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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานศึกษาวิจัยสวนบุคคลฉบับนี้ไดหยิบยกการทูตสาธารณะของอิสราเอลขึ้นมาศึกษาเพื่อ
หาขอคิดสําหรับประเทศไทย เนื่องจากผูเขียนรับราชการประจําการอยูที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เทลอาวีฟ และเห็นวาอิสราเอลเปนประเทศที่ประสบปญหาภาพลักษณเชิ งลบมากที่สุดในลําดับตน ๆ
ของโลกอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากความขัดแยงเรื่องดินแดนกับปาเลสไตน และการยึดครอง
ดินแดนที่ไดมาจากการทําสงครามหกวันในป ค.ศ. 1967
นับตั้งแตสงครามเลบานอนครั้งที่สองกับกลุม Hezbollah เมื่อกลางป ค.ศ. 2006 เปนตนมา
อิสราเอลไดใหความสําคัญยิ่งขึ้นกับการปรับปรุงการทูตสาธารณะ โดยสถาบัน Samuel Neaman
Institute เปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการตางประเทศอิสราเอลไดศึกษาวิจัยการทูตสาธารณะ
ของอิสราเอล ในรายงานฉบับนี้ ผูเขียนไดศึกษาผลการวิจัยของสถาบันดังกลาวเกี่ยวกับกระบวนการ
ปรับปรุงการทูตสาธารณะ จากนั้นจะไดพิจารณาการดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลวาประสบ
ผลสําเร็จหรือไม เพียงใด เพื่อที่จะนํามาเปนขอคิดสําหรับการทูตสาธารณะของประเทศไทย
ผูเขียนไดนําแนวความคิดเรื่อง Soft Power ของศาสตราจารย Joseph S. Nye, Jr.
มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา มาใชในการศึกษาหัวเรื่องนี้ ซึ่งศาสตราจารย Nye เปนผูที่
ชี้ใหเห็นความสําคัญของการใช Soft Power เพื่อสงเสริมตอความสําเร็จในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของรัฐในยุคปจจุบัน ซึ่งการทูตสาธารณะเปนการใช Soft Power ของรัฐอยางหนึ่งในการ
โนมนาวสาธารณชนตางประเทศใหมีความเห็นคลอยตามและสนับสนุนหรือไมคัดคานการดําเนิน
นโยบายตางประเทศของรัฐผูดําเนินการทูตสาธารณะ ซึ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในโลกยุคปจจุบันที่
ประชาชนของรัฐอื่น ตลอดจนผูเลนอื่นในสังคมระหวางประเทศที่ไมใชรัฐซึ่งมีบทบาทมากขึ้นใน
การตางประเทศของรัฐ โดยการใช Soft Power มีความแตกตางจากการใช Hard Power ของรัฐที่เปน
การใชกําลังหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางรัฐ นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาแนวความคิด
ระหวางการทูตตามจารีตประเพณีและการทูตสาธารณะ เพื่อประโยชนในการพิจารณาสมรรถนะที่
เหมาะสมของบุคลากรที่จะทําหนาที่ดําเนินการทูตสาธารณะของรัฐ
ในการศึกษาการทูตสาธารณะของอิสราเอลวาประสบผลสําเร็จหรือไมประการใด ผูเขียน
ไดใชแนวความคิดการบริหารราชการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ซึ่งเปนที่นิยมแพรหลายในปจจุบันเพื่อ
พิจารณาประเมินผลสําเร็จของการทูตสาธารณะของอิสราเอลทั้งในระดับผลผลิต (output) และระดับ
ผลลัพธ (outcome) จากการศึกษาพบวา อิสราเอลไดมีผลผลิตของการทูตสาธารณะอยางหลากหลาย
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลลัพธของการทูตสาธารณะของอิสราเอลแลว พบวาการทูตสาธารณะ

จ
ของอิสราเอลยังไมประสบผลสําเร็จเนื่องมาจากการกระทําและนโยบายของอิสราเอลที่ใชกําลัง
จัดการปญหากับปาเลสไตนบอยครั้งโดยไมรับฟงเสียงคัดคานและประนามจากสาธารณชน
ตางประเทศและประชาคมโลกเทาที่ควร หรืออาจจะรับฟงแตไมไดปฏิบัติ ซึ่งการใชกําลังตอ
ปาเลสไตนเปนการใช Hard Power ซึ่งมักจะทําใหพลเรือนชาวปาเลสไตนเสียชีวิตหลายคนดวย
ในขณะที่การทูตสาธารณะเปนการใช Soft Power เพื่อดึงดูดใจสาธารณชนตางประเทศ
ผลการศึกษาการทูตสาธารณะของอิสราเอลเพื่อนํามาเปนขอคิดสําหรับประเทศไทย พบวา
ประเด็นการทูตสาธารณะของอิสราเอลกับของประเทศไทยไมเหมือนกัน กลาวคือ ประเด็นการทูต
สาธารณะของอิสราเอลเปนเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงและการใชกําลังเปนหลัก สวนกรณีกรณีของ
ประเทศไทยนั้นไมไดมีปญหาความขัดแยงกับประเทศใดในระดับที่มากและตอเนื่องยาวนานดังเชน
อิสราเอล ถึงแมวาประเทศไทยก็มีปญหาภาพลักษณบางดานในเชิงลบก็ตาม แตก็เปนเรื่องที่มีลักษณะ
ออนไหวและเปนที่สนใจตอความคิดเห็นของสาธารณชนตางประเทศนอยกวากรณีของอิสราเอล
เนื่องจากภาพลักษณเชิงลบของประเทศไทยมักไมใชเรื่องที่มีผลกระทบตอสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศมากนัก อยางไรก็ดี การทูตสาธารณะของอิสราเอลก็มีประเด็นที่อาจนํามาเปนขอคิด
สําหรับการทูตสาธารณะของประเทศไทยไดตามสมควรเชนกัน ดังที่ผูเขียนสรุปไวในบทที่ 4
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จะตองจัดทําขึ้นใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่
จํากัดตามหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ประจําป 2553 รายงานฉบับนี้จะไมอาจสําเร็จไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากไมไดรับความกรุณาใหคําแนะนําแนวทางและคําวิจารณที่ มีคุณคาจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อาจารยที่ปรึกษา จากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และเอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งผูเขียนขอแสดงความ
ขอบพระคุณเปนอยางยิ่งตอทานอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทานมา ณ ที่ นี้
ผูเขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต สุวิทย สิมะสกุล ผูบ รรยายวิชาการทูตเพื่อสาธารณชน
และการทูตวัฒนธรรม ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ซึ่งทําใหเกิดการตอความคิดในการ
เขียนรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ สําหรับขอผิดพลาดใด ๆ (หากมี) เปนของผูเขียน
ผูเขียนขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูตฯ ชัชเวทย ชาติสุวรรณ และ อัครราชทูต สการ
สุทธิประดิษฐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เปนอยางสูง ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของผูเขียน
ที่ไดใหความกรุณาสนับสนุนและอนุญาตใหผูเขียนเขาเรียนหลักสูตรนักบริหารรุนที่ 2 รวมทั้ง
โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) โดยทานทั้งสองตองรับภาระเพิ่มขึ้น
ในระหวาง ที่ผูเขียนเขารับการฝกอบรมที่กรุงเทพฯ เปนเวลาหลายเดือน หากผูเขียนไมไดรับความ
กรุณาสนับสนุนใหเขาเรียนหลักสูตรนี้ รายงานการศึกษาสวนบุคคลของผู เขียนฉบับนี้ก็จะไมเกิดขึ้น
ผูเขียนขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ตลอดจนเจาหนาที่ ที่ไดให
คําแนะนํารูปแบบการจัดพิมพรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้
สุดทายนี้ ผูเขียนขอขอบคุณนาง Dana Liram-Klibanov ซึ่งชวยหาขอมูลเพิ่มเติมบางสวน
ตลอดจนเพื่อนรวมงานทุกคนที่ตองรับภาระงานในระหวางที่ผูเขียนเขารับการฝกอบรม
พรภพ อวมพิทยา
อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเทลอาวีฟ
28 กรกฎาคม 2553
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บทที่ 1
บทนํา
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) มิไดเปนเรื่องใหมในการทูต ศาสตราจารย Jan
Melissen ตําแหนง Director of the Clingendael Diplomatic Studies Programme แหงสถาบัน The
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ ณ กรุงเฮก เนเธอรแลนด เห็นวา
เรื่องการทูตสาธารณะอาจกลาวไดวาเปนเหลาเกาในขวดใหม เพราะการสื่อสารของทางการที่มุงตรง
ไปยังสาธารณชนของตางประเทศไมไดเปนปรากฏการณใหมในความสัมพันธระหวางประเทศแต
อยางใด การสรางภาพลักษณ การโฆษณาชวนเชื่อ และกิจกรรมตาง ๆ ที่เรียกกันในสมัยนี้วา
การทูตสาธารณะเรียกไดวามีความเกาแกเกือบจะเทากับการทูตทีเดียว 1 อยางไรก็ตาม หลังจาก
เหตุการณการกอการรายโจมตีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 (เหตุการณ 9/11)
ประชาคมระหวางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ก็ไดหยิบยกเรื่องการทูตสาธารณะสมัยใหม 2
(New Public Diplomacy) ขึ้นมาอภิปรายกันอยางกวางขวางอีกครั้งหนึ่ง ถึงแมวาสําหรับในกรณีของ
ประเทศอื่นอาจจะมีวาระการทูตสาธารณะในเรื่องที่แตกตางจากสหรัฐอเมริกาก็ตาม

1

Jan Melissen 2005. “The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice.” In Jan Melissen, ed. The
New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, Hampshire: Palgrave Macmillan: 3.
2
University of Southern California (USC) Center on Public Diplomacy at the Annenberg School ไดอธิบายวา
หลังจากเหตุการณ 9/11 ไดมีการพัฒนาแนวความคิดการทูตสาธารณะสมัยใหม โดยการขยายแนวความคิดเดิมจาก
การทูตสาธารณะที่เปนกิจกรรมดําเนินการโดยรัฐใหมีความกวางขวางขึ้นโดยรวมเอาผูเ ลนใหม ๆ ใน
ความสัมพันธระหวางประเทศที่ไมใชรัฐ (non-state actors) รวมทั้งองคการระหวางประเทศที่ไมใชระดับรัฐบาล
(non-governmental organizations) และองคกรที่อยูภายในประเทศ (sub-national actors) หรือแมกระทั่ง
บริษทั เอกชน เขามาไวในการทูตสาธารณะดวย นอกจากการทูตสาธารณะสมัยใหมจะรวมเอาผูเ ลนอื่นที่ไมใชรัฐ
เขามาแสดงบทบาทดําเนินการการทูตสาธารณะดวยแลว การทูตสาธารณะสมัยใหมยังใชประโยชนจากเทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหมเปนพลังสําหรับใหผูเลนที่ไมใชรัฐไดแสดงบทบาทการดําเนินการการทูตสาธารณะ [Online].
Available: http://uscpublicdiplomacy.org/

2
ในบทนํานี้จะเริ่มดวยการทําความเขาใจขอความคิด (concept) และความหมายของการทูต
สาธารณะ หลังจากนั้นจะศึกษาความสําคัญของการทูตสาธารณะตออิสราเอล วัตถุประสงคของ
การศึกษา ขอบเขตและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย และประโยชนของการศึกษา ตามลําดับ
1.1 ขอความคิดและความหมายของการทูตสาธารณะ
ปจจุบันคํานิยาม “การทูตสาธารณะ” ไมไดมีเพียงคํานิยามใดคํานิยามหนึ่งเพียงอยางเดียว
แตมีผูใหคํานิยามหรือความหมายไวหลายแบบ3 ดังนั้น การศึกษาโดยสังเขปถึงตัวอยางการให
ความหมายการทูตสาธารณะของหนวยงานและนักวิชาการตาง ๆ ประกอบกัน พรอมกับการศึกษา
แนวความคิดในเรื่องที่มีความใกลเคียงกันในเชิงเปรียบเทียบ อาทิ การโฆษณาชวนเชื่อ การ
ประชาสัมพันธสาธารณะ (public Affairs) การสรางตราภาพลักษณประเทศ (nation-branding)
และการทูตวัฒนธรรม (cultural diplomacy) ซึ่งหลายแนวคิดเปนแนวคิดที่มีความคลายคลึงกัน
ในแงของการสื่อสารขอสนเทศและความคิดของประเทศหนึ่งไปยังสาธารณชนตางประเทศใน
อีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเหลานั้นตอประเทศผูสื่อสารใหเปนไป
ในทางบวกหรือตอกย้ําความคิดในทางบวกสําหรับคนที่ชื่นชอบประเทศผูสื่อสารอยูแลว นาจะ
ชวยสงเสริมความเขาใจขอความคิดและความหมายของการทูตสาธารณะไดดีขึ้น
1.1.1 คําอรรถาธิบายเรื่องการทูตสาธารณะโดยสังเขป
คําวา “การทูตสาธารณะ” ซึ่งบางครั้งก็มีผูใชคําวา “strategic communication” แทน
คําวา การทูตสาธารณะ เชนกัน4 ไดมีสถาบันและนักวิชาการไดใหคําอรรถาธิบายไวอยาง
หลากหลาย ในที่นี้จึงขอหยิบยกคําอรรถาธิบายบางอันมาเปนตัวอยางพอสังเขป ดังนี้
จากการศึกษาของ Public Diplomacy Alumni Association (หรือ United States
Information Agency Alumni Association) ไดอางรายงานผลการศึกษาเรื่องโครงการและกิจกรรม
ระหวางประเทศและวัฒนธรรมของ Library of Congress เพื่อเสนอตอคณะกรรมาธิการความ
สัมพันธตางประเทศของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา วา ศาสตราจารย Edmund Guillion ซึ่งเปน
นักการทูตอาชีพและดํารงตําแหนงคณบดี Fletcher School of Law and Diplomacy มหาวิทยาลัย
Tufts สหรัฐอเมริกา ในขณะนั้นไดเปนผูใชคํา Public Diplomacy ในความหมายรวมสมัยใน

3

“Public Diplomacy.” [Online]. Available: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/p/Public~20diplomacy
Kristin M. Lord 2010. “Public Engagement 101: What Strategic Communication Is, Isn’t, and Should Be.”
Joint Force Quarterly 56, 6: 6-9.
4

3
ปจจุบัน ในโอกาสการกอตั้ง Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy เมื่อป ค.ศ. 1965
โดยศาสตราจารย Guillion ไดอธิบายวา การทูตสาธารณะเปนการสรางอิทธิพลตอทัศนคติของ
สาธารณชนตอเรื่องการกําหนดและการดําเนินนโยบายดานตางประเทศ โดยการทูตสาธารณะ
ครอบคลุมถึงมิติตาง ๆ ของความสัมพันธระหวางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือขอบเขตของการทูต
แบบจารีตประเพณี (traditional diplomacy) และครอบคลุมถึงการสรางมติมหาชนในประเทศอื่น ๆ
ของรัฐบาล การมีปฏิสัมพันธกันระหวางกลุมเอกชนและกลุมผลประโยชนในประเทศหนึ่งกับกลุม
เอกชนและกลุมผลประโยชนในอีกประเทศหนึ่ง การรายงานกิจการตางประเทศและผลกระทบ
ของการตางประเทศตอนโยบาย การสื่อสารกันระหวางบุคคลที่ทําหนาที่สื่อสารคือระหวาง
นักการทูตกับผูสื่อขาวตางประเทศ และกระบวนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ทั้งนี้ แกนกลางของ
การทูตสาธารณะคือการไหลขามชาติของขอสนเทศและความคิด 5
หนวยงาน United States Information Agency (USIA) ไดกลาวไวในคําแถลงภารกิจ
ในการดําเนินงานการทูตสาธารณะของหนวยงานวาเปนการดําเนินการเพื่อที่จะทําความเขาใจ
ใหขอสนเทศ และสรางอิทธิพลตอสาธารณชนตางประเทศเพื่อสงเสริมผลประโยชนแหงชาติและ
เพื่อที่จะขยายการถกแถลงความคิดเห็นที่แตกตางกัน (dialogue) ระหวางพลเมืองชาวอเมริกันและ
สถาบันตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกากับคูของตนในตางประเทศ โดย
- การอธิบายและแกตาง (advocate) ในเรื่องนโยบายของสหรัฐอเมริกาดวยถอยคําที่
มีความนาเชื่อถือและมีความหมายตามวัฒนธรรมของตางชาติ
- การใหขอสนเทศเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา พลเมืองชาวอเมริกัน คานิยม และสถาบัน
ตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกา
- การสรางความสัมพันธที่ยั่งยืนและความเขาใจระหวางกันโดยวิธีการแลกเปลี่ยน
การเยือนของคนและความคิด ....6
รายงาน US Advisory Commission on Public Diplomacy 1991 ไดใหความหมายของ
คําวาการทูตสาธารณะวาเปนการแลกเปลี่ยนความคิดและขอสนเทศโดยเปดเผย ... ภารกิจของการ
ทูตสาธารณะตอโลกเปนแกนกลางของนโยบายดานตางประเทศ และเปนสิ่งที่จําเปนอันจะขาด
5

“What is Public Diplomacy ?.” [Online]. Available: http://www.publicdiplomacy.org/1.htm อนึ่ง Edward R.
Murrow เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการ United States Information Agency ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี
John F. Kennedy
6
“Public Diplomacy.” [Online]. Available: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/p/Public~20diplomacy
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มิไดตอผลประโยชนแหงชาติ อุดมคติ และบทบาทความเปนผูนําในโลก 7
พจนานุกรมศัพททางการทหารและคําที่เกี่ยวของกับการทหาร ค.ศ. 2001 ของ
กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายการทูตสาธารณะวาเปนกิจกรรมขาวสาร
สาธารณะระหวางประเทศที่ดําเนินการโดยเปดเผยของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะสงเสริม
เปาประสงคของนโยบายดานการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยการพยายามที่จะทําความเขาใจ
ใหขอมูล และสรางอิทธิพลตอผูชม ผูฟงและผูอานชาวตางประเทศ ผูนํามติมหาชน และโดยการ
ขยายการถกแถลงความคิดเห็นที่แตกตางกันระหวางพลเมืองชาวอเมริกันและสถาบันตาง ๆ ของ
สหรัฐอเมริกากับคูของตนในตางประเทศ 8
Lord Carter of Coles (นาย Patrick Carter) ไดใหความหมายการทูตสาธารณะใน
รายงานการทบทวนยุทธศาสตรการทูตสาธารณะของสหราชอาณาจักร เมื่อป ค.ศ. 2005 วา
เปนงานซึ่งมุงหมายที่จะใหขอมูลและหาแนวรวมจากปจเจกชนและองคกรตาง ๆ ในตางประเทศ
เพื่อที่จะทําใหมีความเขาใจสหราชอาณาจักรดีขึ้นและการมีอิทธิพลในลักษณะที่สอดคลองกับ
เปาหมายระยะกลางและระยะยาวของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 9
คณะกรรมการ UK Public Diplomacy Strategy Board ไดใหความหมาย การทูต
สาธารณะวา เปนงานซึ่งมุงหมายที่จะสรางอิทธิพลในทางบวกตอมุมมองของปจเจกชนและองคกร
ตาง ๆ ในตางประเทศเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร และการเขารวมกับสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุน
เปาประสงคในตางประเทศของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงโดยการสรางความสัมพันธและ
ความเปนหุนสวนดวย10
นาย John Lillywhite ไดเขียนบทความในเว็บไซตของสถาบัน Institute for Cultural
Diplomacy ซึ่งตั้งอยูที่กรุงเบอรลิน เยอรมนี ใหความหมาย การทูตสาธารณะ วาเปนความพยายาม
ของประเทศหนึ่งที่จะจูงใจประชาชนของอีกประเทศหนึ่งวาประเทศของตนมีเจตนาดีและมี

7

http://www.state.gov/r/adcompd/1995rep.html
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf
9
Ali Fisher 2006. “Public Diplomacy in the United Kingdom.” In Javier Noya, ed. The Present and Future of
Public Diplomacy: A European Perspective, The 2006 Madrid Conference on Public Diplomacy, held by
Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies: 2.
10
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PDStrategyBoard_TORef.pdf
8
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นโยบายที่เปนกุศลกรรม ... ความสําคัญลําดับแรกของการทูตสาธารณะคือการสรางอิทธิพล มิใช
การใหความรู 11
ศาสตราจารย Jan Melissen ผูอํานวยการ the Clingendael Diplomatic Studies
Programme แหงสถาบัน The Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ ณ กรุง
เฮก เนเธอรแลนด ไดกลาววา คําจํากัดความที่สั้นที่อาจสื่อสารัตถะสําคัญของการทูตสาธารณะได
คือ การทูตสาธารณะคือการทําใหบุคคลอื่นมายืนสนับสนุนขางเรา การทูตสาธารณะเปนการสราง
อิทธิพลเหนือความคิดเห็นและทัศนคติของบุคคลอื่น สวนบุคคลอื่นที่ยืนอยูอีกขางหนึ่งนั้น
ก็มีทั้งผูที่สามารถเปนผูทวีคูณความเห็นในสังคม และผูที่จะเปนผูนําในอนาคตหรือผูที่มีศักยภาพ
สูงทางความคิด และรวมทั้งคนธรรมดาสามัญที่สามารถเขาถึงขอสนเทศตาง ๆ ไดโดยตรงดวย 12
ศาสตราจารย Joseph S. Nye, Jr. แหง Kennedy School of Government
มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา อธิบายวา การสื่อสารขอสนเทศและการสงเสริมภาพลักษณที่ดี
ของประเทศเปนเพียงสวนหนึ่งของการทูตสาธารณะเทานั้น การทูตสาธารณะยังเกี่ยวของกับการ
สรางความสัมพันธในระยะยาวเพื่อใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอนโยบายของรัฐบาลดวย 13
โดยศาสตราจารย Nye ไดจําแนกการทูตสาธารณะออกเปน 3 มิติ ไดแก (1) การสื่อสารประจําวัน
ที่จะตองกระทําอยางรวดเร็วเพื่อมิใหเกิดชองวางใหผูอื่นเผยแพรขาวสารที่อาจจะทําใหเกิดความ
เขาใจผิดได และมักจะใชกับการแถลงผลการตัดสินใจทางดานนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล มิติแรกนี้
ถือเปนแกนกลางของมิติการทูตสาธารณะทั้งสามมิติและเปนบทบาทที่รัฐบาลสามารถควบคุม
ไดมากที่สุด (2) การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร ซึ่งใชกับจุดยืนนโยบายของรัฐบาลที่จําเปนตองสื่อสาร
ตอผูอื่นอยางตอเนื่องและตองใชเวลาเปนเดือนหรือเปนปในการวัดผลความสําเร็จ เชน นโยบาย
สนับสนุนการหามการแพรกระจายอาวุธนิวเคลียร และนโยบายลดสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก (3) การสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน วัตถุประสงคของมิตินี้เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อ
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John Lillywhite. “Cultural & Public Diplomacy in America, India, China, and Britain.” [Online]. Available:
http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/index.php?aid=440
12
Jan Melissen 2006. “Public Diplomacy Between Theory and Practice.” Lecture delivered at the First Madrid
Conference on Public Diplomacy at the Spanish Ministry of Foreign Affairs’ Diplomatic School, organized by
the Elcano Royal Institute (10 October): 2.
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Joseph S. Nye, Jr. 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs: 8.
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อํานวยที่จะรองรับนโยบายของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งการทูตสาธารณะมิตินี้จะตองใชเวลานานมาก
นับสิบปที่จะวัดผลความสําเร็จ14
นาย Michael McClellan เจาหนาที่การทูตระดับอาวุโส กระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยปฏิบัติหนาที่เปน Public Affairs Officer ไดใหความหมายของการทูต
สาธารณะวา เปนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและการปฏิบัติก ารขาวสาร วัฒนธรรม และการศึกษา
ของประเทศผูดําเนินการการทูตสาธารณะเพื่อสรางบรรยากาศใหประชาชนในประเทศเปาหมายเกิด
มีความเห็นที่จะสามารถทําใหผูนําทางการเมืองของประเทศเปาหมายตัดสินใจในทางที่สนับสนุน
เปาประสงคนโยบายตางประเทศของประเทศผูดําเนินการการทูตสาธารณะ 15
หนังสือคําศัพท – คํายอทางการทูตและการตางประเทศ ของกระทรวงการตางประเทศ
ไทย ใหความหมายคําวา “การทูตสาธารณะ” วาหมายถึง การดําเนินการทางการทูตแบบหนึ่งเพื่อ
โนมนาวชักจูงใหสาธารณชนและกลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในตางประเทศที่มี
บทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของรัฐ ใหมีความชื่นชมและเขาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสัมพันธระดับประชาชนใหมี
ความใกลชิดแนนแฟน และประสบความสําเร็จอยางแนบเนียน โดยจะมีความแตกตางจากการ
ดําเนินการทางการทูตแบบดั้งเดิมที่เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ แตการทูตสาธารณะจะเนน
วิธีการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือสื่อมวลชน
ในตางประเทศ หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง อนึ่ง การทูตวัฒนธรรมที่ใชวัฒนธรรมเปนสื่อ
เชื่อมความเขาใจอันดีระหวางประชาชนนั้น ถือเปนเครื่องมือหนึ่งของการดําเนินงานการทูตสู
สาธารณชนนี้16
1.1.2 การเปรียบเทียบการทูตสาธารณะกับแนวคิดเรื่องที่ใกลเคียงกัน
14

Joseph S. Nye, Jr. 2010. British Council parliamentary Lecture: Soft Power and Public Diplomacy in the 21st
Century. Lecture delivered at the British Council (20 January): 7.
15
Michael McClellan 2009. “A Holistic Approach.” Foreign Service Journal 86, 10: 35.
16
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 2552. คําศัพท – คํายอทางการทูตและการ
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การใหสัมภาษณสื่อตาง ๆ การสราง Brand ของไทยใหเปนที่รจู ักในตางประเทศ หรือการดําเนินกิจกรรมดาน
วัฒนธรรม เปนตน
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1) การทูตสาธารณะกับการโฆษณาชวนเชื่อ
ในระยะเริ่มแรกของการใชคําวาการทูตสาธารณะออกจะมีลักษณะเหมือนเปน
การใชคําศัพทเพื่อใหฟงดูสละสลวยแทนคําวาการโฆษณาชวนเชื่อ แตถึงแมวาคําวาการโฆษณา
ชวนเชื่อโดยคําศัพทจะไมไดบงบอกถึงความจริงหรือความเท็จของขอสนเทศที่สื่อสารก็ตาม แต
ปจจุบันการใชคําวาการทูตสาธารณะในลักษณะเหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่ อดังกลาวก็ถือวา
ลาสมัยแลว เพราะคําวาการทูตสาธารณะไดรวมองคประกอบของการปฏิสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยเนนเรื่องการถกแถลงแลกเปลี่ยนเขาไปดวย 17 ถึงแมวา
ผูดําเนินการการทูตสาธารณะกับผูดําเนินการการโฆษณาชวนเชื่อจะมีเจตนาเดียวกันก็ตามคือ
มุงจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม
นาย John Brown อดีตเจาหนาที่การทูตสหรัฐอเมริกา ไดเปรียบเทียบการทูต
สาธารณะกับการโฆษณาชวนเชื่อไวในลักษณะปฏิสัมพันธคือ ยิ่งการทูตสาธารณะทําไดดีเทาไร
ลักษณะที่เปนการโฆษณาชวนเชื่อก็ยิ่งลดนอยลงเทานั้น หรือในทางกลับกัน ยิ่งการโฆษณาชวนเชื่อ
มีมากเทาไร ลักษณะความเปนการทูตสาธารณะก็ยิ่งมีนอยลงเทานั้น ดังปรากฏรายละเอียดดังนี้
“ในระดับดีที่สุด การทูตสาธารณะจะ:
- ใหคําอธิบายและคําชี้แจงนโยบายตางประเทศของชาติและวิถีชี วิตแกผูรับ
ในตางประเทศดวยขอเท็จจริงและเปนความจริง ;
- สงเสริมความเขาใจระหวางประเทศ;
- ฟงและเขารวมการถกแถลง;
- เปดเผยความสําเร็จของชาติในตางประเทศ รวมทั้งศิลปะตามความเปนจริง
ในระดับแยที่สุด การโฆษณาชวนเชื่อจะ:
- ยัดเยียดขาวสารดานตนใหแกผูรับโดยการตอกย้ําและโดยใชคําขวัญ
บอยครั้ง;
- วาดภาพสิ่งตาง ๆ ในโลกใหดูเหมือนปศาจ;
- อธิบายประวัติศาสตรและประเด็นที่มีความซับซอนแบบงายเกินไป;
- แสดงใหเห็นผิดจากความเปนจริงหรือการโกหกโดยเจตนา”18
ทั้งนี้ นาย John Brown ไดแยกใหเห็นความแตกตางระหวางการทูตสาธารณะ
17
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กับการโฆษณาชวนเชื่อตอไปวา การทูตสาธารณะที่ดีที่สุดบรรลุความนาเชื่อถือไดดวยการนําเสนอ
ขอเท็จจริงดวยความระมัดระวัง และการถกเถียงดวยความไตรตรองอยางรอบคอบ ในขณะที่การ
โฆษณาชวนเชื่อที่แยที่สุดนั้นบรรลุความนาเชื่อถือดวยความเท็จ และการปลุกระดมทางอารมณ
กลาวอีกนัยหนึ่ง การทูตสาธารณะที่ดีที่สุดเปนเรื่องการดึงดูดใจดวยปญญา ซึ่งจะทําใหเกิดผล
ความเชื่อในระยะยาว สวนการโฆษณาชวนเชื่อที่แยที่สุดเปนเรื่องการกระตุนทางอารมณ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดผลตวามเชื่อไดในระยะสั้นเทานั้น19
ศาสตราจารย Philip M. Taylor แหงสถาบัน Institute of Communication Studies
ของมหาวิทยาลัย University of Leeds สหราชอาณาจักร ไดกลาวไวในการบรรยายเรื่อง
Propaganda, Public Diplomacy & Psychological Operations: What is Public Diplomacy ? วา
ปกติการโฆษณาชวนเชื่อจะใหประโยชนแกผูโฆษณาชวนเชื่อ แตการทูตสาธารณะนั้นตั้งอยู
บนพื้นฐานของความเขาใจซึ่งกันและกันและประโยชนรวมกัน 20
2) การทูตสาธารณะกับการประชาสัมพันธสาธารณะ
ในสหรัฐอเมริกา ไดมีการแยกความแตกตางระหวางการทู ตสาธารณะกับการ
ประชาสัมพันธสาธารณะ ในป ค.ศ. 1998 สหรัฐอเมริกาไดออกรัฐบัญญัติ Foreign Affairs
Agencies Consolidation Act ยุบหนวยงาน United States Information Agency ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่เคยดําเนินงานการทูตสาธารณะและโอนภารกิจหนาที่ไปอยูในหนวยงานที่จัด ตั้งใหมภายใต
กระทรวงการตางประเทศภายใตการบังคับบัญชาของ Under Secretary of State for Public
Diplomacy and Public Affairs และภายใตหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้ไดแยกการจัดตั้งสํานักงาน
ระหวาง Bureau of Public Affairs กับ Bureau of International Information Programs โดย
Bureau of International Information Programs มีภารกิจหนาที่ในการใหขอสนเทศเกี่ยวกับ
นโยบายดานตางประเทศ สังคม และคานิยมของสหรัฐอเมริกาตอสาธารณชนตางประเทศเพื่อ
ที่จะทําใหสหรัฐอเมริกาไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวางประเทศดีขึ้น (กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ งานดําเนินการทูตสาธารณะ นั่นเอง) สวน Bureau of Public Affairs มีภารกิจหนาที่ให
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ขอสนเทศแกประชาชนชาวอเมริกันเกี่ยวกับนโยบายดานตางประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ
การแถลงขาว รวมทั้งการนําความเห็นและขอหวงกังวลของประชาชนชาวอเมริกันไปให
ผูกําหนดนโยบายไดรับทราบ21
เว็บไซตสารานุกรม Wikipedia ไดใหความหมายคําวา Public Affairs ที่เกี่ยวของ
กับประเด็นที่กําลังพิจารณานี้วา การประชาสัมพันธ (public relations)22
กระทรวงการตางประเทศของไทยไดให คํานิยาม การประชาสัมพันธสาธารณะ
หมายถึง การสรางภาพลักษณที่ดีของกระทรวงการตางประเทศ ผานการประชาสัมพันธโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดกงสุลสัญจร การบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน
หรือการประชาสัมพันธกิจกรรมของกระทรวงการตางประเทศผานสื่อต าง ๆ เปนตน23
ดังนั้น โดยสรุป การประชาสัมพันธสาธารณะจึงเปนเรื่องการใหขอสนเทศเกี่ยวกับ
การดําเนินนโยบายดานตางประเทศและการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อประชาชนของประเทศตนเอง
3) การทูตสาธารณะกับการสรางตราภาพลักษณประเทศ
ศาสตราจารย Jan Melissen ผูอํานวยการ the Clingendael Diplomatic Studies
Programme แหงสถาบัน The Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’ ณ กรุง
เฮก เนเธอรแลนด ไดอธิบายวา การสรางตราภาพลักษณประเทศกับการทูตสาธารณะเปนเสมือน
พี่นองภายใตเปลือกนอกเดียวกัน ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มีความเหลื่อมกันอยู โดยเรื่องการสรางตรา
ภาพลักษณประเทศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวางกวาซึ่งทําใหรัฐจะตองใชความพยายามประสาน
ทุกภาคสวนอยางพรอมเพรียงกันมากกวาการดําเนินงานการทูตสาธารณะเพราะการสรางตรา
ภาพลักษณประเทศเปนเรื่องที่จะตองสงเสริมภาพลักษณโดยรวมทั้งหมดของรัฐ (holistic approach)
วาตองการใหโลกมองประเทศของตนอยางไร เหมือนกับการทําการตลาดกับโลก ในขณะที่การทูต
สาธารณะจะมีประเด็นและเปาหมายจํากัดในเรื่องที่แคบกวา นอกจากนี้ การสรางตราภาพลักษณ
ประเทศมีลักษณะเปนการเนนใหโลกเห็นถึงแรงปรารถนาที่ประเทศนั้นตองการแสดงใหโลกเห็นวา
ประเทศนั้นมีอัตลักษณอยางไร ศาสตราจารย Melissen กลาวตอไปวา การทูตสาธารณะมักจะ
ดําเนินไปไดดวยดีสําหรับประเทศที่ดําเนินการสรางตราภาพลักษณประเทศอยูแลว กลา วคือ เรื่อง
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ทั้งสองเปนสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน แตทั้งนี้ จุดที่ทําใหการทูตสาธารณะมีความแตกตางโดย
พื้นฐานจากการสรางตราภาพลักษณประเทศคือ การทูตสาธารณะเนนอยูที่การสงเสริมและการ
รักษาไวซึ่งความสัมพันธที่ดีกับสาธารณชนตางประเทศ 24
4) การทูตสาธารณะกับการทูตวัฒนธรรม
นาย John Lillywhite ใหความเห็นวา การทูตสาธารณะกับการทูตวัฒนธรรมมี
ความคลายคลึงกันหลายประการ แตก็มีความแตกตางกันโดยสวนใหญการดําเนินการทางดานการ
ทูตวัฒนธรรมมักจะเปนเรื่องที่รัฐของทั้งสองฝายมีสวนเกี่ยวข องดวย โดยมักจะกระทําระหวางกัน
ในระดับทางการ เชน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ การแลกเปลี่ยนการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมระหวางหอศิลปะแหงชาติของสองประเทศ และถึงแมวาผลของงานการทูต
วัฒนธรรมในกรณีขางตนนี้จะมุงไปที่สาธารณชนตางประเทศก็ตาม แตน าย Lillywhite ก็เห็นวา
โดยทั่วไปแลว อาจกลาววาในกรณีที่ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับความคิดริเริ่มกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมนั้นเปนทางตรงไปยังสาธารณชนตางประเทศ ก็เรียกไดวาเปนเรื่องการทูตสาธารณะ
แตหากเปนทางออมที่ไปสูสาธารณชนตางประเทศโดยผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาล
ก็เรียกไดวาเปนเรื่องการทูตวัฒนธรรม25
1.1.3 บทสรุปลักษณะสําคัญของการทูตสาธารณะ
จากการศึกษาคําอรรถาธิบายเรื่องการทูตสาธารณะขางตน อาจจะประมวลลักษณะสําคัญ
ของการทูตสาธารณะไดดังนี้
1) การทูตสาธารณะเปนกิจกรรมโดยรัฐหรือโดยรัฐสนับสนุนที่รัฐหนึ่งมุงดําเนินการ
โดยตรงตอชาวตางประเทศ ไมวาจะเปนสาธารณชน ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมในประเทศ
อื่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหชาวตางประเทศเหลานั้นมีหรือเปลี่ยนความเขาใจหรือความ
คิดเห็น และความรูสึกรวมตอการกระทําหรือประเด็นตาง ๆ ที่เปนนโยบายดานตางประเทศของรัฐ
นั้น ๆไปในทิศทางที่รัฐนั้นตองการเห็น ซึ่งไมไดจํากัดแตเพียงเรื่องการสงเสริมหรือการปกปอง
ภาพลักษณของประเทศเสมอไป แตยังสามารถใชเพื่อสงเสริมแนวความคิดหรือคานิยมที่รัฐนั้น
ตองการใหประชาคมระหวางประเทศสนับสนุนก็ได และถึงแมวาในบางกรณีรัฐอาจจะไมสามารถ
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ทําใหสาธารณชนตางประเทศถึงกับหันมาสนับสนุนรัฐนั้นก็ตาม แตอยางนอยที่สุดก็ไมควรที่จะ
คัดคาน
2) การทูตสาธารณะตองใชวิธีการมองตนเองของรัฐจากมุมมองของสาธารณชนใน
ประเทศอื่นวาสาธารณชนในประเทศอื่นมีความเขาใจหรือมีมุมมองหรือขอคิดเห็นตอการกระทํา
หรือประเด็นนโยบายดานตางประเทศของรัฐผูดําเนินการทูตสาธารณะอยางไร (outside-in
approach) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐผูดําเนินการทูตสาธารณะจะตองใชวิธีรับฟง และพยายาม
ทําความเขาใจถึงวิธีคิดและสาเหตุที่ทําใหสาธารณชนตางประเทศมีความคิดเห็นเชนนั้น เพื่อจะได
กําหนดกลยุทธการเขาถึงชาวตางประเทศที่เปนเปาหมายไดอยางถูกตอง ซึ่งหมายถึงการที่จะตอง
รูจักประเทศและผูคนในประเทศเปาหมายนั้น ๆ เปนอยางดี นั่นเอง
3) การทูตสาธารณะเปนเรื่องของการสรางอิทธิพลเหนือความคิดเห็นของสาธารณชน
ตางประเทศ มิใชเรื่องการใหขอมูลทางขอเท็จจริง หรือการประชาสัมพันธ ซึ่งมีจุดมุงหมายแตเพียง
ใหผูรับการสื่อสารทราบสิ่งที่ผูสื่อสารตองการใหรับรูเทานั้น ถึงแมวาการใหขอมูลจะเปนพื้นฐานที่
จําเปนที่จะตองดําเนินการควบคูไปดวยอยูแลวก็ตาม
4) การทูตสาธารณะเปนการสรางอิทธิพลในการโนมนาวเหนือความคิดเห็นของ
สาธารณชนตางประเทศดวยเหตุผลและปญญา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ มุงดําเนินการให
สาธารณชนตางประเทศแลเห็นถึงความชอบธรรม หรือความจริง ‘ที่นาเชื่อถือ’ ของการกระทํา
หรือประเด็นนโยบายดานตางประเทศนั้น ๆ ของรัฐเพื่อที่จะชนะใจสาธารณชนตางประเทศ
5) เนื่องจากการทูตสาธารณะเปนเรื่องของการโนมนาวจูงใจสาธารณชนตางประเทศ
ใหมีความเห็นดวยหรือคลอยตามกับความชอบธรรมของการกระทําหรือประเด็นนโยบายดาน
ตางประเทศของรัฐ ดังนั้น การทูตสาธารณะจึงมักจะเปนเรื่องของการสื่อสารแบบสองทางโดยเปด
โอกาสใหสาธารณชนตางประเทศสามารถแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับรัฐนั้น ๆ ได คือเปนการสื่อสาร
แบบมีการโตตอบกันได มิใชดวยการหลอกลวงดวยขอมูลที่เปนเท็จ หรือการทําสงครามจิตวิทยา
หรือดวยการยัดเยียดทางความคิด ซึ่งเปนเรื่องที่มีความยั่งยืนกวาการโฆษณาชวนเชื่อ
6) ในบางกรณีการทูตสาธารณะอาจจะมีเปาประสงคเพื่อการสรางบรรยากาศ
ความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนระหวงรัฐนั้น ๆ กับประชาชนชาวตางประเทศเพื่อรองรับการดําเนิน
นโยบายตางประเทศในอนาคตก็ได
1.2 ความสําคัญของการทูตสาธารณะตออิสราเอล
ในหัวขอนี้ จะศึกษาถึงความสําคัญของการทูตสาธารณะตออิสราเอล และเหตุใดอิสราเอล

12
จึงใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนการทูตสาธารณะใหมในปจจุบัน หัวขอนี้จึงเปนการ
อารัมภบทเพื่อที่จะนําไปสูการศึกษารายละเอียดการดําเนินการการทูตสาธารณะของอิสราเอล
ในบทที่ 3 และขอคิดตอการดําเนินการทูตสาธารณะของประเทศไทยในบทที่ 4
อิสราเอลนับเปนประเทศหนึ่งที่เปนจุดความสนใจของชาวโลกและเปนประเทศที่มีปญหา
ภาพลักษณในทางลบตอสายตาของประชาคมระหวางประเทศมากที่สุดประเทศหนึ่งอันเนื่องมาจาก
ปญหาความขัดแยงในเรื่องดินแดนระหวางชนชาติยิวกับชนชาติปาเลสไตนที่มีมาชานานตั้งแต
หลังจากที่ชาวยิวไดอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่เปนรัฐอิสราเอลในขณะนี้เมื่อประมาณปลาย
ศตวรรษที่ 19 โดยความขัดแยงดังกลาวไดขยายตัวมากขึ้นเมื่อชนชาติยิวไดประกาศจัดตั้งรัฐ
อิสราเอลบนดินแดนพิพาทแหงนี้ในป ค.ศ. 1948 และหลังจากนั้นตลอดชวงเวลา 62 ปที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน (ค.ศ. 2010) ทั้งอิสราเอลและปาเลสไตนไดตอสูกันทางอาวุธมาเปนระยะ ๆ โดยมี
ประเทศมหาอํานาจ รวมทั้งกลุมประเทศอาหรับอีกหลายประเทศเขามาเกี่ยวของในการสนับสนุนคู
ขัดแยงฝายหนึ่งฝายใดมาโดยตลอด จึงทําใหสถานการณความขัดแยงมีความเปราะบางและสงผล
กระทบตอความมั่นคงระหวางประเทศเปนอยางสูง
ดังนั้น การที่จะเขาใจปญหาภาพลักษณของอิสราเอลในปจจุบันจึงจําเปนตองทําความเขาใจ
ที่มาของปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนเสียกอนเพราะปญหาภาพลักษณของ
อิสราเอลมีความเกี่ยวพันกับปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตนอยางแยกกันไมออก
1.2.1 ที่มาของปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน
ปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนในปจจุบันนาจะพอสรุปไดวามี
ที่มาสืบเนื่องมาจากเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สําคัญ 2 ประการคือ
ประการแรก สืบเนื่องมาจากความเชื่อตามพันธสัญญาในทางศาสนายูดาหระหวาง
พระเจากับชนชาติยิวที่ชาวยิวเชื่อวาพระเจาไดทรงประทานดินแดนที่เปนปญหาพิพาทกั บชาว
ปาเลสไตนในขณะนี้ใหแกชนชาติยิว โดยอิสราเอลไดอางประวัติศาสตรวาบรรพบุรุษของชน
ชาติยิวคือ Abraham, Isaac และ Jacob เคยตั้งถิ่นฐานเปนอาณาจักรในดินแดนอิสราเอลแหงนี้เมื่อ
ศตวรรษที่ 17 กอนสมัยคริสตกาล (17th Century B.C.E.) (B.C.E. - Before the Common Era) กอนที่
จะหนีภัยแลงอพยพไปอยูที่อิยิปต แลวอพยพกลับมาอีกครั้งเมื่อศตวรรษที่ 13-12 กอนสมัย
คริสตกาล (และกอนกําเนิดศาสนาอิสลาม) โดยประมาณศตวรรษที่ 11 กอนสมัยคริสตกาล กษัตริย
Saul ไดขึ้นเปนกษัตริยยิวพระองคแรก และตอมากษัตริย David ไดสถาปนานครเยรูซาเล็มขึ้นเปน
เมืองหลวงของราชอาณาจักรยิว หลังจากนั้น ดินแดนอิสราเอลไดถูกชาติอื่นไดแก Assyrians,
Babylonians, Persians, Greeks เขามาปกครอง โดยมีบางชวงเวลาที่อิสราเอลไดเปนอิสระในการ
ปกครองตนเองบาง หลังจากนั้นตั้งแตป 63 B.C.E. – ค.ศ. 313 โรมันไดเขามาปกครองดินแดน
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อิสราเอล ชนชาติยิวไดกอการกบฏตอโรมันเปนครั้งคราว โดยชาวยิวไดกอการกบฏตอโรมันครั้ง
สุดทายเมื่อป ค.ศ. 66-73 จนถูกโรมันปราบและทําลายวิหารศักดิ์สิทธิ์บน Temple Mount ในนคร
เยรูซาเล็ม ซึ่งทําใหชาวยิวจํานวนมากตองอพยพหนีจากดินแดนอิสราเอลแห งนี้กระจายไปอยูตาม
ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก แลวโรมันก็เปลี่ยนชื่อดินแดนแหงนี้ใหมเปน Syria-Palestina แตชาวยิวยังคง
เรียกดินแดนแหงนี้วา Eretz Israel26 (The Land of Israel) ทั้งนี้ อิสราเอลอางประวัติศาสตรวาก็ยังมี
ชาวยิวที่ไมไดอพยพไปยังที่อื่นก็ยังคงอาศัยอยูในดินแดนอิสราเอลนั้นตลอดมาเชนกัน
หลังจากสมัยโรมัน ดินแดนอิสราเอลก็ไดถูกชาติอื่นผลัดกันเขามาปกครองรวมทั้ง
อาหรับซึ่งเขามาปกครองดินแดนแหงนี้ระหวางป ค.ศ. 636-1099 และอาหรับไดสรางมัสยิด
ศักดิ์สิทธิ์ Dome of the Rock บน Temple Mount ซึ่งเคยเปนที่ตั้งของวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวที่
ถูกโรมันทําลายไปกอนหนานี้ (อาหรับเรียก Temple Mount เปน Haram al-Sharif) หลังจากนั้น
ดินแดนอิสราเอลก็มีการแยงชิงกันระหวางฝายมุสลิมและฝายคริสต ซึ่งรูจักกันในนามสงคราม
ครูเสด โดยฝายคริสตไดเขามาปกครองดินแดนแหงนี้เปนระยะเวลาหนึ่ง และในที่สุดเมื่อถึงป
ค.ศ. 1516 ดินแดนอิสราเอลก็ตกอยูภายใตจักรวรรดิ Ottoman เปนระยะเวลายาวนานจนถึงตน
ศตวรรษที่ 20
ตอมาในป ค.ศ. 1897 ไดเกิดองคการลัทธิไซออน (Zionism) ขึ้นมา ซึ่งลัทธิดังกลาว
นี้มีวัตถุประสงคในการรณรงคใหชาวยิวที่ถูกโรมันขับไลออกไปจากดินแดนอิสราเอลที่ไดอพยพ
ไปตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกเมื่อสองพันกวาปกอน เดินทางกลับไปจัดตั้งรัฐอิสราเอลใน
ดินแดนเดิมซึ่งเปนประเทศอิสราเอลในปจจุบัน 27 ซึ่งในขณะนั้นดินแดนดังกลาวมีชนชาติอาหรับ
อาศัยอยูเปนสวนใหญอยางตอเนื่องมากวาพันปแลว 28
ประการที่สอง สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศมหาอํานาจที่ปกครองดินแดนแหงนี้ใน
ขณะนั้น คือ อังกฤษ ไดออก Balfour Declaration ในป ค.ศ. 1917 สัญญากับชาวยิววาจะใหชาวยิวตั้ง
บานเกิดเมืองนอนของตน (Jewish national homeland) ไดในดินแดนที่มีชื่อวาปาเลสไตน และ
ตอมาอังกฤษยังไดออก Anglo-French Declaration ในป ค.ศ. 1918 สัญญากับชาวอาหรับที่อาศัยอยู
26
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27
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[Online]. Available:
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8-2008.htm
28
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ในดินแดนที่เรียกวาปาเลสไตนซึ่งกอนหนานี้เคยอยูภายใตการปกครองของจักรวรรดิ Ottoman วา
จะใหเอกราชแกชาวอาหรับดังกลาวเปนรางวัลตอบแทนการชวยสนับสนุนประเทศกลุมพันธมิตร
ในการรบสงครามกับฝายอักษะอีกดวย
หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลง อังกฤษไดรับอาณัติจากสันนิบาตชาติให
ปกครองดินแดนปาเลสไตน ซึ่งตอมามีปญหาการตอสูระหวางชาวยิวและชาวอาหรับที่ไมพอใจ
ชาวยิวที่อพยพหลั่งไหลเขามาอยูในดินแดนแหงนี้มากขึ้น อังกฤษไมสามารถจัดการแกไขปญหา
ความขัดแยงระหวางชาวอาหรับและชาวยิวที่อาศัยอยูในดินแดนแหงนั้นได จึงไดมอบให
สหประชาชาติรับภาระตอ สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดตัดสินใจเขาแทรกแซงปญหาความ
ขัดแยงระหวางชาวยิวกับชาวปาเลสไตน โดยออกขอมติที่ 181 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947
ใหแบงดินแดนปาเลสไตนออกเปนสองสวนใหแกชาวยิวและชาวปาเลสไตน ซึ่งชาวยิวยอมรับขอ
มติสหประชาชาติดังกลาว ในขณะที่กลุมประเทศอาหรับไมยอมรับขอมตินี้ของสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ เพราะเห็นวาขอมติดังกลาวไมเปนธรรมตอชาวปาเลสไตน เนื่องจากขณะนั้นชาว
ปาเลสไตนที่อาศัยอยูในดินแดนแหงนี้มีจํานวนมากกวาชาวยิวมาก และเห็นวาดินแดนที่
สหประชาชาติแบงใหแกชาวยิวยังรวมถึงพื้นที่ที่ชาวยิวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายดวย กลาวคือ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปาเลสไตนแตเดิมมาไมมีแนวความคิดเรื่องเอกสารสิทธิใน
ที่ดิน ตอมาเมื่อจักรวรรดิ Ottoman เขามาปกครอง ไดออกกฎหมาย Ottoman Land Code of 1858
บังคับใหประชาชนจดทะเบียนเปนเจาของที่ดินของตน ซึ่งปรากฏวามีชาวปาเลสไตนที่เปนคนชั้น
บนหลายคนไดถือโอกาสเอาที่ดินของพวกเกษตรกรไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งตอมาชาวยิวก็
ไดมาซื้อที่ดินตอไปอีกทอดหนึ่ง โดยที่เกษตรกรเหลานั้นไมรูตัว 29 มีผูเห็นวาปญหาของขอมติ
สหประชาชาติขางตนนี้คือการที่สหประชาชาติไมไดยึดถือหลักการการกําหนดใจตนเอง (selfdetermination) โดยรับฟงชาวปาเลสไตนซึ่งเปนคนสวนใหญในขณะนั้นกอนที่จะแบงดินแดนแหง
นี้30 ยิ่งไปกวานั้น เมื่ออังกฤษยุติการปกครองดินแดนปาเลสไตนแหงนี้แลวในป ค.ศ. 1948 ชาวยิว
ไดถือโอกาสประกาศจัดตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นบนดินแดนพิพาทแหงนี้ทันทีเลย จึงยิ่งยังความไม พอใจ
เปนอยางยิ่งใหกับชาวปาเลสไตนและกลุมประเทศอาหรับ
1.2.2 การประเมินปญหาภาพลักษณของอิสราเอล
ภาพลักษณของอิสราเอลอาจกลาวไดวาอยูในลักษณะขึ้นๆ ลงๆ คอนขางจะขึ้นอยูกับ
เหตุการณความขัดแยงหรือความคืบหนาการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางและกับปาเลสไตนอยู
29
30

Ibid.
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มาก อาจกลาวไดวาในชวงแรกของการกอตั้งรัฐอิสราเอลตั้งแต ค.ศ. 1948 จนถึงป ค.ศ. 1967
อิสราเอลยังไมประสบปญหาเกี่ยวกับภาพลักษณในทางลบมากนัก เนื่องจากเปนชวงหลังการเกิด
เหตุการณโศกนาฏกรรมการฆาลางเผาพันธุชนชาติยิวในสงครามโลกครั้งที่สองใหม ๆ โดย
ประชาคมโลกยังอาจมีความสงสารชนชาติยิวในฐานะเหยื่อผูถูกฆาลางเผาพันธุจากความโหดราย
ของนาซีในเยอรมนี กอปรกับในชวงแรกแหงการกอตั้งรัฐอิสราเอลใหม ๆ อิสราเอลเปนฝายที่ถูก
กระทํา กลาวคือ ถูกโจมตีทางทหารจากกลุมประเทศอาหรับที่ไมยอมรับข อมติสมัชชาใหญแหง
สหประชาติเกี่ยวกับแผนการแบงดินแดนระหวางชาวยิวกับชาวปาเลสไตน แตหลังจากเหตุการณ
สงครามหกวันในป ค.ศ. 1967 ซึ่งอิสราเอลไดถูกประเทศกลุมอาหรับหลายประเทศรวมกันโจมตี
ทางทหารอีกครั้งและอิสราเอลไดตอบโตทางการทหารกลับไปอยางรวดเร็ว และยัง ไดยึดครอง
ดินแดนที่ไมใชของตนเองจากประเทศที่โจมตีตนเองเพิ่มเติมอีกไดแก เขต West Bank ของแมน้ํา
จอรแดน (ชาวยิวเรียก West Bank โดยใชชื่อเรียกในพระคัมภีรไบเบิลวา Judea and Samaria)
ที่ราบสูงโกลาน (Golan Heights) ของซีเรีย เขตตะวันออกของนครเยรูซาเล็ม และคาบสมุทรไซไน
ของอียิปต การยึดครองดินแดนของประเทศอื่นซึ่งเปนเรื่องที่สวนทางกับมติสหประชาชาติที่ 242
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967 และสายตาของประชาคมโลกที่เห็นวาการยึดครองดินแดน
ดังกลาวของอิสราเอลไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ ไดทําใหภาพลักษณของอิ สราเอลตอ
ประชาคมโลกตองเปลี่ยนไปในทางลบ31
หลังจากเหตุการณสงครามหกวันแลว อิสราเอลไดสงเสริมใหชาวยิวเขาไปกอตั้ง
นิคมชาวยิวขึ้นในดินแดนที่ยึดครองอีกดวย ซึ่งประชาคมโลกสวนใหญเห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศ อยางไรก็ดี ในชวงที่อิสราเอลมีความคืบหนาในการเจรจาสันติภาพกับอียิปตและ
การเจรจาสันติภาพกับปาเลสไตน ปญหาภาพลักษณของอิสราเอลก็จะลดลง 32 ภาพลักษณของ
อิสราเอลไดรับความเสียหายมากอีกครั้งนับตั้งแตเดือนกันยายน ค.ศ. 2000 หลังจากที่การประชุม
เจรจาความตกลงเกี่ยวกับประเด็นสถานะสุดทาย (Final Status Agreement) ระหวางนาย Ehud
Barak นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กับนาย Yasser Arafat ประธานาธิบดี Palestinian Authority ประสบ
ความลมเหลว และจากการที่นาย Ariel Sharon ผูนําพรรคฝายคาน ซึ่งเปนฝายขวา ไดไปเยือน
31
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Temple Mount ที่นครเยรูซาเล็ม ซึ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิข์ องชาวมุสลิม (ถึงแมวาสถานที่ดังกลาว
เคยเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวในอดีตกาลดวยก็ตาม) ไดสรางความไมพอใจใหแกชาว
ปาเลสไตนเปนอันมาก ซึ่งตอมาไดเกิดเหตุการณการลุกฮือตอตานอิสราเอลครั้งใหญ ซึ่งรูจักกันใน
ภาษาอาหรับวา Al-Aqsa Intifada ครั้งที่ 2 (Intifada ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1987) และเกิดการ
กอการรายในดินแดนของอิสราเอล จึงทําใหอิสราเอลกอสรางรั้วซึ่งมีลักษณะเปนกําแพงสูง
ลอมรอบเขต West Bank เพื่อปองกันผูกอการรายแอบลักลอบเขาไปยังดินแดนอิสราเอล ซึ่ง
อิสราเอลเรียกรั้วดังกลาวนี้วา security barrier จึงทําใหเปนการสรางประเด็นที่อยูในความสนใจของ
ชาวโลกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะประชาคมโลกทั่วไปรวมทั้งศาลยุติธรรมระหวางประเทศเห็นวาการ
กระทําดังกลาวของอิสราเอลเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศและเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวปาเลสไตน นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณอื่นอีก แตที่สําคัญไดแก
สงครามเลบานอนครั้งที่สองเมื่อป ค.ศ. 2006 และการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead
ตอกลุมฮามาสในฉนวนกาซา (27 ธันวาคม ค.ศ. 2008 – 18 มกราคม ค.ศ. 2009) ตลอดจนเหตุการณ
ครั้งหลังสุดที่อิสราเอลไดปฏิบัติการทางทหาร Operation Sea Breeze ตอกองเรือขนาดเล็ก Mavi
Marmara เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 เพื่อขัดขวางความพยายามที่จะฝาการปดลอมฉนวน
กาซาทางทะเลของอิสราเอลเพื่อที่จะเขาไปใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกชาวปาเลสไตน
อันมีผลทําใหมีผูโดยสารบนเรือเสียชีวิตไป 9 คน
โดยสรุปแลว เหตุการณตาง ๆ ตั้งแตเดือนกันยายน ค.ศ. 2000 เปนตนมา ไดทําให
ภาพลักษณของอิสราเอลตอสายตาของประชาคมโลกตกต่ํายิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากปจจุบัน
ไดมีการเปรียบเปรยผูนําของอิสราเอลวาเปนเสมือนนาซี และการกระทําของอิสราเอลตอชาว
ปาเลสไตนเปนการกระทําแบงแยกกีดกันทางเชื้อชาติ (apartheid) สวนในดานเวทีองคการระหวาง
ประเทศ อิสราเอลไดเปรียบเสมือนหนึ่งกลายเปนจําเลยในเวทีองคการระหวางประเทศตาง ๆ ดวย
โดยเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และการประชุมระหวาง
ประเทศของสหประชาชาติวาดวยการตอตานลัทธิการแบงแยกเชื้อชาติ การเลือกประติบัติทาง
เชื้อชาติ การเกลียดชาวตางชาติ และการขาดความอดทนที่เกี่ยวกับเรื่องทางเชื้อชาติ ซึ่งจัดที่เมือง
Durban แอฟริกาใตในป ค.ศ. 2001 เปนตนมา อีกทั้งอิสราเอลยังถูกรุกโดยองคกรระหวางประเทศ
ทางดานสิทธิมนุษยชนอีกหลายองคกรดวย 33 เชน Red Cross, Amnesty International, Human
Rights Watch, the National Lawyers Guild, และ Physicians for Human Rights Israel เปนตน
ตลอดจนการฟองรองผูนําของอิสราเอลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารตอชาวปาเลสไตน
33

Ibid.
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ในฉนวนกาซาในศาลตางประเทศในขอหาอาชญากรสงครามอีกดวย
อนึ่ง สงครามเลบานอนครั้งที่สองเมื่อป ค.ศ. 2006 นับเปนปรากฏการณที่ทําให
อิสราเอลตองเริ่มหันมาทบทวนการทูตสาธารณะของตนอยางจริงจังมากขึ้น เพราะทั้งที่ใน
เหตุการณดังกลาวไมมีเหตุผลที่ประชาคมโลกจะเขาใจขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นผิดไปเพราะขอเท็จจริง
ปรากฏชัดเจนวากลุม Hezbollah ในเลบานอนไดสังหารทหารอิสราเอล และลักพาตัวทหาร
อิสราเอลไป รวมทั้งยังไดยิงจรวดจํานวนมากโจมตีเขตทางตอนเหนือของอิสราเอลดวย 34 กอรปกับ
ในชวงระหวางและหลังจากสงครามเลบานอนครั้งที่สอง ไดมีผูเขียนบทความจํานวนมากลงในสื่อ
ตาง ๆ ซึ่งลวนสนับสนุนใหรัฐบาลอิสราเอลทบทวนการทูตสาธารณะเสียใหม โดยเห็นวาการทูต
สาธารณะของอิสราเอลในการโนมนาวทัศนคติของประชาคมโลกยังสูฝายตรงขามซึ่งเปน
ผูกอการรายไมได หรือแมกระทั่งปจจุบันนาย Ron Dermer ผูอํานวยการการวางแผนนโยบายและ
การสื่อสารของนาย Netanyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ก็ยังใหสัมภาษณเกี่ยวกับภาพลักษณของ
อิสราเอลวา ถึงเวลาแลวที่อิสราเอลจะตองเปลี่ยนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธจากการตั้งรับเปน
การดําเนินการเชิงรุก35
สถาบัน Samuel Neaman Institute for Advanced Studies in Science and Technology
ของอิสราเอลไดเห็นถึงปญหาภาพลักษณของอิสราเอลดังกลาวขางตน จึงไดเขามามีบทบาทในการ
ริเริ่มความรวมมือระหวางสถาบันฯ กับ Israel Institute of Technology และกระทรวงการ
ตางประเทศอิสราเอล เพื่อจัดทําโครงการการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงการทูตสาธารณะของอิสราเอล
โดยใชเวลาศึกษาวิจัยประมาณหนึ่งปครึ่ง รวมทั้งการวิจัยภาคสนามในตางประเทศ กอนที่จะนํา
ผลการวิจัยมาจัดการประชุมระหวางประเทศเพื่อระดมความคิดเห็นจากภาควิชาการและฝายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 แลวนําผลการประชุมระหวางประเทศไปปรับปรุง
รายงานการวิจัยอีกครั้ง36 ซึ่งเปนที่มาของรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ซึ่งจะไดศึกษาผลการ
ดําเนินงานของสถาบันแหงนี้ในบทที่ 3 เพื่อนําไปสูขอคิดสําหรับประเทศไทยในบทที่ 4 ตอไป

34

Nadav Liron 2009. “Introductory Remarks.” In A Study on Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman
Institute Document, March: 8.
35
“Israel admits to an image crisis.” (4 July 2009). [Online]. Available:
http://www.theage.com.au/action/printArticle?id=616683
36
Aviv Shir-On 2009. “Introductory Remarks.” In A Study on Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman
Institute Document, March: 10.
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1.2.3 บทสรุปความสําคัญของการทูตสาธารณะตออิสราเอล
อาจกลาวไดวา ปญหาภาพลักษณของอิสราเอลโดยแทจริงแลวอยูที่ประเด็นปญหา
ความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน ซึ่งความขัดแยงดังกลาวไดนําไปสูเหตุการณหลาย
เหตุการณที่เปนผลตามมาจากปญหาความขัดแยงดังกลาวและมีผลกระทบตอภาพลักษณของ
อิสราเอลในสายตาของประเทศจํานวนมาก อาทิ สงครามระหวางอิสราเอลกับประเทศกลุมอาหรับ
ใกลเคียงในป ค.ศ. 1967 ซึ่งนํามาซึ่งปญหาการยึดครองดินแดนของประเทศอื่นภายหลังสงคราม
ปญหาการกอสรางนิคมชาวยิวในดินแดนที่เปนของปาเลสไตน ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของชาวปาเลสไตน ปญหาการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศในการตอบโตทางทหาร
ตอปาเลสไตน เปนตน ซึ่งจากการสํารวจความเห็นของสาธารณชนของรัฐบาลอิสราเอลเอง ก็พบวา
ชาวอิสราเอลรอยละ 91 เชื่อวาชาวตางชาติมีทัศนคติในทางลบอยางแรงตออิ สราเอล37 และจากการ
เปดเผยของนาย Ariel Cohen ซึ่งเปน Heritage Foundation Senior Research Fellow พบวา การทูต
สาธารณะของอิสราเอลกําลังประสบปญหา โดยพบวาเด็กนักเรียนและนักศึกษาชาวยิวอเมริกันไม
สามารถสื่อสารประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรของอิสราเอลและการตอสูเพื่อความดํารงอยู
ของอิสราเอลไดอยางดี นอกจากนี้ ประเด็นความมั่นคงของอิสราเอลยังถูกชาวโลกมองผานปริซึม
วาเปนเรื่องการครอบครองดินแดนและการที่ตะวันตกและสหรัฐอเมริกาตองการหาผลประโยชนใน
ตะวันออกกลางมากกวาที่จะมองถึงการตอสูกับกลุมกองกําลังอิสลามแบบสุ ดโตงที่นิยมความ
รุนแรง ยิ่งไปกวานั้น นาย Cohen ยังเห็นวาอิสราเอลยังไมไดทําใหการดําเนินสงครามขาวสาร
กลายเปนยุทธศาสตรในการทําใหอิสราเอลดํารงอยูรอดเปนรัฐของชาวยิว โฆษกของอิสราเอลยัง
ขาดการฝกอบรมในวิธีการสื่อผานขอความที่ดี เพราะปจจุบันประเด็นพื้น ฐานที่วาเหตุใดอิสราเอล
จะตองสรางประเทศบนดินแดนปจจุบันนั้นเปนเรื่องที่เห็นไดไมชัดเจนหรืองายเหมือนเมื่อสมัยการ
กอตั้งรัฐอิสราเอล และการตอสูในสงครามหกวันอีกแลว นโยบายตางประเทศของอิสราเอลก็ขาด
ยุทธศาสตรในการเจรจา38
จากที่กลาวมาขางตน การทูตสาธารณะจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญตออิสราเอลเปน
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากคําใหสัมภาษณของนาย Meir Shlomo ตําแหนง Strategic Advisor for the
Public Diplomacy Division ของกระทรวงการตางประเทศอิสราเอล วา การทูตสาธารณะเปน
37

“Israel admits it has an image problem.” (16 March 2010). [Online]. Available:
http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100316/FOREIGN/703159860/11
38
Alex Kogan 2007. “US Expert Says Israeli Hasbara Needs Work.” Jerusalem Post (8 December). Also online
available: http://www.jpost.com/Home/Article.aspx?id=71783
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ประเด็นหนึ่งของอิสราเอลมาโดยตลอดเพื่อตองการที่จะมั่นใจวาในโลกนี้มีคนที่รูจักอิสราเอลดีวา
เปนอยางไร เพราะอิสราเอลอยูในสถานการณที่จําเปนที่จะตองมีการอธิบายใหโลกไดรับรูวามีอะไร
เกิดขึ้นบางในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อที่อิสราเอลจะไดรับการสนับสนุนใหไดมากที่สุดเทาที่จ ะ
สามารถกระทําได39
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องการทูตสาธารณะอิสราเอล: ขอคิดสําหรับประเทศไทย
ฉบับนี้มีวัตถุประสงคหลักของการศึกษาอยู 3 ประการคือ
1.3.1 ศึกษาแนวความคิดเรื่องการทูตสาธารณะสมัยใหมของตางประเทศ เพื่อความเขาใจขอ
ความคิดและลักษณะสําคัญของการทูตสาธารณะที่ใชกันอยูในปจจุบัน
1.3.2 ศึกษาแนวทางการดําเนินการการทูตสาธารณะอิสราเอลเพื่อพิจารณาถึงความสําเร็จ
หรือความไมสําเร็จในการดําเนินการ โดยถึงแมจะเปนกรณีความไมสําเร็จ ก็นาจะยังประโยชนใน
การศึกษาเรียนรูได เพราะมิไดหมายความเสมอไปวาความไมสําเร็จของประเทศอื่นจะเปนความไม
สําเร็จของอีกประเทศหนึ่งดวย ทั้งนี้ เพราะสารัตถะของเรื่องที่ดําเนินการและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หรือตนทุนทางสังคม (social capital) ของแตละประเทศไมเหมือนกัน
1.3.3 นําผลการศึกษามาพิจารณาเพื่อเปนขอคิดสําหรับประเทศไทยในการปรับใชกับการ
จัดทําหรือปรับปรุงยุทธศาสตรและการดําเนินการการทูตสาธารณะของประเทศไทย
1.4 ขอบเขตและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
1.4.1 ขอบเขตของการศึกษา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีขอบเขตการศึกษาหลักอยูที่การทูตสาธารณะ
ของอิสราเอล โดยจะมีการศึกษาถึงแนวความคิดการทูตสาธารณะของตางประเทศโดยทั่วไป
พอเปนสังเขปประกอบดวย เพื่อเปดมุมมองของประเทศไทยใหกวางขึ้น
เหตุผลการเลือกศึกษาการทูตสาธารณะของอิสราเอลมีดังนี้
๏ ขอกําหนดของหลักสูตรที่จัดทํารายงานในหัวขอที่เปนประเด็นเกี่ยวกับหนวยงาน
39

“Interview with Meir Shlomo; Strategic Advisor for the Public Diplomacy Division at the Foreign Affairs
Ministry of Israel and Ilan Sztulman; Deputy Director of Public Affairs in the Ministry of Foreign Affairs of
Israel.” [Online]. Available: http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/index.php?Interviewwith-M..cy-division-at-the-Foreign-Affairs-Ministry-of-Israel-and-Illan-Sztulman-Deputy-Di
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ซึ่งผูเขียนประจําการอยูในอิสราเอล
๏ อิสราเอลประสบปญหาภาพลักษณในสายตาของประชาคมโลกมากที่สุดประเทศ
หนึ่งของโลก และกําลังใหความสําคัญกับการทูตสาธารณะในขณะนี้
๏ อิสราเอลและประเทศไทยตางปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนมี
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะที่แตกตางกันไดอยางกวางขวาง 40
๏ ปญหาภาพลักษณของอิสราเอลเกี่ยวของกับประวัติศาสตรของชนชาติยิวที่
สลับซับซอนและมีความเปนมาที่ยาวนาน ซึ่งปญหาภาพลักษณบางเรื่องที่ประเทศไทยประสบ
ในปจจุบันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยก็เปนลักษณะเฉพาะของสังคมไทย
1.4.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสารของสถาบัน
Samuel Neaman Institute เรื่อง A Study on Israeli Public Diplomacy (PD) รวมทั้งขาว
หนังสือพิมพ เอกสารและขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต ตลอดจนการสอบถามขอสนเทศ
จากหนวยงานอิสราเอลที่เกี่ยวของ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 การไดรับความเขาใจแนวความคิดเรื่องการทูตสาธารณะที่ชัดเจน
1.5.2 การไดรับขอมูลหลากหลายเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบและข อคิดสําหรับการ
ดําเนินการการทูตสาธารณะของประเทศไทย
1.5.3 การเกิดความเขาใจความคิดอานประเด็นการดําเนินนโยบายดานตางประเทศของ
อิสราเอล ซึ่งจะเปนประโยชนทางออม

40

อาทิ ในอิสราเอลมีสาธารณชนทั้งฝายขวาและฝายซาย โดยฝายซายซึ่งไมเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาล
อิสราเอลชุดปจจุบันซึ่งเปนฝายขวาในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน จึงไดจดั ทํา
เว็บไซตเลียนแบบเว็บไซตการทูตสาธารณะที่เปนทางการของ Ministry of Public Diplomacy and the Diaspora
ของอิสราเอล เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 โดยใชรูปแบบ (format) และตรา (logo) เหมือนกับเว็บไซตของทางการ
เพียงแตเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปน Ministry of Truth โดยผูจัดทําใหเหตุผลวาตองการแสดงใหเห็นวาเว็บไซตของ
(ตอจากหนาที่แลว) ทางการไมจาํ เปนทีจ่ ะตองบอกเลาความจริงทัง้ หมด (โปรดดู Haviv Rettig Gur 2010. “ ‘Leftwinger’ sets up copycat hasbara site.” Jerusalem Post (2 March).)

บทที่ 2
แนวคิดทางรัฐศาสตรที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะศึกษาแนวความคิดทางรัฐศาสตรเกี่ยวกับอํานาจของรัฐในความสัมพันธระหวาง
ประเทศกับการดําเนินการการทูตสาธารณะ หลังจากนั้น จะศึกษาแนวคิดระหวางการทูตแบบจารีต
ประเพณีกับการทูตสาธารณะเพื่อที่จะไดทราบถึงลักษณะของงานที่คลายคลึงและแตกตางกัน ซึ่งจะ
ทําใหรัฐสามารถจัดหาหรือพัฒนาบริหารจัดการเรื่องบุคลากรใหเหมาะสมกับงานการทูตสาธารณะ
ไดอยางเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานการทูตสาธารณะของรัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
2.1 อํานาจของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศกับการทูตสาธารณะ
ในความสัมพันธระหวางประเทศนั้น มีทั้งการตอสูแขงขันและความรวมมือ และในการ
แขงขันขับเคี่ยวในเกมการเมืองระหวางประเทศเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแหงชาติของรัฐ หนี
ไมพนที่จะเปนเรื่องของ “อํานาจ” ของรัฐ
ศาสตราจารย ดร. อรุณ ภาณุพงศ ไดกลาววา คําวา “อํานาจ” ของรัฐมีผูใหคํานิยามศัพทกัน
ไวหลายแบบ แตก็พอสรุปไดวา อํานาจคือ ความสามารถในการที่จะใหบุคคลอื่นกระทําตามเจตนา
ของตน อํานาจจึงไมไดหมายถึงเฉพาะพลังหรือ force อันเปนตัวกําลังเทานั้น แตอํานาจยังอาจจะ
รวมถึงสิ่งที่ตนสามารถจะกระทําการโดยวิธีหนึ่งวิธีใด จะใชกําลัง จะใชอิทธิพล หรือวิธีการอื่นก็
แลวแต แตใหคนอื่นปฏิบัติตามเจตนาของเราได 1 ดังนั้น จะเห็นไดวาอํานาจจึงอาจเปนเรื่องที่ใช
กําลังหรือไมใชกําลังก็ได

1

อรุณ ภาณุพงศ 2531. การทูตและการตางประเทศ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:
30. อนึ่ง ศาสตราจารย ดร. อรุณ ภาณุพงศ ไดอธิบายตอไปวา คําวา อิทธิพล หมายถึงสิ่งที่มีอยูในตัวโดยไมจําเปน
ที่จะตองออกแรง ไมตองไปใชทําอะไร คนอื่นยอมทําตามเอง อิทธิพลอาจเกิดขึน้ ไดจากความกลัวของบุคคลอื่น
อาจจะเกิดจากเกียรติภูมิ ความนับถือหรือความศรัทธาเชื่อถือเหลานี้ก็ได สวนคําวา กําลัง หมายถึงกําลังที่เปนตัว
เปนตน โดยเฉพาะหมายถึงกําลังในทางทหาร
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ศาสตราจารย Joseph S. Nye, Jr. แหง Kennedy School of Government มหาวิทยาลัย
Harvard สหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยดํารงตําแหนง Deputy Under Secretary of State for Security
Assistance, Science, and Technology ในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีคารเตอร และเคยดํารงตําแหนง
Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs และ Chairman of the National
Intelligence Council ในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีคลินตัน ใหทัศนะเกี่ยวกับขอความคิดพื้นฐาน
ของอํานาจนั้นวาเปนการที่ผูหนึ่งผูใดมีความสามารถที่จะทําใหผูอื่นทําในสิ่งที่ผูใชอํานาจตองการ
ซึ่งสามารถกระทําได 3 วิธี คือ (1) การบีบบังคับ หรือใชไมเรียว (2) การใหสิ่งตอบแทน และ (3)
การใชการดึงดูดใจ2 ซึ่งการใชวิธีดึงดูดใจนี้ตรงกับการทูตสาธารณะนั่นเอง
ศาสตราจารย Nye จึงไดจําแนกอํานาจของรัฐออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก (1) อํานาจ Hard
Power ไดแก การบีบบังคับ3หรือการใชกําลัง หรือการใหสิ่งตอบแทน หรือการแลกเปลี่ยน
เพื่อทําใหผูอื่นปฏิบัติตามสิ่งที่เราตองการ (2) อํานาจ Soft Power ไดแก การดึงดูดใจผูอื่นใหผูอื่น
สมัครใจที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เราตองการ โดยไมตองบีบบังคับหรือใหสิ่งตอบแทนหรือแลกเปลี่ยน
อะไร (3) อํานาจ Smart Power ไดแก การใช Hard Power ผสมผสานกับ Soft Power ในการให
ไดมาซึ่งสิ่งที่เราตองการ
อันที่จริงแลว ในตําราการทูตกอนหนานี้ก็มีการแบงอํานาจของรัฐในทํานองเดียวกับ
ศาสตราจารย Nye อยูแลว โดยแบงประเภทอํานาจของรัฐออกเปน 3 ประเภทคือ กําลัความสามารถ
ทางทหาร กําลังความสามารถทางเศรษฐกิจ และความสามารถเหนือความคิดเห็นและความเชื่อ4 ซึ่ง
อํานาจของรัฐเหนือความคิดและความเชื่อดังกลาวนี้นาจะเทียบไดกับ soft power ของศาสตราจารย
Nyeในยุคปจจุบันนั่นเอง เพียงแตศาสตราจารย Nye เปนบุคคลที่มีอิทธิพลที่ใหความสําคัญกับ soft
power ของรัฐในการทูตยุคปจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยกลาววา ขอความคิดเรื่อง soft power หรืออีกคําที่
2

Joseph S. Nye, Jr. 2010. British Council Parliamentary Lecture: Soft Power and Public Diplomacy in the 21st
Century. Lecture delivered at the British Council (20 January): 3.
3
ศาสตราจารย ดร. อรุณ ภาณุพงศ ไดอธิบายคําวา การบีบบังคับ ไดแก การกระทําหรือแสดงทาทีวาจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดในลักษณะทีท่ ําใหรัฐผูถูกบีบบังคับไดรบั ความเดือดรอนหรือหวั่นเกรงผลของการบีบบังคับใน
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด แตไมถึงกับเปนการใชกําลังโดยตรง เชน การใหการสนับสนุนทางการเมืองหรือทางอืน่
ตอปรปกษของรัฐเปาหมาย การถอนหรือลดการใหความชวยเหลือ หรือการ boycott, embargo, blockade เปนตน
(โปรดดู อรุณ ภาณุพงศ 2506. “อํานาจของรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ.” ชุมนุมนิพนธเพื่อถวาย
พระเกียรติแดพลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ. พระนคร: โรงพิมพพระจันทร จํากัด:
570-571.
4
เพิ่งอาง, หนา 565.
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ศาสตราจารย Nye ใชวา power of seduction ไมไดเปนขอความคิดใหมแตอยางไร แตเปนเรื่องปกติ
ธรรมชาติในพฤติกรรมของมนุษยอยูแลว5 โดย soft power ของรัฐสามารถมีผลตอ hard power ของ
รัฐนั้นเองได และการละเลย soft power ก็อาจจะทําใหมีผลในทางลบตอ hard power ของรัฐนั้นได
เชนกัน ศาสตราจารย Nye ไดยกตัวอยางความสําคัญของ soft power ในกรณีการปราบปราม
การกอการราย วา ถึงแมวารัฐจะยังมีความจําเปนตองใช hard power ในการตอสูกับกลุมกอการราย
หัวรุนแรง ก็ตาม แตรัฐก็ยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากประเทศอื่นในเรื่องที่ไมใช
การทหารดวย เชน การแบงปนขาวกรองซึ่งกันและกัน ความรวมมือทางนโยบายการขามพรมแดน
และการติดตามการไหลเวียนทางการเงินของกลุมกอการราย ซึ่งการที่รัฐมี soft power ก็จะมีสวน
ชวยใหประเทศอื่นใหความรวมมือได และวา ในโลกปจจุบันที่เกิดปญหาภัยคุกคามขามชาติและใน
โลกแหงยุคขอมูลขาวสารนี้ ไมใชเปนแตเพียงเรื่องวากองทัพของประเทศใดจะรบชนะเทานั้น แตยัง
เปนเรื่องวาเรื่องราวของประเทศใดจะชนะดวย6
ศาสตราจารย Nye ไดกลาวถึงบอเกิดหรือแหลงที่มาของ soft power ของรัฐวาอาจมีแหลง
ที่มาได 5 ทางคือ (1) แหลงที่มาทางดานวัฒนธรรม (2) แหลงที่มาทางดานคานิยม เชน คานิยมเรื่อง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (3) แหลงที่มาจากตัวนโยบายของรัฐ โดยนโยบายนั้นไดกําหนด
ขึ้นมาจากกระบวนการปรึกษาหารือโดยมีความเกี่ยวของกับความเห็นและผลประโยชนของผูอื่นอยู
ดวย ซึ่งจะชวยใหนโยบายของรัฐไดรับการมองจากผูอื่นวามีความชอบธรรมและสามารถดึงดูดใจ
ผูอื่นได (4) แหลงที่มาทางดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ประเทศที่ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
สามารถเปนแบบอยางสรางแรงดึงดูดใจตอประเทศอื่นใหตองการเดินตามแบบอยางนั้นได และ
(5) กองกําลังทหารที่รัฐสงไปใหความชวยเหลือกูภัยพิบัติแกประเทศอื่น 7
อนึ่ง มีขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิด soft power วา ศาสตราจารย Yasushi Watanabe
แหง Graduate School of Media & Governance ของมหาวิทยาลัย Keio University ไดใหความเห็น
วาแนวความคิดเบื้องหลังของเรื่อง soft power ของศาสตราจารย Nye มีความคลายคลึงกับ
แนวความคิดเรื่องตนทุนทางสังคม (social capital) ของศาสตราจารย Robert Putnam แหง John F.
Kennedy School of Government ของมหาวิทยาลัย Harvard University ซึ่งตนทุนทางสังคมเปนสิ่งที่

5

Joseph S. Nye, Jr. 2010: 2-3.
Joseph S. Nye, Jr. “Soft Power: The Means to Success in World Politics.” Lecture for Books for Breakfast
Program. [Online]. Available:
http://www.cceia.org/resources/transcripts/4466.html/:pf_printable? ; Joseph S. Nye, Jr. 2010: 6-7.
7
Ibid.; Joseph S. Nye, Jr. 2010: 4-5.
6
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ชวยสงเสริมใหผูอื่นเกิดพฤติกรรมที่อยากที่จะใหความรวมมือ 8 ศาสตราจารย Wanatabe ไดให
ความเห็นในทํานองเดียวกับที่ศาสตราจารย Nye อธิบายเรื่องแหลงที่มาของ soft power วา
ความสามารถในการดึงดูดใจที่จะสามารถกลายเปน soft power ไดนั้นขึ้นอยูกับเปาประสงคของ
นโยบายนั้นเอง รวมทั้งความมุงหมายของนโยบาย บริบท และวิธีการที่ใชดวย และวา การที่จะ
สามารถวัดไดวาความดึงดูดใจมีหรือไมมีอยางไรจะตองพิจารณาจากชองวางของมุมมองระหวาง
ผูสื่อสารกับผูรับการสื่อสาร เชน การสงเสริมวัฒนธรรมของเกาหลีในญี่ปุนอาจจะกลายเปนเกิดผล
ในทางลบใหชาวญี่ปุนที่มีความเปนชาตินิยมออกมาตอตานได 9
2.2 แนวคิดเรื่องการทูตตามจารีตประเพณีกับการทูตสาธารณะ
หัวขอนี้จะศึกษาถึงความแตกตางระหวางการทูตตามจารีตประเพณี กับการทูตสาธารณะ ซึ่ง
นาจะเปนประโยชนในการพิจารณาขอคิดสําหรับประเทศไทยในการดําเนินการการทูตสาธารณะใน
แงการบริหารจัดการดานบุคลากรตอไป
เพื่อความเขาใจ นาจะตองทําความเขาใจกับความหมายของ “การทูต” กอน ศาสตราจารย
ไพโรจน ชัยนาม ไดอางถึง Sir Ernest Satow ผูแตงตําราการทูตที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง วา การทูต
เปนการใชเชาวนและความแนบเนียนในการดําเนินความสัมพันธทางราชการระหวางรัฐบาลของ
ประเทศเอกราช ซึ่งบางคราวก็ขยายไปถึงความสัมพันธกบั ประเทศที่เปนเมืองขึ้นดวย หรือถาจะ
กลาวใหสั้นก็คือ การดําเนินธุรกิจระหวางรัฐโดยสันติวิธี 10 สวนศาสตราจารย ดร. อรุณ ภาณุพงศ
ก็ไดอธิบายความหมายของคําวาการทูตในทํานองเดียวกันวาหมายถึง การดําเนินการโดยใชการ
เจรจาและวิธีการชักจูง เพื่อที่จะใหประเทศอื่นยอมรับทาทีนโยบายของเรา 11
ดังนั้น หากพิจารณาโดยพื้นฐานกวาง ๆ แลว การทูตตามจารีตประเพณีกับการทูต
สาธารณะก็มีลักษณะพื้นฐานบางประการรวมกัน กลาวคือ การทูตทั้งสองประเภทนี้ตางก็มี
จุดมุงหมายเพื่อการเปนผูแทนของรัฐในการทําหนาที่เปนปากเปนเสียงแทนรัฐบาลของนักการทูต
ผูนั้น ซึ่งบุคคลที่จะทําหนาที่การทูตตามจารีตประเพณีหรือการทูตสาธารณะก็ดีจะตองมีความรู

8

Yasushi Wanatabe. “Revisiting Soft Power.” [Online]. Available:
http://www.cgp.org/popups/articleswindow.php?articleid=342&print=print
9
Ibid.
10
ไพโรจน ชัยนาม 2516. เรื่องของการทูตและการตางประเทศ. กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช
จํากัด: 2.
11
อรุณ ภาณุพงศ 2531: 3.
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และความเขาใจนโยบายตางประเทศ ตลอดจนประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง
วัฒนธรรมของประเทศตนเองเปนอยางดี กลาวคือ สามารถอธิบายแกผูอื่นได และขณะเดียวกันก็
จะตองมีความรอบรูเรื่องตาง ๆ ทํานองเดียวกันของประเทศเจาภาพที่ตนไปปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี
เชนกัน
อยางไรก็ดี หากพิจารณาถึงลักษณะหลักของงานการทูตตามจารีตประเพณีกับงานการทูต
สาธารณะแลวจะพบวาทั้งสองมีความแตกตางกัน ซึ่งยอมหมายความวาบุคลากรที่รัฐจะใชใหไป
ปฏิบัติงานแตละประเภทจะตองใชบุคคลที่มีความเหมาะสมกับลักษณะหลักของงานดวย โดยเขา
ทํานองหลักการการบริหารงานบุคคลที่วา Put the right man in the right job.
ความแตกตางระหวางลักษณะงานการทูตตามจารีตประเพณีกับงานการทูตสาธารณะพอจะ
ประมวลไดดังนี้12
การทูตตามจารีตประเพณี
1.ดานความรับผิดชอบหลัก: เปนผูแทนของ
(represent) นโยบายตางประเทศของรัฐบาลของ
ตนและจัดทํารายงานตาง ๆ เกี่ยวกับประเทศ
เจาภาพไปยังรัฐบาลของตน

12

การทูตสาธารณะ
1.ดานความรับผิดชอบหลัก: นอกจากจะอธิบาย
นโยบายตางประเทศของรัฐบาลของตนไดแลว
ยังตองทําหนาที่สื่อใหผูรับการสื่อสารเกิดความ
เขาใจประเด็นตาง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของประเทศตนดวย

โปรดดู William A. Rugh 2008. Enabling Public Diplomacy Field Officers to Do Their Jobs. (December 20).
[Online]. Available: http://www.publicdiplomacycouncil.org/.../rugh.enablingpdfojobs.pdf ; William A. Rugh
2009. “PD Practitioners: Still Second-Class Citizens.” Foreign Service Journal 86, 10:32-34.; Philip M. Taylor.
“Powerpoint Presentation on Propaganda, Public Diplomacy & Psychological Operations: What is Public
Diplomacy ?.” [Online]. Available:
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&folder=25&paper=2726 เขาถึงไดจาก
เว็บไซตของ University of Southern California (USC) Center on Public Diplomacy at the Annenberg School ที่
http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/students/resources/ อนึ่ง นาย Rugh เปนอดีตเอกอัครราชทูตของ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สวนศาสตราจารย Philip M. Taylor เปน Professor of Internal
Communications ณ Institute of Communication Studies ของมหาวิทยาลัย University of Leeds สหราชอาณาจักร.
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การทูตตามจารีตประเพณี
2.ดานบุคคลหลักที่ติดตอดวย: ติดตอกับ
เจาหนาที่ทางการของประเทศเจาภาพเปนหลัก

การทูตสาธารณะ
2.ดานบุคคลหลักที่ติดตอดวย: ติดตอกับ
สาธารณชนของประเทศผูรับเปนหลัก ซึ่ง
รวมถึงบุคคลที่เปนผูนําทางความคิดของ
ประเทศเจาภาพ และสื่อมวลชนดวย โดยมีความ
หลากหลายของประเภทผูที่ติดตอดวยมากกวา
3.ดานลักษณะของงาน: งานที่ทําสวนใหญมักจะ 3.ดานลักษณะของงาน: งานที่ทําเกือบทั้งหมด
ไมนํามาเปดเผย หรือเปดเผยไดบางสวน และ
เปนงานที่ทําอยางเปดเผยตอสาธารณชน และ
ปกติจะถูกตรวจสอบหรือตองรับผิดชอบตอ
สามารถถูกตรวจสอบจากสาธารณชนไดมาก
สาธารณชนของประเทศเจาภาพนอยมาก
4. ดานทักษะและความสามารถที่จําเปนตองาน: 4. ดานทักษะและความสามารถที่จําเปนตองาน:
ใชทักษะการเจรจาทางการทูตมาก (การตอรอง) ใชทักษะในการใชสื่อตาง ๆ หรือทําใหสื่อตาง ๆ
มารับใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (media practitioner) และเปนนัก
จัดทําและบริหารโครงการ (programmer)
ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารกับสาธารณชนที่
มีความหลากหลายประเภท (public
communication)

บทที่ 3
ผลการศึกษาการทูตสาธารณะอิสราเอล
การทูตสาธารณะอิสราเอลมีคําในภาษาฮีบรูวา hasbara ซึ่งแปลตรงตัวไดวา การอธิบาย
หรือ explanation ในภาษาอังกฤษ1 แตอันที่จริงแลว ในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นยังไมมีคําแปลที่
ตรงกับความหมายของคําวา hasbara ในภาษาฮีบรู ในทางปฏิบัติในอิสราเอลไดมีการใชคําวา
hasbara สําหรับคําวา การทูตสาธารณะ เนื่องจาก hasbara ไมใชเปนแตเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ
หรือการอธิบายนโยบายและสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในอิสราเอล หรือการใหขอสนเทศแก
ชาวโลกแตเพียงเทานั้น แตเปนเรื่องการทํางานทางความคิดกับสาธารณชนเพื่อที่จะทําให
สาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีอํานาจตัดสินใจทางนโยบาย ผูมีอิทธิพลตอการสรางมติมหาชน
และภาคสวนตาง ๆ ของสังคมที่มีความสําคัญ มีความเชื่อเหมือนกับอิสราเอล2
ในบทนี้จะเริ่มศึกษาจากกระบวนการการศึกษาวิจัยการทูตสาธารณะอิสราเอล ซึ่ งนําโดย
สถาบัน Samuel Neaman Institute รวมกับ Israel Institute of Technology และกระทรวงการ
ตางประเทศอิสราเอล หลังจากนั้น จะศึกษาถึงการทูตสาธารณะของอิสราเอลทั้งทางดานสารัตถะ
และทางดานวิธีการดําเนินการการทูตสาธารณะ อันเปนผลการศึกษาของโครงการฯ รวมทั้งศึกษา
จากเหตุการณการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ถึง 18
มกราคม ค.ศ. 2009 เปนตนมา จนกระทั่งถึงกรณีเหตุการณการปฏิบัติการทางทหาร Operation Sea
Breeze ตอกองเรือเล็ก Mavi Marmara เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 เพื่อขัดขวางความพยายาม

1

“Public Diplomacy (Israel).” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Public_diplomacy_(Israel)
Gideon Meir. “What “Hasbara” Is Really All About,” [Online]. Available:
http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/Structure+and+departments/What+Hasbara+Is+Really+All+
About+-+May+2005.htm; อนึ่ง นาย Gideon Meir เคยดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงการตางประเทศอิสราเอล
ฝายกิจการสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธสาธารณะ นอกจากนี้ ศาสตราจารย Nadav Liron ซึ่งเคยดํารง
ตําแหนง Director of the Samuel Neaman Institute และเปนผูรเิ ริ่มโครงการศึกษาวิจัยการทูตสาธารณะของ
อิสราเอลในชวงสงครามเลบานอนครั้งที่สอง ไดกลาวถึงความหมายของคําวา hasbara ในทํานองเดียวกันวาเปน
ขอความคิดที่รวมการใหขอสนเทศ การอธิบาย และการชักจูงใจเขาไวดวยกัน (โปรดดู Nadav Liron 2009.
“Introductory Remarks.” In A Study on Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman Institute Document,
March: 8.)
2

28
ที่จะฝาการปดลอมเขตกาซาทางทะเลของอิสราเอล เพื่อที่จะเขาไปใหความชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมแกชาวปาเลสไตนในเขตกาซา หลังจากนั้นจะประเมินการดําเนินการการทูตสาธารณะ
ของอิสราเอลวาประสบผลสําเร็จหรือไมสําเร็จประการใด
3.1 กระบวนการการศึกษาวิจัยการทูตสาธารณะอิสราเอลของสถาบัน Samuel Neaman Institute
โครงการศึกษาวิจัยการทูตสาธารณะของอิสราเอลซึ่งมีสถาบัน Samuel Neaman Institute
เปนผูนําและริเริ่มนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาโลกยุคปจจุบันซึ่งมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
การสื่อสารซึ่งเอื้ออํานวยตอการเผยแพรขาวสารการโฆษณาชวนเชื่อที่เปนปฏิปกษกับอิสราเอลได
อยางไมจํากัด ตลอดจนการเกิดมีรัฐและกลุมตาง ๆ ที่มีแนวความคิดหัวรุนแรงจํานวนมาก จนเกิด
สภาวะที่เรียกวา battle for awareness ไปทั่วโลก ดังนั้น จึงทําใหอิสราเอลมีความจําเปนที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนการทูตสาธารณะใหเขากับพฤติการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานเนื้อหาสาระ
ชองทาง วิธีการ กลุมเปาหมาย และการปฏิบัติตอผูรับขาวสาร เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว โครงการฯ
จึงไดศึกษาวิจัยบนพื้นฐานของการศึกษาในเชิงขอความคิดและเชิงประจักษ (conceptual-empirical
studies) รวมทั้งความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการทูตสาธารณะทั้งชาวอิสราเอลและชาวตางประเทศ 3
โดยการศึกษาวิจัยไดยอมรับถึงความจําเปนที่จะตองมีการตระหนักถึงชองวางระหวางความเห็นใจ
อิสราเอลของรัฐบาลตางประเทศกับการวิพากษวิจารณอิสราเอลของสาธารณชน ชองวางของทาที
ระหวางกลุมชนชั้นนําและผูสรางความเห็นสาธารณะกับสาธารณชนทั่วไป ชองวางระหวางทาที
ของรัฐบาลตางประเทศที่แสดงความเห็นใจตออิสราเอลอยางไมเปดเผยตอสาธารณชนกับทาทีของ
รัฐบาลตางประเทศที่แสดงออกถึงความไมเห็นใจอิสราเอลที่เปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้ง
จําเปนตองแยกความแตกตางระหวางการแสดงออกซึ่งความเห็นใจอิสราเอลบนพื้นฐานของการเห็น
วาอิสราเอลมีความถูกตองกับการแสดงออกซึ่งความเห็นใจอิสราเอลบนพื้นฐานของผลประโยชน
รวมกัน เชน ความขัดแยงกับอิสลาม4
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาการศึกษาวิจัยการทูตสาธารณะของอิสราเอลเปนการศึกษาเชิง
ประจักษดวย ดังนั้น โครงการฯ จึงไดสงคณะออกไปสํารวจความเห็นของภาคสวนตาง ๆ ใน

3

“Executive Summary.” In A Study on Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman Institute Document,
March 2009: 11-12.
4
Ibid., pp. 15-16.
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ตางประเทศดวย โดยเลือกเอาประเทศเดนมารกและอินเดียเปนตัวอยาง 5 เพื่อที่จะเปนแนวทางให
นักการทูตอิสราเอลและบุคคลอื่น ๆ ที่ดําเนินงานการทูตสาธารณะอิสราเอลใชศึกษาในการจัดทํา
คําถามสัมภาษณบุคคลในภาคสวนตาง ๆ ของประเทศที่ประจําการนั้น ๆ ตลอดจนการวางแผน
การปฏิบัติการตามแผนใหลุลวง และการประเมินผลทั้งในดานสารัตถะและระเบียบวิธีวิจัยตอไป
ในการสํารวจความคิดเห็นสาธารณชนในภาคสนามของทั้งสองประเทศ อิสราเอลไดสงคณะทํางาน
ออกไปดําเนินการภาคสนาม 2 ครั้ง ดังนี้6
ครั้งแรก เรียกวา opinion-finding หรือ insight search mission ซึ่งเปนการคนหาและ
รวบรวมความคิดเห็น ความเขาใจพื้นฐาน และขอมูลพื้นฐาน โดยคณะทํางานไดประชุมกับสถาน
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําอินเดียและเดนมารกเพื่อทราบขอมู ลเกี่ยวกับการดําเนินการทูต
สาธารณะของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลวาใชปจจัยนําเขา (inputs) อะไรบาง กระบวนการ
ดําเนินการทูตสาธารณะ และผลผลิตที่ไดรับเปนอยางไร ตลอดจนผลสําเร็จและความลมเหลวที่
เกิดขึ้น หลังจากนั้น ไดสัมภาษณเชิงลึกกับนักหนังสือพิมพ นักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการ
และผูนําทางศาสนาและผูนําชุมชนประมาณ 30 กวาราย เพราะพิจารณาวากลุมบุคคลดังกลาวจัดเปน
sensitive sensors ในการสะทอนภาพลักษณอิสราเอลเนื่องจากเปนกลุมคนที่มีความสนใจอยูแลว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะวิเคราะหความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นตอสถานภาพของอิสราเอลใน
ความคิดเห็นของสาธารณชนในทองถิ่น ทั้งนี้ คณะทํางานจะหาคําถามหลักเพื่อที่จะแตกประเด็น
ไปสูคําถามเรื่องอื่น ๆ ตอไป เชน ถามวามีเขาใจวาดินแดนที่อิสราเอลยึดครองอยางไร
ครั้งที่สอง เปนการเดินทางไปเยือนภาคสนาม เรียกวา systematic and focused
insight-control data-gathering mission เปนการสํารวจเกี่ยวกับประเทศโดยทั่วไป และการเจาะ
กลุมที่ตองการ ทั้งนี้ อิสราเอลไดจางบริษัทเอกชนในทองถิ่นทําการวิเคราะหและประเมินดวย
โดยมีคณะทํางานอยูทํางานรวมกับบริษัททองถิ่นดวยทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดหัวขอ
การชวยนําทางใหแกผูทําหนาที่เปนผูสัมภาษณ การรวบรวมขอมูล การเปนลามแปล และการ
วิเคราะหขอมูล
5

จากการสอบถาม Professor Dov Shinar ซึ่งเปน Project Academic Director เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553
ทราบวา อิสราเอลไดเลือกอินเดียเปนกรณีศึกษาเพราะอินเดียเปนประเทศที่กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลให
ความสําคัญเปนลําดับตนและอินเดียไดตกลงเขารวมโครงการศึกษาวิจัยนี้ สวนเดนมารกเปนประเทศที่มคี วามเห็น
กลาง ๆ คือ ไมไดมีความเห็นหนักไปทางสนับสนุนอิสราเอลหรือประนามอิสราเอลทางใดทางหนึง่ อยางชัดเจน
และจําเปนที่อิสราเอลจะตองมีตัวอยางประเทศในยุโรปในการศึกษาวิจัย
6
Dov Shinar 2009. “Empirical Studies in Denmark and India: “Insight Search”.” In A Study on Israeli Public
Diplomacy (PD). Samuel Neaman Institute Document, March:78-91.
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คณะทํางานอิสราเอลไดนําวิธีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
หรือภัยคุกคาม หรือที่เรียกวา SWOT Analysis เขาไปวิเคราะหขอมูลที่ไดมาโดยจัดทําขอมูลใน
รูปของ SWOT Analysis เพื่อแสดงความเขาใจอิสราเอลของสาธารณชนในอินเดียและเดนมารก
ไดดังนี้
การใชรูปแบบ SWOT เพื่อแสดงความเขาใจอิสราเอลของสาธารณชนในอินเดีย7

S

O

จุดแข็ง:
สังคมกาวหนาทางเทคโนโลยี;
ความเปนปกแผนทางสังคม;
ไมโตแยงสิทธิการดํารงอยูของอิสราเอล;
มีศักยภาพทางการทหาร
โอกาส:
ขาดความรูซึ่งเปนโอกาสในการ
สรางความเห็นใจ;
ความเห็นใจความเปนปกแผนของสังคม
อิสราเอล
มีภาพวาเปนสังคมหลากวัฒนธรรม;
มีภาพวาเปนประเทศสมัยใหม;
มีโอกาสที่จะสรางความตระหนัก
ถึงกลุมที่เปนศัตรู

7

W

จุดออน:

T

อุปสรรค:

ปญหาความขัดแยงตอเนื่อง;
แตกดวยสงครามและอันตราย;
สังคมปดที่ขาดความอดทน;
เลือกปฏิบัติตอชาวตางชาติ

ไมสามารถแยกความแตกตาง
ระหวางชาวยิวกับชาวอิสราเอล
ขาดความสนใจที่แทจริงตอ
อิสราเอล;
มีความรูจํากัดเกี่ยวกับอิสราเอล
และชาวอิสราเอล;
ความรูที่มีอยูขึ้นอยูกับทัศนคติ
ทั่วไปของกลุมตาง ๆ;
ภาพที่เปนคนหัวรุนแรง
เครงศาสนา และดอยพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

Lea Mandelzis 2009. “Public Diplomacy – Frameworks, Strategies, and Methods.” In A Study on Israeli
Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman Institute Document, March: 128.
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การใชรูปแบบ SWOT เพื่อแสดงความเขาใจอิสราเอลของสาธารณชนในเดนมารก8

S

W

จุดแข็ง:
สนใจอิสราเอลมาก;

รูจักสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ
ทางประวัติศาสตร;

จุดออน:
มีความสัมพันธกันโดยตรง
ระหวางความขัดแยงกั บ
ภาพลักษณของอิสราเอล;
มีความสงสัยความชอบธรรม
ของรัฐอิสราเอลระหวาง
ประชากรบางภาคสวน;

ชนชั้นนําสนใจวัฒนธรรมสมัยใหม;
เทคโนโลยีทางนวัตกรรมสมัยใหม;
สนับสนุนการจัดตั้งประเทศและ
สิทธิการดํารงอยูของประเทศ

O

โอกาส:
รักษาความเห็นใจไวเพื่อสราง
ความเห็นใจ;
ดึงดูดกลุมเปาหมายที่ชอบการเมือง
ไดโดยใชสื่อหลากหลาย;

T

อุปสรรค:
มีความรูจํากัดเกี่ยวกับ
อิสราเอล และชาวอิสราเอล;
มีความสัมพันธชัดเจน
ระหวางการขาดความรูกับ
ทัศนคติทางลบ

ความรูที่จํากัดเปนโอกาสใหสราง
ความเห็นใจได;
ทําใหคนที่รูสึกผิดหวังกับอิสราเอลกลับ
มามีความเห็นใจ
หลังจากนั้น อิสราเอลไดตั้งคําถาม 4 ขอ คือ (1) อิสราเอลจะใชประโยชนจากจุดแข็ง
อยางไร (2) อิสราเอลจะขจัดจุดออนของตนอยางไร (3) อิสราเอลจะใชโอกาสแตละเรื่องที่มีอยางไร

8

Ibid., p. 129.
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(4) อิสราเอลจะตอสูกับอุปสรรคหรือภัยคุกคามอยางไร และนําขอมูลจาก SWOT Analysisไปตั้ง
เปนเปาประสงคของการทูตสาธารณะอิสราเอล 4 ประการเพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับกลุมคนแต
ละกลุม ดังนี้ (1) การสรางความรูสึกเห็นอกเห็นใจตออิสราเอล (Creating Sympathy – CS) ซึ่งเปน
เปาประสงคสําหรับกลุมเยาวชนและผูใหญที่ยังขาดความรูเกี่ยวกับอิสราเอล (2) การรักษาความรูสึก
เห็นอกเห็นใจตออิสราเอลเอาไว (Maintaining Sympathy – MS) ซึ่งเปนเปาประสงคสําหรับกลุมคน
ที่มีความรูและความคิดเห็นที่มั่นคงในการสนับสนุนอิสราเอลอยูแลว (3) การทําใหความรูสึกเห็น
อกเห็นใจตออิสราเอลกลับคืนมา (Restoring Sympathy – RS) ซึ่งเปนเปาประสงคสําหรับกลุมคนที่
เคยมีความรูสึกเห็นอกเห็นใจอิสราเอล แตมีความกังวลตอความขัดแยงและผลลัพธที่เกิดขึ้น (4) การ
ตอสูกับความคิดเห็นที่เปนปฏิปกษกับอิสราเอล (Coping with Hostilities – CH) เปนเปาประสงค
สําหรับกลุมคนที่โจมตีอิสราเอล เชน อาหรับ ปาเลสไตน และกลุมคนที่รณรงคไมซื้อสินคา
อิสราเอล หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่รณรงคไมใหมีความรวมมือทางวิชาการกับอิสราเอล
เปนตน9 ซึ่งการจําแนกเปาประสงคที่อิสราเอลจะดําเนิน การใหสอดคลองกับการจําแนกกลุมบุคคล
ประเภทตาง ๆ นั้นอาจกลาวไดวาเปนแนวความคิดทํานองเดียวกับในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธ
องคไดทรงจําแนกบุคคลออกเปนบัวสี่ประเภทเพื่อประโยชนในการสั่งสอนธรรมะ และเมื่อ
อิสราเอลกําหนดเปาประสงคของการทูตสาธารณะอิสราเอลสําหรับกลุมคนแตละประเภทไดแลว
อิสราเอลก็กําหนดกิจกรรมและเครื่องมือที่จะใช soft power ผานทางการทูตสาธารณะตอกลุมบุคคล
แตละกลุม ซึ่งคณะทํางานไดจัดทําสรุปเปนตัวอยางแผนภาพไดดังนี้

9

Ibid., pp. 129-130.
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รูปแบบวิธีการในการระบุกลุมบุคคลเปาหมายสําหรับ soft power: ตัวอยางแบบฟอรม10
กลุมเปาหมาย

กิจกรรม
กลุมหนุมสาว ขอมูลพื้นฐาน การสรางชาติ ประวัติศาสตร สภาพ
ภูมิศาสตร การเมือง และประชาธิปไตย
กลุมผูมีอายุ เหมือนขางตน + ปญหากลืนไมเขาคายไมออก เชน
ขึ้นมา
สิทธิมนุษยชนกับความจําเปนเรื่องความมั่นคง
อาทิ เทคโนโลยี สารสนเทศ การแพทย อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และอื่น ๆ
การทองเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ นาฏศิลป วรรณกรรม
ภาพยนตร การกีฬา
ธุรกิจ เทคโนโลยี และความรวมมือกับโลก
สื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูล ใหขอมูลพัฒนาการลาสุด เชิญไป
ผูมีวิชาชีพ
เยือนอิสราเอล
ผูใชสื่อ
สงขอมูล สรางสัมพันธบนสื่อออนไลน : blogs,
สมัยใหม
forums, chats, cellular media
กลุมองคกร ประเด็นทางสังคม และ/หรือ องคกรตาง ๆ กิจกรรม
ทางมนุษยธรรมที่เกี่ยวของ

10

Ibid., p. 132.
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รูปแบบวิธีการในการระบุกิจกรรมที่ใช soft power ตามทัศนคติของกลุมบุคคลเปาหมาย
และประเภทการใชสื่อ: ตัวอยางแบบฟอรม11
ทัศนคติของบุคคลเปาหมาย:
สื่อแบบตั้งเดิม สื่อสมัยใหม สื่อใชเปนการ
1. เห็นอกเห็นใจ
เฉพาะระหวาง
2. รูสึกเฉย ๆ ไมสนใจ
บุคคล
3. เปนปฏิปกษ
กิจกรรม
ขอมูลพื้นฐาน เรื่องการสรางชาติประวัติศาสตร
สภาพภูมิศาสตร การเมือง และประชาธิปไตย
เหมือนขางตน + ปญหากลืนไมเขาคายไมออก
เชน สิทธิมนุษยชนกับความจําเปนเรื่องความ
มั่นคง
สาขาตาง ๆ เชน เทคโนโลยี สารสนเทศ
การแพทย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
อืน่ ๆ
สาขาตาง ๆ เชน การทองเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ
นาฏศิลป วรรณกรรม ภาพยนตร การกีฬา
กระชับความสําเร็จในธุรกิจ เทคโนโลยี และ
ความรวมมือกับโลก
การสงขอมูล สรางสัมพันธโดยใชสื่อออนไลน:
blogs, forums, chats, cellular media
การไปบรรยาย การถกแถลง การแลกเปลี่ยน
คณะเยือน
ประเด็นทางสังคม และ/หรือองคกร กิจกรรม
ทางดานมนุษยธรรมที่เกี่ยวของ

11

Ibid., p. 133.
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โดยสรุป ผลจากการออกไปสํารวจความคิดเห็นของสาธารณชนในภาคสนามทําให
อิสราเอลสามารถจัดกลุมประเทศไดวากลุมคนตาง ๆ ในแตละประเทศนั้นมีความรูเกี่ยวกับอิสราเอล
มากนอยเพียงไร และในแงมุมใด มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลมากนอยเพียงใด ในเรื่องใด และ
เพราะอะไร มีขอวิพากษวิจารณอิสราเอลมากนอยเพียงใด ในเรื่องใด และเพราะอะไร รวมทั้งยัง
สามารถจัดประเภทของกลุมคนที่สนับสนุนหรือตอตานอิสราเอลไดดวย เพื่อที่จะนําขอมูลดังกลาว
ไปจัดทํายุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงหรือเพื่อการโตแยงสาธารณชนกลุมตาง ๆ อยางเหมาะสมตอไป
อาทิ ในกรณีของอินเดีย คณะทํางานพบวามีกลุมคนที่ยากจนจํานวนมากที่ไมมีเวลาสนใจกับเรื่อง
อื่นนอกจากเรื่องปากและทองของตนเองเทานั้น ดังนั้น กลุมคนจนเหลานี้จึงยังไมใชตัวแทนมติ
มหาชนของอินเดีย เปนตน
3.2 การทูตสาธารณะอิสราเอลในดานสารัตถะ
ผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของสาธารณชนในอินเดียและเดนมารก พบวา มีกลุมคนที่ยัง
ไมมีความรูเกี่ยวกับอิสราเอลเลยหรือมีความรูอยูบางแตไมมาก และกลุมคนที่มีความรูเกี่ยวกับ
อิสราเอลดีพอสมควร ซึ่งกลุมหลังมีทั้งกลุมคนที่มีความรูสึกเห็นอกเห็นใจอิสราเอลดวยเหตุผล
ตาง ๆ กัน และกลุมคนที่วิพากษวิจารณอิสราเอล 12 โดยอิสราเอลสรุปวาเรื่องความขัดแยงกับ
ปาเลสไตนเปนองคประกอบพื้นฐานหนึ่งของภาพลักษณของอิสราเอล และถึงแมวาจะมีกลุมคนที่
ไมรูเรื่องความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนเลยก็ตาม แตอิสราเอลก็ไมควรที่จะปกปด
ปญหาความขัดแยงดังกลาวไว โดยอาศัยประโยชนจากความไมรูของกลุมคนดั งกลาว แตอิสราเอล
ควรที่จะนําเสนอจุดยืนพื้นฐานตาง ๆ ของอิสราเอล รวมทั้งในเรื่องความขัดแยงกับปาเลสไตนดวย
โดยควรนําเสนอเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับอิสราเอลที่ไมใชปญหาความขัดแยงผสมผสานกันไปดวย โดย
ใหผูดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลในประเทศตาง ๆ นําไปปรับใช ใหเขากับแตละประเทศ13
ดังนั้นโครงการฯ จึงนําขอมูลที่ไดรับมาจัดทําเนื้อหาสาระของการทูตสาธารณะของอิสราเอล โดย
แบงไดเปน 3 เรื่อง ไดแก ขอมูลเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ ขอมูลเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในอิสราเอลในมิติ
อื่น ๆ ที่ไมใชเรื่องความขัดแยงกับปาเลสไตน และการจัดทําฐานขอมูลสําหรับการดําเนินการทูต
สาธารณะของผูเกี่ยวของ14

12

“Executive Summary.” In A Study on Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman Institute Document,
March 2009: 20-21.
13
Ibid., p. 12.
14
Ibid., pp. 16-17.
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3.2.1 ขอมูลเรื่องเกี่ยวกับอุดมการณ15
ผลการศึกษาของโครงการฯ พบวา อิสราเอลไดเปนเปาหมายการถูกโจมตีจากความ
คิดเห็นสาธารณชนในตางประเทศดวยขอกลาวหาและขออางตาง ๆ ดังนี้
1) อิสราเอลขาดความชอบธรรมในการจัดตั้งและการดํารงอยูของรัฐ ซึ่งปญหานี้
เปนปญหาพื้นฐานที่อิสราเอลไดประสบตลอดระยะเวลาตั้งแตการจัดตั้งรัฐอิสราเอลจนถึงปจจุบัน
โดยผูโจมตียกเหตุผลขออางดังนี้
1.1)อิสราเอลขาดความชอบธรรมในการดํารงอยูเพราะบาปของอิสราเอล ซึ่งเปน
ผลจากการกระทําของอิสราเอลเองโดยการพิชิตและการแบงแยกทางชนชาติ ซึ่งเปนการกระทํา
อาชญากรรมตอมนุษยชาติโดยอางเรื่องพระเจา และเมื่ออิสราเอลไดยกเลิกไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหวางประเทศและความตกลงระหวางประเทศ รวมทั้งคําตัดสินของสหประชาชาติอยางเปนระบบ
ดังนั้น อิสราเอลจึงไมมีทางที่จะไดรับความคุมครองจากสิ่งที่อิสราเอลกระทําละเมิด
1.2)ความชอบธรรมของความคิดที่วาชาวยิวและศาสนายูดาหมีสิทธิที่ไมอาจพราก
ไปจากชาวยิวได ซึ่งสิทธิดังกลาวไมไดใหไวกับชนชาติที่ไมใชชนชาติยิวเปนเรื่องผิดยุคผิดสมัย
ทางออกเดียวของปญหานี้คือการเปลี่ยนแนวความคิดที่จะแบงดินแดนเปนรัฐอธิปไตยสองรัฐเปน
แนวความคิดที่มีเพียงหนึ่งรัฐและอยูรวมกันเทานั้น
1.3)การจัดตั้งรัฐอิสราเอลใหเปนรัฐประชาธิปไตยของชนชาติยิวขาดความชอบ
ธรรมเพราะเปนการปฏิเสธหลักการพหุสังคม (multicultural principle) หรือเปนการที่รัฐเลือก
ประติบัติตอพลเมืองชาวอาหรับนั่นเองที่รัฐจะตองเปนรัฐเพื่อพลเมืองของรัฐทุกคน ไมใชเฉพาะ
แตเพียงชนชาติยิวเทานั้น นอกจากนี้ ชาวยิวไมไดมีฐานะเปนชาติ หรือมิฉะนั้น ยิวก็เปนไดเพียง
แคศาสนานิกายหนึ่งเทานั้น และการยืนยันที่จะเปนรัฐของชนชาติยิวเทานั้น เทากับการทําใหเกิด
ความอยุติธรรมในทางประวัติศาสตรขึ้นมา
1.4)การปฏิเสธเรื่องการฆาลางเผาพันธุชาวยิวของนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง
(Denial of Holocaust) ซึ่งเปนประเด็นที่เชื่อมโยงกับความพยายามที่ทําใหอิสราเอลขาดความชอบ
ธรรมในการจัดตั้งเปนรัฐชาวยิว โดยกลาวหาวาชาวยิวนั่นเองที่เปนผูที่ทําใหยุโรปเขาสูสงครามโลก
ครั้งที่สอง และบางคนก็เห็นวาหากไมมีเหตุการณการฆาลางเผาพันธุชาวยิว ก็คงไมอาจมีการจัดตั้ง
รัฐอิสราเอลขึ้นมาได บางคนก็เห็นวาการจัดตั้งรัฐอิสราเอลเปนการตักตวงผลประโยชนจากขออาง
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Arye Naor 2009. “Israel in the Third Millennium: Basic Issues in Public Diplomacy (PD).” In A Study on
Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman Institute Document, March:39-69.
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เหตุการณการฆาลางเผาพันธุชาวยิวมากกวา ดังนั้น อิสราเอลจึงเห็นวาขออางเหลานี้เปนเรื่อง
เดียวกับความพยายามที่จะทําใหอิสราเอลขาดความชอบธรรมในการดํารงอยูเปนรัฐ นั่นเอง
2) ขอกลาวหาเรื่องการแบงแยกเชื้อชาติ (Apartheid) ขอกลาวหาประการนี้เปน
เรื่องที่กระทบตอภาพลักษณของอิสราเอลโดยไมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิเสธความชอบธรรมและการ
ดํารงอยูของรัฐอิสราเอล ซึ่งอันที่จริงมีที่มาตั้งแตป ค.ศ. 1975 แลว ซึ่งสหประชาชาติเปรียบลัทธิ
ไซออนวาเปนเสมือนการกีดกันทางเชื้อชาติ และจากการที่อิสราเอลไดยึดครองดินแดนเขต West
Bank ของปาเลสไตน โดยมีการกอสรางกําแพงลอมรอบเขต West Bank เปรียบเสมือนเรือนจํา
ขนาดยักษสําหรับชาวปาเลสไตน และปกครองชาวปาเลสไตนเยี่ยงเปนพลเมืองชั้นสองรวมทั้งการ
ประกาศตนเปนรัฐประชาธิปไตยของชนชาติยิวอีกดวย ไดทําใหอิสราเอลมีปญหานี้ ปญหา
ภาพลักษณดานนี้ของอิสราเอลมีมากยิ่งขึ้นเมื่อที่ประชุมสหประชาติวาดวยการตอตานลัทธิการ
แบงแยกเชื้อชาติ การเลือกประติบัติทางเชื้อชาติ การเกลียดชาวตางชาติ และการขาดความอดทนที่
เกี่ยวกับเรื่องทางเชื้อชาติ ซึ่งจัดที่เมือง Durban แอฟริกาใต ไดรับเอาขอกลาวหาเรื่องการแบงแยก
เชื้อชาติของอิสราเอลเปนวาระการพิจารณาในที่ประชุมตั้งแตป ค.ศ. 2001 เปนตนมา
3) ปญหาการไมยอมรับผูลี้ภัยชาวอาหรับกลับสูถิ่นฐานเดิมในอิสราเอล ซึ่งสืบ
เนื่องจากการทําสงครามระหวางอิสราเอลกับกลุมประเทศอาหรับเมื่อครั้งการประกาศจัดตั้งรัฐ
อิสราเอลในป ค.ศ. 1948 ซึ่งทําใหชาวอาหรับจํานวนหลายแสนคนตองอพยพหนีสงคราม หรือไม
ก็ถูกอิสราเอลผลักดันใหเดินทางออกไปจากถิ่นฐานเดิมในอิสราเอล โดยผูอพยพชาวอาหรับเหลานี้
ตองอาศัยอยูในคายและมีความเปนอยูที่แรนแคน เกี่ยวกับเรื่องนี้ สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติได
มีขอมติที่ 194 เมื่อป ค.ศ. 1948 เรียกรองใหมีการอนุญาตใหผูลี้ภัยชาวอาหรับที่ประสงคจะเดินทาง
กลับไปยังอิสราเอลและตองการอยูรวมกับเพื่อนบานอยางสันติสามารถเดินทางกลับไปยังถิ่นฐาน
เดิมในอิสราเอลได และใหรัฐบาลตาง ๆ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่ตองรับผิดชอบเปนผูจายคาทดแทน
การสูญเสียทรัพยสินหรือความเสียหายตอทรัพยสินภายใตหลักกฎหมายระหวางประเทศและความ
เปนธรรม (equity)
4) ปญหาการตอตานชาวยิว (Anti-Semitism) ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภทคือ
ประเภทแรกเปนความรูสึกตอตานเกลียดชังชาวยิวดวยเหตุผลทางเชื้อชาติและศาสนา สวนประเภท
ที่สองเปนความรูสึกตอตานความเปนรัฐอิสราเอล ซึ่งความรูสึกตอตานประเภทหลังเปนความรูสึก
เนื่องจากการตอตานการจัดตั้งรัฐอิสราเอล การที่อิสราเอลประติบัติไมดีตอผูอพยพชาวปาเลสไตน
การที่ชาวยิวใชอิทธิพลครอบงําฝายการเมืองในสหรัฐอเมริกา และสื่อมวลชน ความรูสึกตอการ
กระทําของอิสราเอลวาเปรียบไดกับการกระทําของนาซี และการที่ยุโรปไดรับชาวยิวเขาไปอยูใน
ดินแดนอีกครั้งเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง โดยการที่ชาวยิวไดเขาไปอยูในประเทศใน
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ยุโรป และการไดรับรูขาวปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนทําใหชาวยุโรปเห็นใจ
ชาวปาเลสไตนวาอยูในสถานะที่เปนผูเหยื่อถูกกระทํา และเมื่อยุโรปมีชาวอาหรับอพยพไปอยูเปน
จํานวนมากขึ้น ชาวอาหรับก็มีอิทธิพลตอความรูสึกของนักการเมืองในยุโรปที่ตองการเสียง
สนับสนุนทางการเมือง จึงทําใหชาวยุโรปบางสวนเกิดความรูสึกตอตานชาวยิว
5) ปญหาการโนมนาวใหสาธารณชนอเมริกันเห็นวาอิสราเอลเปนภาระของ
สหรัฐอเมริกามากกวาที่จะเปนสินทรัพย ซึ่งมีที่มาจากหนังสือ The Israel Lobby and US Foreign
Policy (2007) ของศาสตราจารย J.J. Mearshheimer และศาสตราจารย S.M. Walt จากมหาวิทยาลัย
ชิคาโกและมหาวิทยาลัยฮารวารด
3.2.2 ขอมูลเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในอิสราเอล16
ความคิดขอนี้มีที่มาจากสมมติฐาน 2 ขอคือ สมมติฐานขอแรกคือ ขาวที่ปรากฏตอ
สาธารณชนในประชาคมโลกของอิสราเอลมักจะเปนเรื่องปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตน
ไมวาจะเปนเรื่องการครอบครองดินแดนของประเทศอื่นและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาว
ปาเลสไตน สมมติฐานขอที่สองคือ ผลการศึกษาการทูตสาธารณะในทศวรรษที่ไมนานมานี้พบวา
หลายประเทศไดใช soft power ดานตาง ๆ ที่ประเทศตนมีอยูดึงดูดใจของตางประเทศ ซึ่งอิสราเอล
ก็เห็นวาประเทศตนก็มีภาพลักษณที่ดี ๆ ที่นาจะดึงดูดใจตางประเทศไดเชนกันเพื่อตองการทําให
ชาวโลกเห็นวาอิสราเอลก็เปนประเทศที่มีสังคมที่มีชีวิตอยูกันอยางปกติประเทศหนึ่ง
อิสราเอลเห็นวาการนําเสนอภาพลักษณอีกดานของอิสราเอลที่ไมใชปญหาความ
ขัดแยงประกอบดวยหลักการสําคัญที่จะทําใหเกิดผลดังนี้ ประการแรก เรื่องสารัตถะ ซึ่งอิสราเอล
เห็นวาเรื่องเหลานี้นาจะชวยเรียกรองชาวโลกใหเกิดความสนใจในภาพลักษณที่ดี ๆ ของอิสราเอล
ได อาทิ เรื่องวัฒนธรรมของอิสราเอลที่แสดงถึงความเปนสังคมเปดและเปนประชาธิปไตยที่มีการ
ผสมผสานระหวางตะวันออกกับตะวันตกและกลุมชนชาติตาง ๆ ในอิสราเอล รวมทั้งวรรณกรรม
นาฏศิลป ภาพยนต การละคร การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแกะสลักและการปน ซึ่งสะทอนถึง
นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และความโดดเดน เรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่อิสราเอล
เปนผูนําในการคนควาประดิษฐวิจัยเพื่อประโยชนสุขของชาวโลก ไมวาจะเปนการแพทยและยา
รักษาโรค และอื่น ๆ เรื่องเศรษฐกิจ บทบาทของสตรี การเกษตรและสิ่งแวดลอม ซึ่งอิสราเอลได
จัดการเรียนการสอนใหทุนฝกอบรมและจัดการประชุมกับชาติตาง ๆ และเรื่องสังคม วิถีทางการ
ดําเนินชีวิต และผูคนในอิสราเอล รวมทั้งอาหาร การบันเทิง การเปนพหุสังคม เปนตน ประการที่
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สอง เรื่องวิธีการจะตองผสมผสานระหวางการใหตางชาติมีโอกาสไดรับประสบการณในอิสราเอล
เชน การศึกษาชั้นสูงในอิสราเอล การจัดฝกอบรมเรื่องเกษตรกรรมในอิสราเอล และการจัดทําเวที
สําหรับ bloggers เปนตน กับการจัดแสดงใหชาวตางชาติชม เชน ภาพยนต ละครเวที นาฏศิลป
ดนตรี และศิลปะการแกะสลักและการปน และการใหขอสนเทศทั้งทางตรงและทางออม
ประการที่สาม การประสานงานกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ของอิสราเอลที่ดําเนินการทูตสาธารณะ
ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพื่อที่จะปรับปรุงการไหลเวียนขอสนเทศระหวางบุคลากรและ
หนวยงานที่ดําเนินการทูตสาธารณะดวยกันใหดีขึ้น ประการสุดทาย การสรางความคุนเคยกับ
กลุมเปาหมายแตละกลุมเพื่อที่จะสามารถระบุความตองการของแตละกลุมเพื่อประโยชนในการ
ดึงดูดความสนใจ
3.2.3 การจัดทําฐานขอมูลสําหรับการดําเนินการทูตสาธารณะ17
ความคิดขอนี้มาจากหลักการที่วาในโลกปจจุบันที่เปนยุคขขาวสารสารสนเทศ ซึ่ง
จะตองใหความสําคัญกับความรู ผูเลนที่มีหลากหลายประเภท รวมทั้งความหลากหลายของ
เครื่องมือที่จะใชเปนสื่อในการเขาถึงกลุมบุคคลตาง ๆ ดวยเหตุนี้ จึงมีความจํา เปนที่จะตองสราง
ฐานขอมูลสําหรับใชในการดําเนินการการทูตสาธารณะขึ้นมา ซึ่งจะตองมีความพรอมสําหรับปญหา
ทางทฤษฎีและปญหาในการนําไปประยุกตใช
โครงการฯ ไดออกแบบฐานขอมูลเปนตาราง โดยแบงหัวขอเรื่องออกเปน 3 หัวขอ
ไดแก การเมือง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ และแบงผูเลนที่เปนเปาหมายการทูตสาธารณะ
ออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมสือ่ (ทั้งสื่อประเภทเกาและสื่อประเภทใหม) กลุมที่เปนองคกรภาครัฐ
กลุมที่เปนองคการระหวางประเทศภาคเอกชน หรือ NGOs และกลุมที่เปนปจเจกชนซึ่งขอมูลที่
บรรจุอยูในหัวขอเรื่องแตละเรื่องและแตละกลุมผูเลนที่เปนเปาหมายจะประกอบดวยขอมูล 3
ภาคหลักดังนี้
1) ภาคแรก เปน theoretical mapping ประกอบดวยบทความทางวิชาการที่ใชเปน
รากฐานอธิบายในทางวิชาการ เชน ขอความคิดและขอโตแยงตาง ๆ
2) ภาคที่สอง เปนบทความเกี่ยวกับกรณีศึกษาของประเทศตาง ๆ
3) ภาคที่สาม เปนรูปแบบการประยุกตใช ซึ่งจัดทําเปนภาษาฮีบรู
อนึ่ง นอกจากฐานขอมูล 3 ภาคขางตนแลว ฐานขอมูลยังประกอบดวยภาคผนวกอีก
17

Anat First & Naama Maoz 2009. “Data Bank.” In A Study on Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman
Institute Document, March: 136-150.
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2 ภาค ไดแก
1) ภาคเอกสารการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางตราภาพลักษณของอิสราเอล ซึ่ง
อยูนอกขอบเขตโครงการศึกษาวิจัยของ Samuel Neaman Institute ในครั้งนี้
2) ภาครายชื่อองคกรที่ดําเนินการทูตสาธารณะเพื่ออิสราเอลในประเทศตาง ๆ ซึ่ง
รวมทั้งเว็บไซตที่สนับสนุนอิสราเอลดวย
3.3 การทูตสาธารณะอิสราเอลดานวิธีการ
อิสราเอลมีหนวยงานที่ดําเนินงานการทูตสาธารณะหลายหนวยงาน หนวยงานหลักไดแก
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ และกองทัพอิสราเอล แตในปจจุบันไดมีกระทรวง
การทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเล (Ministry of Public Diplomacy and the Diaspora) เพิ่มขึ้น
มาอีกหนึ่งหนวยงาน นอกจากนี้ ยังมีองคกรเอกชนของชาวยิวที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและเปนปากเสียงในการอธิบายและตอบโตขอกลาวหาตาง ๆ ตออิสราเอลอีกจํานวน
มากทั้งที่อยูในอิสราเอลและในตางประเทศ
ในหัวขอนี้จะศึกษาวิธีการการดําเนินการทูตสาธารณะของรัฐและองคกรตาง ๆ เหลานี้
ตลอดจนมาตรการที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการทูตสาธารณะของอิสราเอลภายหลังสงคราม
เลบานอนครั้งที่สอง
3.3.1 การจัดหนวยงานประสานงานกลางดานการทูตสาธารณะ
โดยที่หนวยงานของอิสราเอลที่ดําเนินงานดานการทูตสาธารณะมีอยูหลายหนวยงาน
หนวยงานหลักประกอบดวยสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ และกองทัพอิสราเอล
(ปจจุบันมีกระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหนวยงาน) ทําให
ที่ผานมาการทูตสาธารณะของอิสราเอลขาดความเปนเอกภาพเทาที่ควร ซึ่งผูตรวจการแผนดินเคย
ตั้งขอสังเกตไวแลวตั้งแตป ค.ศ. 2001-2002 แตรัฐบาลอิสราเอลก็ไมไดดําเนินการอะไร จนกระทั่ง
เกิดสงครามเลบานอนครั้งที่สอง และคณะกรรมการ Winograd Committee ไดสรุปผลการสอบสวน
ขอผิดพลาดในสงครามเลบานอนครั้งที่สองวาขอผิดพลาดสําคัญประการหนึ่งคือการขาดเอกภาพใน
การใหขาว ดังนั้น รัฐบาลอิสราเอลจึงไดจัดตั้งหนวยงาน National Information Directorate ขึ้นใน
สํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานประสานงานกับหนวยงานดานประชาสัมพันธและ
การทูตสาธารณะอื่น ๆ ของอิสราเอล รวมทั้งการประสานขอความที่จะสื่อสารออกไปยัง
ตางประเทศและในประเทศใหสอดคลองกัน และเปนผูตัดสินวาจะมีข อความสื่อสารหลักแถลงตอ
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ภายนอกในแตละวันอยางไร ซึ่งปรากฏผลเปนที่นาพอใจในดานความเปนเอกภาพของขาวในครั้ง
การปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead ตอกลุมฮามาส18
3.3.2 การจัดตั้งกระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเล
รัฐบาลชุดปจจุบันของนาย Binyamin Netanyahu ไดจัดตั้งกระทรวงการทูตสาธารณะ
และชาวยิวโพนทะเลขึ้นมาเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 มีเจาหนาที่ 14 คน ประกอบดวย
เจาหนาที่หลัก เลขานุการ ผูจัดการใหญ และรัฐมนตรี กระทรวงการทูตสาธารณะฯ มีภารกิจหนาที่
ในการดําเนินการทูตสาธารณะโดยผานทางประชาชน และโดยตรงสูสาธารณชน ตลอดจนการ
ทํางานอยางใกลชิดดานการทูตสาธารณะกับชุมชนชาวยิวในตางประเทศ รวมทั้งใหการสนับสนุน
ดานตาง ๆ แกองคกรชาวยิวที่ดําเนินงานประชาสัมพันธสนับสนุนอิสราเอลโดยอิสระอยูแลวใหมี
ศักยภาพดีขึ้น เชน การใหขอสนเทศ แนวทางการชี้แจงตอสื่ อมวลชนในประเทศของตน การจัด
หลักสูตร การจัดการอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกบุคลากรขององคกรชาวยิว 19
3.3.3 การจัดทําฐานขอมูลเพื่อเผยแพรขอเท็จจริงทั้งภูมิหลังประวัติศาสตรของชนชาติยิว
สิทธิในดินแดนอิสราเอลปจจุบัน ตลอดจนการอธิบายประเด็นปญหาที่อิสราเอลไดรับการวิพากษ
วิจารณ
ขอมูลมีทั้งที่จัดทําโดยกระทรวงการตางประเทศอิสราเอล และเผยแพรตอสาธารณชน
ในรูปของเอกสาร หนังสือ และเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศอิสราเอล (www.mfa.gov.il)
โดยมีทั้งลักษณะเชิงตําราเอกสาร และลักษณะคําถามและคําตอบ ซึ่งมีความครอบคลุมประเด็น
ตาง ๆ โดยละเอียด และงายตอการคนหาคําตอบที่คนมักจะสงสัยและถามกัน นอกจากนี้ ยังมีที่
จัดทําเปนหนังสือวางจําหนายหรือเผยแพร ซึ่งเขียนโดยนักวิชาการตางประเทศหลายสาขาวิชา
ตลอดจนเว็บไซตขององคกรชาวยิวอีกจํานวนมาก
สําหรับเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศยังจัดทําเปนภาษาอื่นเพื่อเขาถึง
กลุมบุคคลเปาหมายดวย เชน เว็บไซตภาษาเปอรเซีย (https://hamdami.com) (Hamdami แปลวา
clarity) โดยมุงเปาไปที่กลุมชนรุนใหมของอิหราน20
สําหรับลาสุดปจจุบันคือ การจัดทําฐานขอมูลสําหรับเปนเครื่องมือการทูตสาธารณะ
ของเจาหนาที่ของสถาบัน Samuel Neaman Institute ตามที่กลาวในหัวขอ 3.2.3
“Special spin body gets media on message, says Israel.” [Online]. Available:
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/02/israel-palestine-pr-spin/print
19
สรุปจากการสัมภาษณโฆษกกระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเล (Anat Weinshtein-Berqwist) ทาง
โทรศัพท เมื่อวันอาทิตยที่ 20 มิถุนายน 2553
20
Amir Mizroch 2007. “Israeli hasbara to say it in Persian.” Jerusalem Post (8 July).
18
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3.3.4 การจัดทําเว็บไซตของกระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเล
กระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเลไดจัดทําเว็บไซต
(www.masbirim.gov.il) เพื่อที่จะใหขอมูลที่ชาวอิสราเอลจะใชเปนเครื่องมือในการอธิบายและ
สงเสริมภาพลักษณของอิสราเอลในสถานการณรายวัน เชน ในระหวางการเดินทางไปตางประเทศ
หรือในการพูดคุยกับชาวตางประเทศ เปนตน เพื่อใหชาวตางประเทศที่มีโอกาสไดพบปะมีความ
เขาใจและไมมีอคติตออิสราเอล เว็บไซตดังกลาวใหความสําคัญกับชาวอิสราเอลทุกคนวาเปนทูต
ดานการทูตสาธารณะของอิสราเอล สาระสําคัญที่ปรากฏในเว็บไซต ดังกลาวประกอบดวย (1)
เรื่องความสําเร็จในระดับระหวางประเทศที่ชาวอิสราเอลมีความภาคภูมิใจ เชน เทคโนโลยีชั้นสูง
การเกษตร การแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การกีฬา และเศรษฐกิจ เปนตน (2)
ประวัติศาสตรชาติอิสราเอล (3) การแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในอิสราเอล (4) อิสราเอลในโลก ซึ่ง
เปนขอมูลเพื่อเผยแพรอิสราเอลใหโลกรูจักในดานตาง ๆ ที่โลกอาจจะยังมีคนไมรูจักอิสราเอลดีพอ
เชน อิสราเอลมีแตทะเลทราย อิสราเอลเปนประเทศที่ปกครองดวยศาสนา ตลอดจนอาหารการกิน
ของชาวอิสราเอล ซึ่งมีหลากหลายเหมือนโลกตะวันตกเพราะอิสราเอลเปนประเทศเปด (5)
อิสราเอลกับโลกอาหรับ อาทิ Green Line การกอการรายระหวางประเทศ ปญหาปาเลสไตน
นิคมชาวยิว ความสัมพันธระหวางอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกา อิสราเอลกับที่ราบสูงโกลาน
และซีเรีย ปญหาผูอพยพชาวอาหรับและชาวอิสราเอล เปนตน (6) คําแนะนําสําหรับผูที่เริ่มเปนทูต
ดานการทูตสาธารณะ เชน การรับฟง การพูด การสบตาคูสนทนา การใชภาษาทางกายประกอบ
วิธีการสื่อหรือสงผานขอความเกี่ยวกับอิสราเอล เปนตน (7) เรื่องเกี่ยวกับคําแถลงหรือคํากลาวของ
รัฐมนตรีกระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเล
3.3.5 การจัดทําคูมือวิธีการดําเนินการทูตสาธารณะ 22
คูมือการดําเนินการทูตสาธารณะนี้จัดทําโดย World Union of Jewish Students เมื่อป
ค.ศ. 2002 โดยใชชื่อวา Hasbara Handbook: Promoting Israel on Campus (www.wujs.org.il)
คูมือดังกลาวนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหนักศึกษาชาวยิวในตางประเทศใชในการดําเนินการทูตสาธารณะใน
มหาวิทยาลัย คูมือนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานวาอิสราเอลไมใชประเทศที่สมบูรณแบบทุกเรื่อง และรัฐบาล
อิสราเอลก็ไมไดสมบูรณแบบเชนกัน ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม
21

โปรดระวังอยาสับสนกับเว็บไซตอีกอัน (http://masbirim.co.il) ที่ฝายซายไดจัดทําขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553
โดยเลียนแบบเว็บไซตของรัฐบาลเพื่อตอตานแนวความคิดเว็บไซตฝายขวาของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการทูต
สาธารณะและชาวยิวโพนทะเลไดพิจารณาหาทางฟองรองอยู
22

บางประเทศก็จัดทําคูมือการดําเนินการทูตสาธารณะเชนกัน เชน เดนมารก
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เปลี่ยนแปลงคือ การยืนยันถึงสิทธิการดํารงอยูของรัฐอิสราเอล และสิทธิของชาวอิสราเอลที่จะ
ไดรับความปลอดภัย คูมือนี้ไดกลาวถึงเทคนิคตาง ๆ อาทิ การเลือกใชคําเรียกชื่อบุคคลหรือ
แนวความคิดที่ไมดีเพื่อใหภาพในเชิงลบ (เชน การเรียก demonstrations วา riots ซึ่งเทคนิคเหลานี้
ฝายปาเลสไตนก็ใชเชนกัน) การเลือกใชคําเรียกชื่อบุคคลหรือแนวความคิดที่ดีเพื่อใหภาพในเชิง
บวกใหตรงกับสิ่งที่คูสนทนาคุนเคยและชอบ การอาศัยประโยชนจากเกียรติภูมิหรืออํานาจอันชอบ
ธรรม เชน สถานที่ที่จะกลาวถอยแถลง (อาทิ หนาธงสหประชาชาติ) การเปนพยาน คือการอางถึง
authority ที่มีความนาเชื่อถือเพื่อสนับสนุนแนวความคิดหรือการรณรงคตาง ๆ การวางตนใหเปน
คนธรรมดาสามัญเหมือนกับคูสนทนาที่จะมีความไววางใจซึ่งกันและกันไดในการสนทนากันได
อยางฉันมิตร เปนตน23
นอกจากนี้ ปจจุบันยังมี Israel’s Project’s 2009 Global Language Dictionary (2009)
ซึ่งจัดทําโดย Dr. Frank Luntz เกี่ยวกับกฎสําหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และคําแนะนําในการ
นําเสนอขอความเพื่อสนับสนุนอิสราเอลในการ lobby สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา หรือ
สื่อมวลชน เปนตน24
3.3.6 การดําเนินการทูตสาธารณะผานโครงการตาง ๆ
กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลมีหนวยงาน MASHAV ซึ่งเปน Agency for
International Development Cooperation ทํานองเดียวกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) ของกระทรวงการตางประเทศไทย ทําหนาที่ใหความชวยเหลือและพัฒนา
แกประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ หรือการเปนหุนสวนการพัฒนาดวยกัน รวมทั้งการใหความชวยเหลือ
ทางมนุษยธรรมในภัยพิบัติ และโครงการที่เปนความรวมมือกับองคการระหวางประเทศดวย
นอกจากนี้ อิสราเอลก็ยังมีองคกรอื่นที่ใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกประเทศตาง ๆ ที่
ประสบภัยพิบัติดวย เชน Israeli Flying Aid25
อิสราเอลมีโครงการ Israeli Birthright Program ซึ่งดําเนินการจัดกลุมเยาวชนยิวอายุ
ระหวาง 18-26 ปในตางประเทศใหเดินทางมาทัศนศึกษาในอิสราเอลโดยไมเสียคาใชจ าย เพื่อลด
การแบงแยกระหวางอิสราเอลกับชุมชนชาวยิวทั่วโลก และยังเปนการเสริมสรางความเปนปกแผน
ของชาวยิวในโลก รวมทั้งเพื่อใหเห็นอิสราเอลวาไมไดมีเฉพาะภาพลักษณปญหาความขัดแยงที่
มักจะเปนขาวดานหลักในตางประเทศอีกดวย นอกจากนี้ ยังรวมกับ Israel Association of Gay
23

“Hasbara.” [Online]. Available: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=hasbara
24
Dan Ephron. “Chosen Words.” [Online]. Available: http://www.newsweek.com/2009/07/09/chosenwords.html
25
http://ifaid.com/disaster.asp
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Men, Lesbians and Transgenders จัดการทองเที่ยวกลุมบุคคลเหลานี้ในอิสราเอล เพื่อแสดงใหเห็น
วาอิสราเอลเคารพในเสรีภาพสวนบุคคล โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ และรสนิยมทางเพศ ดังเชน
ประเทศประชาธิปไตย26
นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลยั งจัดโครงการนําสื่อมวลชน สมาชิก
รัฐสภา และบุคคลมีชื่อเสียงในตางประเทศ ตลอดจนเจาหนาที่โตะกระทรวงการตางประเทศของ
ประเทศอื่น เดินทางไปเยือนอิสราเอลดวย
3.3.7 การสงเสริมตราภาพลักษณใหมของอิสราเอล
กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลไดริเริ่มโครงการ Brand Israel เมื่อป ค.ศ. 2006
โดยรวมมือกับ Israeli Association of Advertising Companies มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงความ
เขาใจในภาพลักษณของอิสราเอลของสาธารณชนกลุมตาง ๆ เพื่อเปาหมายหลายประการไปพรอม
กัน เชน การคา การขยายการสงออก การสงเสริมการทองเที่ยว การประชาสัมพันธความนาสนใจ
ของอิสราเอลตอนักลงทุนตางชาติ เปนตน โดยมุงหวังวาการเสริมสรางภาพลักษณที่เปนบวกของ
อิสราเอลเหลานี้จะชวยปรับปรุงสถานะทางการเมืองของอิสราเอลใหดีขึ้นได โครงการ Brand
Israel เริ่มขึ้นโดยการพิจารณาจากผลการสํารวจความคิดเห็นของบริษัท Global Ad Firm Young
and Rubicam ในนครนิวยอรก ซึ่งปรากฏวา ปญหาการทูตสาธารณะของอิสราเอลไมใชการที่
อิสราเอลนําเสนอความคิดเห็นของอิสราเอลไปไมถึงสาธารณชน แตเนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับ
อิสราเอลที่เปนอยูมุงเนนไปที่เรื่องปญหาความขัดแยงในตะวันออกกลางมากเกินไป ทั้งที่ชีวิตจริง
ของชาวอิสราเอลไมไดจํากัดอยูเฉพาะกับเรื่องปญหาความขัดแยงเทานั้น นอกจากนี้ ผลการสํารวจ
สาธารณชนซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนขั้นต่ําใน 13 ประเทศสําคัญ ยังพบวาคนเห็นวาชาว
อิสราเอลเปนคนกาวราว รองลงไปเห็นวาเปนคนเยอหยิ่ง และมีสวนนอยประมาณรอยละ 27 ที่ระบุ
วาใหการสนับสนุนอิสราเอลทางการเมือง ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลจึงเห็นวานาจะ
สื่อสารภาพลักษณดานอื่นของอิสราเอลออกไปยังโลกภายนอกมากขึ้นในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
กลุมประเทศสายกลางในโลก27 เรื่องนี้มีประเด็นที่โตเถียงกันในอิสราเอล กลาวคือ ฝายที่เห็นวา
ควรเนน Brand Israel เห็นวา การที่อิสราเอลใชเวลาสวนใหญกลาวถึงแตเรื่องการปกปองการกระทํา
ของตนในปญหาความขัดแยง ทําใหเรื่องราวตาง ๆ ของอิสราเอลมีแตขาวความขัดแยง ในขณะที่
บางฝายเห็นวาการเนน Brand Israel ไมเพียงพอ แตจะตองใหการศึกษาแกโลกถึงความเปนจริงที่
เกิดขึ้นในอิสราเอล เพราะอิสราเอลจะตองตีแผภาพ หรือ brand แหงความเปนจริงทุกดานออกมาให
26

http://publicdiplomacy.wikia.com/wiki/Israel/; Michael Freund 2010. “Time for a hasbara Birthrights.”
Jerusalem Post (9 April).
27
Jeff Barak 2009. “Reality check: Brand Israel.” Jerusalem Post (5 April).
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โลกเขาใจดวย มิฉะนั้น จะทําใหดูเหมือนวาอิสราเอลกําลังพลิกภาพใหโลกเห็นความจริงที่ไมครบ
ของอิสราเอล28
3.3.8 การดําเนินการทูตสาธารณะในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
อิสราเอลมีเจาหนาที่การทูต ซึ่งทําหนาที่ฝายวัฒนธรรม สื่อ และการทูตสาธารณะ
ประจําสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในตางประเทศ เจาหนาที่การทูตสาธารณะ โดย
การสนับสนุนขององคกรนักศึกษายิวตามมหาวิทยาลั ย จัดกิจกรรมสัปดาหอิสราเอลในมหาวิทยาลัย
และเชิญเจาหนาที่การทูตสาธารณะของอิสราเอลไปพูดในหัวขอตาง ๆ เชน Israeli humanitarian
efforts29
3.3.9 การจัดหลักสูตร E-learning ใหแกประชาชนผูตองการชวยอิสราเอลดําเนินการทูต
สาธารณะ
กระทรวงการตางประเทศอิสราเอล ไดรวมมือกับหนวยงาน Jewish Agency จัด
หลักสูตร E-learning ระยะเวลาหนึ่งเดือนสําหรับประชาชนผูตองการชวยรัฐบาลดําเนินงานการทูต
สาธารณะ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาทั้งประวัติศาสตรตะวันออกกลาง
สิ่งทาทายที่อิสราเอลกําลังเผชิญ และสอนวิธีการที่จะ state the case หลักสูตรมีความมุงหมายที่จะ
เปดมุมมองตออิสราเอลในเรื่องอื่น ๆ ที่ไมใชเรื่องปญหาความขัดแยงแตเพียงเทานั้นตามที่สื่อมักจะ
นําเสนอ30
3.3.10 การจัดตั้งศูนยการติดตอสําหรับชุมชนชาวยิวโพนทะเล
เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 กระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเลได
จัดตั้งศูนยการติดตอสําหรับชุมชนชาวยิวโพนทะเล โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการติดตามและรับทราบ
ขอสนเทศใหมลาสุดที่สื่อตาง ๆ รวมทั้งสื่อทางสังคม กําลังนําเสนออยูตอสาธารณชน และเพื่อนํา
ขอมูลและภาพวีดีโอตาง ๆ ขึ้นบนสื่อตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงขอมูลและภาพใหม ๆ ใหทันสมัย
ตลอดจนเพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานดานขอมูลระหวางองคกรชาวยิวและชุมชน
ชาวยิวกับกระทรวงการทูตสาธารณะฯ31
28

Martin Kace 2010. “Brand Israel should integrate conflict and adversity, says advisor.” [Online].
Available: http://nation-branding.info/2010/02/24/brand-israel/
29
“Israeli diplomat speaks on campus.” [Online]. Available: http://www.highlandernews.org
30
Hilary Liela Krieger 2005. “Learning to state the case.” Jerusalem Post (14 October).
31
“Public Diplomacy and Diaspora Affairs Ministry opens Contact Center for Diaspora.” [Online]. Available:
http://www.trcb.com/news/israel/general/public-diplomacy-and-diaspora-affairs-ministry-opens-contact28221.htm
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3.3.11 การจัดตั้งสถานีโทรทัศนดาวเทียมเสนอขาวตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 กระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเลได
แถลงขาววากําลังมีดําริที่จะรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถานีโทรทัศนดาวเทียมเสนอขาว
ฝายอิสราเอลตลอด 24 ชั่วโมงทํานองเดียวกับสถานีโทรทัศน Al Jazeera32
3.3.12 การรณรงคชาวอิสราเอลทําหนาที่เปนทูตดานการทูตสาธารณะเพื่ออิสราเอล
กระทรวงการทูตสาธารณะและชาวยิวโพนทะเลไดรณรงคชาวอิสราเอลใหสมัครเขา
รับการฝกอบรมการดําเนินงานการทูตสาธารณะเพื่อที่จะทําหนาที่เปนทูตดานการทูตสาธารณะเมื่อ
เดินทางไปตางประเทศ หรือ citizen diplomacyโดยรัฐมนตรีฯ ไดกลาววาอิสราเอลมีเงินทุนนอยกวา
อาหรับ จึงตองใชทรัพยากรบุคคลใหเปนประโยชน และเรียกบรรดาประชาชนผูที่สมัครเขาทํา
หนาที่การทูตสาธารณะเพื่ออิสราเอลวา Tzva Hasbara LeYisrael แปลวา Israeli Public Diplomacy
Forces กลุมคนที่มุงเปาใหชวยทําหนาที่การทูตสาธารณะมีหลายกลุม เชน บุคคลสาธารณะ ผูนํา
ชุมชน นักการเมือง นักการทูต นักธุรกิจ มัคคุเทศก ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง นักกีฬา และนายพล
ที่เกษียณอายุแลว เปนตน โดยนอกจากกระทรวงการทูตสาธารณะฯ จะเปดเว็บไซต แลวยังจัดทํา
หนังสือคูมือ Explaining Israel แจกจายชาวอิสราเอลที่เดินทางไปตางประเทศ ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติ Ben-Gurion ดวย นอกจากนี้ กระทรวงการทูตสาธารณะฯ ยังเปดศูนยขอมูลทั่วอิสราเอล
เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝกฝนการดําเนินการทูตสาธารณะใหเหมาะสมกับกลุม คนที่เขารวม
โครงการดวย33
3.3.13 การทูตสาธารณะดิจิตัล
อิสราเอลมีแนวรบที่จะตองตอสู 2 แนว คือ สนามรบ และความคิดเห็นของ
สาธารณชนตางประเทศ และสําหรับในโลกยุคดิจิตัลแลว การตอสูเพื่อแยงชิงสาธารณชนได
เกิดขึ้นในโลกของ cyberspace และสื่อรูปแบบใหม ๆ เชน สื่อทางสังคม YouTube, Facebook,
Twitter, Blogs, MySpace เปนตน ดังนั้น ปจจุบันอิสราเอลจึงไดปรับตัวโดยดําเนินการทูต
สาธารณะผานทาง web-based applications มากขึ้น เพื่อสามารถเขาถึงสาธารณชนไดโดยตรง
ในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead และ Operation Sea Breeze
กองทัพอิสราเอลก็ไดเปดชองทางการทูตสาธารณะใหมผานทาง YouTube, blogs, Twitter
ในระดับนักการเมืองผูบริหารประเทศ เชน ประธานาธิบดี Shimon Peres มี

32

“Gov’t mulling international Israeli news channel, Edelstein tells.” Jerusalem Post (8 June 2010).
“Israelis recruited to PR Corps.” [Online]. Available: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L3850693,00.html
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YouTube นายกรัฐมนตรี Netanyahu ก็ใช YouTube และ Twitter รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การตางประเทศ Danny Ayalon ใช Facebook
สถานกงสุลใหญอิสราเอล ณ นครนิวยอรก จัดประชุมแถลงขาวผานทาง Twitter
เปด blog ไดแก isRealli.org. และ IsraelPolitik.org เปดเพจบน MySpace ใช Facebook และ
YouTube34
กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลก็ใช RSS Feeds, Facebook, Twitter, YouTube,
Flickr เปนตน นอกจากนี้ ยังรับสมัครประชาชนเปนเจาหนาที่อําพรางเพื่อลงขอความที่เปนบวก
หรือสนับสนุนอิสราเอลลงในเว็บไซตตาง ๆ ดวย และเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 ไดเปดรับ
สมัครผูสนใจติดตามขาวสารลาสุดจากเว็บไซตหรือหองแถลงขาว ภาพและวีดีโอ โดยสงผานทาง
iPhone, iPod touch, iPad
โฆษกนายกรัฐมนตรี Netanyahu ก็สงขาวสารผานทาง Facebook ใหกลุมสมาชิก
ผูสนับสนุนอิสราเอลทราบความคืบหนาเรื่องตาง ๆ
ในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead กระทรวง Ministry of Immigrant
Absorption รวมมือกับกระทรวงการตางประเทศอิสราเอล ประกาศรับสมัครอาสาสมัครที่รูภาษา
อื่น ๆ โดยเฉพาะพวกที่เปนผูอพยพใหม เขารวมเปน army of bloggers โดยอาสาสมัครเหลานี้จะลง
คําวิพากษวิจารณในแงมุมมองของอิสราเอลเปนภาษาของตนลงในเว็บไซตและ blogs ที่ตอตาน
อิสราเอล35
อิสราเอลและฝายตรงขามตางใช hackers ในการทําใหเว็บไซตของฝายตรงขาม
ติดขัด เพื่อใหสาธารณชนไมอาจสามารถเขาไปชมได หรือเมื่อคลิกเขาไปชมแลว กลับโยงไปสู
เว็บไซตของฝายตรงขามของเว็บนั้น เปนตน ทั้งสองฝายตางระดมกันสรางกลุมของตนตาม
Facebook36
เนื่องจากปจจุบันไดเกิดสนามรบขึ้นใหมใน cyberspace กองทัพอิสราเอลได
จัดตั้งหนวยงานใหมภายในคือ Internet and New Media Department Unit เพื่อติดตามสื่อทางสังคม
ตาง ๆ บนเว็บไซตและเขาถึงผูใชสื่อทางสังคมเพื่อใหทราบขอมูลในแงมุมของฝายอิสราเอล
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3.3.14 วิทยุกระจายเสียง
อิสราเอลมี KoI Israel International จัดรายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศ 14 ภาษา
เพื่อเสนอขาวในแงมุมของอิสราเอล รวมทั้งรายการอื่น ๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา37
3.3.15 การสนับสนุนชุมชนในการจัดตั้งศูนยขาวและกิจกรรมอื่น ๆ สูสาธารณชนใน
ตางประเทศ
อิสราเอลไดจัดตั้ง Sderot Media Center ขึ้นที่เมือง Sderot ซึ่งเปนเมืองที่ไดรับ
ผลกระทบเปนประจําตลอด 8-9 ปที่ผานมาจากการถูกกลุมหัวรุนแรงในฉนวนกาซายิงจรวดเขาไป
ชุมชนในเมือง ซึ่งถือเปนองคกรในระดับรากหญา (grassroots organization) เพื่อทําหนาที่เปน
ปากเสียงของชาวเมือง Sderot ใหโลกภายนอกรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงวามี
ผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปนอยูปกติของประชาชนอยางไร รวมทั้งการสรางเครือขาย
ทางสังคม ชุมชนแหงนี้ยังไดไปเยือนสหประชาชาติ รัฐสภาสหรัฐอเมริกา รัฐสภาออสเตรเลีย
รัฐบาลประเทศตาง ๆ และองคการระหวางประเทศ เพื่อบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ที่ประสบดวย
ตนเอง38
3.3.16 การใชเอกชนชวยทํางานการทูตสาธารณะ (privatizing hasbara)
อิสราเอลจะใชเอกชนชวยทํางานการทูตสาธารณะหรือไมยังไมมีการตัดสินใจที่
ชัดเจน แนวความคิดก็คือ การใช front groups เปนตัวชวยในการทําหนาที่การทูตสาธารณะจาก
รัฐบาลอิสราเอลออกไปยังสาธารณชนและกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักการเมืองอาวุโส ผูนํามติ
มหาชน และสื่อมวลชนในยุโรป ซึ่งเปนการดําเนินงานคูขนานกับการทูตสาธารณะของกระทรวง
การตางประเทศอิสราเอล ซึ่งจะชวยใหรัฐบาลอิสราเอลสามารถสื่อสารอะไรบางอยางที่มีขอจํากัด
ในการสื่อสารจากทางการ อยางไรก็ดี เรื่องนี้มีผูไมเห็นดวยเพราะเห็นวาผูทําหนาที่การทูต
สาธารณะจะเปนใครไมคอยสําคัญนัก เพราะหากผูใดแสดงทาทีสนับสนุนอิสราเอล ก็มักจะ
กลายเปนผูตองสงสัยในทันที39 อนึ่ง มีผูสนับสนุนแนวความคิดการใชเอกชนทํางานการทูต
สาธารณะโดยเฉพาะในประเทศที่รัฐนั้นเปนที่หวาดระแวงของประเทศเปาหมายเพราะเห็นวา
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การทูตสาธารณะจะประสบผลไดจะตองดําเนินการโดยสาธารณชนหรือประชาชนธรรมดา ไมใช
โดยรัฐบาล และขอความที่สื่อสารออกไปจะตองจริงจับตองได ไมใชเปนนามธรรม 40
3.4 การประเมินผลความสําเร็จการทูตสาธารณะของอิสราเอล
3.4.1 ความหมายของคําวา “ภาพลักษณ”
ถาพิจารณาคําวา “ภาพลักษณ” จะเห็นวาคําประกอบดวยคําวา “ภาพ” ซึ่งหมายถึง
รูปที่ปรากฏเห็นหรือนึกเห็น เชน ภาพทิวทัศน ภาพในฝน41 สวนคําวา “ลักษณ” หรือ “ลักษณะ”
หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว42 และเมื่อคํารวมกันเปน “ภาพลักษณ” จะหมายถึง ภาพที่เกิดจากการ
นึกคิดหรือที่คิดวาควรจะเปนเชนนั้น หรือ จินตภาพ 43 ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา image ซึ่งตาม
รูปศัพทภาษาอังกฤษหมายถึง general impression that a person, firm, product, etc. gives to the
public หรือ reputation44 หรือ an outward impression of character, especially one projected to the
public45 ดังนั้น ภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่สะทอนจากความเปนจริงออกไปใหผูอื่นเห็น ดวยเหตุนี้ ถา
ประเทศตองการใหผูอื่นมองเห็นตนหรือเกิดความประทับใจในเรื่องใดและอยางไร ประเทศนั้นก็
จะตองจัดการกับตนเองกอนเปนอันดับแรกเพื่อใหเกิดภาพที่อยากใหผูอื่นมองเห็น อยางไรก็ดี การที่
ผูอื่นจะมองประเทศหนึ่งแลวเห็นภาพประเทศนั้นออกมาอยางไร แลวตัดสินวาตนเองชอบหรือไม
ชอบภาพหรือประเทศนั้นก็มีสวนที่เปนเรื่องในทางจิตใจของแตละบุคคลรวมอยูดวย ซึ่งในจิตใจ
คนแตละคนยอมมีอุปาทาน คือ การยึดมั่นถือมั่น การนึกเอาเองแลวยึดมั่นถือมั่นวาจะตองเปนอยาง
นั้น ๆ46
ในความเปนจริงมนุษยคนหนึ่งหรือประเทศหนึ่งสามารถมีภาพที่แสดงออกไป
ภายนอกไดหลายดานหลายมุมมอง และผูอื่นก็สามารถเห็นภาพที่แสดงออกมาภายนอกได
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มากกวาหนึ่งมุมมอง ดังนั้น ภาพลักษณของมนุษยหรือภาพลักษณของประเทศหนึ่งประเทศใด
ที่แสดงออกไปใหผูอื่นมองเห็นจึงมีไดมากกวาหนึ่งภาพ เชน ประเทศไทยมีทั้งภาพลักษณที่ดี
ในแงความสวยงามและความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว โดยมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ผสมผสานอยูดวย ในขณะที่ประเทศไทยก็มีปญหาภาพลักษณที่ไมดีในสายตาของสื่อมวลชน
ตะวันตกในแงการแกไขปญหาการเมืองดวยวิธีการรัฐประหารในป 2549 เปนตน ดวยเหตุนี้
ในการพิจารณาประเมินภาพลักษณของอิสราเอลจึงสามารถประเมินไดมากกวาหนึ่งภาพ
3.4.2 แนวความคิดในการประเมินผลความสําเร็จ
เมื่อทราบถึงความหมายของคําวา “ภาพลักษณ” แลว ประเด็นตอไปที่จะตองพิจารณา
คือจะประเมินผลความสําเร็จของภาพลักษณไดอยางไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามแนวคิดของการบริหารราชการสมัยใหม เปนที่ยอมรั บกัน
โดยทั่วไปวาการบริหารงานจะตองเปนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะตองมีตัวชี้วัดที่สะทอนผลงานให
ออกมาเปนรูปธรรม คําวา ผลสัมฤทธิ์ อาจแยกออกมาเปนรูปสมการไดดังนี้ 47
ผลสัมฤทธิ์ (results) = ผลผลิต48 (outputs) + ผลลัพธ49 (outcomes)
ดังนั้น การประเมินผลความสําเร็จการดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลจึงให
พิจารณาวาเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม ซึ่งการพิจารณาวาเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไมนั้นจะตองพิจารณาเปน
สองระดับควบคูกันตามสมการผลสัมฤทธิ์ขางตน กลาวคือ ความสําเร็จระดับผลผลิต (output) และ
ความสําเร็จระดับผลลัพธ (outcome)
3.4.3 การประเมินผลภาพลักษณของอิสราเอล
ดังที่กลาวมาขางตนแลววา ภาพลักษณของประเทศหนึ่ง ๆ ยอมมีไดหลายภาพ ดังนั้น
ในการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลวาสงผลใหอิสราเอลมี
ภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชนตางประเทศหรือไม เพียงใด จึงขอแบงการประเมินผลความสําเร็จ
ออกเปน 2 ภาพ กลาวคือ 1) ภาพลักษณของอิสราเอลในสวนที่ไมเกี่ยวของกับปญหาความขัดแยง
47
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ผลผลิต หมายถึง ผลงาน หรือสิ่งที่ไดออกมาเปนรูปธรรม หรือรับรูได ที่จัดทําขึน้ หรือผลิตขึน้ โดยหนวยงาน คือ
เปนการตอบคําถามวาจะไดอะไรออกมาจากการดําเนินกิจกรรมนัน้ ๆ
49
ผลลัพธ หมายถึง ผลประโยชนทไี่ ดจากผลผลิต หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นตอผูทเี่ กี่ยวของจากการใชประโยชน
ของผลผลิต คือ เปนการตอบคําถามวาทําไมจึงดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิตนัน้
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กับปาเลสไตนและปญหาสันติภาพตะวันออกกลาง และ 2) ภาพลักษณของอิสราเอลในสวนที่
เกี่ยวของกับปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตนและปญหาสันติภาพตะวันออกกลาง
1) ภาพลักษณของอิสราเอลในสวนที่ไมเกี่ยวของกับปญหาความขัดแยงกับ
ปาเลสไตน และปญหาสันติภาพตะวันออกกลาง
หากไมนําเรื่องลักษณะนิสัยใจคอของชาวยิวและปญหาการเมืองในตะวันออก
กลางเขามาเกี่ยวของแลว อาจกลาวไดวาอิสราเอลเปนประเทศที่มีทุนเดิมทางสังคมที่สะทอน
ภาพลักษณที่ดีอยูแลว กลาวคือ โดยทั่วไป บุคคลที่พอจะมีความรูอยูบางเมื่อนึกถึงอิสราเอลแลวก็
มักจะมีภาพตรงกันวาอิสราเอลเปนประเทศยิว และหากถามถึงความสามารถของคนยิวแลว คนก็
มักจะมีภาพความสําเร็จ ความเกงกาจ และความเปนอัฉริยภาพของชาวยิว เนื่องจากทั้งใน
ประวัติศาสตรและปจจุบันมีตัวอยางจํานวนมากทั้งดานผลผลิตและผลลัพธที่แสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จสูงสุดในหลายสาขาของชาวยิว ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การ
ธนาคาร ศิลปะ การดนตรี และวิทยาศาสตร ดังนั้น ในมุมมองที่กลาวถึงนี้ อิสราเอลจึงมีทุนเดิมทาง
สังคมโดยไดรับภาพลักษณที่ดีในสวนนี้จากความเปนชนชาติยิวติดไปดวยโดยอัตโนมัติ ถึงแมวา
โดยขอเท็จจริงอิสราเอลจะมีชนชาติอื่นอาศัยอยูดวยอีกประมาณรอยละ 24 ก็ตาม
สําหรับอิสราเอลในปจจุบัน ก็มีพยานหลักฐานหลายอยางที่สนับสนุน
ภาพลักษณที่สะทอนถึงความสําเร็จของอิสราเอลอยูไมนอยทั้งในแงของผลผลิตและผลลัพธ ที่
สําคัญอาทิ
ในดานทรัพยากรบุคคล อิสราเอลสามารถผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ
และความสามารถที่โดดเดนในประชาคมโลกไดจนมีชาวอิสราเอลที่ไดรับรางวัล Nobel Prize จนถึง
ปจจุบันรวมทั้งหมดถึง 9 คนในสาขาวรรณกรรม สาขาสันติภาพ สาขาเศรษฐศาสตร และสาขาเคมี 50
ในดานการคิดคนและการประดิษฐนวัตกรรม อิสราเอลไดประดิษฐนวัตกรรม
หลายอยางที่มีประโยชนตอโลก อาทิ Disk-on-Key, Powermat, Epilady, Modu, Boxee, Eye-Fi,
MobileEye, Ctera, Easy-2-Pick และ medical imaging via cell phone เปนตน51 และปจจุบัน
อิสราเอลมีชื่อเสียงในดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงหลายสาขา อาทิ สาขา aviation,
communication, computer-aided design and manufactures, medical electronics, fiber optics,
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Brian Blum. “Israel’s top ten must-have gadgets.” [Online]. Available:
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agro-technology, life sciences, water technologies, chemicals, homeland security, semiconductor
industry, stem cells, aerospace industry, solar energy technology โดยจะเห็นไดจากการที่บริษัท
ขามชาติชั้นนําทางดานเทคโนโลยีหลายบริษัทไดเลือกลงทุนกิจการในอิสราเอล เชน Microsoft,
Berkshire-Hathaway, Motorola, Intel, Hewlett Packard, Siemens, GE, IBM, Philips, Lucent, AOL,
Cisco, Applied Materials, Winbond, Samsung, IBM, และ J&J เปนตน52 ซึ่งในแงมุมมองนี้ถือวา
อิสราเอลประสบความสําเร็จในการมีเสนหเพียงพอที่จะดึงดูดผูลงทุนตางชาติชั้นนําไดจํานวนมาก
ทั้งที่เปนประเทศที่มีปญหาความมั่นคงและความปลอดภัย
ในสาขาเกษตรกรรมและชลประทาน อิสราเอลไดทําใหคนทั้งโลกทึ่งใน
ความสามารถที่จะสรางและใชเทคโนโลยีน้ําและเทคโนโลยีการเกษตรในการทําเกษตรกรรมบน
ดินแดนที่เปนทะเลทรายไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งนอกจากจะใชผลผลิตบริโภคภายในประเทศแลว ยัง
สามารถสงผลผลิตทางทางเกษตรที่งดงาม ซึ่งผลผลิตบางอยาง เชน มะเขือเทศ ยังสามารถเก็บไวได
นาน เพื่อสงออกไปจําหนายในตางประเทศไดอีกดวย
ในดานความสามารถในการแขงขันในโลก World Economic Forum (WEF)
และ Swiss Institute for Management Development (IMD) ไดจัดอันดับอิสราเอลวาเปนประเทศ
ชั้นนําดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีประเทศหนึ่งของโลก 53 นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
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เรื่องที่อิสราเอลไดรบั การจัดอันดับอยูในลําดับตนของรายงานความสามารถในการแขงขันของประเทศของ
World Economic Forum (WEF) และ Swiss Institute for Management Development (IMD) มีดังนี้
. ranked 1st for total expenditure on R&D *
· ranked 1st for business expenditure on R&D *
· ranked 1st for availability of qualified scientists and engineers *
· ranked 2nd for venture capital availability *
· ranked 2nd for information technology skills *
· ranked 3rd for Quality of Scientific Research Organizations **
· ranked 3rd for Registered Patents Per Capita **
· ranked 3rd for flexibility and availability of the workforce *
· ranked 4th for higher education achievements *
· ranked 6th for overall innovation **
* IMD Global Competitiveness Yearbook 2007-2008
** WEF Global Competitiveness Report 2008-2009 (มีตอหนาถัดไป)
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2010 อิสราเอลยังไดรับการยอมรับใหเขาเปนสมาชิกองคการ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) อีกดวย ซึ่งเทากับ OECD ยอมรับมาตรฐานดานตาง ๆ ของ
อิสราเอล ซึ่งชวยเสริมสรางเกียรติภูมิและภาพลักษณที่ดีใหกับอิสราเอลเปนอยางดี เนื่องจาก OECD
เปรียบเสมือน prestigious club
ในดานการศึกษา ในป ค.ศ. 2010 นิตยสาร The Scientist ไดจัดลําดับสถาบัน
Weizmann Institute of Science ของอิสราเอลไวเปนสถาบันศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรลําดับที่สอง
ที่ตั้งอยูนอกสหรัฐอเมริกา โดยเปนรองจากสถาบันในเยอรมนี คือ Max Planck Institute of
Molecular Cell Biology and Genetics ทั้งที่สถาบัน Weizmann Institute of Science ของอิสราเอลมี
นักวิจัยที่ทํางานเต็มเวลาเพียงหนึ่งในสี่ของสถาบัน Max Planck Institute of Molecular Cell Biology
and Genetics54
ในดานการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนา อิสราเอลมี
หนวยงาน Agency for International Development Cooperation หรือที่เรียกวา MASHAV ของ
กระทรวงการตางประเทศอิสราเอล ซึ่งเปนหนวยงานทํานองเดียวกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ของกระทรวงการตางประเทศไทย โดย MASHAV ดําเนินงานโดย
การจัดโครงการการฝกอบรมในตางประเทศ การใหทุนแกประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ ตลอดจนการ
ใหคําปรึกษาในการนําวิทยาการของอิสราเอลไปปรับใชใหเขากับพื้นที่ของประเทศอื่น ๆ และการ
เปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศและองคการระหวางประเทศตาง ๆ ในสาขาที่อิสราเอลมีความ
เขมแข็ง เชน การเกษตรและวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร การแพทยและการสาธารณสุข การพัฒนา
ชุมชน การศึกษา การพัฒนาชนบทและเมือง การใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม และ
คายคลีนิกตา (eye camps)55 ซึง่ ปจจุบันอิสราเอลก็รักษาเครือขายกับบรรดาชาวตางชาติที่รวม
โครงการของ MASHAV

(ตอจากหนาที่แลว) โปรดดูเว็บไซตของ Invest in Israel: Investment Promotion Center
(http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/C901DB9C-83EE-4937-8CAD-78D15B92A55B.htm
และ
http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/A5C83B1B-9217-4BED-B67C-483C9278B621.htm)
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เปนที่นาสังเกตวา อิสราเอลไดใชการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมแก
ประชาชนในประเทศอื่นที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ ดวย ทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติและภัยพิบัติจากการ
กระทําของมนุษย เชน สงคราม (ในขณะเดียวกันอิสราเอลก็ถูกโจมตีในเรื่องการกระทําที่ขาด
มนุษยธรรมตอชาวปาเลสไตน) ซึ่งนาจะเปนการที่อิสราเอลตองการแสดงใหชาวโลกเห็นวาในอีก
แงมุมหนึ่งอิสราเอลก็เปนประเทศประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิมนุษยชนและพรอมที่จะใหความ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกชาวโลกที่ประสบภัยพิบัติ เพียงแตขอใหประเทศนั้ นใหการรับรอง
ความเปนรัฐโดยชอบธรรมของอิสราเอล ทั้งนี้ หนวยงาน MASHAV ของอิสราเอลไดใหความ
ชวยเหลือแกประเทศที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ มาแลวกวา 140 ประเทศ ไดแก Albania, Angola,
Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Benin, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, BurkinaFaso, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cambodia, Cameroon, Chad, Chile, China, Columbia,
Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of Congo,
Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Gambia,
Georgia, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras,
Hungary, India, Indonesia, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Latvia,
Lesotho, Liberia, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malta, Mauritania, Mauritius,
Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Morocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua,
Nigeria, Palestinian Authority, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines,
Poland, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Seychelles Islands, Singapore, Slovakia,
Somalia, South Africa, South Korea, Sri Lanka, Swaziland, Tajikistan, Tanzania, Thailand,
Togo, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United States, Uruguay,
Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zaire, Zambia, และ Zimbabwe56
นอกจากนี้ อิสราเอลยังจัดกิจกรรมระหวางประเทศในเรื่องที่สนับสนุน
คุณคาที่ประชาคมระหวางประเทศใหความสําคัญ หลายเรื่อง ซึ่งบางเรื่องก็จัดรวมกับหนวยงานของ
สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ อาทิ การจัดประชุมระหวางประเทศเกี่ยวกับ
บทบาทของสตรีในการเปนผูนํา พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน พลังงานที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การรักษาสิ่งแวดลอม การรักษาพื้นดินที่ใชในการเพาะปลูกหรืออยูอาศัยมิใหกลายเปน
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ทะเลทราย เปนตน ซึ่งลวนเปนชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกอิสราเอลได และการที่มีประเทศ
ตาง ๆ เขารวมกิจกรรมระหวางประเทศ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนของตางประเทศ หรือ
ดวยเหตุผลใดก็ตาม (โดยไม boycott การเขารวมกับอิสราเอล) ยอมถือวาเปนการเสริมสรางและ
ยอมรับภาพลักษณที่ดีแกอิสราเอลไปโดยปริยาย
อนึ่ง จากผลการสํารวจความคิดเห็นของชาวอินเดียและชาวเดนมารกของ
โครงการการศึกษาวิจัยการทูตสาธารณะอิสราเอลโดยสถาบัน Samuel Neaman Institute ก็ไดผล
ยืนยันถึงภาพลักษณที่ดีของอิสราเอลเชนกันในสวนที่ไมเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตน
กลาวคือทั้งสาธารณชนอินเดียและเดนมารกมองภาพอิสราเอลวาเปนประเทศที่มีความเจริญ
กาว หนาทางเทคโนโลยี57 สาธารณชนอินเดียมีความชื่นชมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม
อิสราเอล ซึ่งแตกตางจากสังคมอินเดียที่มีชั้นวรรณะซึ่งสังคมแยกออกเปนสวน ๆ สูง 58 ในอินเดียไม
มีความรูสึกตอตานความเปนเชื้อชาติยิว (Anti-Semitism) ในชวง 15 ปที่ผานมาสาธารณชนอินเดียมี
ความรูสึกที่ดีตออิสราเอลมากกวาเดิม ซึ่งการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับอินเดียมีสวนชวย
เพิ่มความแข็งแกรงใหกับความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลไดมาก ชาวอินเดียมีความรูสึก
รวมกับอิสราเอลในแงความเปนชนชาติที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เปนพหุสังคม และเปน
ประเทศที่เปนประชาธิปไตย รวมทั้งการไดรับเอกราชในชวงเวลาใกลเคียงกัน59 สําหรับ
สาธารณชนเดนมารกมีความสนใจในประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสถานที่ทองเที่ยวในอิสราเอล
มาก และยอมรับความเกี่ยวดองทางประวัติศาสตรระหวางเดนมารกกับอิสราเอลในชวงสงครามโลก
ครั้งที่สองผานทางชาวยิวที่อยูในเดนมารก60 เชน การชวยชีวิตชาวยิวเดนมารก การเดินทางของ
อาสาสมัครเดนมารกจํานวนประมาณ 40,000 คนเพื่อไปชวยงานในคิบบุตซของอิสราเอลระหวาง
ทศวรรษที่ 1960 และ 1970 เปนตน61
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาสิ่งตาง ๆ ที่อิสราเอลมีอยูและแสดงออกมาให
ชาวโลกประจักษ ไมวาจะเปนอัจฉริยภาพทั้งทางดานศิลปะและวิชาการ ความสําเร็จของชาวยิวใน
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สาขาอาชีพตาง ๆ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนประโยชน
ตอมวลมนุษยชาติ ความเปนชนชาติที่เกาแกมีวัฒนธรรมของตนเองมายาวนาน การใหความ
สําคัญกับประเด็นที่ประชาคมระหวางประเทศใหคุณคาโดยการจัดการประชุมระหวางประเทศ
ตลอดจนการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่อิสราเอลมีความโดดเดนแกบุคลากรจากประเทศกําลังพัฒนา เปนตน สิ่งเหลานี้ที่
อิสราเอลทําหรือมีอยูอาจกลาวไดวาลวนแตคือแหลงที่มาของ soft power ตามตําราของ
ศาสตราจารย Joseph Nye, Jr. ที่กลาวไวในบทที่ 2 ซึ่งอิสราเอลสามารถดําเนินการทูตสาธารณะ
ไดดีในจุดนี้ จนกลายเปนจุดแข็งของอิสราเอล ดังปรากฏตามผลกรณีศึกษาของอิสราเอลในอินเดีย
และเดนมารกขางตน ดังนั้น จึงถือไดวาอิสราเอลประสบความสําเร็จในการดําเนินการทูตสาธารณะ
ในภาพลักษณสวนนี้ที่ไมเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตนและปญหาสันติภาพ
ตะวันออกกลาง
2) ภาพลักษณของอิสราเอลในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาความขัดแยงกับ
ปาเลสไตน และปญหาสันติภาพตะวันออกกลาง
อิสราเอลเปนประเทศที่อยูกับปญหาความขัดแยงกับกลุมประเทศอาหรับซึ่งมี
จํานวนมาก โดยอยูกับการรบพุงกับปาเลสไตนมากวา 60 ปตั้งแตกอนการจัดตั้งเปนรัฐอิสราเอล ซึ่ง
ในความขัดแยงดังกลาวยังมีประเทศมหาอํานาจเขาไปเกี่ยวของอีกดวย ทั้ งสหประชาชาติและ
ประชาคมโลกตางไดใหความสนใจกับปญหาความขัดแยงนี้มาก เพราะเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคงระหวางประเทศ รวมทั้งผลประโยชนของชาติตาง ๆ ที่ผูกโยงกับคูขัดแยงฝายใดฝาย
หนึ่งหรือทั้งสองฝาย ดังนั้น จึงทําใหการทูตสาธารณะของอิสราเอลสวนใหญแลวจําเปนตองมุงไป
ที่การอธิบายและการตอสูเพื่อสนับสนุนการกระทําหรือจุดยืนของประเทศตนมากกวาที่จะมุงไปใน
ทางการสงเสริมภาพลักษณของประเทศ 62
ในการประเมินผลความสําเร็จการดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลตอ
ปญหาความขัดแยงดังกลาว จะพิจารณาเปนสองระดับควบคูกันตามแนวคิดในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน กลาวคือ ผลสัมฤทธิ์พิจารณาจากความสําเร็จระดับ
ผลผลิต (output) และความสําเร็จระดับผลลัพธ (outcome) ควบคูกัน
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Dov Shinar 2009. “Lessons and Conclusions.” In A Study on Israeli Public Diplomacy (PD). Samuel Neaman
Institute Document, March: 151.
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ตัวชี้วัดที่ใชวัดความสําเร็จระดับผลผลิตเปนเรื่องของจํานวนผลผลิตที่ได
ออกมาโดยรวมความพยายามที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตนั้นดวย 63 สวนตัวชี้วัดที่ใชวัดความสําเร็จ
ระดับผลลัพธก็คือการตอบคําถามวาอิสราเอลดําเนินการทูตสาธารณะเพื่อประโยชนอะไร ซึ่ง
คําตอบก็คือเพื่อใหอิสราเอลไดรับความเห็นอกเห็นใจโดยไมถูกประนาม หรือถาจะใหได
ผลสัมฤทธิส์ ูงสุดก็คือการไดรับการสนับสนุนจุดยืน (อันที่จริงถาจะใหมีความสมบูรณ ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่กลาวนี้นาจะมีองคประกอบของความเชื่อหรือความคลอยตามทาทีของอิสราเอล เกิดขึ้น
กอน แลวจึงนําไปสูการสนับสนุนอิสราเอล เพราะจุดมุงหมายของการทูตสาธารณะก็เพื่อการทําให
สาธารณชนตางประเทศเห็นดวยกับนโยบายหรือการกระทําของรัฐที่ดําเนินการทูตสาธารณะ แต
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ การที่มีผูสนับสนุนหรือเห็นอกเห็นใจอิสราเอล แลวตัดสินใจที่จะไม
ประนาม ถึงแมวาจะไมถึงกับแสดงความเห็นสนับสนุน ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็ตองนับวา
สมประโยชนและเปนความสําเร็จไดแลว)
2.1) วัดความสําเร็จระดับผลผลิต
อิสราเอลมีผลงานดานการทูตสาธารณะในระดับผลผลิตที่เปนเรื่องเนื้อหาอยู
เปนจํานวนมากตั้งแตการรวบรวมขอมูลการชี้แจงและขอโตแยงเรื่องที่คนมักมีความเขาใจผิดหรือ
เรื่องที่เปนขอกลาวหาของฝายตรงขาม โดยรวบรวมไวอยางเปนระบบ ทั้งที่เปนขอมูลแบบตําราที่มี
การคนควาอางอิงทางวิชาการ และขอมูลในลักษณะคําถาม-คําตอบ ซึ่งจัดทําทั้งโดยภาครัฐเอง 64
และที่เขียนโดยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญการศึกษาตะวันออกลางและนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงใน
ตางประเทศ65 (การทูตสาธารณะจะมีน้ําหนักมากขึ้นหากดําเนินการโดยผูอื่นที่ไมใชภาครัฐซึ่งจะ
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“ความหมายของการบริหารมุง ผลสัมฤทธิ์.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
http://www.gotoknow.org/file/punyachun/kwanjai.doc
64
โปรดดูรายการเอกสารเผยแพรซงึ่ มีความครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ไวอยางดีไดจากศูนยขอมูลอิสราเอลในเว็บไซต
กระทรวงการตางประเทศอิสราเอลที่
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFA+Publications/Printed+material/Israel+Information+Center+Catalogue+2003.
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อาทิ Samuel Katz 1973. Battleground: Fact and Fantasy in Palestine. ซึ่งบรรดาฝายขวาถือวานาย Katz เปน
บิดา Hasbara (การทูตสาธารณะ) ของอิสราเอล โดยตอมาในป ค.ศ. 1977 นาย Katz ไดรับการแตงตัง้ จาก
นายกรัฐมนตรีอิสราเอลสมัยนั้นใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดานสารนิเทศตางประเทศ; Mitchell G.
Bard 2006. Myths and Facts: A Guide to the Arab-Israeli Conflict. 3 ed. (American-Israeli Cooperative
Enterprise (AICE)); Alan Dershowitz 2004. The Case for Israel. (John Wiley & Sons, Inc.); Randall Price
2003, Fast Facts on the Middle East Conflict. Eugene: Harvest House Publishers; Neil Lazarus 2009. The 5
Rules of Effective Israel Advocacy.; Jewish Virtual Library Web Site at http://www.jewishvirtuallibrary.org
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ถูกมองวาเปนการแกตัว) นอกจากนี้ อิสราเอลยังจัดทําขอมูลเพื่อเผยแพรอัจฉริยภาพของชาว
อิสราเอลและความมานะอุตสาหะในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตลอดจนวิทยาการและ
นวัตกรรมที่ชาวอิสราเอลประดิษฐขึ้นและเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะสําหรับคนที่
ไมรูจักอิสราเอลและชาวยิว66 ซึ่งเพื่อประโยชนในการสรางตราภาพลักษณใหกับอิสราเอล
ในระดับผลผลิตที่เปนเรื่องวิธีการและการใชสื่อ อิสราเอลไดใชวิธีการและ
สื่อตาง ๆ ที่มีความหลากหลายในการเขาถึงสาธารณชนตางประเทศและในประเทศ ดังที่ไดกลาว
มาแลวในหัวขอ 3.3 นอกจากนี้ อิสราเอลยังมีองคกรของชาวยิวที่เปนภาคเอกชนจํานวนมากทั้งใน
ประเทศและในตางประเทศที่ทํางานการทูตสาธารณะในระดับผลผลิตไปในทิศทางเดียวกับภาครัฐ
ซึ่งภาครัฐไดประสานงานใชประโยชนจากองคกรชาวยิวทั้งที่อยูในอิสราเอลและในโพนทะเล
เหลานี้เพื่อการทูตสาธารณะดวย67 (ถึงแมวาในความเปนจริง จะมีชาวอิสราเอลและชาวยิว รวมทั้ง
องคกรเอกชนระหวางประเทศของชาวยิวจํานวนหนึ่งที่มีความเห็นตอปญหาความขัดแยงกับ
ปาเลสไตนออกไปในทางของฝายตรงขามซึ่งเปนปฏิปกษตอรัฐอิสราเอลก็ตาม)
เมื่อพิจารณาผลผลิตทั้งที่เปนเรื่องเนื้อหา วิธีการ และสื่อ ที่อิสราเอลใชดําเนิน
งานการทูตสาธารณะของตนนั้นก็เปนผลผลิตที่ประเทศอื่นหลายประเทศไดใชกันในการดําเนินการ
ทูตสาธารณะของตน รวมทั้งฝายตรงขามกับอิสราเอลดวย ดังนั้น โดยทั่วไปจึงนาจะประเมินไดวา
อิสราเอลนาจะประสบความสําเร็จดานผลผลิตของการทูตสาธารณะไดในระดับหนึ่งเพราะมีความ
หลากหลายของผลผลิตมาก แตที่ผานมา อิสราเอลก็ยังมีจุดออนในดานของผลผลิตการทูต
สาธารณะอยูบางเชนกัน อาทิ
ประการแรก ในระดับนโยบาย อิสราเอลไมไดใหความสําคัญกับการทูต
สาธารณะเทาที่ควร จนกลาวไดวานโยบายดานตางประเทศของอิสราเอลไมมียุทธศาสตรการทูต
สาธารณะ และยังขาดระบบการประสานงานระหวางหนวยงานที่ดําเนินการทูตสาธารณะ รวมทั้ง
ขาดผูที่จะทําหนาที่เปนหัวหนาสูงสุดระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังขาดงบประมาณดวย ดัง
จะเห็นไดจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการทูตสาธารณะของผูตรวจการแผนดินในป ค.ศ.
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โปรดดูรายชื่อองคกรและเว็บไซตที่ดําเนินการทูตสาธารณะสนับสนุนและแกตางใหกบั อิสราเอลซึ่ง Professor
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59
2001 และค.ศ. 200268 ซึ่งอาจจะเปนเพราะดังที่ Susan Hattis Rolef ซึ่งเปนบรรณาธิการเว็บไซต
และนักวิจัยของรัฐสภาอิสราเอลเคยวิเคราะหไวในป ค.ศ. 1992 วาพรรคการเมืองหลักของอิสราเอล
มีทัศนคติตอประชาคมโลกตางกัน กลาวคือ พรรคแรงงานเห็นวาประชาคมระหวางประเทศไมได
ตอตานอิสราเอลไปเสียทั้งหมด ในขณะที่พรรค Likud เห็นวาประชาคมระหวางประเทศมีทัศนคติ
ไมชอบอิสราเอลอยูแลว69 ดังนั้น จึงทําใหยุทธศาสตรการทูตสาธารณะเกิดขึ้นไดยาก จนกระทั่ง
หลังสงครามเลบานอนครั้งที่สอง อิสราเอลจึงเพิ่งจะใหความสําคัญกั บการทูตสาธารณะ และให
ความสําคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อ 1-2 ปที่ผานมาเมื่อรายงาน Goldstone Report เปดเผยผลการเสาะหา
ขอเท็จจริงการละเมิดกฎหมายสงครามในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead ตอกลุม
ฮามาสของอิสราเอลในฉนวนกาซา และไดมีความพยายามในตางประเทศที่จะฟ องศาลในประเทศ
ของตนใหลงโทษผูนําอิสราเอลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารขางตนในฐานะอาชญากร
สงครามและอาชญากรรมตอมนุษยชาติ หากผูนําอิสราเอลไดเดินทางเขาประเทศนั้น ๆ รวมทั้ง
ความพยายามในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในกรอบเวทีระหวางประเทศตาง ๆ เพื่อประนาม
อิสราเอลดวย
ประการที่สอง ในดานเครื่องมือหรือวิธีการของฝายอิสราเอลประการหนึ่งที่
ขาดไปเมื่อเทียบกับฝายอาหรับและปาเลสไตน (ถึงแมวาในขณะนี้จะดีขึ้นบางก็ตาม) ก็คือ การไมได
ใหความสําคัญหรือไมไดใชสื่อที่เปนรายการขาวภาคภาษาอังกฤษอยางจริงจังพอ ซึ่งตางจากฝาย
อาหรับที่มีสื่อ Al Jazeera ซึ่งสงสัญญาณออกอากาศทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษตลอด 24
ชั่วโมงตลอดสัปดาห ในขณะที่ Israel Broadcasting Authority (IBA) English News ของอิสราเอล
สงสัญญาณออกอากาศเปนภาษาอังกฤษนอยมากวั นละไมกี่นาที70 และยังขาดสื่อที่ใชในการสื่อสาร
กระจายเสียงและภาพเหตุการณในแงมุมมองที่อิสราเอลตองการสื่อตอชาวโลกที่ไกลออกไปจาก
ประเทศตน71 รวมทั้งสื่อของอิสราเอลยังไมคอยจะเดินไปหาในที่ที่ผูชมหรือผูฟงจํานวนมากอยูกัน
เชน YouTube ในขณะที่สื่อ Al Jazeera ไดนํารายการที่ออกอากาศไปลงใน YouTube ใหคนทั้งโลก
เปดชมไดตลอดเวลา72 ในสวนของการมีสื่อของตนเองที่จะกระจายภาพและเสียงของอิสราเอลออก
ไปสูสาธารณชนทั่วโลกนั้น กระทรวงการทูตสาธารณะและกิจการชาวยิวโพนทะเลเพิ่งกําลังมีดําริ
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เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ที่จะหาความรวมมือจากภาคเอกชนที่จะมีชองขาวภาษาอังกฤษ
ระหวางประเทศออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงของตนเอง ทํานองเดียวกับ Al Jazeeraโดยผานรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง เชน ดาวเทียม หรืออินเตอรเน็ต โดยอาจจะใชชื่อวา Al Judea Sattellite TV73
ประการที่สาม อิสราเอลยังขาดการปฏิสัมพันธสื่อสารเทาที่ควรกับชาว
อาหรับที่อาศัยอยูในอิสราเอล ชาวปาเลสไตน ประชาชนชาวอาหรับในกลุมประเทศอาหรับ และ
มุสลิมที่อยูในประเทศที่หางไกลออกไป74
ประการที่สี่ โฆษกของอิสราเอลยังขาดการฝกอบรมในวิธีการสื่อผาน
ขอความที่ดี เพราะปจจุบันประเด็นพื้นฐานที่วาเหตุใดอิสราเอลจะตองสรางประเทศบนดินแดน
ปจจุบันนั้นเปนเรื่องที่เห็นไดไมชัดเจนหรืองายเหมือนเมื่อสมัยการกอตั้งรัฐอิสราเอลการตอสูใน
สงครามหกวันอีกแลว75 ในขณะที่ Al Jazeera ไดสรรหาคนที่มีความสามารถแบบมืออาชีพระดับ
โลก ซึ่งไดสั่งสมความคิดสรางสรรคและความนาเชื่อถือไวในตัวมากเขามาทํางานดวย 76
ประการที่หา อิสราเอลไมสนใจที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาคมระหวาง
ประเทศอยางจริงจังเทาที่ควร เชน เว็บไซตของกระทรวงการทูตสาธารณะและกิจการชาวยิวโพน
ทะเล รวมทั้งความเห็นของรัฐบาลปจจุบันของนาย Binyamin Netanyahu ก็ยังเห็นวาการนิคมชาวยิว
ในเขต West Bank ไมไดเปนอุปสรรคตอสันติภาพตะวันออกกลาง หากแตการปฏิเสธที่จะใหการ
รับรองอิสราเอลวาเปนรัฐของปาเลสไตนตางหากที่เปนอุปสรรคตอสันติภาพตะวันออกกลาง (แต
ขอนี้ก็เปนเรื่องยากโดยเฉพาะรัฐบาลที่เปนฝายขวาของอิสราเอลมักจะหมกมุนกับเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยของรัฐอิสราเอลและประชาชนอิสราเอลสูงมากจนอาจทําใหไมคอยจะยอมรับฟงชาวโลก
หรือพยายามคิดหนทางที่จะประนีประนอมกับคูกรณีเทาที่ควร) ทั้งที่เรื่องการรับฟงอยางจริงจังถือ
วาเปนองคประกอบที่สําคัญของการทูตสาธารณะทีเดียว
กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาจากตัวผลผลิตของการทูตสาธารณะอิสราเอล
ประกอบกับจุดออนบางประการขางตน และการที่รัฐบาลอิสราเอลหันมาให ความสนใจการทูต
สาธารณะอยางจริงจังมากขึ้นในชวงไมกี่ปที่ผานมา โดยไดนําบทเรียนจากสงครามเลบานอนครั้งที่
สองมาปรับปรุงการทูตสาธารณะของตนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ก็ทําใหอาจจะประเมินไดวา
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อิสราเอลก็ประสบผลความสําเร็จพอประมาณในดานผลผลิตของการทูตสาธารณะเช นกัน แตจะเกิด
เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไมยังจะตองพิจารณาในหัวขอ 2.2) ถัดไปอีก
2.2) วัดความสําเร็จระดับผลลัพธ
ผลลัพธที่จะวัดในที่นี้คือ การที่อิสราเอลไดรับความเห็นอกเห็นใจโดยไมถูก
ประนาม และ/หรือการไดรับการสนับสนุนจุดยืน
โดยที่ตามขอความคิดและกําเนิดของการทูตสาธารณะนั้นเปนการทูตที่มี
เปาหมายมุงกระทําตอสาธารณชนทั่วไปของตางประเทศที่ไมใชรัฐเปนหลัก อาทิ สื่อมวลชน
ประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 77 ดังนั้น ในการวัดผลสําเร็จของผลลัพธที่เปนการทูต
สาธารณะโดยแทจึงนาจะตองวัดผลจากความคิดเห็นทั่วไปของสาธารณชนที่ไมใชรัฐ แตทั้งนี้
ไมไดหมายความวารัฐจะไมมีความจําเปนที่จะตองโนมนาวความคิดเห็นของรัฐตางประเทศ และ
บุคคลที่ทําหนาที่ในนามของรัฐ เชน ประมุขของรัฐ ประมุขของรัฐบาล รัฐมนตรี และภาคราชการ
ของรัฐตางประเทศ แตอยางใด เพียงแตการโนมนาวความคิดเห็นของรัฐตางประเทศนั้นนาจะเปน
เรื่องการทูตปกติที่จะตองมีการเขาพบบุคคลสําคัญของรัฐตางประเทศเพื่อการ lobby หรือสราง
ความสัมพันธสวนตัวและทางราชการกับรัฐผูรับ ซึ่งการตัดสินใจสนับสนุนหรือไม สนับสนุนของ
รัฐตางประเทศนั้นนาจะขึ้นอยูกับผลประโยชนแหงชาติเปนสําคัญ โดยรัฐจะพิจารณาวารัฐจะมี
ความเสี่ยงหรือไดรับประโยชนจากการกระทํานั้น ๆ ของรัฐเพียงใด และเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่
จะไดรับกับประโยชนที่จะไดรับมีความคุมคาหรือเสี่ยงเกินไปตอการเสี ยผลประโยชนสําคัญของรัฐ
หรือไมเพียงใด โดยอาจจะตองมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกันดวย ซึ่งถือวาเปนการใช
hard power (โดยใช carrots and sticks) อยางหนึ่ง ในขณะที่การทูตสาธารณะเปนเรื่องของการใช
soft power (โดยใช attraction) ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยของสถาบัน Samuel Neaman Institute ก็ให
ขอสังเกตวาในการพิจารณาเรื่องนี้จะตองคํานึงถึงความแตกตางวาการแสดงออกตออิสราเอลไมวา
จะเปนทางบวกหรือทางลบมาจากการสนับสนุนความชอบธรรมของอิสราเอลหรือมาจาก
ผลประโยชนรวมกัน78 เพียงแตการมีความสัมพันธสวนตัวจะชวยทําใหการเขาถึงบุคคลสําคัญและ
การพูดจากระทํากันไดงายขึ้น และเกิดความรูสึกถอยทีถอยอาศัยกันมากขึ้น จึงไมไดอยูในขอบเขต
ของการทูตสาธารณะโดยแทตามรายงานศึกษาวิจัยสวนบุคคลฉบับนี้ที่เปนเรื่องของการโนมนาว
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สาธารณชนในตางประเทศที่มีอิทธิพลตอรัฐบาลของตนตามวิถีท างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในการที่จะสนับสนุนหรือคัดคานรัฐบาลของตนที่อาจตองการสนับสนุนประเทศ
นั้น ๆ โดยไมที่รัฐที่ถูกสนับสนุนไมจําเปนตองใหผลประโยชนอะไรตอบแทนสําหรับในกรณี
นั้น ๆ แตแนนอน รัฐที่ดําเนินการทูตสาธารณะอาจจะสรางความสัมพันธกับสาธารณชนของ
ตางประเทศไวปูทางลวงหนา ซึ่งอาจจะใชวิธีใหผลประโยชนแกสาธารณชนก็ได เชน การให
ความชวยเหลือในกรณีภัยพิบัติ และการใหทุนการศึกษา เปนตน ซึ่งก็ยังถือเปน soft power อยู
ในหัวขอนี้ จะเริ่มดวยภาพรวมเฉพาะเหตุการณสําคัญที่กระทบตอ
ภาพลักษณของอิสราเอลตั้งแตการประกาศจัดตั้งรัฐอิสราเอลจนถึงกลางป ค.ศ. 2010 วามีเหตุการณ
ที่สําคัญอะไรบาง หลังจากนั้น จะพิจารณาประเมินผลภาพลักษณของอิสราเอลในเหตุการณสําคัญ
แตละเหตุการณวาประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด โดยเริ่มจากสงครามเลบานอนครั้งที่สองเมื่อป
ค.ศ. 2006 ซึ่งเปนจุดที่ทําใหอิสราเอลหันมาทบทวนการทูตสาธารณะของตน และตามดวย
การปฏิบัติการทางทหารตอกลุมฮามาสในฉนวนกาซา (27 ธันวาคม ค.ศ. 2008 – 18 มกราคม ค.ศ.
2009) และการปฏิบัติการทางทหาร Operation Sea Breeze ตอกองเรือตุรกีที่ฝาการปดลอมทางทะเล
ตอฉนวนกาซาเพื่อที่จะใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมของตุรกีแกชาวปาเลสไตนในฉนวนกาซา
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 หลังจากนั้นจะประเมินผลในภาพรวมเมื่อพิจารณาทั้ง
ภาพลักษณในสวนที่ไมเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงและภาพลักษณในสวนที่เกี่ ยวกับปญหาความ
ขัดแยงวาการทูตสาธารณะของอิสราเอลประสบผลความสําเร็จหรือไม โดยจะประเมินดวยวา
ความสําเร็จหรือความไมสําเร็จนั้นเปนเพราะนโยบายหรือยุทธศาสตรการทูตสาธารณะของ
อิสราเอล หรือเปนเพราะทั้งสองปจจัยขางตน
(ก) ภาพรวมของเหตุการณสําคัญที่กระทบตอภาพลักษณของอิสราเอลจนถึง
ปจจุบัน (เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010)
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 1 หัวขอ 1.2.2 วาปญหาภาพลักษณในทางลบของ
อิสราเอลไมคอยจะเปนปญหามากนักในชวงการกอตั้งรัฐอิสราเอลใหม ๆ เพราะอยางนอยที่สุด
การกอตั้งรัฐอิสราเอลก็มีขอมติสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติรับรองไว ถึงแมวาอาจจะมีความ
กังขากันบางวาขอมติสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติดังกลาวมีความผิดพลาดหรือไมอยางไร แตก็
ตองถือวาสหประชาชาติไดรับรองอิสราเอลไปแลว โดยรับอิสราเอลเปนประเทศสมาชิกหนึ่งของ
สหประชาชาติดวย และเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตามมาจากการกระทําของสหประชาชาติ ซึ่งอาจ
กลาวไดวาเปนตัวแทนของประชาคมระหวางประเทศสวนใหญ เพราะรัฐสวนใหญในโลกนี้
ตางเขาเปนสมาชิกสหประชาติกันเกือบจะหมดแลว จึงเปนเรื่องที่ประชาคมโลกจะตองชวยกัน
หาทางแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาวเพราะอีกประการหนึ่งสหประชาชาติเองก็มีหนาที่ใน
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การธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ
อยางไรก็ตาม ภาพลักษณของอิสราเอลเริ่มมีปญหามากขึ้นเมื่ออิสราเอลได
ยึดครองดินแดนของประเทศอื่นและดินแดนสวนใหญที่จะเปนที่ตั้งของรัฐปาเลสไตนในอนาคต
เมื่อป ค.ศ. 1967 เปนตนมา ซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องนี้ที่อิสราเอลไมยอมปฏิบัติตามคําเรียกรองของ
สหประชาติใหยุติการยึดครองดินแดนที่ไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศแลว ยังมีเรื่องอื่นที่
ทําใหภาพลักษณของอิสราเอลตกต่ําลงอีกหลายเรื่ อง อาทิ ป ค.ศ. 1975 สมัชชาใหญแหง
สหประชาติไดประนามลัทธิไซออนวาเปนการแบงแยกทางเชื้อชาติ หรือ racism แตอิสราเอลก็ยัง
พอที่จะมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในบางชวงเวลา เมื่อปรากฏวา การเจรจาสันติภาพกับปาเลสไตนมีความ
คืบหนา แตเมื่ออิสราเอลไดกระทําการในสิ่งที่สวนทางกับความคาดหวังของประชาคมโลกที่
ตองการเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง เชน การกอสรางรั้วรอบเขต West Bank เพื่อ
ปองกันการกอการรายจากเขต West Bank เขาไปยังดินแดนของอิสราเอล และการปฏิบัติการทาง
ทหารครั้งใหญ Operation Defensive Shield ในเขต West Bank รวมทั้งการสังหารชาวปาเลสไตนใน
เหตุการณที่เมือง Jenin เมื่อป ค.ศ. 2002 การปดลอมทางทะเลตอกลุมฮามาสในฉนวนกาซา ตั้งแตป
ค.ศ. 2007 เปนตนมา ซึ่งทําใหชาวปาเลสไตนในฉนวนกาซาตองประสบกับความทุกขยาก การ
ปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead ซึ่งผลการเสาะหาขอเท็จจริงในรายงาน Goldstone
Report ไดเปดเผยวาอิสราเอลกระทําละเมิดกฎหมายระหวางประเทศวาดวยการสงครามและ
มนุษยธรรม และมีความผิดฐานอาชญากรสงคราม การใชผงฟอสฟอรัสขาวในการถลมกลุมฮามาส
ในฉนวนกาซา79 การที่รัฐบาลอิสราเอลชุดใหมของนาย Binyamin Netanyahu ไมมีนโยบายให
ความสําคัญเรงดวนกับการเจรจาสันติภาพกับประธานาธิบดี Abbas ของ Palestinian Authority ซึ่ง
ปกครองเขต West Bank (สวนฉนวนกาซาอยูภายใตการปกครองของกลุมฮามาส ซึ่งไมยอมรับการ
มีรัฐอิสราเอล จึงไมใชคูเจรจาสันติภาพของอิสราเอล) อีกทั้งรัฐบาลของนาย Netanyahu ยังไมมี
นโยบายที่จะยุติการขยายนิคมชาวยิวอยางสมบูรณในทุกรูปแบบในเขตเยรูซาเล็มตะวันออก ซึ่ง
อิสราเอลยึดครองอยู รวมทั้งยังแตงตั้งนาย Avigdor Lieberman เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งตางประเทศเห็นวาเปนผูมีแนวความคิดขวาจัดและมีทัศนคติแบงแยกเชื้อชาติ และยัง
เคยกลาวโจมตีผูนําของบางประเทศดวยถอยคําที่รุนแรงดวย การที่อิสราเอลสงสายลับปลอมตัวโดย
ใชหนังสือเดินทางอังกฤษที่ขโมยจากนักทองเที่ยวเขาไปลอบสังหารนาย Mahmoud al-Mabhouh
79

Maddy Fry. “Israel admits to using white phosphorous in Gaza.” [Online].
Available:http:www.opendemocracy.net/print/50116 ผงฟอสฟอรัสขาวสามารถเผาไหมผิวหนังไดลงไปจนถึง
กระดูกซึ่งสามารถทําใหอวัยวะไมอาจทํางานได อยางไรก็ดี กฎหมายระหวางประเทศไมไดหามการใชผง
ฟอสฟอรัสขาวในสงครามที่กระทําในพื้นที่โลง แตหามใชในพื้นที่ที่พลเรือนอยูรวมกันหนาแนน
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(ฮามาส) ในเมืองดูไบ เมื่อตนป ค.ศ. 2010 และครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 เมื่อ
อิสราเอลไดปฏิบัติการทางทหาร Operation Sea Breeze ตอกองเรือ Mavi Marmara สัญชาติตุรกี
ที่ตองการนําสิ่งของไปชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกชาวปาเลสไตนในฉนวนกาซาซึ่งถูกอิสราเอล
ปดลอมทางทะเล จนกระทั่งทําใหเกิดการเสียชีวิตของคนบนเรือ 9 คน
อนึ่ง ปญหาภาพลักษณที่อิสราเอลประสบจนถึงป ค.ศ. 2006 อาจดูเพิ่มเติมได
ในบทความของศาสตราจารย Eytan Gilboa แหงมหาวิทยาลัย Bar-Ilan University ของอิสราเอล
ซึ่งโดยสรุปแลวอาจกลาวไดวาอิสราเอลถูกโจมตีในเรื่องภาพลักษณแทบจากทุกภาคสวนในสังคม
ระหวางประเทศ ไมวาสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ องคกรเอกชนระหวางประเทศ
(เชน Human Rights Watch และ Amnesty International) การถูก boycott สินคาและความสัมพันธ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในบางประเทศ ความคิดเห็นตออิสราเอลของผูกําหนดนโยบาย
ของตางประเทศ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผลการสํารวจความคิดเห็นของสาธารณชนในตางประเทศ
และแมแตกระทั่งวาอิสราเอลยังไดรับการประนามจากชาวยิวและองคกรชาวยิวบางแหงเองอีกดวย
ซึ่งโดยสรุปองคกรและบุคคลเหลานี้มักจะมีความเห็นเอนเอียงไปทางฝายปาเลสไตน80
(ข) ภาพลักษณของอิสราเอลในสงครามเลบานอนครั้งที่สอง (ค.ศ. 2006)
ในครั้งสงครามเลบานอนครั้งที่สองที่อิสราเอลสูรบกับกลุม Hezbollah
นักวิชาการอิสราเอลก็ไดวิเคราะหถึงการทูตสาธารณะของอิสราเอลวายังไมมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบ
กับการทูตสาธารณะของกลุม Hezbollah กลาวคือ ในสงครามครั้งนั้น กลุม Hezbollah สามารถทํา
ใหโลกเห็นวาสงครามเพื่อปองกันตนเองของอิสราเอลกลายเปนสงครามเพื่อทําลายเลบานอน และ
ยังทําใหสนามสงครามกลายเปนสนามการกออาชญากรรมสงครามตอพลเรือนเลบานอนโดย
อิสราเอลอีกดวย เนื่องจากกลุม Hezbollahไดทําสงครามโดยแฝงตัวในชุมชนพลเรือน และทําการ
รบใกลพื้นที่ตั้งของกองกําลังสันติภาพของสหประชาชาติระหวางอิสราเอลกับเลบานอน (United
Nations Interim Force in Lebanon - UNIFIL) อีกทั้งในการใชภาษาสื่อสารของหัวหนาขาวกรอง
กองทัพอากาศและรองผูบัญชาการทหารของอิสราเอลยังใชถอยคําที่กลาวถึงกลุม Hezbollah ใน
ระดับที่ต่ํากวาความเปนจริง โดยกลาววาเปนการตอสูกับ terrorist gangs ซึ่งอันที่จริงแลวตองสื่อให
โลกทราบวา terrorist gangs กลุมนี้มีการจัดตั้งที่มีความเติบโตอยางเปนระบบจนมีสถานะคลาย
กองทัพทหารไปแลว และยังเปนสมุนของอิหรานซึ่งในที่สุดก็จะเปนปฏิปกษตอตะวันตกเอง
แตอิสราเอลก็ไมไดตอสูดวยการทูต สาธารณะอยางเพียงพอ81 ซึ่งจากผลการสอบสวนของ
80
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คณะกรรมการ Winograd Committee พบความผิดพลาดของรัฐบาลนาย Ehud Olmert ในสองเรื่อง
หลักคือ เรื่องแรกไดแก ความบกพรองในเรื่องการทูตสาธารณะกับสื่อ ซึ่งไมมีระเบียบวินัยและ
ปราศจากการกํากับดูแลในการใหขาวที่ดีพอ รวมทั้งการขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่มีหนาที่ประชาสัมพันธและการทูตสาธารณะ สวนเรื่องที่สองไดแก การรั่วไหล
ของความลับ82
(ค) ภาพลักษณของอิสราเอลในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead
(27 ธันวาคม ค.ศ. 2008 – 18 มกราคม ค.ศ. 2009)
อิสราเอลไดนําบทเรียนจากสงครามเลบานอนครั้งที่สองมาปรับปรุงการทูต
สาธารณะของตนในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead กลาวคือ อิสราเอลไดจัดตั้ง
National Information Directorate ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงาน
ประสานงานกับหนวยงานดานประชาสัมพันธและการทูตสาธารณะอื่น ๆ ของอิสราเอล อาทิ
กองทัพ กระทรวงการตางประเทศ และสํานักนายกรั ฐมนตรี รวมทั้งการประสานขอความที่จะ
สื่อสารออกไปยังตางประเทศและในประเทศใหสอดคลองกัน และเปนผูตัดสินวาจะมีขอความ
สื่อสารหลักในแตละวันอยางไร จึงทําใหการทูตสาธารณะของอิสราเอลครั้งนี้มีความเปนเอกภาพ
ระหวางหนวยงานมากขึ้น83 ในการดําเนินการทูตสาธารณะครั้งนี้ อิสราเอลไดตระเตรียมการ
ตาง ๆ ดานพื้นฐานไวลวงหนาจนทําใหสามารถเปดศูนยแถลงขาวในเมือง Sderot ซึ่งเปนพื้นที่ที่ถูก
กลุมฮามาสยิงจรวดใสไดกอนการปฏิบัติการทางทหาร กองทัพอิสราเอลเปดชองขาวทาง YouTube
ซึ่งมีจํานวนคลิกเขาชมหลายลานคลิก84 กระทรวง Ministry of Immigrant Absorption ไดรับ
อาสาสมัคร 1,000 คน เพื่อลงขาวในเว็บไซตตอบโตเว็บไซตที่ลงขาวเปนปฏิปกษกับอิสราเอล 85
สถานกงสุลใหญอิสราเอล ณ นครนิวยอรก ไดใช Twitter รายงานขาวในแงมุมของรัฐบาลอิสราเอล

(ตอจากหนาที่แลว) http:/www.jepa.org/brief/brief006-9.htm ดร. Gissin เคยดํารงตําแหนงที่ปรึกษาอาวุโสของ
นาย Ariel Sharon อดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล
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the public diplomacy right.” Jerusalem Post (22 January).
83
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ใหสาธารณชนผูติดตามเหตุการณรับทราบ รวมทั้งตอบคําถามดวย86 ในดานขอความที่อิสราเอล
สื่อสารออกไปไดเนนเรื่องกลุมฮามาสเปนฝายผิดความตกลงหยุดยิง ประชาชนชาวอิสราเอลที่อาศัย
อยูตามเมืองบริเวณเขตแดนติดกับฉนวนกาซาถูกกลุมฮามาสและกลุมอาหรับหัวรุนแรงในฉนวนกา
ซายิงจรวดเขาไปในดินแดนอิสราเอลเปนระยะเวลายาวนานถึง 8 ป ซึ่งที่ผานมาอิสราเอลไดยินยอม
ถอนทหารและนิคมชาวยิวออกจากฉนวนกาซาแลว และไดใชความยับยั้งชั่งใจมาโดยตลอด แต
อิสราเอลก็ยังคงถูกโจมตีดวยอาวุธจากกลุมกอการรายในฉนวนกาซา ดังนั้น อิสราเอลจึงจําเปนที่
จะตองใชสิทธิปองกันตนเองในการปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอิสราเอล และวากลุม
ฮามาสถือเปนกลุมกอการราย ในดานเปาหมายของการปฏิบัติการทางทหารตอกลุมฮามาส
อิสราเอลใชวิธีแถลงแบบกวาง ๆ วาเพื่อ change the reality เพื่อใหความยืดหยุนแกอิสราเอลในการ
กําหนดวันที่จะยุติการปฏิบัติการทางทหารเมื่อไรก็ได87 การปดดานชายแดนฉนวนกาซาลวงหนา
กอนการปฏิบัติการทางทหารเปนเวลา 2 เดือนจนถึงสัปดาหที่สองของการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่ง
ทําใหนักขาวไมอาจเขาไปทําขาวในฉนวนกาซาในชวงระยะแรกของการปฏิบัติการทางทหารได 88
อิสราเอลไดเปดเผยอุโมงคที่กลุมฮามาสดําเนินการลักลอบนําอาวุธจากตางประเทศเขาไปในฉนวน
กาซาในระหวางความตกลงหยุดยิงเพื่อที่จะใชโจมตีอิสราเอล เปนตน 89
อาจกลาวไดวา ถึงแมวาการทูตสาธารณะในครั้งนี้อาจจะยังไมทําใหถึงขั้น
เปลี่ยนภาพลักษณของอิสราเอลเปนทางบวกไดก็ตาม แตการปรับปรุงการทูตสาธารณะของ
อิสราเอลดังกลาวขางตนมีสวนทําใหการทูตสาธารณะของอิสราเอลดีขึ้นกวากรณีสงครามเลบานอน
ครั้งที่สอง โดยเฉพาะในชวงเริ่มตนและระหวางการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead ดัง
อาจจะเห็นไดจากการที่มีขาวการเรียกรองของหลายภาคสวนต อทั้งฝายอิสราเอลและกลุมฮามาสให
ยุติการใชกําลังตอกันอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ จากการติดตามของกระทรวงการตางประเทศ
อิสราเอลในการนําเสนอขาวสารของตางประเทศระหวางอิสราเอลกับกลุมฮามาสในระยะแรกของ
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การปฏิบัติการทางทหารพบวา ผูแทนของอิสราเอลไดรับการถายทอดออกอากาศจากสื่อ
ตางประเทศเปนเวลามากกวากลุมฮามาส 90
การที่การทูตสาธารณะของอิสราเอลในระยะแรกนี้ไดผลดีขึ้นในระดับหนึ่ง
อาจวิเคราะหไดวานอกจากจะเปนเพราะอิสราเอลนําบทเรียนจากสงครามเลบานอนครั้งที่สองมา
ปรับปรุงแกไขการทูตสาธารณะของตนแลว แตที่สําคัญนาจะเปนเพราะปจจัยอื่น ๆ ประกอบกัน
กลาวคือ (1) หากพิจารณาแตพียงเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นนี้เทานั้น โดยไมโยงกับเรื่องราวความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในอดีตที่มีมายาวนาน เพราะจะสามารถโตเถียงกันไดไมจบ ก็ยอมเปนการงายที่อิสราเอลจะ
ชี้ใหเห็นวาในกรณีนี้กลุมฮามาสเปนฝายเริ่มตนยั่วยุโดยการยิงจรวดคัสซัมเขามาในบริเวณเมือง
ชายแดนของอิสราเอลกอน เพราะสามารถเห็นกันไดงายวาในชวงระหวางความตกลงหยุดยิง
ความขัดแยงที่เปนมาในอดีตในชวงนั้นอยูในความสงบ แตทันทีที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นลูกแรก ยอม
เปนการทําลายความสงบ จึงทําใหเกิดภาพวากลุมฮามาสเปนฝายเริ่มตนทําลายความสงบกอน ซึ่ง
ประชาคมโลกไมตองการเห็นการตอสูกันทางอาวุธระหวางคูกรณีอยูแลว แตตองการเห็นคูกรณีนั่ง
โตะเจรจาปญหากัน ดังนั้น หากผูใดเริ่มตนทําลายความสงบ ณ ขณะนั้นกอน โดยปกติก็จะ
กลายเปนฝายเสียเปรียบไดงายกวา (แตไมไดหมายความวาการที่การทูตสาธารณะของอิสราเอล
ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นในครั้งนี้จะสามารถกูภาพลักษณทางลบของอิสราเอลที่ยังคงเปนผู
ยึดครองดินแดนประเทศอื่นจากสงครามหกวันเมื่อป ค.ศ. 1967 ได) (2) การที่กลุมฮามาสเปนกลุม
มุสลิมนิกายสุหนี่หัวรุนแรงที่มีทาทีปฏิเสธ roadmap การเจรจาสันติภาพกับอิสราเอลที่ประชาคม
โลกยอมรับ และยังมีภาพลักษณเปนกลุมกอการรายอยูแลว ยอมเปนการยากที่ประชาคมโลกจะ
ใหความเห็นใจ (โปรดสังเกตวาสิ่งที่ประชาคมโลกสนใจและประนามอิสราเอลหลังจากการสิ้นสุด
Operation Cast Lead คือ ภาพของพลเรือนชาวปาเลสไตนผูบริสุทธิ์เสียชีวิตจํานวนมากจากการ
ปฏิบัติการทางทหารตอกลุมฮามาส ซึ่งเปนภาพที่ออกมาภายหลัง ) (3) การเนนวาอิสราเอลไดถูก
โจมตีดวยจรวดจากกลุมตาง ๆ ในฉนวนกาซามายาวนานถึง 8 ป ซึ่งเปนการกระทําตอพลเรือนชาว
อิสราเอล ทั้งที่อิสราเอลไดถอนทหารและนิคมชาวยิวออกจากฉนวนกาซามาแลวก็ตาม นาจะมีสวน
ทําใหประชาคมโลกใหความเห็นใจอิสราเอลไดระดับหนึ่ง แตไมใชเปนการเห็นใจรัฐบาลอิสราเอล
โดยตรง แตเห็นใจพลเรือนชาวอิสราเอลที่ไดรับผลกระทบอันตราตอชีวิต ทรัพ ยสินและความ
เปนอยู ซึ่งเปนการที่อิสราเอลไดใชคุณคาดานมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ประชาคมโลก
ยอมรับนับถือใหเปนประโยชนตอการทูตสาธารณะ
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โดยสรุป ปจจัยสามประการขางตนนาจะเปนตัวชวยที่ทําใหการทูตสาธารณะ
ของอิสราเอลในชวงเริ่มตนของการปฏิบัติการทางทหารไดรับผลสําเร็จในชวงระยะเวลาสั้น ๆ
ระดับหนึ่งเพราะงายที่จะทําใหฟงดูมีเหตุผลเนื่องจากมีสถานการณเปนตัวรองรับ ดังนั้น อาจคาด
ไดวาหากอิสราเอลตอบโตเฉพาะกับกลุมฮามาสโดยตรงแตเพียงเทานั้น และใชกําลังอยางได
สัดสวนตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิการปองกันตนเอง ก็อาจจะพอประเมินไดวา
กรณีนี้จะไมนามีปญหาตอภาพลักษณของอิสราเอลเฉพาะสําหรับกรณีนี้เทาไร
อยางไรก็ดี หลังจาก Operation Cast Lead ยุติลงแลว และผูพิพากษา Richard
Goldstone ซึ่งเปนหัวหนา United Nations Special Mission เปดเผยผลการเสาะหาขอเท็จจริงใน
Goldstone Report ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไดลงมติรับรายงานดังกลาว
ไดสงผลทําใหภาพลักษณของอิสราเอลเสียหายในฐานะที่อาจจะเขาขายการเปนผูกออาชญากรรม
สงครามและอาชญากรรมตอมนุษยชาติตอพลเรือนชาวปาเลสไตนในฉนวนกาซา และถึงแมวาทั้ง
รายงาน Goldstone Report และสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดเรียกรองอยางเดียวกันตอคูกรณี
ทั้งอิสราเอลและฝายปาเลสไตน (ไมไดใชคําวากลุมฮามาส) ใหดําเนินการสอบสวนลงโทษผูกระทํา
ความผิดของแตละฝายตอไปก็ตาม91 ซึ่งอาจจะทําใหเห็นวาการทูตสาธารณะของอิสราเอลเกิดผล
บางก็ตาม แตดังที่กลาวไวตอนตนแลววาการประเมินผลสําเร็จของการทูตสาธารณะนาจะมุง
ประเมินไปที่สาธารณชนตางประเทศมากกวาที่จะพิจารณาประเมินจากการออกเสียงในองคการ
ระหวางประเทศหรือการประนาม/การสนับสนุนของรัฐอื่น ๆ เพราะในภาครัฐคอนขางเปนเรื่องของ
การเมืองระหวางประเทศ การเจรจาตอรอง และการ lobby มากกวา โดยการตัดสินใจของรัฐ
ยอมขึ้นอยูกับผลประโยชนแหงชาติของแตละประเทศเปนหลัก (แตมิไดหมายความวาการประนาม
รัฐในเวทีองคการระหวางประเทศจะไมทําใหภาพลักษณของรัฐเสียหาย และรัฐไมตองดําเนินการ
เพื่อปองกันหรือแกไขความเสียหายนั้นแตอยางใด แตการดําเนินการปองกันและแกไขความเสียหาย
ของภาพลักษณในระหวางรัฐดวยกันเองนั้น ไมไดอยูในบริบทของการทูตสาธารณะโดยแท
ถึงแมวารัฐจะตองใชวิธีรับฟง เขาใจ และโนมนาวทัศนคติของรัฐดวยเหตุดวยผลทํานองเดียวกับการ
ทูตสาธารณะตอสาธารณชนเชนกันก็ตาม แตก็รัฐก็อาจจะตองใช hard power หรือ smart power ดวย
และในขณะเดียวกันก็ไมไดหมายความวาองคกรเอกชนระหวางประเทศทุกแหงที่ไมใชภาครัฐจะ
เปนอิสระโดยเปนเสียงสะทอนความเห็นของประชาชนจริง ๆ เนื่องจากองคกรเอกชนระหวาง
ประเทศก็อาจถูกรัฐที่ใหการสนับสนุนทางการเงินใชประโยชนไดเชนกัน )

91

“United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict.” [Online]. Available:
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Fact_Finding_Mission_on_the_Gaza_Conflict

69
ดังนั้น เมื่อกลับมาพิจารณาประเมินผลภาพลักษณของอิสราเอลในสายตา
ของสื่อมวลชน นักวิชาการ องคกรเอกชนระหวางประเทศ และสาธารณชนตางประเทศในชวงหลัง
Operation Cast Lead ไดพบวามีทั้งผูที่สนับสนุนและวิจารณรายงานเสาะหาขอเท็จจริงของผู
พิพากษา Goldstone และกลุม ฮามาสเองก็ไดรับการวิพากษวิจารณวากออาชญากรรมตอพลเรือน
อิสราเอลจากบางภาคสวนเชนกัน 92 ดังนั้น ในแงนี้จึงอาจจะประเมินไดวาการดําเนินการทูต
สาธารณะเพื่อภาพลักษณของอิสราเอลในการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ไมประสบความสําเร็จ
เพราะมีแรงกดดันจากประชาคมระหวางประเทศตออิสราเอลมากขึ้นเมื่อเทียบกับชวงตนของการ
ปฏิบัติการทางทหาร อยางนอยก็โดยแรงกดดันจาก Goldstone Report พรอมพยานหลักฐาน ที่
กระทําโดยบุคคลที่สหประชาชาติแตงตั้ง ซึ่งทําใหผลของรายงานที่ออกมาเกิดภาพความนาเชื่อถือ
ไดอยางนอยก็ในระดับหนึ่งที่มากพอสมควร ถึงแมวาจะมีคําวิจารณเกี่ยวกับตัวบุคคลในคณะผูจัดทํา
รายงานอยูบางก็ตาม แตหากพิจารณาในแงมุมที่ กลุมฮามาสซึ่งเปนคูกรณีก็ไดรับการเรียกรองจาก
Goldstone Report และสหประชาชาติที่ลงมติรับ Goldstone Report ใหทําการสอบสวนและลงโทษ
ผูกระทําความผิดอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมตอมนุษยชาติเชนกันก็อาจถือไดวาการ
ดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลในกรณีนี้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง แตไมใชเปนความสําเร็จเพราะ
การดีขึ้นนั้นยังไมถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณทางลบที่ประชาคมระหวางประเทศมีตอ
อิสราเอลได และโดยที่เรื่องความสําเร็จของการทูตสาธารณะเกี่ยวของกับภาพลักษณ ซึ่งเกี่ยวของ
กับอุปาทานของผูมองดวย ดังจะเห็นไดวาในการกระทําหนึ่ง ๆ อาจมีทั้งผูเห็นดวยและผูไมเห็นดวย
ก็ได ดังนั้น การประเมินเชิงเปรียบเทียบกับกรณีอื่นอาจจะชวยทําใหเห็นภาพไดวาระดับ
ความสําเร็จดีขึ้นหรือไมดีขึ้นได (อาจเปรียบเทียบผลการดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลใน
กรณีนี้กับในกรณีสงครามเลบานอนครั้งที่สองและการปฏิบัติการทางทหารตอกองเรือชวยเหลือ
มนุษยธรรมของตุรกี) นอกจากนี้ ตามขอเท็จจริงที่แสดงออกถึงความไมสําเร็จของการทูต
สาธารณะของอิสราเอลในครั้งนี้ยังพบวาอิสราเอลไดรับการตอตานในรูปแบบตาง ๆ และใน
สถานที่ตาง ๆ ของโลกอีกดวย อาทิ คณะนักกีฬาของอิส ราเอลที่ไปแขงขันในตางประเทศไดรับการ
ประทวงอยางรุนแรงในสวีเดน สเปน และตุรกี และมีการจัดสัปดาหตอตานการแบงแยก
เชื้อชาติของอิสราเอลในเมืองตาง ๆ ทั่วโลกถึง 54 เมือง ในป ค.ศ. 2009 ซึ่งเปนจํานวนมากขึ้นกวา
ป ค.ศ. 2008 ถึงสองเทา เปนตน93
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(ง) ภาพลักษณของอิสราเอลในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Sea Breeze
(31 พฤษภาคม ค.ศ. 2010)
เหตุการณสําคัญครั้งลาสุดที่จะพิจารณาในสวนภาพลักษณของอิสราเอลคือ
การปฏิบัติการทางทหาร Operation Sea Breeze ตอกองเรือสัญชาติตุรกีที่ฝาการปดลอมทางทะเล
ตอฉนวนกาซาของอิสราเอลเพื่อที่จะเขาไปใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกประชาชนชาว
ปาเลสไตน ซึ่งจากการเปดเผยของอิสราเอล กองเรือดังกลาวบรรทุกน้ํามัน 994,000 ลิตร กาซหุงตม
748 ตัน และยารักษาโรค และอุปกรณทางการแพทยอีกประมาณ 8 คันรถบรรทุก94
การปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในครั้งนี้ไดกลายเปนขาวทั่วโลก และ
ไดรับการวิพากษวิจารณจากประเทศตาง ๆ สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ สื่อมวลชน
และองคกรเอกชนระหวางประเทศจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งการแสดงความหวงใยอยางยิ่งยวดตอการ
ปฏิบัติการของอิสราเอลที่เปนเหตุใหผูโดยสารบนเรือเสียชีวิตหลายคนและการประนามการ
ปฏิบัติการของอิสราเอล ตลอดจนการเรียกรองใหมีการสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นโดยประชาคม
ระหวางประเทศ95 เนื่องดวยสาเหตุหลายประการทั้งสาเหตุที่เปนตนทุนเดิมของอิสราเอลอยูแลว
และสาเหตุใหมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ ไดแก การที่คนจํานวนมากเห็นวาการปดลอมทางทะเลตอ
ฉนวนกาซาไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ และเห็นวาประชาชนชาวปาเลสไตนไดรับความ
ทุกขยากในชีวิตความเปนอยูอยางมากเพราะขาดแคลนปจจัยสําคัญหลายอยาง โดยประชาชนผู
บริสุทธิ์ไมสมควรที่จะถูกอิสราเอลลงโทษในลักษณะเหมารวมดังที่เรียกกันวา collective
punishment ตลอดจนเรือที่ถูกกองทัพอิสราเอลใชกําลังเขาสกัดและขัดขวางก็เปนเรือใหความ
ชวยเหลือทางมนุษยธรรม และการกระทําของกองทัพอิสราเอลสงผลใหมีผูโดยสารบนเรือเสียชีวิต
ถึง 9 คน
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจปฏิกริยาของภาคสวนตาง ๆ ในประชาคมโลก
ทั้งที่เปนภาครัฐและไมใชภาครัฐตอการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้กับการปฏิบัติการทางทหาร
Operation Cast Lead เห็นวา การทูตสาธารณะของอิสราเอลในกรณีนี้ไมประสบผลความสําเร็จ
เพราะสวนใหญแลวอิสราเอลไดรับการประนามมากกวา โดยอิสราเอลไดรับการตอตานดวยการ
เดินขบวนประทวงการกระทําของอิสราเอลในประเทศตาง ๆ หลายทวีปและภูมิภาค ทั้งอเมริกา
เหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และตะวันออกกลาง (สําหรับตุรกีก็ไดรับการ
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เดินขบวนประทวงในบางแหงดวยเชนกัน)96 และในเวลาตอมาหลังการปฏิบัติการทางทหารไมนาน
อิสราเอลไดถูกกดดันจากประชาคมระหวางประเทศใหตองผอนคลายการปดลอมทางทะเลลง 97
แตทั้งนี้ในขณะเดียวกันอิสราเอลก็ใชการทูตสาธารณะตอบโตโดยการอางสิทธิการปองกันตนเอง
และการอางความชอบธรรมของการปดลอมทางทะเลตอฉนวนกาซา รวมทั้งการใชมาตรการบังคับ
ตอเรือที่ละเมิดการปดลอมทางทะเลซึ่งรัฐสามารถกระทําไดในกรณีความขัดแยงทางอาวุธตาม
กฎหมายระหวางประเทศเพื่อปองกันตนเอง และมิใหมีการลักลอบนําอาวุธเขาไปในฉนวนกาซา
เพื่อทํารายอิสราเอล เนื่องจากกลุมฮามาสในฉนวนกาซาเปนคูปฏิปกษของอิสราเอลและเปนกลุม
ผูกอการรายที่อิหรานสนับสนุน รวมทั้งการอางวาเรือดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับมูลนิธิการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม IHH ของตุรกี ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับกลุมกอการรายระหวางประเทศ และ
ผูโดยสารบนเรือบางลําที่เกิดเหตุนั้นไดใชความรุนแรงในการขัดขวางเจาหนาที่อิสราเอลที่ขึ้นไป
ตรวจคนเรือเพื่อการบังคับมาตรการปดลอมทางทะเลของอิสราเอลกอน 98
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในดานเนื้อหาแลว ถึงแมวาดานเนื้อหาการอธิบาย
การกระทําของอิสราเอลที่สงผลใหมีผูโดยสารเสียชีวิตหลายคนจะเปนการอธิบายที่ อางอิงอยูกับ
หลักการที่เปนที่ยอมรับไดของประชาคมโลก กลาวคือในกรณีนี้หลักการที่อิสราเอลอางก็เปน
หลักการที่มีอยูจริง เชน มาตรการการปดลอมทางทะเล และสิท ธิการปองกันตนเองก็มีอยูจริงใน
กฎหมายระหวางประเทศ และการกอการรายก็เปนสิ่งที่ไมไดรับการยอมรับของประชาคมโลก
ดังนั้น ในแงมุมนี้ซึ่งเปนแงมุมดานผลผลิต การทูตสาธารณะของอิสราเอลก็อาจถือวาใชไดในระดับ
หนึ่งเพราะการทูตสาธารณะจะตองอาศัยหลักการและเหตุผลหรือคุณคาที่มีความเปนสากลในการ
สนับสนุนการกระทําของรัฐเพื่อที่จะใชโนมนาวมติสาธารณชนไดอยางมีเหตุผลและแนบเนียน
เพราะการทูตสาธารณะมิใชการโฆษณาชวนเชื่อ อยางไรก็ดี การดําเนินการทูตสาธารณะของ
อิสราเอลในกรณีนี้ก็ถือไดวายังไมไดรับผลสําเร็จไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะการกระทํา
ของอิสราเอลไมเขาปจจัยที่นาจะทําใหความสําเร็จเกิดขึ้นได คือ ประการแรก การพิสูจนวามี
สถานการณจริงที่สอดคลองกับหลักการและเหตุผลที่กลาวอาง ประการที่สอง การใชสิทธิใด ๆ ที่
กฎหมายระหวางประเทศรองรับเมื่อสถานการณจริงขางตนเกิดขึ้นตองอยูภายในขอบเขตของ
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กฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้น การที่อิสราเอลไมไดรับการสนับสนุนจากสวนใหญจึงนาจะเปน
เพราะประชาคมโลกเห็นวามาตรการการปดลอมทางทะเลของอิสราเอลยังไมถูกตองตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ หรืออาจจะเห็นวาการปองกันตนเองของอิสราเอลที่มีผลใหมีผูโดยสารเสียชีวิต
หลายคนนั้นเปนการกระทําที่เกินสัดสวน หรืออาจเปนเพราะทั้งสองเหตุผล หรืออาจะเปนเพราะ
เหตุผลอื่น เชน การเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนเพราะปญหาที่เกิดขึ้นจากในอดีต เชน การ
ยึดครองดินแดนที่ไดมาจากสงครามหกวันโดยไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศและขอมติ
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติที่เรียกรองใหอิสราเอลยุติการยึดครองดินแดนที่ไดมาโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย
เมื่อพิจารณาในดานการบริหารจัดการการทูตสาธารณะในกรณีนี้ สื่อมวลชน
ของอิสราเอลไดวิจารณวามีความลาชาในการประสานงานขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การแถลงขอเท็จจริง ซึ่งการที่ทางการอิสราเอลกลาววาจะยังไมแถลงตอชาวโลกจนกวาจะได
ตรวจสอบขอมูลทั้งหมดอยางรอบคอบแลว โดยจะแถลงในสิ่งที่ตองการจะแถลง เปนยุทธศาสตร
การทูตสาธารณะที่ไมอาจจะแขงขันได ซึ่งแสดงวาอิสราเอลยังไมเขา ใจในวัฒนธรรมของสงคราม
สมัยปจจุบัน99
3) ประเมินผลความสําเร็จของการทูตสาธารณะตอภาพลักษณของอิสราเอลใน
ภาพรวม
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา ภาพลักษณของอิสราเอลมีลักษณะขึ้นลงตาม
สถานการณ โดยหัวขอ (ก) ถึง (ง) เปนการประเมินผลความสําเร็จของการทูตสาธารณะของ
อิสราเอลตอภาพลักษณของตนในเหตุการณสําคัญตาง ๆ แตในหัวขอนี้จะเปนการประเมิน
ความสําเร็จของการทูตสาธารณะของอิสราเอลตอภาพลักษณของอิสราเอลในภาพรวมวามี
ความสําเร็จหรือความไมสําเร็จเพียงใด
จากผลการศึกษาขางตน จะเห็นวาภาพลักษณของอิสราเอลในสวนที่ไม
เกี่ยวกับปญหาความขัดแยงจัดวาเปนภาพลักษณที่ดีโดยแสดงถึงความเปนผูประสบความสําเร็จใน
อาชีพสาขาตาง ๆ การเปนประเทศที่มีประชากรที่มีความฉลาดในภาพรวม การเปนประเทศที่
ประสบความสําเร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางไรก็ตาม สําหรับภาพลักษณในสวนที่เกี่ยวกับปญหาความขัดแยงแลว
อาจกลาวไดวาอิสราเอลยังไมประสบความสําเร็จ กลาวคือ ไมได “ใจ” จากสาธารณชนทั่วโลก

99

Haviv Rettig Gur 2010. “Public Diplomacy: At war without an army.” Jerusalem Post (4 June).

73
เทาไร จึงไมบรรลุผลลัพธการมีภาพลักษณที่ดีตอสายตาของสังคมโลก ถึงแมวาในดานผลผลิตของ
การทูตสาธารณะของอิสราเอลนั้นจะมีหลากหลาย โดยเมื่อพิจารณาเปนรายอยางแลว ก็นับวาอยูใน
ขั้นที่ใชได ที่กลาววาใชไดเพราะในดานเนื้อหาแลว ประการแรก อิสราเอลไดสะสมฐานขอมูลใน
เรื่องนี้ไวมากโดยครอบคลุมประเด็นโตแยงตาง ๆ ตั้ งแตประวัติศาสตรการเกิดขึ้นของชนชาติยิว
และเหตุผลของการกระทําตาง ๆ ของอิสราเอลที่มีการกลาวหาและที่ชาวโลกอาจจะยังไมคอยทราบ
หรือเปนประเด็นขอกังขา ประการที่สอง ในการตอบโตประเด็นโตแยงตาง ๆ อิสราเอลเลือกใช
คําที่กระตุนใหเกิดความรูสึกที่ชวนคิดชวนสงสัยวา ขอมูลโตแยงที่สาธารณชนไดรับทราบจากฝาย
ตรงขามนั้นที่แทจริงคือ Facts หรือ Myths หรือ Fantasies เปนตน ประการที่สาม การทูตสาธารณะ
ของอิสราเอลมีการพยายามศึกษาวิจัยและหาขอมูลที่เปนประโยชนตอตนมาสนับสนุน ซึ่งบางเรื่องก็
อาจจะยังไมมีความชัดเจนแนนอน เชน กฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่ไมเปน
ลายลักษณอักษร ซึ่งอาจจะยังมีชองวางใหรัฐตีความตาง ๆ ได อิสราเอลก็พยายามอธิบายโนมนาว
ประชาคมโลกใหสนับสนุนจุดยืนของตน เชน pre-emptive self-defence ดังนั้น จึงทําใหถาจะมีการ
โตแยงก็ตองโตแยงบนพื้นฐานของหลักวิชาและเหตุผล สวนในดานผลผลิตที่เปนวิธีการและการ
ใชสื่อเครื่องมือในการดําเนินการทูตสาธารณะ อิสราเอลก็ไดพัฒนาขึ้นมาก เพียงแตในภาพรวม เมื่อ
อิสราเอลนําผลผลิตทั้งเนื้อหาและวิธีการมาใชแลว ไมกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิจ์ ะเกิดขึ้นได
เมื่อผลผลิตมีความสําเร็จและเกิดผลลัพธตามเปาหมาย แตในกรณีการทูตสาธารณะของอิสราเอลเกิด
แตผลผลิต แตผลลัพธไมเกิด)
อีกประการหนึ่งที่นาจะพิจารณาคือ ดังที่กลาวแลววาประเทศอาจมีภาพลักษณ
ไดมากกวาหนึ่งภาพ ดังนั้น ถาประเทศใดประเทศหนึ่งมีภาพลักษณที่ดีในดานหนึ่งดานใด แต
ขณะเดียวกันประเทศนั้นก็มีภาพลักษณอื่นที่เปนทางลบดวย ในกรณีนี้จะมีวิธีวัดความสําเร็จของ
ภาพลักษณของประเทศอยางไร
เรื่องการประเมินภาพลักษณของประเทศตาง ๆ นี้ นาย Simon Anholt ได
คิดคนวิธีการประเมินไวเมื่อป ค.ศ. 2005 โดยรวมมือกับ GfK Roper Public Affairs & Media จัดทํา
เปน Anholt-GfK Roper Nation Brands Index ซึ่งเปนการวัดภาพลักษณที่ประเทศนั้น ๆ ไดรับการ
มอง (perception) จากสาธารณชนในตางประเทศในหลายมิติรวมกันแลวแสดงออกมาใหเห็นเปน
ตัวเลข โดยคิดคนมิติที่ใชวัด 6 มิติ ซึ่งรวมกันเรียกวา Nation Brand Hexagon ไดแก People เปน
คําถามที่ใชวัดในดานคุณภาพของประชากร เชน การศึกษา ความเปนมิตรไมกีดกันเชื้อชาติ
สมรรถนะของประชากร Governance เปนคําถามที่ใชวัดความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับ
สมรรถนะของรัฐบาล และการยึดมั่นและมุงมั่นที่จะดําเนินตามคานิยมสากล เชน ประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม การขจัดความยากจน Exports เปนคําถามที่ใชวัดความเชื่อถือของ
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ตางประเทศตอสินคาของประเทศนั้น ๆ Tourism เปนคําถามที่ใชวัดความสนใจของตางประเทศที่
จะไปทองเที่ยวในประเทศนั้น ๆ Culture & Heritage เปนคําถามที่ใชวัดความชื่นชอบตอ
วัฒนธรรมและอารยธรรมของประเทศนั้น ๆ และ Investment & Immigration เปนคําถามที่ใชวัด
พลังในการดึงดูดคนตางชาติใหอยากที่จะเขาไปอยูอาศัย เรียนหนังสือ และทํางานในประเทศนั้น
ตลอดจนทัศนคติของคนตางชาติตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ 100
ในป ค.ศ. 2006 หลังการเกิดสงครามเลบนอนครั้งที่สอง บริษัท GfK Roper
Public Affairs & Media ไดเลือกอิสราเอลเปน Guest Nation ในการประเมินภาพลักษณ ไดผล
ออกมาวา ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป ค.ศ. 2006 (หลังสงครามเลบานอนครั้งที่สอง) ภาพลักษณ
อิสราเอลอยูในลําดับสุดทายคือ ลําดับที่ 36 จากประเทศที่ถูกประเมิน 36 ประเทศ โดยรายงานกลาว
วาภาพลักษณของอิสราเอลไดรับความเสียหายจากกรณีการบุกเลบานอนในสงครามเลบานอนครั้งที่
สองสองเดือนกอนกอนหนาที่บริษัทฯ จะทําการสํารวจความคิดเห็นในมิติ Governance วาผูตอบ
คําถามเห็นดวยหรือไมวาพฤติกรรมของรัฐบาลอิสราเอลในดานการรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางประเทศเปนไปอยางมีความรับผิดชอบ ตอมาในไตรมาสที่ 4 ของป ค.ศ. 2006 ภาพลักษณ
ของอิสราเอลก็ยังถูกจัดไวอยูในลําดับรั้งทาย แตมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยในสวนของมิติ Governance
ซึ่งเปนชวงที่สงครามเลบานอนครั้งที่สองสิ้นสุดแลว และตอมาในไตรมาสที่ 1 ของป ค.ศ. 2007
ภาพลักษณอิสราเอลถูกจัดอยูในลําดับที่ 38 จากประเทศที่ถูกประเมิน 40 ประเทศ101
นอกจาก Anholt-GfK Roper Nation Brands Index แลว ก็มีบริษัท East West
Communications จัดทํา East West Nation Brand Perception Index เพื่อใชประเมินภาพลักษณของ
ประเทศเชนกัน โดยใชขอมูลจากขาวและบทความเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ ตามที่ปรากฏตามสื่อ
ระหวางประเทศชั้นนํา ซึ่งใชเครื่องอานที่บรรจุถอยคําและวลีที่มีความหมายทางบวกและทางลบ
ไวกวา 16,000 คํา ผลการประเมินภาพลักษณของอิสราเอลโดยวิธีนี้พบวา ในป ค.ศ. 2008-2009
และไตรมาสแรกของป ค.ศ. 2010 ภาพลักษณของอิสราเอลอยูในลําดับที่ 184 และ 192 (ลําดับต่ํา
กวาเกาหลีเหนือ คิวบา และเยเมน) และ 194 จาก 200 ประเทศ (ตามลําดับ)102
100

“Nation Branding.” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Nation_branding
101
“A country with bad reputation.” [Online]. Available: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L3331279,00.html#n ; Anholt Nation Brands Index Q1 Special Report.: 6. อนึ่ง ในป ค.ศ. 2008-2010 Anholt &
GfK Roper ไมไดเลือกอิสราเอลเปนประเทศประเมิน
102
http://www.eastwestcoms.com/global_annual_2008.htm ;
http://www.eastwestcoms.com/global_annual_2009.htm และ http://www.eastwestcoms.com/global.htm
(ตามลําดับ)
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ดังนั้น จะเห็นไดวา ถึงแมอิสราเอลจะมีภาพลักษณที่ดีในสวนที่ไมเกี่ยวกับ
เรื่องปญหาความขัดแยง โดยไดรับการจัดอันดับที่ดีจากหนวยงานระหวางประเทศที่มีชื่อเสียงใน
การจัดอันดับ แตในสายตาของสาธารณชนตางประเทศที่บริษัททั้งสองไดประเมินแลว เมื่อ
ภาพลักษณสวนที่ดีกับภาพลักษณสวนที่เปนทางลบมารวมกันแลว มีผลทําให ภาพลักษณโดยรวม
ของอิสราเอลออกไปในทางลบมากกวา ทั้งนี้ ตองไมลืมวาการทูตสาธารณะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
perception ของบุคคลทั่วไปที่มีตอประเทศหนึ่ง ๆ ซึ่งขึ้นกับการมองและการรับรูของแตละคน ที่
ไมใชเปนเพียงแคการไดรับการจัดอันดับที่ดีจากหนวยงานจัดอันดับ ระหวางประเทศแตเพียงอยาง
เดียว แลวจะมั่นใจไดวาภาพลักษณของประเทศดีแลว
4) ประเมินสาเหตุความบกพรองของภาพลักษณของอิสราเอล
จากการประเมินภาพลักษณโดยรวมของอิสราเอลตามขอ 3) อาจกลาวไดวา
ในดานผลลัพธของการดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลแลว อิสราเอลไมประสบผลสัมฤทธิ์
หรือความสําเร็จ ดังนั้น ในหัวขอนี้จะชี้ใหเห็นวาการทูตสาธารณะของอิสราเอลเปนงานหนักและ
เปนงานที่ประสบความสําเร็จไดยากโดยตัวของปญหาเองอยูแลว หลังจากนั้นจะประเมิ นวาความ
ไมสําเร็จของการทูตสาธารณะของอิสราเอลมีสาเหตุจากการดําเนินการทูตสาธารณะหรือไม
อยางไร หรือเปนเพราะสาเหตุอื่นคือ นโยบายของอิสราเอลเอง
ปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความดํารงอยูของ
อิสราเอล เพราะกลุมฮามาสและกลุมหัวรุนแรงตาง ๆ เองก็ไมยอมรับการดํารงอยูของรัฐอิสราเอล
ซึ่งความอยูรอดของชาตินับเปนผลประโยชนสูงสุดของทุกประเทศ ในขณะที่ฝายปาเลสไตนก็มี
ความรูสึกวาถูกแยงชิงดินแดนและไมไดรับความเปนธรรมจากประเทศมหาอํานาจคืออังกฤษที่เขา
มาใชอํานาจแบงดินแดนแหงนี้ใหกับชาวยิวอพยพและจากการที่สหประชาชาติยอมรับแผนการแบง
ดินแดนดังกลาว กอปรกับปญหาความขัดแยงยังเกี่ยวกับความศรัทธาอันแรงกลาทางศาสนาของทั้ง
ฝายอิสราเอลและฝายปาเลสไตนที่ตางมีความตองการที่จะครอบครองนครเยรูซาเล็มซึ่งเปนสถานที่
สําคัญทางศาสนาของโลกถึงสามศาสนา คือ ศาสนายูดาห ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม อีกทั้ง
บรรยากาศความขัดแยงยังเต็มไปดวยความไมไวเนื้อเชื่อใจกันดวย จึงยิ่งทําใหเปนการยากยิ่งที่จะ
หลีกพนการตอสูกันดวยอาวุธโดยใชกําลัง และโดยที่เรื่องสงคราม ความขัดแยง ความไร
เสถียรภาพและความมั่นคงระหวางประเทศเปนสิ่งที่สาธารณชนทั่วไปสวนใหญในโลกไม
ปรารถนาอยูแลว ดวยเหตุนี้ การที่อิสราเอลจะหวังความสําเร็จในเรื่องภาพลักษณ ในขณะที่อีกดา น
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หนึ่งอิสราเอลก็ใชกําลังจัดการกับปญหาจึงเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากอิสราเอลเปนฝายที่
ใชกําลังจัดการกับปญหากอน หรือเปนฝายที่ใชกําลังตอบโตเกินสัดสวน หรือกรณีที่การกระทํา
ตอบโตนั้นทําใหพลเรือนผูบริสุทธิ์ไมวาจะเปนฝายใดก็ตามเสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียทรัพยสิน และ
เกิดความทุกขยากในการดํารงชีวิตอยางมาก ก็ยอมทําใหประชาคมระหวางประเทศยอมรับการ
กระทําดังกลาวไดยาก
ในการวิเคราะหวาปญหาความไมสําเร็จของการทูตสาธารณะของอิสราเอล
อยูที่นโยบายหรือยุทธศาสตรการทูตสาธารณะ จําเปนที่จะตองทําความเขาใจกอนวา ถึงแมวา
ภาพลักษณจะเปน perception ที่ “ผูอื่น” มองเห็นหรือไดรับการรับรูเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ แลว
ประมวลออกมาเปนความเขาใจในทางหนึ่งทางใด หรือหลายทางเกี่ยวกับประเทศนั้นก็ตาม แตก็
ไมใชเปนเรื่องของการจินตนาการเอาเองโดยลวน เพราะผูมองจะตองมีการรับรูหรือมองไปยัง
ประเทศนั้น ๆ กอน ซึ่งเปนเรื่องขอเท็จจริง ดังนั้น ถาหากรัฐตองการใหผูอื่นมองเห็นภาพลักษณ
ของตนหรือเขาใจตนในลักษณะใด ภาพแหงความเปนจริงของรัฐนั้นตองแสดงออกมาใหเห็น
เสียกอน หากภาพที่ผูอื่นเห็นนั้นมีความเปนจริง ผูที่มองเห็นนั้นก็มีแนวโนมที่จะมีความเขาใจหรือ
จินตภาพไปในทางที่เห็นนั้นไดงาย การที่รัฐจะสรางภาพลวงตา ซึ่งไมมีอยูจริง แลวพยายามทําให
ผูอื่นเชื่อหรือเห็นคลอยตามนั้นยอมไมเปนภาพลักษณที่ยั่งยืน และมีผลเสียในดานความนาเชื่อถือ
ระหวางประเทศเปนอยางยิ่ง เพราะการดําเนินการทูตสาธารณะในลักษณะนั้นจะกลายเปนการ
โฆษณาชวนเชื่อไป
เปนที่นาสังเกตวา ภาพลักษณของอิสราเอลมีลักษณะการขึ้นลงตามเหตุการณ
เชน ในยามที่อิสราเอลนั่งโตะเจรจาปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตน ภาพลักษณในทางลบของ
อิสราเอลก็ไมสูจะมีปญหา กลาวคือ ไมมีเสียงประนามจากประชาคมระหวางประเทศมากเทากับ
กรณีที่อิสราเอลใชกําลังตอฝายปาเลสไตน ไมวาอิสราเอลจะอางเหตุผลการใชสิทธิปองกันตนเอง
หรือไมก็ตาม ก็จะปรากฏขาวการวิพากษวิจารณหรือประนามมากกวาปกติ แตก็ถือวาเปนเรื่อง
ธรรมชาติที่คนมักจะคอนขางสนใจขาวปญหาความขัดแยง เพราะความขัดแยงในที่นี้มีผลกระทบตอ
สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ จึงยอมเกี่ยวของกับประชาคมโลกดวย
หากพิจารณาประเด็นตาง ๆ ที่อิสราเอลไดรับการวิพากษวิจารณหรือการ
ประนามจากประชาคมโลกแลว ตั้งแตการยึดครองดินแดนที่ยึดได จากสงครามหกวันจนถึงปจจุบัน
เปนเวลานานเกินกวา 40 ปแลว ซึ่งนานาประเทศเห็นวาไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ การ
ไมเคารพคําตัดสินของศาลยุติธรรมระหวางประเทศซึ่งตัดสินวาการกอสรางรั้วลอมรอบเขต West
Bank ไมชอบดวยกฎหมายระหวางประเทศ การใชกําลังเกินสัดสวน การโจมตีคูตอสูอยางรุนแรง
จนทําใหประชาชนชาวปาเลสไตนเสียชีวิตจํานวนมากเกินไปอยางนาตกใจ (ถึงแมวากลุมฮามาสจะ
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ตอสูแบบกองโจรที่แฝงปะปนกับประชาชนทั่วไปก็ตาม แตการที่มีผูบริสุทธิ์เสียชีวิตมากเกินไปเปน
ที่ยอมรับไดลําบากในแงมนุษยธรรม) การปดลอมฉนวนกาซาทางทะเล ซึ่งนานาชาติเห็นวาไมชอบ
ดวยกฎหมายระหวางประเทศ หรือไมก็เปนมาตรการที่ไมไดผลจริง หรือไดผลแตเทียบไมไดกับการ
ที่ประชาชนชาวปาเลสไตนผูบริสุทธิ์ตองประสบความลําบากแสนเข็ญจากการกระทําดังกลาว หรือ
บางที่ประชาคมโลกอาจจะประนามดวยเหตุผลอื่น คือ ไมตองการใหอิสราเอลกระทําการใดที่จะ
เปนอุปสรรคตอการเจรจาสันติภาพ เปนตน หรือกรณีการสงสายลับใชหนังสือเดินทางอังกฤษ
ปลอมเขาไปสังหารบุคคลสําคัญของฮามาสในเมืองดูไบ จะเห็นไดวาเรื่องเหลานี้ลวนเปนประเด็น
เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่มีอยูทั้งสิ้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณเหลานั้นลวนคือ
ภาพที่ปรากฏออกมาใหประชาคมโลกเห็น ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะทําใหประชาคมโลกเห็นภาพ
เปนอยางอื่นที่ขัดกับขอเท็จจริงที่เห็น ดังนั้น งานการทูตสาธารณะของอิสราเอลจึงเปนงานที่
ยากลําบากมากในการที่จะอธิบายตอประชาคมโลก เพราะจะตองใชการโนมนาวอยางมากเปนพิเศษ
ซึ่งจะไดผลหรือไมก็ยากที่จะตอบได ในการที่จะทําใหประชาคมโลก “เขาใจ” ในสิ่งที่อิสราเอล
กระทําลงไปในภาพที่นาตกใจ แตหากจะถามตอไปวาภาพที่ปรากฏเชนนี้มีสาเหตุมาจากอะไร
คําตอบก็นาจะมาจากสาเหตุดาน “นโยบาย” เพราะ “การทูตสาธารณะ” เปนเรื่องการสื่อสารสองฝาย
และการโนมนาวมติสาธารณชนจึงไมอาจที่จะสรางภาพซึ่งไมไดเปนขอเท็จจริงขึ้นมาได และการ
ทูตสาธารณะโดยพื้นฐานแลวก็เปนการทูตอยางหนึ่ง ดังนั้น หาก “นโยบายการตางประเทศ” ไมดี
“การทูต” ซึ่งเปนศิลปะที่จะรองรับการปฏิบัติตามนโยบายการตางประเทศที่กําหนดขึ้นไวแลวนั้นก็
ไมอาจจะเกิดผลดีได เพราะการทูตกับนโยบายการตางประเทศเปนของคูกัน ตองอาศัยซึ่งกันและกัน
การทูตจะดีไดก็ตองอาศัยนโยบายการตางประเทศที่ดีเปนเครื่องนําทาง และนโยบายการ
ตางประเทศจะมีผลสําเร็จดีก็ตองอาศัยการทูตที่ดีสนับสนุน103
จากที่กลาวมาขางตน อาจจะพอสรุปไดวาปญหาความไมสําเร็จของการทูต
สาธารณะของอิสราเอลนาจะมีสาเหตุจาก “นโยบาย” เปนสําคัญ และการทูตสาธารณะของอิสราเอล
จะประสบผลสัมฤทธิ์ไดก็ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอิสราเอลใหใกลเคียงหรือสอดคลอง
กับความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ประชาคมระหวางประเทศจะพอยอมรับได อยางไรก็ดีในเรื่อง
“การทูตสาธารณะ” อิสราเอลก็อาจมีขอผิดพลาดบางเชนกัน เชน ในการปฏิบัติการทางทหาร
Operation Cast Lead ซึ่งอิสราเอลปดดานไมใหสื่อมวลชนตางประเทศเขาไปทําขาวในฉนวนกาซา
ถูกมองวาเปนความไมโปรงใสและขัดเสรีภาพของสื่อมวลชน อิสราเอลจึงไดรับการประทวงจาก
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ไพโรจน ชัยนาม 2516. เรื่องของการทูตและการตางประเทศ. กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช
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The Foreign Press Association of Israel ซึ่งฝายอิสราเอลมองวาเพื่อลดความกดดันจากประชาคม
ระหวางประเทศในระหวางที่อิสราเอลยังไมบรรลุเปาหมายการปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา
แตหลักเรื่องความโปรงใสเปนธรรมาภิบาลที่สําคัญในโลกยุคปจจุบัน ดังนั้น ความไมโปรงใสยอม
มีผลในทางลบตอความนาเชื่อถือและความสุจริตใจในการปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลได
เชนกัน104
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาอิสราเอลจะเชื่อวานโยบายการตางประเทศตอปญหา
ความขัดแยงในตะวันออกกลางของตนไมเอื้ออํานวยใหการทูตสาธารณะของตนประสบผลสําเร็จ
ไดก็ตาม แตก็เห็นวาคงเปนการยากที่อิสราเอลจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการตอบโตดวยความรุนแรง
เพราะดูเหมือนวาทุกพรรคการเมืองของอิสราเอลพรอมที่จะตอบโตปาเลสไตนดวยความรุนแรง
หากอิสราเอลถูกโจมตีหรือยั่วยุดวยอาวุธอันสงผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
ชาวอิสราเอล ดังจะเห็นไดจากการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead ก็ไดกระทําในสมัย
รัฐบาลของนาย Ehud Olmert ทั้งที่มาจากพรรคสายกลาง Kadima อีกทั้งในดานประชาชนก็มี
ลักษณะขึ้นลง กลาวคือ ยามใดที่อิสราเอลถูกยั่วยุมาก ๆ และรัฐบาลอิสราเอลออนแอไมอาจจัดการ
กับปญหาไดเด็ดขาด ประชาชนอิสราเอลก็จะตองการรัฐบาลที่มีความเขมแข็งในนโยบายตอปญหา
ปาเลสไตน ทั้งฝายอิสราเอลเองและฝายปาเลสไตนและอาหรับตางก็มีทั้งกลุมที่มีหัวรุนแรงกับกลุม
สายกลาง ดังนั้น การแกไขปญหาความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรงจึงเกิดขึ้นไดยากดวยกันทั้งฝาย
อิสราเอลและฝายปาเลสไตน และเมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นกับฝายหนึ่งฝายใด ก็จะตองมีการตอบ
โตตามมาจากอีกฝาย ดวยเหตุนี้ จึงมีความเปนไปไดวาถึงแมวาภาพลักษณที่ดีและการทูตสาธารณะ
ของอิสราเอลจะมีความสําคัญตออิสราเอลก็ตาม แตเมื่อใดที่อิสราเอลรูสึกไดถึงการคุกคามตอการ
ดํารงอยูของรัฐ หรือความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนชาวอิสราเอลแลว อิสราเอลจะ
ไมยอมออนขอและจะตอบโตดวยความรุนแรงอยางตองการถอนรากถอนโคนสิ่งที่เปนภัยคุกคาม
นั้น ดังจะเห็นไดจากทัศนคติที่วา ปญหาพื้นฐานของอิสราเอลคือการที่อิสราเอลไมสามารถรอให
สงครามสูรบเกิดขึ้นในดินแดนของอิสราเอลได การดํารงอยูของอิสราเอลตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
ยับยั้งปองกัน (deterrence) และการยับยั้งปองกันตั้งอยูบนพื้นฐานของมุมมองวาอิสราเอลพรอมที่จะ
ใหโครงการตาง ๆ แกชาติอาหรับที่ไมเขารวมทําสงครามตออิสราเอล แตถาชาติอาหรับใดมายุงยาม
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กับอิสราเอลก็จะตองเสียราคาแพง105 นอกจากนี้ ผลการศึกษาของสถาบัน Samuel Neaman Institute
เรื่องการทูตสาธารณะของอิสราเอล ผูวิจัยไดแสดงทัศนะอันเปนผลสรุปรวบยอดทางความคิดวา
การยุติการยึดครองเขต West Bank และการยกเลิกการปดลอมฉนวนกาซาทางทะเลอาจทําใหเกิดผล
ในทางบวกตอความคิดเห็นของสาธารณชนในโลกได แตก็ไมเพียงพอที่จะทําใหสถานะที่ เปนอยู
ขณะนี้ดีขึ้นกลับไปเหมือนสมัยกอนการยึดครองดินแดนในสงครามหกวัน ทั้งนี้เพราะรากฐานของ
ความขัดแยงมีความลึกซึ้งมากไปกวานั้น กลาวคือ รากฐานของปญหาที่แทจริงคือความไมตองการที่
จะยอมรับใหมีอิสราเอลอยูในภูมิภาคนี้ของโลก และปญหาสิทธิในการกลับมาตุภูมิ ของชาวอาหรับ
อพยพไมเกี่ยวของกับการยึดครองดินแดนของอิสราเอล แตเปนผลมาจากสงครามกับอาหรับเมื่อครั้ง
ที่อิสราเอลประกาศเอกราช แตก็ไดยอมรับวาอิสราเอลจําเปนที่จะตองเปลี่ยนนโยบายตอ
ปาเลสไตน ซึ่งเปนเรื่องที่ตองศึกษาเพิ่มเติมตอไป อยางไรก็ดี ในแงการทูต สาธารณะแลว อิสราเอล
จําเปนที่จะตองโนมนาวใหสาธารณชนมีความตระหนักถึงสิทธิตามธรรมชาติและทาง
ประวัติศาสตรของอิสราเอลในดินแดนแหงนี้ โดยชี้ใหเห็นถึงความผูกพันทั้งทางกายภาพและทาง
จิตวิญญาณระหวางชาวยิวกับดินแดนแหงนี้ แมในสมัยที่ตองถูกโรมันขับไลออกไปจากดิ นแดน
แหงนี้ก็ตาม ซึ่งควรใชแผนการแบงดินแดนเปนพื้นฐานในการทูตสาธารณะ 106 เพราะฉะนั้น จากที่
กลาวมานี้ จะเห็นไดวาชองวางระหวางมุมมองของอิสราเอลกับมุมมองของประชาคมระหวาง
ประเทศตอปญหาความขัดแยงกับปาเลสไตนยังมีอยูมาก ดังนั้น หากยังมีชองวางของมุมมองมากอยู
อยางนี้ โอกาสที่อิสราเอลจะประสบความสําเร็จในการทูตสาธารณะคงจะไมเกิดขึ้น ถาจะประสบ
ความสําเร็จก็คงจํากัดเฉพาะความขัดแยงยอยเปนกรณี ๆ ไปเทานั้น หากปรากฏวาฝายปาเลสไตน
พลาดโดยกระทําการที่สวนทางกับความคิดเห็นสาธารณชนในโลก โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ
มนุษยธรรมที่เปนเรื่องละเอียดออนและไมเขาออกฝายใดฝายหนึ่งนัก ดังจะเห็นไดจากรายงาน
Goldstone Report ก็ระบุขอหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมตอมนุษยชาติใหแกกลุม
ฮามาสเชนกัน
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บทที่ 4
บทสรุปและขอคิดสําหรับประเทศไทย
4.1 บทสรุป
ในโลกปจจุบัน ความคิดเห็นของสาธารณชนมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นตอความสําเร็จหรือ
ความไมสําเร็จในการดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐ ในขณะที่เกี ยรติภูมิ ความนาเชื่อถือ และ
ภาพลักษณที่ดีของรัฐไดเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากขึ้นเชนกันตอความสําเร็จของการดําเนิน
นโยบายตางประเทศของรัฐ นอกจากนี้ ปญหาของโลกบางปญหาก็จําเปนตองใชความคิดเห็นของ
สาธารณชนเปนอาวุธตอสูเปนดานหลัก ในขณะที่การใชกําลังและอาวุธตอสูอาจจะมีความสําคัญ
เปนรอง เชน การตอสูกับการกอการรายระหวางประเทศ ประธานาธิบดี Barack Obama แหง
สหรัฐอเมริกา ไดกลาววา ลําพังแตเพียงอํานาจอยางเดียวไมสามารถที่จะปกปองสหรัฐอเมริกาได
และไมอาจทําใหสหรัฐอเมริกาสามารถกระทําการอะไรไดทุกอยางตามใจปรารถนา1 การทูต
สาธารณะของรัฐจึงมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะการทูตสาธารณะเปนเรื่องในทางสันติที่รัฐใช
soft power ของตนสรางบรรยากาศความเขาใจที่ดีระหวางรัฐกับสาธารณชนตางประเทศเพื่อให
ไดมาซึ่ง “ใจ” ของสาธารณชนตางประเทศในการที่จะสนับสนุนหรืออยางน อยก็จะไมคัดคาน
นโยบายของรัฐ โดยที่ไมตองเกิดความสูญเสียอยางเชนการใชกําลังอํานาจบังคับ ซึ่งแมจะสามารถ
บังคับได แตก็ไมใหผลที่ยั่งยืน สําหรับภาพลักษณที่ดีของประเทศนั้นเปน soft power อยางหนึ่ง
ของรัฐ สวนการทูตสาธารณะเปนเครื่องมือสําคัญในการที่จ ะสงเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศ
ใหออกไปสูสาธารณชนตางประเทศใหไดรับรู หรืออาจจะใชเพื่อเสริมสรางภาพลักษณดวยก็ได
(เชน การใชนโยบายการใหความชวยเหลือหรือใหทุนการศึกษาแกประชาชนของตางประเทศ)
เพียงแตการเสริมสรางภาพลักษณในที่นี้ไมไดเปนการเสริม สรางในความหมายที่วาเปนการ
“กุ” ภาพลักษณที่ไมมีอยูจริง ณ เวลานั้น ใหผูอื่นเห็นวามีอยูจริง แตจะตองเปนการใชความพยายาม
ที่จะสรางใหภาพลักษณที่ดีนั้นเกิดขึ้นจริง (ซึ่งจะตอง “ดี” ในสายตาของผูอื่นดวยเพราะ “ผูอื่น”
เปนผูมอง มิใชเปนเพียงรัฐเชื่อเอาเองหรือจินตนาการเอาเองวาภาพนั้น “ดี” หรือ “ถูกตอง” แลว)
กลาวโดยสรุป พึงระลึกวา ภาพลักษณก็คือ ภาพที่ปรากฏออกมา ดังนั้น ภาพที่ดีที่รัฐตองการจะ
1
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สงเสริมนั้นจะตองมีจริงอยูแลวหรือถายังไมมีอยูจริง ก็ตองทําใหเกิดขึ้นจริง สาธารณชน
ตางประเทศจึงจะสามารถมองเห็นและรับรูได อยางไรก็ดี ความสําเร็จของภาพลักษณและการทูต
สาธารณะนั้นคงไมอาจจะพิจารณาอยางสุดโตงไดวาความสําเร็จนั้นตองเปนความสําเร็จบริบูรณ
เนื่องจากภาพลักษณขึ้นอยูกับคนมอง ซึ่งแตละคนอาจมีความคิดเห็นตอภาพที่เห็นแตกตางกันไปได
ดวยอุปาทานของแตละคน โดยรัฐไมมีอํานาจที่จะควบคุมผลลัพธได รัฐจะควบคุมไดก็แตเพียง
ผลผลิตเทานั้น ดังนั้น การวัดความสําเร็จในผลสัมฤทธิ์จึงนาจะอยูในระดับภาพรวม
จากการศึกษาการทูตสาธารณะของอิสราเอล พบวา การทูตสาธารณะของอิสราเอลยังไม
ประสบผลสําเร็จ ถึงแมวาอิสราเอลจะมีภาพลักษณที่ดีในสวนที่ไมเกี่ยวของกับปญหาความขัดแยงที่
นาจะ branding ไดไมยาก ทั้งนี้เพราะ ประการแรก ภาพลักษณในทางลบที่เปนเรื่องปญหาความ
ขัดแยงในตะวันออกกลาง ผนวกกับการกระทําของอิสราเอลเองในหลายเรื่องที่ไมสอดคลองหรือ
สวนทางกับภาพที่ประชาคมโลกตองการจะเห็น มีจํานวนมาก และบางเรื่องก็มีความตอเนื่อง
ยาวนานถึง 40 กวาป ฝนความเห็นของประชาคมโลก อีกทั้งยังไมอาจหวังไดวาจะสิ้นสุดลงได
เมื่อไร และการกระทําบางอยางก็เกิดขึ้นในลักษณะทํานองเดียวกันอยางซ้ําซาก ถึงแมจะเปน
ตางกรณีกันก็ตาม เชน การใชกําลังอยางเกินสัดสวน โดยเฉพาะการใชกําลังที่สงผลใหพลเรือนฝาย
ตรงขามผูบริสุทธิ์ตองเสียชีวิตเปนจํานวนมากเกินกวาที่จะเปนเพียงผลธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน
สงคราม ดังนั้น การกระทําเหลานี้ของอิสราเอลซึ่งมีอยูมากจึงไดบดบังภาพลักษณสวนที่เป นบวก
ไปอยางมาก กลาวคือ การไดรับคําชมเชยนอยกวาคําประนาม ดังนั้น ความไมสําเร็จของการทูต
สาธารณะจึงนาจะมาจากนโยบายของอิสราเอลเปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะนโยบายของอิสราเอลเปนเรื่อง
ของการใชกําลังทางทหารตอปาเลสไตน อีกทั้ง มาตรการตาง ๆ ที่อิสราเอลใชจัดการกับปญหาความ
ขัดแยงก็เปนเรื่องการใช hard power ซึ่งไมเขาขายแหลงที่มาของ soft power ตามที่ศาสตราจารย
Nye อธิบายไวแตอยางใด ในขณะที่การทูตสาธารณะเปนเรื่องของ soft power ดังนั้น ถึงแมวา
อิสราเอลจะพยายาม brand อิสราเอลในภาพอื่นที่ไมใชความขัดแยง หรือใช soft power อื่นตอ
สาธารณชนตางประเทศเพื่อโนมนาวใหเห็นดวยหรือสนับสนุนนโยบายหรือการกระทําในแตละ
กรณีของตน ก็ไมนาที่จะชวยทําใหเกิดผลสําเร็จได เพราะโดยหลักทั่วไปแลว hard power เปนสิ่งที่
ไมพึงปรารถนา ถาอิสราเอลจะประสบความสําเร็จ โดยโนมนาวให สาธารณชนตางประเทศยอมรับ
การใช hard power ตอปาเลสไตน ก็ตองอยูบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและมาตรฐานสากลที่
อารยชนจะพึงรับได ซึ่งเปนเรื่องขอยกเวน จึงไมเปนการงายที่อิสราเอลจะนําขอยกเวนมาลบลาง
หลักการการละเวนการใชความรุนแรงของสังคมอารยะ ดวยเหตุนี้ การทูตสาธารณะของอิสราเอล
จึงไมประสบผลสําเร็จ อยางมากหากเปนกรณีที่ก้ํากึ่งคือ เห็นไดวาอีกฝายมีสวนผิดอยูดวย จํานวน
การประนามก็อาจลดลงไปบาง แตก็ไมใชความสําเร็จอยางแทจริง สาเหตุความไมสําเร็จของการทูต
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สาธารณะอิสราเอลประการที่สองคือ อิสราเอลมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนคิดหรือเชื่อมากจนเกินไป
วาสิ่งที่ตนกระทํามีเหตุผลชอบธรรม จึงขาดการรับฟงและพยายามเขาใจมุมมองของผูอื่น และเมื่อ
ขาดการรับฟงที่ดี ก็ไมเกิดกระบวนการคิดและวิจารณตนเองเพื่อหาความบกพรองที่แทจริง โดยที่
ภาพลักษณเปนเรื่องที่ “ผูอื่น” มองอิสราเอลเปนสําคัญ มิใช “การมองตนเอง” แลวเชื่อวาภาพที่ตน
มองตนเองนั้นดีแลว ดวยเหตุนี้ การทูตสาธารณะของอิสราเอลจึงไมประสบผลสําเร็จ สําหรับ
ทางออกในกรณีที่อิสราเอลมีความเชื่อวาภาพที่ตนมองตนเองถูกตองแลวนั้นมี 2 ทางคือ ทางแรก
อิสราเอลจะตองทําใหสาธารณชนตางประเทศมีความคิดเห็นคลอยตามใหได ซึ่งหมายความวา
อิสราเอลจะตองใชความสามารถที่จะโนมนาวและชี้ใหสาธารณชนตางประเทศเห็นขอผิดพลาด
สําคัญหรืความเลวรายของฝายตรงขามไดอยางนาเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการตอบโตที่มีผลทําให
พลเรือนเสียชีวิต หรือทางที่สอง ถาอิสราเอลไมอาจจะปรับนโยบายของตนใหเปนภาพที่
สาธารณชนพอที่จะรับไดเพราะเห็นวาภาพลักษณนั้นมีราคาแพงเกินไปสําหรับความมั่นคงของ
อิสราเอลและมีความเสี่ยงที่จะไมคุมคา และขณะเดียวกันก็ไมอาจที่จะทําใหสาธารณชนตางประเทศ
เชื่อหรือเห็นดวยกับอิสราเอลได อิสราเอลก็คงตองเลิกความหวังที่เห็นการทูตสาธารณะของตน
ประสบความสําเร็จ
4.2 ขอคิดการทูตสาธารณะของอิสราเอลสําหรับประเทศไทย
โดยที่ประเด็นการทูตสาธารณะของอิสราเอลสวนใหญแลวเปนเรื่องการแกไขปญหา
ภาพลักษณที่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแยงและการใชกําลังทางทหาร ในขณะที่ประเทศไทยไมไดมี
ปญหาภาพลักษณในเชิงลบที่มีลักษณะเดียวกับอิสราเอล ถึงแมวาประเทศไทยจะมีปญหา
ภาพลักษณเชิงลบในบางเรื่องก็ตาม แตก็เปนภาพลักษณเฉพาะจุดเฉพาะเรื่อง โดยไมไดเปน
ภาพลักษณเชิงลบแบบบดบังภาพลักษณที่ดีอื่นทั้งประเทศ แตไทยก็ตองระวังภาพลักษณในสวนที่
เปนเรื่องการเมืองการปกครอง และสิทธิมนุษยชน เพราะภาพลักษณทั้งสองเรื่องหากปรากฏ
บอยครั้งหรือเปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนานก็มีแนวโนมที่จะมีอิทธิพลบดบังภาพลักษณสวนดีดาน
อื่นไดงาย ดังเชนกรณีของอิสราเอล ดังนั้น ประเด็นการทูตสาธารณะของไทยจึงนาจะเป นเรื่องการ
branding ประเทศเปนหลักโดยมีประเด็นการทูตสาธารณะที่เปนเรื่องการทําความเขาใจและแกไข
ความเขาใจเชิงลบตอภาพลักษณกับสาธารณชนตางประเทศเปนเรื่อง ๆ ไป
แตถึงแมวาประเด็นหลักของการทูตสาธารณะของอิสราเอลจะไมเหมือนกับของประเทศ
ไทยและไมประสบผลสําเร็จก็ดี แตก็ไมไดหมายความวา การศึกษาการทูตสาธารณะของอิสราเอล
จะไรประโยชนเสียทีเดียว เพราะโดยทั่วไปการที่การทูตสาธารณะอิสราเอลไมประสบผลสําเร็จมี
สาเหตุมาจากตัวนโยบายเปนหลัก นอกจากนี้ ความไมสําเร็จก็อาจจะเปนบทเรียนในอนาคตได
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ดังนั้น อยางนอยที่สุด ในดานวิธีดําเนินการทูตสาธารณะของอิสราเอลก็อาจใหขอคิดสําหรับ
ประเทศไทยได
สําหรับขอคิดที่ไดจากการศึกษาการทูตสาธารณะของอิสราเอลที่เห็นวานาจะเปนขอคิด
สําหรับการทูตสาธารณะของประเทศไทยไดพอสรุปไดดังนี้
4.2.1 ขอคิดเรื่องการขาดเอกภาพในการดําเนินการทูตสาธารณะ
บทเรียนของอิสราเอลจากการขาดความเปนเอกภาพดานการทูตสาธารณะในสงคราม
เลบานอนครั้งที่สองนาจะเปนขอคิดสําหรับประเทศไทย เพราะการทูตสาธารณะก็เชนเดียวกับ
การทูตทั่วไปที่จะมีความนาเชื่อถือและมีโอกาสประสบความสําเร็จได หนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในประเทศจะตองพูดจาเปนเสียงเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองสํารวจประเด็นการ
ทูตสาธารณะของไทยวามีประเด็นอะไรบาง แลวสํารวจวาในประเทศไทยมีหนวยงานใดบางที่ทํา
หนาที่เชิงการทูตสาธารณะของไทย เชน การสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทย การ
ประชาสัมพันธหรือการออกขาว หรือการชี้แจงเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชนและสื่อ และหนวยงาน
เหลานั้นแตละแหงเกี่ยวของกับประเด็นการทูตสาธารณะใดบางโดยเฉพาะประเด็นการทูตสาธารณะ
ที่มีความสําคัญซึ่งหากการทํางานไมสอดคลองกันอาจจะทําใหเกิดผลเสียหายไดมากวามีเรื่องใดบาง
และหนวยงานอื่นแตละหนวยงานนั้นมียุทธศาสตรในประเด็นนั้น ๆ อยางไร เพื่อที่กระทรวงการ
ตางประเทศจะไดพิจารณาจัดกลุมประเด็นการทูตสาธารณะแตละเรื่องกับกลุมหนวยงานไทยที่
เกี่ยวของเพื่อการประสานยุทธศาสตรและการชี้แจงขาวใหสอดคลองกัน แตถาหากสามารถทําให
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดมีแผนยุทธศาสตรการทูตสาธารณะรวมกันไดก็ยิ่งดี กลาวโดยสรุปคือ
ความเปนเอกภาพของยุทธศาสตรการทูตสาธารณะกับความเปนเอกภาพของการดําเนินงานเปน
สิ่งจําเปนตอความสําเร็จ
4.2.2 ขอคิดเรื่องการทําความเขาใจเรื่องภาพลักษณกับการทูตสาธารณะ
วัตถุประสงคของขอคิดขอนี้คือ การใหมั่นใจวาสาธารณชนตางประเทศมี perception
ที่แทจริงตอรัฐที่ดําเนินการทูตสาธารณะอยางไรบาง เพราะดังที่กลาวมาแลววา การที่อิสราเอลไม
ประสบความสําเร็จในการทูตสาธารณะเปนเพราะอิสราเอลไม “รับฟง” และพยายาม “เขาใจ”
ความคิดเห็นของสาธารณชนตางประเทศมากเทาที่ควร ซึ่งความเขาใจจะมีไดก็ตองมีการสื่อสาร
ระหวางรัฐกับสาธารณชนตางประเทศ เพราะการรับฟงและการเขาใจความคิดเห็นของสาธารณชน
ตางประเทศมีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อที่จะไดรับทราบ perception ที่แทจริงของสาธารณชน
ตางประเทศตอภาพลักษณของรัฐนั้น เนื่องจากภาพลักษณเปนเรื่องที่ “ผูอื่น” มองรัฐมิใชเปนภาพที่
รัฐคิดเอาเองวาดีแลว รัฐจึงตองพรอมที่จะเปดใจกวางเพื่อรับฟงคําวิจารณของผูอื่น แลวนํากลับมา
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พิจารณาทบทวนและวิจารณตนเอง จึงจะทําใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายไดอยางใกลเคียงความ
เปนจริง
อนึ่ง บทเรียนในสวนนี้อีกประการของอิสราเอลที่นาจะเปนขอคิดสําหรับประเทศ
ไทยไดก็คือ การที่อิสราเอลดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของสาธารณชนในภาคสนามในอินเดีย
และเดนมารก ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในอีกแงมุมหนึ่ง อิสราเอลก็เขาใจดีวาการดําเนินการทูตสาธารณะ
มีความจําเปนที่รัฐจะตอง “ทราบ” ภาพลักษณจากมุมมองจริงของประเทศเปาหมาย มิใชการคิดเอา
เอง ดังนั้น การทูตสาธารณะของไทยก็มีความจําเปนที่จะตองสํารวจหาประเด็นที่มีภาพเชิงลบของ
ประเทศไทยอยางที่เปนจริง “ในสายตาของสาธารณชนในประเทศเปาหมาย” แตจะใชวิธีการใด
ในการใหไดรับทราบ perception ที่แทจริงของสาธารณชนตางประเทศตอรัฐนั้นควรพิจารณาเรื่อง
ความคุมคาดวย ซึ่งขึ้นอยูกับวาปญหาภาพลักษณนั้นมีมากนอยเพียงไร และจําเปนตองทําการวิจัย
ภาคสนามมากนอยเพียงไร
นอกจากนี้ รัฐตองเขาใจวา โดยที่ภาพลักษณเปนสิ่งที่สาธารณชนตางประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลหลายประเภท หลายความคิด และหลายอุปาทาน เปนผูมองไปยังรัฐ ดังนั้น
ผลที่ไดรับจากการประเมินภาพลักษณของรัฐระหวางสาธารณชนกับหนวยงานจัดอันดับระหวาง
ประเทศจึงอาจแตกตางกันได ซึ่งในเรื่องการทูตสาธารณะ รัฐจําเปนตองใหความสนใจในขอ
แตกตางประการนี้ดวย กลาวคือ ตองเขาถึงสาธารณชนใหไดและนําภาพลักษณของประเทศไปสู
สาธารณชนใหรับรูใหมากที่สุด เพราะถึงแมวารัฐอาจจะมองตนเองบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่
พิสูจนไดจากการจัดอันดับประเทศดังกลาวขางต น ซึ่งนาจะแสดงใหเห็นโดยประจักษชัดวา
ภาพลักษณของรัฐนั้นนาจะอยูในขั้นดีก็ตาม แตภาพลักษณเปนเรื่องที่ “ผูอื่น” มองประเทศของเรา
ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองโนมนาวให “ผูอื่น” เห็นภาพลักษณของรัฐใหตรงกับที่รัฐนั้นตองการแสดง
ภาพออกมา แตขณะเดียวกันตองระลึกไวดวยวาการที่ “ผูอื่น” จะเห็นภาพลักษณที่รัฐอยากจะให
เห็น รัฐจะตองมีภาพลักษณนั้นในความเปนจริงดวย มิฉะนั้น จะกลายเปนการโฆษณาชวนเชื่อ และ
สูญเสียความนาเชื่อถือไป ซึ่งอาจจะมีราคาแพงในการตางประเทศกวาการไมมีภาพลักษณนั้น
ก็เปนได
4.2.3 ขอคิดเรื่องการกําหนดภาพลักษณและยุทธศาสตรการทูตสาธารณะ
ขอคิดนี้เชื่อมโยงมาจากขอคิดในขอ 4.2.2 กลาวคือ การที่ภาพลักษณคือ ภาพที่ผูอื่น
มองรัฐ และภาพลักษณที่ดีในสายตาของคนอื่นก็คือภาพลักษณที่ผูมองเชื่อวาดีและอยากเห็น
ดังนั้น ในการกําหนดเปาหมายหรือสิ่งที่รัฐอยากสื่อออกไปใหสาธารณชนตางประเทศเกิดความ
ชื่นชม ยกยองและยอมรับนับถือ กลาวคือ การกําหนดยุทธศาสตรที่รัฐตองการแกไขปรับปรุง
ภาพลักษณใหดีขึ้น นอกจากรัฐจะตองสํารวจตนเองวามีศักยภาพเพียงพอหรือมีความเปนไปไดมาก
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นอยเพียงไรที่รัฐจะเปนดังภาพลักษณที่ตั้งเปาหมายไว รัฐจะตองตระหนักถึงนโยบายของรัฐอื่น
และคุณคา หรือมาตรฐานสากล ที่ประชาคมโลกยอมรับกันดวย หรือไมถึงกับคัดคาน แลวพยายาม
กําหนดแนวทางใหไปในแนวทางนั้น กลาวคือ รัฐจะตองพยายามอธิบายใหไดวานโยบายที่รัฐ
กําหนดนั้นเปนผลดีตอสวนรวมอยางไร หรือเหมาะสมกับสถานการณขณะนั้นอยางไร เพราะการ
กําหนดนโยบายที่ขัดกับผลประโยชนของผูอื่น หรือประโยชนสวนรวมของประชาคมโลก ยอมถูก
คัดคานและไมไดรับการสนับสนุน ถึงแมจะใชการทูตสาธารณะก็ไมเกิดผล ในกรณีของอิสราเอล
นโยบายการตอตานการกอการรายมีความสอดคลองกับผลประโยชนของประชาคมโลกสวนใหญ
โดยตัวนโยบายการตอตานการกอการรายเองแลวไมมีปญหา แตที่มีปญหาเปนเรื่องนโยบายเกี่ยวกับ
วิธีการตอบโตที่ไมไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก เพราะมีผลกระทบตอพลเรือนผูบริสุทธิ์
หรือฝาฝนมาตรฐานมนุษยธรรมระหวางประเทศ
4.2.4 ขอคิดเรื่องผลกระทบและโอกาสจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารกับ
การทูตสาธารณะ
1) บทเรียนของอิสราเอลจากการปฏิบัติการทางทหาร Operation Sea Breeze ซึ่ง
อิสราเอลอธิบายตอประชาคมโลกลาชา อาจจะเปนขอคิดสําหรับประเทศไทยไดวา การทูต
สาธารณะสมัยใหมตองการทั้งความเร็วและความถูกตอง เนื่องจากการสื่อสารในสมัยโลกยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหขาวสารทั้งในสวนที่มีผูตั้งใจบิดเบือนขอมูลใหเกิดผลเสียตอรัฐอยูแลว
และชองวางของเวลาที่ทําใหสาธารณชนเกิดการคาดเดาหรือรับขอมูลที่ผิดไปจากสื่ออื่นกอน
ยอมทําใหการทูตสาธารณะมีความยุงยากมากยิ่งขึ้นเพราะจะตองตามแกไขความเขาใจผิดของ
สาธารณชนจํานวนมากที่รับทราบขอมูลที่ผิดไปกอนหนานี้แลว อีกทั้งในกรณีที่เปนเรื่องความ
ขัดแยง อาจจะทําใหสาธารณชนเกิดความสงสัยในความไมโปรงใสของรัฐไดเชนกัน
2) อิสราเอลไดปรับตัวโดยการใชการทูตสาธารณะผานสื่อสมัยใหมที่ตรงถึง
สาธารณชนได เชน YouTube, Facebook, Twitter สื่อสมัยใหมบางประเภทตรงกับขอความคิด
การทูตสาธารณะมากเพราะเปนเครื่องมือการสื่อสารสองทาง เสมือนหนึ่งนั่งสนทนากันตอหนา
โดยสื่อบางประเภทสามารถนําเสนอภาพวีดีโอไดดวย จึงสามารถใชสรางอารมณรวมและแนวรวม
ในสังคมขึ้นมาไดไดงาย รวมทั้งการใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริง หรือเหตุผลสนับสนุนในแงมุมของ
รัฐได แตตองกระชับและตรงประเด็น ซึ่งนาจะสอดคลองกับพฤติกรรมของคนในโลกยุคดิจิตัลที่
ตองการความรวดเร็ว
ดังนั้น หากประเทศไทยมีนโยบายที่จะใชสื่อสมัยใหมเหลานี้สําหรับประเด็นการ
ทูตสาธารณะเพื่อแกไขภาพลักษณเชิงลบหรือตอบโตดวยเหตุผลโนมนาวแบบ real time ก็จะตอง
มีบุคลากรที่เขาใจเรื่องการทูตสาธารณะ และเครื่องมือสื่อสารแตละประเภทวาเหมาะสมที่จะใช
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กับการทูตสาธารณะในลักษณะใดไดบาง เชน เว็บไซตอาจใชในการใหขอมูลแบบทางการ e-mail
อาจใชเพื่อการใหขอมูลยาวหรือคนยังไมมีพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ มากอน Twitters อาจใชใหขอมูล
ติดตามสถานการณแบบ real time สวน Facebook อาจใชรวมคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน
เปนตน โดยเฉพาะสําหรับการทูตสาธารณะในประเด็นรอน อาจจะตองพิจารณาใชสื่อสมัยใหมนี้
แบบ real time ใหมากขึ้น ซึ่งระดับนโยบายอาจจะตองลงมาเลนการทูตสาธารณะเองดวย และถามี
ผูเลนหลายคน ก็ตองใหมีความเปนเอกภาพดวย
3)โดยที่สื่อสมัยใหมที่เปนสื่อทางสังคม เปดโอกาสใหมีผูเลนการทูตสาธารณะ
ไดหลายคน และมีลักษณะไมเปนทางการ แตมีอิทธิพลสูงตอการกอตัวของมติมหาชน ดังนั้น
ขาราชการจากกรมกองอื่นก็สามารถสมทบกรมสารนิเทศหรือสํานักงานรัฐมนตรีเลนการทูต
สาธารณะก็ได รวมทั้งเครือขายการทูตสาธารณะที่อาจจะสรางขึ้น เชน ลงขอความชี้แจง ให
ขอเท็จจริง และมุมมองของประเทศ หรือตอบโตลงทายขาวออนไลน (ในประเด็นสาธารณะที่
ไมขัดกับความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ) เพราะถาตองการที่จะใหมุมมองของรัฐลง
ไปถึงสาธารณชนในวงกวางโดยตรง หรือเพื่อขัดขวางการกอตัวมติมหาชนที่ไมพึงปรารถนา ก็
จะตองมีผทู ี่ทําหนาที่เปนนักรบ cyberspace ซึ่งเห็นกันอยูมากในชวงเหตุการณหลังการรัฐประหาร
เมื่อป 2549 เปนตนมา และเปนแนวโนมของโลกปจจุบัน
4.2.5 ขอคิดเรื่องการใชภาษาในการสื่อสาร
โดยที่การทูตสาธารณะเปนเรื่องของการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจที่ถู กตองของ
สาธารณชนตางประเทศ และเพื่อตองการไดรับการสนับสนุนหรือความเห็นดวยกับการกระทําของ
รัฐวามีความชอบธรรม ดังนั้น การแถลงขาว หรือการเผยแพรขาวตามชองทางตาง ๆ จึงตองใช
ภาษาที่สาธารณชนเขาใจงาย และระมัดระวังภาษาที่ใช เพราะในบางกรณีภาษาที่รัฐใชเรี ยกคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง อาจแสดงถึงการยอมรับสถานะทางกฎหมายของฝายนั้นตามกฎหมายระหวางประเทศ
ได หรือในบางกรณีการเลือกใชคําใหตรงกับความหมายและสถานการณ ก็จะทําใหสาธารณชน
เขาใจตามที่รัฐตองการใหเขาใจ เชน ผูกอความไมสงบ ผูกอการราย การชุมนุมประทวง การก อ
ความวุนวาย เปนตน ซึ่งไมควรใชคําที่ใหความนาเชื่อถือแกฝายตรงขามอยางเกินกวาความเปนจริง
อนึ่ง บทเรียนอีกประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้คือ ในกรณีการปฏิบัติการทาง
ทหาร Operation Sea Breeze อิสราเอลไดแถลงวาเรือสัญชาติตุรกีที่ฝาการปดลอมทางทะเลเพื่อให
ความชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกประชาชนปาเลสไตนในฉนวนกาซา มีความเกี่ยวพันกับมูลนิธิ
IHH ของตุรกี ซึ่งเกี่ยวของกับการกอการราย ไดสงผลใหเกิด ความขัดแยงอีกดานกับรัฐบาลตุรกีโดย
ไมจําเปน จึงตองระมัดระวังเรื่องการพาดพิงถึงรัฐตางประเทศ
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4.2.6 ขอคิดเรื่องการคาดการณถึงเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นและการเตรียมการรองรับ
ในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead อิสราเอลคอนขางเตรียม
ความพรอมไดดีตั้งแตกอนลงมือปฏิบัติการ โดยเตรียมการขอมูลที่จะโนมนาวความคิดเห็นของ
ประชาคมโลกไวเพื่อการแถลงขาวและตอบขอซักถามไว อยางไรก็ดี หลังจากการปฏิบัติการทาง
ทหารแลว ปรากฏวาภาพความหายนะจากสงครามในฉนวนกาซาที่ปรากฏออกมาตองการคําอธิบาย
หลายอยาง ซึ่งอิสราเอลยังทําไดไมดี ดังนั้น จึงนาจะเปนขอคิดสําหรับประเทศไทยได ซึ่งจะเปน
ประโยชนในกรณีที่เปนปญหาความขัดแยง ซึ่งรัฐจะตองหาเหตุผลสนับสนุนจุดยืนของรัฐ และ
คําอธิบายสําหรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทําของรัฐ รวมทั้งความเห็นทาง
กฎหมายดวย
4.2.7 ขอคิดเรื่องฐานขอมูลและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
ขอคิดก็คืออิสราเอลไดรวบรวมประเด็นตาง ๆ ที่ไดรับการวิพากษวิจารณไวเปน
อยางดี และยังจัดทําฐานขอมูลในรูปแบบหลากหลายที่ใชชี้แจงและโนมนาวความคิดเห็นของ
สาธารณชนในประเด็นเหลานั้นไวทั้งหมดดวย ตลอดจนขอมูลการกอการรายและการโจมตีทาง
อาวุธจากฝายปาเลสไตนวาเกิดขึ้นวันไหน ที่ไหน มีการสูญเสียอะไรบาง รวมจํานวนจรวดที่ยิงเขา
ไปในอิสราเอลทั้งหมดกี่ลูก เปนตน ซึ่งขอมูลชี้แจงเหลานี้มีทั้งที่จัดทําโดยภาครัฐ และนักวิชาการ
ของตางประเทศที่สนับสนุนอิสราเอล มีทั้งแงมุมที่เปนการ brand อิสราเอลในภาพลักษณที่ไม
เกี่ยวกับปญหาความขัดแยง และในแงมุมที่เปนการใหเหตุผลสนับสนุนจุดยืนและการกระทําของ
อิสราเอล โดยมีการอางอิงกฎหมายระหวางประเทศ และประวัติศาสตร ซึ่งถึงแมอาจจะมีผูไมเห็น
ดวยกับเหตุผลของอิสราเอล แตก็เปนความพยายามที่อิสราเอลอาศัยเครื่องมือตาง ๆ มาสนับสนุน
เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ เชน อาจอาศัยชองวางในกฎหมายระหวางประเทศที่มีความเห็นหลาย
ความเห็น มาอธิบายใหเปนประโยชนได หรือการที่อาศัยบุคคลภายนอกที่เปนนักวิชาการ
ตางประเทศเขียนหนังสือสนับสนุนอิสราเอล ก็ทําใหขอมูลและเหตุผลในหนังสือดูนาเชื่อถือขึ้นกวา
การที่รัฐบาลอิสราเอลเขียนเอง เปนตน
สําหรับเรื่องฐานขอมูลนี้เปนเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับขอคิด 4.2.4 1) และ 4.2.6
ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะเริ่มจากการสํารวจประเด็นเชิงลบที่ตางชาติใหความสนใจตอประเทศไทย
แลวรวบรวมเอกสารประเด็นชี้แจงแตละเรื่องที่กระทรวงการตางประเทศเคยทําเอาไว และควรขยาย
ไปถึงองคความรูนอกองคกรดวย เชน บางครั้งอาจมีขาวการใหสัมภาษณ อภิปราย บทความ
ขอความที่โพสตลงในสื่อสมัยใหม รายงานการวิจัย ซึ่งอาจมีขอมูลและเหตุผลโตแยงสนับสนุน
จุดยืนของรัฐที่ฟงดูหนักแนน ตลอดจนประเด็นที่คลายคลึงกันที่เกิดขึ้นกับประเทศอื่นวาประเทศ
นั้นมีเหตุผลอธิบายหรือโตแยงอยางไรบาง ก็ควรรวบรวมไวทั้งหมด นอกจากนี้ ยังควรสํารวจและ
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เก็บประเด็นโตแยงหรือขอสงสัยของฝายตรงขามเอาไวใหเปนระบบดวย เพื่อที่จะไดเห็นทราบวา
มุมมองของผูที่ไมเห็นดวยกับรัฐมีเรื่องอะไรบาง และมีเหตุผลอยางไร โดยการจัดประเด็นเปน
หมวดหมูเปนเรื่อง ๆ และเก็บไวในที่ที่พรอมจะนํามาใชได (เชน ไมรวมอยูในแฟม/ไฟลการ
ปฏิบัติงานปกติทั่วไป เนื่องจากบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศหมุนเวียนประจํา ) โดยเฉพาะ
สําหรับประเด็นที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาไดอีกในอนาคตจะตองรวบรวมใหดีเปนพิเศษ เชน
ประเด็นบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย การสงกลับชาวมงลาว ปญหาสามจังหวัดภาคใต
ปญหาประชาธิปไตย หรือปราสาทพระวิหาร เพราะฐานขอมูลที่พรอมใชจะเปนปจจัยสนับสนุน
ความรวดเร็วและความถูกตองของขอมูลในการดําเนินการทูตสาธารณะ (อนึ่ง หากขอมูลที่เก็บไว
โดยยังไมไดผานการยอยประเด็นออกมา ก็อาจจะทําใหไมสามารถนํามาใชไดทันที เมื่อเกิด
เหตุการณเรงดวน ฐานขอมูลในรูปแบบคําถามและคําตอบก็มีประโยชนเพราะงายตอการทําความ
เขาใจประเด็นสําหรับคนใหมและนําไปใช เพราะยอยออกมาเปนประเด็นแลว )
การศึกษาวิจัยประเด็นที่เปนการทูตสาธารณะของไทยหรือแนวโนมที่จะเปน
ประเด็นตอไปในอนาคต โดยอาจจะเปนประเด็นที่ไทยอาจจะถูกตั้งคําถามได เช น ประเด็นในเรื่อง
ที่ตางชาติ โดยเฉพาะตะวันตกเห็นวาประเทศไทยยังไมสอดคลองกับมาตรฐานที่เชื่อกันวามีความ
เปนสากล เชน เรื่องการเปนประชาธิปไตย ประเทศไทยก็จะตองมีขอมูลและเหตุผลสนับสนุนที่
ฟงได ซึ่งอาจจะโนมนาววาเปนเรื่องของมุมมองที่อาจจะไมเหมือนกั นเทานั้นเพราะพื้นฐานของ
ปญหาของแตละประเทศไมเหมือนกัน เชน รัฐธรรมนูญฉบับป 2550 และป 2540 ก็อาจรางขึ้นมา
บนพื้นฐานของปญหาที่ไมเหมือนกันอยางไร แตก็อยูบนพื้นฐานของผลประโยชนสวนรวมอยางไร
เปนประโยชนตอประชาชนอยางไร (แมจะไมเปนประโยชนตอนักการเมือง) ปญหาโดยแทจริงอยู
ที่ตัวรัฐธรรมนูญหรือผูใชรัฐธรรมนูญ แตตองไมใชการโฆษณาชวนเชื่อ เปนตน กลาวคือ ควร
พยายามอธิบายถึงความชอบธรรมหรือความเหมาะสมของเนื้อหากับสภาพการณปญหาของประเทศ
ไทย ซึ่งไมไดหมายความวากฎหมายจะเปลี่ยนแปลงไมไดเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป มากกวา
การอธิบายความชอบธรรมตามกระบวนการ ทั้งนี้เพราะเรื่องแตละเรื่องมีมุมมองไดหลายดานทั้ง
ดานบวกและดานลบ โดยในบางสถานการณมุมมองดานหนึ่งอาจจะมีน้ําหนักกวามุมมองอีกดาน
หนึ่งก็ได แตเมื่อสถานการณเปลี่ยนไปอีก มุมมองอีกดานก็อาจจะเหมาะสมกับ สถานการณมากกวา
แตบางยุคสมัยรัฐก็เขามาควบคุมกิจกรรมของเอกชนในระดับหนึ่ง เปนตน แตทั้งนี้ ตองเขาใจวา
การทูตสาธารณะจะตองเปนเรื่องที่ทําดวยเจตนาที่ดีดวย เพราะมิฉะนั้น ตางชาติจะไมเชื่อถือ
ประเทศไทย ซึ่งจะเปนผลรายอยางมากในอนาคต
ดวยเหตุนี้ การศึกษาวิจัยจะชวยทําใหฐานขอมูลการทูตสาธารณะมีความหนักแนน
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มากขึ้นเพราะมาจากความคิดอธิบายที่เปนระบบและอยูบนพื้นฐานของหลักการ ตัวอยางขอมูลที่ใช
สนับสนุนการทูตสาธารณะไทย เชน บทความเรื่อง “Lese Majeste”: A Distinctive Character of
Thai Democracy and the Global Democratic Movement ของศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรโณ2
อนึ่ง ฐานขอมูลที่เปนความรู อารายธรรมและภูมิปญญาของตะวันออกที่มีมา
ชานานซึ่งเปนพื้นฐานของสังคมมาชานานและไมไดดอยไปกวาตะวันตก นาจะมีประโยชนเชนกัน
เนื่องจากโลกปจจุบันมีลักษณะ rule-based มากขึ้น และมีการถายเทแนวความคิดใหตะวันออกเปน
ตามแบบฉบับของตะวันตกมากขึ้น ซึ่งบางเรื่องประเทศไทยหรือประเทศทางตะวันออกอาจจะยังไม
มีความพรอมหรือยังไมใชเวลาที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับประเทศทุกอยางในเวลานั้น แตก็จะตอง
เขาใจแนวความคิดและมุมมองของตะวันตกดวยเพื่อที่จะสามารถอธิบายในภาษาและวัฒนธรรมที่
ตะวันตกคุนเคย เชน แนวความคิดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยของไทยที่มีทศพิธราชธรรม
เปนหลักยึดเหนี่ยวของพระมหากษัตริยไทยมาเปนเวลาชานาน อาจจะเทียบไดกับหลัก Rule of Law
ของตะวันตกหรือไม อยางไร ซึ่งในแงมุมนี้สถาบันพระมหากษัตริยไทยอาจจะมีความเปน
สมบูรณาญาสิทธิราชยนอยกวาสถาบันกษัตริยในยุโรปในอดีตกอนที่ Rule of Law จะพัฒนาขึ้นมา
ในสังคมตะวันตก ดังนั้น พระมหากษัตริยไทยกับสังคมไทยจึงไดมีความสัมพันธแนบแน นเปน
พิเศษ โดยประชาชนไทยสวนใหญไมมีความรูสึกในทางลบตอสถาบันพระมหากษัตริยไทยเหมือน
ดังเชนประสบการณของตะวันตก เพราะบางครั้งตะวันตกอาจจะมองภาพเหตุการณของตะวันออก
โดยใช perception ตามประสบการณของตะวันตก นอกจากนี้ การทูตสาธารณะยังนาจะใชเปน
เครื่องมือในการโนมนาวมติสาธารณชนตางประเทศใหยอมรับแนวความคิดในเรื่องความแตกตาง
ได โดยอาจอาศัยแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยของตะวันตกที่ยอมรับเรื่องความแตกตางทาง
ความเชื่อและความคิดเห็นอยูแลว เปนตน สําหรับภายในประเทศไทย โดยที่พระมหากษัตริยไทย
ทรงเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วประเทศ และทรงแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ
ทั่วประเทศ เชน การแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่หนองใหญ จังหวัดชุมพร ดังนั้น ฐานขอมูลแบบเจาะ
ลงไปยังพระมหากรุณาธิคุณตอประชาชนเปนรายพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดตลอดระยะเวลาที่พระองคทรง
ครองสิริราชสมบัติมานานกวา 60 ป โดยอาศัยวิธีนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ที่ดี และเรียบงาย
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โปรดดูบทความในหนังสือพิมพบางกอกโพสต ฉบับประจําวันที่ 7, 8 และ 9 เมษายน ค.ศ. 2009. [ออนไลน].
เขาถึงไดจาก: http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/14660/the-law-of-inviolability-in-thailand;
http:www.bangkokpost.com/opinion/opinion/14702/thai-culture-and-the-law-on-lese-majeste;
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/14766/lese-msjeste-abuse-and-benevolence
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แนบเนียน ก็นาจะเปนประโยชนในการนํามาบอกเลาหรือเตือนใจอนุชนรุนหลังในพื้นที่นั้น ๆ ที่
เกิดไมทันยุคสมัยนั้นเพื่อจะไดทราบพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอบานเกิดเมืองนอนของแตละคน
ในแตละจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือหมูบาน เปนตน ทั้งนี้ เรื่องการทูตสาธารณะตองอาศัยทั้งขอมูล
วาทกรรมและวาทศิลปในการเชื่อมโยงแนวความคิดและโนมนาวทัศนคติของผูฟงอยางลงตัว
4.2.8 การสรางเครือขายการทูตสาธารณะและเพื่อนของประเทศไทย
โครงการ Hasbara Birthrights Program ของอิสราเอลเปนโครงการที่นาสนใจเพราะ
ชาวยิวในตางประเทศมีโอกาสที่จะดําเนินการทูตสาธารณะใหกับอิสราเอลในประเทศนั้น ๆ ได
อยางดี เพราะตั้งถิ่นฐานในประเทศนั้นและมีความเขาใจความรูสึกนึกคิดและวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้น และทราบวาควรจะสื่อสารในวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นอยางไรเพื่อใหเขาถึง
ความคิดของคนในทองถิ่นได จึงมีโอกาสที่จะดําเนินการทูตสาธารณะใหสอดคลองกับวิธีคิดของ
สาธารณชนในทองถิ่นไดอยางดี
สําหรับประเทศไทยก็เคยมีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญบางแหง
ดําเนินการพาเยาวชนไทยที่เกิดและอาศัยอยูในตางประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทยเชนกัน ซึ่ง
ในหลักการนาจะเปนโครงการที่ดี โดยเฉพาะถาการดําเนินการสามารถมีเปาหมายที่ชัดเจนตอไปใน
อนาคต แตจะตองพยายามรักษาสัมพันธไวอยางตอเนื่องดวย นอกจากนี้ สมาคมไทย และชุมชน
ไทยในตางประเทศ ก็สามารถดําเนินการทูตสาธารณะใหกับประเทศไทยไดเชนกัน ดังนั้น จึงนาจะ
มีประโยชนที่หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชุมชนไทยเขมแข็ง
และยุทธศาสตรการทูตสาธารณะ ที่จะผนึกกําลังกันเพื่อจะไดประโยชนจากคนกลุมนี้จากทั้งสอง
ยุทธศาสตร
สําหรับโครงการที่นาจะสามารถเปนสวนหนึ่งของการทูตสาธารณะได เชน
โครงการของมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือก
ในการดํารงชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development - SALD) ตามแนว
พระราชดําริ ซึ่งเปาหมายในระยะยาวของมูลนิธิฯ คือ การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีชีวิต ( Living
University) เพื่อตอยอดตนแบบ SALD แบงปนประสบการณและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)
แกประเทศอื่นๆ โดยมีโครงการพัฒนาดอยตุง และโครงการพัฒนาอื่นๆ ของมูลนิธิฯ เปนหองเรียน
ที่ผูมาเยือนสามารถนําบทเรียนที่ไดรับไปประยุกตใชในการทํางานของตน รวมทั้งเปนหองเรียนที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีพลวัตร โดยมูลนิธิฯ คาดหวังวาเครือขาย “มหาวิทยาลัยที่มชี ีวิต” จะ
ครอบคลุมไปทั่วโลก และสามารถสรางรากฐานที่แข็งแกรงในการกําหนดแนวทางการพัฒนาใหม
ในระดับโลกไดตอไป ทั้งนี้ ที่ผานมา มูลนิธิฯ ไดขอใหกระทรวงการตางประเทศ
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เชิญชวนชาวตางประเทศสมัครเรียน ดังนั้น หากไมไดติดขัดที่นโยบายของโครงการฯ วาตองการ
ใหผูสมัครเรียนเห็นคุณคาโดยเสียคาเลาเรียนเองแลว แตติดขัดที่มู ลนิธิฯ ไมมีทุนการศึกษาใหแก
ชาวตางชาติผูสนใจ กระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลักที่ดําเนินการทูตสาธารณะ
ก็อาจจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษาใหแกชาวตางชาติจากประเทศกําลังพัฒนา
หรืออาจจะรวมถึงประเทศพัฒนาแลวก็ได (หากประเมินวาประเทศพัฒนาแลวจะไดเขาใจถึง
ความสัมพันธและความหวงใยของพระมหากษัตริยไทยกับประชาชนผูดอยโอกาสเพื่อที่จะทรง
ชวยเหลือใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูในลักษณะที่พึ่งพาตนเองไดเพื่อที่จะกาวเดินตอไป
ขางหนาไดอยางมั่นคง อยางมีความรับผิดชอบ และอยางมีคุณธรรม (อาจจะเรียกไดวาเปน
ธรรมาภิบาลตะวันออก ซึ่งใหความสําคัญกับเรื่องคุณธรรมในชีวิตของคนมานานแลว มิใชมี
แตเฉพาะในความคิดของตะวันตก)) ซึ่งจะทําใหกระทรวงการตางประเทศเขาไปเปนหุนสวนกับ
มูลนิธิแมฟาหลวงฯ ดวย ซึ่งนาจะสมประโยชนทั้งของมูลนิธิแมฟาหลวงฯ และการทูตสาธารณะ
ของกระทรวงการตางประเทศ
อนึ่ง ในสวนของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
ซึ่งเปนหนวยงานภายในหนวยหนึ่งของกระทรวงการตางประเทศที่ทําหนาที่ดานการทูตสาธารณะ
ซึ่งที่ผานมาและในแตละปมีชาวตางชาติที่มีโอกาสไดเข ารวมในหลักสูตรและโครงการตาง ๆ ของ
สํานักงาน สพร. ก็ถือเปน friends of Thailand ที่อยางนอยอาจจะเก็บรักษาเปนฐานขอมูลและ
รักษาการติดตอสัมพันธเอาไว โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี่ยวของก็ควรไดรับทราบขอมูล
จากสํานักงาน สพร. ดวยวาในแตละปมีใครบางในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี่ยวของ
มีเขตอาณา ที่เขารวมหลักสูตรและโครงการตาง ๆ ของสํานักงาน สพร. เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูต
ที่เกี่ยวของนั้นอาจจะมีแผนงานตอไปในการรักษาความสัมพันธกับบุคลเหลานั้นไว เชน อาจจะมี
กิจกรรมตามความเหมาะสมในบางโอกาส หรือหากสถานเอกอัครราชทูตจัดทํา e-newsletter อยูแลว
ก็สามารถเพิ่มชื่อบุคคลเหลานี้ไวในฐานขอมูลของสถานเอกอัครราชทูตเลย เปนตน
4.2.9 การสรางบุคลากรดานการทูตสาธารณะ
ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 2 วา การทูตสาธารณะกับการทูตตามจารีตประเพณี
มีความแตกตางกัน และตองการสมรรถนะที่แตกตางกันของคน และโดยที่การทูตสาธารณะมี
ความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน และเปนเรื่องการสื่อสารในเชิงยุทธศาสตรที่ตองมีวิธีการในการ
เขาถึงบุคคลประเภทและลักษณะตาง ๆ รวมทั้งรูจักวิธีการนําขอมูลไปใชอยางมีประสิทธิผล
และตองอาศัยความรูหลายสาขาวิชา เชน ความสัมพันธระหวางประเทศ ประวัติศาสตร กฎหมาย
เศรษฐศาสตร การประชาสัมพันธ วัฒนธรรม จิตวิทยา และความรูเรื่องสื่อสมัยใหม สื่อสารมวลชน
เปนตน ดังนั้น จึงนาจะเปนประโยชนที่จะมีการฝกอบรมเรื่องการทูตสาธารณะแกนักการทูตทุก
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คน3 ซึ่งสําหรับกองทัพไทยนาจะมีองคความรูดานสงครามจิตวิทยาที่จะนํามาผสมผสานกับวิชาการ
ทูตสาธารณะได (แตตองระลึกวาการทูตสาธารณะไมใชการโฆษณาชวนเชื่อ ) เนื่องจากในสมัย
ปจจุบันนักการทูตสมัยใหมจะตองใชการทูตสาธารณะมากขึ้น หรือ กระทรวงการตางประเทศ
อาจจะพิจารณารับบุคลากรที่มีสมรรถนะและทํางานดานนี้เปนการเฉพาะก็แลวแต ซึ่งเปนเรื่องที่
ควรพิจารณากันตอไป เพราะบางประเทศก็เห็นวางานการทูตทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะธรรมชาติ
แตกตางกัน และมีประสบการณที่ทําใหอยากจะไดบุคลากรที่มีสมรรถนะดานการทูตสาธารณะ
โดยเฉพาะ และโดยที่งานการทูตสาธารณะจําเปนตองสัมผัสกับสาธารณชนอยางตอเนื่องเพื่อให
ไดผล ซึ่งนักการทูตของบางประเทศก็มีภารกิจการทูตตามจารีตประเพณีคอนขางมาก และไมมี
ความสันทัดในเรื่องงานมวลชน จึงมีความคิดวาควรจะใชบุคลากรเฉพาะดาน แตอยางไรก็ตาม
ไมวาไทยจะมีบุคลากรดานการทูตสาธารณะโดยเฉพาะหรือไมก็ตาม แตอยางนอยนักการทูตไทย
ทุกคนก็ควรไดรับการฝกอบรมใหมีทักษะดานการทูตสาธารณะในระดับหนึ่ง
สําหรับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) ซึ่งเปน
หนวยงานที่เปนเครื่องมือสวนหนึ่งของการดําเนินการทูตสาธารณะของประเทศไทยโดยใชการให
ความชวยเหลือและความเปนหุนสวนการพัฒนาอยูแลว ดังนั้น หากบุคลากรของสํานักงาน สพร.
จะไดมีโอกาสฝกฝนและเรียนรูเรื่องแนวความคิดการทูตสาธารณะ ความสําคัญของการทูต
สาธารณะในโลกปจจุบัน การทํางานความคิดมวลชนตางประเทศ และบทบาทเจาหนาที่
วิเทศสหการในฐานะผูเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการดําเนินงานการทูตสาธารณะของประเทศ
ไทย เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานในระดับเจาหนาที่มีเปาหมายทางการทูตสาธารณะดวย ก็นาจะเปน
ประโยชนตอการทูตสาธารณะไทยในภาพรวมได
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เจาหนาที่ของอิสราเอลที่ทํางานดานตาง ๆ ใชโอกาสสอดแทรกเรื่องการทูตสาธารณะเพื่อสรางความชื่นชอบ
อิสราเอลไวดวย เชน ในกรณีของนายมณี ศรีเมืองพล แรงงานไทยที่เสียชีวิต ซึ่งทํางานอยูใกลชายแดนติดกับ
ฉนวนกาซา ไดถูกระเบิดจากฝายปาเลสไตนเสียชีวิตเมื่อตนป ค.ศ. 2010 และกงสุลอิสราเอลประจําประเทศไทย
ไดนําศพของนายมณีฯ ไปมอบใหภริยาและญาติของผูต ายทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา และไดกลาวแสดงความเสียใจตอ
ภริยาผูตาย โดยกลาววา ที่ผานมานายมณีฯ ไดสงเงินใหครอบครัวทุกเดือน แตนับแตนี้ตอไป รัฐบาลอิสราเอล โดย
ประกันสังคมของอิสราเอล จะสงเงินไปใหทานทุกเดือนโดยจะทําหนาทีเ่ ปนบิดาของลูกนายมณีฯ แทน รัฐบาล
อิสราเอลระลึกถึงผูเสียชีวิตทุกคนบนดินแดนของอิสราเอล พวกทานก็เปนสวนหนึ่งของพวกเรา ที่มีความสัมพันธ
ระหวางกันดวยเลือดเนื้อที่ตองเสียไป (โปรดดู “7 Days.” Yedioth Ahronot. (2 April 2010):18-21.) ในสวนของ
เว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย ก็ลงขอมูลความสัมพันธการเยือนอิสราเอลในอดีต
ของพระราชวงศไทย เพราะอิสราเอลก็เขาใจดีถึงความรักและความผูกพันของพระราชวงศกบั ประชาชนไทย
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อนึ่ง ในกรณีที่กระทรวงการตางประเทศจะเปดรับบุคลากรเขาทํางานเปนเจาหนาที่
วิเทศสหการในสํานักงาน สพร. กระทรวงการตางประเทศก็อาจจะพิจารณากําหนดคุณสมบัติของ
ผูสมัครหรือมีวิธีการสอบแขงขันเพื่อใหไดคนที่มีสมรรถนะรองรับภารกิจการทูตสาธารณะดวย
4.2.10 ขอคิดเรื่องการประเมินผลความสําเร็จของการทูตสาธารณะ
ดังที่กลาวมาแลววา นโยบายตางประเทศกับการทูตเปนของคูกัน ความสําเร็จของ
นโยบายตางประเทศจะมีไดก็ตองอาศัยการทูตที่ดี แตหากนโยบายตางประเทศไมดี การทูตที่ดีก็ไม
อาจชวยอะไรไดมาก การทูตสาธารณะก็เชนเดียวกัน ดังนั้ น ในกรณีที่รัฐประเมินผลออกมาแลว
ปรากฏวาการทูตสาธารณะไมประสบผลสัมฤทธิ์ ก็ควรพิจารณาตัวนโยบายประกอบดวย เพื่อหา
สาเหตุที่แทจริงของความไมสําเร็จวาอยูที่วิธีการดําเนินการทูตสาธารณะ หรืออยูที่ตัวนโยบาย ซึ่งใน
กรณีของอิสราเอล อิสราเอลมุงไปที่การปรับปรุงการดําเนินการทูตสาธารณะ จึงคลายกับการเกาไม
ถูกที่คัน แตถึงกระนั้นก็ยังมีความจําเปนที่จะตองทําตอไป
อนึ่ง มีขอสังเกตวา ในการปฏิบัติการทางทหาร Operation Cast Lead อิสราเอลได
วัดผลโดยการจับเวลาเปนนาทีและวินาทีวาอิสราเอลกับกลุมฮามาส ฝายใดไดพื้ นที่ขาวมากกวากัน
และเปนพื้นที่ขาวทางบวกหรือทางลบ ก็เปนตัวชี้วัดผลประการหนึ่งที่นาสนใจ แตสําหรับประเทศ
ไทยซึ่งไมไดมีคูความขัดแยงทําสงครามการทูตสาธารณะกัน อาจจะไมคุมคาที่จะวัดความสําเร็จดวย
วิธีนั้น แตถาจะใชวิธีการนับจํานวนขาวและบทความในหนัง สือพิมพ วารสารและสิ่งพิมพเกี่ยวกับ
ประเทศไทย (รวมทั้งขาวออนไลน โดยดูขอความที่ผูอานโพสตความคิดเห็นไวดวยวาเปนเชิงบวก
หรือเชิงลบอยางไร) วาเปนภาพบวกและภาพลบกี่ครั้งในแตละประเทศและแตละป รวมทั้งรวบรวม
เหตุผลที่ไมชื่นชอบดวย (ไมนับขาวทองถิ่นที่ลอกจากหนังสือพิมพสากลที่วางจําหนายทั่วโลกอยู
แลว แตใหเก็บไวนับตางหากเพราะไมเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ) อยางไรก็ดี ภาพที่ไดก็
อาจจะยังไมครบเพราะยังมีวิทยุ และโทรทัศน อีกหลายชองที่อาจจะมีขาว หรือรายการเกี่ยวกับ
ประเทศไทย ในขณะที่ไมไดปรากฏตามหนาหนังสือพิมพ)
กลาวโดยสรุปสําหรับบทสุดทายนี้ คือ ความคิดเห็นสาธารณชนทั่วโลกเปนเรื่องที่รัฐใน
สมัยปจจุบันจําเปนตองใหความสนใจเพื่อความสําเร็จและความราบรื่นในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ โดยการทูตสาธารณะจะทําหนาที่เปนเครื่องมือทางยุทธศาสตรของรัฐอีกอย างหนึ่งใน
โลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ การทูตสาธารณะอาจทําหนาที่ใหรัฐเปน 4 ภารกิจ ภารกิจแรกคือ
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การสงเสริมหรือชวยสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ 4 ภารกิจที่สองคือ การปองกัน (preempt)
และแกไขความ เขาใจที่ไมถูกตองของสาธารณชนตางประเทศตอรัฐนั้น ๆ ภารกิจที่สามคือ การ
สรางบรรยากาศความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนระหวางรัฐกับสาธารณชนตางประเทศ และภารกิจที่สี่
คือ สืบเนื่องมาจากที่โลกปจจุบันมีลักษณะ rule-based มากขึ้น ดังนั้น การทูตสาธารณะจึงนาจะมี
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