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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะหน์โยบายเคพอปของรฐับาลสาธารณรฐัเกาหลีแต่ละ ช่วงเวลา 
ถึงความพยายามและบทบาทดา้นนโยบายของรฐัท่ามกลางหลายปัจจยัความส าเรจ็ของเคพอป 

รฐับาลของประธานาธิบดี คิม แดจุง จดัระเบียบกฎหมาย ระบบ และ องคก์รใหม่ รวมถึงขอ้บงัคบั
พืน้ฐานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดา้นวัฒนธรรม ฯลฯ ก่อตัง้หน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรม สรา้งโครงสรา้ง
พื ้นฐานและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การจัดสรรงบประมาณเพิ่ม และ จัดตั้งสถาบันจ านวนมากเพื่อ
วางรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างจริงจัง  ถัดมารัฐบาลของ
ประธานาธิบดี โน มู-ฮย็อน ก าหนดและส่งเสริมนโยบายสนับสนุนแต่ละภาคส่วนอย่างลึกซึง้ โดยมุ่งเนน้
อตุสาหกรรมวฒันธรรมเป็นงานหลกัและตัง้มลูนิธิแลกเปลี่ยนอุตสาหกรรมวฒันธรรมเอเชียมารบัผิดชอบ
ในการพัฒนากระแสเกาหลี (ฮัน-รยู )  โดยมุ่ งให้ความร่วมมือเชิงนโยบายกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา เพื่อสรา้งเครือข่ายในการสนับสนุนฮัน-รยู ต่อมา รฐับาลประธานาธิบดี อี มย็อง-บกั 
ด าเนินนโยบายเคพอปอย่างจรงิจงั เช่น การสนบัสนนุและจดักิจกรรมเคพอปหลายโครงการผ่านการแข่งขนั 
และการมุ่งสนบัสนุนเนือ้หาของฮนั-รยูใหเ้ป็นเลิศ น าไปสู่กระแสชื่นชอบเคพอปทัง้ในและต่างประเทศและ
เกิดการพฒันาการศึกษาภาษาและวฒันธรรมเกาหลีในต่างประเทศไดถู้กเผยแพร่อย่างมาก ต่อมารฐับาล 
ประธานาธิบดี พคั กึน-ฮเย ขอบเขตของฮนั-รย ูไม่ไดจ้  ากดัอยู่แค่เคพอปแต่ขยายไปสูทุ่กดา้นของสงัคม เช่น 
อาหารเกาหล ีการศกึษาเกาหลี วงการกีฬาของเกาหลี และไดด้ าเนินการผ่านความรว่มมือจากหลากหลาย
สาขาเพื่อก้าวกระโดดสู่กระแสเกาหลีครัง้ใหม่ รฐับาลในปัจจุบัน ประธานาธิบดี มุน แจอิน เสริมความ
แข็งแกรง่และขยายการสนบัสนนุการพฒันาฮนั-รยูอย่างเป็นระบบ โดยเสรมิความเชื่อมโยงระหว่าง ฮนั-รยู 
และอตุสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่นโยบายฮนั-รยูก่อนหนา้นี ้มุ่งเนน้การแพร่กระจายและส่งออกฮนั-
รยู ไว้เพียงในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก แต่รัฐบาล ประธานาธิบดี มุน แจอิน เน้นการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม แบบสองทางมากกว่าที่จะเผยแพร่ฮัน-รยู ฝ่ายเดียวผ่าน 'นโยบายมุ่งใตใ้หม่(New Southern 
Policy)' โดยไดเ้นน้ส่งออกความหลากหลายของ ฮนั-รยู และขยายตลาดผูบ้ริโภคดว้ยการมุ่งเนน้สรา้งฮนั-
รย ูรว่มกนักบัภมูิภาคอ่ืนใหดี้ยิ่งขึน้เพื่อภาพลกัษณท์ี่ดีของชาติ 

สาธารณรัฐเกาหลีเติบโตเป็นมหาอ านาจทางวัฒนธรรมผลมาจากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การ
ก าหนดนโยบายและการสนับสนุนอย่างแข็งขันของรัฐบาล การด าเนินนโยบายต่อภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และสรา้งระบบ ธรรมาภิบาลต่อการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภค และก าลงัเป็นตน้แบบ
ของการเติบโตทางวฒันธรรมส าหรบัประเทศก าลงัพฒันาควบคู่ไปกบัการที่ สาธารณรฐัเกาหลีเป็นประเทศ
ตน้แบบที่ประสบความส าเรจ็ในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา 
 

ค าส าคัญ: นโยบายรฐับาล, เคป็อป,  ปัจจยัที่สง่เสรมิกระแสเกาหลี, ฮนัรย,ู ความแข็งแกรง่ดา้นวฒันธรรม 
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Abstract 
 The purpose of this study is to analyze Korean Government’s K-Pop policies by period 

and to illuminate the government's policy efforts and roles in the success of K-Pop. 

 The Kim Dae-jung government laid the foundation for the full-fledged growth of Korean 

cultural industry by reorganizing laws such as ‘'Cultural Industry Promotion Act' and establishing 

infrastructure, nurturing professional manpower and increasing the budget allocation. The Roh 

Moo-hyun government has specified and deepened support policies for each sector by selecting 

the cultural industry as a core task. The Asian Culture Industry Exchange Foundation, established 

during the Roh Moo-hyun administration, was in charge of Hallyu projects and built a network to 

support Hallyu in cooperation with private companies and academia. The Lee Myung-bak 

government actively implemented K-Pop policies by supporting and holding many K-Pop events 

through competition and intensive support for excellent content. From the Park Geun-hye 

administration, the scope of K-content was not limited to K-Pop, but expanded to all fields of 

society such as food, education, and sports, and policies were implemented through cooperation 

from various fields to leap into the new Hallyu wave. Through the “New Southern Policy,” the Moon 

Jae-in government is expanding the export market for cultural contents and related industries and 

instilling a positive image of the country. 

 Korea was able to grow into a cultural powerhouse as a result of the government's vision 

and goals, active policy establishment and support, policy implementation by related ministries 

and private companies, and the 'governance' system of active consumer participation. Along with 

Korea’s economic growth model in the 1970s, it has become a ‘cultural growth model’ for 

developing countries. 

 

Keywords: K-Pop, Government policy, K-Pop success factors, Hallyu, cultural powerhouse 
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บทที ่1  

บทน ำ 

 

1.1. วัตถุประสงคแ์ละควำมจ ำเป็นของกำรวิจัย 
 

 เคพอป ถือก ำเนิดขึน้ในช่วงกลำงถึงปลำยคริสตท์ศวรรษ 1990 เนื่องจำกวง เอช โอ ที (H.O.T) 
ไดร้บัควำมนิยมในเกำหลีและจีนแผ่นดินใหญ่ เพลงพอปเกำหลีที่มีกลุม่ไอดอลเป็นศนูยก์ลำง จึงกลำยเป็น
กระแสหลกัในตลำดเอเชีย โดยกำรพฒันำอุตสำหกรรมเคพอปนีไ้ดเ้ริ่มตน้จำก บริษัท SM Entertainment  
อย่ำงไรก็ตำม ในแง่ที่ว่ำควำมนิยมของเพลงพอบเกำหลีส่วนใหญ่ จ ำกดัเฉพำะในเกำหลีและบำงภูมิภำค 
และเคพอปนัน้ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture) จำกมุมมองทั่วโลก เคพอปเป็นตัวย่อ
ของ 'เพลงยอดนิยมของเกำหลี' ซึ่งเป็นค ำทั่วไปส ำหรบัเพลงที่ไดร้บัควำมนิยมในเกำหลี แต่หลงัจำกที่ เค
พอปเริ่มไดร้บัควำมนิยมไปทั่วโลก เคพอปกลำยเป็นเพลงที่หมำยถึง เพลงของกลุ่มเตน้ไอดอลเกำหลีใน
ต่ำงประเทศเป็นหลกั ดงันัน้ เคพอปจึงไม่ใช่วฒันธรรมย่อยที่มีแต่ในเกำหลีและเอเชียเท่ำนัน้อีกต่อไป แต่เค
พอปไดก้ลำยเป็น กระแสหลกัของวัฒนธรรมโลก ในปี ค.ศ. 2012  เพลง 'Gangnam Style' ของ PSY ได้
เขำ้สู่ชำรต์ US Billboard ซึ่งพวกเขำคิดว่ำเป็นไปไม่ได้ วงไอดอลบีทีเอส (BTS) ไดก้ลำยเป็นกระแสหลัก
ของตลำดพอป ในสหรฐัอเมรกิำและทั่วโลก ปรำกฏกำรณน์ี ้ท ำใหว้งไอดอลบีทีเอส ถกูเรียกในนิตยสำรของ
อเมริกำว่ำ  เป็นวงบอยแบนดท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกและดีที่สุดตลอดกำล จึงเปรียบเทียบใหรู้จ้ักกับกลุ่มเพลง
พอป ในต ำนำน เช่น วง 'Beatles, ABBA, QUEEN'1 พวกเขำไดร้บักำรโหวตใหเ้ป็นกลุ่มที่ทรงพลงัที่สดุ ใน
ประวติัศำสตร ์ขณะเดียวกนั BLACKPINK วงไอดอลหญิงของเกำหลีที่ไดร้บัควำมนิยมไปทั่วโลก พรอ้มกบั 
BTS ก็แซงหน้ำ Justin Bieber พอปสตำรช์ื่อดังชำวอเมริกันให้กลำยเป็นนักรอ้งที่มีผูติ้ดตำม YouTube 
มำกที่สดุในโลก2 
 แมว้่ำนกัรอ้งเพลงพอปชำวอเมริกนัจะยงัคงครองกระแสหลกัของตลำดเพลงทั่วโลก แต่เคพอปซึ่ง
ครัง้หนึ่งเคยอยู่ชำยขอบของตลำดเพลงทั่วโลก ไดเ้ติบโตขึน้เป็นวฒันธรรมสมยันิยม ที่ผูค้นทั่วโลกชื่นชอบ
และกลำยเป็นกระแสหลักวัฒนธรรมและกลุ่มไอดอลเกำหลีไดเ้ติบโตขึน้มีเอกลักษณ์ เฉพำะตัว แมว้่ำ
เนือ้หำของอตุสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องกบักระแสเกำหลีรวมถึงเคพอป  ถึงแมเ้คพอปจะเป็นแค่สว่นเล็กส่วนนึง

 

1 이정미, “방탄소년단은 현재 전 세계에서 가장 큰 그룹 BTS is Now The Biggest Boy Band In the World.”  

한국면세뉴스. 2021.07.23. https://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=77956 

2 정혁준, “블랙핑크, 저스틴 비버 제쳤다…가수로 유튜브 구독자 세계 1 위”. 한겨례신문. 2021.09.10.  

https://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/1011268.html 

https://www.kdfnews.com/news/articleView.html?idxno=77956
https://www.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/1011268.html
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ของเนือ้หำในกระแสเกำหลีทัง้หมด แต่เคพอปไดร้บักำรประเมินว่ำ จะน ำนวตักรรมรุ่นที่สองของเศรษฐกิจ
เกำหลีในอนำคตควบคู่ไปกับเซมิคอนดักเตอรข์องเกำหลีในดำ้น คุณภำพ ดังที่แสดงใน <ตำรำงที่ 1.1> 
คลื่นเกำหลีซึ่งส่งเสริมเคพอปอย่ำงจริงจงัตัง้แต่กลำงปี ค.ศ.2000  เริ่มแพร่กระจำยไปทั่วเอเชียและไปยงั
ประเทศตะวนัตก รวมถึงบำงภมูิภำคในแอฟรกิำ และตะวนัออกกลำง 
 

<ตำรำงที่ 1.1> ขัน้ตอนของกำรพฒันำฮนัรยู 
 

 
ที่มำ : กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว: “Korean Wave White Paper” 2013 หนำ้ 25    
 
 เคล็ดลบัสู่ควำมส ำเร็จและควำมนิยมของเคพอปคืออะไร เคพอปเป็นที่รูจ้ักในดำ้นศักยภำพของ 
แนวเพลงที่คลำ้ยกับเจพอปในตลำดเอเชีย จนถึงตน้ปี ค.ศ. 2010 เคพอปกลำยเป็นกระแสระดับโลก ได้
อย่ำงไรนัน้ ปัจจยัที่ซบัซอ้นเก่ียวพนักนัเพื่ออธิบำยปรำกฏกำรณน์ี ้จึงเป็นกำรยำกที่จะระบุเหตผุลเดียว อำจ
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กล่ำวไดว้่ำบทบำทและนโยบำยของรฐับำลมีควำมส ำคญัมำกในกระบวนกำรสรำ้งเคพอปอย่ำงที่เป็น อยู่
ในปัจจบุนั ระหว่ำงกำรบริหำรของประธำนำธิบดี คิม แดจงุ สำธำรณรฐัเกำหลีตอ้งเผชิญกบั ภำรกิจส ำคญั
ในกำรเอำชนะ “วิกฤตกำรเงิน” ของ IMF ในบริบทของกำรเอำชนะวิกฤต IMF ฝ่ำยบริหำรของ 
ประธำนำธิบดี คิม แดจงุ ไดเ้นน้ย ำ้ถึงอตุสำหกรรมวฒันธรรมที่ผสมผสำนสำขำที่มีอยู่ของวฒันธรรมดัง้เดิม 
หรือวฒันธรรมและศิลปะท่ีบริสทุธิ์เขำ้กบัเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และนโยบำยวฒันธรรมไดก้ ำหนดตัวเอง 
เป็นพืน้ที่ศูนยก์ลำงในกำรเอำชนะวิกฤตไอเอ็มเอฟ ตัวอย่ำงเช่น ภำพยนตรม์ีลกัษณะเป็นทัง้วัฒนธรรม 
และอตุสำหกรรม และศิลปะและสินคำ้โภคภณัฑ ์
 ภำพยนตรเ์กำหลียงัเป็นเนือ้หำฮนัรยทูี่ไดร้บักำรยอมรบัในดำ้นควำมส ำเร็จทำงศิลปะ และสถำนะ
ในเทศกำลภำพยนตรร์ะดับโลก ในช่วงคริสตท์ศวรรษ 2000 จุดศูนยถ์่วงของภำพยนตร ์เปลี่ยนไปอย่ำง
รวดเร็วจำกวัฒนธรรมไปสู่ระดับอุตสำหกรรม และขนำดของอุตสำหกรรมภำพยนตร ์ขยำยตวัและเติบโต
ผ่ำนกำรเกิดขึน้ โดยผ่ำนกำรแพร่กระจำยของมัลติเพล็กซ ์และกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รของอตุสำหกรรม
ภำพยนตรท์ี่มีศูนยก์ลำงอยู่ที่บริษัทสื่อ เมื่อระบบมัลติเพล็กซ ์(Multi-Flex)  พัฒนำเป็นหำ้งสรรพสินค้ำ
ขนำดใหญ่ แนวคิดของโรงภำพยนตรก์็เปลี่ยนไปเป็นหำ้งสรรพสินคำ้ ที่มีกำรรบัประทำนอำหำรนอกบำ้น
และจบัจ่ำยสินคำ้ไปพรอ้มกนั และกำรรบัรูข้องภำพยนตรใ์นฐำนะ สินคำ้โภคภณัฑ ์ก็ไดร้บักำรเสริมควำม
แข็งแกร่งตำมตรรกะทำงเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ อุตสำหกรรมภำพยนตรย์ังตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ตกลง  
ของกำรลงทุนระหว่ำงเกำหลีกบัสหรฐัฯ และระบบโควตำ หนำ้จอถูกน ำมำใช้ ในช่วงเวลำนี ้ส่วนแบ่งตลำด
ภำพยนตรเ์กำหลีในเกำหลีถึงจ ำนวน 50.1% และรฐับำลสนบัสนุนนโยบำยวัฒนธรรมอย่ำงเต็มที่ รฐับำล
แห่งชำติของประธำนำธิบดี คิม แดจุง ไดจ้ัดระเบียบใหม่ และส่งเสริมสถำบนัที่เก่ียวขอ้งกับอุตสำหกรรม
วัฒนธรรมตำมนโยบำยวัฒนธรรม และนโยบำยกำรยกเลิกข้อบังคับ และ กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมกระแสเกำหลี ไดร้บักำรส่งเสริมอย่ำงมำก เนื่องมำจำกรฐับำลมีเจตจ ำนงที่เข้มแข็ง โดยไม่
เพียงแต่จะเอำชนะวิกฤต IMF ด้วยกำรฟ้ืนฟูอุตสำหกรรมวัฒนธรรม แต่ยังพัฒนำประชำธิปไตย และ
เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัวฒันธรรม ในทำ้ยที่สดุ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรขยำยกำรเปิดกวำ้งสู่วฒันธรรมโลก เช่น 
กำรเปิดวฒันธรรมญ่ีปุ่ น และกำรสนบัสนุนอย่ำงเป็นระบบ ในกำรติดต่อและแลกเปลี่ยนระหว่ำงวฒันธรรม
เกำหลีกับวัฒนธรรมโลก และประกำศเปิดวัฒนธรรมพอปญ่ีปุ่ นอย่ำงเป็นทำงกำร ปฏิญญำร่วมโดย 
ประธำนำธิบดี คิม แดจุง  และประธำนำธิบดีของญ่ีปุ่ นในขณะนั้น ถือเป็นกำรใหค้ ำสัญญำว่ำจะมุ่งมั่น
ผลกัดนัใหก้ระแสเกำหลี เขำ้ไปแลกเปลี่ยนในประเทศญ่ีปุ่ นตัง้แต่ปี ค.ศ. 1998 มีผลต่อเนื่องไปจนถึงหลงัปี 
ค.ศ. 2000 กำรด ำเนินงำนของประธำนำธิบดี คิม แดจุง แทนที่จะเป็นกำรไหลเขำ้ของวฒันธรรมญ่ีปุ่ น แต่
กลำยเป็นโอกำสส ำคญัส ำหรบัวฒันธรรมเกำหลี ที่จะเขำ้สู่ประเทศญ่ีปุ่ นและท ำหนำ้ที่เป็นพืน้ที่พฒันำของ
กระแสเกำหลีในระยะยำว ซึ่งถือไดว้่ำกำรตดัสินใจที่เฉียบแหลมของท่ำนประธำนำธิบดี คิม แดจงุไม่ไดเ้กรง
กลัวว่ำวัฒนธรรมของญ่ีปุ่ นที่พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นที่นิยมในหลำยภูมิภำคของโลกจะเข้ำมำ
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ครอบง ำชำวเกำหลีจนส่งผลใหข้ำดดลุกำรคำ้ แต่กลบักลำยเป็นว่ำนโยบำยแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่ำง
สำธำรณรฐัเกำหลีและประเทศญ่ีปุ่ นนั้น เป็นโอกำสใหเ้กำหลีไดเ้รียนรูว้ัฒนธรรมของชำวญ่ีปุ่ น และใน
ขณะเดียวกนั ชำวญ่ีปุ่ นก็ไดเ้รียนรูว้ฒันธรรมเกำหลี และรูจ้กัเกำหลีมำกขึน้ผ่ำนคอนเทนตท์ำงวฒันธรรม 
และส่งผลใหค้อนเทนตเ์กำหลีประสบควำมส ำเรจ็ในกำรส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นโดยกำรด ำเนินนโยบำย
ของประธำนำธิบดี คิม แดจงุ 
 ในกำรที่กลยุทธ์และบทบำทกำรเติบโตที่น ำโดยรัฐบำลได้รับกำรประเมินว่ำเป็นปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเรจ็อย่ำงหนึ่งในกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำสงัคมที่เต็มเป่ียมของเกำหลีในช่วง   ครสิต์
ทศวรรษ 1960 และ 1970 จึงเป็นไปไดส้  ำหรบับทบำทของรฐับำลในกำรพัฒนำกระแสเกำหลี ในท ำนอง
เดียวกัน นโยบำยวัฒนธรรมของรฐับำลประธำนำธิบดี คิม แดจุง ไดท้ ำใหเ้ป็นรูปธรรม ในดำ้นนโยบำย
เนือ้หำทำงวัฒนธรรม และมุ่งเนน้ไปที่กำรบ ำรุงเลีย้ง และกระแสเกำหลีก็เริ่มตน้ขึน้ เนื่องจำกกำรพัฒนำ
ฮนัรยอูำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง บทบำทและนโยบำยของรฐับำล กำรตรวจสอบว่ำนโยบำย
ของรฐับำลมีอิทธิพลและสง่ผลใหเ้กิดกำรพฒันำเคพอปมีควำมหมำย มำกอย่ำงไร 
     กำรศึกษำนีต้ัง้ค  ำถำมส ำคัญว่ำ เคพอป ซึ่งไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นวัฒนธรรมย่อย สำมำรถกำ้ว
กระโดดเขำ้สู่กระแสหลกัระดับโลกไดอ้ย่ำงไร และมุ่งเนน้ไปที่บทบำทและแง่มุม ดำ้นนโยบำยของรฐับำล
ท่ำมกลำงหลำยปัจจัย เพื่อวิเครำะหปั์จจัยควำมส ำเร็จ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์ของกำรศึกษำครั้งนี ้
อันดับแรก จะตอ้งทบทวนประวัติศำสตรข์องกระบวนกำรพัฒนำเคพอป และควำมส ำเร็จของโครงกำร 
ประกำรที่สอง บทบำทและนโยบำยของรฐับำลในแต่ละปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จของเคพอปจะ
ไดร้บักำรประเมิน และตรวจสอบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงควำมส ำเร็จของเคพอปกับบทบำทของรฐับำล 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตอ้งกำรวิเครำะหน์โยบำย ของแต่ละช่วงเวลำตัง้แต่เริ่มตน้เคพอปจนถึงปัจจุบนั และ
พิจำรณำว่ำเนือ้หำท ำหนำ้ที่เป็นปัจจยับวก ต่อควำมส ำเร็จของเคพอปหรือไม่ กำรศึกษำนีต้ัง้สมมติฐำนว่ำ 
ควำมพยำยำมและสนบัสนุนนโยบำย ของรฐับำลเกำหลีมีส่วนอย่ำงมำก ต่อควำมส ำเรจ็ของเคพอปในกระ
บวนกำรพฒันำของเคพอป 
 

1.2. วรรณกรรมปริทัศน ์

 กำรศึกษำเก่ียวกับเคพอปเพื่อวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของเคพอปจำกแต่ละมุมมอง ที่มี
กำรศกึษำจ ำนวนมำก สำมำรถแบ่งออกแบบกวำ้ง ไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
 กลุ่มแรก คือ องคป์ระกอบทำงดนตรีของเคพอป ยู จียอน (2018) พบปัจจัยควำมส ำเร็จ  ของเค
พอปในวิธีกำรผลิตเพลงและลกัษณะทำงดนตรี กล่ำวกนัว่ำ เอเจนซี่ที่เป็นตวัแทน เช่น SM, YG และ JYP 
ไดเ้พิ่มควำมเป็นมืออำชีพและควำมเที่ยงธรรม ดว้ยกำรเสริมดนตรีผ่ำนวิธีกำรสรำ้งสรรคแ์บบรวมกลุ่ม ซึ่ง
ผูเ้ชี่ยวชำญในแต่ละสำขำมีสว่นร่วม และท ำงำนร่วมกนัเพื่อสรำ้งเพลงฮิตที่สะทอ้นรสนิยม และกระแสนิยม 
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นอกจำกนี ้มีกำรวิเครำะหว์่ำปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ที่ส  ำคญัของเคพอป คือ กำรสะทอ้น แนวโนม้ระดบัโลก 
และเสียงที่ซบัซอ้นโดยผสมผสำนแนวโนม้สำกลยอดนิยม เช่น ฮิปฮอป อำรแ์อนดบ์ี และพอปอิเล็กทรอนิกส์
เขำ้กบัดนตรี โดยคดัเลือกโปรดิวเซอรท์ี่มีชื่อเสียงในต่ำงประเทศ และรว่มผลิตเพลง 
  Lee Dong-yeon (2011) มุ่งเน้นไปที่กำรผสมผสำนแนวเพลงต่ำงๆ เพื่อเป็นคุณลักษณะ ทำง
ดนตรี ของเคพอป ในช่วงแรกของดนตรีเตน้ร  ำของเกำหลี ส่วนใหญ่จะเลียนแบบเนือ้หำ ของญ่ีปุ่ นและ
อเมริกำ แต่ลกัษณะทำงดนตรีของแต่ละประเทศ ค่อยๆ หลอมรวมเขำ้ดว้ยกัน เพื่อใหม้ีควำมเปิดกวำ้งที่
ชำวต่ำงชำติสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย กำรศึกษำโดย Kim Jeong-ho และ Park Si-on (2013) และ Min 
Kyung-won (2019) พบว่ำเพลงฮุคของ เคพอป และจงัหวะที่เหมำะสมส ำหรบักำรเตน้ ถูกใชม้ำถ่ำยทอด
ใหใ้นกลุ่มผูช้มต่ำงประเทศที่ไม่เขำ้ใจภำษำเกำหลีไดง้่ำยและใชเ้วลำสัน้  พวกเขำชีใ้หเ้ห็นว่ำมนัถูกใชเ้ป็น
กลยุทธ์เพื่อสรำ้งควำมประทับใจใหก้ับผูช้ม สุดทำ้ยนี ้มีกำรศึกษำจ ำนวนมำกที่เนน้กำรเล่ำเรื่องเก่ียวกบั
เนือ้หำทำงวฒันธรรม ในกำรศกึษำโดย Jung Ji-eun  (2019) , Park Ki-soo et al. (2012)  และ Kim Mun-
jeong และ Kim Myun (2018)  กำรเล่ำเรื่อง แนวควำมคิดที่ชัดเจนของเคพอป  ถือเป็นปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จ ตัวอย่ำงที่เห็นไดช้ัดอย่ำงทั่วไป คือ ศิลปินวง BTS ในเนือ้หำเพลงวง BTS  ในอัลบัม้ <Love 
Yourself> มีเนือ้เรื่องเก่ียวกบั ควำมคิด ควำมฝัน ชีวิต และควำมรกัของวยัรุ่น และวยัรุ่นที่เพิ่งผ่ำนวยัอำยุ 
20 ปี เป็นเนือ้หำหลัก ซึ่งมีกำรประเมินว่ำ มันดึงควำมเห็นอกเห็นใจและกำรเยียวยำของผู้คนดว้ยกำร
ถ่ำยทอดคุณค่ำ ประสบกำรณ ์ปรชัญำ และ ควำมคิดที่ใครๆ ก็เห็นใจได ้ซึ่งรวมถึงควำมฝัน วิธีเอำชนะ
ควำมไรเ้หตุผล ควำมอยุติธรรม หรืออคติ และ ควำมปวดรำ้ว Kim Young-dae (2019) กล่ำวว่ำ เคพอป
แสดงใหเ้ห็นถึงเอกลักษณ์ เพลงยอดนิยม ของเกำหลีและแสดงถึงจิตวิญญำณของเวลำที่ผู ้คนทั่วโลก
สำมำรถเห็นอกเห็นใจ Lee Seung-Yeon และ Jang Min-ho (2019) ประเมินว่ำเนือ้เพลงของวง BTS นัน้
แตกต่ำงจำกเพลงพอปของอเมริกำ ซึ่งส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หำที่โลดโผนและรุนแรงเกินไป และไดร้บั
กำรยอมรบัจำกผูช้มโดยไม่ลงัเล เพรำะพวกเขำจดักำรกบัเนือ้หำที่มีประโยชน ์ที่สำมำรถเขำ้ใกลไ้ดอ้ย่ำงมี
ควำมสขุ 
  กลุ่มที่สอง Hosang Kim (2012), Junhyung Kim (2012), Butsaban (2019) และ Kim (2017) 
ศึกษำระบบกำรผลิตที่เป็นระบบและกลยุทธก์ำรแปลเป็นภำษำทอ้งถิ่นของหน่วยงำนขนำดใหญ่ เพื่อใหเ้อ
เจนซี่เขำ้สู่ตลำดต่ำงประเทศ พวกเขำจึงคดัเลือกสมำชิกในทอ้งถิ่นและรบัรองแฟนๆ ในตลำดเหล่ำนัน้ นิช
คุณแห่ง 2PM เป็นตัวแทนเรื่องรำวควำมส ำเร็จ และเชื่อกันว่ำ สมำชิกต่ำงชำติ ในกลุ่มยอดนิยม เช่น 
BLACKPINK และ TWICE มีบทบำทส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนควำมนิยมของเคพอป 
 กลุ่มที่สำมเป็นกำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของเคพอปเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงใน
สภำพแวดลอ้มของสื่อ Byeong-cheol Cho และ Heechul Shim (2013) และ Mi-young Byun (2011) ได้
ถกเถียงว่ำกำรพัฒนำโซเชียลมีเดียตัง้แต่ช่วงปลำยคริสตท์ศวรรษ 2000 มีบทบำทส ำคัญ ในกำรเขำ้ไปสู่
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ตลำดต่ำงประเทศของเคพอป แมว้่ำจะเป็นโครงสรำ้งกำรจดัจ ำหน่ำยที่เรียบง่ำย ของกำรสง่ออกละคร และ
ภำพยนตรใ์นต่ำงประเทศ ในช่วงเวลำของคลื่นเกำหลีและออกอำกำศทำงทีวีท้องถิ่น สื่อ SNS เช่น 
YouTube, iTunes, Facebook, Twitter, Instagram และบล็อก กลำยเป็นฐำนกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัส ำหรบั
วงกำรเคพอป และกำรพฒันำ SNS ส่งผลใหก้ำรบรโิภคเคพอปไปพรอ้มกนั กลำยเป็นกำรท ำงำนไปทั่วโลก 
พรอ้มทัง้แพรห่ลำยไปทั่วโลกโดยอิงตำมควำมเป็นธรรมชำติของผูใ้ช ้ไม่ใช่สถำนีกระจำยเสียง เอเจนซี่ และ
ศิลปิน Kim Su-cheol และ Kang Jeong-soo (2013) พิจำรณำปรำกฏกำรณก์ำรแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว 
กำรบริโภค และกำรยอมรบัจำกทั่วโลกผ่ำน YouTube โดยน ำ "Gangnam Style" เป็นตัวอย่ำง ใหเ้ห็นกล
ยทุธด์ำ้นทรำนสม์ีเดีย 
 กลุม่สดุทำ้ยนีเ้ป็นกำรศึกษำเก่ียวกบักำรแพร่กระจำยของเคพอปไปทั่วโลกและกลุม่แฟนคลบั จำก
ขอ้มูลของ Jenkins (2016), Kim Soo-ah (2014) และ Lee Ji-won (2020) ผ่ำนชุมชน แฟนคลบัออนไลน ์
บรรดำแฟนคลบัโตต้อบกันเพื่อสรำ้งวัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วมและ สรำ้งอัตลกัษณส์่วนรวม ARMY แฟน
คลบัของ BTS ซึ่งมีแฟนๆ มำกมำยทั่วโลกมีแนวโนม้ที่จะ แสดงควำมภักดีต่อกิจกรรมทัง้หมดของดำรำ 
นอกเหนือไปจำกกำรหลงใหลในเพลงของ วง BTS โดย Yeok wang Yoon (2019) ยังพบว่ำ ปัจจัย
ควำมส ำเรจ็ของวง BTS ในกลุม่แฟนคลบัทั่วโลก เกิดจำกควำมหลงใหลในสิ่งนี ้โดยอยู่เหนือเชือ้ชำติ ภำษำ 
เพศ อีกทั้งได้รับกำรดูแล และ ยังได้รับแรงสนับสนุนอย่ำงมำกจำกกลุ่มแฟนคลับ ที่เรียกว่ำ “ARMY”     
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่ไดจ้ำกผลกำรด ำเนินกิจกรรมของ BTS นัน้เกิน 1 ลำ้นลำ้นวอน (ประมำณ 30,000 
ลำ้นบำท) โดย BTS ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูท้รงอิทธิพลที่สุดในโลก เนื่องจำกสำมำรถรวมแฟนคลบัไดจ้ำกทั่ว
โลก และส่งผลใหจ้ ำนวนชำวต่ำงชำติเรียนภำษำเกำหลีเพิ่มขึน้เพรำะตอ้งกำรเขำ้ใจเนือ้หำ  เพลงของ BTS 
เนื่องจำกอิทธิพลของ BTS ก ำลงัสง่ถึงแฟนคลบั  
 โดยสรุป กำรศึกษำที่มีอยู่จ  ำนวนมำกที่สะสมตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำไดก้ล่ำวถึงองคป์ระกอบ ทำง
ดนตรีของเคพอป กำรพฒันำสื่อดิจิทลั และกลุ่มแฟนคลบั ซึ่งเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ ของเคพอปซึ่งมกั
ท ำไดผ้่ำนระบบกำรผลิตที่เป็นระบบของหน่วยงำนบนัเทิงของเคพอป โดย Seo Minsu (2012)  วิเครำะห์
ปัจจยัควำมส ำเร็จของเคพอป ผ่ำนรูปแบบที่ Griswold's (1994) ไดเ้คยน ำเสนอกำรพฒันำดำ้นวฒันธรรม
ดว้ยไดอมอนโมเดล (Cultural Diamond Model) ดงัรูปขอ้งล่ำงนี ้<รูปที่ 1.1> ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงใหเ้ห็น
ถึงกำรพฒันำอตุสำหกรรมเคพอปใหแ้ข็งแกรง่อย่ำงมำก 
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<ภำพที่ 1.1> ไดมอนดโ์มเดลศกึษาการประสบความส าเรจ็ของเคพอป  
  

 
ที่มำ: Minsu Seo et al. (2012)   
 
 จำกกำรศึกษำควำมพยำยำมดำ้นนโยบำยของรฐับำลและกระบวนกำรในกำรพัฒนำเคพอป มี
กำรศกึษำที่วิเครำะหค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกำรก่อตวัของกระแสเกำหลีใหม่ โดย Choi Young-hwa (2014) 
และนโยบำยกำรบริหำรดำ้นกระแสเกำหลีของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั กำรศึกษำที่มีกำรมุ่งวิเครำะห์
กระแสเกำหลีใหม่ในควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงนโยบำยกระแสเกำหลีของ รฐับำลกบักำรเปลี่ยนแปลงทำงสงัคม
วฒันธรรมของนกัวิชำกำร กลุ่มทุน สื่อ รฐับำลทอ้งถิ่น และสำธำรณะ โดยเห็นว่ำกระแสเกำหลีใหม่เป็นผล
ที่เกิดจำกควำมซบัซอ้นหลำยชัน้ แยกจำกมมุมองของโครงสรำ้ง ทำงวฒันธรรม นอกจำกนี ้กำรศกึษำที่สรุป
ควำมพยำยำมส่งเสริมผ่ำนนโยบำยของรฐับำล ตำมกระบวนกำรพฒันำเคพอปเพียงอย่ำงเดียวนัน้หำเจอ
ไดย้ำกมำก 
 กำรศึกษำนี ้วิเครำะห์ควำมพยำยำมเชิงนโยบำยและบทบำทของรัฐบำลท่ำมกลำงปัจจัย
ควำมส ำเร็จของเคพอป โดยอิงจำกกำรวิจยัที่มีอยู่และแหล่งขอ้มลูใหม่  และวิธีที่รฐับำลมีส่วนสนบัสนุนใน
กำรพฒันำเคพอป กำรคำดกำรณว์่ำ มีบทบำทประเภทใดไดบ้ำ้งที่ส่งผลต่อวฒันธรรมเกำหลี (K-Culture) 

วิธีกำรจดัสง่ 

(ใชง้ำนโซเชียลมีเดยี)

ผูบ้รโิภค

(ผูบ้รโิภคที่กระตือรอืรน้

ดำ้นไอที)

เนือ้หำ

(เพลง ทำ่เตน้ ภำพ 3 จงัหวะ)

ผูผ้ลติ

(ระบบกำรผลติอยำ่งเป็น

ระบบของหนว่ยงำน)
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เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่จะหำแบบอย่ำงส ำหรับกำรศึกษำที่ระบุถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง นโยบำยของ
รฐับำลกบักรณีกำรเฟ่ืองฟูของเคพอป คำดว่ำหำกกำรศึกษำนีเ้สร็จสิน้ จะสำมำรถแนะน ำ ควำมหมำยใหม่
ส ำหรบัปัจจยัควำมส ำเรจ็ของเคพอป 
 หำกไดมอนดโ์มเดลที่มีอยู่เป็นตน้แบบควำมส ำเร็จของเคพอป เก่ียวขอ้งกบัควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง 
ผูผ้ลิตที่เรียกว่ำเอเจนซี่และผูบ้ริโภคที่เป็นแฟนเคพอป กำรศึกษำครัง้นีจ้ะร่วมมือกบัเอเจนซี่ ผูบ้ริโภค และ
รฐับำลเพื่อสนบัสนุนกำรเติบโตของเคพอปในกำรบรรลนุโยบำย มีจุดมุ่งหมำยเพื่อสรำ้งรูปแบบ กำรก ำกบั
ดแูลขึน้ใหม่ โดยอำศยัควำมร่วมมือระหว่ำงมูลนิธิและองคก์รเอกชน ธรรมำภิบำลโดยทั่วไป หมำยถึงกำร
แกปั้ญหำดว้ยวิธีกำรที่เรียกว่ำกำรบงัคับทิศทำง เช่น เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำง ภำครฐัและภำค
ประชำสงัคม กำรเสวนำ กำรเจรจำ และกำรประสำนงำน ซึ่งแตกต่ำงจำกระเบียบแบบ มีล  ำดับชัน้ และ
แบบควบคุมของรัฐบำล โดยกำรอธิบำยของ Kim Eui-young (2008) ไดช้ีใ้หเ้ห็นว่ำ กำรก ำกับดูแลกำร
ท ำงำนรว่มกนั เนน้ควำมรว่มมือผ่ำนกำรมีสว่นรว่มโดยสมคัรใจของผูด้  ำเนินกำรต่ำงๆ และใชเ้ครือข่ำยแบบ
เปิด เครือข่ำยเป็นกำรร่วมมือกัน มำกกว่ำที่จะเป็นค ำสั่งฝ่ำยเดียวจำกรฐับำล  Lee Myung-seok (2002) 
ไดค้ ำจ ำกดัควำมของธรรมำภิบำล ดงัที่แสดงใน <ภำพที่ 1.2> กำรมีธรรมำภิบำล แบบมีส่วนร่วม รวมทัง้
นโยบำยของรฐับำล และกำรสนบัสนนุสำมำรถแนะน ำทำงที่เกิด ควำมประสบควำมส ำเรจ็ของเคพอปได ้
              
                         <ภำพที่ 1.2 > ปัจจยัควำมส ำเรจ็ของเคพอป: รูปแบบกำรปกครอง 

 

ที่มำ: Lee Myung-seok (2002) 
1.3 วิธีกำรวิจัย และขอบเขตกำรวิจัย 

นโยบำยรฐับำล

ผูบ้รโิภค

กระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์ร
เอกชน ฯลฯ องคก์ร

พนัธมิตร

หนว่ยงำน เนือ้หำ

กำรผลิต
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 กำรศึกษำนีพ้ยำยำมวิเครำะหด์ว้ยวิธีเชิงประจกัษจ์ำกกำรวิจยัวรรณกรรมเพื่อส ำรวจขอ้มลูเชิงลกึ 
เก่ียวกบัควำมพยำยำมในนโยบำยของรฐับำลและบทบำทในกำรพฒันำเคพอป โดยพืน้ฐำนแลว้ ขอ้มลูหลกั
จะถกูใช ้แต่ถำ้เป็นกำรยำกที่จะไดข้อ้มลูหลกัขอ้มลูรองจะถกูเสรมิและใชเ้นือ้หำบทควำม ที่หลำกหลำยโดย
ค ำนึงถึงควำมลื่นไหลและควำมตรงต่อเวลำ 
 ในแง่ของเนือ้หำ อนัดบัแรกเรำจะดทูี่เนือ้หำและลกัษณะของกระบวนกำรพฒันำเคพอปก่อน เพื่อ
วิเครำะหส์ิ่งนี ้มนัถูกใชเ้พื่อท ำควำมเขำ้ใจประวัติและควำมส ำเร็จของเคพอปจำกกำรศึกษำที่มีอยู่ ขอ้มูล
กำรวิจยั และบทควำมข่ำวที่เผยแพร่โดยส ำนกังำนส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ระหว่ำงประเทศของ
เกำหลี ประกำรที่สอง เพื่อวิเครำะหน์โยบำยส่งเสริมของรฐับำลสำธำรณรฐัเกำหลีที่เก่ียวขอ้งกับเคพอป 
โดยใชบ้นัทึกของหอจดหมำยเหตุประธำนำธิบดีเป็นแหล่งขอ้มูลที่สะทอ้นขอ้มูลนโยบำยวัฒนธรรมตำม
ช่วงเวลำของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬำและกำรท่องเที่ยว และกฎหมำยและข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้อง 
เช่นเดียวกับข้อมูลรองคือวัฒนธรรมฮัน-รยู ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำง
ประเทศของเกำหลี(KOFICE) เนือ้หำของนโยบำยและเอกสำรปกขำวของกระแสเกำหลีที่มีประโยชน ์

ดังนัน้ บทที่ 1 จึงประกอบดว้ย บทน ำ วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย กำรวิจัยที่มีอยู่ วิธีกำรวิจัยและ
ขอบเขต บทท่ี 2 กระบวนกำรพฒันำและควำมส ำเรจ็ของเคพอปผ่ำนกำรกำรทบทวนวรรณกรรม สว่นบทที่ 
3 มุ่งวิเครำะหน์โยบำยของรฐับำลตำมช่วงเวลำ เพื่อศึกษำว่ำควำมพยำยำม ดำ้นนโยบำยของรัฐบำล
ด ำเนินกำรผ่ำนเครือข่ำยสหกรณ์อย่ำงไร โดยเริ่มวิเครำะหต์ั้งแต่ รฐับำลของ ประธำนำธิบดี คิม แดจุง 
(1998-2003) ประธำนำธิบดี โน มู-ฮยอน (2003-2008) ประธำนำธิบดี ลี  มยอง -บัก (2008-2013) 
ประธำนำธิบดี ปำรค์ กึนแฮ (2013-2017) และรัฐบำลสุดท้ำย ประธำนำธิบดี มุน แจอิน (2017-2022)    
บทที่ 4 วิเครำะหก์ำรพัฒนำอุตสำหกรรมวัฒนธรรมของสำธำรณรฐัเกำหลี สุดทำ้ย บทที่ 5 กำรสรุปผล
กำรศกึษำจำกผลกำรวิเครำะหใ์นบทขำ้งตน้ 
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บทที ่2  
กระบวนกำรพัฒนำเคพอปในแต่ละช่วงเวลำ 

 
2.1 วิวัฒนำกำรของเคพอป  
 
 เคพอป (K-Pop: Korean Popular Song) หมำยถึงเพลงยอดนิยมของเกำหลี ทั้งนี ้เคพอปไม่ได้ 
หมำยถึงเพลงพอปเกำหลีทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่หมำยถึงเพลงแดนซข์องไอดอลที่ผลิตโดยบริษัทบันเทิง  
เกำหลีและบริโภคในระดบัสำกล (Lee Sang-wook, 2016: 3) จนถึงตน้ปี ค.ศ.2010  ค ำว่ำ เคพอป นัน้ ยงั
ไม่คุน้เคยส ำหรบัคนทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุม่ไอดอลเกำหลีมีกำรเคลื่อนไหว ในตลำดต่ำงประเทศ
และเริ่มดงึดดูควำมสนใจจำกทั่วโลก ค ำว่ำ เคพอป จึงเป็นที่ยอมรบัจำกผูช้ม ในต่ำงประเทศดว้ยเอกลกัษณ์
ของเคพอป คือ เพลงแดนซข์องศิลปินไอดอล (Seungyeon Lee, Minho Jang, 2019)  
 จดุเริ่มตน้ของเคพอปสำมำรถพบไดใ้นปี ค.ศ.1992  โดย ศิลปินวง Seo Taiji และ วง Boys ซึ่งเป็น
ศิลปินที่สำมำรถรอ้งเพลงผสมฮิปฮอปพรอ้มกบักำรเตน้ ไดแ้นะน ำแนวเพลงที่แปลกใหม่ เช่น แรพ็ และ ฮิป
ฮอป ซึ่งแตกต่ำงอย่ำงสิน้เชิงจำกสไตลเ์พลงพอปของเกำหลีที่มีอยู่ ไดร้บัควำมนิยมอย่ำงมำก ในเกำหลี ซึ่ง
ก่อนหนำ้นีก้ระแสหลกัของเพลงยอดนิยมของเกำหลี คือ เพลงบลัลำด และเพลงท็อต โดยมีวิวฒันำกำรของ
กลุม่ไอดอลเคพอปในแต่ละยคุดงัตำรำงดำ้นลำ่งนี ้<ตำรำงที่ 2.1> 
  

<ตำรำงที่ 2.1> กำรพฒันำกลุม่ไอดอลเคพอปในแต่ละยุค 
 

 ไอดอลรุน่ที่ 1 ไอดอลรุน่ที่ 2 ไอดอลรุน่ที่ 3 

กลุม่หลกั 
 

H∙O∙T, S∙E∙S, 
Sechs Kies, Fin.K.L เป็นตน้ 

 

TVXQ, ซุปเปอรจ์เูนียร,์ 
Girls' Generation, บิก๊
แบง, 2NE1, วนัเดอรเ์กิรล์ 

เป็นตน้ 

EXO, TWICE, 
GOT7, 

BLACKPINK, BTS, 
ฯลฯ. 

 
ลกัษณะ 
เฉพำะ 

ควำมรุนแรงในโรงเรียนหรือ 
เป็นตวัแทนของเยำวชน 

กำรก่อตวัของแฟนคลบัเยำวชน 

แดนซห์มู่ กำรแสดงสีสนั 
เนือ้เพลง ติดห ูเพลงฮิต 

 

สมำชิกต่ำงประเทศ 
กลยทุธโ์ลคลัไลเซชนั 
กำรพฒันำ SNS 

ขอบเขตของ 
กิจกรรม 

เนน้ตลำดในประเทศ 
ของจีนแผ่นดินใหญ่ 

ตลำดในประเทศและเอเชีย 
 

ทั่วโลก 
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 ในปี ค.ศ.1996 ลี ซูมัน (โปรดิวเซอรข์อง บริษัท SM Entertainment) ไดเ้ปิดตัวกลุ่มไอดอลกลุ่ม
แรก ที่เรียกว่ำ วง H∙O∙T โดยเปรียบเทียบไอดอลญ่ีปุ่ นกับวงซอไทจิและวงบอยส ์ดว้ยควำมส ำเร็จของ วง 
H∙O∙T บริษัทบันเทิงหลักสำมแห่งในเกำหลี บริษัท JYP และ YG รวมถึง บริษัท SM ซึ่งก่อตั้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1997 ท ำใหต้ลำดเพลงเกำหลีไดร้บักำรจัดระเบียบใหม่เป็นเพลงไอดอลดงัเช่น วง H·O·T ไดร้บัควำม
นิยม อย่ำงมำก ไม่เพียงแต่ในเกำหลีแต่ยงัในบำงภมูิภำค เช่น จีนและไตห้วนัดว้ย ดงัตำรำงกำรพฒันำกลุ่ม
ไอดอล ในแต่ละยุค <ตำรำงที่ 2.1> สรุปใหเ้ห็นกลุ่มไอดอลตำมช่วงเวลำ วง H∙O∙T ซึ่งเดบิวตใ์นช่วงปลำย 
คริสตท์ศวรรษ 1990 และมีบทบำทในช่วงตน้ของเคพอป เป็นไอดอลรุ่นแรก และ วง TVXQ, วง Super 
Junior และ วง Girls' Generation ที่เดบิวตใ์นช่วงตน้และกลำงปี ค.ศ. 2000 ซึ่งถือไดว้่ำเป็นยุครุ่งเรืองของ
กลุ่มไอดอลมี 2 ประเภท ที่จดัว่ำเป็นไอดอลเจเนอเรชั่น วงไอดอลที่เดบิวตใ์นช่วงกลำงปี ค .ศ.2010 โดยวง 
Super junior ของ บริษัท SM Entertainment ที่เริ่มเปิดตวั ในปี ค.ศ. 2005 นัน้ ไดร้บักระแสควำมนิยมที่ดี
อย่ำงมำกทัง้ท่ำเตน้ และท ำนองเพลงที่สนกุสนำน สง่ผลใหค้รองใจและบรรดำแฟนคลบัไดใ้นหลำยภูมิภำค
โดยเฉพำะในภมูิภำคเอเชีย โดยในปัจจบุนั ยงัสำมำรถมีอลับมัและกิจกรรมของวง Super junior ออกมำให้
ชื่นชมอยู่ตลอดเวลำ ดังภำพ < ภำพที่ 2.1 >  ออกมำใหเ้ห็นอย่ำงต่อเนื่อง และยังไดร้บักระตอบรับจำก
ผูบ้ริโภคที่ดีมำอย่ำงยำวนำน โดยเห็นไดจ้ำกเหล่ำบรรดำแฟนคลบัที่ยงัชื่นชอบวง Super junior ดงัเดิมไม่
เปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นไดช้ดัว่ำ กำรเป็นแฟนคลบัวงใดวงนึงแลว้จะยงัคงชื่นชอบวงนัน้ไปอีกยำวนำน ถึงแมว้่ำ
ภำพลักษณ์ของศิลปินวง Super junior จะเปลี่ยนไปบำ้ง ถึงแมว้่ำศิลปินวง Super junior ตอ้งไปปฏิบัติ
หนำ้ที่เป็นทหำรกองประจ ำกำรตำมหนำ้ที่ของชำยเกำหลีที่บญัญัติใหเ้ป็นหนำ้ที่ตำมรฐัธรรมนญูก็ตำม  
 

< ภำพที่ 2.1 > อลับมัและกิจกรรมของวง Super junior ใน ค.ศ. 2022 
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ทีมำ: ผูว้ิจยั, ค.ศ. 2022 
ในประเภทสดุทำ้ย วง BTS และ วง BLACKPINK ซึ่งก ำลงัไดร้บัควำมนิยมไปทั่วโลก โดยช่วงเวลำ

ที่เปิดตัวงำนของพวกเขำสอดคลอ้งกับช่วงที่มีควำมพิถีพิถนัในกำรสรรสรำ้งงำนของเคพอป  ซึ่งส่งผลต่อ
กำรดงึดดูใหเ้หลำ่บรรดำแฟนคลบัหนัมำบริโภคสินคำ้ที่มีศิลปินที่ตนชื่นชอบ ก่อนที่ไอดอลเคพอป ประเภท
สดุทำ้ยนีจ้ะก ำเนิดขึน้ ยังไม่เคยมีปรำกฏกำรณท์ี่สินคำ้เกำหลีใชพ้รีเซนเตอรส์ินคำ้เป็นชำวเกำหลีทัง้หมด 
แต่ในปัจจุบนันี ้เห็นไดอ้ย่ำงชัดเจนว่ำ สินคำ้ที่เก่ียวขอ้งกับควำมงำมส่วนใหญ่จะใชไ้อดอลเกำหลีเป็นพรี
เซนเตอรข์องสินคำ้แทบจะทัง้หมด ยงัคงเห็นบำงสินคำ้ที่ยงัใชด้ำรำจำกฝ่ังสหรฐัอเมริกำและภูมิภำคยุโรป
ควบคู่กับศิลปินไอดอลเกำหลี เช่น น ำ้ยำยอ้มสีผม เนื่องจำกจ ำเป็นตอ้งแสดงภำพลกัษณผ์มสีแบบชำว
อเมริกนัและชำวยุโรปดงัภำพ < ภำพที่ 2.2 >  ส่วนสินคำ้ผลิตภัณฑด์ำ้นควำมงำมอ่ืนจะใชศิ้ลปินไอดอล
ชำวเกำหลีเป็นสว่นใหญ่  

 
< ภำพที่ 2.2 > กำรใชใ้ชศิ้ลปินไอดอลเกำหลีเป็นพรีเซนเตอรส์ินคำ้ผลิตภณัฑด์ำ้นควำมงำม 

 
ทีมำ: ผูว้ิจยั, ค.ศ. 2022 
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 เนื่องจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินในเอเชียในปี ค .ศ.1997 และกำรพัฒนำทำงดำ้นไอที เกิดขึน้
อย่ำงรวดเร็ว ท ำใหม้ีแหล่งผลิตเพลงท่ีผิดกฎหมำยโดยกำรละเมิดลิขสิทธิ์ท ำใหผ้ลก ำไร ของบริษัทลดลง3 
และสืบเนื่องมำจำกวิกฤตกำรเงินในครัง้นีส้่งผลใหเ้กิดกำรบริโภคในประเทศหดตวั จนส่งผลกระทบไปยัง
ตลำดเพลงในประเทศ (จอง อิลซอ, 2013) ดว้ยเหตนุี ้เอเจนซี่ขนำดใหญ่ตัง้เปำ้ ไปที่ตลำดเอเชียและฝึกฝน
สมำชิกไอดอลในภำษำต่ำงๆ เช่น จีน ญ่ีปุ่ น อังกฤษ เพื่อขยำยไปสู่ญ่ีปุ่ นและจีน เมื่อเคพอปประสบ
ควำมส ำเร็จในตลำดเอเชีย ส่งผลใหม้ีกำรพฒันำวงไอดอลใหม้ีจ ำนวนสมำชิกต่ำงชำติ เช่น ญ่ีปุ่ น จีน ไทย 
และกำรผสมเชือ้ชำติ ก็เพิ่มขึน้จนกลำยเป็นกลุ่มไอดอลระดบัสำกล อิทธิพลของเคพอปขยำยออกไป ในปี 
ค.ศ. 2011 บริษัท SM Entertainment ไดจ้ัดเวิรล์ทัวรค์อนเสิรต์ ในสหรำชอำณำจักร สหรฐัอเมริกำ และ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเริ่มกำรแสดงที่ปำรีส ประเทศฝรั่งเศส พรอ้มกบัไดผ้สมแนวเพลงสำกลที่ไดร้บั
ควำมนิยมจำกยทูปูเขำ้มำผสมในเคพอป4 
 อุตสำหกรรมเคพอปได้เพิ่มเงินลงทุนเข้ำอย่ำงหนักในวง Girls' Generation วง Wonder Girls   
และ ศิลปินชื่อ BoA ตัง้แต่ช่วงปลำยคริสตท์ศวรรษ 2000 ถึง ตน้ปี เพื่อก ำหนดทิศทำงเป้ำหมำยไปสูต่ลำด
อเมริกำเพิ่มดว้ยนอกเหนือจำกตลำดเอเชียแต่ผลลพัธ์กลบัไม่ประสบควำมส ำเร็จ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วง
กลำงปี ค.ศ. 2012 เพลง 'Gangnam Style' ของ ศิลปินชื่อ PSY ประสบควำมส ำเร็จ อย่ำงน่ำอศัจรรย ์และ
ขึน้อนัดบัสอง ในชำรต์ Billboard เป็นเวลำ 4 สปัดำหติ์ดต่อกนั และไดร้บัควำมนิยมอย่ำงมำกจนไดข้ึน้เป็น
อันดับ 1 ในชำรต์ ของสหรำชอำณำจักร จนในที่สุดเคพอปไดเ้ริ่มดึงดูดควำมสนใจในตลำดเพลงสหรฐัฯ 
และตลำดเพลงของเคพอป กลำยเป็นกระแสเพลงหลกัของตลำดเพลงโลก รวมถึงพืน้ที่อ่ืนนอกเหนือจำก
สหรฐัอเมริกำดว้ย และกำรครองตลำดเพลงของอตุสำหกรรมเคพอปโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องส่งผลมำจำกกำร
ประสบควำมส ำเร็จในยุคของเคพอปประเภทสุดท้ำย คือ วง BTS และ วง BLACKPINK ซึ่งก ำลังไดร้ับ
ควำมนิยมไปทั่วโลก และสำมำรถเห็นปรำกฏกำรณ์ที่ไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน คือ กำรที่  วง BTS และ             
วง BLACKPINK ประสบควำมส ำเร็จในระดับโลกนี ้ท ำใหเ้หล่ำบรรดำบริษัทจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นแฟชันที่
เป็นแบรนดร์ะดบัโลกไดห้นัมำลงทุนกบักำรเซ็นสญัญำกบับริษัทเพลงเกำหลีเพื่อดึงศิลปินเคพอปที่ก ำลงัมี
ชื่อเสียงและมีฐำนจ ำนวนแฟนคลบัจ ำนวนมำกมำเป็นพรีเซนเตอรแ์ละแบรนดเ์อ็มบลำสเดอรข์องสินคำ้ให้
แบรนดเ์หลำ่นัน้ และเริ่มยกระดบักำรดงึศิลปินเคพอปที่เป็นชำวต่ำงชำติมำเป็นแบรนดแ์อมบลำสเดอรข์อง
แบรนดร์ะดับโลกเหล่ำนี ้ปัจจุบันจึงเห็น คุณลิซ่ำ ลลิษำ มโนบำล (Lalisa Manoban) ศิลปินเคพอปที่มี
ชื่อเสียงอย่ำงมำกและเป็นที่ยอมรบัระดบัโลกทัง้ในเรื่องของทกัษะกำรเตน้ กำรรอ้งเพลง และรวมไปถึงนิสยั

 

3 디지털정보화시대 흐름 속 IT 의 발달로 음원유통구조가 CD, 테이프와 같은 물리적인 음반에서 mp3 로 

옮겨가자 불법 무료 음원들이 공유되기 시작했다. 

4 나태호, “유튜브, 음악 카테고리에 K-Pop 장르 신설”, 파이넨셜뉴스. 2011.12.15. 

https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=7476 

https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=7476
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เป็นกนัเอง เป็นที่คลั่งไคลม้ีฐำนแฟนคลบัมำกตำมในอินสตำรแ์กรมมำกที่สุดในบรรดำศิลปินเคพอป จำก
วง BLACKPINK มำเป็น แบรนดแ์อมบลำสเดอรข์องแบรนดร์ะดับโลกเหล่ำนี ้รวมถึงเป็นพรีเซนเตอรห์ลกั
ใหก้บัแบรดเ์กำหลีดว้ยดงัภำพ < ภำพที่ 2.3 >  เนื่องจำกศิลปินเคพอปที่เป็นชำวต่ำงชำติ เช่น คณุลิซ่ำ มี
ควำมโดดเด่นในเรื่องควำมสำมำรถในวงกำรเคพอป นอกจำกนีแ้ลว้กำรที่แบรนดร์ะดับโลกเลือกคณุลิซ่ำ 
มำเป็นเป็นพรีเซนเตอรแ์ละแบรนด์เอ็มบลำสเดอรข์องสินคำ้ใหแ้บรนด์เหล่ำนั้นจะช่วยใหส้ินค้ำเข้ำถึง
ผูบ้รโิภคที่หลำกลำยชำติพนัธุม์ำกขึน้ รวมไปถึงลกูคำ้ของชำติที่มีกำรต่อตำ้นกระแสเกำหลีไดดี้ดว้ย  

 

< ภำพที่ 2.3 > รีเซนเตอรส์ินคำ้ดำ้นควำมงำม โดย คณุลิซ่ำ BLACKPINK 

 
ทีมำ: ผูว้ิจยั, ค.ศ. 2022 
 กำรที่คุณลิซ่ำ ลลิษำ จำกวง BLACKPINK ซึ่งเป็นคนไทยและไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคอย่ำงไรต่อกำร
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สรำ้งฐำนแฟนคลบัในระดบันำนำชำติ และกำรที่คณุลิซำไม่มีสญัชำติเกำหลีนัน้ เป็นสิ่งที่สำมำรถส่งเสริม
ใหว้งกำรเคพอปสำมำรถขยำยฐำนของแฟนคลบัไดม้ำกกว่ำเดิม โดยสำมำรถสรำ้งฐำนแฟนคลบัในภูมิภำค
ที่กระแสเคพอปเกำหลีไม่สำมำรถสรำ้งฐำนแฟนคลบัไดจ้ ำนวนมำกมำก่อน เช่น สำมำรถเห็นไดจ้ำกกำรที่
เกิดกระแสคลั่งไคลค้ณุลิซ่ำ จนมีกำรเลียนแบบคณุลิซ่ำทัง้กำรแต่งหนำ้ หรือแต่งตวัตำมสไตลค์ณุลิซ่ำ รวม
ไปถึงเกิดกระแสบริโภคสินคำ้ตำมที่คุณลิซ่ำน ำเสนอมำกขึน้ในประเทศรสัเซีย ประเทศจีน และอีกหลำย
ภูมิภำค อันเนื่องมำจำกคุณลิซ่ำมีสีผิว และรูปลกัษณ์ที่เหมำะกับกำรเลียนแบบไดง้่ำยขึน้ของกลุ่มแฟน
คลับเหล่ำนี ้ดังที่ไดเ้ห็นจำกกำร เตน้โคฟเวอรเ์พลงคุณลิซ่ำของกลุ่มแฟนคลับชำวรสัเซีย ซึ่งไม่เคยเห็น
ปรำกฏกำรณ์ที่ชำวรัสเซียคลั่งไคล้กำรเต้นโคฟเวอรเ์พลงเคพอปแบบจริงจังเช่นนีม้ำก่อน กำรที่ได้มี
ศิลปินเคพอปต่ำงสญัชำติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรบัระดบัโลกทัง้ในเรื่องของทกัษะกำรเตน้ กำรรอ้งเพลง 
จึงเป็นผลดีต่อวงกำรเคพอป และส่งผลใหแ้บรนดท์อปในระดับโลกเลือกคุณลิซ่ำ และบรรดำสมำชิกวง 
BLACKPINK มำเป็นแบรนดแ์อมบลำสเดอรข์องแบรนดร์ะดับโลกเหล่ำนี ้  ส่งผลใหย้อดขำยสินคำ้ของ
แบรดเ์หลำ่นีส้รำ้งปรำกฏกำรณย์อดขำยที่สงูขึน้ โดยเฉพำะกำรขำยสินคำ้ในประเทศจีนที่มีคณุลิซ่ำ มำเป็น
แบรนดแ์อมบลำสเดอรข์องแบรนดจ์นมียอดกำรจ ำหน่ำยที่สูงและสินคำ้ขำดตลำดทันทีที่วำงจ ำหน่ำย
สินคำ้ที่คณุลิซ่ำเป็นแบรนดแ์อมบลำสเดอร ์

จำกขอ้มลูภำพรวม < ตำรำงที่ 2.2 > แสดงขอ้มลูสรุปขนำดและแนวโนม้ของอตุสำหกรรมเพลงใน
แต่ประเทศ โดยสหรฐัอเมริกำและญ่ีปุ่ นครองอันดับที่หนึ่งและสองตำมล ำดับในตลำดเพลงทั่วโลก และ
เกำหลีครองอันดบัที่สิบ ขณะเดียวกนัขนำดของอุตสำหกรรมเพลงในญ่ีปุ่ น ฝรั่งเศส และอิตำลี คำดว่ำจะ
ค่อยหดตัว ในขณะที่ขนำดของอุตสำหกรรมเพลงในเกำหลีเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ วงกำรเพลงเกำหลีเป็น
อุตสำหกรรมภำยในประเทศเมื่อช่วงปี ค.ศ.1990 และขนำดของอุตสำหกรรมมีขนำดเล็กมำก ดว้ยเหตุนี ้
อิทธิพลของอตุสำหกรรมในขณะนัน้จึงไม่มีนยัส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม ไม่ก่ีปีหลงัจำกนัน้ กลุ่มไอดอลเคพอป
เขำ้สู่ตลำดต่ำงประเทศ พวกเขำก ำลงัขยำยอิทธิพลไปทั่วโลกนอกเหนือจำกเอเชียและ สหรฐัอเมริกำ ซึ่ง
เป็นพืน้ที่ไม่คำดคิดว่ำจะเป็นไปได ้ควำมนิยมของเคพอปนัน้แข็งแกร่งพอที่จะน ำเสนอ หนทำงใหม่ที่กวำ้ง
ขึน้และไกลขึน้ ส  ำหรบัอตุสำหกรรมซอฟตพ์ำวเวอรข์องเกำหลีนัน้ เคพอปไดพ้ฒันำเป็น ปรำกฏกำรณท์ำง
วัฒนธรรมขำ้มพรมแดน แบบไดนำมิกอันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนไหวของทุนและ สื่อขำ้มชำติ ไดร้บักำร
ประเมินว่ำเทียบไดก้ับอุตสำหกรรมภำพยนตรฮ์อลลีวูด ซึ่งปัจจุบนัคิดเป็น 70 % ของตลำดภำพยนตรท์ั่ว
โลก5 
 

< ตำรำงที่ 2.2 > ขนำดและแนวโนม้ของอตุสำหกรรมเพลงในแต่ละประเทศ 

 

5 이혜진, “케이팝 에볼루션: 케이팝 아이돌 그룹의 역사 (2)”, 르몽드디플로마티크. 2021.09.06.  

https://www.ilemonde.com/news/articleView.html?idxno=14947 

https://www.ilemonde.com/news/articleView.html?idxno=14947
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(เทียบมำตรฐำน ในปี ค.ศ. 2015. เรียงอนัดบั 10 อนัดบัแรก ) 

 

 
ที่มำ: Korea Creative Content Agency (2016), “White Paper on the Music Industry”, หนำ้ 363 
 
 
 
2.2. ควำมส ำเร็จของเคพอป 
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 เคพอป เป็นตวัแทนเนือ้หำวฒันธรรมเกำหลีที่ถือว่ำเป็นฮนัรยใูนเกือบทุกสว่นของโลก ตำม <2020 
Overseas Hallyu Survey> ที่จดัท ำโดยส ำนกังำนแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่ำงประเทศ ของเกำหลี จำก
ผลส ำรวจนัน้ ตอบว่ำค ำที่นึกถึงมำกท่ีสดุเมื่อนึกถึงเกำหลีคือ เคพอป ถึง 18.5% <ตำรำงที่ 2.3 > สรุปกำร
ตอบสนองตำมทวีปต่อรูปภำพที่เก่ียวขอ้งกบัเกำหลี และเนือ้หำทำงวฒันธรรม ที่ถือว่ำเป็นฮนัรยูตำมล ำดบั 
ตำมที่สรุปไวใ้นตำรำงผลลพัธไ์ม่เพียงแค่ในเอเชีย เท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึง ในอเมรกิำ ยโุรป ตะวนัออกกลำง 
และแอฟรกิำดว้ย 

 

ตำรำงที่ 2.3 ภำพลกัษณโ์ดดเด่นของเกำหลี 

(หน่วย: %, เลือกไดห้ลำยค ำตอบ) 

 
ที่มำ: Korea Institute for International Cultural Exchange (2020), “2020 Overseas Hallyu Survey”, 
p.85 
 
 สำเหตขุองกำรเปลี่ยนแปลงภมูิทศันข์องเพลงยอดนิยมของเกำหลี คือ วิกฤตกำรเงินในเอเชีย ในปี 
ค.ศ. 1997 เนื่องจำกอุตสำหกรรมเพลงยอดนิยมส ำหรบักำรบริโภคภำยในประเทศกลำยเป็นสินคำ้ที่ไม่มี 
กำรซือ้ขำยมำกนกั หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งจึงเริ่มมองหำตลำดเพลงในต่ำงประเทศซึ่งมีตลำดเพลงขนำดใหญ่ 
อันดับแรก โดยก ำหนดเป้ำหมำยไปที่ตลำดญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบำ้นและ ตลำดเพลงที่ใหญ่  เป็น
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อันดับสอง ของโลก ลี ซูมัน ซีอีโอของ บริษัท SM Entertainment ไดเ้ดบิวตน์ักรอ้ง นำมว่ำ BOA   ศิลปิน 
BOA ซึ่งไดร้บักำรฝึกฝนมำอย่ำงดีในตลำดญ่ีปุ่ น ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงมำก ในตลำดเพลงญ่ีปุ่ น ภำยใน
สองปีหลงัจำกเดบิวต ์และถือเป็นกรณีแรกในกำรสรำ้ง K-Pop ที่เนน้กำรส่งออกในต่ำงประเทศ เคพอป 
เริ่มตน้เป็นอตุสำหกรรมอย่ำงจรงิจงัตัง้แต่ปลำยครสิตท์ศวรรษ 2000 เพื่อมุ่งสรำ้งตลำดใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อ
เพลงยอดนิยมทั่วโลกนอกเหนือจำกเอเชียตะวนัออก (Junman Kang, 2020) เมื่อควำมสนใจของต่ำงชำติ
ในเคพอปเพิ่มขึน้ เพลงพอปของเกำหลีก็มีกำรแข่งขันในระดับสำกล และในเวลำนีร้ฐับำลเกำหลีก็เริ่มให้
ควำมสนใจกบัควำมเป็นไปไดท้ำงกำรคำ้และควำมเป็นไปได ้ทำงเศรษฐกิจ ในช่วงตน้ถึงกลำงปี ค.ศ. 2000  
ตอ้งพึงพิงประเทศที่มีตลำดขนำดใหญ่ เช่น สำธำรณรฐัประชำชนจีน และ ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นอย่ำงมำก แต่
มีกำรส่งออกไปยังตลำด เอเชียตะวันออกเฉียงใตแ้ละอเมริกำเหนือเพิ่มขึน้ หลงัจำกกลำงปี ค.ศ. 2010 
<ตำรำงที่ 2.4> สรุปสถำนะปัจจบุนัของกำรสง่ออกตำมภมูิภำคในอตุสำหกรรมเพลง 

 

ตำรำงที่ 2.4  กำรสง่ออกอตุสำหกรรมเพลงในแต่ละภมูิภำค ค.ศ. 2006-2008 

(หน่วย: 1 พนัดอลลำ่หส์หรฐัอเมรกิำ, %) 

 
ที่มำ: ส ำนกังำนสง่เสรมิกำรแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่ำงประเทศของเกำหลี (2020), “2020 Overseas 
Hallyu Survey”, หนำ้ 99 
 ในปี ค.ศ. 2012  เพลงกังนัมสไตล์ของ ศิลปิน PSY ได้เข้ำสู่ตลำดโลก อย่ำงมีนัยยะส ำคัญ             
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เคพอปจึงเขำ้สู่ตลำดสหรฐัฯ และส่งผลมำถึง วง BTS ก ำลงับนัทึกประวติัศำสตรใ์หม่ในตลำดเพลงทั่วโลก 
แมเ้กิดภำวะเศรษฐกิจที่ตกต ่ำ แต่กำรสง่ออกที่เพิ่มขึน้ของอตุสำหกรรมดนตรี สรำ้งผลกระทบทำงออ้ม เช่น 
กำรเพิ่มขึน้ของนกัเรียนต่ำงชำติที่ไปเรียนต่อที่สำธำรณรฐัเกำหลีและกำรเพิ่มขึน้ของควำมสนใจใน ภำษำ
เกำหลีทั่วโลก จ ำนวนผูส้อบเพื่อกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถในภำษำเกำหลี (TOPIK) เพิ่มขึน้ 108 เท่ำ  
ใน 20 ปีจำก 2,692 คน ในปีแรกของปี 1997 เป็น 290,638 คน ในปี 20176 วง BTS ซึ่งยังคงไดร้บัควำม
นิยม ในสหรฐัอเมริกำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นควำมส ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของวงกำรเคพอป โดยขึน้อนัดบัหนึ่งใน
ชำรต์อลับัม้เพลงต่ำงๆ และบตัรกำรทวัรค์อนเสิรต์ที่หอแสดงคอนเสิรต์ขนำดใหญ่ ในต่ำงประเทศขำยหมด
ทุกวนั นอกจำกนีแ้ลว้ เหล่ำบรรดำแฟนคลบัของวง BTS มีควำมแตกต่ำงไปจำกกลุ่มไอดอลเคพอปที่ผ่ำน
มำ คือ บรรดำแฟนคลบัของวง BTS มีชำวอเมริกันและชำวยุโรปเป็นจ ำนวนมำก โดยสงัเกตุไดจ้ำกำรจดั
กิจกรรมของเหล่ำแฟนคลบัของวง BTS ในสหรฐัอเมริกำและในภูมิภำคยุโรป ในขณะเดียวกัน กลุ่มแฟน
คลบัของวง BTS ไดแ้วะมำเที่ยวเกำหลีเพื่อสมัผสัใกลช้ิดกบับรรยำยเกำหลีและแวะเวียนไปที่บริษัท HYBE 
(Hybe Corporation) ดงัภำพ <ภำพที่ 2.4>  ซึ่งไดเ้ปลี่ยชื่อมำจำก จำกบรษิัท Big Hit Entertainment และ
หำกไดส้งัเกตกุำรณท์ี่หนำ้บริษัท HYBE จะมีบรรดำแฟนคลบัของวง BTS มีชำวอเมริกนัและชำวยุโรปเป็น
จ ำนวนมำกแวะเวียนมำเพื่อเยี่ยมชมบรรยำกำศระแวกบริษัทดังกล่ำว รวมถึงหำซือ้สินคำ้ที่เก่ียวขอ้งกับ
ศิลปินของวง BTS ซึ่งปรำกฏกำรณเ์ช่นนี ้หำไดอ้ยำกยิ่งจำกเหลำ่แฟนคลบัของศิลปินเกำหลีวงอ่ืนที่มกัมีแต่
แฟนคลบัที่เป็นชำวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ และเหล่ำแฟนคลบัของวง BTS ในสหรฐัอเมริกำและในภูมิภำค
ยุโรปนีส้่วนใหญ่จะชื่นชอบเนือ้หำในเพลงของวง BTS ก่อนที่จะรูจกัหนำ้ตำของศิลปินเหล่ำนีเ้สียอีก จึงท ำ
ใหเ้หล่ำแฟนคลบัของวง BTS ในสหรฐัอเมริกำและในภูมิภำคยุโรปสนใจและติดตำมกิจกรรมของศิลปิน
เหล่ำนีเ้พิ่มขึน้ จนเกิดปรำกฏกำรณ์คลั่งไคล้อย่ำงมำกและส่งผลไปถึงกำรไปเยี่ยมชมบรรยำกำศใน
สำธำรณรฐัเกำหลี โดยเฉพำะกำรประสงคไ์ปรว่มกิจกรรมของศิลปินใหไ้ดม้ำกที่สดุ รวมถึงกำรบรโิภคสินคำ้
และกำรไปเยี่ยมชมที่อำคำรของบรษิัทที่ศิลปินสงักดัอยู่ จึงไม่แปลกที่จะสำมำรถพบเจอเหลำ่แฟนคลบัของ
วง BTS ในสหรฐัอเมริกำและในภูมิภำคยุโรปในบริเวณดงักล่ำว ซึ่งปรำกฏกำรณเ์ช่นนี ้ไม่สำมำรถเห็นได้
บ่อยนกัในเหลำ่แฟนคลบัของศิลปินสงักดัค่ำยอ่ืน 
 
 
 
 

 

6 조병욱, “한류의 기원, 서태지와 아이들부터 BTS 까지”, 세계일보. 2018.10.21.  

http://news.dreamwiz.com/NEWSAWaVEO8W9sStCcB3hXYn 

http://news.dreamwiz.com/NEWSAWaVEO8W9sStCcB3hXYn
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ภำพที่ 2.4  บรษิัท HYBE (Hybe Corporation) 

 
ทีมำ: ผูว้ิจยั, ค.ศ. 2022 
 

วง BTS ยังไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นทูตของสำธำณรฐัเกำหลี ร่วมไปหำรือในงำนประชุมสมัชชำใหญ่
แห่งสหประชำชำติ  เพลงของวง BTS เป็นสื่อเรียนที่ดี ส  ำหรบักำรสอนภำษำเกำหลีใหก้บัชำวต่ำงชำติ และ
ประธำนมลูนิธิเกำหลีกลำ่วว่ำ มหำวิทยำลยัต่ำงประเทศชัน้น ำแสดงควำมสนใจในหลกัสตูรใหเ้ปิดรำยวิชำ
สอนภำษำเกำหลีที่เก่ียวขอ้งกับวง BTS และก ำลงัขยำยธุรกิจกำรเปิดหลกัสูตรอย่ำงต่อเนื่อง ควำมนิยม
ของภำษำเกำหลีเพิ่มขึน้ โดยที่ภำษำเกำหลีถูกน ำมำใช้เป็นภำษำต่ำงประเทศที่สองและกำรสอบเขำ้
วิทยำลัยดว้ย7 โดยเฉพำะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแรกที่สำธำรณรฐัเกำหลีส่งครูอำสำสมัครไปสอน
ภำษำเกำหลีและ ปัจจุบันมีจ ำนวนผูเ้รียนภำษำเกำหลีมำกที่สุดในโลก โดยมีผูเ้รียนภำษำเกำหลีระดับ
ประถมศึกษำ และมธัยมตน้รวมจ ำนวนกว่ำ 46,000 คน คิดเป็นประมำณรอ้ยละ 30 ของผูเ้รียน 160,000 
คนทั่วโลก อำจกล่ำวได้ว่ำ  ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน ำในด้ำนกำรศึกษำภำษำเกำหลีในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศที่สองตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2008 และรฐับำลไทยไดก้ ำหนดใหภ้ำษำเกำหลี เป็นวิชำเลือก

 

7 이장균, “K 팝 등 한류와 함께 전 세계로 한글 확산”, 자유아시아방송. 2020.10. 21. 

https://www.rfa.org/korean/weekly_program/culture_talk/openculture-10212020093853.html 

https://www.rfa.org/korean/weekly_program/culture_talk/openculture-10212020093853.html
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ส ำหรบักำรสอบเขำ้ มหำวิทยำลยัมำตัง้แต่ ปี ค.ศ. 20168  และในปี ค.ศ. 2020 บรษิัทตน้สงักดัของวง BTS 
ไดด้ ำเนินกำรกำรขำยหุน้ต่อสำธำรณชนเป็นครัง้แรก หรือ IPO ระดมทุนในตลำดหลกัทรพัยเ์กำหลี โดยมี
กำรก ำหนดรำคำ IPO อย่ำงเป็นทำงกำรไวท้ี่ 135,000 วอน (ประมำณ 3,759 บำท) ซึ่งทำงตน้สังกัดได้
ประกำศว่ำไดจ้ดัสรรหุน้ดงักลำ่วใหแ้ก่ สมำชิก BTS คนละ 68,385 หุน้ดว้ย 
 แบรนดแ์ห่งชำติ หมำยถึง ผลรวมของค่ำนิยมที่จับตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้เช่น กำรเป็นที่ยอมรบั 
ควำมชื่นชอบ และควำมไว้วำงใจในประเทศ และได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญ ที่แสดงถึง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับชำติ (Joohyun Roh & Sujin Yoon, 2019) สำธำรณรฐัเกำหลีใชก้ระแส
วฒันธรรมของกระแสเกำหลีอย่ำงแข็งขนัเพื่อสรำ้งและเสริมสรำ้งภำพลกัษณ ์ของแบรนดแ์ห่งชำติโดยใช้
เนือ้หำที่หลำกหลำย ควำมส ำเรจ็ของเคพอป ไดย้กระดบัแบรนดแ์ห่งชำติ ของสำธำรณรฐัเกำหลีและน ำมำ
ซึ่งกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในประเทศ และคำดว่ำอุตสำหกรรมวัฒนธรรมผ่ำน เคพอปจะขยำยตัวต่อไปอย่ำง
ต่อเนื่อง เห็นไดจ้ำกกำรสื่อสำรของเนือ้หำเพลงวง BTS ไปยังบรรดำแฟนคลบัของวง BTS ทั่วโลก และมี
แนวโนม้ว่ำจ ำนวนแฟนคลบัเหล่ำนีจ้ะมีจ ำนวนเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อภำพรวมของเศรษฐกิจ
เกำหลีใหดี้ขึน้ไปอีกถึงแมใ้นช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ก็ตำม ซึ่งเป็นที่น่ำสงัเกตุว่ำ
หลงัจำกหมดสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 แลว้ บรรดำแฟนคลบัของวง BTS ทั่วโลกจะมี
จ ำนวนเพิ่มขึน้อย่ำงมำกเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 임세은, “세계에서 한국어 학습자가 가장 많은 나라는? 2021 태국 한국어교원 파견 발대식 영상 축사”, 

대한뉴스, 2021.04.22. http://www.dhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=259547 

http://www.dhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=259547
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บทที ่3  

บทบำทและกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนเคพอปของรัฐบำล 

 

3.1 สมัยรัฐบำล ประธำนำธิบดี คิม แดจุง (1998.02 – 2003.02) 

 

 กระแสเกำหลีส่วนใหญ่เริ่มต้นกำรพัฒนำขึ ้นมำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ด้วยกำรบริหำรของ
ประธำนำธิบดี คิม แดจุง แต่อำจกล่ำวไดว้่ำ บรรยำกำศของกำรพยำยำมใหเ้กิดกระแสเกำหลีนัน้เริ่มก่อตวั
ขึน้ระหว่ำงกำรบริหำรของ ประธำนำธิบดี คิม ยองซมั โดยรฐับำลประธำนำธิบดี คิม ยองซมั  จะใชน้โยบำย
วฒันธรรมเชิงสญัลกัษณแ์ละเชิงปฏิบติั เพื่อยุติวฒันธรรมกำรทหำรและอ ำนำจนิยมในอดีต และเพื่อสรำ้ง
บรรยำกำศใหเ้ป็นประชำธิปไตยมำกขึน้ โดยยังไม่ไดส้่งเสริมใหใ้ชก้ระแสเกำหลีเพื่อกำรสนับสนุนกำร
สง่ออกสินคำ้เกำหลีมำกนกั 

ในช่วงระหว่ำงกำรบริหำรของประธำนำธิบดี คิม ยองซมั ไม่มีกำรประกำศนโยบำยที่ตอ้งกำรให้
กระแสเกำหลี เป็นตัวน ำนโยบำย แต่เมื่อวันที่  4 พฤษภำคม ค.ศ. 1994 ได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนดูแล
วัฒนธรรม ขึน้เป็นครัง้แรกภำยใตก้ระทรวงวัฒนธรรม กีฬำและกำรท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุน และส่งเสริม
เนือ้หำวฒันธรรมในประเทศ เช่น สิ่งพิมพ ์ภำพยนตร ์เกม และกำรบนัทึกเพลง ประธำนำธิบดี คิม ยองซมั  
ประกำศ 'แผนหำ้ปีส ำหรบักำรสรำ้งวัฒนธรรมเกำหลีใหม่'9 เพื่อสรำ้งจิตวิญญำณของชำติ ในกำรฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น และท ำใหส้วัสดิกำรทำงวัฒนธรรมเท่ำเทียมกัน เพื่อส่งเสริม ควำมคิดสรำ้งสรรคท์ำง
วัฒนธรรม และปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มทำงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ อุตสำหกรรมวัฒนธรรม
และกำรฟ้ืนฟวูฒันธรรมองคก์ร สรำ้งควำมสมดลุ และโลกำภิวตันข์องวฒันธรรม ของสำธำรณรฐัเกำหลีถูก
รวบรวมไวใ้นทั้งหมดห้ำเป้ำหมำย เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ หน่วยงำนนีเ้สนอใหม้ีกำร ส่งเสริมอุตสำหกรรม
วฒันธรรมและโลกำภิวตันข์องวฒันธรรมเกำหลี 

ในช่วงกำรบริหำรของประธำนำธิบดี คิม แดจุง ค ำว่ำ ฮัน-รยู (Hallyu) ซึ่งไดบ้ัญญัติค ำศัพท์นี ้
ขึน้มำในปี ค.ศ. 1999 โดยนกัวิชำกำรชำวจีนที่ตระหนกัถึงอิทธิพลของกระแสเกำหลีที่เป็นที่ยมอย่ำงมำกใน
จีน  หลังจำกนั้น ค ำว่ำ ฮัน-รยู นี ้เริ่มปรำกฏในเอกสำร ดำ้นนโยบำย รฐับำลประธำนำธิบดี คิม แดจุง 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมวัฒนธรรม และเริ่มท ำใหน้โยบำยที่เก่ียวข้องกับฮัน-รยู เป็น
รูปธรรมมำกขึน้  ด้วยเหตุนี ้ กระทรวงวัฒนธรรมและกีฬำจึงได้รับกำรจัดระเบียบใหม่ เป็นกระทรวง

 

9 행정안전부 대통령기록관, 문민정부: 14 대 김영삼 대통령 시기 (1993.02 ~ 1998.02) 

 https://www.pa.go.kr/research/contents/policy/index0606.jsp 

https://www.pa.go.kr/research/contents/policy/index0606.jsp
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วฒันธรรมและกำรท่องเที่ยว เพื่อพฒันำฮนั-รยู ใหม้ีควำมทนัสมยัและเอือ้ต่อกำรพฒันำอุตสำหกรรมของ
สำธำรณรฐัเกำหลีมำกขึน้ และในเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. 2000 กระทรวงวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว ได้
ประกำศ 'วิสยัทศันอ์ตุสำหกรรมวฒันธรรม 21: แผนเพื่อส่งเสริม อตุสำหกรรมวฒันธรรม วำระ 5 ปี' โดยมี
เป้ำหมำยและเนือ้หำสรุปไวใ้น <ตำรำงที่ 3.1> ในกำรผลกัดันใหเ้กิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เก่ียวขอ้ง
กบัฮนั-รย ูอย่ำงจรงิจงัและเป็นระบบโดยเริ่มมำจำกวิสยัทศันท์ี่เป็นเลิศ 

 
ตำรำงที่ 3.1 วิสยัทศันอ์ตุสำหกรรมวฒันธรรม 21: แผนส่งเสรมิอตุสำหกรรมวฒันธรรม วำระ 5 ปี 

 

วัตถุประสงค ์

- สง่เสรมิใหเ้กิดอตุสำหกรรมวฒันธรรมแห่งชำติเป็นอตุสำหกรรมหลกั 
ของอตุสำหกรรมวฒันธรรม 

- สง่เสรมิใหอ้ตุสำหกรรมวฒันธรรมฐำนใหเ้กิดกำรสรำ้งและพฒันำ 
อตุสำหกรรมวฒันธรรม 
 

 
กลยุทธก์ำรส่งเสริม 

กำรส่งออก 

      -     สง่เสรมิอย่ำงกระตือรือลน้ใหอ้ตุสำหกรรมวฒันธรรมมีควำมมั่นคง 
      -     สง่เสรมิใหเ้กิดบรรยำกำศใหเ้อือ้ต่อกำรลงทนุเพื่อสรำ้งอ ำนำจ 
            กำรแข็งขนัของภำคเอกชน  
      -     สง่เสรมิใหเ้กิดกำรกระจำยสินคำ้ดำ้นอตุสำหกรรมวฒันธรรม 
            ที่ทนัสมยั และรวบรวมกลยทุธข์องอตุสำหกรรมวฒันธรรม 
            เพื่อกำรพฒันำผลิตภณัฑด์ำ้นวฒันธรรมดัง้เดิมอย่ำงสรำ้งสรรค ์
           น ำไปสูก่ำรไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัระดบัโลก 
      -    สง่เสรมิและกระตุน้ใหอ้ตุสำหกรรมวฒันธรรมมีกำรสรำ้งเครือข่ำย 
           ดำ้นขอ้มลูที่ทนัสมยั 
      -    สง่เสรมิใหอ้ตุสำหกรรมวฒันธรรมเกิดกำรสรำ้งทรพัยำกรมนษุย ์
           ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
     -    สง่เสรมิใหอ้ตุสำหกรรมวฒันธรรมมีกำรผลิตและพฒันำเทคโนโลยี 
           ใหก้ำ้วหนำ้ 

- กำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หเ้กิดกลยทุธเพื่อกำรสง่ออกและกำร
เสรมิสรำ้ง ควำมเขม้แข็งของกำรขยำยตวัในต่ำงประเทศ 
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อุตสำหกรรม 

ด้ำนวิดีโอ   

 

- มุ่งรกัษำสว่นแบ่งกำรตลำดในประเทศใหม้ั่นคงส ำหรบัภำพยนตร ์
เกำหลี 

      -     เปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งอตุสำหกรรมแอนิเมชั่นพฒันำไปสู่ 
             อตุสำหกรรมเชิงสรำ้งสรรค ์
      -      ลงทนุจ ำนวน 13,000 ลำ้นวอน (ประมำณ 390 ลำ้นบำท) เพื่อสรำ้ง   
             'Seoul General Studio' 
      -     ก่อตัง้ ธีมปำรค์วิดีโอ  
      -    ก่อตัง้ 'Creative Animation Center' เพื่อเสรมิควำมแข็งแกรง่  
            ในกำรแข่งขนัระดบันำนำชำติของแอนิเมชั่น 
      -     สง่เสรมิขยำยฐำนกำรลงทนุดำ้นกำรสรำ้งวิดีโอไปสูภ่มูิภำค  
             ในพืน้ที่ พซูำน กวงัจ ูและ แดก ู 
      -     สง่เสรมิเงินลงทนุจ ำนวน 170,000 ลำ้นวอน (ประมำณ 5,100 ลำ้น  
             บำท)   เพื่อใหเ้กิดกำรสรำ้งสรรคผ์ลงำนดำ้นภำพยนตร ์ 

- ก่อตัง้สมำคมดำ้นกำรลงทนุสรำ้งสรรคว์ิดีโอกว่ำ 10 แห่ง 
 

อุตสำหกรรม 

ด้ำนเกมส ์

- ก่อตัง้ศนูยส์ง่เสรมิอตุสำหกรรมเกม  
- ก่อตัง้นิคมอตุสหกรรมผลิตเกม 
- ก่อตัง้สถำบนัสง่เสรมิกำรเรียนรูด้ำ้นอตุสำหกรรมเกม เพื่อให ้

เกิดกำรสรำ้งผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นอตุสำหกรรมเกม 
-  ก่อตัง้โครงกำร 'VR21 ซึ่งมีองคป์ระกอบและกำรท ำงำนของ 

โครงกำรรว่มกนัระหว่ำงอตุสำหกรรมและวิชำกำรเพื่อกำรพำณิชย ์
ของเทคนิคเสมือนจรงิส ำหรบัอตุสำหกรรมเกม 

- ก่อตัง้สมำคมดำ้นกำรลงทนุดำ้นเกมเพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดกำรสรำ้ง 
บรษิัทสรำ้งเกมที่หลำกหลำย 

- สุง่เสรมิใหอ้ตุสำหกรรมเกมสไ์ปต่ำงประเทศและสนบัสนนุกำร 
พฒันำเกมรว่มกนักบัต่ำงประเทศ 
 

อุตสำหกรรม 

ด้ำนดนตรี 

- สง่เสรมิใหอ้ตุสำหกรรมดนตรีขยำยไปตัง้หน่วยงำนดำ้นขอ้มลู 
ดนตรีเกำหลี ที่เมืองปักก่ิง สำธำรณรฐัประชำชนจีน  

- ก่อตัง้ศนูย ์สนบัสนนุและสง่เสรมิใหอ้ตุสำหกรรมดนตรี 
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ในเดือน ตลุำคม ค.ศ. 2000   
 
  -  สรำ้งควำมทนัสมยัของกำรอดัเพลงจดัจ ำหน่ำยในวงกำรเพลง 
      -    สรำ้งช่องทำงโพทลัไซด ์และกำรสง่เสรมิใหใ้ชล้วดลำยเกำหลี 
           (DB) ในกำรสรำ้งสรรคอ์ตุสำหกรรมเพลง 
      -    ปกป้องและดแูลทรพัยส์ินทำงปัญญำของอตุสำหกรรมเพลง  
           เช่น กำรท ำซ ำ้ที่ผิดกฏหมำย 
     -   ก่อตัง้สถำบนัสง่เสรมิกำรเรียนรูด้ำ้นอตุสหกรรมเพลงเพื่อให ้

เกิดกำรสรำ้งผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นดิจิทลัที่ใชใ้นอตุสำหกรรมดนตรี 
- สเ่สรมิใหข้อ้มลูแก่วงกำรเพลงเกำหลีเกิดควำมมั่นคงและขยำยไปสู่ 

กำรสง่ออกอตุสำหกรรมเพลงต่ำงประเทศ 

อุตสำหกรรม 

ด้ำนรำยกำรโฆษณำ 

- ก่อตัง้ศนูยส์ง่เสรมิกำรผลิตที่เสรี  
- กำรขยำยคลงัขอ้มลูดิจิทลั (digital archive) และกำรจดัตัง้ศนูย ์

ขอ้มลูภำพกำรแพรภ่ำพกระจำยเสียง 
- ก่อตัง้ศนูยท์ดลองกำรกระจำยเสียงดิจิทลั 
- สรำ้งผูเ้ชี่ยวชำญผ่ำนกำรฝึกอบรมต่ำงๆ เช่น กำรอบรม 

กำรโฆษณำไซเบอร ์เป็นตน้ 
- สรำ้งเครือข่ำยระดบัโลกใหเ้กิดกำรใชด้ำวเทียมในกำรสื่อสำร 

ไปยงัต่ำงประเทศ 
     -   ก่อตัง้สถำบนัสง่เสรมิกำรสง่ออกวิดีโอ มีภำรกิจที่ส  ำคญั เช่น  
         ผลิตผลงำนซ ำ้เพื่อกำรสง่ออก เป็นตน้  
      -  สนบัสนนุกำรสรำ้งศนูยโ์ฆษณำ 90,000 ลำ้นวอน (ประมำณ 2,700 
           ลำ้นบำท) 

อุตสำหกรรม 

ด้ำนส่ิงพิมพ ์

- ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรยกระดบัส่วนแบ่งกำรตลำดโลก 
เป็น 4.4 % ภำยใน 5ปี  

- น ำระบบ POS มำปรบัใช ้และมีระบบ ISBN มำใชใ้นกำรผลิต  
สิ่งพิมพ ์ 

      -     ก่อตัง้ศนูยส์ง่เสรมิใหอ้ตุสำหกรรมกำรพิมพ ์และ ก่อตัง้ศนูย ์   
           วฒันธรรมและสำรสนเทศ เขต พำจ ู 
      -   ก่อตัง้สถำบนักำรเงิน กองทนุสนบัสนนุอตุสำหกรรมวฒันธรรม  
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          และ สง่เสรมิบริษัทรว่มนิตยสำรอิเล็กทรอนิกส ์ทำงอินเตอรเ์นต 
          (webzine)  
     -    ก่อตัง้ศนูยร์วมขอ้มลูดำ้นนิตยสำร  
     -  สง่เสรมิสรำ้งควำมทนัสมยัของกำรจดัจ ำหน่ำยเพื่อสรำ้งควำม 
           เขม้แข็งในอตุสำหกรรมสิ่งพิมพ ์

- ผลกัดนัใหเ้กิดกำรสรำ้ง บำ้นกำรต์นูไซเบอร ์เพื่อกำรสนบัสนนุ 
และรวบรวมขอ้มลูดำ้นกำรต์นูอย่ำงบรูณำกำร 

- สนบัสนนุใหก้่อตัง้ศนูยร์วมกำรขำยสง่กำรต์นูใหด้ ำเนินกำรตลอด 
เวลำแบบเต็มรูปแบบ พรอ้มทัง้สง่เสรมิกำรขำยฐำนและระบบของ 
กำรซือ้ขำยกำรต์นู 

อุตสำหกรรม 

ด้ำนสินค้ำเชิง 

วัฒนธรรม 

     -    ก่อตัง้สถำบนักว่ำ 50 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อกำรสรำ้งสรรคแ์ละแข่งขนั 
          ผลงำนดำ้นศิลปะวฒันธรรม 

- สง่เสรมิกำรใชล้วดลำยเกำหลี (ลวดลำย DB)  
- สรำ้งสินคำ้สง่ออกอย่ำงมีกลยทุธใ์นกำรแข่งขนั เช่น เซรำมิก เครื่อง

เขินและ กระดำษเกำหลี เป็นตน้ 

ที่มำ: กระทรวงวฒันธรรมและกำรท่องเที่ยว (2000), “วิสยัทศันอ์ตุสำหกรรมวฒันธรรม 21:   
          แผนสง่เสรมิอตุสำหกรรมวฒันธรรม วำระ 5 ปี” 
 

รฐับำลประธำนำธิบดี คิม แดจุง เนน้ย ำ้ถึงอุตสำหกรรมวัฒนธรรมที่หลอมรวมสำขำที่มีอยู่ของ 
วัฒนธรรมดั้งเดิม หรือวัฒนธรรมและศิลปะท่ีบริสุทธิ์เข้ำกับเศรษฐกิจอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์ ดังนั้น 
อตุสำหกรรมวฒันธรรมจึงไดจ้ดัตัง้ตวัเองเป็นพืน้ที่ศนูยก์ลำงของนโยบำยวฒันธรรม แผนกส่งเสริมเนือ้หำ 
วฒันธรรมก่อตัง้ขึน้ภำยใตก้ระทรวงวฒันธรรมและกำรท่องเที่ยว และเมื่อวนัที่ 24 สิงหำคม ค.ศ. 2001 เมื่อ
หน่วยงำนสง่เสรมิเนือ้หำดำ้นวฒันธรรมเกำหลีไดเ้ปิดตวั จึงมีบทบำทในกำรสนบัสนุน อตุสำหกรรมเนือ้หำ
ดำ้นวฒันธรรมอย่ำงครอบคลมุ เช่น กำรพฒันำเนือ้หำและเทคโนโลยีประยุกต ์ที่ยอดเยี่ยม กำรสนบัสนุน
ดำ้นกำรตลำด กำรพัฒนำนโยบำย และกำรฝึกอบรมก ำลงัคนในดำ้นแอนิเมชัน ดนตรี ตัวละคร หนังสือ
กำรต์นูที่ตีพิมพ ์และเกม 

หนึ่งในนโยบำยท่ีรฐับำลประธำนำธิบดี คิม แดจงุ ไดน้ ำเสนออย่ำงจรงิจงัเพื่อรวมค ำศพัท ์เก่ียวกบั 
กระแสเกำหล ีคือ 'มำตรกำรเพื่อส่งเสรมิกำรสนบัสนุนส ำหรบัอตุสำหกรรมฮนั-รย ู ' ที่ประกำศโดยกระทรวง 
วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม ค.ศ. 2001 โดยมีกลยุทธ์หลัก ได้แก่   กำรเพิ่มกำร
ส่งเสริมเพื่อเสริมสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติของวัฒนธรรมสมัยนิยม กำรจัดและ
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ด ำเนินกำรโครงกำร 'สภำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ชื่ออย่ำงไม่เป็นทำงกำร) ซึ่งสนับสนุนกำร
พฒันำและสง่เสรมิเนือ้หำวฒันธรรมพอปคณุภำพสงูโดยมีส่วนรว่มของอตุสำหกรรม ที่เก่ียวขอ้ง กำรติดตัง้
หน่วยงำน เรียนรูฮ้นัรยูดว้ยตนเองและกิจกรรมของศูนยส์่งเสริมวัฒนธรรม  ในต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง กำร
จดัตัง้ส  ำนกังำนขนำดใหญ่ที่สำมำรถจัดแสดงและสมัผสัประสบกำรณด์นตรี เกม ตวัละคร และแฟชั่นยอด
นิยม และกิจกรรมร่วมกัน เช่น เทศกำลดนตรีเยำวชนเกำหลี และกิจกรรมสปัดำหว์ัฒนธรรมที่จัดขึน้ใน
ประเทศอ่ืน10 
   ในแง่ของวงกำรเพลง โดยเฉพำะ เรำมุ่งเนน้กำรรกัษำฐำนส ำหรบักำรขยำยตวัในต่ำงประเทศ เช่น 
กำรติดตั้ง Korea Music Information Center ในกรุงปักกิ่ ง และกำรจัดตั้ง 'Music Industry Support 
Center' กำรปรบัปรุงกำรจดัจ ำหน่ำยของอตุสำหกรรมเพลงใหท้นัสมยั ฐำนขอ้มลูเพลงและกำรเปิด พอรท์ลั
ไซต ์กำรปกปอ้งสิทธิ์ในทรพัยส์ินทำงปัญญำ เช่น กำรก ำจดักำรท ำซ ำ้ท่ีผิดกฎหมำย ขอ้เสนอเพลง ถกูสรำ้ง
ขึน้เพื่อส่งเสริมผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นเทคโนโลยีดิจิทัลไฮเทคผ่ำนกำรก่อตัง้สถำบนักำรศึกษำและ เพื่อส่งเสริม
กำรโปรโมตเพลงเกำหลีในต่ำงประเทศเพื่อสง่เสรมิกำรสง่ออกในต่ำงประเทศ ของอลับัม้ในประเทศ กองทนุ
ส่งเสริมอุตสำหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งมีมูลค่ำ 16,800  ลำ้นวอน (ประมำณ 504 ลำ้นบำท) ในปี ค.ศ. 1998 
เพิ่มขึน้เป็น 1 แสนลำ้นวอนในปีในปี ค.ศ. 1999 และเพิ่มขึน้เป็น 1.786 แสนลำ้นวอน (ประมำณ 5,358 
ลำ้นบำท) งบประมำณส ำหรบักำรจดัหำเงินทุนส ำหรบักำรวำงแผนและกำรผลิตอลับัม้ที่ยอดเยี่ยมเพิ่มขึน้ 
จ ำนวน  4 ,000 ล้ำนวอน (ประมำณ 120 ล้ำนบำท)  และงบประมำณระดับชำติส ำหรับกำรโปรโมท
อุตสำหกรรมเพลงเพิ่มขึน้จำกจ ำนวน 940 ลำ้นวอน (ประมำณ 28.2 ลำ้นบำท) ในปี ค.ศ. 1997 ไปเป็น 
14,500 ลำ้นวอน (ประมำณ 435 ลำ้นบำท)  ในปี ค.ศ. 2000 (Sohn Sang-min, 2015:207) นอกจำกนี ้ยงั
สนบัสนนุกำรผลิตเพลงเวอรช์ั่นภำษำจีนและญ่ีปุ่ นอย่ำงแข็งขนั11 

รฐับำลประธำนำธิบดี คิม แดจงุ ไดจ้ดัระเบียบกฎหมำย ระบบ และองคก์รใหม่ รวมถึงกำรยกเลิก 
ระเบียบขอ้บงัคบักำรเซ็นเซอร ์“พระรำชบญัญัติส่งเสริมอตุสหกรรมวฒันธรรม” ก่อนหนำ้นี ้ และสนบัสนนุ 
กำรสรำ้งสรรคศิ์ลปิน นอกจำกนี ้รำกฐำนส ำหรบัอตุสำหกรรมวฒันธรรมเกำหลี เติบโตอย่ำงจรงิจงัจำกกำร
จัดตั้งหน่วยงำนเนื ้อหำวัฒนธรรมเกำหลีเพื่อกำรขยำยควำมคิดสรำ้งสรรค์  จำกกำรก่อตั้งหน่วยงำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน กำรฝึกอบรมก ำลังคนอย่ำงมืออำชีพ กำรจัดสรรงบประมำณ ที่เพิ่มขึน้  และ กำร
สนบัสนุนกำรวิจัยดำ้นนโยบำยเพื่อควำมต่อเนื่องของกระแสเกำหลี ในต่ำงประเทศ ผ่ำนสถำบนัต่ำงๆ ได้
จดัเตรียมไว ้

 
 

 

10 국가기록원(2001), “한류산업지원육성 방안” 

11 문화관광부(2000), “문화산업비전 21: 문화산업진흥 5 개년계획” 
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3.2 สมัยประธำนำธิบดี โน มู-ฮยอน (2003.2 – 2008.2) 
 
 ระหว่ำงกำรบรหิำรรฐับำลประธำนำธิบดี โน ม-ูฮยอน องคก์รเอกชนที่อทุิศตนเพื่อสง่เสริมโครงกำร 
ฮนัรยูไดก้่อตัง้ขึน้ มลูนิธิแลกเปลี่ยนอตุสำหกรรมวฒันธรรมแห่งเอเชีย (ปัจจุบนัคือส ำนกังำนส่งเสริม กำร
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่ำงประเทศของเกำหลี) ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนขอ้มลูของฮนั-รยู และสนบัสนุน
บริษัทที่เก่ียวขอ้งกับอุตสำหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเขำ้สู่ตลำดท้องถิ่นเพื่อฟ้ืนฟูธุรกิจฮันรยูในหลำยรูปแบบ 
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม ค.ศ. 2003 รฐับำลประธำนำธิบดี โน มู-ฮยอน ไดป้ระกำศ วิสัยทัศนว์่ำ “นโยบำย
อตุสำหกรรมวฒันธรรมของรฐับำลแบบมีส่วนร่วมส ำหรบักำรตระหนกัถึงอ ำนำจ อตุสำหกรรมวฒันธรรมที่
ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 5 ของโลก และท ำใหเ้ป็น วำระนโยบำยท่ีส ำคญั ในกำรพฒันำคลื่นเกำหลีใหก้ลำยเป็น
แหลง่ก ำเนิดควำมสรำ้งสรรคท์ำงวฒันธรรม โดยสรุปว่ำ อตุสำหกรรมวฒันธรรมมีศกัยภำพในกำรเติบโตสงู
กว่ำอตุสำหกรรมอ่ืนมำก เพื่อใหไ้ดก้ลำยเป็นประเทศ ที่มีควำมแข็งแกร่งทำงวฒันธรรมอนัดบัที่ 5 ของโลก
นัน้ ภำครฐั รำชกำร ส่วนทอ้งถิ่น ภำคเอกชน กำรจัดตัง้ระบบควำมร่วมมือกับบริษัท และมหำวิทยำลยัที่
เก่ียวขอ้ง สิ่งเหลำ่นีท้ัง้หมด ถือเป็นยทุธศำสตร ์กำรสง่เสรมิใหส้ำมำรถไปสูเ่ปำ้หมำยดงักลำ่ว12 
 รัฐบำลของประธำนำธิบดี โน มู-ฮยอน ตัดตระหนักว่ำ ดนตรียอดนิยมมีส่วนอย่ำงมำกต่อ
ควำมกำ้วหนำ้ ของอุตสำหกรรมวัฒนธรรมฮัน-รยู ในต่ำงประเทศและส่งเสริมภำพลกัษณข์องชำติ และ
ยอมรบัว่ำอุตสำหกรรม ดำ้นดนตรีเป็นอุตสำหกรรมวัฒนธรรมที่ส  ำคัญที่น ำไปสู่ศตวรรษที่ 2113 มีกำร
เปิดเผยลกัษณะเฉพำะในกำรพฒันำอตุสำหกรรมฮนั-รย ูในรูปแบบและแนวทำงเฉพำะทำงของฝ่ำยบริหำร
รัฐบำลของประธำนำธิบดี โน มู-ฮยอน ในอุตสำหกรรมเนื ้อหำทำง วัฒนธรรม รวมถึง 'แผนส่งเสริม
อุตสำหกรรมดนตรีหำ้ปี' ในเดือนมีนำคม ค.ศ. 2003 และพระรำชบัญญัติ ส่งเสริมอุตสำหกรรมดนตรีที่
ประกำศใชเ้มื่อปี ค.ศ. 2006 อำจกล่ำวไดว้่ำ กำรประกำศดงักล่ำวเกิดขึน้ทนัที หลงัจำกประธำนกล่ำวเปิด
งำน แสดงถึงเจตจ ำนงอนัยิ่งใหญ่ที่จะสง่เสรมิวงกำรเพลง ดงัที่เห็นใน <รูปที่ 3.1> นกัแสดงหลกัของวงกำร
เพลงแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ วงกำรเพลง ผูส้รำ้งเพลง สื่อกระจำยเสียง ฯลฯ ผูบ้ริโภค ภำครฐั และ
สถำบนักำรศึกษำ และแต่ละบทบำทหลกั มีกำรก ำหนดหนำ้ที่ และทิศทำงกำรด ำเนินงำน แมว้่ำในขณะนัน้
ยงัไม่ไดใ้ชค้  ำว่ำเคพอปแบบเจำะจง ทัง้นีแ้ต่ละหน่วยงำน ไดจ้ดัตัง้เครือข่ำยเพื่อก ำหนดอตุสำหกรรมเพลง
ใหเ้ป็นอุตสำหกรรมหลักด้ำนวัฒนธรรมและส่งเสริม  นโยบำยเฉพำะส ำหรับเนือ้หำเพลงเพื่อให้บรรลุ
เปำ้หมำยรว่มกนัในกำรตระหนกัถึง 'เป็นประเทศที่มีควำมเข็งแกรง่ทำงวฒันธรรมที่ใหญ่ที่สดุ อนัดบั 5 ของ
โลก' จึงขึน้อยู่กบักำรดแูลของรฐั  
 

 

12 문화관광부(2003), “세계 5 대 문화산업강국 실현을 위한 참여정부 문화산업 정책비전 보고회” 

13 문화관광부(2003), “세계 5 대 문화산업강국 실현을 위한 참여정부 문화산업 정책비전 보고회” 
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ภำพที่ 3.1 บทบำทและหนำ้ที่หลกัของแต่ละองคป์ระกอบในอตุสำหกรรมเพลง 

 
 
ที่มำ: กระทรวงวฒันธรรมและกำรท่องเที่ยว (ค.ศ. 2003) แผนสง่เสรมิอตุสำหกรรมดนตรี วำระ 5 ปี, หนำ้ 
13 
 
  นอกจำกนี ้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมดนตรี 'มำตรำ 12 (กำรสนับสนุน
ส ำหรบัควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศและกำรขยำยตวัในต่ำงประเทศ) ไดม้ีกำร เตรียมพืน้ฐำนทำงกฎหมำย
ส ำหรบักำรสนบัสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเคพอป และกำรขยำยไปยงัต่ำงประเทศ เนือ้หำของ
กฎหมำยมีดงันี ้
'มำตรำ 12 (กำรสนบัสนนุส ำหรบัควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศและกำรขยำยตวัในต่ำงประเทศ)'14 

(1) รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวควรสรำ้งรำกฐำนส ำหรบักำรส่งเสริม 

 

14 음악산업진흥에 관한 법률 (약칭: 음악산업법) [시행 2006.10.29.] [법률 제 7942 호, 2006.4.28., 제정] 

อุตสำหกรรมเพลง
วัฏจักรทีเ่ป็นธรรม
กำรสร้ำงระบบ

ระบบนิเวศนว์งกำรดนตรี
กำรผลิตสินคำ้ทำงดนตรทีี่มีคณุภำพ        
โครงสรำ้งกำรจดัจ  ำหน่ำยที่ทนัสมยั                
จดัตัง้ระบบกำรคำ้ที่เป็นธรรม

วิชำกำร                          
กำรวิจยัเพลงยอดนิยม             

กำรรว่มมือของกลุม่มหำวิทยำลยั                  
กำรวิจยันโยบำยที่เก่ียวขอ้ง

รัฐบำล                              
ก่อตัง้โครงสรำ้งพืน้ฐำน              

กำรปรบัโครงสรำ้งระบบกฏหมำย                        
สง่เสรมิกำรไปสูต่ำ่งประเทศ

ผู้ผลิตเพลง                        
กำรสรำ้งเนือ้หำที่มีคณุภำพ        

กำรสรำ้งรำกฐำนทำงวฒันธรรม
และศิลปะ                                  

จดักิจกรรมกำรแสดง

ผู้บริโภคส่ือต่ำงๆ                
มีรำยกำรดนตรทีี่หลำกหลำย 
กำรก่อตวัของวฒันธรรมคนรกั

ดนตร ี                                  
สรำ้งจิตส  ำนึกเรือ่งลิขสิทธ์ิ
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ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและกำรแลกเปลี่ยนในอุตสำหกรรมดนตรี และเสริมสรำ้งสถำนะระหว่ำง
ประเทศ 

(2) รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงวฒันธรรมและกำรท่องเที่ยวอำจสนบัสนุนโครงกำรที่เก่ียวขอ้งกับกำร 
จัดตัง้ระบบสหกรณท์ี่เก่ียวกับกำรส่งออก เช่น กำรร่วมผลิตกับต่ำงประเทศ สนับสนุนกิจกรรมกำรตลำด 
และประชำสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ กำรดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ และกำรจัดนิทรรศกำร ดนตรี
นำนำชำติ  เพื่อกระตุน้กำรเขำ้สูต่ลำดต่ำงประเทศของบนัทกึเพลง ฯลฯ . 

(3) รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงวฒันธรรมและกำรท่องเที่ยวอำจจดัตัง้และด ำเนินกำรส ำนักงำนใน 
ทอ้งที่เพื่อใหด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ในช่วงกลำงปี ค.ศ. 2000  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นกีดกันฮัน-รยู และต่อตำ้นฮัน-รยู อัตรำกำร
เติบโตของกำรส่งออกของกำรออกอำกำศและภำพยนตร ์เนือ้หำหลกัของฮนัรยูชะลอตวั  จนส่งผลใหก้ำร
ส่งออกชะลอตวั 'คณะกรรมกำรที่ปรกึษำนโยบำยคลื่นของเกำหลี ' ถูกก่อตัง้ขึน้โดยรฐับำล ของประธำธิบดี 
โน ม-ูฮยอน เพื่อวิเครำะหแ์ละระบุปัญหำอย่ำงถูกตอ้งและก ำหนดมำตรกำรรบัมือ ที่เหมำะสมในระดบัชำติ
เพื่อใหก้ระแสเกำหลีสำมำรถด ำเนินต่อไดล้ลุว่ง 
  คณะกรรมกำรประกอบด้วย กรรมกำร จ ำนวน 25 คน ในจ ำนวนนีม้ีบุคคลหรือผู้เชี่ยวชำญ ที่
สำมำรถเป็นตวัแทนของอตุสำหกรรมวฒันธรรม เช่น ละคร ภำพยนตร ์กำรออกอำกำศ และดนตรี ตลอดจน
วงกำรวิชำกำร เศรษฐกิจ กฎหมำย และสื่อ และหวัหนำ้คณะ 6 องคก์รที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำน ส่งเสริม
เนือ้หำวฒันธรรมเกำหลี เมื่อรวบรวมกรรมกำรในกำรประชุมไดค้รบแลว้ เห็นไดว้่ำกระแสเกำหลี ไดร้บักำร
ส่งเสริมจำกภำคเอกชน แต่หลักกำรพืน้ฐำน คือ รฐับำลควรใหก้ำรสนับสนุนกิจกรรม ในอุตสำหกรรม
ดนตรี15 

ในช่วงเดือนกรกฎำคม ปี ค .ศ. 2005 กระทรวงวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยวรำยงำนต่อ 
ประธำนำธิบดีเรื่อง 'กำรแข็งแกร่งดำ้นวัฒนธรรม C-KOREA 2010: กลยุทธ์ในอนำคต ของสำธำรณรฐั
เกำหลมีีควำมสขุและรุง่เรืองดว้ยวฒันธรรม' เพื่อสำนต่อและเผยแพรก่ระแสเกำหลี อย่ำงต่อเนื่อง16 
  ฝ่ำยบรหิำรของรฐับำลประธำนำธิบดี โน ม-ูฮยอน น ำเสนองำนหลกั เช่น กำรสง่เสรมิกำรเขำ้ตลำด 
อตุสำหกรรมวฒันธรรมระดบัสำกล และกำรเสรมิสรำ้งพลงัของแบรนดแ์ห่งชำติผ่ำนกระแสโลกำภิวตันข์อง
ฮัน-รยู  ดว้ยเหตุนี ้นโยบำยกำรสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และเป็นระบบ จึงถูกน ำมำใชใ้นอุตสำหกรรมเกม 
อตุสำหกรรมภำพยนตร ์อตุสำหกรรมเพลง และอตุสำหกรรมสื่อวิดีโอ ฝ่ำยบรหิำรของรฐับำล เนน้กำรจดัตัง้
ระบบธรรมำภิบำลและพยำยำมเพิ่มกำรประสำนกำรด ำเนินนโยบำย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำร

 

15 이균성, “정부, 한류(韓流) 지속 확산을 위한 지원방안 마련”, 아이뉴스 24, 2005.02.01. 

https://www.inews24.com/view/138495 

16 문화관광부(2005), “문화강국(C-KOREA) 2010: 문화로 부강하고 행복한 대한민국의 미래전략” 

https://www.inews24.com/view/138495
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เสริมสรำ้งควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัท มหำวิทยำลยั สถำบนัวิจยัและรฐับำล โดยกำรเปิดใชง้ำนระบบกำร
ก ำกบัดแูล เช่น กำรลงนำมในขอ้ตกลง ว่ำดว้ยควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ระหว่ำงกระทรวงที่เก่ียวขอ้งภำยใน
รฐับำลดังภำพ <ภำพ 3.2>  จำกผลลพัธ์ของควำมร่วมมือ ที่เห็นไดช้ัด กรณีศูนยอ์ุตสำหกรรมวัฒนธรรม
ภูมิภำคแทกู ซึ่งบริษัทเอกชน มหำวิทยำลยั และรฐับำลทอ้งถิ่น ส่วนกลำง ไดร้่วมมือกนัเพื่อสรำ้งภำคส่วน
จำกเครือข่ำยมหำวิทยำลยัใหค้วำมร่วมมือในกลุม่อตุสำหกรรมวฒันธรรมเฉพำะทำง เช่น เกม ถือเป็นกรณี
ที่ประสบควำมส ำเร็จ นอกจำกนี ้เทศกำลเพลงเอเชียยงัจัดขึน้เป็นครัง้แรก ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนและควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน เช่น มูลนิธิแลกเปลี่ยนอุตสำหกรรม วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (Asia 
Song Festival) เป็นสถำนที่ส  ำหรบัแลกเปลี่ยนระหว่ำงนกัรอ้งเคพอป และนกัรอ้งชำวเอเชียซึ่งยงัคงจดัขึน้
อย่ำงแข็งขนัมำจนถึงทกุวนันี ้17 
 

ภำพที่ 3.2 กลยทุธก์ำรแข็งแกรง่ดำ้นวฒันธรรม C-KOREA  
 

 
 
ที่มำ: กระทรวงวฒันธรรมและกำรท่องเที่ยว (ค.ศ. 2005) หนำ้ 9 
 

ถำ้บอกว่ำรฐับำลของประธำนำธิบดี คิม แดจุง เป็นผูส้รำ้งรำกฐำนกำรพัฒนำของอุตสำหกรรม 
วัฒนธรรมเกำหลีแล้วนั้น รฐับำลของประธำนำธิบดี โน มู-ฮยอน ไดเ้ตรียมนโยบำยสนับสนุนผ่ำนกำร 
ประเมินเนือ้หำกระแสเกำหลีและเลือกกำรพฒันำอตุสำหกรรมวฒันธรรมเป็นภำรกิจหลกั ในกำรปรบัแต่ง

 

17 한국국제문화교류진흥원, “제 1 회 아시아송페스티발(Asia Song Festival) 개최”, KOFICE, 2004.11.05 

http://m.kofice.or.kr/g200_online/g200_online_01_view.asp?seq=8906&page=99&tblID=gongji 

เนื้อหำ 

Contents

วัฒนธรรม

Culture 

กำรสร้ำงสรรค์

Creativity

http://m.kofice.or.kr/g200_online/g200_online_01_view.asp?seq=8906&page=99&tblID=gongji
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และส่งเสริมนโยบำยกำรสนับสนุนแต่ละภำคส่วนใหล้ึกซึง้ยิ่งขึน้ รฐับำลของประธำนำธิบดี โน มู -ฮยอน 
จดัตัง้มลูนิธิแลกเปลี่ยนอตุสำหกรรมวฒันธรรมแห่งเอเชียที่ขึน้เพื่อรบัผิดชอบโครงกำรฮนั-รย ูและรฐับำลได้
ปฏิบัติตำมนโยบำยควำมร่วมมือกับนักวิชำกำรและฝ่ำยอ่ืนต่ำง เพื่อด ำเนินกิจกำรใหผ้่ำนวิกฤตกระแส
เกำหลีได ้
 
3.3 สมัยประธำนำธิบดี ลี มยอง-บัก (2008.2 – 20013.2) 
 
 ยุคนีเ้ป็น ช่วงเวลำแห่งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเคพอปแบบก้ำวกระโดด ประเมินไดว้่ำ นโยบำย
กระแสเกำหลีของของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั นัน้ ค่อนขำ้งสะทอ้น ขอ้เท็จจรงิในตลำด และเป็นกระแส
เกำหลีเพื่อเชิงพำณิชย ์และลดแนวคิดของเนือ้หำ (Contents) 
“จำกนีไ้ป วฒันธรรมก็คือธุรกิจครบั จ ำเป็นที่ตอ้งสรำ้งพืน้ฐำนควำมแข็งแกร่งทำงวฒันธรรมเพื่อยกระดับ 
กลยทุธ ์อตุสำหกรรม คอนเทนตค์รบั”18  
 รฐับำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บัก ใหค้วำมส ำคัญกับนโยบำยในอุตสำหกรรม เนือ้หำทำง
วัฒนธรรม เป็นกลยุทธ์ในกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มที่ยอดเยี่ยมโดยเนน้ที่กำรปลูกฝังเนือ้หำ ที่มียอดขำยสูงสุด
โดยพิจำรณำถึงวฒันธรรมเป็นมำตรฐำนของกำรขำยสินคำ้และกำรพำณิชย ์(Choi Young-hwa, 2017:72) 
หลงัจำกประสบควำมส ำเรจ็ในกำรแสดงเคพอปที่ปำรีส ประเทศฝรั่งเศส และประเทศแถบละตินอเมรกิำ ใน
ปี ค.ศ. 2011และGangnam Style ของ PSY ไดร้บัควำมนิยมไปทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2012 เคพอปไดร้บักำร
ประเมินคณุค่ำในระดบัสงูและมีกำรใชน้โยบำยกำรฝึกอบรมอย่ำงเขม้ขน้ นอกเหนือไปจำกนโยบำยฮันรยูที่
เน้นเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของกำรบริหำรรฐับำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บัก นโยบำยเนือ้หำ
วฒันธรรมฮนัรยทูี่สำมำรถสง่ออกไปไดท้ั่วโลก จะถูกน ำไปใช ้นโยบำยเนือ้หำวฒันธรรมฮนัรยูของรฐับำลนี ้
ได้ก ำหนดรูปแบบและจัดตั้งองค์กรสนับสนุน ของรัฐบำลส ำหรับฮัน-รยู ผ่ำนกำรเปิดตัวกลุ่มส่งเสริม
วัฒนธรรมฮัน-รยู ภำยในกระทรวงวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยวในปี ค .ศ.2012 'สถำบันส่งเสริม
วฒันธรรมฮนั-รยู' รบัหนำ้ที่ใหก้ำรสนบัสนุน ที่ครอบคลมุและเป็นระบบภำยในรฐับำล เพื่อใหก้ระแสควำม
นิยมเคพอปสำมำรถน ำไปสู่วัฒนธรรมเกำหลี ที่ครอบคลุมทุกดำ้นของวัฒนธรรมเกำหลี 19  รฐับำลของ
ประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกัสนบัสนนุใหเ้กิด ยคุของฮนัรยทูี่ก ำหนดเปำ้หมำยไปทั่วโลกนอกเหนือจำกเอเชีย
ผ่ำนนโยบำยกำรส่งเสริม และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ไดพ้ยำยำมสนับสนุนกำรพัฒนำคอนเทนตข์องฮนัรยูอ
ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้นือ้หำของเคพอปเป็นสำกลโดยกำรหล่อเลีย้งเนือ้หำเคพอปฮนัรยูอย่ำงมืออำชีพมำก

 

18 문화체육관광부(2008), 이명박 대통령 취임식 

식사 https://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132013612 
19 김용운, “정부 한류문화진흥단 30 일 출범”, 이데일리, 2012.01.30.   

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01961446599402968&mediaCodeNo=257 

https://www.korea.kr/archive/speechView.do?newsId=132013612
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01961446599402968&mediaCodeNo=257
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ขึน้ เพื่อสง่เสรมิวฒันธรรมฮนั-รย ูองคก์รที่ปรกึษำต่ำง ๆ ก็ถกูจดัโดยภำคเอกชนเขำ้รว่มดว้ย โดยในจ ำนวน
นัน้ 'คณะกรรมกำรที่ปรกึษำส่งเสริมวฒันธรรมฮนัรยู' เป็นสภำที่หำรือเก่ียวกบัทิศทำงนโยบำยและงำน ใน
ยุคฮนั-รยู 3.0 ซึ่งจดัท ำขึน้ โดยคณะกรรมกำรประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชำญเอกชนในสำขำต่ำงๆ เช่น วิชำกำร 
วัฒนธรรมทั่วไป วัฒนธรรมดั้งเดิม วิจิตรศิลป์ อุตสำหกรรมคอนเทนต์วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว และ
เศรษฐศำสตร ์

กำรบริหำรงำนรฐับำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั ดังตำรำง <ตำรำงที่  3.2> ที่แตกต่ำงไป
จำก 2 รัฐบำลก่อนหน้ำนี ้ที่สุด คือ ควำมเท่ำเทียมและกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รัฐบำลของ
ประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกัสนบัสนุน กำรแข่งขนัและกำรสนบัสนุนอย่ำงเขม้ขน้ส ำหรบัเนือ้หำที่ยอดเยี่ยม
เพื่อใหไ้ดค้วำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ที่ดีที่สดุ ในฐำนะที่เป็นเลิศของของเคพอป รฐับำลของประธำนำธิบดี 
ลี มยอง-บกั ไดข้ยำยและสรำ้ง โครงสรำ้งพืน้ฐำนเคพอป ผ่ำนกำรเปิดหอ้งโถงแสดงดนตรียอดนิยมในปี 
ค.ศ. 2011 เพื่อสนบัสนุนเคพอป อย่ำงเขม้ขน้ โดยแสดงเจตจ ำนงที่จะ 'รกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของเคพอป'20 และไดจ้ดัตัง้ คณะกรรมกำรแบรนดร์ะดบัชำติภำยใตก้ำรควบคมุโดยตรงของประธำนำธิบดี
เพื่อจดักำรแบรนดแ์ห่งชำติอย่ำงเป็นระบบ และคณะกรรมกำรจดังำนเคพอปในระดบัโลกที่เรียกว่ำ 'K-Pop 
World Festival'21 มีกำรใหก้ำรสนับสนุนแก่ทุกประเทศที่เก่ียวขอ้งกับฮัน-รยู เช่น คณะกรรมกำรแบรนด์
แห่งชำติที่จดังำนฮนัรยผู่ำนควำมรว่มมือระหว่ำงกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง 

ในยุคกำรบริหำรงำนรฐับำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั มีกำรใชน้โยบำยเชิงรุกที่มุ่งเป้ำ ไปที่
ผูบ้ริโภคในประเทศและต่ำงประเทศ ควบคู่ไปกับควำมร่วมมืออย่ำงแข็งขันของผูบ้ริโภค เมื่อควำมนิยม
ของเคพอปเติบโตขึน้ แฟนคลบัก็ใหค้วำมสนใจภำษำเกำหลีในต่ำงประเทศมำกขึน้เรื่อยๆ ฝ่ำยบริหำรของ
รฐับำลประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั ไดเ้สริมควำมแข็งแกร่งใหก้ับบทบำทขององคก์รต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำน
ส่งเสริมวัฒนธรรมต่ำงประเทศ และสถำบนัภำษำเซจง ในแต่ละประเทศเพื่อเผยแพร่ กระแสเกำหลีและ
ตัวอักษรเกำหลี วัฒนธรรมพอป เช่น เคพอป ตัวอย่ำงทั่วไป คือ กำรเผยแพร่กำรศึกษำภำษำเกำหลี ใน
ประเทศไทย หลงัจำกที่กำรศึกษำภำษำเกำหลีได ้ด ำเนินประสบควำมส ำเร็จในกำรสอนภำษำเกำหลี ใน
ระดบัอดุมศึกษำของไทย และในปี ค.ศ. 2008 ไดเ้ริ่มสอนภำษำเกำหลีในโรงเรียนมธัยมศึกษำเป็นครัง้แรก 
ด้วยควำมร่วมมือของ  ศ . ดร .ปริศวร์ ยิ ้น เสน และคณำจำรย์จำกสำขำวิชำภำษำเกำหลี  ที่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์วิทยำเขตปัตตำนี ประเทศไทย22  ในหลักสูตรกำรศึกษำภำษำเกำหลี ใน

 

20 문화체육관광부(2011), “대중문화예술산업 중·장기 발전 계획” 

21 국가브랜드위원회 등과 외교부, 문화체육관광부 등 관계 부처 및 KBS 와 창원시 등의 협치(Governance)를 

통해 해외 K-POP 팬덤을 대상으로 전 세계 해외문화홍보원에서 예선전을 열고, 각국의 본선 진출자들이 

한국에서 경연하는 ‘K-POP WORLD FESTIVAL’이 2011 년부터 성황리에 개최되어 전 세계를 대상으로 하는 

국가브랜드 위상 제고에도 새로운 전기를 열었다. 

22 Prof. Dr. Parit Yinsen 는 태국 최초의 한국어교육 교수이며, 태국의 중고등학교에 한국어교육을 개설하는데 
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ประ เทศไทย  มูลนิ ธิ  Korea Foundation และมูลนิ ธิ  Korea Foundation for International Cultural 
Exchange ได้ช่วยมอบทุนกำรศึกษำและจัดส่งครูเพื่อแก้ปัญหำ กำรขำดแคลนครู นอกจำกนี ้สถำน
เอกอัครรำชทูตเกำหลี ซัมซุง และบริษัทเกำหลีอ่ืนๆ ในประเทศไทย มีส่วนในกำรก่อตั้งและเผยแพร่ 
กำรศกึษำ (Yinsen, 2011). ในทำ้ยท่ีสดุ อำจกลำ่วไดว้่ำ นโยบำยสนบัสนุน อย่ำงแข็งขนัของรฐับำลเกำหลี 
และกำรยอมรับอย่ำงแข็งขันจำกกระทรวงของรัฐบำล สถำบันที่เก่ียวข้อง บริษัท และผู้บริโภค ใน
ต่ำงประเทศเป็นผลมำจำกกำรจดัตัง้เครือข่ำยควำมรว่มมือของทกุฝ่ำย 

 
ตำรำงที่ 3.2 นโยบำยดำ้นฮนัรยแูละอตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้งในรฐับำลประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั 

 
ประเด็น นโยบำย และ อุตสำหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

กำรประชำสมัพนัธแ์บรนด ์

- สรำ้งเงื่อนไขต่ำงๆ เพื่อสง่เสรมิภำพลกัษณแ์บรนดแ์ห่งชำติ 
          (จดัตัง้คณะกรรมกำรแบรนดแ์ห่งชำติและเชื่อมโยง 
            คอนเทนตเ์ขำ้กบัธุรกิจแบรนดแ์ห่งชำติ 

-  จดัตัง้คณะกรรมกำรดแูลกำรประชำสมัพนัธใ์หม้ำเยี่ยม 
          สำธำรณรฐัเกำหลี ( มุ่งสง่เสรมิกำรมำเยี่ยมเกำหลี ช่วง  
          ค.ศ.2010-2012 จดักิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ เช่น เทศกำล  

           กระแสเกำหลี กำรผลิตโฆษณำ กำรเชื่อมโยงสินคำ้    
         เขำ้กบัศิลปินที่มีชื่อเสียงกบักระแสเกำหลี) 

กำรก่อตัง้ศนูยว์ฒันธรรม 
และศนูยเ์กำหลีในต่ำงประเทศ 

 

- ขยำยศนูยว์ฒันธรรมใหเ้ป็นฐำนในต่ำงประเทศเพื่อสง่เสรมิ 
กำรน ำเสนอวฒันธรรม (เพิ่มจำก 12 แห่ง ในปี ค.ศ.2008 
เป็น 24 ในปี ค.ศ. 2012) 

- สง่เสรมิกำรก่อตัง้ศนูยว์ฒันธรรมในต่ำงประเทศ โดยมุ่งเนน้
ในกลุม่ประเทศที่ 3 ที่มีกำรบรโิภควฒันธรรมเป็นจ ำนวน
มำก    

- ขยำยศนูยเ์กำหลีในต่ำงประเทศเพื่อเป็นศนูยร์วม
วฒันธรรม 

กลยทุธก์ำรสง่ออกภำษำเกำหลี 
- สนบัสนนุกำรสรำ้งแบรนด ์ และขยำยกำรก่อตัง้สถำบนั 

ภำษำเซจง ซึ่งเป็นหน่วยงำนดำ้นกำรเรียนกำรสอน ภำษำ
เกำหลี (เพิ่มจำก 11 แห่ง ใน 3 ประเทศ ในปี ค.ศ.2007 เป็น 

 

크게 기여하였다. 
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90 แห่ง ใน 43 ประเทศ ในปี ค.ศ. 2012) 
- ขยำยกำรสนบัสนนุบุคลำกรที่มีใบประกำศนียบตัรดำ้นกำร 

สอนภำษำเกำหลีไปต่ำงประเทศ และเพิ่มกำรสง่เสรมิ 
บคุลำกรดำ้นกำรศึกษำที่เป็นบคุลำกรสญัชำตินัน้ๆ  

กำรสนบัสนนุกำรสง่ออก 

ธุรกิจคอนเทนต ์

ไปตลำดต่ำงประเทศ 

 

- สนบัสนนุกำรก่อตัง้สมำคมส่งออกวฒันธรรม 
- กำรสง่เสรมิกำรสง่ออกไปต่ำงประเทศดว้ยกลยทุธ ์และ กำร

ผลิต คอนเทนตว์ฒันธรรมที่เป็นสำกล สนบัสนุนใหผู้ผ้ลิต
และผูจ้ดักิจกรรมในต่ำงประเทศไดท้ ำธุรกิจรว่มกนั จึงให้
ค ำปรกึษำส ำหรบัขอ้มลูตลำดทอ้งถิ่น สง่เสรมิ คอนเทนต์
ภำยในประเทศเพื่อเผยแพรใ่นต่ำงประเทศ และกำรขยำย
ธุรกิจในทอ้งถิ่น 

พฒันำโปรแกรมและรูปแบบ 

กำรท่องเที่ยวดว้ยกำรน ำ 

คอนเทนตก์ระแสเกำหลี 

มำปรบัใช ้

 

- กำรสง่เสรมิและแสวงหำคอนเทนตก์ำรท่องเที่ยวแบบใหม่ 

- มุ่งเนน้กำรตลำด และกำรพฒันำโปรแกรมกำรท่องเที่ยว 

ดว้ยกำรน ำคอนเทนตก์ระแสเกำหลี เช่น เคพอป ดรำม่ำ 

และ ภำพยนตรม์ำปรบัใช ้

กำรมุ่งสนบัสนนุและสง่เสรมิ 

กลยทุธค์อนเทนตว์ฒันธรรม 

- จดัตัง้ “กำรประชมุหำรือสรำ้งกลยทุธก์ระแสเกำหลี”  เพื่อให้
เกิดกำรกลบัมำบริโภคเคพอปซ ำ้หลำยครัง้ ถือไดว้่ำ เป็นสิ่ง
ใหม่ที่จ  ำเป็นในกำรสรำ้งฝ่ำยผูบ้รโิภคใหเ้ขม้แข็ง  

- มุ่งสง่เสรมิดนตรีพอป เช่น ผลกัดนันกัรอ้งหนำ้ใหม่ จดั
เทศกำลดนตรีเอเชีย จดัเทศกำลเคพอปในต่ำงประเทศ เช่น 
พทัยำ ซปัโปะโระ และจดัท ำช่องทำงน ำเสนอดนตรี ใน
ต่ำงประเทศ 

- เชือ้เชิญผูด้แูลสมำคมแฟนคลบัของดำรำเกำหลีที่มีชื่อเสียง 
และ สรำ้งเครือข่ำยกำรแนะน ำกำรขำยคอนเทนต ์ กระแส
เกำหลีใหเ้หมำะสมกบัตลำดในต่ำงประเทศ 

- สรำ้งบรรยำกำศใหเ้กิดกำรสรำ้งคอนเทนตก์ระแสเกำหลี 
เพื่อไปสูเ่ปำ้หมำยไปสูก่ำรสรำ้งกลุม่คอนเทนตท์ี่เป็นเลิศ 
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แลกเปลี่ยนกิจกรรมวฒันธรรม 

- กำรสง่เสรมิกำรน ำเสนอดนตรีพอปและน ำเสนอดนตรีสำกล 
- จดัแสดงเคพอปในต่ำงประเทศ (จดัเทศกำลดนตรี 

นำนำชำติที่พทัยำ ประเทศไทย จดัเทศกำลคอนเสิรต์ ขนำด
ใหญ่รว่มกนัระหว่ำงเกำหลี และมองโกเลีย จดัแสดงเคพอป
ในเทศกำลหิมะซปัโปะโระ 
จดัคอนเสิรต์รว่มกนัระหว่ำงเกำหลี และ จดัเทศกำลดนตรี
เอเชีย เป็นตน้ 

ลงนำมควำมรว่มมือ MOU กบั 

กลุม่ธุรกิจและหน่วยงำนต่ำงๆ 

- กำรรว่มพฒันำระหว่ำงกลุม่ธุรกิจเขำ้กบักระแสเกำหลี กำร
ปรบัใชเ้ขำ้ดว้ยกนัระหวำ่งเทคโนโลยีและวฒันธรรม (ลง
นำมควำมร่วมมือ MOU กบัหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น กระทรวง
ควำมมั่นคง กระทรวงกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ   กระทรวง
สตรีและครอบครวั กระทรวงแรงงำน กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงสง่เสรมิสินคำ้เกษตร เป็นตน้)  

- ลงนำมควำมรว่มมือ MOU กบัภำคธุรกิจ เช่น บรษิัทกูเกิล 
บรษิัทซมัซุง สถำนีโทรทศัน ์ MBC บรษิัทยำฮ ู บรษิัทเอน
เตอรเ์ทนเมนต ์ SM บริษัทเอนเตอรเ์ทนเมนต ์ VANK 
นอกจำกนีแ้ลว้ ยงัมี สำยกำรบิน และ บรษิัทท่องเที่ยว อีก
หลำยแห่ง เป็นตน้  

ที่มำ: Choi Young-hwa (2014), p.79  
 
สำมำรถเห็นกำรบริหำรงำนรฐับำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั ในกำรส่งเสริมเคพอป โดย

ภำครฐัไดช้ัดโดยเนน้เชิงพำณิชยม์ำกขึน้สำมำรถเห็นเนือ้หำดังกล่ำวใน “แผนส่งเสริมอุตสำหกรรมดนตรี
ระยะกลำง ที่ประกำศในปี ค.ศ. 2009  ดงัตำรำง <ตำรำงที่  3.3> 
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ตำรำงที่ 3.3 แผนสง่เสรมิอตุสำหกรรมดนตรีระยะกลำง (ค.ศ. 2009 – 2013) 
 

ประเด็น ภำรกิจ โครงกำรทีส่่งเสริม 

เนน้ควำมร่วมมือ 
ระดบันำนำชำติและ 
สรำ้งดนตรีเกำหลี 
ไปสูร่ะดบัสำกล 

กำรใชด้นตรีพอปขบัเคลื่อน 
ใหเ้กิดกำรบริโภคกระแสเกำหลี 

ซ ำ้ๆ 

- ขยำยกำรน ำเสนอไปสูง่ำนดนตรีเอเชีย  
- มุ่งสง่เสรมิงำนดนตรีเอเชีย เสำะหำตลำด 
เพลงเอเชียในหลำยแห่ง มุ่งเนน้ จีน เกำหลี 
ญ่ีปุ่ น 
 

พฒันำไปสูต่ลำดใหม่ และ 
แสวงหำหนทำงไปสู่กระแส 
เกำหลีในระดบันำนำชำติ 

- มุ่งสง่เสรมิกำรสรำ้งเครือข่ำยเพลง 
    พอประดบัสำกล 
- น ำเพลงเกำหลีไปรว่มแสดงในตลำด   
   เพลงต่ำงประเทศ 
-เสำะหำแนวทำงใหม่เพื่อเขำ้สูต่ลำด 
    นำนำชำติ 
 

สรำ้งบรรยำกำศ 
กำรลงทนุในตลำดเพลง 
ใหต้รงกลุม่เป้ำหมำย 

ขยำยเนือ้หำเพลงผ่ำนกำร

สรำ้ง 

คอนเทนตด์ว้ยกำรสรำ้ง 

เนือ้หำเพลง 

-ก่อตัง้ชำรต์เพลงพอป และ พฒันำ    

    ควำมเป็นสำกล 

-ก่อตัง้รำงวลัแกรมมี่เกำหลี 

- มุ่งเนน้ควำมสำมำรถทำงดนตรี    

    ส ำหรบัฝึกซอ้มดนตรี  

-ด ำเนินแคมเปญขจดัรำกของเหต ุ   

     ที่เกิดเพลงผิดกฏหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 

 

มุ่งเนน้พืน้ฐำน 

กำรสรำ้งสรรค ์

เพื่อควำมหลำกหลำย 

ของดนตรี 

 

- สนบัสนนุรำยใหม่อย่ำงหลำกหลำย เช่น  

 นกัดนตรีทั่วไป/ อินดี ้

-สนบัสนนุกำรจดัเทศกำล  

 และคอนเสิรต์เพลงพอป 

-เริ่มก่อตัง้รำงวลัแผ่นเสียงทองค ำ   
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ประเด็น ภำรกิจ โครงกำรทีส่่งเสริม 

 เพลงพอป 

 

มุ่งเนน้ดแูล และ ใหค้วำมรู ้

เร่ืองลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

 

-สรำ้งควำมแข็งแกรง่ของอ ำนำจ    

   ระบบลิขสิทธิ์ 

-สนบัสนนุกำรใหค้วำมรูแ้ละอบรมเรื่อง  

   ลิขสิทธิ์ในชีวิตประจ ำวนั 

 

มุ่งเนน้กำรวำงพืน้ฐำน 
ไปสูต่ลำด  
และสง่เสรมิ 

โครงสรำ้งพืน้ฐำน 
อตุสำหกรรมเพลง 
เพื่อกำรเติบโต 

 

ขยำยโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
อตุสำหกรรมดนตรี 

 

-ปรบัปรุงโครงสรำ้งฮอลแ์สดงคอนเทนตข์ึน้  

  มำใหม่ สรำ้งและปรบัปรุงโอลิมปิกฮอลล ์

-ดแูลบุคลำกรเพลงพอประดบัสำกล 

-จดทะเบียนแยกรำยกำรคอนเทนตด์นตรี   

โดยเฉพำะเพื่อปอ้งกนักำรตกหลน่ 

 

อนรุกัษม์รดก และสนบัสนนุ 

เพลงยอดนิยม 

-จดัตัง้กำรยกระดบัของวฒันธรรมพอป 

-จดัตัง้ศนูยด์ำตำ้เพลงเกำหลี 

 

พฒันำระบบอตุสำหกรรมเพลง 

-จดัสมัมนำกำรสรำ้งสรรคอ์ตุสำหกรรม

ดนตรี 

-จดัตัง้งำนสมัมนำดนตรีพอประดบั

นำนำชำติ 

-สรำ้งศนูยว์ิจยัและพฒันำ(R&D) 

 

ที่มำ: กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว(2009), แผนสง่เสรมิอตุสำหกรรมดนตรีระยะกลำง  
        (ค.ศ. 2009 – 2013) 

 
รัฐบำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง -บัก ได้สนับสนุนงบประมำณ รวม 127,500 ล้ำนวอน 
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(ประมำณ 3,825 ลำ้นบำท)  เพื่อผลกัดัน 3 กลยุทธ์ส  ำคัญในกำรขับเคลื่อนเคพอปอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ 
นอกจำกนี ้ในนโยบำย อตุสำหกรรมเพลงที่ส  ำคญั คือ กำรจดังำนแสดงดนตรีนำนำชำติกรุงโซล และงำน
แสดงเคพอป ในต่ำงประเทศขึน้เพื่อสนบัสนนุกำรขยำย หน่วยงำนดำ้นควำมบนัเทิงในต่ำงประเทศ สง่เสรมิ
ช่องทำงเพลง 
เคพอปในต่ำงประเทศ และใชเ้ทศกำลที่มีชื่อเสียงในต่ำงประเทศเพื่อส่งเสริมกำรตลำดเคพอปในทอ้งถิ่น  
รฐับำลมีหนำ้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงคอนเสิรต์เคพอปกับเทศกำลทอ้งถิ่น หรือมีกำรแสดง เค
พอปทุกครัง้ที่มีกำรจัดเทศกำลทอ้งถิ่น และศนูยว์ฒันธรรมในต่ำงประเทศถูกใชเ้พื่อเป็นผูน้  ำ ในกำรก่อตัง้
แฟนคลบัของนกัรอ้งคลื่นเกำหลีหรือเพื่อสง่เสรมิโครงกำรสนบัสนนุชมุชนฮนัรยใูนต่ำงประเทศ 
เห็นได้ว่ำรัฐบำลนี ้สนับสนุนวงกำรบันเทิงในฐำนะอุตสำหกรรมระดับชำติ เพรำะรัฐบำลได้ระดม 
งบประมำณ เพื่อส่งเสริมและกำรตลำดเคพอปในประเทศและต่ำงประเทศ และผลิตภณัฑ ์ของหน่วยงำน
บันเทิงและไอดอล23 จำกตำรำง <ตำรำงที่ 3.4> เห็นได้ว่ำ กิจกรรมทั้งหมดจัดขึน้หรือสนับสนุน โดย 
องค์กำรกำรท่องเที่ยวเกำหลี , คณะกรรมกำรนักท่องเที่ยวเกำหลี , มูลนิธิแลกเปลี่ยนอุตสำหกรรม 
วัฒนธรรมเกำหลี, ส ำนักงำนเนือ้หำสรำ้งสรรค์ของเกำหลี, ส ำนักงำนส่งเสริมวัฒนธรรมต่ำงประเทศ, 
คณะกรรมกำรตรำสินคำ้แห่งชำติ และ คณะกรรมกำรกำรสื่อสำรแห่งเกำหลี ซึ่งสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
กีฬำ และกำรท่องเที่ยว งำนนีไ้ม่เพียงแค่จัดขึน้ในระดับควำมเป็นอิสระของทอ้งถิ่น แต่ไดร้บักำรส่งเสริม 
เชิงกลยทุธใ์นระดบัชำติโดยมีสว่นรว่มโดยตรงและใหก้ำรสนบัสนนุของฝ่ำยรฐับำล 

 
ตำรำงที่ 3.4 สถำนะของคอนเสิรต์ฮันรยูในภูมิภำคที่สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬำ และกำร
ท่องเที่ยว  (ค.ศ. 2011 – 2013) 

 

ชื่อเทศกำล รำยกำร 

ค. ศ. 2011 คอนเสิรต์ กำร
ท่องเที่ยวฮนั-รย ูเมืองอินชอน 

ผูจ้ดั: ศำลำว่ำกำรเมืองอินชอน องคก์รกำรท่องเที่ยวอินชอน  
         บริษัท HH, รำยกำรโทรทศัน ์MBC 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
       องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
 

ค. ศ. 2011 เทศกำล ละครเกำหลี 
ผูจ้ดั: สมำคมผูก้่อตัง้เทศกำลละครเกำหลี 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  

 

23 문화체육관광부(2012), “2012 콘텐츠산업백서” 
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ชื่อเทศกำล รำยกำร 

      ศำลำว่ำกำรเขตกยองซงัใต ้ศำลำว่ำกำรเมืองชินจ ู 
      ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรสื่อสำรแห่งเกำหลี ฯลฯ 
 

ค. ศ. 2011 เทศกำลควำมฝันฮนัร

ย ู

ผูจ้ดั: สมำคมสง่เสรมิกำรมำเยี่ยมเกำหลี  
         ศำลำว่ำกำรเขตกยองซงัเหนือ ศำลำว่ำกำรเขตกยองจ ู
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
      องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
 

ค. ศ. 2011 เทศกำลเพลงเอเชีย 

ผูจ้ดั: มลูนิธิแลกเปลี่ยนอตุสหกรรมเกำหลี  
         ศำลำว่ำกำรเขตแทกู ยนูิเซฟ รำยกำรโทรทศัน ์KBS 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
      สมำคมช่วยเหลือดแูลนกักีฬำโลก เขตแทก ู 
                 องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
 

คอนเสิรต์ฮนัรยรูมิทะเล 

ผูจ้ดั: สมำคมสง่เสรมิกำรมำเยี่ยมเกำหลี             
        ศำลำว่ำกำรเขตพซูำน รำยกำรโทรทศัน ์SBS          
        องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
 

คอนเสิรต์ฮนัรยสูดุสปัดำห ์

ผูจ้ดั: องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
        ศำลำว่ำกำรเขตกงัวอน                  
 

เทศกำลเคปอพโลก 

ผูจ้ดั: รำยกำรโทรทศัน ์KBS ศำลำว่ำกำรเขตชัง้วอน 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
      องคก์ำรสง่เสรมิวฒันธรรมไปสูต่่ำงประเทศ 
                 คณะกรรมกำรแบรนดแ์ห่งชำติ 
ผูส้นบัสนนุภำพรวม: บริษัทซมัซุง ธนำคำรกยองนมั 

คอนเสิรต์เคพอปฮนัรยู ผูจ้ดั: องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี รำยกำรโทรทศัน ์TVN 
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ชื่อเทศกำล รำยกำร 

     ทีมเทศกำลนำนำชำติ 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
           ยอซูเวิลดเ์อกซโ์พ 2012 
        

ค. ศ. 2012 เทศกำลเพลงเอเชีย 

ผูจ้ดั: มลูนิธิแลกเปลี่ยนอตุสำหกรรมวฒันธรรมเกำหลี 
        คณะกรรมกำรจดังำน ยอซูเวิลดเ์อกซโ์พ 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
                 องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
        

คอนเสิรต์กำรท่องเที่ยวฮนั-รย ู

ครัง้ที่ 4 เมืองอินชอน 

ผูจ้ดั: ศำลำว่ำกำรเมืองอินชอน องคก์รกำรท่องเที่ยวอินชอน  
         รำยกำรโทรทศัน ์SBS 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
       องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
 

ค. ศ. 2012 เทศกำลควำมฝันฮนัร

ย ู

ผูจ้ดั: สมำคมผูส้รำ้งผลงำนบนัเทิงเกำหลี 
         สมำคมสง่เสรมิกำรมำเยี่ยมเกำหลี 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
        

ค. ศ. 2012 เทศกำล ละครเกำหลี 

ผูจ้ดั: สมำคมผูส้รำ้งผลงำนละครเกำหลีชัน้เลิศ 
         สมำคมสง่เสรมิกำรมำเยี่ยมเกำหลี 
ผูส้นบัสนนุ:กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว  
                 ศำลำว่ำกำรเขตคยองซงัใต ้ศำลำว่ำกำรเขตกชินจู 
                 สมำคมผูส้รำ้งสื่อ องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 
                มลูนิธิแลกเปลี่ยนอตุสำหกรรมเกำหลี 
                ศนูยส์ง่เสรมิกำรสรำ้งคอนเทนตเ์กำหลี 
               สมำคมนกัจดัรำยกำรเกำหลี                  
 

ที่มำ: ชเว ยองฮวำ (ค.ศ. 2014) หนำ้ 150 
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 สมัยรฐับำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บัก ไดก้ ำเนิดรำยกำรออดิชันไซเบอรจ์ ำนวนมำก เช่น 
รำยกำร Mnet รำยกำร ซูเปอรส์ตำรเ์ค เป็นตน้ มีจ ำนวนรำยกำรออดิชนัที่คัดเลือกนกัรอ้งเคพอปหนำ้ใหม่ 
เพิ่มขึน้ และจ ำนวนโรงเรียนสอนรอ้งเพลงเพิ่มขึน้กว่ำสิบเท่ำ มีสถำบันด้ำนดนตรีเคพอปเพิ่มขึน้กว่ำ    
3,000 แห่ง กระแสเกำหลีที่พัฒนำอย่ำงมำกเช่นนี ้สำมำรถเห็นไดว้่ำ เริ่มมำจำกกำรผลกัดันสมัยรฐับำล 
ของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บัก อย่ำงจริงจัง นอกจำกนี ้รฐัไดล้งนำมในบันทึกควำมเข้ำใจโดยตรงกับ 
Google เพื่ อ เ ปิดช่อง เคพอป  บน YouTube ซึ่ ง เ ป็นแพลตฟอร์มสื่ อ  (Choi Kwang sik, 2013: 202) 
เช่นเดียวกบั <Cover Dance Festival> รฐับำลควำมส ำคญักบัเรื่องเคพอปเป็นอย่ำงยิ่ง เห็นไดจ้ำก รฐัได้
จดัสมัมนำผูป้กครองของนกัเรียนเพื่อใหค้วำมรู ้และท ำควำมเขำ้ใจ ส ำหรบัผูต้อ้งกำรเขำ้โปรแกรม คดัเลือก 
เพื่อสรรหำผูไ้ดร้บัคัดเลือกเพื่อเขำ้อบรมในบริษัทเอนเตอรเ์ทนเมนตข์องเกำหลีตัง้แต่อำยุยังนอ้ย ซึ่งตอ้ง
ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง และผู้ปกครองต้องเข้ำใจและเห็นด้วยกับทุกกิจกรรมของบริษัท          
และบริษ ทเอนเตอรเ์ทนเมนตเ์หล่ำนีม้ีสถำบนัฝึกศิลปินเป็นของตนเองดงัภำพ <ภำพ 3.3>  มีหลำยโดยมี
เปำ้หมำย เพื่อเผยแพรเ่คพอป หลงัจำกควำมส ำเรจ็ของ Gangnam Style รฐับำลเริ่มพฒันำผลิตภณัฑด์ำ้น
กำรท่องเที่ยวโดยกำรวำงแผนพืน้ที่ Gangnam เป็นหลกัสูตร และพืน้ที่เขตชองนัม (Cheongdam-dong) 
เป็นถนน Hallyu star นอกจำกนี ้อตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงกำรแพทยซ์ึ่งรวมบรกิำรทำงกำรแพทย ์และ
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยว ได้กำรขยำยต่อไปยังอุตสำหกรรมบริกำรระดับมัธยมศึกษำ และ
ระดับอุดมศึกษำเพื่อใหแ้ฟนๆ เลียนแบบรูปลักษณ์ของไอดอลเคพอป ไดเ้ริ่มตน้ขึน้ครัง้แรก ในช่วงกำร
บรหิำรของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั (องคก์ำรสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวเกำหลี 2011: 24). 
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ภำพ 3.3 สถำบนัฝึกศิลปินของ YG Entertainment 
 

 
ทีมำ: ผูว้ิจยั, ค.ศ. 2022 
 

เนื่องจำกเคพอปไดร้บัควำมนิยมไปทั่วโลก รฐับำลจึงวำงแผนนโยบำยที่เก่ียวขอ้ง และสนบัสนุน
ผ่ำนกระทรวงที่เก่ียวขอ้งและเครือข่ำยส่วนตัว ตำมหลกักำรของ 'กำรคดัเลือกและควำมเขม้ขน้' นโยบำย
สนบัสนนุที่เนน้เคพอป ไดถ้กูน ำมำใชซ้ึ่งเป็นผูน้  ำในกำรสง่เสรมิ เคพอป  นอกจำกกระทรวงวฒันธรรม กีฬำ 
และกำรท่องเที่ยว ซึ่งรับผิดชอบนโยบำยวัฒนธรรมแล้ว หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับฮันรยูยังได้จัดตั้งใน
กระทรวงที่ไม่ใช่วัฒนธรรมดว้ย ดังนั้น จึงเห็นไดว้่ำ รฐัมีส่วนเก่ียวขอ้งกับโครงกำรส่วนใหญ่ที่เก่ียวขอ้ง
กบัฮนั-รย ูและ แสดงใหเ้ห็นถึง ระบบธรรมำภิบำล ที่รว่มมือกนัอย่ำงเหนียวแน่นสูเ่ปำ้หมำยร่วมกนัของกำร
พัฒนำประเทศผ่ำนแนวปฏิบัติ ที่เป็นเครือข่ำยของสถำบัน นโยบำย และองค์กรที่เก่ียวข้องต่ำงๆ ใน
ขณะเดียวกัน เคพอปไดแ้พร่กระจำย ออกไปมำกขึน้ เนื่องจำกมีกำรเพิ่มกำรสนับสนุนและขอ้ตกลงของ
สำธำรณชนเพื่อพฒันำเคพอปอย่ำงเต็มที่ 
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3.4 สมัยรัฐบำล ประธำนำธิบดี ปำรค์ กึน-ฮเย (2013.02 – 2017.03) 

 
นโยบำยฮนัรยขูองรฐับำล ประธำนำธิบดี ปำรค์ กึน-ฮเย มุ่งเนน้ไปที่กำรสรำ้งระบบ ควำมรว่มมือ 

กบัสถำบนัอ่ืนๆ และภำคเอกชน โดยต่ำงไปจำกนโยบำยฮนัรยทูี่มีศนูยก์ลำงอยู่ที่กระทรวงวฒันธรรม กีฬำ 
และกำรท่องเที่ยว เมื่อวนัที่ 19 มีนำคม ค.ศ. 2014 ไดม้ีกำรเปิดตวั 'คณะกรรมกำรฮนั-รย ู3.0' และ ไดม้ีกำร
เปิดตวัองคก์รวำงแผนฮนัรยู (Hallyu Planning Group) ภำยใตก้ำรดแูลของคณะกรรมกำรฮนั-รยู 3.0 ใน
วนัที่ 19 มิถนุำยน ค.ศ. 2015  นัน้ เป็นองคก์รที่ปรกึษำภำครฐัและเอกชนซึ่งประกอบ ดว้ยสถำบนักำรศึกษำ
องคก์รที่เก่ียวขอ้งอตุสำหกรรมคอนเทนตแ์ละรฐับำล สว่นองคก์รวำงแผนฮนั-รย ู มหีนำ้ที่รบัผิดชอบในกำร
จดัตัง้ระบบควำมรว่มมือระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชน และสง่เสรมิ ควำมรว่มมือระหว่ำงอตุสำหกรรม
วฒันธรรมและอตุสำหกรรมทั่วไป เป็นองคก์รที่ปรกึษำภำคเอกชน เพื่อสรำ้งยุคของฮนั-รย ู (3.0) ที่กระจำย
แนวเพลงและภมูิภำคนอกเหนือจำกละครฮนั-รย ู(1.0) และเคพอปฮนั-รย ู(2.0)24 

องคก์รวำงแผนฮนัรยสูมยัรฐับำลน ำโดยรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงวฒันธรรม กีฬำ และกำร
ท่องเที่ยว ในฝ่ำยรฐับำล และประธำนสมำคมวิทยกุระจำยเสียงแห่งเกำหลีในดำ้นเอกชน ในฝ่ำยหวัหนำ้
สว่นรำชกำรที่จดัตัง้กลุม่วำงแผน กระทรวงวิทยำศำสตร ์ ไอซีทีและกำรวำงแผนในอนำคต กระทรวงเกษตร
และป่ำไม ้ กระทรวงอตุสำหกรรม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และระดบัรอง
รฐัมนตรี คณะกรรมกำรกำรสื่อสำรแห่งเกำหลีเขำ้รว่ม บรรดำหน่วยงำนเหล่ำนี ้ เขำ้ร่วมเป็นกระทรวงของ
รฐับำลที่รบัผิดชอบกำรสนบัสนนุนโยบำยส ำหรบับรษิัทในสำขำที่เป็นผูน้  ำกระแส เกำหลี เช่น เคพอป ละคร 
ภำพยนตร ์ ดนตรี และเกม ในฝ่ังภำคเอกชน ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยสำขำ ทัง้กำรออกอำกำศ 
ภำพยนตร ์หน่วยงำนเพลง กำรออกแบบ กำรแสดง นวนิยำย กำรเงิน แฟชั่น อำหำร ควำมงำม ผูส้นับสนนุ
กิจกรรม กำรคำ้ สื่อ ฯลฯ นโยบำยฮนัรยูของรฐับำล ประธำนำธิบดี ปำรค์ กึน-ฮเย นี ้ สง่ผลดีต่อเศรษฐกิจ
เกำหลีทัง้ตลำดภำยในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ กำรเชื่อมโยงคอนเทนตข์องฮนั-รยไูปสูอ่ตุสำหกรรม
อ่ืนของเกำหลีนัน้ ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงมำก ท ำใหเ้กิดกำรบรโิภคสินคำ้เกำหลีมำกขึน้ โดยเฉพำะอตุสำ
หรรมที่เก่ียวขอ้งกบัอำหำรเกำหลีดงัภำพ <ภำพ 3.4> รวมไปถึงกำรเพิ่มยอดขำยสินคำ้เครื่องส ำอำงและ
สินคำ้อ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัควำม กำรที่เหลำ่บรรดำแฟนคลบัต่ำงชำติเริ่มเปิดใจทดลองซือ้สินคำ้ของเกำหลีมำ
ใชน้ัน้ มีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรฐกิจเกำหลีเป็นอย่ำงมำก 

 
 
 

 

24 한국국제교류문화진흥원, “한류 3.0 위원회 발족”, KOFICE, 2014. 03. 19 
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ภำพ 3.4 อำหำรเกำหลี 
 

 
ทีมำ: ผูว้ิจยั, ค.ศ. 2022 

ถำ้บอกว่ำรฐับำลของประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั มุ่งสง่เสรมิใหเ้กิดกำรเลือกสรรและจดจ่อ ใหเ้กิด
กำรสรรหำคอนเทนตท์ี่ไดร้บัควำมนิยมอย่ำงมำกเช่นเดียวกบัเคพอปแลว้นัน้ วฒันธรรมเกำหลีแลว้นัน้ 
รฐับำลของประธำนำธิบดี ปำรค์ กึน-ฮเย สง่เสรมิและสนบัสนนุอตุสำหกรรม เคพอปอย่ำงแข็งขนั ขยำย
ขอบเขตของเนือ้หำเคคอนเทนต ์ (K-content) ไปยงัทุกแขนงของสงัคม ซึ่งรวมถึงอำหำร กำรศกึษำ 
อตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัควำมงำมและแฟชนัดงัภำพ <ภำพ 3.5> และกีฬำ และกำ้วไปอีกขัน้เพื่อก ำหนด
มำตรกำรสนบัสนนุกำรพฒันำ วฒันธรรมเกำหลี (K-Culture) 
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ภำพ 3.5 สินคำ้ดำ้นผลิตภนัฑค์วำมงำมของเกำหลี 
 

 
ทีมำ: ผูว้ิจยั, ค.ศ. 2022 

 
 

3.5 สมัยรัฐบำลประธำนำธิบดี มุน แจอิน (2017.05 – 2022.05) 

 
  วง BTS คือ กลุม่เคพอประดบัโลกเขำ้รว่มพิธีเปิดกำรประชมุ สมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ ครัง้ที่ 
76 ซึ่งจัดขึน้ที่สหรัฐอเมริกำเมื่อวันที่  20 กันยำยน ค.ศ.2021 ต่อจำกกำรประชุมในปี ค.ศ.2018 และ 
ค.ศ.2020 ในฐำนะทูตพิเศษของประธำนำธิบดี เพื่อสื่อสำรกบัส ำหรบัคนรุ่นอนำคตและน ำเสนอวฒันธรรม 
รฐับำลประธำนำธิบดี มุน แจอินมีชื่อเสียงในดำ้นกำรมีคนดังเขำ้ร่วมกิจกรรมที่น ำโดยรฐับำล ในระหว่ำง
กำรเยือนจีนอย่ำงเป็นทำงกำรในปี ค.ศ. 2017 กลุ่มเคพอปเอกโซ (EXO) นักแสดงซงฮเยคโย และชูจำฮ
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ยอนก็เขำ้ร่วมดว้ย และผูก้  ำกับภำพยนตรบ์งจุนโฮ และวงเบรฟเกิลส์ (Brave Girls) ไดเ้ชิญใหเ้ข้ำร่วม
กิจกรรมในช่วงเวลำดว้ย25 

รฐับำลประธำนำธิบดี มนุ แจอินไดมุ้่งพยำยำมส่งเสริมเคพอปเช่นเดียวกบัรฐับำลประธำนำธิบดี 
ปำรค์ กึน-ฮเย คือ มุ่งด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบเพื่อเผยแพรก่ระแสเกำหลีอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรตดัสินใจที่จะ
ส่งเสริมนโยบำยเพื่อเพิ่มควำมจ ำเป็นในกำรเชื่อมโยงฮนัรยูกับอุตสำหกรรมอ่ืน   และกำรจดักำรควำมรูส้ึก
ต่อตำ้นฮนัรยูจำกภำยนอก และเพื่อส่งเสริมกำรจดัตัง้คณะที่ปรกึษำนโยบำย ฮนัรยูเพื่อใหม้ีอ  ำนำจจดักำร
โดยรวมและควำมรว่มมือเพื่อกำรพฒันำฮนัรยไูดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เพื่อเสรมิสรำ้งกำรเชื่อมต่อระหว่ำงฮนัรยแูละกำรศึกษำภำษำเกำหลี กำรขยำยกำรวิจัยกำรศึกษำ 
ภำษำเกำหลีศึกษำในต่ำงประเทศ เช่น กำรขยำยกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดของสถำบนักษัตริยเ์ซจงทั่วโลก 
กำรขยำยกำรจดัส่งครูสอนภำษำเกำหลี ควำมร่วมมือร่วมกบัภำคทอ้งถิ่นในดำ้นกำรศึกษำ กำรสนบัสนุน
กำรใช้หลักสูตรภำษำเกำหลีในโรงเรียนประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น และตอนปลำยใน
ต่ำงประเทศ และเนน้กำรจดัตัง้ศนูยว์ิจยัเชิงกลยทุธส์  ำหรบักำรศึกษำภำษำเกำหลี ในต่ำงประเทศ มุ่งขยำย
งำนคอนเสิรต์เกำหลี (K-CON) กรณีตวัแทนของกำรตลำดฮนั-รยู ส  ำหรบัผลิตภณัฑข์นำดกลำงและขนำด
เล็ก (SME) โดยกำรเสริมสรำ้ง ควำมร่วมมือภำคเอกชน และสนับสนุนกิจกรรมอย่ำงแข็งขัน เช่น ฮันรยู
เอกซโ์ป (Hallyu Expo) ผ่ำนควำมร่วมมือ กบักระทรวงและท ำให้ฮนั-รยู กำรแพทย ์กำรท่องเที่ยวและกำร
ขำยออนไลนม์ีชีวิตชีวำ พรอ้มทัง้ รเิริ่มเนน้กำรสนบัสนนุทำงกำรตลำดส ำหรบัอตุสำหกรรมต่ำงๆ เช่น แฟชั่น 
อำหำร และควำมงำม โดยคณะกรรมกำรควำมร่วมมือฮันรยูประกอบดว้ยกระทรวงวัฒนธรรม กีฬำ และ
กำรท่องเที่ยว รวมถึง กระทรวงที่เก่ียวขอ้ง ฝ่ำยบริหำรในสถำบนัของรฐั และผูเ้ชี่ยวชำญเอกชน และจดัตัง้
ระบบสหกรณ ์เช่น กำรวิเครำะหข์อ้มลูฮนัรยแูละสนบัสนนุนโยบำยสง่เสริมและตรวจสอบนโยบำยฮนัรยู26 
เมื่อควำมนิยมของเคพอปแพร่กระจำยไปทั่วโลก ระบบกำรปกครองระหว่ำงรฐับำล หน่วยงำน กระทรวงที่
เก่ียวขอ้ง องคก์รสหกรณ์ และผูบ้ริโภคไดร้บัควำมเขม้แข็ง Big Hit Entertainment เอเจนซี่ของวง BTS 
(ปัจจุบนัคือ บริษัท HYBE) ไดผ้ลิตเนือ้หำกำรเรียนรูภ้ำษำเกำหลีส ำหรบัแฟน ๆ ทั่วโลกใหเ้พลิดเพลินกบัเค
พอปได้อย่ำงอุปสรรคทำงภำษำ ศำสตรำจำรย์ด้ำนกำรศึกษำภำษำเกำหลีที่มหำวิทยำลัย Hankuk 
University of Foreign Studies และทีมวิจัยของสถำบนัวิจัยเนือ้หำภำษำเกำหลี (KOLCI) เขำ้ร่วมในกำร
ผลิตหลกัสตูรดงักล่ำว27 มหำวิทยำลยัในต่ำงประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกำ ฝรั่งเศส อียิปต ์และเวียดนำม ได้
น ำมำใชเ้ป็นต ำรำ เรียนภำษำเกำหลี และเปิดหลกัสตูรภำษำเกำหลีออนไลน ์พรอ้มกนันีม้ลูนิธิเกำหลี (KF) 

 

25 이문원, “문재인의 BTS 대동으로 본 정치와 대중문화”, 2021 년 11 월호 

http://monthly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=I&nNewsNumb=202111100014 

26 문화체육관광부(2020), “신한류 진흥정책 추진 계획” 

27 윤성운, “미국·프랑스, BTS 로 한국어 배운다”, 중앙일보, 2020.08.12 

https://www.joongang.co.kr/article/23846493#home 

http://monthly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=I&nNewsNumb=202111100014
https://www.joongang.co.kr/article/23846493#home
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และมหำวิทยำลัย Hankuk University of Foreign Studies ร่วมมือกันส่งเสริมกำรเรียนภำษำเกำหลีใน
ต่ำงประเทศ และกระทรวงศึกษำธิกำรไดต้ัดสินใจพฒันำและจ ำหน่ำยหนงัสือเรียนภำษำเกำหลี   ส  ำหรบั
โรงเรียนประถม มธัยมตน้ และมธัยมปลำยในต่ำงประเทศจำกวง BTS ดว้ย จึงกล่ำวไดว้่ำ วง BTS ที่เป็น
ผูน้  ำดำ้นกำรศกึษำ28 

รฐับำลประธำนำธิบดี มนุ แจอิน เนน้ย ำ้เรื่องฮนั-รยูที่ที่เป็นมิตรเขำ้ถึงง่ำย พรอ้มทัง้มีนโยบำยฮนั-
รยูไดมุ้่งเนน้ไปที่กำรแพร่กระจำยและรกัษำวฒันธรรมฮนั-รยู ไม่เพียงแต่ในเอเชียแต่รวมถึงทั่วโลก รฐับำล
มนุ แจอิน ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรแลกเปลี่ยนวฒันธรรมแบบสองทำงมำกกว่ำกำรแพรก่ระจำยทำงเดียว
ของฮนั-รย ูเพื่อขยำยตลำดสง่ออกเนือ้หำวฒันธรรม และอตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้งรว่มกนั29  

รฐับำลประธำนำธิบดี มุน แจอิน เนน้ย ำ้ถึงกำรสรำ้งควำมสมัพนัธแ์บบวิน-วินผ่ำนควำมร่วมมือ 
ทวิภำคีมำกกว่ำแนวโนม้เพียงฝ่ำยเดียวผ่ำนกำรสง่เสรมิ “นโยบำยมุ่งใตใ้หม่” สิ่งหนึ่งที่มองขำ้มไม่ไดท้ี่นี่คือ
กระแสเกำหลี หำกประเทศในอำเซียนซึ่งไดพ้ฒันำควำมสนใจในเกำหลี อนัเป็นที่ชื่นชอบเนื่องจำกกระแส
เกำหลียังคงแลกเปลี่ยนในหลำยมิติ โดยใชส้ิ่งนีเ้ป็นสะพำนเชื่อม สำมำรถก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อทั้งสอง
ประเทศทัง้ในดำ้นวฒันธรรมและอตุสำหกรรม 

เยำวชนของอำเซียนที่ชอบไอดอลเคพอปและอยำกเป็นไอดอลมีเพิ่มขึน้เช่นกัน และจ ำนวน
ผูบ้ริโภคที่ตอ้งกำรเรียนภำษำเกำหลีและเขำ้ใจวัฒนธรรมเกำหลีก็เพิ่มขึน้เช่นกัน ไอดอลเคพอปที่ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงนิชคุณ ลิซ่ำ และแบมแบมในประเทศไทย ก ำลังเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่  
นอกจำกนี ้สถำนกำรณท์ี่ตวัแทนไอดอลเคพอปอย่ำง วง BTS ไดร้บัควำมสนใจในตลำดโลก ท ำใหป้ระเทศ
ในอำเซียนมองว่ำพวกเขำเป็นแบบอย่ำง ส ำหรบักำรเติบโตทำงวฒันธรรม 

นโยบำย New Southern Policy รัฐบำลประธำนำธิบดี มุน แจอิน มีส่วนในกำรปลูกฝัง 
ภำพลกัษณเ์ชิงบวกของกระแสเกำหลี นอกจำกนี ้เนน้กำรแลกเปลี่ยนต่ำง ๆ ผ่ำนควำมรว่มมือทวิภำคี มำก
กว่ำฮนั-รยฝู่ำยเดียว30 'ภำพลกัษณเ์กำหลีและแบรนดร์ะดบัชำติ' ของผลิตภณัฑแ์ละธุรกิจเกำหลี ตลอดจน
เนือ้หำกระแสเกำหลีเพิ่มขึน้ 

 
 
 

 

28 박세미, “BTS 히트곡으로 만든 한국어 교재 나온다”, 중앙일보, 2021.06.11, 

29 한국국제문화교류진흥원(2018), “한류와 문화정책”, p.134 

30 Butsaban Kamon. (2020), The New Southern Policy and Cultural Development of Korea and Thailand, Journal of Letters  
                 Volumn 49, No.1 (January – June 2020): page 144 
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บทที ่4 วิเครำะหก์ำรพัฒนำอุตสำหกรรมวัฒนธรรมของสำธำรณรัฐเกำหลี 

4.1 ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำฮัน-รยู 

 เคพอปเป็นสิ่งที่น่ำภำคภูมิใจของสำธำรณรฐัเกำหลี กล่ำวไดว้่ำ กำรประสบควำมส ำเร็จของเค
พอปนี ้มำจำกำรริเริ่มของกำรบริหำรงำนในรฐับำลแรกที่เป็นประชำธิปไตย ในปี ค.ศ. 1998 ท ำใหร้ฐับำล
ใหม่ในขณะนั้นพัฒนำอุตสำหกรรมวัฒนธรรมเศรษฐกิจสรำ้งสรรคโ์ดยกำรเน้นต่อยอดองคค์วำมรูจ้ำก
วัฒนธรรมดั้งเดิมอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้ำงองค์กรในภำครัฐมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
ภำคเอกชนเพื่อสรรสรำ้งวฒันธรรมเกำหลีไปสูส่ำกล ดว้ยกำรตัง้เป้ำไปที่ตลำดสำกลของสำธำรณรฐัเกำหลี
ท ำให้เกำหลีต้องสรำ้งสภำพแวดล้อมควำมเป็นสำกลภำยในประเทศให้พัฒนำควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมควำมเป็นเกำหลีนิยมต่ำงประเทศ เช่น กำรเรียนรู้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี ภำษำ                    
ในสำธำรณรฐัเกำหลี เพื่อใหส้ำมำรถผลิตเคพอปที่เขำ้ใจกำรสื่อสำรและควำมตอ้งกำรของตลำดสำกล ใน
ขณะเดียวกนั สรำ้งเสริมควำมเขำ้ใจสงัคมวฒันธรรมและภำษำเกำหลีในต่ำงประเทศ เพื่อใหต้ลำดสำกล
เขำ้ใจเคพอปไดง้่ำยยิ่งขึน้ ดว้ยเหตนุี ้สำธำรณรฐัเกำหลีพยำยำมสง่เสริมใหเ้กิดกำรเรียนรูภ้ำษำเกำหลีเพื่อ
กำรสื่อสำรใหส้ะดวก รวดเร็ว และง่ำยยิ่งขึน้ ท ำใหส้ำมำรถเพิ่มจ ำนวนผูบ้ริโภคเคพอปในตลำดสำกล 
นอกจำกนี ้ภำคเอกชนเองสำมำรถเขำ้ถึงตลำดสำกลไดง้่ำยยิ่งขึน้ และสำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิตเคพอป 
เช่น เวลำในกำรผลิตเคพอป เนื่องจำกสำมำรถตัดกระบวนกำรกำรแปลภำษำของเนือ้หำเคพอป เพื่อกำร
ส่งออกได ้ดว้ยเหตนุี ้สำมำรถใชเ้นือ้หำที่เป็นภำษำเกำหลีที่มีเนือ้หำไม่ยำกมำกนกัดงัภำพ <ภำพที่ 4.1>  
ท ำใหช้ำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ที่เกำหลีหรือในต่ำงประเทศ สำมำรถเรียนรูภ้ำษำเกำหลีไดร้วดเร็ว ส่งผลให้
เขำ้ใจเนือ้หำเพลง และกิจกรรมของศิลปินที่ชื่นชอบไดอ้ย่ำงมีคุณภำพ ผสมกับเนือ้หำที่เป็นสำกล ที่เนน้
กำรสื่อสำรในมิติสำกล และเขำ้ใจไดง้่ำย ท ำใหเ้คพอปกำ้วไปสูต่ลำดที่กวำ้งขึน้ได ้และในปัจจุบนั สำมำรถ
เรียนไดว้่ำ เคพอป คือ ผลงำนเพลงที่มีเอกลักษณ์แสดงออกถึงควำมเป็นเกำหลีในมิติที่สื่อสำรในระดับ
สำกลไดอ้ย่ำงลกึซึง้มำกขึน้ กำรประสบควำมส ำเรจ็ของเคพอปนีม้ำจำกหลำยปัจจยั โดยปัจจยัเหล่ำนีม้ีทัง้
ปัจจัยที่ตอ้งใชเ้งินสนับจำกภำครฐัจ ำนวนมำก และปัจจัยที่ไม่ใช่เงินสนับสนุน เช่น กำรพัฒนำใหเ้รียน
ภำษำเกำหลีไดง้่ำยและรวดเร็ว และกำรเรียนภำษำเกำหลีทัง้ของชำวเกำหลีและชำวต่ำงชำตินัน้ ส่งผลต่อ
กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมเกำหลี จำกภำพลกัษณท์ี่ง่ำยของตวัอกัษรเกำหลี ท ำใหเ้กิดกำรเรียนรูภ้ำษำ
เกำหลีไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และส่งผลต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจเนือ้หำที่ศิลปินสื่อสำรถึงบรรดำแฟนคลับผ่ำนบท
เพลงไดดี้ขึน้ดว้ย 
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ภำพที่ 4.1 ตวัอกัษรเกำหลีที่สำมำรถพบเห็นไดง้่ำยในสถำนที่ทั่วไป 

 
ที่มำ: ผูว้ิจยั (ค.ศ. 2022) 

 

หำกประเทศไทยตอ้งกำรยกระดับกำรพฒันำอุตสำหกรรมคอนเทนต์เพลง  ใหส้  ำเร็จตำมแนวคิด
ของ Professor Michael E. Porter ที่ใหค้วำมส ำคัญของกำรใชว้ัฒนธรรมกลยุทธ์ในกำรพฒันำเศรษฐกิจ 
และ Professor Joseph S. Nye Jr. ที่มองเห็นถึงควำมส ำคญัของอ ำนำจอ่อน และวฒันธรรมประจ ำชำติ ที่
จะช่วยเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ในอนำคตนัน้ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่รฐัตอ้งส่งเสริมใหห้น่วยงำนของ
รฐัสรำ้งนโยบำยที่ส่งเสริมใหเ้อกชนเกิดกำรพฒันำอตุสำหกรรมคอนเทนตท์ำงวฒันธรรมอย่ำงเสรี รวมไป
ถึงกำรช่วยกนัพฒันำภำษำไทยใหเ้รียนรูไ้ดง้่ำยและรวดเร็วขึน้ดว้ย เช่น อำจจะตอ้งอำศยัควำมร่วมมือกับ
บริษัทขำ้มชำติในกำรใชภ้ำษำไทยบนผลิตภัณฑร์ะดับโลก เช่น ผลิตภัณฑเ์กำหลี ใชภ้ำษำเกำหลีเป็นจุด
ขำยบนสินค้ำของสตำรบ์ัคส์ดังภำพ <ภำพที่ 4.2>  เผื่อสรำ้งเอกลักษณ์ของเกำหลีใหโ้ดดเด่นไปจำก
ผลิตภณัฑเ์ดิมที่มีวำงจ ำหน่ำยคลำ้ยกนัทั่วโลก 
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ภำพที่ 4.2 กำรใชต้วัอกัษรเกำหลีบนผลิตภณัฑข์องสตำรบ์คัส ์

 
ที่มำ: ผูว้ิจยั (ค.ศ. 2022) 

 

จ ำเป็นต้องมีกำรสนับสนุนโดยภำพรวมของรัฐเพื่อให้เกิดพัฒนำอุตสำหกรรมคอนเทนต์ทำง
วฒันธรรมที่เป็นเลิศ และส่งเสริมหรือลดขอ้จ ำกัดที่ท ำใหภ้ำคเอกชนไม่มีอิสระในกำรพฒันำอุตสำหกรรม 
คอนเทนตท์ำงวัฒนธรรม และขอ้ที่ส  ำคัญที่สุด คือ กำรสรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำนใหภ้ำยประเทศ เกิดระบบ
นิเวศที่เอือ้พฒันำอุตสำหกรรมคอนเทนตท์ำงวฒันธรรม เช่น ระบบอินเทอรเ์น็ตที่ดี  รวดเร็ว รำคำถูก และ 
ใหบ้ริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำรในหลำยพืน้ที่ และจดัพืน้ที่ป้ำยรถเมลใ์หค้นทั่วไปทัง้ชำวเกำหลีและต่ำงชำติ
ใชส้อยอินเตอรเ์น็ตไดโ้ดยไม่คิดค่ำบริกำร และพืน้ที่ดังกล่ำวยังสำมำรถช่วยในเรื่องอ่ืนได ้เช่น กรองฝุ่ น 
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ชำรจ์แบตเตอรร์ี เป็นตน้ ใหก้บัผูส้ญัจรไปมำดงัภำพ <ภำพที่ 4.3> สิ่งเหล่ำนี ้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิด
กำรประกวดคอนเทนตท์ี่เป็นเลิศสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของระดบัสำกล และลดก ำแพงภำษีพรอ้มทัง้
อ ำนวยควำมสะดวกให ้FDI เขำ้มำรว่มลงทนุพฒันำอตุสำหกรรมคอนเทนตท์ำงวฒันธรรมของชำติไปสู่กำร
สรำ้งเทรนดใ์หม่ในตลำดสำกล  
 

ภำพที่ 4.3 กำรรว่มมือกบัภำครฐัใหจ้ดัตัง้พืน้ที่ส  ำหรบัอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ประชำชน 

 
ที่มำ: ผูว้ิจยั (ค.ศ. 2022) 

 

กำรท่ีรฐัจ ำด ำเนินกำรลดก ำแพงภำษีพรอ้มทัง้อ ำนวยควำมสะดวกให ้FDI เขำ้มำรว่มลงทุนพฒันำ
อตุสำหกรรมคอนเทนตท์ำงวฒันธรรมของชำติไปสู่กำรสรำ้งเทรนดใ์หม่ในตลำดสำกล เช่น รฐัสนบัสนุนให ้
Netflix มำลงทนุในบรษิัทพฒันำอตุสำหกรรมคอนเทนตท์ำงวฒันธรรมจนเกิดควำมเป็นเลิศทำงดำ้นเนือ้หำ 
และกำรตอบรบัที่ดีของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศนัน้ อำจจะตอ้งมีหน่วยงำนวิจัยระดับชำติมำช่วยหำ
ขอ้มูลที่รฐัไดเ้ปรียบในกำรด ำเนินกำรกิจกำรต่ำง ซึ่งเกำหลีมีสถำบนัวิจัยเหล่ำนีจ้  ำนวนมำก ทัง้ทำงดำ้น
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กำรค้ำกำรลงทุน ด้ำนเทคโนโลยี เช่น KOTECH (Korea Technology Center)ดังภำพ <ภำพที่  4.4>  
พรอ้มกับหน่วยงำนของรฐัร่วมส่งเสริมกำรเรียนรู ้ภำษำเกำหลีในภูมิภำคอ่ืน  ๆ ท ำใหอุ้ตสำหกรรมคอน
เทนตท์ำงวฒันธรรมสำมำรถสรำ้งเทรนดใ์หม่ เป็นของตนเอง และส่งเสริมใหเ้กิดกำรยกระดบัอตุสำหกรรม
คอนเทนตท์ำงวัฒนธรรมดำ้นกำรผลิต ที่ตรงกับควำมตอ้งกำรของตลำดสูงขึน้ ขณะเดียวกันกำรประสบ
ควำมส ำเร็จของเอกชน ท ำใหเ้อกชนสำมำรถต่อยอดจำกคอนเทนตห์นึ่งไปอีกคอนเทนตห์นึ่ง เช่น กำร
ประสบควำมส ำเร็จของ Netflix ที่ท ำใหเ้กิดกำรประกำศขยำยคอนเทนตจ์ำกละคร ภำพยนตร ์ไปสู่เกม
ออนไลน ์เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2564 และมีแนวโนม้ว่ำในอนำคตสำมำรถพฒันำไปสู่คอนเทนตอ่ื์นไดอี้ก
ดว้ย 

 

ภำพที่ 4.4 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยี KOTECH (Korea Technology Center) 

 

 
ที่มำ: ผูว้ิจยั (ค.ศ. 2022) 
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4.2 กำรสร้ำงภำพลักษณใ์นกำรขับเคล่ือนฮัน-รูย 

 

       ปัจจบุนันี ้สำมำรถเห็นคอนเทนตเ์กำหลีที่ไดร้บัควำมนิยมอย่ำงมำกในระดบัสำกล โดยคอนเทนตท์ี่

เห็นไดช้ัด คือ 3 B31  ซึ่ง B แรก คือ คอนเทนตข์องสำธำรณรฐัเกำหลี Bong joon-ho (ผูก้  ำกับรำงวัลออ

สกำร)์ B ที่สอง คือ BTS (วงไอดอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก) และ B ที่สุดทำ้ย คือ Baby Shark (เอนิเมชันที่

ครองใจเด็กทัง้โลก) ทัง้ 3 B นี ้เป็นคอนเทนตเ์กำหลีที่ครองใจผูบ้ริโภคทั่วโลกโดยแทจ้ริง และหำกมองหำ

คอนเทนตเ์กำหลีที่ดงัในระดบัเดียวกนัเพิ่มเติม อำจเจอค ำตอบเพิ่มอีก 2 B ที่มีควำมพิเศษกว่ำคือ มีผูร้่วม

ในอุตสำหกรรมกำรผลิตที่มำจำกต่ำงประเทศคือ Black Pink และ Bam Bam จำก Got 7 โดยให้

ภำพลกัษณข์องคอนเทนตเ์กำหลีใหม้ีควำมสมผสำนสำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภคที่ต่อตำ้นกระแสเกำหลีไดดี้ขึน้  

โดยสำมำรถเห็นภำพของศิลปิน 2 B นี ้ซึ่งเป็นชำวไทยและไดร้บัควำมนิยมอย่ำงมำกในระดับโลก ศิลปิน

สองท่ำนนีถู้กเลือกมำเป็นพรีเซนเตอรส์ินคำ้ที่เห็นภำพของศิลปินไดบ้่อยครัง้ในหลำยสถำนที่ และเห็นได้

อย่ำงชดัเจนว่ำ สิ่งที่ชำวต่ำงชำติรบัรูค้วำมเป็นฮนั-รยไูดม้ำกที่สดุคือ กำรรบัรูก้ำรคณุภำพจำกกำรพฒันำเค

พอปที่โด่งดังไปทั่วโลก เคพอปสำมำรถไปสู่ระดับโลกไดอ้ย่ำงไรนั้น มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรใชไ้ด

มอนดโ์มเดลเพื่อหำจุดเด่นของคอนเทนตเ์กำหลี โดยจะดูทั้ง  4 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขดำ้นปัจจัยกำรผลิต 

เงื่อนไขดำ้นอปุสงคต์ลำด อตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้ง อตุสำหกรรมสนบัสนุน และกลยุทธ ์โครงสร้ำง และกำร

แข่งขนัอย่ำงครอบคลมุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Meet the ‘3 Bs’ behind South Korea’s soft power (theinvestor.co.kr) โดย Park Ga-young, the 

Investor ฉบบั 19 กมุภำพนัธ ์2563 วนัท่ืสืบคน้ 1 มิถนุำยน 2565  

https://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20200218000854
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ภำพที่ 4.5 ไดมอนดโ์มเดลจุดเด่นของเคพอป 

 
ที่มำ: ผูว้ิจยั (ค.ศ. 2022) 

         

 จำกกำรวิเครำะหจ์ุดเด่นของคอนเทนตเ์กำหลี เห็นไดช้ดัว่ำสิ่งที่ท ำใหปั้จจยั ทัง้  4 เงื่อนไขดำ้นปัจจยั มี

ควำมแข็งแกร่งอย่ำงมำกนัน้ คือ กำรส่งเสริมให ้ทัง้ 4 เงื่อนไขปัจยัเกิดกำรพฒันำอย่ำงมีประสิทธิภำพโดย

กำรช่วยเหลือของนโยบำยรฐับำลที่ไม่เขำ้ไปแทรกแซงใดใด แต่กลบัสง่เสรมิใหเ้กิดกำรพฒันำทัง้ 4 ดำ้น ดงั

ภำพ <ภำพที่ 4.5> คือ เงื่อนไขดำ้นปัจจัยกำรผลิต เงื่อนไขดำ้นอุปสงคต์ลำด อุตสำหกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

อตุสำหกรรมสนบัสนุน และกลยุทธ์ โครงสรำ้ง และกำรแข่งขันอย่ำงครอบคลุม นอกจำกนี ้เมื่อเกิดวิกฤต

ทำงเศรษฐกิจของสำธำรณรฐัเกำหลี ใน ค.ศ. 2008 ที่เกิดที่สหรฐัอเมริกำและกระทบมำยังเศรษฐกิจของ

สำธำรณรัฐเกำหลี รัฐบำลกลับให้ควำมส ำคัญโดยกำรตั้งหน่วยงำน The Korea Creative Content 
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Agency (KOCCA) ใน วนัที่ 17 พฤษภำคม ค.ศ. 2009 เพื่อวำงแผน บริหำรจดักำร และพฒันำธุรกิจดำ้น

คอนเทนตเ์กำหลีอย่ำงครอบคลุม โดยกำรส่งเสริมให้คอนเทนตเ์กำหลีมีศักยภำพในกำรแข่งขันในตลำด

สำกล และพฒันำอตุสำหกรรมกำรผลิตคอนเทนตใ์หม้ีควำมทนัสมยั และตรงต่อควำมตอ้งกำรในตลำดโลก 

โดยหน้ำที่ของ KOCCA คือ กำรออกกฎระเบียบที่คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ พัฒนำเทคโนโลยี 

สนบัสนุนภำคเอกชนในกำรจดัตัง้ธุรกิจดำ้นคอนเทนตเ์กำหลี รวมทัง้ยงัร่วมลงทุนและใหกู้ย้ืมเงินลงทุน ไป

จนถึงมีสตูดิโอให้เช่ำในรำคำถูก พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนกำรขยำยตลำดคอนเทนต์เกำหลีไปยัง

ต่ำงประเทศเพื่อเป็นธุรกิจส่งออก โดยปัจจุบนั KOCCA ไดใ้หก้ำรส่งเสริมธุรกิจที่เก่ียวกับอุตสำหกรรมเชิง

วฒันธรรมอยู่ 12 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ระบบโทรทัศนค์ลื่นดิจิตอล (Broardcasting), เพลง (Music), เกม (Game), 

กำรต์นู (Comics), ภำพเคลื่อนไหว (Animation) , คำแรคเตอร ์(Character licensing), แฟชั่น (Fashion), 

กำรขยำยไปยงัต่ำงประเทศ (Overseas expansion), เทคโนโลยีวฒันธรรม (Culture Technology R&D), 

กำรสรำ้งเนือ้หำ ส ำหรับคนรุ่นหลัง (Next-generation content), กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human 

Resource Development), กำรสรำ้งศนูยส์นบัสนนุและเรียนรูด้ำ้นธุรกิจ (CKL Business support center 

& Academy) กำรสนบัสนนุจำก รฐับำลเกำหลี และ องคก์ร KOCCA นี ้ถือว่ำ เป็นกำรสรำ้งควำมแข็งแกร่ง

ของอตุสำหกรรมคอนเทนตเ์กำหลีใหม้ีศกัยภำพในกำรส่งออกที่สงูขึน้อย่ำงแทจ้ริง โดยแยกเป็น 4 เงื่อนไข

ปัจจยั ดงัต่อไปนี ้

 

1) เงื่อนไขดำ้นปัจจยักำรผลิต 

      คอนเทนตเ์กำหลี มีจดุเด่นในเรื่องของเทคนิค กำรจดักำร และกำรปฏิบติักำร เห็นไดจ้ำก กำรพฒันำ

ทกัษะกำรผลิตที่สงูขึน้โดยอำศัยบริษัทอิเล็กทรอนิกสท์ี่มีเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทนึง เช่น ซมัซุง

อิเล็กทรอนิกส ์และ LG อิเล็กทรอนิกสม์ำส่งเสริมกำรผลิตคอนเทนตเ์กำหลี นอกจำกนีแ้ลว้ คอนเทนต์

เกำหลีที่อำศัยเทคโนโลยีจำกบริษัทเหล่ำนีย้ังช่วยสรำ้งภำพลกัษณใ์นกำรยกระดับกำรบริโภคทั่วโลกของ

สินคำ้จำกบริษัทสำธำรณรฐัเกำหลีในระดับนำนำชำติสูงขึน้ดว้ย ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ และภำพลกัษณข์อง

สำธำรณรฐัเกำหลีดีขึน้ ท ำใหบ้รษิัทที่เก่ียวขอ้งกบัอตุสำหกรรมเคพอป โดยเฉพำะบริษัทเอนเตอรเ์ทนเมนต์

นัน้ ตอ้งรกัษำภำพลกัษณท์ี่มีศีลธรรมตลอดเวลำ และตอ้งมีมำตรฐำนที่ดีต่อกำรใส่ใจเพื่อนมนุษยแ์ละส่ง

แวดลอ้ม เห็นไดจ้ำกกำรยำ้ยที่ตัง้ของบริษัท JYP Entertainment ที่ยำ้ยไปตัง้ใกลส้วนสำธำรณะขนำดใหญ่ 

และบริเวณของบริษัทไดติ้ดตัง้อุปกรณช์่วยเหลือผูพ้ิกำรรวมไปถึงกำรเตรียมที่จอดรถส ำหรบัอ ำนวยควำม

สะดวกใหแ้ก่ผูพ้ิกำรจ ำนวนมำก และสำมำรถเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจน ดงัภำพ <ภำพที่ 4.3>   
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ภำพที ่4.3  สถำนทีจ่อดรถส ำหรับผู้พิกำรของบริษัท JYP Entertainment  

 
ที่มำ: ผูว้ิจยั (ค.ศ. 2022) 

 

ท ำสำธำรณรฐัเกำหลีผลกัดนัใหเ้กิดกำรวิจยัเก่ียวกบับริษัทสำธำรณรฐัเกำหลีที่มีศกัยภำพในกำรแข่งขัน

ระดับโลก เช่น อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์กำรที่รัฐบำลส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำในบริษัท
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สำธำรณรฐัเกำหลีที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันระดับโลก เช่น อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ส่งผลให้

โครงสรำ้งกำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่ใชส้  ำหรบักำรพัฒนำทักษะกำรผลิตสอดคลอ้งไปกับแนวทำงที่

องคก์ร KOCCA ไดส้รำ้งควำมแข็งแกรง่ของอตุสำหกรรมคอนเทนตเ์กำหลีใหเ้กิดกำรแข่งขนัทกัษะกำรผลิต

เพื่อเฟ้นหำตัวแทนของคอนเทนตเ์กำหลีเพือ้ส่งเสริมไปสู่ตลำดโลก ยิ่งโครงสรำ้งเพืน้ฐำนในกำรผลิตคอน

เทนตเ์กำหลีสูงขึน้จะส่งผลใหค้อนเทนตเ์กำหลีมีศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึน้ดว้ย โดยเฉพำะ

ปัจจุบนั คอนเทนตเ์กำหลีตอ้งเขำ้ไปแข่งขันในตลำดโลกที่มีผูผ้ลิตที่มีศกัยภำพกำรผลิตที่ดีอยู่แลว้ จึงตอ้ง

อำศยักำรสนบัสนุนจำกภำครฐัและองคก์รของรฐัในกำรส่งเสริมใหค้อนเทนตเ์กำหลีมีศกัยภำพในกำรผลิต

ที่สงูขึน้  และเห็นไดช้ดัจำกสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโควิด 19 คอนเทนตเ์กำหลีสำมำรถใชเ้ทคโนโลยีขัน้

สงูในกำรผลิตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัตลำดที่มีกำรบรโิภคสงูผ่ำนแพลตฟอรม์ที่หลำกหลำยและเขำ้ถึงผูบ้ริโภค

ทั่วโลก จึงกล่ำวไดว้่ำ คอนเทนตเ์กำหลีที่มีศักยภำพในกำรผลิตจำกรำกฐำนกำรสนบัสนุนของเทคโนโลยี

กำรผลิต สำมำรถเขำ้ถึงผูบ้ริโภคในช่องทำงของแพลตฟอรม์ที่พฒันำไดอ้ย่ำงรวดเร็วดว้ย สอดคลอ้งไปกบั

กำรส่งเสริมใหเ้กิดบรรยำกำศกำรลงทุนขององคก์ร KOCCA ใหเ้ขำ้มำร่วมในกำรสรำ้งศักยภำพกำรผลิต

ของคอนเทนตเ์กำหล ี

 

2) เงื่อนไขดำ้นอปุสงคต์ลำด 

ตลำดในประเทศของสำธำรณรฐัเกำหลีมีขนำดใหญ่และมีลกัษณะเฉพำะตัวค่อนขำ้งสูง สำธำรณรฐั

เกำหลีมีประชำกรไม่ถึงรอ้ยละ 5 ของประเทศอินเดีย แต่ขนำดของตลำดกลบัใกลเ้คียงกับตลำดอินเดีย 

และส่งออกสินคำ้ไดม้ำกกว่ำองักฤษ32 ตลำดสำธำรณรฐัเกำหลีจะเกิดกำรร่วมกลุ่มกนัอย่ำงมำกท ำใหเ้กิด

กำรเลียนแบบและกำรสื่อสำรกนัระหว่ำงผูบ้ริโภคสงู สิ่งนีส้ง่ผลใหเ้กิดกำรยกระดบัรสนิยมกำรบริโภคสินคำ้

ที่สงูขึน้ และผูบ้ริโภคชำวเกำหลีมีกำรเปรียบเทียบรำคำกับคณุภำพสินคำ้ทำงอินเทอรเ์น็ต แรงกดดันของ

ผูบ้ริโภคชำวสำธำรณรฐัเกำหลีส่งผลใหส้ินคำ้แบรดร์ะดับโลกตอ้งกำรส่งสินคำ้มำยงัตลำดในประเทศของ

เกำหลี เท่ำกับว่ำกำรสรำ้งเทรนดใ์นเกำหลีมีควำมส ำคัญมำก หำกสินคำ้ใดประสบควำมส ำเร็จในตลำด

สำธำรณรฐัเกำหลีแลว้ มีแนวโนม้ว่ำสินคำ้นัน้จะประสบควำมส ำเร็จในตลำดสำกลดว้ย ดว้ยเหตนุี ้กำรใช้

คอนเทนตเ์กำหลีมำสง่เสริมกำรขำยสินคำ้จึงมีควำมส ำคญัมำก ท ำใหเ้กิดปรำกฏกำรณท์ี่แบรดส์ินคำ้ระดับ

 

32 ฮวี -ชัง มุน, กมล บุษบรรณ์ (แปล), พทุธกาล รัชธร (เรียบเรียง). (2560). แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลี. ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ. หน้า 98 
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โลกรว่มมือกบัผูผ้ลิตคอนเทนตเ์กำหลีในกำรสรำ้งเทรนดค์อนเทนตเ์กำหลีอเพื่อกำรสง่ออกสินคำ้รว่มไปกับ

กำรลงทุนและร่วมพฒันำคอนเทนตเ์กำหลีเพื่อกำรส่งออกสินคำ้ของตน ดว้ยเหตนุี ้ท ำใหค้อนเทนตเ์กำหลี

ยกระดับไปสู่กำรผลิตที่สอดคล้องไปกับกำรขยำยตลำดที่กว้ำงขึน้ กำรที่คอนเทนต์เกำหลีจะประสบ

ควำมส ำเร็จไดน้ัน้ ตอ้งอำศัยควำมร่วมมือจำกภำครฐัและองคก์รของรฐั เช่น KOCCA ในกำรส่งเสริมให้

คอนเทนตเ์กำหลีสำมำรถผลิตไดต้รงกับควำมตอ้งกำรของตลำดโลก และภำครฐัและองคก์รของรฐัท ำ

หน้ำที่อ  ำนวยควำมสะดวกให้เอกชนเข้ำมำร่วมลงทุนในกำรผลิตคอนเทนต์เกำหลีเพื่อกำรส่งออก ทั้ง

โดยตรงและโดยทำงออ้ม เช่น กำรท่ีรฐับำลอ ำนวยควำมสะดวกใหบ้ริษัทที่ครองช่องทำงแพลตฟอรม์ขนำด

ใหญ่ทัง้หลำย เช่น Netflix ในกำรสรำ้งคอนเทนตร์่วมกับบริษัทเกำหลี และลงทุนเพิ่มเติมในอุตสหกรรม

คอนเทนตเ์กำหลี และมีกำรน ำคอนเทนตเ์กำหลีนึงพฒันำไปสู่อีกคอนเทนตเ์กำหลีนึง สรำ้งควำมแกร่งใน

อตุสำหกรรมคอนเทนตเ์กำหลีใหม้ีศกัยภำพในกำรผลิตใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรในตลำดโลก  

เครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของเกำหลีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ตอ้งใหภ้ำคเอกชนใชป้ระโยชนจ์ำกระบบเคลื อข่ำย
อินเตอรเ์นต และรฐับำลตอ้งสรำ้งเงื่อนไขใหเ้อกชนสำมำรถเขำ้มำแข่งขันในภำคบริกำรอินเตอรเ์นตมำก
รำย เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขำ้ถึงคอนเทนตเ์กำหลีทำงอินเตอรเ์นตไดอ้ย่ำงรวดเร็วและรำคำถูกที่สดุ และตอ้งเปิด
ช่องทำงให้ผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศร่วมวิจำรณ์อย่ำงสรำ้งสรรค์ เพื่อน ำข้อมูลเหล่ำนีม้ำพัฒนำ
อุตสำหกรรมคอนเทนต์เกำหลีให้ดีขึ ้น และน ำไปสู่กำรแข่งขันได้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด
อตุสำหกรรมคอนเทนตใ์นระดบัโลก 

 

3) เงื่อนไขดำ้นปัจจยัอตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้งและอตุสำหกรรมสนบัสนนุ 

ชำวเกำหลีมีนิสยัเร่งรีบ มีขอ้ดีต่อกำรพัฒนำทำงอุตสำหกรรมคอนเทนตเ์กำหลี เช่น กำรพัฒนำอย่ำง
รวดเร็วของอุตสำหกรรม IT เกำหลี (Artificial Intelligence (AI), Robotics, Cloud Computing, 5G & 
Internet of Things, Extended Reality (XR) ฯลฯ)  และอินเทอรเ์น็ตของสำธำรณรฐัเกำหลี ที่ถกูพฒันำจน
สำมำรถเรียกไดว้่ำเป็นประเทศที่มีควำมพรอ้มของอินเตอรเ์นตระบบ 5 G และรำคำถูกและใหบ้ริกำรฟรีใน
หลำยทอ้งที่ เป็นสว่นส ำคญัในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำอตุสำหกรรมคอนเทนตเ์กำหลีดว้ย ซึ่งมำจำกกำรให้
ควำมร่วมมือจำกภำครฐัและองคก์รของรฐั ในกำรสนับสนุนใหเ้กิดกำรพัฒนำสิ่งเหล่ำนีข้ึน้อย่ำงรวดเร็ว 
ส่งผลใหม้ีเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศจ ำนวนมำกเขำ้มำในประเทศเกำหลี ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัที่สดุในกำร
ผลิตอตุสำหกรรมคอนเทนตเ์กำหลีใหม้ีศกัยภำพในกำรแข่งขนัในตลำดโลก 

 



60 

 

4) เงื่อนไขดำ้นปัจจยักลยทุธแ์ละกำรแข่งขนั 

กำรที่คอนเทนตเ์กำหลีมีควำมเป็นเลิศนัน้ มำพรอ้มกบัสิ่งที่ส  ำคญัที่สดุในกำรผลิตคอนเทนตเ์กำหลีคื อ 
แรงงำนที่มีทกัษะในกำรผลิตคอนเทนตส์งูและสรำ้งสรรค ์นอกจำกนโยบำยของสำธำรณรฐัเกำหลีจะมีส่วน
ส ำคัญในกำรตั้งองคก์ร KOCCA ในกำรดูแลให้ค ำแนะน ำสถำบันกำรศึกษำ และสถำบันวิจัยนโยบำย
แห่งชำติเพื่อสรำ้งก ำลงัคนที่มีทกัษะเป็นเลิศดำ้นคอนเทนตเ์กำหลีแลว้ สิ่งที่ส  ำคญัไม่แพก้นัคือกำรใหเ้สรีแก่
ภำคเอกชนในกำรผลิตคอนเทนตเ์กำหลีอย่ำงไรข้อ้จ ำกัดที่สุด พรอ้มทัง้กำรร่วมผลักดันใหเ้กิดกำรสรำ้ง
ศกัยภำพในกำรผลิตคอนเทนตเ์กำหลีควำมคู่ไปดว้ย รวมไปถึงลดขอ้จ ำกดัต่ำงๆ เช่น ขอ้บงัคบัที่ไม่มีควำม
จ ำเป็น สรำ้งควำมปลอดภยัของระบบกำรช ำระเงินดว้ยบตัรเครดิตทำงอินเตอรเ์น็ตที่รวดเร็ว และกำรสรำ้ง
ภำพลกัษณใ์นเชิงบวกของกำรเข่ำร่วมของเยำวชนไปสูก่ำรพฒันำทกัษะเป็นผูเ้ล่นหลกัในคอนเทนตเ์กำหลี 
เช่น ผูเ้ล่นเกมส ์ไอดอล นกัแสดง ที่เขำ้ร่วมอตุสำหกรรมตัง้แต่อำยุยงันอ้ย นอกจำกนีแ้ลว้ ปัจจุบนั จ ำนวน
ผูใ้ชส้มำรท์โฟนมีเพิ่มมำกขึน้เรื่อยๆ มีแนวโนม้ไปสูก่ำรใชส้ำมำรท์โฟนใกลเ้คียงจ ำนวนทัง้หมดของผูบ้ริโภค 
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องคก์ร KOCCA เขำ้มำสนบัสนุนและใหค้วำมรูใ้หผู้ผ้ลิตมีศกัยภำพในกำรผลิตคอนเทนต์
ไดต้รงกบัช่องทำงแพลตฟอรม์ที่ขยำยตวัมำกขึน้ เช่น อตุสำหกรรมเกมสท์ี่ขยำยช่องทำงไปสู ่เกมสโ์มบำย 

     รฐับำลสำธำรณรฐัเกำหลีไดย้กเลิกและผ่อนปรนขอ้บงัคบัจ ำนวนมำก เพื่อใหผู้ผ้ลิตกำ้วไปสูก่ำรผลิต

คอนเทนตเ์กำหลีไดต้รงกบัควำมตอ้งกำรของตลำดสำกล และคอนเทนตเ์กำหลีจะสำมำรถชนะประเทศ

คู่แข่งอื่นๆ ไดห้รือไม่นัน้ รฐับำลและองคก์ร KOCCA ตอ้งสรำ้งบรรยำกำศใหบ้รษิัทระหว่ำงประเทศจ ำนวน

มำกจะไหลเขำ้มำรว่มผลิตคอนเทนตเ์กำหลีใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของสำกลมำกขึน้ ดงัที่เห็นไดจ้ำก กำร

ก่อตัง้ องคก์ร KOCCA ใน ค.ศ. 2009 ซึ่งเวลำผ่ำนไปเพียงแค่ไม่นำน สำมำรถเห็นควำมส ำเรจ็ของคอน

เทนตเ์กำหลีไดอ้ย่ำงมำก เช่น กำรมีภำพลกัษณท์ี่เป็นเลิศของ เคพอป กำรพฒันำอตุำหกรรมเกมส ์ กำร

พฒันำช่องทำงแพลตฟอรม์จ ำนวนมำกใหร้องรบักำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรบรโิภคคอนเทนตเ์กำหลีใน

ตลำดโลก 
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บทที ่5  
สรุป 

 
ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ควำมพยำยำมในนโยบำยของรฐับำลและบทบำทในปัจจยัควำมส ำเร็จ ของเค

พอป ยังไม่เคยมีกำรพูดคุยกัน อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่สมัยรฐับำลประธำนำธิบดี คิม แดจุง จนถึงรฐับำล
ประธำนำธิบดี มนุ แจอิน รฐับำลพยำยำมที่จะบรรลกุำรพฒันำประเทศผ่ำนกำรอปุถมัภ ์ของอตุสำหกรรม
วฒันธรรม แสดงใหเ้ห็นระบบกำรปกครองที่น ำไปปฏิบติัโดยกำรสรำ้งเครือข่ำย ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำน
บนัเทิง นกัวิชำกำร และผูบ้รโิภค 

รฐับำลประธำนำธิบดี คิม แดจงุ ไดม้ีกำรวำงรำกฐำนส ำหรบักำรหลอ่เลีย้งอตุสำหกรรมวฒันธรรม
เกำหลีใหเ้ตรียมพรอ้มส ำหรบักำรพัฒนำฮัน-รยูไปสู่อุตสำหกรรมวัฒนธรรมเพื่อกำรส่งออก ต่อจำกนั้น 
รัฐบำลประธำนำธิบดี โน มู-ฮยอน ได้ก่อตั้งมูลนิธิแลกเปลี่ยนอุตสำหกรรมวัฒนธรรมแห่งเอเชีย เพื่อ
สง่เสรมิฮนั-รยแูละมอบหมำยบทบำทเฉพำะและมีกำรจดัตัง้ธรรมำภิบำลร่วมกบัภำครฐั บรษิัทเอกชน และ
สถำบนักำรศกึษำในอตุสำหกรรมดนตรี ต่อจำกนัน้ รฐับำลประธำนำธิบดี ลี มยอง-บกั เลือกใหค้วำมส ำคญั
แก่เคพอปเป็นอย่ำงมำก  ในช่วงเวลำนี ้มีกำรจดักิจกรรมเคพอปในประเทศ และต่ำงประเทศจ ำนวนมำก
โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำกรฐับำลและกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง และไดม้ีกำรส่งเสริมนโยบำยต่ำงๆ เช่น กำร
ส่งเสริมกำรศึกษำภำษำเกำหลีในต่ำงประเทศ เพื่อสนับสนุน ต่ืนตัวของผู้บริโภค ต่อจำกนั้น รัฐบำล
ประธำนำธิบดี ปำรค์ กึน-ฮเย ขยำยขอบเขตของคอนเทนตจ์ำกเคพอปใหก้วำ้งขึน้และน ำเคคอนเทนตไ์ปยัง
ทุกแขนงของสงัคม ซึ่งรวมถึงอำหำร กำรศึกษำ และกีฬำ และกำ้วไปอีกขัน้เพื่อก ำหนดมำตรกำรสนบัสนุน
กำรพฒันำเครือข่ำย ของวฒันธรรมเกำหลี และกำรบรหิำรงำนของรฐับำลสดุทำ้ย คือ รฐับำลประธำนำธิบดี 
มุน แจอินนั้น ใช้นโยบำย New Southern Policy สรำ้งภำพลักษณ์เชิงบวกของกระแสเกำหลี เน้นกำร
แลกเปลี่ยนผ่ำนควำมรว่มมือทวิภำคี มำกกว่ำ ฮนั-รยฝู่ำยเดียว พรอ้มทัง้ ยงัใชเ้คพอปและภำพยนตท์ี่ไดร้บั
ควำมนิยมเพื่อยกระดบักำรสรำ้งผลงำนรว่มกนั 

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สำธำรณรัฐเกำหลีสำมำรถเติบโตเป็นมหำอ ำนำจทำงวัฒนธรรมได้ เป็น
ผลส ำเร็จที่สำมำรถท ำไดผ้่ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือดำ้นวิสยัทศันแ์ละเป้ำหมำยของรฐับำล กำรจดัตัง้และ
สนบัสนุนนโยบำยเชิงรุก กำรด ำเนินนโยบำยของกระทรวงที่เก่ียวขอ้งและบริษัทเอกชน และกำรมี ส่วนร่วม
ของผูบ้รโิภคอย่ำงแข็งขนั ในปี ค.ศ. 1970 เกำหลีไดส้รำ้งปำฏิหำรยิอ์ย่ำงหนึ่ง ของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
และควำมมหัศจรรย์อีกอย่ำงหนึ่งของกำรกระโดดเป็นมหำอ ำนำจ ทำงวัฒนธรรมในศตวรรษที่  21 
ควำมส ำเร็จของเคพอป ไม่สำมำรถอธิบำยไดใ้นเป็นปัจจัยเดียว และเห็นไดว้่ำควำมพยำยำมและกำร
สนบัสนุนดำ้นนโยบำยของรฐับำลซึ่งไม่ไดส้งัเกตเห็นในระหว่ำงนี ้มีบทบำทส ำคญัในบริหำรอุตสำหกรรม
วฒันธรรมเชิงนโยบำย 
 วิสัยทัศนแ์ละบทบำทของรฐับำลมีควำมส ำคัญมำกส ำหรับสำธำรณรฐัเกำหลีที่จะเติบโต เป็น
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มหำอ ำนำจทำงวฒันธรรมผ่ำนฮนัรยูต่อไป เช่นเดียวกบัที่โมเดลกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ของสำธำรณรฐั
เกำหลีเป็นแบบอย่ำงส ำหรบัประเทศก ำลงัพฒันำ  คำดว่ำโมเดลควำมส ำเร็จของเคพอป  ของสำธำรณรฐั
เกำหลีจะสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำรแนะน ำทิศทำงและวิธีกำรไดเ้ช่นเดียวกนั 
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