีการใช้ Soft Power กับคนคนนั้น นั่นก็คือ การให้ความ
สนใจเกิดขึ้นผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม กิจกรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็น
รูปแบบทรัพยากรพลังอำนาจ แต่ในทางกลับกัน พลังอำนาจก็ไม่ได้
เหมือนกับทรัพยากร ทรัพยากรตัวเดียวกันสามารถผลิตอำนาจทัง้ Hard
Power และ Soft Power ตัวอย่างเช่น ทหารซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็น
ทรัพยากรทั่วไปของพลังอำนาจ Hard Power ซึ่งอาจนำมาใช้ใน
ลักษณะการข่มขูผ่ ใู้ ดผูห้ นึง่ แต่กอ็ าจจะดึงดูดผูใ้ ดผูห้ นึง่ ได้เช่นกัน เพือ่ ให้
ได้รบั ชัยชนะตามจุดประสงค์ ขณะเดียวกันทรัพยากรทัว่ ไปของ Soft Power
ดังเช่น จริยธรรมซึ่งเป็นคุณค่าทางจิตใจ ก็สามารถนำมาใช้ชักชวนผู้ใด
ผู้หนึ่งจนเห็นคล้อยตาม และอาจจะใช้บังคับผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อต้องการ
สร้างความกดดันทางสังคมแก่บุคคลนั้น
การแยกความแตกต่างของทรัพยากรพลังอำนาจกับกระแส
พลังอำนาจ (Power Currencies) อาจจะช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น
พลังอำนาจทัง้ สองดังกล่าว อาจพิจารณาได้วา่ เป็นแหล่งทีม่ าของพลังอำนาจ
ได้ทงั้ สองอย่าง แต่ทรัพยากรพลังอำนาจกับกระแสพลังอำนาจแตกต่างกัน
ทีแ่ หล่งทีท่ ำให้เกิดพลังอำนาจ ซึง่ อาจจะเปรียบได้กบั โครงสร้าง (Structure)
และสถาปัตยกรรม (Architecture) กระแสพลังอำนาจตามปกติ
หมายถึงลักษณะของทรัพยากรหรือกิจกรรม ทั้งนี้การเข้าใจว่าอะไร
ทำให้เกิด Soft Power จะทำให้เข้าใจความแตกต่างนี้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ทำให้เกิด Soft Power
การที่จะทราบว่าอะไรที่ทำให้เกิด Soft Power นั้น ควรแบ่ง
ลักษณะความแตกต่างออกเป็นสองประการ ได้แก่ ความแตกต่าง
ระหว่าง Soft Power กับรูปแบบพลังอำนาจอื่น และความแตกต่าง
ระหว่างกลไกที่ทำให้เกิด Soft Power
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ประการแรก ความแตกต่างของ Soft Power กับพลังอำนาจอืน่
Nye ได้ให้ความหมายของ Soft Power ไว้ว่า “เป็นความสามารถที่
ทำให้ผู้อื่นต้องการในสิ่งที่คุณต้องการ” เราจำเป็นต้องกำหนดถ้อยคำ
“ต้องการ” ในที่นี้เสียก่อน Nye ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า Soft Power
เป็นความสามารถในการดึงดูดใจ และการดึงดูดใจมักนำไปสูก่ ารยอมรับ
การยอมรับมีความหมายในแง่บวก ซึง่ มักจะหมายถึงการเห็นพ้องต้องกัน
ดังนัน้ คำว่า “ต้องการ” จะต้องรวมทัง้ “ความรูส้ กึ พอใจอย่างแรงกล้า”
และ “การเห็นพ้องต้องกันอย่างนุ่มนวล” หรืออีกวิธีหนึ่งเราอาจเพิ่ม
คำว่า “ยอมรับ” ในคำจำกัดความ Soft Power ก็จะมีความหมายว่า
ความสามารถที่ทำให้ผู้อื่นต้องการ หรือยอมรับในสิ่งที่คุณต้องการ 

ในทางตรงกันข้าม อาจมีปัญหากับคำว่า “ยอมรับ” ในความรู้สึกที่เรา
เห็นว่าไม่สามารถจะดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงที่ไม่น่า
พอใจได้ และเราจะต้องยอมรับสิ่งนั้น หรือเมื่อเราอาจต้องยอมรับอย่าง
ไม่เต็มใจ ดังนัน้ Soft Power คือ “ความสามารถทีท่ ำให้ผอู้ นื่ ต้องการ
หรือยอมรับในสิ่งที่เราต้องการ” แม้จะไม่ใช่คำนิยามที่ชัดเจน แต่ก็เป็น
ความหมายแรกและเหมาะสมในการให้คำจำกัดความของ Soft Power
Soft Power ตรงกันข้ามกับ Hard Power เมือ่ Soft Power
หมายถึง ความสามารถที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยการ
สร้างอิทธิพลเพือ่ ให้เกิดความพอใจ (Preferences) จึงสะท้อนว่า Hard
Power คือความสามารถที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นโดยการ
เปลี่ยนสถานภาพ (Circumstances) แต่ Steven Lukes นักวิชาการ
อีกผู้หนึ่ง เห็นว่า Soft Power หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างแรงจูงใจของผู้ถูกเปลี่ยนแปลง โดยความสนใจที่ถูกดึงออกไป
ต้องเท่ากับความสนใจทีใ่ ส่เข้าไป และ Soft Power จะสร้างความสนใจ
ดังกล่าวนั้น ความแตกต่างนี้น่าสนใจ แม้จะไม่ชัดเจนนัก ตัวอย่างเช่น
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแรงจูงใจทางจริยธรรมของผู้ถูก
เปลีย่ นแปลง จะเข้าลักษณะของ Hard Power หรือ 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
“ย่านความถีข่ องพฤติกรรม” (Spectrum of Behaviors) โดยจัดเรียง
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ตั้งแต่การใช้การบังคับขู่เข็ญเป็นจุดจบที่ความแข็งกร้าว (Hard End)
ในการนำไปสูค่ วามมุง่ หมายทีต่ อ้ งการ และจุดจบทีใ่ ช้การดึงดูดใจเพือ่ ให้
เป็นการจบที่นุ่มนวล (Soft End) ทั้งนี้การชักจูง หรือการจ่ายเงิน
เป็นเรื่องคลุมเครือ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นการบังคับ แต่บางครั้งก็
เป็นอีกวิธีการหนึ่งของความร่วมมือ
Walter Russe Mead นักวิชาการอีกผู้หนึ่ง ได้นำเสนอว่า
ลักษณะความแตกต่างของพลังอำนาจมีสามประการด้วยกัน โดยจัดเรียงกัน
ตามลำดับ จากความแหลมคม ความเหนียวแน่น และ Soft Power
ในขณะที่ Nye เห็นว่า อำนาจทางทหารและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
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
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาทัศนะดังกล่าวของ Mead จะเห็นว่า 
- พลังอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนั้นไม่เหนียวแน่น
- Sticky Power ไม่แตกต่างจาก Smart Power มากนัก
เป็นการรวม Soft Power และ Hard Power ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ Mead
ได้อธิบายแนวความคิด Sticky Power โดยยกตัวอย่างทางประวัตศิ าสตร์
เกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ความ
เป็นผู้นำของอังกฤษและสหรัฐฯ ในระบบทั้งสอง เสรีภาพและการ
เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกได้ขยายตัวขึ้นจากกำลังทหารที่แข็งแกร่ง
และเครือข่ายของสถาบันทางเศรษฐกิจเสรี ซึ่งเป็นการได้มาด้วยการ
แสดงความเป็นใหญ่ และพฤติกรรมดังกล่าวได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
อำนาจทางทหารจึงมีความสำคัญสำหรับ Sticky Power ซึ่งอาจจะ
เนื่องมาจากกองทัพเรืออังกฤษและสหรัฐฯ ที่ควบคุมทะเล และเป็นผู้
อำนวยความสะดวกและปกป้องการค้าระหว่างประเทศได้
Soft Power ก็มีความจำเป็นสำหรับ Sticky Power ดังเช่น
นาซีเยอรมัน มีทั้งอำนาจทางทหารที่น่าเกรงขามและพลังอำนาจทาง
เศรษฐกิจที่น่าชื่นชม แต่นโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวได้ผลักดันให้
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ประเทศเพื่ อ นบ้าน และประเทศมหาอำนาจเป็นศัตรูกับเยอรมัน
ความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ เพี ย งอย่ า งเดี ย วจึ ง ไม่ ส ามารถทำให้ เ กิ ด
Sticky Power ได้ โดยดูตัวอย่างจากญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ญีป่ นุ่ เป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แต่ไม่มพี ลังอำนาจทางทหาร
เนื่องจากถูกจำกัดเงื่อนไขทางทหาร และสถาบันต่าง ๆ ญี่ปุ่นสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากประเทศอื่น ๆ ได้ แต่ก็ไม่สามารถทำให้เข้ามา
ติดกับดักได้
อาจสรุปได้วา่ ความแตกต่างของแหล่งพลังอำนาจแต่ละรูปแบบ
เมือ่ นำมาใช้ในมิตเิ ดียวอย่างต่อเนือ่ ง จะสิน้ สุดด้วยความแข็งกร้าว หรือ
การดึงดูดใจได้ พลังอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นทั้ง Hard Power และ
Soft Power ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของการนำไปใช้ ความเหนียวแน่น
(Stickiness)
ไม่ได้มาจากพลังอำนาจทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
แต่ตอ้ งมาจาก Smart Power ซึง่ หมายถึง การใช้ Soft Power ร่วมกับ
Hard Power ข้อคิดเห็นของ Mead นั้นมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่แบบที่
Mead สร้างขึ้น ในขณะที่วิธีการสามประการของ Nye ที่ทำให้มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูอ้ นื่ ในสิง่ ทีต่ อ้ งการนัน้ ได้แก่ การบังคับขูเ่ ข็ญ
การจ่าย และการดึงดูด นั้น ตรงประเด็นมากกว่าข้อเสนอของ Mead
ซึ่งได้แก่ ความแหลมคม ความเหนียวแน่น และ Soft Power
ประการที่สอง ความแตกต่างระหว่างกลไกที่ทำให้เกิด Soft
Power โดยที่ Soft Power เป็นพลังอำนาจที่มาจากการดึงดูด จึงมี
คำถามถึงทีม่ าของ Soft Power และสิง่ ทีจ่ ะทำให้เกิดการดึงดูด ในการ
ทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งนี้ ให้ลองนึกถึงกระแสพลังอำนาจ (Power Currencies)
ที่ทำให้เกิดการดึงดูดใจ ทั้งนี้กระแสพลังอำนาจอย่างน้อยสามประการ
ที่ทำให้เกิดพลังอำนาจและความนุ่มนวล เพื่อให้จำได้ง่าย ๆ จึงขอใช้
คำว่า ความงาม (Beauty) ความรุง่ เรือง (Brilliance) และความอ่อนโยน
(Benignity)
ความอ่อนโยน เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของผูก้ ระทำ
ที่แสดงต่อผู้อื่น เมื่อต้องการใช้ Soft Power ซึ่งอาจหมายถึงมารยาท
ที่ดีที่แสดงต่ออีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นั้นเป็นเป้าหมาย
ความอ่อนโยนเป็นกระแสพลังอำนาจที่ใช้ร่วมกับความบริสุทธิ์ใจซึ่งกัน
และกันเป็นส่วนใหญ่ สำหรับมนุษย์ Soft Power จะมาจากความ
ภาคภูมิใจและความเห็นอกเห็นใจ
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ความรุง่ เรือง เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของผูก้ ระทำ
กับการงาน ซึ่งหมายถึง การมีประสิทธิภาพในการดำเนินการสูงจน
ประสบความสำเร็จ ความรุ่งเรืองเป็นกระแสพลังอำนาจที่ใช้กับมนุษย์
โดยเป็นการเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น Soft Power จะมาจาก
ความชื่นชมในความสำเร็จ
ความงาม เป็นลักษณะความสัมพันธ์ของผู้แสดง
กับอุดมคติ ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ ซึ่งหมายถึง
เสียงสะท้อนทีด่ ี เมือ่ ผูก้ ระทำเป็นตัวแทนของอุดมคติ ค่านิยม ความมุง่ หมาย
และวิสยั ทัศน์ กระแสอำนาจใช้ได้กบั ผูท้ มี่ จี ติ ใจเดียวกัน และเมือ่ ใดทีผ่ มู้ ี
จิตใจเดียวกันมารวมตัวเพื่อเป้าหมายเดียวกัน เมื่อนั้นกลุ่มดังกล่าวจะมี
ความต้องการการสนับสนุนด้านกำลังใจ คำแนะนำ และความต้องการ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ความงามได้ผลิต Soft Power
ผ่านแรงบันดาลใจ	

การผลิต Soft Power
ความอ่อนโยน
ความอ่อนโยนมีหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การปฏิบตั ติ อ่ คนอืน่
อย่างดี การมีนำ้ ใจ การช่วยเหลือหรือสนับสนุนและปกป้องผูอ้ นื่ การให้
ความสนใจหรือรับฟังผู้อื่น การเคารพสิทธิ การให้ความสนใจหรือแสดง
ความภาคภูมใิ จต่อผูอ้ นื่ การเห็นคุณค่าหรือความหมายของผูอ้ นื่ การแสดง
พฤติ ก รรมในลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายหรื อ ไม่ เ ผชิ ญ หน้ า กั บ ผู้ อื่ น
นอกจากนี้ ค วามอ่ อ นโยนอาจเป็ น การแสดงความเมตตาด้ ว ยการ
ไม่ทำร้ายผู้อื่น แม้เงื่อนไขจะเอื้ออำนวย ตลอดจนความไม่เห็นแก่ตัว
การไม่เห็นแก่ตัวนี้เป็นการแสดงว่าให้ความสนใจผลประโยชน์ของผู้อื่น
ก่อนตนเอง สิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับความอ่อนโยนคือการทำร้าย ความก้าวร้าว
และการเห็นแก่ตัว ความอ่อนโยนเป็นการแสดงพฤติกรรมที่โอบอ้อม
ตั้งแต่การไม่ทำอันตรายผู้อื่น จนกระทั่งการปกป้องและสนับสนุนผู้อื่น
อย่างแข็งขัน ความอ่อนโยนนั้นต้องตั้งอยู่ในความเมตตา ความดีงาม
บุ ค คลที่ มี เ มตตามั ก ดึ ง ดู ด ผู้ ค นเพราะจะไม่ ท ำร้ า ยใครและมอง
ผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนอีกด้วย
ความอ่อนโยนจะแปลสู่อำนาจได้อย่างไร ความอ่อนโยนทำให้
เกิดความภาคภูมิใจและความเห็นอกเห็นใจ ทั้งยังทำให้มั่นใจว่าผู้กระทำ
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เป็นผูร้ กั สันติและมีเจตนาดี ซึง่ เชิญชวนให้เกิดความร่วมมือ ความอ่อนโยน
จะดำเนินไปไม่ได้ ถ้ามีการยืนยันหรือกล่าวอ้างสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้
อีกฝ่ายหนึง่ ตอบโต้ดว้ ยความก้าวร้าวและต่อต้าน แต่ถา้ ผูก้ ระทำลดอัตตา
และแสดงว่าพยายามเป็นคนดี ประชาชนก็จะเข้ามาหา วิธีการนี้
เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจเป็นผลตอบแทนจาก
ปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่ง
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการต่างตอบแทน
การต่างตอบแทนนี้สามารถกระทำได้ทั้งทวิภาคีหรือพหุภาคี ในการ
แลกเปลี่ยนทวิภาคี อีกฝ่ายหนึ่งจะถูกทำให้รู้สึกว่าต้องตอบแทนเมื่อ
อีกฝ่ายหนึ่งทำดีด้วย การต่างตอบแทนในพหุภาคีนั้น อาจจะไม่ต้อง
จัดหาผลประโยชน์ให้กันโดยตรง การเฝ้าดูพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง
ผ่านบุคคลที่สาม และตัดสินใจว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายดี ก็จะเพิ่มโอกาส
ในการยอมรับฝ่ายนั้นมากขึ้น ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากการ
ต่างตอบแทน ผูแ้ สดงหรือระบบระหว่างประเทศทีเ่ ป็นระบบร่วม จะพัฒนา
กลไกการป้องกันการเกิดเรื่องเช่นนี้ได้ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ก็มักจะมีกลไกในการป้องกันที่ซับซ้อนด้วยการใช้กระแสพลังอำนาจทั้งที่
นุ่มนวลและแข็งกร้าว เพื่อให้มีการใช้ Soft Power ได้ต่อไป
ความรุ่งเรือง 
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรุ่งเรืองปรากฏตัวใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กำลังทหารทีแ่ ข็งแกร่งและน่ากลัว เศรษฐกิจทีม่ งั่ คัง่
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสดใส หรือสังคมที่สงบสุขและดำเนินไป
อย่างดี ความรุ่งเรือง ยังรวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีชนั้ สูง หรือประเทศทีไ่ ด้รบั ชัยชนะทางทหาร หรือความสำเร็จ
ทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปความรุ่งเรืองในบริบทนี้ หมายถึงคุณสมบัติของ
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบางสิ่งบางอย่างที่มีศักยภาพหรือได้รับความสำเร็จ
ความสำเร็จเป็นการพิสจู น์ขดี ความสามารถ ผูท้ ดี่ งึ ดูดความสนใจได้สำเร็จ
ก็เพราะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี การเอาชนะความท้าทาย
ต่าง ๆ แสดงถึงความเป็นผู้มีศักยภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของ
ความรุ่งเรือง ผู้ที่มีความสามารถมากกว่าผู้อื่น หรือมีความสามารถกว่า
คนส่วนใหญ่ มักจะไม่ค่อยถูกต่อต้าน เพราะผู้นั้นจะถูกเรียนรู้จากผู้อื่น
ทั้งนี้การเรียนรู้จากศักยภาพและความสำเร็จ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในลักษณะเดียวกันนี้
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ความรุง่ เรืองนำไปสูค่ วามรูส้ กึ ชืน่ ชม ซึง่ จะนำไปสูก่ ารเลียนแบบ
การแข่งขัน ความเคารพนับถือ หรือความหวาดกลัว ตลอดจนความ
ยำเกรง ความรุ่งเรืองสามารถแปลไปสู่ Soft Power ได้หลายวิธี
วิธีการหนึ่งคือ การใช้วิธีการเดียวกับการปลุกระดม เพื่อสร้างตำนาน
หรือเรื่องราวที่ไม่อาจทำลายได้และหลีกเลี่ยงไม่พ้น ในอีกทางหนึ่ง
ความรุ่งเรืองนำไปสู่การเลียนแบบ กล่าวคือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานที่ทำงานคล้ายกัน แนวโน้มจะเรียนรู้จากผู้ที่ประสบ
ความสำเร็จ และจะคัดลอกบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าเป็นรากฐานของ
ความสำเร็จหรือขีดความสามารถของผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศอืน่ ๆ อาจนำความสามารถหรือ
ความสำเร็จบางส่วนหรือทั้งหมดของประเทศที่ประสบความสำเร็จไปใช้
เช่น การดำเนินการ การวางนโยบาย การจัดตัง้ สถาบัน การจัดทำวิสยั ทัศน์
การกำหนดค่านิยม และอุดมการณ์ เป็นต้น
วิธีลอกเลียนแบบการใช้ Soft Power และการนำไปใช้ต่อ
มีหลายวิธดี ว้ ยกัน ตัวอย่างเช่น ผูท้ มี่ คี วามสามารถหรือประสบความสำเร็จ
ก็ จ ะมี ผู้ อื่ น ลอกเลี ย นบางสิ่ ง บางอย่ า งไปใช้ คนอื่ น ๆ ก็ อ าจทำ
เช่นเดียวกันนี้ ผูท้ เี่ ป็นต้นแบบก็จะมีชอื่ เสียงและได้รบั การยกย่อง กลายเป็น
ผู้มีอิทธิพลและยากที่จะถูกต่อต้าน ความรุ่งเรืองจะสร้างพลังอำนาจที่มี
แรงกดดันมาก แม้ความรุ่งเรืองอาจทำให้เกิดการเลียนแบบ แต่การ
เลียนแบบก็ไม่ได้นำไปสู่การยอมรับหรือการนิ่งเฉยโดยอัตโนมัติเสมอไป
อย่างไรก็ตาม การชื่นชม การรับไปใช้ และความผูกพันกันที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้น อาจทำให้ความสงสัย ความเกลียดชังระหว่างบุคคลหรือ
ประเทศหมดไป แต่การทำความเข้าใจและความร่วมมืออาจทำได้งา่ ยขึน้
ความงาม
ในโลกของการเมือง ความงามไม่ได้หมายความถึงการดึงดูด
ทางเพศ แต่เป็นการสะท้อนภาพทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูก้ ระทำมีความใกล้ชดิ
กับเป้าหมายต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความเห็น
ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ ทั้งยังทำให้ผู้กระทำมีความรู้สึก
อบอุ่นและมั่นคง ความหวังและความภูมิใจในตนเอง อัตลักษณ์และ
ประชาคม การพิสูจน์ตนเอง และการยกย่องสรรเสริญ ผู้กระทำควร
ค้นหาความงามนีด้ ว้ ยการแลกเปลีย่ นอุดมการณ์ ค่านิยม ความมุง่ หมาย
และวิสยั ทัศน์รว่ มกัน การปลูกฝังค่านิยมและความมุง่ หมายทีต่ รงกันข้าม
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จะทำให้รัฐบาลหนึ่งมองเห็นว่ารัฐบาลอื่นน่ารังเกียจ แต่การแลกเปลี่ยน
ค่านิยมและความมุ่งหมายที่อยู่บนพื้นฐานการสร้างความเข้าใจจะทำให้
มองเห็นความงามของอีกฝ่ายหนึง่ และทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
สร้างมิตรภาพ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือ
รูปแบบของความงามทีท่ รงพลัง อาจพบได้ในผูท้ แี่ สดงอุดมการณ์
ค่านิยม ความมุง่ หมาย และวิสยั ทัศน์ทนี่ า่ ประทับใจ พร้อมกับความเชือ่ มัน่
และการลงโทษทีเ่ ข้มงวด ซึง่ จะต้องมีความอุตสาหะและพากเพียรอย่างมาก
จึงจะสร้างความงามทีท่ รงพลังนัน้ ได้ ความงามยังมาจากการเป็นประเทศ
ที่แสดงออกถึงความยึดมั่นในค่านิยม ประเทศที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านอุดมการณ์ ประเทศทีส่ ามารถดำเนินตามจุดมุง่ หมายได้อย่างยอดเยีย่ ม
หรือประเทศทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ทนี่ า่ ประทับใจ เมือ่ ประเทศใดสามารถดำเนินการ
ตามความมุ่งหมาย ค่านิยม และอุทิศตนให้กับอุดมการณ์ รวมทั้ง
วิสัยทัศน์ที่น่าประทับใจ ประเทศนั้นก็จะได้รับความเชื่อถือในฐานะเป็น
ผูท้ สี่ นับสนุนและพิทกั ษ์ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว จากจุดนีค้ วามน่าเชือ่ ถือ
ความชอบธรรม และอำนาจทางจริยธรรมก็จะตามมา
จากรูปแบบความงามที่ทรงพลังทำให้เกิดกลไกพื้นฐานที่แปลไป
สู่ Soft Power กล่าวคือ ความน่าประทับใจ การอุทศิ ตนทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั
และการยืนหยัดในอุดมการณ์ ค่านิยม ความมุง่ หมาย และวิสยั ทัศน์ จะ
เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น และนับเป็นขั้นแรกที่ทำให้ผู้กระทำได้รับ
การยอมรับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างอีกด้วย หากผู้อื่นเข้าใจในการกระทำ
ของผูก้ ระทำ ผูก้ ระทำนัน้ จะได้รบั การยอมรับ และถูกมองว่าเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์
เป็นตัวอย่าง เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และเป็นแรงบันดาลใจ
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้คือความงาม เนื่องจากผู้กระทำได้แลกเปลี่ยน
อุดมการณ์ ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์ได้อย่างน่าประทับใจ
ผู้ที่ดำเนินการเช่นนี้จะเป็นผู้สามารถใช้ประโยชน์จากความมุ่งหมาย
การปกป้องค่านิยม และเป็นตัวอย่างที่ดี หรือเป็นผู้นำทางที่ดีสำหรับผู้ที่
มีอุดมการณ์และค่านิยมเดียวกัน และดำเนินตามความมุ่งหมายและ
วิสัยทัศน์เดียวกัน
ความงามถือเป็นหัวใจสำคัญของกระแสพลังอำนาจที่ทำให้ผู้นำ
มีความดึงดูดใจ ซึง่ นำมาใช้ได้ทงั้ กับส่วนบุคคลและรัฐ ในศตวรรษที่ ๒๐
สหรัฐฯ สหภาพโซเวียต และจีน เป็นประเทศที่มีแรงดึงดูดมากกว่า
ประเทศอืน่ แต่ละประเทศเป็นภาพสะท้อนความพิเศษของกลุม่ รัฐแต่ละกลุม่
และแต่ละประเทศ
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เครื่องมือของ Soft Powerr
แม้วา่ กระแสพลังอำนาจจะมาจากภายในรัฐ ตลอดจนสังคมทีม่ ี
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 ทีส่ ามารถใช้กบั ผูแ้ สดงทีเ่ คลือ่ นไหวในสังคมภายนอกได้
ซึง่ ในระยะแรกของกระบวนการนี้ อำนาจทัง้ หมดกลายเป็นเครือ่ งมือของรัฐ
ในทางกลับกัน ผู้แสดงที่เป็นผู้เคลื่อนไหวในสังคม จะกลายเป็นผู้กระทำ
คนแรกในขั้นตอนกระบวนการอำนาจสองขั้นได้ ตัวอย่างเช่น องค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศประชาธิปไตยได้เรียกร้องให้
รั ฐ บาลของตนดำเนิ น การแทรกแซงด้ า นมนุ ษ ยธรรมในต่ า งประทศ
ที่ประสบความทุกข์ยากจากสงครามภายในประเทศ
เครื่องมือเชิงนโยบาย
เครือ่ งมือเชิงนโยบายของรัฐทีม่ กั จะใช้ใน Soft Power สาเหตุ
และวิธีการที่เครื่องมือเหล่านี้เป็นสื่อกลางใน Soft Power สรุปได้ดังนี้
_ ด้านวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม โครงการแลกเปลีย่ น
การกระจายเสียง หรือการสอนภาษา และการส่งเสริมการศึกษาด้าน
วัฒนธรรมและสังคม มักจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของ Soft Power
แต่กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถผลิต Soft Power โดยตรง แต่เป็นการ
ส่งเสริมความเข้าใจ รักษาการสร้างภาพเชิงบวก และโฆษณาชวนเชื่อ
ในการสร้างเรื่องราวที่น่าพอใจ เพื่อสร้างความนิยมให้แก่ประเทศที่เป็น
ผู้กระทำ ในการดำเนินการเช่นนี้ ขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญใน
การแปลความอ่อนโยน ความงาม และความรุง่ เรือง ให้เป็น Soft Power
_ การสร้างความเชื่อ ความเชื่อ (Myth) เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพในการสร้างมุมมองและความต้องการของผูอ้ นื่ ความเชือ่
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สามารถสร้างและใช้ประโยชน์ในการสือ่ สารความอ่อนโยน ความรุง่ เรือง
และความงาม ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจและ
ชัยชนะทางทหารไม่ได้เป็นเครือ่ งมือเชิงนโยบายเมือ่ เริม่ ต้น แต่ความสำเร็จ
ดังกล่าวสามารถนำมาถ่ายทอดให้เป็นความเชือ่ จนกลายเป็นตำนานทีจ่ ะ
มีการกล่าวถึงต่อไปอย่างยาวนาน
_ การสร้างแรงจูงใจ รัฐบาลสามารถสร้างแรงจูงใจสำหรับ
นักเรียน และเยาวชนต่างชาติเป็นพิเศษ รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
ต่างประเทศ โครงการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยน (หรือความ
เมตตา) เป็นกระแสอำนาจหลัก แต่ความงามและความรุง่ เรืองก็สามารถ
เป็นกระแสอำนาจได้เช่นกัน ความอ่อนโยนดังกล่าวอาจเป็นการส่งสัญญาณ
ที่เข้มแข็งได้ เมื่อรัฐบาลต้องใช้เวลา พลังงาน และเงิน เพื่อปลูกฝัง
หุ้นส่วนในต่างประเทศ และรักษาการติดต่อกับหุ้นส่วนกันบ่อยครั้งและ
ใกล้ชดิ ทัง้ ในฐานะส่วนตัวหรืออย่างเป็นทางการ ความอ่อนโยนยังพบได้
ในรูปแบบของการดำเนินการทางการทูต ตัวอย่างเช่น จีนมักจะเชิญ
ผู้นำของประเทศที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะจากแอฟริกาและเอเชียใต้
และเอาอกเอาใจ จนทำให้ผู้นำเหล่านี้มักจะชื่นชมการต้อนรับของจีน
ผู้นำจีนยังเดินทางไปยังประเทศกำลังพัฒนาบ่อยครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคี ปัจจุบันการดำเนินการทางการทูตของจีนได้รับ
การต้อนรับมากขึ้น และมีทักษะในการติดต่อกับท้องถิ่นมากขึ้นด้วย
รัฐ สามารถแสดงความอ่อนโยนได้ง่าย ๆ โดยการให้ความ
สำคัญกับรัฐอื่น ๆ ฟังพวกเขาพูดในการประชุมระหว่างประเทศ หรือมี
ส่วนร่วมในการสนทนากับรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าทวิภาคีหรือพหุภาคี
พหุภาคีเป็นรูปแบบของความอ่อนโยนทีร่ ฐั สามารถใช้ในการทำ Soft Power
รั ฐ ยั ง สามารถส่ ง สั ญ ญาณความอ่ อ นโยนโดยการส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพ
ในความเป็นจริง รัฐที่ก้าวร้าวมักจะใช้ภาษาสำนวนในเชิงของสันติภาพ
ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ี และสร้างความเชือ่ ของความอ่อนโยนนี้
แม้วา่ ความอ่อนโยนถูกนำเสนอในเชิงโวหาร แต่การส่งสัญญาณนัน้
จะมีพลังได้กต็ อ่ เมือ่ มีการปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไป ซึง่ อาจกระทำง่าย ๆ ในการ
ส่งสัญญาณ ด้วยการกล่าวถึงรูปแบบของการช่วยเหลือทีม่ คี วามหลากหลาย
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
ใช้ ค วามอ่ อ นโยนของจี น ที่ จ ะไม่ ซ้ ำ เติ ม ภาวะเศรษฐกิ จ ของเอเชี ย ให้
ยากลำบากขึน้ อีก การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการใช้ Soft Power ของจีน
นอกจากนัน้ ในช่วงสงครามเย็น หนึง่ ในเสาหลักในการขยายอำนาจของ
สหรัฐฯ ก็คือความเต็มใจของสหรัฐฯ ที่จะเปิดตลาดในประเทศให้แก่
สินค้าต่างประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันก็ตาม
นโยบายดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้สหรัฐฯ มีบทบาทนำในการเมือง
ระหว่างประเทศ ดังที่ Mead ได้ให้ความสำคัญกับ Sticky Power
จากความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อรวมกับตลาดภายในขนาดใหญ่
ของสหรัฐฯ แล้ว สหรัฐฯ ยังแสดงความเอื้ออาทร ด้วยการแสดงความ
เต็ ม ใจในการเปิ ด ตลาดของตนบนพื้ น ฐานความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น
เพื่อรองรับสินค้าส่งออกจากประเทศอื่น
- เมื่อเร็ว ๆ นี้ นโยบายในการให้ความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขของจีนเป็นที่รับรู้ของรัฐบาลในประเทศ
กำลั ง พั ฒ นา นั บ เป็ น สั ญ ญาณที่ ชั ด เจนของการใช้ ค วามอ่ อ นโยน
แน่นอนว่าความช่วยเหลือจากจีนไม่มีเงื่อนไข แต่เป็นที่เข้าใจได้ว่า
ประเทศทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือจากจีนจะต้องปฏิเสธไต้หวัน และไม่เห็นจีน
เป็นภัยคุกคามอีกต่อไป ซึ่งหลายประเทศเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่เป็น
อันตราย ในขณะที่ประเทศตะวันตกได้ตั้งเงื่อนไขให้ประเทศที่รับความ
ช่ ว ยเหลื อ จะต้ อ งทำตามข้ อ เสนอในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการท้าทายรัฐบาลประเทศต่าง ๆ
- การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
จะแสดงความอ่อนโยนและแสดงให้เห็นถึง Soft Power ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมนี้ ไม่เพียงแต่ใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้ผ่านผู้แสดง
ภาคประชาสังคมเท่านัน้ แต่ยงั สามารถให้ผา่ นกองกำลังโดยใช้ทรัพยากร
ทางทหารอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากประเทศอุตสาหกรรม ใช้การรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ และการเจรจาไกล่เกลี่ยสันติภาพ เพื่อเป็น
การสร้างและรักษาภาพความเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบ รักสันติภาพ และ
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สมาชิกทั่วไปของประชาคมระหว่างประเทศ ได้สนับสนุน Soft Power
ในลักษณะนีด้ ว้ ย นอกจากนีใ้ น พ.ศ.๒๕๔๗ การบรรเทาทุกข์โดยกองทัพเรือ
ของสหรัฐฯ หลังจากเกิดสึนามิในอินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ ที่ได้
รับผลกระทบ ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ให้เป็นประเทศที่ดี
แทนภาพการสร้ า งความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรุ ก เข้ า ไปในอิ รั ก
ก่อนหน้านี้
- การทูต ในขณะทีค่ วามช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นการ
สื่อถึง Soft Power ในทางอ้อม แต่การสนับสนุนทางการทูตเป็น
ช่องทางตรงของ Soft Power ตัวอย่างเช่น จีนยึดมั่นในหลักการ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศอื่น และได้ออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อให้ได้รับความนิยมจากรัฐบาลอำนาจนิยมและองค์กร
ระหว่างประเทศ การกระทำเช่นนีไ้ ด้ชว่ ยจีนให้เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และตลาดในประเทศเหล่านี้มากขึ้น ประเทศต่าง ๆ มักจะสนับสนุน
ประเทศคู่แข่งขันดังเช่น อินเดีย และญี่ปุ่น สำหรับที่นั่งถาวรในคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แต่เป็นไปในลักษณะเชิงกลยุทธ์
มากกว่าการฉวยโอกาส การสนับสนุนประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
ได้รับการตอบแทนจากประเทศคู่แข่งขันอีกด้วย
การดำเนินนโยบายในประเทศและต่างประเทศ ยังมีหลักการ
ในการใช้ Soft Power ผ่านความงามและการใช้ความอ่อนโยน
ที่พอเหมาะ ทั้งนี้วัฒนธรรมที่หลากหลายและเสรีนิยมที่แพร่หลายใน
ประเทศตะวันตก จะสามารถเพิม่ ความน่าดึงดูดใจในสายตาของพลเมือง
ส่วนใหญ่ของโลก โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ในขณะที่ชนชั้นสูงใน
ประเทศกำลังพัฒนาได้วิจารณ์ระบอบเสรีประชาธิปไตยว่า เป็นรูปแบบ
ความเสื่อมในการดำรงชีวิต แต่กระแสการย้ายถิ่นทั่วโลกเข้ามาใน
ประเทศพัฒนาแล้ว แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่นิยมสังคม
ประชาธิปไตยมากกว่าสังคมเผด็จการ ความงามของตะวันตกนีไ้ ด้สะท้อน
ไปยังประชาชนในยุโรปตะวันออก เป็นผลให้มา่ นเหล็กปิดลงใน พ.ศ.๒๕๓๒
และขยายไปยังรัสเซียในเวลาต่อมา
ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ เป็นช่วงเวลาที่สหภาพโซเวียตและจีน
ต่างมีท่าทีต่อต้านประเทศตะวันตกอย่างแข็งขัน รวมทั้งสนับสนุนความ
เคลื่อนไหวที่ต่อต้านตะวันตกในการโจมตีและต่อต้านผู้นำที่กดขี่และ
เอาเปรียบประชาชน โดยผ่านบุคคลต่าง ๆ กลุม่ บุคคล และรัฐบาลทัว่ โลก
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แต่ในปัจจุบัน ท่ามกลางระเบียบโลกที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและความ
ยุติธรรม ประกอบกับการเป็นรัฐอันดับแรกที่ถูกกล่าวถึงทางด้านการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้จีนและรัสเซียแสวงหาพันธมิตรจากรัฐบาล
อำนาจนิยม ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่าน พม่า เกาหลีเหนือ และซูดาน
อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเผด็จการที่มี
ขนาดใหญ่กบั รัฐบาลเผด็จการขนาดเล็ก ไม่ได้มาจากแรงจูงใจด้วยความงาม
เสมอไป แต่มาจากการมีกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในบาง
กรณีการแสดงความอ่อนโยนด้วยการไม่แทรกแซงกิจการภายในและ
การสนับสนุนทางการเมืองจากประเทศมหาอำนาจ นับเป็นแรงจูงใจที่
สำคัญ ในบางกรณีประเทศมหาอำนาจได้แทรกแซงกิจการภายในของ
ประเทศที่เล็กกว่า โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย แต่เป็นการแทรกแซงเพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่ง
ผูป้ กครองของประเทศนัน้ ในการนีย้ งั มีรปู แบบของความอ่อนโยนอืน่ ๆ อีก
ซึ่งอาจจะเป็นการเลือกสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรจำนวนหนึ่ง แทนที่จะ
สนับสนุนประชาชนส่วนใหญ่
การดำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศผ่ า นสถาบั น และองค์ ก าร
ระหว่างประเทศ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐจะส่งสัญญาณของความ
อ่อนโยนและความงาม ทีท่ ำให้เกิด Soft Power สถาบันระหว่างประเทศ
ได้รับการคาดหวังว่าจะรักษากฎเกณฑ์ที่จัดทำไว้กับประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
จะช่วยลดโอกาสการดำเนินการของประเทศต่าง ๆ เพียงลำพัง องค์การ
ระหว่างประเทศได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นเวทีรับฟังผู้อื่น และใส่ใจใน
ผลประโยชน์ของผูอ้ นื่ อย่างจริงจัง และอาจต้องฝืนใจทีจ่ ะเข้าไปมีบทบาท
ร่วมกันกับประเทศอื่น ดังนั้นสถาบันและองค์การระหว่างประเทศจึงได้
เปิดเวทีที่รัฐจะสามารถสร้างความอ่อนโยนและแสดงภาพรวมของการ
ใช้ Soft Power ร่วมกัน ขณะที่สถาบันระหว่างประเทศกำหนดกติกา
ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ประเทศต่าง ๆ รักษาผลประโยชน์ของตนด้วย
วิธกี ารทีไ่ ม่รนุ แรง หรือบีบบังคับ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตัง้
สถาบันตั้งแต่แรก สถาบันระหว่างประเทศมักจะสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยม ความมุ่งหมาย และวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง โดยได้รับการชื่นชม
จากประเทศสมาชิก ในทัศนะของประเทศเหล่านี้ สถาบันและองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือของ Soft Power ที่มีพื้นฐานอยู่กับ
ความงาม
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