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	 มื่อสถานการณ์และพัฒนาการของโลกจากยุคสงครามเย็นมาสู่โลกในยุคโลกาภิวัตน์ 

  การเปลี่ยนแปลงหลายประการส่งผลให้บริบทของพลังอำานาจเปลี่ยนแปลงไป	 ดังเช่น 

	 การเติบโตของจีน	อินเดีย	บราซิล	และประเทศเกิดใหม่อื่น	ๆ 	ทำาให้สภาพภูมิศาสตร์การเมือง

เปลี่ยนแปลงด้วย	สภาพดังกล่าวเป็นการท้าทายพลังอำานาจของสหรัฐฯ	ซึ่งเป็นประเทศมหาอำานาจ

ที่โดดเด่นเพียงประเทศเดียวในยุคสงครามเย็น	สำาหรับการเสื่อมลงของพลังอำานาจของสหรัฐฯ	 เป็น

เรื่องง่าย	 ๆ	 ไม่ซับซ้อนที่จะเข้าใจ	 โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ตระหนักว่าประเทศใหญ่ไม่สามารถทำา

อย่างที่ต้องการได้	 ถ้าปราศจากการช่วยเหลือจากประเทศอื่น	 การใช้	 Smart	 Power	 ในนโยบาย

ต่างประเทศ	จะช่วยให้สหรัฐฯ	ดำารงความเป็นศูนย์กลางของโลก	ซึ่งเครือข่ายและความสัมพันธ์กับ

ประเทศต่าง	ๆ	มีบทบาทสำาคัญในปัจจุบัน

พลังอำานาจ ในยุคข้อมูลข่าวสาร

นาวาเอกหญิง นงลักษณ์  พงษ์เจริญ
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 พลงัอำานาจไดป้รบัตวัเขา้สูย่คุดจิทิลัและยทุธศาสตร	์			Smart	Power 

ต้องได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุมมากกว่าการเป็นประเทศที่มีความ 

เขม้แขง็ทางทหารและเศรษฐกิจ						ทัง้นี	้						ขอ้มูลขา่วสารซึง่เคยรบัใช้เพียงรฐับาล 

ในช่วงก่อน	 แต่ขณะนี้ประชาชนก็สามารถเข้ามาใช้ได้อย่างกว้างขวาง	

อินเทอร์เน็ตสามารถสร้างพลังอำานาจได้ด้วยปลายนิ้วของปัจเจกบุคคล

และองค์กรเอกชน	 ซึ่งทำาให้บุคคลเหล่านี้เข้าไปมีบทบาทในการเมืองโลก	

ดังเช่นวิกิลีกได้เปิดความลับของรัฐ	และผู้ก่อการร้ายก็สามารถโจมตีเครือ

ข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายรัฐบาลได้	 สิ่งเหล่านี้อาจทำาให้เกิดชัยชนะ

ได้ในที่สุด	 พลังอำานาจปัจจุบันมาจากความสามารถในการควบคุมบังคับ

ช่องทางข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ	และ

ให้ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเข้าไปมีอิทธิพลต่อประชาชนเหมือนกับการควบคุม

เส้นทางเดินเรือในทะเล

	 หากพลังอำานาจของสหรัฐฯ	จะลดลงกว่าที่เคย	อาจจะเป็นเพราะ 

พลังอำานาจของรัฐอื่นก็ลดลงด้วย	เมื่อเทียบกับปัจเจกบุคคลและกลุ่มที่มิใช่

รัฐที่มีพลังอำานาจเพิ่มขึ้น	 เศรษฐกิจจีนได้รับการคาดการณ์ว่าจะก้าวทัน 

สหรั	ฐ	ฯ									ใน							พ.ศ.		๒๕๖๐						แต่					Nye				เห็นว่าในความมั่งคั่งยังคงม ี

ความลา้หลงัจนียงัคงเดนิตามหลงัสหรฐั	ฯ									ในเรือ่งของทรพัยากร							พลงัอำานาจ 

ทหาร										และอืน่	ๆ 									นอกจากนีย้งัมจีดุออ่นในการพฒันาทางสงัคม							เชน่						นโยบาย 

การมีบุตรคนเดียว	 การเปลี่ยนแปลงชนชั้นแรงงาน	 การขยายตัวของ 

ชนช้ันกลางในเมอืง	ความไม่เสมอภาคกนัระหวา่งภาคตา่ง	ๆ 									และความยากจน 

ในชนบทในเรื่องราได้ต่อหัว	 จีนไม่สามารถตามสหรัฐฯ	 ได้ทันในช่วง 

สิบปีนี้	๑

 อยา่งไรกต็าม									Nye									ไดพ้ยายามอธบิายความคดิเกีย่วกบั					Soft										Power 

ไว้ในที่ต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 แต่ก็ยังมีผู้เข้าใจไม่ถูกต้อง	 Nye	 จึงได้

เขียน	Think	Again	:	Soft	Power	เพื่อรวบรวมข้อสงสัยต่าง	ๆ	และยำ้า 

ความเข้าใจของการใช้	Soft	Power	ให้สอดคล้องกับปัญหาปัจจุบัน	ดังนี้	๒ 

	 ๑	Belfer	Center	Programs	or	Projects	:	International	Security,	Joseph	S.	

Nye	Jr.,	The	Future	of	Power,	Press	Release,	January	31,	2011.
	 ๒	ข้อความส่วนใหญ่เรียบเรียงจาก	Joseph	S.	Nye,	Jr,.	Think	Again	:	Soft	Power	
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 . Soft     Power   เป็นพลังอำานาจทางวัฒนธรรม   ความเข้าใจนี ้

ถูกส่วนหนึ่ง	 Nye	 อธิบายว่าพลังอำานาจเป็นความสามารถในการเปลี่ยน 

พฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อให้ได้รับในสิ่งที่ต้องการ	ซึ่งมาจากวิธีการสามประการ 

ได้แก่	 การบังคับขู่เข็ญ	 (ท่อนไม้)	 การจ่าย	 (แครอต)	 และการโน้มน้าว	

(Soft	Power)	

	 Niall	Furguson	นักประวัติศาสตร์ได้อธิบาย	Soft	Power	ไว้ว่า 

“การใช้พลังอำานาจที่ไม่เป็นไปตามแบบ ดังเช่น วัฒนธรรม และการ

ค้าสินค้า”	แต่มิได้กล่าวถึงความอ่อนโยนในสิ่งนั้น	ๆ	ส่วนการดื่มโค้กและ

สวมใส่เสื้อแบบไมเคิล	แจ็คสัน	ไม่ได้เป็นความจำาเป็นในการส่งผ่านอำานาจ	

ในประเด็นนี้อาจทำาให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับทรัพยากรที่อาจทำาให้เกิด

พฤติกรรมจากพฤติกรรมของตัวมันเอง	 ซึ่ง	 Steven	 Lukes	 นักปรัชญา

การเมืองเรียกว่าเป็น	“การนำาไปสู่ความเข้าใจผิด”	แหล่งทรัพยากรไม่ว่า 

จะเกิดผลิตผลทีน่า่พอใจหรอืไมน่า่พอใจขึน้อยูก่บัเนือ้เรือ่งดว้ย				Soft						Power 

ไม่ได้มาจากแหล่งทรัพยากรที่เป็นหนึ่งเดียว	 การใช้รถถังขนาดใหญ่ของ 

กองทัพอาจทำาให้การสู้รบได้ชัยชนะในการรบที่ทะเลทราย	แต่ใช้ไม่ได้กับ

การรบในนำ้า

	 ดังนั้น	 อาจกล่าวได้ว่าการใช้	 Soft	 Power	 มาจากสามแหล่ง	

คือ	แหล่งแรก	วัฒนธรรมที่สามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้	 แหล่งที่สอง	ค่านิยม

ทางการเมือง	 ซึ่งมีชีวิตชีวาทั้งในและนอกประเทศ	 และแหล่งสุดท้าย	

นโยบายต่างประเทศที่ทำาให้เห็นว่าเป็นความชอบธรรม	และใช้พลังอำานาจ 

อย่างมีศีลธรรม	ดังกรณีของอิหร่าน	ซึ่งดนตรีตะวันตกและวิดีโอ	เป็นเรื่อง 

ต้องห้ามสำาหรับพระ	แต่เป็นเรื่องน่าสนใจของเยาวชนในฐานะแหล่งทรัพยากร 

วัฒนธรรม	 ด้วยเหตุนี้อเมริกันได้ผลิต	 Soft	 Power	 สำาหรับชาวอิหร่าน 

บางกลุ่ม

 . มาตรการทางเศรษฐกิจไม่ใช่ Soft Power	เมื่อกล่าวถึงกรณี

อิหร่าน	Peter	Brook	แห่งมูลนิธิเฮอร์ริเทจ	กล่าวว่า	ทางเลือกหนึ่งของ	 

Soft							Power			คือการลงโทษ					(Sanction)		ทางเศรษฐกิจ	แต่				Nye					เห็นว่า 

การลงโทษไมไ่ดม้อีะไรทีนุ่ม่นวลเลย	เมือ่พจิารณาผลสดุทา้ยทีไ่ดร้บั	ดเูหมอืน 

เป็นการบังคับขู่เข็ญอย่างหนึ่ง	ซึ่งเป็นรูปแบบของ	Hard	Power	มากกว่า

 อย่างไรก็ตาม	 ความสับสนอาจมาจากความเข้าใจในแหล่ง

ทรัพยากร	 เพราะแหล่งทรัพยากรที่มาจากด้านเศรษฐกิจนั้น	 สามารถ
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ทำาให้เกิดพฤติกรรมทั้ง	 Soft	 Power	 และ	 Hard	 Power	 ได้	 Walter 

Russel	 Mead	 กล่าวว่า	 พลังอำานาจทางเศรษฐกิจเป็น	 Sticky	 Power 

เป็นการใช้การเกลี้ยกล่อมพร้อมกับการบังคับ	 นโยบายและสถาบัน 

ทางเศรษฐกิจสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้ามาในระบบของเราได้และยาก 

ที่จะถอนตัวออกไป	เศรษฐกิจที่ประสบความสำาเร็จเป็นแหล่งสำาคัญในการ 

โน้มน้าว	 แต่ในโลกความเป็นจริงนั้นยากที่จะแยกว่าส่วนใดของเศรษฐกิจ 

เป็น	 Soft	 หรือ	 Hard	 Power	 ผู้นำาของประเทศต่างๆในยุโรปเห็นว่า 

ความพอใจทีป่ระเทศอืน่ยอมตามสหภาพยโุรปเปน็					Soft							Power							ของยโุรป 

ในการปรับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ของยโุรป	ในประเทศตรุกีนัน้								ปจัจบุนัได้เปล่ียนแปลงไป							เพราะผลทีเ่กิดขึน้ 

ในตรุกมีาจากแรงจงูใจหลายประการ											ซึง่ประชาชนตรุกกีอ็าจรบัไดใ้นวธิกีาร 

ทีแ่ตกตา่งกนัและผสมผสานกนัไป						ดงัเชน่							ชาวตรุกบีางคนอาจจะตอบสนอง 

ต่อ			Hard						Power	แต่บางคนอาจจะประทับใจตัวแบบด้านสิทธิมนุษยชน 

ของยุโรปมากกว่า

 . Soft Power  ไม่จำาเป็นต้องดีกว่า Hard Power เสมอไป 

จากการที่	 Soft	 Power	 เป็นทางเลือกใหม่ในพลังอำานาจทางการเมือง	

และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและผู้วางนโยบายที่เน้นด้าน

จริยธรรม	 แต่	 Soft	 Power	 เป็นความคิดเชิงพรรณนา	 (Descriptive) 

	มากกวา่ความคดิเชงิบรรทดัฐาน						(Normative)						อยา่งไรกต็าม				Soft							Power 

อาจถูกนำาไปใช้ทั้งเจตนาที่ดีและไม่ดี	 ทั้งฮิตเลอร์	 สตาลิน	 เหมา	 เจ๋อตง	

และ	บิน	ลาดิน	ต่างใช้	Soft	Power		ทั้งสิ้น		แต่ก็มิได้ทำาให้เกิดผลดีขึ้นมา	

ดังเช่น	 ในกรณีที่อยากจะขโมยเงิน	อาจจะใช้วิธีการใช้ปืนจี้บังคับ	หรือใช้

การโกงจากการลงทุน	 หรืออาจจะใช้การโน้มน้าวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

การเงินที่สามารถเข้ามาช่วยดูแลทรัพย์สิน	 วิธีการหลังสุด	 เป็นวิธีการใช้	

Soft	Power	

	 เรามักจะตัดสินจริยธรรมจากมิติ	๓	มิติ	ได้แก่	แรงจูงใจ	เครื่องมือ 

และผลที่ตามมา	ขณะที่	Soft	Power		ขึ้นอยู่กับจริยธรรมและจุดประสงค์

ของผู้ใช้		เพื่อให้ได้ผลที่ได้รับตามความต้องการ		ในการใช้พลังอำานาจที่ได้

ผลตรงกันข้าม	อาจดูได้จากมหาตมะ	คานธี	และ	มาร์ติน	ลูเทอร์	คิง	ในการ 

ใช้	Soft					Power		กับ		ยัสเซอร์		อาราฟัต		ที่ใช้ปืน		คานธีและคิง		สามารถชักจูง

คนสายกลางได้จำานวนมาก	ผลที่ได้รับคือความประทับใจในศักยภาพและ 
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จริยธรรม	ขณะที่ยุทธศาสตร์การใช้	Hard			Power	ของอาราฟัต	ส่งผลให้

ชาวอิสราเอลสายกลางกลายเป็นกำาลังของแนวทางรุนแรง	 หากอาราฟัต

เปลี่ยนมาใช้	 Soft	Power	 	ดังเช่น	คิงและคานธี	อาราฟัตอาจบรรลุเป้า

หมายในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ได้ไม่ยากนัก	

 . Soft    Power  สามารถวัดได้เช่นเดียวกับ    Hard     Power 	ทั้งนี้	 

Jim					Hoag				land							มคีวามเขา้ใจเหมอืนนกัวชิาการอืน่				ๆ 					ทีเ่หน็วา่			Soft					Power 

เหมือนกับโลกาภิวัตน์	ที่มีแนวคิดยืดหยุ่นมากเกินไป	ความคิดดังกล่าวมาจาก

ความไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างทรัพยากรพลังอำานาจกับพฤติกรรม 

แมก้ระทัง่การวดัทรพัยากรของ					Hard				Power							เพยีงอยา่งเดียวกอ็าจทำาให้ 

เขา้ใจผดิได	้									การวดัความแมน่ยำาและความชัดเจนของทรพัยากร				Hard						Power 

บ่อยครั้งได้ผลไม่เที่ยงตรง	 อาจจะเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิด	 บางคน 

ยังเห็นว่าแหล่งทรัพยากรเพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ 

ซึง่เปน็ความเขา้ใจผดิเชน่เดยีวกนั										ดงักรณีของสหรฐัฯ	ทีมี่ทรพัยากรทางทหาร

ที่ใช้สำาหรับการวัดเป็นจำานวนมากในสงครามเวียดนาม	แต่สหรัฐฯ	ก็พ่ายแพ ้

ในทำานองเดยีวกนั							ทรพัยากรดา้นวัฒนธรรม							การตดิตอ่สือ่สาร							และทรพัยากร 

ทางการทูต	 เป็นแหล่งที่ทำาให้เกิด	 	 Soft	Power	 	 	 แบบสำารวจความเห็นของ

ประชาชนสามารถโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อื่น 

ตามท่ีเราต้องการไดค้รัง้แลว้ครัง้เลา่				ทัง้นี	้								สิง่ใดทีท่ำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

พฤติกรรมตามที่เราต้องการ	 ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องและทักษะ	 พร้อมกับ

ประเภททรัพยากรที่ทำาให้เกิดพลังอำานาจ	ดังนั้น	การวัดพลังอำานาจไม่ใช่

วัดแนวคิดของพลังอำานาจ	(Hard		Power		หรือ		Soft		Power)		ดังกล่าว	

แต่วัดที่ทรัพยากรและพฤติกรรมที่ทำาให้เกิดพลังอำานาจนั้น	ๆ		

 . ยุโรปใช้ Soft Power มากเกินไป ส่วนสหรัฐฯ ใช้ Hard 

Power มากเกินไป การบูรณาการพลังอำานาจทำาให้ยุโรปได้รับผลสำาเร็จ

ดังที่ต้องการขณะที่สหรัฐ	 ฯ	 ใช้ความเป็นเลิศทางทหารในการแก้ปัญหา 

แต่การกระทำาดังกล่าวเป็นการใช้	 Hard	 Power	 	 หรือ	 Soft	 	 Power 

อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป	 Nye	 เห็นว่าควรใช้พลังอำานาจทั้งสอง 

ด้วยกัน	เรียกว่า	Smart	Power	ประเทศตะวันตกใช้	Hard	Power		ใน

การป้องกันการรุกรานจากสหภาพโซเวียต	ขณะที่ใช้	Soft	Power		ค่อย	

ๆ	ทำาลายความเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศคอมมิวนิสต์	การดำาเนิน

การเช่นนี้เรียกว่า	 Smart	 Power	 ปัจจุบันยุโรปได้ลงทุนในทรัพยากร	
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Hard	Power	มากขึ้น	และสหรัฐฯ	 ได้ให้ความสนใจ	Soft	Power	มาก

ขึ้นด้วย

 . เป้าหมายบางประการอาจประสบความสำาเร็จจากการใช้ 

Hard Power เพียงอย่างเดียว	 Soft	 Power	 	 ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ทุกอย่าง	 ดังกรณปีระธานาธิบดีเกาหลีเหนือชอบดูภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

แตก็่มไิดช้ว่ยให้ประธานาธบิดียกเลกิโครงกาพฒันานวิเคลยีร์								กรณนีีค้วรใช ้

Hard			Power			ซึ่งอาจจะเป็นการลงโทษทางเศรษฐกิจจากจีน	เช่นเดียวกับ 

Soft	Power	ก็ไม่สามารถหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้	ควรสร้าง 

ความชอบธรรมในการชักชวนประเทศตา่ง	ๆ 	ให้เข้าร่วมในการกดดันอิหร่าน 

นอกจากนี้เมื่อ	พ.ศ.๒๕๓๓		Soft			Power		ไม่สามารถทำาให้รัฐบาลตาลีบัน 

ออกห่างจากกลุ่มอัลกออิดะห์ได้	 ทำาให้สหรัฐฯ	 ต้องใช้กำาลังทหารเข้าจัดการ 

อย่างไรก็ตาม	 เป้าประสงค์อื่น	 ดังเช่นการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธ ิ

มนุษยชนหากใช้							Soft								Power						นา่จะใหผ้ลดกีวา่การบงัคบัใหเ้ปน็ประชาธปิไตย 

ซึ่งสหรัฐฯ	ได้รับประสบการณ์มาแล้วในอิรัก	

 . ทรัพยากรทหารสามารถนำามาใช้เป็น  Soft   Power  ได้ 	ตาม

ความเข้าใจของคนทั่วไป	 ดูเหมือนว่าทรัพยากรทหารจะจำากัดเพียงเป็น

แหล่งที่มาของ		Hard			Power		เท่านั้น		แต่ในความเป็นจริงแล้วทรัพยากร

ทหารสามารถนำามาใช้เป็น		Soft			Power		ได้		ผู้นำาเผด็จการอย่างฮิตเลอร ์

และสตาลิน	 ได้ใช้การเล่าเรื่องราวของความเข้มแข็งและความจำาเป็นใน

การใช้กำาลัง	 เพื่อสร้างความหวังและโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าร่วมสนับสนุน 

การดำาเนินการของตน	 ขณะที่	 บิน	 ลาดิน	 กล่าวว่า	 “ประชาชนนิยมม้า

ที่เข้มแข็ง มากกว่าม้าที่อ่อนแอ” การดำาเนินการทางทหารที่ดีสามารถ 

สร้างแรงดึงดูดใจได้	 ความร่วมมือทางทหารและโครงการฝึกอบรม

สามารถสร้างเครือข่ายข้ามชาติ	ซึ่งเป็นการสนับสนุน	Soft	Power		การ

ปฏิบัติการที่น่าประทับใจของทหารอเมริกันในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 

หลังสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย	และแผ่นดินไหวใน	พ.ศ.๒๕๔๘	ช่วยรื้อฟื้น 

ความประทับใจที่มีต่อสหรัฐฯ	ได้มาก

	 การใช้ทรัพยากรทหารในทางที่ไม่เป็นประโยชน์	 จะลดความ 

น่าเชื่อถือของ				Soft					Power			ลง	ดังเช่น		สหภาพโซเวียตประสบความสำาเร็จ 

จาก		Soft			Power		หลังสงครามโลกครั้งที่	๒		แต่การใช้	Hard		Power		

ต่อฮังการีและสโลวะเกีย	 	 ได้ทำาลาย	 Soft	 Power	 	 ความโหดร้ายและ
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ความไม่สนใจในหลักการสงครามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและสัดส่วน

การทำาสงคราม	ยังสามารถทำาลายความชอบธรรมได้ด้วย	การปฏิบัติการ

ทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพระยะแรกในอิรัก	 เมื่อ	 พ.ศ.๒๕๔๖	 สร้าง

ความชื่นชมในสายตาของชาวต่างประเทศ	 แต่	 Soft	 Power	 	 ในอิรักใน

ระยะต่อมา	 ถูกลดทอนจากการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อนักโทษในคุกอาบู	 เกร็บ	

ซึ่งปรากฏออกมาสู่สายตาชาวโลก

 . เปน็การยากทีร่ฐับาลจะใช ้      Soft      Power       	รฐับาลเปน็ผูค้วบคมุ 

และเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ	รัฐบาลจึงสามารถใช้เงินเพื่อการทูต 

สาธารณะ	 การกระจายเสียงและโครงการแลกเปลี่ยน	 นอกจากนี้ 

ยังสามารถส่งเสริม	 (ไม่ใช่ควบคุม)	 วัฒนธรรมในระดับประชาชนได้ด้วย 

ในความหมายนี้	 ทรัพยากรที่สำาคัญที่ผลิต	 Soft	 Power	 	 ก็คือผลผลิต

ที่มาจากภาคประชาสังคม	 	 	 ตั้งแต่ฮอลลีวูด	 จนถึง	 ฮาวาร์ด	 ประเด็นนี้

เป็นเหตุผลหนึ่งที่สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้แนะนำาให้รัฐบาล

สหรัฐฯ	ยกระดับความร่วมมือการทูตสาธารณะ	(Corporation	for	Public 

Diplomacy)	จัดตั้งเป็นมูลนิธิ

 . Soft     Power  เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย    ดูเหมือนว่าเราจะ

ใช้การโน้มน้าวคนอย่างโมฮัมหมัด	อัตตา	หรือ	บิน	ลาดิน	ได้น้อย		จึงต้องใช้	 

Hard				Power			ในการจัดการกรณีนี้	ทั้งนี้								


