
นโยบายรฐับาลจีน : ปรับพฤตกิรรมแฟนคลับของศิลปน-ดาราเกาหลีใต                                                             

และความตองการใหศิลปน-ดารามีความเปนชายแท 

นางสุมลพันธ โกศลสิริเศรษฐ                                                                                    

ผูเชี่ยวชาญดานตางประเทศ 

                          
ลลิษา มโนบาล “ลิซา” ศิลปนนักรองสาวชาวไทย สมาชิกวงแบล็คพิงค ของเกาหลีใต ผูโดงดังไปท่ัวโลก                                            

และมีแฟนคลับชาวจีนจํานวนมหาศาล   ( เครดติภาพ : @lalalalisa_m / Instagram ) 

เม่ือเร็วๆ นี้  มีรายงานขาวในเว็บไซตของ South China Morning Post สื่อใหญของฮองกงวา แฟนคลับชาวจีน          

ผูหลงใหลในศิลปนดาราและนักรองชาวเกาหลีใต ถูกสั่งใหเปลี่ยนชื่อกลุมท่ีใชในโซเชียลมีเดีย และมีขอจํากัดวา          

ใหซ้ืออัลบั้มเพลงของศิลปนไดคนละหนึ่งครั้งเทานั้น เพราะจากสถิติของเพลงฮิต ท่ีเกาหลีใตผลิตออกมา ในการ 

จัดอันดับของ หานเทียว(Hanteo) รวมท้ังของศิลปนวง Blackpink ท่ีมีสมาชิกสาวไทยคือ ลิซา ดวยนั้น  มียอด

การสั่งซ้ือเพลง เค-ปอป จากแฟนๆ ชาวจีน อยูท่ีสัดสวน 10 % จากยอดท่ัวโลก  โดยกลุมแฟนคลับของลิซา               

ไดเผยแพรขอความผานทวิตเตอรเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ความวา...  
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“ ขณะท่ีเราเขียนโพสตอยูนี้ เรามีความเสียใจท่ีจะแจงใหทุกคนทราบวา เราคงจะไมสามารถส่ังซ้ืออัลบ้ัม   

เพลงจํานวนมากได ตามท่ีพวกเราไดเคยคาดหมายไว เพราะอยางท่ีพวกเราบางคนทราบแลววา เราพบ

ปญหาอุปสรรคท่ีไมคาดคิด จากการออกกฎขอหามสําหรับแฟนคลับ”                                                    

โพสตดังกลาวถูกแชรไปบนกลุมท่ีใชชื่อบัญชีทวิตเตอรวา @LISABar_CN, หรือ Lisa Bar  ซ่ึงเปนแฟนคลับ          

กลุมแรกและกลุมใหญท่ีสุดในจีน ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือลิซา แหงวง Blackpink เปนการเฉพาะ โดยเปนขอความท่ีเผยแพร

ออกมากอนหนาท่ีลิซาจะมีการปลอยอัลบั้มแรกท่ีเปนเพลงเดี่ยว ลาลิซา –Lalisa เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 

ขอความในทวิตเตอรดังกลาว สะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมมากข้ึนในชุมชนแฟนคลับชาวจีน หลังจากรัฐบาล

ไดมีขอหามปรามเก่ียวกับกิจกรรมความบันเทิงและวัฒนธรรมศิลปนเพลงปอปท่ีเปนขวัญใจของพวกเขา               

โดยอุตสาหกรรมเพลงปอปเกาหลีไดขยายตัวไปสูอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดมากมาย แตแฟนๆ ชาวจีนพบวา       

พวกเขามีความสามารถนอยลงทุกทีในการสนับสนุนศิลปนเกาหลีคนโปรด 

 

โซเชียลมีเดียเจาดังของจีน อยาง เวยปว (Weibo) ไดระงับการใชงานบัญชีของแฟนคลับศิลปนเกาหลี                    

รวมท้ังหนาเพจของแฟน ๆ วง บีทีเอส (BTS) ดวย                      เครดิตภาพ : www.scmp.com 
Chinese social media site Weibo suspends K-pop fan accounts,  

- 
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ในขอความท่ีทวีตตอเนื่อง 4 ขอความ ผูดูแลบัญชีของ @LisaBar ไดกลาวถึงความเสียใจท่ีแฟนๆ ชาวจีนไมสามารถ

สนับสนุนศิลปนคนโปรดไดอยางท่ีพวกเขาตองการ แฟนๆ ถูกจํากัดใหซ้ืออัลบั้มเพลงไดคนละ 1 ครั้ง ตางจาก                

เ ม่ือกอนท่ีแฟนๆ จะซ้ืออัลบั้มแบบเดียวกันหลายๆ ครั้ง เ พ่ือสรางยอดขายของศิลปนคนโปรดใหสูงข้ึน                         

และขอจํากัดแบบใหมนี้ จะสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีของแฟนๆ ท่ีมีตอชุมชน เค-ปอป ในวงกวางท่ัวโลก  

“พวกเราเสียใจมากเพราะเราก็มีความคาดหวังวาจะทําใหดีท่ีสุดเพ่ือลิซา แตเราก็ตองปฏิบัติตามแนวทาง    

ท่ีออกมาใหแฟนๆ ปฏิบัติตาม เราหวังวาทุกคนจะทําดีท่ีสุดและทํางานอยางหนักดวย ทําทุกอยางเพ่ือลิซา 

 ในฐานะแฟนๆ ชาวจีน เราจะเพ่ิมบทบาทของพวกเราในระดับสากลเพ่ือใหเปนท่ีพ่ึงของแฟน ๆ ได และเรา

ไมไดคาดคิดท่ีจะสรางความผิดหวังใหใคร เราเสียใจอยางย่ิง และเราหวังวาพวกเราทุกคนจะรวมกันทํางาน

อยางหนักในยามนี้ 

แจงมา ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564”  

ลงช่ือ LISABar (@LISABar_CN)  

ขอความทวีต เผยแพรออกมาหลายวันหลังจากผูกํากับดูแลดานระเบียบของสื่อมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทิง  

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดประกาศเม่ือปลายเดือนสิงหาคม วา จะมีการบังคับใชระเบียบท่ีจํากัดการ           

แสดงออกทางวัฒนธรรมแฟนคลับ 

การเคลื่อนไหวขของทางการเชนนี้เพ่ือปองกันพฤติกรรมสุดข้ัวของแฟนๆ ท่ีเก่ียวของกับเหลาดาราศิลปน รวมท้ัง

เพ่ือปองกันความม่ันคงทางการเมืองและการใชอินเทอรเน็ตแบบพึงประสงคตามอุดมการณท่ีรัฐตั้งไว  เพราะกอน

หนานั้น มีเรื่องอ้ือฉาวเกิดข้ึนกับบุคคลสําคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงหลายครั้ง 

กฎระเบียบใหมรวมท้ังท่ีออกเพ่ิมเติม และประกาศท่ีบังคับใชเม่ือตนเดือนกันยายน พุงเปาไปท่ีคนบันเทิงเพศชาย               

ผูไมแสดงออกถึงลักษณะความเปนชายแบบดั้งเดิม ซ่ึงระเบียบใหมของทางการ ทําใหอุตสากรรมสื่อของจีน           

เกิดความวุนวายระส่ําระสาย และสงผลกระทบไปไกลเกินกวาแคแนวชายแดนประเทศแลว 

วงการอุตสาหกรรมสื่อของเกาหลีก็มีความเปนกังวล เพราะในอดีตจีนเองก็มีความเขมงวดและกําหนดขอหาม               

แกผูคนในแวดวงบันเทิงของเกาหลีใต แมวาสถานทูตจีนในเกาหลีใตจะออกถอยแถลงเพ่ือสรางความเขาใจวา               

การเขมงวดกับวัฒนธรรมคลั่งคนดัง ไมไดเนนท่ีประเทศใดประเทศหนึ่ง                                                     
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แฟนคลับของท้ังดาราจีน และท้ังแฟนคลับของลิซา ถูกขอใหตั้งชื่อ Account ใหม โดยตามระเบียบใหมจะไมใหมี

คําวา Bar ตอทายชื่อศิลปน เชน Lisabar (คําวา Bar คือชื่อท่ีสื่อความหมายของแหลงชุมนุมเพ่ือดาราหรือศิลปน

บนแพล็ตฟอรมสื่อสารของไปตู (Baidu) ท่ีมีสมาชิกของกลุมแฟนคลับ เปนแอดมิน ของเพจ /ทวิตเตอร ) 

จนถึงปจจุบันนี้ มีชื่อกลุมท่ีลงทายดวย Bar และเก่ียวของกับศิลปนเกาหลีใต ถูกระงับการใชงาน บนเว็บ เวยปว 

(Weibo) มากกวา 20 บัญชี 

กลุมกอนของแฟนคลับในจีนมีอํานาจและอิทธิพลมากตออาชีพของศิลปน ท้ังศิลปนในจีนและศิลปนตางประเทศ 

เชนศิลปนเกาหลีประเภท เค-ปอป  

พวกเขาจะประสานการทํางานระหวางกัน เพ่ือรณรงคทางอินเทอรเน็ตผานการสตรีมม่ิง หรือถายทอดสดกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธเม่ือศิลปนออกอัลบั้มเพลงใหม รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีตองใชเงิน                  

เชน การรวมกลุมซ้ืออัลบั้มเพลงของศิลปน รวมท้ังการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษหรือกาวสําคัญในอาชีพของศิลปน 

ตัวอยางเชน กลุมแฟนคลับชาวจีนของ ปารค จิมิน ในชื่อ Park Jimin Bar  ไดซ้ือพ้ืนท่ีทํากิจกรรมกับสายการบิน

เกาหลีเปนเวลาหลายเดือน เพ่ือเฉลิมฉลองวันเกิดใหกับ จิมิน แหง วง บีทีเอส ซ่ึงจะมีอายุครบรอบ 26 ป ในวันท่ี                     

13 ตุลาคม นี้  โดยเปนภาพและขอความอวยพรวันเกิด และขอความอยาง “รักนิรันดร” ท่ีลําตัวเครื่องบิน 
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อยางไรก็ตาม หลังจากออกประกาศเรื่องกิจกรรมดังกลาว กลุมแฟนคลับนี้ก็ถูกระงับชั่วคราว ไมใหโพสตขอความ

บน เวยปว โดยถูกกลาวหาวาทําการระดมทุนอยางผิดกฎหมาย เนื่องจากกลุมนี้หาทุนไดมากกวา 350,000 เหรียญ

ดอลลารสหรัฐ เพ่ือเอามาสนับสนุนกิจกรรมโฆษณาฉลองวันเกิดของศิลปนดาราคนนี ้

สํานักขาว เอพี รายงานวา บริษัท เวยปว มีคําแถลงวา บริษัทฯ ตอตานพฤติกรรมไลลาดาราเชนนี้ และจะ

ดําเนินการอยางจริงจัง 

Sun Meicheng  นักศึกษาปริญญาเอกดานการสื่อสารและสารสนเทศ แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง                 

ของสิงคโปร ซ่ึงเคยมีผลงานการวิจัยเก่ียวกับแฟนคลับชาวจีนของศิลปน เค-ปอป เชื่อวา การออกมาตรการ               
ของรัฐบาลจีนจะสรางความยุงยากลําบากแกการทํากิจกรรมของแฟนคลับ โดยพวกแฟนๆ เองก็ตองเปลี่ยน             
วิธีการไปหลายอยางเพ่ือปรับใหเขากับสถานการณใหม  

ขณะท่ีเหลาดารา เค-ปอป เชื้อสายเกาหลีใต มีปญหาท่ีจีนในชวงหลายปมานี้ เพราะความตึงเครียดดานการเมือง            

ของสองประเทศ แตศิลปน เค-ปอป ท่ีไมไดมีเลือดเกาหลีหลายคน รวมท้ัง ลิซา จากไทย กลับไดรับความนิยม            

เปนอันมากบนจีนแผนดินใหญ และไดแสดงทางทีวีและเลนโฆษณาบอยครั้ง 

วาระแหงการตอตานเหลาคนบันเทิงของทางการจีนท่ีเกิดข้ึนใหมนี้ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง เชนขอหามสําหรับ

กิจกรรมท่ีใชจายอยางสิ้นเปลือง เชนการท่ีแฟนๆ ซ้ือผลงานเพลงอัลบั้มเดิมซํ้าๆ หลายๆ ครั้ง ซ่ึงทํากันจนเปน 

เรื่องธรรมดา เม่ือมีการหามแลว ไมใชจะสรางแคความเสียหายตออุตสาหกรรมดนตรีเทานั้นแตยังกระทบ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเคยไดรับผลประโยชนจากศิลปนเพลงปอป ท่ีมีความเก่ียวของกับจีน 

ยังไมชัดเจนวาขอหามท่ีกําหนดใหมนี้ จะมีผลใหญโตกับการเปดตัวอัลบั้มใหมของศิลปนกลุมบอยแบนดหรือไม 

การจําหนายอัลบั้มเพลงในตลาดท่ีมีแฟนเพลงชาวจีนเปนฐาน มีความสําคัญตอบริษัทท่ีทําเพลงเค-ปอป มาก             

จากขอมูลท่ีรายงานความนิยมของท่ัวโลกประจําป 2021 ท่ีมีการจัดอันดับบนชารตโดยบริษัท หานเทียว ระบุวา 

10 % ของยอดขายท่ีมีการตรวจสอบและรับรองในระบบแลว คือยอดท่ีขายใหกับแฟนชาวจีน เม่ือมีกฎเกณฑใหม

ท่ีแฟนคลับทําเหมือนเดิมไมได ยอดขายของศิลปนเกาหลีก็คงจะทํายอดไดไมมากเหมือนเดิม                      

นักวิชาการจากสิงคโปร เห็นวา ยอดขายเพลงและรายรับของ เค-ปอป จะลดลง ท้ังเทปเพลงท่ีเปนชิ้นจริงและ            

ท่ีเปนดิจิทัล รวมท้ังจํานวนการสตรีมม่ิงเพลง ก็จะลดลงดวย  อันดับความนิยมท่ีจัดในชารตของท่ัวโลก ก็จะลด

อันดับลงดวยเชนกัน ตอนนี้แฟนเพลงจะไดซ้ืออัลบั้มเพลงท่ีเปนดิจิทัล เพียง 1 ชิ้น จึงคาดหวังไมไดวา จะมีอัลบั้ม 

ท่ีขายดี และอันดับเพลงท่ีจะไตข้ึนสูงก็จะหมดโอกาส และจะหายไปจากชารตอันดับเพลงฮิตอยางรวดเร็ว 
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คุณ Sun  ยังเห็นวามาตรการบังคับใชกับแฟนเพลงชาวจีนนี้ จะใหประโยชนคือชวยลดความเขมขนและเครงเครียด

ของกิจกรรมแฟนเพลงลง และเปลี่ ยนวัฒนธรรมการชื่นชมศิลปนขวัญใจ ลดการบริ โภคท่ีลน เ กิน 

และลดการใชแรงงานแฟนเพลงท่ีไมจําเปน แตเหลาแฟนๆ ท่ีอุทิศกายใจใหเหลาดาราท่ีพวกเขารัก ก็คงตองหา

วิธีการใหม และทํากันอยางเปนความลับ เพ่ือไมใหทางการจับได ขณะนี้ยังไมแนใจวา มาตรการบังคับใชตอนนี้ 

จะอยูไปอีกนานแคไหน  หรือจะเปลี่ยนไปอยางไร 

จะรอง เลน เตน เกงอยางไร หากขาดความเปนชายแท รัฐบาลจีนก็ไมปล้ืม 

เมื่อตนเดือนกันยายน 2564 ทางการจีนไดสั ่งหามดาราชายที่รูปรางหนาตาเหมือนหญิงออกรายการ

โทรทัศน และมีคําสั่งใหสถานีโทรทัศนประชาสัมพันธ “วัฒนธรรมแหงการปฏิวัติ” เพราะเปนหวงวา             

เหลาชายหนุมชาวจีนจะถูกอิทธิพลจากดารายอดนิยมที่ออกแนวกะเทยและไม “แมน” มาเปลี่ยนรูปลักษณ

และวิถีชีวิตของพวกคนรุ นใหมเหลานี ้ จนนําไปสู การออกกฎระเบียบและออกขอหามตาง ๆ เพื่อขจัด

วัฒนธรรมแฟนคลับที่วุ นวายไรระเบียบ และตองการใหสถานีโทรทัศนยุติการเสนอภาพดาราชายที่มี                   

ความเปนหญิงและรสนิยมผิดปกติ 

เม่ือสองปท่ีแลว หนวยงานดานการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน (เซ็นเซอร) ไดทําการเบลอภาพ หรือทํา

ภาพไมชัด หากดาราชายสวมตางหูและทําสีผม และเมื่อตนปนี ้ กระทรวงศึกษาธิการประกาศแผนการ         

“ฟนฟูความเปนชาย” ในหมูนักเรียนชาย รวมถึงการจางครูสอนพลศึกษาเพิ่มขึ้น และสงเสริมการเลน

กีฬามากข้ึน 

แผนการในโรงเรียนเชนนี้เกิดข้ึนจากการเตือนของที่ปรึกษาดานการเมืองระดับสูงของจีน คือนาย Si Zefu 

ท่ีมองวาประเทศจีนเจอวิกฤตการณขาดความแข็งแกรงแบบชาย เพราะเด็กผูชายชาวจีนถูกเลี้ยงใหเสียคน

จากมารดาและครูผูหญิง ท่ีพากันเอาอกเอาใจลูกผูชายท่ีมีคนเดียวในแตละบาน (ตามนโยบายลูกคนเดียว

สมัยกอน) ซึ่งเปนการสรางความเสี่ยงตอประเทศที่จะอยูรอดและพัฒนาตอไป 

นักการศึกษาของจีนวิตกกังวลวา การขาดแคลนครูเพศชายในระดับประถม จะสงผลกระทบตอสังคม ทําใหไมมี

ตนแบบของครูชายใหเด็กเอาอยาง การประเมินผลการศึกษาแบบท่ีมีความเปนกลางทางเพศก็ถูกมองวาเปนปญหา

เพราะไมมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมทางดานกายภาพ ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา โรงเรียนชายลวน ไดรับการเสนอแนะ           

ใหเปนสถานท่ีปรับเด็กชายใหเปนชาย โดยจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาดวย  
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นักแสดงชายท่ีมีความเปนหญิงในลีลาทาทาง ทําใหเพ่ิมวิกฤตการณขาดความเปนชายมากข้ึน ยิ่งเยาวชนตองการ

เปนเหมือนดาราในดวงใจมากเทาไหร ทางการจีนก็เปนหวงวาจะไมมีชายหนุมเขาไปเปนทหารหรือไปเปน            

นักดับเพลิงอีกแลว  

เจาหนาที่ระดับสูงที่เปนมันสมองของจีนเชื่อวา การทําใหดาราชายมีความเปนหญิงมากขึ้น เปนสวนหนึ่ง

ของ แผนการใหญท่ีเปนปฏิบัติการของ ซีไอเอ ท่ีจะทําใหผูชายเอเชียหมดความแข็งแกรง สถาบันการศึกษา

ดานสังคมของจีน กลาวหาบริษัทที่สรางดาราศิลปน คือ Johnny & Associates วารวมงานกับ ซีไอเอ              

เพื่อลดความเปนชาย ของดาราญี่ปุ น ทําใหเกิดกลุ มคนที่สังคมญี่ปุ นเรียกวา พวกหนุมกินผักกินหญา 

(soshokukei danshi)  

กลุมหนุม ๆ ท่ีวานี้ จะไมแสวงหาการจางงาน ไมชอบมีเพศสัมพันธ หรือมีความรักกับหญิง มีรูปรางบอบบางอรชร 

หนาหวาน ผิวขาวเนียน สนใจเสื้อผา แตงหนาทําผม และมักโดนกลาวหาวาทําใหเศรษฐกิจตกต่ําและอัตราการเกิด

ท่ีลดลง ฝายจีนเองก็มีความกังวลถึงผลกระทบท่ีเกิดกับสังคมจากกลุมดาราชายแบบนี้ ซ่ึงมีฉายาวา “หนุมเนื้อสด

กอนเล็ก – little fresh meat’’ พวกเขาไดแรงบันดาลใจมาจากกลุมดาราศิลปนชายแบบนี้  จากกลุมนักรอง

เพลงปอปญ่ีปุนกับเกาหลี นอกจากนี้ กลุมชายท่ีมีอาชีพการงานก็กลายเปนผูเกียจครานเฉ่ือยชา  ไมชอบแขงขัน 

ไมสูกับความยากลําบากในชีวิต ยิ่งทําใหทางการของจีนวิตกกังวลในความเสื่อมถอยเชนนี้  

ถาตัดเรื่องสงครามระหวางประเทศและขาวลือตาง ๆ ประเทศจีนท่ีมีความเปนมหาอํานาจก็ยังมีความกังวลเรื่อง

การขาดความเปนชายชาตรี และการมีแนวโนมท่ีชายจะคลายหญิงมากข้ึนของประชากร  ความวิตกนี้เกิดจากการ

ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานเศรษฐกิจและสังคมจนทําใหประเทศพุงข้ึนเปนผูนําของโลก                   

แตในขณะเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงักของบรรทัดฐานดานวัฒนธรรมและลดการมีลําดับชั้น                

ในสังคมจีน 

ทุกวันนี้ ยังคงมีเพดานแกว – Glass Ceiling (สิ่งขวางกั้นที่มองดวยตาไมเห็น ทําใหสตรีไมมีความกาวหนา

ในอาชีพการงาน) ที่เปนอุปสรรคของสตรี  แตบทบาทของเพศชายและหญิงเปลี่ยนไป เนื่องจากตอนนี้               

ในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเพศหญิงมากกวาเพศชาย และมีเพศหญิงเปนแรงงานในอัตราสวนที่สูงที่สุดใน

โลก คือ 61 % เปรียบเทียบกับของสหรัฐอเมริกาที่มี 57 % (ตามขอมูลของธนาคารโลก) นอกจากนี้ผูหญิง

จ ีนก็ม ีกําล ัง ซื ้อส ูงมาก และการที ่ม ีดาราชายซึ ่งมีความเปนหญิงแสดงมากทางทีว ี ก ็เป นเพราะผู ชม             

ท่ีเปนผูหญิงจํานวนมากชื่นชอบแบบนั้น 
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เจาหนาที่ระดับสูงของจีน คือนาย Si Zefu กลาววา โลกแหงความเปนชายชาตรี เริ่มเบาบางไปจากโลกนี้  

โลกจะมีแตความเปนหญิงที่มีแตวิตกจริต อารมณเกรี ้ยวกราด ชีวิตมีความวางเปลา แตกสลายไดงาย              

ซึ่งทางการจีนตองเฝาระวังไมใหมีสังคมแบบนี้เกิดขึ้นจนกลายเปนสิ่งธรรมดา จนเสียหายตอแนวคิดเดิม             

ท่ีความเปนชายมีความสําคัญ 

 

(เครดิตภาพ : Zhu Ren / VCG via Getty Images) 

หลิว อวี่ -Liu Yu (ซาย) กับ อูโนะ ซานตะ – Uno Santa สองดารานักรองแหงวง อินทูวัน (INTO1) บอยแบนด

ของจีน ไปรวมงานของสินคาแฟชั่น อีฟ แซงต ลอรองต ท่ีนครเชี่ยงไฮ  นักรองท้ังสองคนนี้นอกจากจะมี

ความสามารถอันโดดเดนท้ังรองและเตนแลว หนาตาท่ีออกหวาน ทาปากแดง เขียนขอบตา ก็คือรูปลักษณหนึ่ง    

ท่ีทางการจีนไมชอบ เนื่องจากขาดความเปนชายแท   
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ปรากฏารณท่ีเปนระเบียบหรือขอกําหนดของทางการจีน บอกอะไรคนทําประชาสัมพันธและส่ือมวลชนบาง ?  

ประเทศไทยกับจีน มีความสัมพันธกันทุกระดับ มีสังคมท่ีใกลเคียงกันท้ังวัฒนธรรมและวิถีชีวิต แมจะแตกตาง                

ดานการปกครอง แตเราตองเขาใจวา จีนเปนสังคมนิยม รัฐมีอํานาจจัดการทุกอยาง เราก็ตองใหความเคารพในการ

ตัดสินใจและการออกนโยบายตาง ๆ ท่ีมาใชกับพลเมืองของเขา เพราะก็เหมาะกับสังคมแบบเขาท่ีตองการระเบียบ

และมีความเครงในอุดมคติอยูบาง เม่ือเราเห็นปรากฏการณเชนท่ีกลาวมา เราก็คงไมตําหนิติติงวาเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน เพราะบริบทในแตละสังคมยอมไมเหมือนกัน 

หนวยงานของกรมประชาสัมพันธท่ีรับผิดชอบดานสื่อสารมวลชน ดานการประชาสัมพันธและดานความสัมพันธ 

กับตางประเทศ มีบันทึกความเขาใจ กับหนวยงานสื่อและสารสนเทศของจีนหลายหนวยงาน หลายมณฑล จึงตอง

รับรูและตระหนักไว ใหรูเขารูเรา เพ่ือใหการทํากิจกรรมรวมกันรอยครั้ง ราบรื่นและสําเร็จท้ังรอยครั้ง ดั่งคํากลาว                

“รูเขารูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง”   

การทํากิจกรรมรวมกัน เชนการแสดงดนตรีรวมกัน การแลกเปลี่ยนรายการ การแลกเปลี่ยนขาวสาร 

จะไดระมัดระวังในการนําเสนอเนื้อหา รวมท้ังการคัดเลือกศิลปนดาราไปรวมทํากิจกรรมก็ตองไมขัดกับสิ่งท่ีรัฐบาล

จีนเห็นชอบ ในขณะเดียวกันเม่ือมองภาพใหญของประเทศ ไทยก็มีโอกาสใชอํานาจเชิงนุมนวล อํานาจละมุน หรือ

อํานาจแบบออน (Soft Power) ในการสงภาพยนตร ละคร หรือเพลง ท่ีมีดาราและศิลปนชายท่ีมีมาดชายแท             

ไปบุกตลาดจีนซ่ึงเปนตลาดท่ีใหญมากของโลกและสรางรายไดใหผูผลิตชิ้นงานจํานวนเงินมหาศาลตอป  
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