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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทของการตูนญี่ปุน ในฐานะเปน Soft Power ของ
นโยบายดานวัฒนธรรมในการกระตุนความนิยมของสินคาวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุน ใหไดรับความนิยมอีกครั้ง
หนึ่ง โดยอาศัยความสามารถดานการตลาดและการผลักดันอยางเต็มที่จากรัฐบาลญี่ปุน
โดยอาศัยการ
วิเคราะหเนื้อหาเชิงลึก จากเอกสาร วิทยานิพนธ หนังสือการตูน และภาพยนตรการตูนญี่ปุน ผลการวิจัยพบวา
ญี่ปุนใชการตูนเปนสินคาทางวัฒนธรรมและเสริมสรางภาพลักษณของประเทศ
คําสําคัญ : การตูนญี่ปุน Soft Power

ABSTRACT
Japan is seeking to project its ‘Soft Power’ through the allure of manga and anime in its public
diplomacy. The production, diffusion and global comsumption of manga and anime are driven by
market forces and by Japanese state. This research is seeking to this popular culture to burnish
Japanese international image from documents, dissertation, manga and anime.
Keywords : manga anime, soft power

คํานํา
วัฒนธรรมประชานิยม (Pop culture) ของญี่ปุนเคยเปนที่นิยมไปทั่วโลก จากการนํารองดวยภาพยนตร
ชุด “โอชิน” ในชวง ค.ศ. 1983 และขยายตัวอยางตอเนื่องเรื่อยมา ซึ่งเห็นไดจากการเพิ่มปริมาณของสื่อที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน โดยเฉพาะวงการบันเทิง เชน ภาพยนตรชุดทางโทรทัศน รายการโทรทัศน และ
เกมคอมพิวเตอร เปนตน
วัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุนที่เปนที่นิยม สามารถแบงไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1. ภาพยนตรชุดทางโทรทัศน ที่มีเนื้อหาหลากหลาย เชน แนวรักของหนุมสาว แนวภูตผีปศาจ แนว
ตลก และผูพิทักษโลกและความยุติธรรม อาทิ สื่อรักออนไลน ยุงชะมัดเปนสัตวแพทย อุลตราแมน และ
ขบวนการยอดมนุษย เปนตน
1
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2. การตูน ไดแก หนังสือการตูน (Manga) เชน ดรากอนบอล ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ฮิคารุเซียนโกะ
และภาพยนตรการตูน (Anime) ทั้งที่เปนภาพยนตรการตูนชุดทางโทรทัศน เชน อิกคิวซัง โดราเอมอน โปเก
มอน และภาพยนตรการตูนที่ฉายในโรงภาพยนตร เชน Spirited Away, Ghost in the shell, Kiki’s Deliverly
Service และ Princess Mononoke
3. เพลงและนักรอง ไดแก เพลงเจ – ปอป (J – Pop) เชน วงลารค ออง เซียล หรือนักรองหญิง อุทาดะ
ฮิคารุ (Utada Hikaru) และฮามาซากิ อายูมิ (Hamasaki Ayumi)
4. แฟชั่น ไดแก การแตงกายที่เนนความนารักนาเอ็นดูคลายตุกตา และตัวตุกตา เชน เฮลโลคิตตี้
(Hello Kitty) กบเคโระ (Koroppi) เปนตน
5. เกมคอมพิวเตอร (Computer Game) ไดแก วิดีโอเกม (Video Game) เกมบอย (Game Boy) และ
เกทออนไลน (Online Game)
วัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุนเปนที่รูจักและนิยมไปทั่วโลกติตอกันเปนเวลากวา 20 ป อันเนื่องมาจาก
มีวัฒนธรรมพื้นฐานที่ประณีต เนนรูปแบบที่สวยงาม ออนหวานแตแฝงความจริงจังอยูดวย (ขุนทอง อินทรไทย,
2532)
ทวา ในชวงทศวรรษที่ 2000 เปนตนมา กระแสวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุนที่เคยครองใจคนทั่วโลกถูก
เบียดขับดวยกระแสวัฒนธรรมประชานิยมจากประเทศเกาหลี ที่ดําเนินนโยบายสงออกสินคาวัฒนธรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวและประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว อีกทั้งไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง (ณัฐพล แสงทอง,
2550) จนสงผลกระทบโดยตรงตอสินคาวัฒนธรรมของญี่ปุน ประกอบกับการดําเนินนโยบายชาตินิยมของอดีต
นายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร โคอิสุมิ ไดสรางความไมพอใจใหแกประเทศที่เคยถูกญี่ปุนรุกราน อันนําไปสูเกิดการ
ประทวงอยางรุนแรงทั้งในประเทศจีน เกาหลี และฟลิปนส ซึ่งสงผลตอภาพลักษณของญี่ปุนในเวทีโลก
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางกระแสความนิยมใหกลับคืนมา นายทาโร อา โสะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ จึงประกาศนโยบาย ‘เปดแนวรบดานวัฒนธรรม’ เมื่อปลายป 2006 โดยกลาววา “ในยุคที่สินคา
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ไดแก หนังสือการตูน (Manga) และภาพยนตรการตูน (Anime) รวมทั้งสินคาอื่น ๆ อีก
มากมาย เริ่มไดรับความนิยมอยางกวางขวางจากตางชาติตลอดชวงหลายปที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศ
ของญี่ปุนจึงอยากจะใชสอยมันอยางคุมคาในฐานะเครื่องมือดึงดูดความสนใจจากนานาชาติตอดินแดนอาทิตย
อุทัย ซึ่งมีนัยสําคัญวาจะประสบความสําเร็จอีกครั้ง (www. Kyodonews.com)
การเปดแนวรบดานวัฒนธรรมของญี่ปุน จึงนาสนใจและนาจับตามอง อันเนื่องมาจากแนวคิดเกี่ยวกับ
การใชศิลปวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการจูงใจใหเกิดการรับยอม หรือ Soft Power อันเปนการใชอํานาจผาน
ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ คานิยม และวัฒนธรรม
Soft Power เปนแนวความคิดของ Joseph S. Nye อดีตผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในสมัย
ของประธานาธิบดี Bill Clinton ที่อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในอํานาจของสหรัฐอเมริกาในโลกยุคหลังสงคราม
เย็น ที่ลักษณะของอํานาจไดเปลี่ยนแปลงไป จากแหลงอํานาจเดิมที่มีความสําคัญลดนอยลง เชน ลักษณะทาง
ภูมิ ศ าสตร ประชากร และแหลง วั ต ถุ ดิ บ ในขณะที่ ปจ จั ย ด า นเทคโนโลยี การศึ ก ษา และการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
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ความกาวหนาดานเทคโนโลยี การสื่อสาร และการคมนาคม ทําใหเกิดโลกไรพรมแดน อํานาจรัฐมีการ
เปลี่ ยนถ า ยมาสูภ าคเอกชนมากขึ้ น การจั ด ลํ าดั บ ผลประโยชนแ ห งชาติ มีค วามซั บ ซอ นมากขึ้ นตามไปด ว ย
เนื่องจากรัฐมิใชตัวหลักเพียงตัวเดียวอีกตอไป เปาหมายจึงมิใชเรื่องความมั่นคงของรัฐเทานั้น ภัยดานความ
มั่นคงไดเปลี่ยนเปนการคุกคามทางเศรษฐกิจ เครื่องมือในการใชอํานาจจึงเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตรัฐมักใชกําลัง
ทางทหารเพื่อบรรลุเปาหมาย แตปจจุบันรัฐสามารถบรรลุเปาหมายไดดวยมาตรการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
แนวโนมทั้งหมดทําใหเกิดทางเลือกของการใชอํานาจซึ่งมีรากฐานจากความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
คานิยม และวัฒนธรรมของรัฐ เปนอํานาจอีกรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งเรียกวา Co – Optive
Power หรือ Soft Power อันเปนอํานาจในการจูงใจเพื่อผลประโยชนแหงชาติโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง
(Joseph S. Nye, 2002)
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อํานาจทางการทหารของญี่ปุนถูกลิดรอน พรอมๆ กับเศรษฐกิจของประเทศ
วิกฤติเนื่องจากนําทรัพยากรทั้งหมดที่มีไปใชในสงคราม ญี่ปุนจึงตองสรางประเทศขึ้นมาใหมดวยนโยบายที่มุง
พัฒนาเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ดังนั้น ตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1950 จนกระทั่งทศวรรษที่ 1970 เศรษฐกิจญี่ปุน
เติบโตอยางมาก และกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่1980
อํานาจของญี่ปุนเขมแข็งไดดวยการคาโลก ดวยประสิทธิภาพในการผลิตและเทคโนโลยีระดับสูงที่มีอยู
ทําใหญี่ปุนสามารถแขงขันไดในตลาดโลก แตญี่ปุนก็มิไดหยุดอยูเพียงการขายเทคโนโลยีที่การแขงขันนับวันจะ
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ญี่ปุนยังสงออกสินคาวัฒนธรรมอยางตอเนื่องตั้งแตทศวรรษที่ 1980 อีกดวย เมื่ออํานาจ
มิไดจํากัดอยูที่รัฐเพียงอยางเดียวแตกระจายมาจากตัวแสดงอื่นๆ การผนึกกําลังของภาครัฐและเอกชนของญี่ปุน
อยางเชนในปจจุบัน จึงทําให Soft Power ของญี่ปุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาการตูนญี่ปุนในฐานะ Soft Power ของนโยบายดานวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน เปนการวิจัย
เอกสาร โดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ หนังสือการตูน ภาพยนตรการตูน และ
เว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตูนญี่ปุนในประเด็นตางๆ นํามาวิเคราะหเนื้อหาเชิงลึก

ผลและวิจารณ
การตูนเปนสื่อที่ทําหนาที่สื่อสารเชนเดียวกับสื่อประเภทอื่นๆ แตมีคุณสมบัติเบื้องตน คือ สามารถสื่อสาร
ใหผูรับสารสามารถเขาใจไดงาย (Simple) ในเวลารวดเร็ว และมีลักษณะเกินความเปนจริง (Exaggerated) เพื่อ
สื่อสารถึงบุคลิกภาพและแสดงอารมณความรูสึกไดมากเปนพิเศษ
นอกจากนี้ แกนเรื่องของการตูนญี่ปุนก็มีความหลากหลาย มีการแบงเนื้อหาตามกลุมผูรับสาร เชน
การตูนสําหรับเด็กผูชาย การตูนสําหรับเด็กผูหญิง รวมไปถึงการตูนสําหรับผูใหญที่มีเนื้อหากวาง ตั้งแตเรื่อง
ศาสนาไปจนถึงเรื่องโป
การตูนญี่ปุนจึงสามารถแบงออกเปน 9 แนว คือ
1. แนวนิยายวิทยาศาสตร มักเปนเรื่องเกี่ยวกับโลกอนาคต การผจญภัยในอวกาศและจักรวาล
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2. แนวผีปศาจและสัตวประหลาด เนื้อเรื่องมักนําผี ปศาจ หรือสัตวประหลาดมาเปนตัวละครเอกที่มี
ความนารัก เปนมิตร มีคุณธรรม และชอบชวยเหลือผูอื่น
3. แนวการแขงขันเกมและกีฬา นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแขงขันเกมและกีฬาประเภทตาง ๆ โดย
ตัวเอกของเรื่องเปนผูมีความวิริยะ พากเพียร อดทน มีนําใจนักกีฬา และไดรับชัยชนะมาดวย
ความยากลําบากแตขาวสะอาด
4. แนวความรักของหนุมสาว เปนเรื่องราวความรักของตัวละครวัยรุนหรือหนุมสาวที่มักตองประสบ
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
5. แนวการผจญภัยของตัวเอกและคณะ เปนการผจญภัยไปในสถานที่ตาง ๆ ไดพบกับสิ่งที่แปลก
มหัศจรรย เผชิญปญหาที่ตองแกไข และมีความสนุกสนานตื่นเตน
6. แนวผสมผสานชีวิตจริงกับสิ่งมหัศจรรย เนื้อเรื่องมักเปนเรื่องราวของชีวิตจริงของคนในปจจุบัน แต
มีหรือไดพบกับสิ่งวิเศษ มหัศจรรย เชน หุนยนต สัตวเลี้ยง นางฟา หรือ แมมด อาจเปนการ
ไดรับความชวยเหลือ แกปญหา หรือสรางปญหา ความยุงยากวุนวายแตใหความสนุกสนานและ
แฝงคติสอนใจ
7. แนวการตอสูระหวางฝายธรรมะกับอธรรม เปนเรื่องราวการตอสูระหวางตัวเอกที่อาจเปนยอด
มนุษย หรือคนธรรมดาที่สามารถแปลงรางได กับเหลารายหรือสัตวประหลาด เพื่อพิทักษ หรือ
ปกปองโลกและผูคนจากอันตรายจากเหลารายหรือสัตวประหลาดนั้น
8. แนวการดําเนินชีวิตของตัวละคร เปนเรื่องราวการดําเนินโดยทั่วไปของตัวละคร ไมวาจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การเรียน การทํางาน สอดแทรกดวยเหตุการณสนุกสนาน ตื่นเตน
9. แนวการให ส าระความรู ใ นด า นต า ง ๆ เป น การให ค วามรู ใ นเรื่ อ งต า ง ๆ ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารเล า เรื่ อ งที่
สนุกสนานและสรางสรรค
นอกจากนี้การตูนญี่ปุนยังมีลักษณะพิเศษที่เปนเสนห 3 ประการ คือ
1. คุณสมบัติความเปนเพื่อน สังคมญี่ปุนเปนสังคมที่มีความใกลชิดกับกลุม จึงเนนความดีงามในการ
มี เ พื่ อ น และความสามั ค คี ใ นคนกลุ ม ต า ง ๆ อี ก ทั้ ง เน น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ มิ ต รภาพและความ
จงรักภักดี โดยแสดงใหเห็นถึงความเสียหายอันเกิดจากมิตรภาพระหวางเพื่อนหรือผูคนไดถูก
ทําลายลง
2. ความดียอมชนะความชั่วเสมอ แสดงใหเห็นการตอสูระหวางความดีกับความชั่วราย ที่มักลงเอย
ดวยความดีไดรับชัยชนะ และยังเนนความดีอื่น ๆ เชน ความซื่อสัตย ความกตัญู หรือการ
เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย
3. เน น ความขยั น หมั่ น เพี ย ร มานะ อดทน ซึ่ ง มั ก ปรากฏในการ ตู น แนวกี ฬ า ที่ ตั ว ละครเอกจะ
พากเพียรฝกฝนจากที่มีความสามารถนอยจนกระทั่งเกง ซึ่งเปนลักษณะที่คนญี่ปุนเรียกวา “กัม –
บัต – เตะ” (Gambatte) และ ไฟ – โตะ (Faito) ที่แปลเปนภาษาไทยทํานองวา “ความ พยายาม”
หรือ “จิตใจนักสู” (ชุติมา ธนูธรรมทัศน, 2546)
แนวคิดเกี่ยวกับการตูนญี่ปุนนี้ ถือเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญซึ่งจะทําใหเขาใจถึงบทบาทของการตูน
ญี่ปุนในฐานะเปน Soft Power ของรัฐบาลญี่ปุนไดดียิ่งขึ้น
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การตูนกับสังคมญี่ปุน
ชาวญี่ปุนไดชื่อวาเปนผูรักศิลปะ เห็นไดจากการที่ประเทศญี่ปุนมีพิพิธภัณฑและหอศิลปทั่วประเทศกวา
3,000 แหง (นพพร สุวรรณพาณิชย, 2541)
ศิลปะการเชิดหุนบุงระคุ (Bunraku) เปนศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่คนญี่ปุนชื่นชอบและนิยมกันมาในสมัย
เอโดะ ดวยเหตุผลที่วา นักแสดงที่เปนมนุษยไมสามารถแสดงบางสิ่งบางอยางไดเหมือนหุน แมวาหุนบุงระคุจะ
ไมมีชีวิต แตดวยศิลปะการเชิด มันสามารถแสดงอารมณออกมาไดอยางชัดเจน ซึ่งการตูนก็มีลักษณะรวมที่
คลายกับหุนบุงระคุ กลาวคือ การตูนไมมีชีวิต แตสามารถถายทอดความรูสึกและเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางคมชัด
ยิ่งกวาภาพถาย (ชุติมา ธนูธรรมทัศน, เพิ่งอาง) การตูนจัดเปนศิลปะรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การที่ชาวญี่ปุน
ชอบการตูนจึงสืบเนื่องมาจากอุปนิสัยรักศิลปะของชาวญี่ปุน และความคมชัดของการตูนในการสื่อความหมาย
ซึ่งสอดคลองกับความชอบที่มีมาแตเดิมของคนญี่ปุน
หลังจากพายแพในสงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุนตองประสบความทุกขยากทามกลางบรรยากาศอันนา
หดหู คนญี่ปุนไดอาศัยการหลบหนีจากโลกแหงความเปนจริงอันโหดราย ดวยการหลบเขาไปอยูในโลกแหง
จินตนาการ ผูใหญใชการชมภาพยนตร ในขณะที่เด็กใชการอานหนังสือการตูน ซึ่งในยุคหลังสงคราม คนญี่ปุน
นิยมเชาหนังสือการตูนอานกันอยางแพรหลาย คนญี่ปุนจึงสืบทอดอุปนิสัยอานหนังสือการตูนกันมาไมขาดสาย
นอกจากนี้ กิจกรรมที่ชวยเสริมใหคนญี่ปุนสนใจการตูน ไดแก กิจกรรมการแขงขันการวาดการตูน ซึ่งมี
การจัดขึ้นปละมากกวา 40 งาน โดยเฉพาะการแขงขันการวาดการตูนรางวัล ‘โยมิอุริชุมบุน’
(Yomiuri Shinbun) ที่มีผูสนใจเขารวมแขงขันจากประเทศตาง ๆ ถึง 34 ประเทศ
ดานการวาดการตูน นักเขียนการตูนไดรับการยกยองจากสังคมเรียกเปน ‘เซ็นเซ’ หรืออาจารย มีการ
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใหแกนักวาดการตูนที่มีผลงานเปนเลิศ เชน เท็ตสุกะ โอซามุ นักวาด
การตูนยุคบุกเบิก เคยไดรับมาแลวถึง 10 ปริญญา อีกทั้งนักวาดการตูนยังมีรายไดสูง จึงเปนแรงบันดาลใจให
เด็ก ๆ ใฝฝนจะเปนนักวาดการตูน และเด็ก ๆ ชาวญี่ปุนก็เปนนักอานการตูนตัวยงดวย
ทัศนะของคนญี่ปุนที่มีตอการตูนเปนสวนสําคัญที่ชวยใหการตูนเปนกิจกรรมปกติในวิถีชีวิต คือ คน
ญี่ปุนไมคิดวาการตูนเปน “สิ่งไรสาระ” เพราะสําหรับคนญี่ปุน การตูนคือ “สื่ออันทรงพลัง” ในการถายทอด
ความรู สารประโยชน ควบคูกับความบันเทิง
ดวยปจจัยที่เอื้ออํานวยตกการสรางการตูน ความสําเร็จตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และความผูกพันกัน
อยางลึกซึ้งระหวางคนญี่ปุนกับการตูน จึงมิใชเรื่องนาแปลกใจที่กระทรวงการตางประเทศญี่ปุน จะเลือกให
การตูนเปน Soft Power ในการเปดแนวรบดานวัฒนธรรม
ญี่ปุนกับ Soft Power
อํานาจเศรษฐกิจเปนรากฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของ Soft Power ประเทศที่มีเศรษฐกิจเขมแข็งกวา
สามารถลดการพึ่งพาประเทศอื่นได ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหประเทศอื่นพึ่งพาประเทศของตนไดมากขึ้น
นั้น ยอมจะมีและสามารถใช Soft Power ไดมากขึ้น ดังนั้น เครื่องมือที่ญี่ปุนสามารถใชในการแผขยายอิทธิพล
ไปยังประเทศอื่น ๆ ไดอยางไมถูกตอตานและสรางความขัดแยง ก็คือ Soft Power

1491

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

การพัฒนาเศรษฐกิจเปนภารกิจที่โดดเดนประการหนึ่งของรัฐบาลญี่ปุนทุกชุด จากเดิมที่ตองพึ่งพาภาค
การเกษตร โดยอาศัยระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง และไดพัฒนามาเปนระบบเศรษฐกิจแบบที่ใชเงินเปน
สื่อ กลาง อั นนํ า ไปสู ก ารสะสมเงิน ทุน ในหมูพ อค า ซึ่งเป นป จ จัย พื้น ฐานที่มี ความสํ าคั ญต อ การพั ฒ นาไปสู
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (อนงค โรจนวณิชย, ใน บัญญัติ สุรการวิทย, บรรณาธิการ, 2525)
การสรางปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก
1. ปจจัยดานการเงิน ในที่นี้ หมายรวมถึงการเงินการคลังของภาครัฐบาล เงินทุนที่ภาคธุรกิจเอกชน
จะใชในการประกอบการ ตลอดจนการเงินของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ปจจัยที่รัฐบาลญี่ปุนดําเนินการ
ไดแก
- การเวนคืนที่ดินและประกาศยกเลิกระบบแควน ซึ่งทําใหรัฐบาลกลางมีรายไดจากภาษีที่ดิน อันเปน
รายไดหลักที่ชวยสรางความมั่นคงแกการคลังของรัฐบาลไดเปนอยางดี อีกทั้งยังกอใหเกิดแรงงานปอนใหแก
ภาคอุตสาหกรรม (อี. เอช. นอรแมน, 2526)
- การดําเนินการรวมระบบธนาคารใหเปนระบบยิ่งขึ้น มีการกําหนดใหใชเงินเยนเปนเงินมาตรฐานของ
ประเทศ และยกเลิกเงินตราที่ใชในแตละแควน (อี. เอช. นอรแมน, เพิ่งอาง)
- สงเสริมใหมีการจัดตั้งบริษัทกองทุนรวม เพื่อระดมทุนจากบุคคลตาง ๆ เพื่อใชในการลงทุนกิจการที่
ทันสมัยซึ่งตองใชทุนมาก โดยมีบริษัทกองทุนรวมดานธุรกิจการขนสง การเงินและบํารุงที่ดิน บริษัทรวมทุนดาน
กิจการสาวไหม เปนตน (คุนิโอะ โยชิฮาระ, 2531)
2. ปจจัยพื้นฐานที่จําเปนทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย
- สรางระบบคมนาคมขนสงอันทันสมัย เชน สรางทางรถไฟสายแรกระหวางเมืองโตเกียว - โยโกฮามา
ระยะทาง 18 ไมล และสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนในดานนี้ดวย ตลอดจนปรับปรุงระบบการขนสงทาง
ทะเลรวมกับภาคเอกชน
- สรางระบบติดตอสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เชน เปดบริการไปรษณีย วางสายเคเบิ้ลใต
ทะเล เชื่อมโยงระหวาง นางาซากิ – เซี่ยงไฮ ทําใหญี่ปุนสามารถติดตอสื่อสารถึงนิวยอรค และลอนดอนได (คุนิ
โอะ โยชิฮาระ, เพิ่งอาง)
นอกจากปจจัยหลัก 2 ประการนี้แลว ยังมีการสรางปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ เชน การจัดตั้งกระทรวงเกษตร
และพาณิชย การตั้งโรงเรียนเทคนิคสําหรับการฝกหัดดานชาง เพื่อใหมีความรูความสามารถดานเทคนิคที่
ทันสมัย เปนตน
ปจจัยดานวัฒนธรรม นับเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่สรางความแข็งแกรงใหแก Soft Power ของ
ญี่ปุน วัฒนธรรมญี่ปุน หมายถึง วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนญี่ปุน วัฒนธรรมญี่ปุนเกิดจากการเรียนรูและ
ปรับตัวอันยาวนานกับธรรมชาติและปรากฏการณตาง ๆ ทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว ขัดเกลาบทเรียน
นั้น ๆ ถายทอดตอ ๆ กันมาหลายชั่วคน โดยทั้งทางธรรมชาติและรูปแบบสังคม ผานการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการอันยาวนานไมขาดตอน ทั้งไดรับอารยธรรม ศิลปะวิทยาการและความเชื่อจากจีน รวมทั้งรับเอาพุทธ
ศาสนามหายานและลัทธิขงจื๊อ ตลอดจนความเชื่อดั้งเดิม คือ สุริยเทพและชินโต ตอเนื่องกันมาเปนวัฒนธรรม
ของตนเอง (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2540) การพัฒนาและหลอหลอมจากสิ่งแวดลอมและองคประกอบทาง
สังคมดังกลาว ทําใหคนญี่ปุนมีนิสัยใจคอ แบบอยางความเชื่อ และ พฤติกรรมที่เปนแบบคนญี่ปุน ดังนี้
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ภูมิอากาศที่ยากลําบาก ทําใหคนญี่ปุนตองขยันหมั่นเพียร อดทน และตองจัดตั้งกลุมสังคมที่แข็งแกรง
เพื่อตอสูกับ ธรรมชาติที่ลําบาก คนญี่ปุนจะผูกพันกับกลุมของตนเองอยางมาก เนื่องจากระบบการจัดตั้งที่
เขมแข็งมาตั้งแตยุคโบราณ ทําใหคนญี่ปุนทํางานเปนทีมประสานกันไดอยางดียิ่ง ความสัมพันธระหวางคนใน
กลุมเดียวกันมักไมไดสัมพันธกันดานการงานเทานั้น แตจะสนิทสนมกันในเรื่องสวนตัวและมีจิตใจที่ตองพึ่งพิงกัน
ความเคยชิน กับ กลุม และอยูกั บ กลุม ทํ า ใหคนญี่ ปุนปราศจากกลุ ม ไมไ ด ความสัม พัน ธทางสั งคมจะไมยึ ด
กฎหมายเปนหลัก ขนบธรรมเนียมแบบไมเปนทางการ เปนหลักของคนญี่ปุนที่อยูในกลุมเดียวกันจะสื่อสารกัน
มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยูสูง ความผูกพันของคนญี่ปุนจะอยูบนพื้นฐานความรูสึกและระดับความสัมพันธ
ตางกัน เชน ตอครอบครัว ตอที่ทํางาน ตอครูอาจารย ตอเพื่อน ตอรุนพี่ ตอโรงเรียน และตอประเทศ มีหลาย
แบบและหลายระดับดวยกัน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2532)
จากลักษณะดังกลาวนี้ ทําใหญี่ปุนมีลักษณะสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะตน ถึงแมวาจะไดรับอิทธิพล
จากอารยธรรมของจีนมามาก จนอาจกลาวไดวา “เปนแมแบบของวัฒนธรรมญี่ปุน” แตญี่ปุนเองก็มีวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนอยูกอนแลว เมื่อ รับจากจีนก็นํามาปรับปรุงดัดแปลงใหเขาถึงความตองการของคนญี่ปุนเอง
เชนเดียวกับที่ญี่ปุนรับเอาความเจริญทางเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกอยางเต็มตัว แลวนํามาดัดแปลงจนไดรับ
การยอมรับถึงสินคาอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย
จากปจจัยตาง ๆ ดังกลาว ทําใหญี่ปุนสามารถกาวสูความเปนประเทศมหาอํานาจไดภายในเวลา
อันรวดเร็ว และสราง Soft Power ของตนเองขึ้นมาจาก
1. ความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
2. ความนาเชื่อถืออันเกิดจากบรรทัดฐานที่เปนที่ยอมรับในสังคมโลก
3. ความสามารถในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ทําใหญี่ปุนมีและสามารถใช Soft Power ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
แนวทางการใชการตนู ในฐานะ Soft Power
แนวทางการใชการตูนในฐานะ Soft Power ของญี่ปุน แบงออกเปน 2 แนวทาง คือ
1. การใชการตูนเปนสินคาเพื่อสงออกวัฒนธรรมประชานิยม
2. การใชการตูนเปนเครื่องมือเสริมสรางภาพลักษณของประเทศ

การใชการตูนเปนสินคาเพือ่ สงออกวัฒนธรรมประชานิยม
การริเริ่มนโยบายเปดแนวรบดานวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน มีที่มาจากการที่ นายทาโร อาโสะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ตระหนักถึงความสําเร็จในระดับโลกของภาพยนตรชุดทางโทรทัศน
เรื่อง “โอชิน” ที่เคยแพรภาพในกวา 50 ประเทศทั่วโลก และสรางกระแสความนิยมวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุน
อยางตอเนื่องดวยสินคาทางวัฒนธรรมอื่นๆ เชน ตุกตาเฮลโลคิตตี้ แมวซันริโอะ กบเคโระ หรือทาเระแพนดา ที่
กลายเปนสินคาขายดีในหมูวัยรุนและคนหนุมสาวทั่วโลก ประกอบกับความสําเร็จของภาพยนตรการตูนเรื่อง
“Spirited Away” ผลงานของฮายาโอะ มิยาซากิ ที่ไดรับรางวัลออสการภาพยนตรยอดเยี่ยมสาขา Animation
และรวมไปถึงแมวสีฟา ‘โดราเอมอน’ ของฟูจิโกะ ฟูจิโอะ ที่สรางตํานานภาพยนตรการตูนชุดทางโทรทัศน ขวัญ
ใจของเด็ก ๆ ทั่วโลก
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นโยบายเปดแนวรบดานวัฒนธรรมนี้ เริ่มมีการปรึกษาหารือกันมาตั้งแตเดือน มิถุนายน 2006 ตามคํา
ใหสัมภาษณของนายทาโร อาโสะ วา
“ ในยุ ค ที่ สิ น ค า ทางวั ฒ นธรรมของญี่ ปุ น ได แ ก หนั ง สื อ การ ตู น (Manga) และภาพยนตร ก าร ตู น
(Anime) รวมทั้งสินคาวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เริ่มไดรับความนิยมอยางกวางขวางจากตางชาติตลอดชวง
หลายปที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศของญี่ปุนจึงอยากจะใชมันใหคุมคาในฐานะเครื่องมือดึงดูดความ
สนใจตอดินแดนอาทิตยอุทัย ซึ่งมองเห็นแววแหงความสําเร็จอยูอยูไมนอย” (www.kyudonews.com)
นอกจากนี้ ยังไดรับการอธิบายเพิ่มเติมจาก นายโทโมฮิโกะ ทานิงุฉิ รองเลขาธิการฝายสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับความตั้งใจในการประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศญี่ปุนผานวัฒนธรรมประชานิยม วา
“ ในงานความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของญี่ปุน ควรใชทั้งแบบแอบแฝง
และแบบตรง ๆ เปดเผย” (www.kyudonews.com)
คํากลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจในการใช Soft Power บนเวทีโลกเพื่อสรางภาพลักษณแหง
ความเปนมิตรโดยผานตัวการตูนที่นารักและดูไรพิษภัย
จากเหตุการณความตึงเครียดระหวางญี่ปุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนเมษายน 2005 อัน
เนื่องมาจากประวัติศาสตรของทั้งสองประเทศ จนทําใหเกิดการประทวงตอตานญี่ปุนอยางรุนแรงทั่วประเทศจีน
และสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศนั้น นายโทโมฮิโกะ ทานิงุฉิ ไดกลาววา
“ การตูนและวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุนจะเปนตัวประสานความสัมพันธนั้นใหกลับคืนมา เพราะมีกลุม
แฟนชาวจีนที่ชื่นชอบการตูนญี่ปุน แตงตัวเปนตัวละครการตูนดังของญี่ปุนมารวมตัวกันเพื่อประกวดคอสเพลย *
ขึ้นกลางที่ชุมนุมประทวง การตูนจะเปนตัวชวยชาวญี่ปุนและชาวจีนใหปรองดองกันได” (www.kyudonews.
com)
จากถอยคําดังกลาว ยอมเปนเครื่องชี้ชัดวา รัฐบาลญี่ปุนมีความมั่นใจอยางยิ่งตอศักยภาพของการตูน
ญี่ปุนในฐานะ Soft Power
สวนสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดนโยบายเปดแนวรบดานวัฒนธรรมดวยการตูนญี่ปุนนี้ มาจากแรง
บันดาลใจของ นายทาโร อาโสะ นักการเมืองผูอานหนังสือการตูนเปนกิจกรรมยามวาง ซึ่งการตูนเลมโปรดของ
เขา คือ Golgo 13 และมีการดําเนินการอยางเปนระบบโดยคณะที่ปรึกษา ที่มีศาสตราจารย ยาสุกิ ฮามา
โนะ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว เปนหัวหนาคณะที่ปรึกษา ไดเริ่มเตรียมการมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2006 โดย
ศาสตราจารย ยาสุกิ ฮามาโนะ แจกแจงรายละเอียดไวอยางชัดเจนวา
“ เราควรวางรากฐานและสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการประชาสัมพันธวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุน และ
คณะที่ปรึกษามีมติเปนเอกฉันทวา กระทรวงการตางประเทศหรือรัฐบาลไมควรเขาไปกาวกายในเนื้อหา แตควร
จะประสานอยางสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เนื่องจากManga ถูกยกใหเปนตัวสะทอน ‘วิธีคิดและอารมณความรูสึกแบบ
ญี่ปุน’ จึงจําเปนตองสรางโอกาสใหชาวตางชาติไดเขาใจมันเยางถูกตอง” (www.kyudonews.com)
นอกจากนี้ ศาสตราจารย ยาสุกิ ฮามาโนะ ยังเปดเผยรายละเอียดถึงการประสานงานอยางใกลชิด
ระหวางกระทรวงการตางประเทศกับหนวยงานรัฐอื่น ๆ เพื่อหา ‘จุดลงตัว’ ในการเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ ที่แสดง
ความเปนวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุน ทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งมีการประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุน โดยยื่นของเสนอตอรัฐบาลให
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มีการสงนักวาดการตูนและนักสรางภาพยนตรการตูนของญี่ปุน ออกไปแสดงผลงานในตางประเทศ อีกทั้ง
เรียกรองใหมีการจัดตั้งรางวัลเชิดชูนักวาดการตูน เพื่อเปนการกระตุนและสรางกําลังใจใหแกศิลปนเหลานั้น และ
ที่สําคัญ คือ การจัดตั้งรางวัล “ทูตวัฒนธรรมของญี่ปุน” เปนรางวัลสําหรับนักสรางภาพยนตรการตูนหนาใหม ที่
มีแววรุงโรจน เพื่อใหกาวตามรอยของฮายาโอะ มิยาซากิ ในการสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ
การดําเนินงานและขอเสนอตาง ๆ ตอรัฐบาลญี่ปุน ลวนเปนสิ่งบงชี้ใหเห็นถึงบทบาทและความผูกพัน
อยางแนบแนนระหวางคนญี่ปุนกับวัฒนธรรมการตูน ที่แสดงออกถึงเอกลักษณในการสรางสรรคผลงานที่ทรง
พลังและมีความโดดเดนจนสามารถประสบความสําเร็จไดในระดับนานาชาติ อีกทั้งเปนเครื่องยืนยันความตั้งใจ
ในการสงเสริม สนับสนุน และความมุงมั่นในการสืบสานและเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกวงการการตูนญี่ปุน
อยางจริงจัง
การใชการตูนเปนเครื่องมือเสริมสรางภาพลักษณของประเทศ
นอกเหนือจากภาพยนตรชุดทางโทรทัศนเรื่อง “โอชิน” ที่เคยไดรับความนิยมจากนานาประเทศแลว ยัง
มีภาพยนตรการตูนชุดทางโทรทัศน เรื่อง “กัปตันสึบาสะ เจาหนูยอดนักเตะ” (Captain Tsubasa) ที่ไดรับความ
นิยมไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศอิรัก ซึ่งประชาชนก็คลั่งไคลกีฬาฟุตบอลเชนเดียวกัน
ในภารกิจเพื่อสันติภาพ ในป 2006 ประเทศญี่ปุนไดสงกองทหารราบเขารวมเปนกองกําลังขององคการ
สหประชาชาติในภารกิจเพื่อบูรณะและฟนฟูประเทศอิรักภายหลังสงคราม ซึ่งกองทหารราบของญี่ปุนไดเขา
ซอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ไดรับความเสียหายจากสงคราม
ภายหลังการซอมแซมถังเก็บน้ําเสร็จสิ้น กองทหารญี่ปุนไดนําสติกเกอรรูป “กัปตันสึบาสะ” หรือที่ชาว
อิรักรูจักในชื่อ “Captain Majed” ขึ้นไปติดไวบนถังเก็บน้ํานั้น ซึ่งภารกิจนี้ เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการ
ตางประเทศญี่ปุนไดเปดเผยวา
“ ทั้งสองกิจกรรม ไมวาจะเปนการซอมแซมอาคาร หรือการสง “กัปตันสึบาสะ” ไปใหชาวอิรักนั้น ลวน
เปนชองทางเพื่อฟนฟูประเทศอิรักทั้งสิ้น โดยเฉพาะในสวนการสรางอนาคตที่สดใสใหกับเยาวชนชาวอิรัก”
(www.kyudonews.com)
กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ นอกเหนือจากจะเปนการดําเนินการเพื่อการบูรณะและฟนฟูประเทศอิรักแลว ยัง
เปนการสรางการรับรูใหแงดีตอการตูนญี่ปุนใหแกชาวอิรักและประชาคมโลก นับเปนความชาญฉลาดในการ
สรางเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศญี่ปุน
“กัปตันสึบาสะ” สามารถทําหนาที่เปนตัวแทนของประเทศญี่ปุนในการปลอบประโลมและใหกําลังใจตอ
เยาวชนชาวอิรัก โดยสะทอนใหเห็นความเปนนักสูที่อดทน และพรอมอุทิศตนเพื่อความสําเร็จของหมูคณะ ตาม
แนวของการตูนกีฬาญี่ปุน ที่ตัวละครเอกจะมีความอดทน เขมแข็ง เปนผูนํา แตในขณะเดียวกันจะออนโยนและ
มีน้ําใจนักกีฬา ดังนั้น “กัปตันสึบาสะ” จึงเปนภาพตัวแทนในฐานะทูตวัฒนธรรมของญี่ปุนไดอยางสมบูรณ
จากบทบาทของการตูนญี่ปุน ในฐานะ Soft Power นั้น แมจะตองใชระยะเวลาในการสรางความ
ยอมรับจากนานาประเทศจนถึงขั้นจูงใจ หรือสรางผลประโยชนได ซึ่งตองอาศัยรากฐานความแข็งแกรงทาง
เศรษฐกิจ คานิยม และวัฒนธรรม ที่ตองใชเงินลงทุน ระยะเวลา และความรวมมือรวมในจากหลาย ๆ ฝายใน
ประเทศ แตผลในระยะยาวยอมคุมคาทั้งในรูปของผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง
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อยางไรก็ตาม นับวาการเลือกใช Soft Power ของประเทศญี่ปุน ประสบความสําเร็จแลวในเบื้องตนที่
ประเทศอิรัก และประเทศญี่ปุนยังคงดําเนินนโยบายนี้ตอไปอยางแนวแนและมุงมั่นเพื่อความสําเร็จ
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