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หน่วยท่ี 9 
การส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศ 
 
เค้าโครงเน้ือหา 
 ตอนที ่9.1 แนวคดิและความส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
  เรือ่งที ่9.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
  เรือ่งที ่9.1.2 ความส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
 ตอนที ่9.2 การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในอดตีถงึปจัจุบนั 
  9.2.1 การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศก่อนยคุสงครามเยน็ 
  9.2.2 การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศนบัตัง้แต่ยคุสงครามเยน็ถงึปจัจุบนั 
 ตอนที ่9.3 แนวโน้มและกรณศีกึษาของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
  9.3.1 แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในอนาคต 
  9.3.2 กรณศีกึษาการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในการประชุมสุดยอดผูน้ า 
          สหรฐัอเมรกิากบัเกาหลเีหนือ 
 
แนวคิด 

1. การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ (International Political Communication) เป็นการ
สื่อสารทางการเมอืงระดบัชาติ ระหว่างคนที่เป็นประชาชนของประเทศต่างกนั หรอืในแง่ที่
ผู้ท าการสื่อสารนัน้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนของประเทศ ผู้ท าการสื่อสารจงึมพีนัธะและความ
รบัผิดชอบต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ความส าคญัของการสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศมหีลายประการ เช่น เป็นเครื่องมอืของนโยบายต่างประเทศ เป็น
กระจกสะท้อนสงัคม เพื่อการแสดงเชงิสญัลกัษณ์ เพื่อการโน้มน้าวและสรา้งความเหน็พ้อง
ตอ้งกนั และเพื่อการบงัคบัและขม่ขวญั 

2. การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศก่อนยุคสงครามเย็น  เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
อุดมการณ์ความคดิทางการเมอืงเป็นหลกั ซึง่ไดม้กีารพฒันาในเชงิแนวคดิทฤษฎี และสื่อซึง่
เป็นเครื่องมอืทางการสื่อสารระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท าสงคราม หรอื
การเผยแพร่อุดมการณ์ความคดิของชนชาตินัน้ ๆ ผลกระทบประการส าคญัของระบบการ
สื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศที่มสีหรฐัอเมรกิาเป็นผูกุ้มอ านาจอยู่ในสมยัสงครามเยน็ 
คอื การสรา้งระบบ “จกัรวรรดนิิยมโดยสื่อ” (Media imperialism) แต่การเกดิขึน้ของโลกาภิ
วตัน์ได้ส่งผลกระทบทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคลและสงัคมในมติิต่าง ๆ กระบวนการสื่อสาร
ทางการเมอืงระหว่างประเทศจงึมไิด้จ ากดัอยู่เพยีงการสื่อสารระหว่างรฐัต่อรฐั  หรอืผู้น าต่อ
ผู้น า แต่ยงัมตีวัแสดงที่ไม่ใช่รฐั (Non-State actors) ที่เกดิขึน้อีกมากมาย และเกิดขึน้อย่าง
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รวดเรว็กว่าทีเ่คยเป็นมาเนื่องจากคุณลกัษณะของสื่อใหม่ (new media) เช่น อนิเทอรเ์น็ต สื่อ
สงัคมออนไลน์ โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม  

3. ทุกสังคมและวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมที่มีอยู่ในโลกจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อ
สรา้งสรรค์กระแสของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศทีม่คีวามเท่าเทยีมอย่างสมดุล 
กรณีศกึษาการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในการประชุมสุดยอดผูน้ าสหรฐัอเมรกิา
กบัเกาหลเีหนือ สะท้อนให้เหน็การใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมอืง และการก าหนดวาระ
ขา่วสารเพื่อสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจทีผ่กูสายสมัพนัธร์ะหว่างกัน 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาหน่วยที ่9 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1. อธบิายแนวคดิและความส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศได ้
 2. วเิคราะหก์ารสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในอดตีถงึปจัจบุนัได ้
 3. วเิคราะหแ์นวโน้มและกรณศีกึษาของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศได ้
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ตอนท่ี 9.1 
แนวคิดและความส าคญัของการส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศ 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่9.1 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

9.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
9.1.2 ความส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ 

 
แนวคิด 

1. การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ (International Political Communication) เป็นการ
สื่อสารทางการเมอืงระดบัชาติ ระหว่างคนที่เป็นประชาชนของประเทศต่างกนั หรอืในแง่ที่
ผู้ท าการสื่อสารนัน้ท าหน้าที่เป็นตวัแทนของประเทศ ผู้ท าการสื่อสารจงึมพีนัธะและความ
รบัผดิชอบต่อชื่อเสยีงและผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ

2. ความส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศมหีลายประการ เช่น เป็นเครื่องมอื
ของนโยบายต่างประเทศ เป็นกระจกสะทอ้นสงัคม เพื่อการแสดงเชงิสญัลกัษณ์ เพื่อการโน้ม
น้าวและสรา้งความเหน็พอ้งตอ้งกนั และเพื่อการบงัคบัและขม่ขวญั 

 
วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาตอนที ่9.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศได ้
2. อธบิายความส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศได ้
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เรื่องท่ี 9.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศ 
 

การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ (International Political Communication) เป็นการ
สื่อสารทางการเมอืงระดบัชาติ ระหว่างคนที่เป็นประชาชนของประเทศต่างกัน หรอืในแง่ที่ผู้ท าการ
สื่อสารนัน้ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของประเทศ เช่น นักการทูต ตวัแทนของรฐับาล ขา้ราชการ การประชุม
ของคณะผู้แทนประเทศต่างๆ ในองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นต้น ผู้ท าการสื่อสารจงึมพีนัธะและความ
รบัผิดชอบต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์หรือ
ปรากฎการณ์ทางการสื่อสารในลกัษณะที่กล่าวข้างต้นนี้  ก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นการสื่อสารระหว่างเชื้อ
ชาติ การสื่อสารข้ามวฒันธรรม และการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ โดยจะต้องพิจารณาว่า
เหตุการณ์นัน้ๆ เขา้ขา่ยการสื่อสารประเภทใด 

อย่างไรกต็าม แมว้่าการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ จะเป็นแนวทางการศกึษาหนึ่งของ
การสื่อสารทางการเมอืง ทีเ่พิง่ววิฒันาการและไดร้บัความสนใจอยา่งแพรห่ลาย แต่ขอบเขตของแนวทาง
การศกึษานี้กวา้งมาก คลุมถงึกระบวนการและกจิกรรมการสื่อสารระหว่างมนุษยท์ัง้หมดในประเทศต่าง 
ๆ ทัว่โลกที่เกี่ยวข้องกบัการเมอืง นอกจากนี้ ยงัมศีพัท์อีกค าหนึ่งที่ใช้สบัเปลี่ยนกนัเสมอในการเรยีก
สาขาวิชานี้  คือ “การสื่อสารข้ามวฒันธรรม” (Cross - cultural or Intercultural Communication) ซึ่งมี
ความหมายคล้ายคลงึกนัมาก การสื่อสารขา้มวฒันธรรม หมายถงึการแลกเปลี่ยนความหมายระหว่าง
ระบบวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ส่วนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ หมายถงึกระบวนการสื่อสาร
ทีเ่กดิขึน้ระหว่างรฐัหรอืประเทศ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศอาจหมายถึง 
กระบวนการและปรากฏการณ์เดยีวกนั เช่น การสื่อสารระหว่างสองประเทศทีม่ขีนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมแตกต่างกนั และยงัมรีะบบการเมอืงที่แตกต่างกนั ดงัเช่น ประเทศไทยซึง่มพีืน้ฐานทางสงัคม
วฒันธรรมและมรีะบบการเมอืงประชาธปิไตยแบบรฐัสภาต่างจากประเทศสหรฐัอเมรกิาซึ่งมพีื้นฐานทาง
สงัคมวฒันธรรมและมรีะบบการเมอืงประชาธปิไตยแบบประธานาธบิด ีเป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ อาจ
หมายถงึ กระบวนการและเหตุการณ์ทีแ่ตกต่างกนัได้ กรณแีรกประชาชนอาจมขีนบประเพณเีหมอืนหรอื
คล้ายคลงึกนั แต่ถูกแบ่งแยกโดยดนิแดนหรอืแยกกนัอยู่คนละประเทศ เช่น สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และสาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) ในกรณีเช่นนี้  การสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศ เกดิขึน้ภายในระบบวฒันธรรมเดยีวกนั กรณีตรงกนัขา้มประชาชนมพีื้นฐาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมแตกต่างกนัอาจมารวมกนัอยู่ภายในประเทศเดยีวกนัได้  เช่น 
สาธารณรฐัอนิเดยี สหพนัธรฐัมาเลเซยี ในกรณีเช่นนี้ การสื่อสารข้ามวฒันธรรมเกดิขึน้ภายในรฐัหรอื
ประเทศเดยีวกนั 

อย่างไรกต็าม การศกึษาส่วนมากมุ่งเน้นวเิคราะหก์ระบวนการและกจิกรรมการสื่อสารในบรรดา
ประเทศต่าง ๆ ที่แตกต่างกนัในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการ
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เปรยีบเทียบผลการค้นคว้า ถ้าพิจารณาจากประวตัิการศึกษาวิจยัที่ผ่านมาอาจแบ่งการสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศ และการสื่อสารขา้มวฒันธรรม ได้เป็น 4 สาขาย่อย กล่าวคอื (ศุภรศัมิ ์ฐติกุิล
เจรญิ, 2540: 45-46) 

1. การกระจายขา่วสารระหว่างประเทศ (International flow of information) 
2 . ก ารเป รียบ เทียบ ระบบและพัฒ นาก ารขอ งการสื่ อ สาร  (Comparative studies of 

communication systems and growth) 
3. การคน้ควา้เรือ่งผลของการสื่อสาร (Studies of communication effects) 
4 . การค้นคว้าเรื่อ งการสื่ อสารและการพัฒนาประเทศ  (Communication and national 

development or modernization) 
ปรากฏการณ์การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศไม่มีจุดเริม่ต้นที่ชัดเจน (Robert S. 

Fostner, 1933: 5 อ้างใน พนิดา จงสุขสมสกุล, 2559: 18) และโดยส่วนใหญ่เอกสารทางวชิาการใน
ต่างประเทศจะมุ่งเน้นแนวคิดด้านการสื่อสารระหว่างประเทศไปที่ความเป็นรฐัในยุคสมยัใหม่ ซึ่งมี
จดุเริม่ต้นในครสิต์ศตวรรษที ่11 อย่างไรกต็ามยุคสมยัทีย่ ิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั อยีปิต์ บาบโิลนนัน้
เป็นการแสดงให้เหน็ลกัษณะของการสื่อสารระหว่างประเทศทางการผสมผสานการเมอืง ภาษาศาสตร์
และวฒันธรรมต่างๆ (Harold Innis, 1972 อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั) นกัวชิาการสื่อสารระหว่างประเทศอยา่ง 
ฮาโรลด ์อนินิสไดท้ าการวจิยัประวตัศิาสตรท์างเศรษฐกจิของประเทศแคนาดา อนัเป็นประเทศบา้นเกดิ
ของตวัเอง อนินิส อธบิายอย่างน่าสนใจว่า การสื่อสารผ่านสิง่ประดษิฐ์ อาท ิตวัพมิพ์ทีท่ าจากดนิเหนียว 
(clays) และแท่นหนิ (stone tablets) รวมทัง้กระดาษปาปิรสัแบบมว้น (papyrus scrolls) การสรา้งถนน 
หรอืแหวนที่แสดงให้เหน็สญัลกัษณ์อ านาจอนัยิง่ใหญ่ ล้วนแลว้แต่เป็นวธิกีารทางการเมอืงที่รฐัต้องการ
ควบคุมและมอี านาจหน้าทีอ่ย่างชอบธรรม ซึง่อนินิสกล่าวว่ามนัเป็นอคตทิีเ่หน็ไดช้ดัเจนในการประดษิฐ์
คดิค้นเทคโนโลยขีึ้นมาเพื่อตอบสนองอ านาจและสร้างสงัคมให้เป็นไปอย่างที่ผู้ครอบครองอ านาจใน
ช่วงเวลานัน้ต้องการ และแน่นอนว่าเทคโนโลยดี้านการสื่อสารที่เกิดขึน้มาใหม่ในตอนหลงั เช่น ความ
เบาบางของกระดาษทีส่ามารถแพรก่ระจายไปไดก้วา้งกว่าแท่นหนิทีห่นกั ท าใหอ้ทิธพิลทางความคดิและ
การครอบง าทางการเมอืงของประเทศทีส่ามารถประดษิฐส์ื่อทีม่นี ้าหนักเบา และกระจายตวัในวงกวา้งได้
เกดิขึน้ภายใต้แนวคดิจกัรวรรดนิิยม (Imperialism) (Innis, 1951: 3-60 และ 1972: 12-115 ใน Robert 
S. Fostner, 1933 อ้างใน  เรื่องเดียวกัน ) โดยเฉพาะประเทศในแถบดินแดนเมดิเตอเรเนียน 
(Mediteranian) 

ความแตกต่างของเผ่าพนัธุ์และชาตพินัธุ์ ภาษา วฒันธรรม ระบบคดิของกลุ่มคน และลกัษณะ
ทางภูมริฐัศาสตรท์ าให้ในอดตีทีผ่่านความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ (International Relations) เป็นไปใน
ลกัษณะของการแผ่ขยายอ านาจและการสู้ศกึสงคราม การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศจงึเป็น
เครื่องมอืกลไกส าคญัในการผสานเชื่อมโยงความแตกต่างเหล่านี้ ให้เกิดการหลอมรวมกนัได้ การท า
ความเข้าใจถึงความส าคัญของการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ จึงต้องท าการศึกษาผ่าน
วฒันธรรมอนัเป็นที่มาของแนวคดิการสื่อสารข้ามวฒันธรรม โดยเอดเวริ์ด ที ฮอล (Edward T. Hall) 
เป็นผู้อธิบายความหมายของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในหนังสือชื่อ The Silent Language, The 
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Hidden Dimension และ Beyond Culture (Everett M. Rogers, William B. Hart & Yoshitaka Miike, 
2002: 3-5. อา้งใน เพิง่อา้ง, 19) 

เนื่องจากวฒันธรรมมคีวามส าคญัต่อการสื่อสารของมนุษยท์ุกคนมคีวามสลบัซบัซอ้น เช่น ความ
แตกต่างกนัทางวฒันธรรมของแต่ละบุคคลทีส่ ัง่สมมาจากการเรยีนรูแ้ละท่ามกลางสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่าง
กนั ดงันัน้ การท าการสื่อสารกบับุคคลที่มาจากวฒันธรรมที่มคีวามแตกต่างกนันัน้ บุคคลย่อมจะต้องมี
การเรยีนรู้ถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมของคู่สื่อสาร ทัง้นี้ เพื่อความส าเรจ็ในการสื่อสาร ความ
แตกต่างทางวฒันธรรมนัน้ หมายรวมถงึ ความแตกต่างทางภูมภิาค จรยิธรรม ศาสนา เพศ ยุคสมยัและ
ชนชัน้ (Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede, 2005: 34 อ้างใน เพิง่อ้าง, 20) อกีทัง้บุคคลยงัสามารถ
เรยีนรูร้ะบบพืน้ฐานทางวฒันธรรมไดจ้ากการสงัเกต ซึง่หมายรวมถงึ ขอ้เทจ็จรงิทางวฒันธรรม สถาบนั
ทางธุรกจิ องคก์รทางสงัคม ภาษา การทหาร เพศ และกฎหมาย โดยกจิกรรมทัง้หมดนี้สามารถสะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมของบุคคลได ้(Edward T.Hall, 1976, 1981: 106 อา้งใน เพิง่อา้ง, 20) 

ดังนัน้ความหมายของการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ จึงครอบคลุมในเรื่องของ
กระบวนการสื่อสารที่ข้ามดินแดนระหว่างประเทศและระหว่างรฐักับรฐั  หรอืในกรณีของนักวชิาการ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะใช้ค าว่า การสื่อสารระหว่างพรมแดนหรือการสื่อสารระหว่างประเทศ 
(Transborder or transnational communications) แต่ในบางประเทศ เช่น ฝรัง่เศสและเบลเยีย่ม ก็มอง
ว่าการสื่อสารระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural 
communication) อันเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) ที่แต่ละ
ฝา่ยต่างกม็ปีระสบการณ์ทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั (เพิง่อา้ง: 19.) ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศ 
 

หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องท่ี 9.1.1 แล้ว โปรดปฏิบติักิจกรรม 9.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.1 เร่ืองท่ี 9.1.1 
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เรือ่งท่ี 9.1.2 ความส าคญัของการส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศ 
 

การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ท าใหก้ารเจรจาเพื่อก่อใหเ้กดิขอ้ยุตทิีด่รี่วมกนั
เป็นวถิีทางในการแก้ปญัหาความขดัแย้งระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารบนความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมของบุคคลจงึเป็นประเดน็ทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งไดแ้ละตอ้งท าความเขา้ใจถงึวฒันธรรมทีม่ ี
ความหลากหลายของคู่สื่อสารก่อน ดงัทีเ่อดเวริด์ ท ีฮอล (Edward T.Hall, 1976, 1981 อา้งใน เพิง่อ้าง, 
22) ไดแ้บ่งบรบิทของระบบวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. บรบิททางวฒันธรรมที่มคีวามแตกต่างสูง (High Context Culture) หมายถงึ คนกลุ่มในและ
กลุ่มนอกมคีวามแตกต่างกนัทางบรบิทวฒันธรรมสงูมากโดยบุคคลทีอ่ยูใ่นระบบนี้ต้องการมสี่วนร่วมและ
มองว่าอ านาจเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล ความจรงิไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ในแง่ของทฤษฎีเท่านัน้ 
บุคคลในวฒันธรรมนี้จะมคีวามคาดหวงัว่าสิง่ทีต่นเองได้กล่าวออกไปนัน้จะท าให้บุคคลอื่นสามารถรบัรู้
ได้โดยไม่ต้องพูดถึงประเด็นนัน้ตรงๆ ข้อมูลข่าวสารของการสื่อสาร จะปรากฏทางกายภาพหรือ
ลกัษณะเฉพาะภายในของบุคคล ผ่านการส่งขอ้ความต่างๆ โดยบุคคลเชื่อว่าคาพูดเพยีงอย่างเดยีวไม่
สามารถท าให้ตคีวามสารได้ทัง้หมด แต่ต้องดูจากความหมายท่าทางการแสดงออกและบรบิทแวดล้อม
หรอือวจันะภาษามบีทบาทอยา่งมากในการสื่อสารกบักลุ่มคนในวฒันธรรมนี้ 

นอกจากนี้ล ักษณะทางวัฒนธรรมแบบ High context นัน้จะมีการสื่อสารสร้างสรรค์และอยู่
ภายใต้กรอบบรบิทเดมิของตนเอง รกัษาหน้าตา หลกีเลีย่งการโต้แยง้ทีท่ าใหเ้กดิการขายหน้า หลกีเลีย่ง
ความขดัแย้ง และถือว่าการต าหนิเป็นเรื่องที่น่าอับอาย เน้นการรกัษาความสัมพันธ์ โดยดูความ
เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ และโอกาสด้วย โดยประเทศที่มลีกัษณะวฒันธรรมแบบดงักล่าว ได้แก่ 
ลาตนิอเมรกิา เมก็ซโิก ญีปุ่น่ จนี เกาหล ีไทย และประเทศอื่นๆ ในทวปีเอเชยี 

2. บรบิททางวฒันธรรมทีม่คีวามแตกต่างน้อย (Low Context Culture) ลกัษณะทางการสื่อสาร
ทีอ่ยูใ่นบรบิททางวฒันธรรมค่อนขา้งน้อย เพราะแต่ละคนจะมคีวามผกูพนัแบบเปราะบาง ต้องอยู่รวมกนั
เป็นเวลานานก่อนจงึจะเกดิความไวเ้นื้อเชื่อใจกนัแต่กพ็ร้อมทีจ่ะออกจากกลุ่มไดทุ้กเมือ่หากเกดิความไม่
พอใจหรอืไม่ลงรอยระหว่างกนัเมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกดิขึน้ในวฒันธรรมรปูแบบนี้จะมกีาร
ปกป้องสมาชกิภายในกลุ่มของตนเอง และอาจจะตอ้งมกีาร “หาแพะรบับาป” ถา้มคีวามจ าเป็น 

นอกจากนี้ระบบวฒันธรรมแบบ Low Context เป็นวฒันธรรมที่มกีารสื่อสารแบบตรงไปตรงมา 
สามารถสรุปความไดจ้ากวจันภาษา ค าพูดทีพ่ดูออกมาจะตรงจดุทีผู่ส้่งสารตอ้งการ การแสดงท่าทางต่าง 
ๆ จะแสดงออกอยา่งเปิดเผย และใหค้วามส าคญัระหว่างบุคคลน้อยกว่าการตกลงเจรจากนัอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร นิยมใช้ข้อโต้แย้งมาถกเถียงกนัเพื่อให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะ บุคคลในวฒันธรรมรูปแบบ
ดังกล่าวนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจในนวัตกรรมใหม่ๆ  จะเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ เช่น 
สหรฐัอเมรกิา เยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์กลุ่มประเทศในแถบสแกนดเินเวยี อาท ิสวเีดน นอรเ์วย ์เป็นตน้ 

การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศนัน้ จะต้องให้ความสนใจถึงความเป็นมา รวมทัง้มติิ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมว่าจะมีองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารทางการเมือง
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ระหว่างประเทศจะประสบความส าเรจ็ไปไม่ได้ ถ้าหากคู่สื่อสารละเลยที่จะเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจใน
วฒันธรรมซึ่งกนัและกนั อนัจะน ามาซึ่งการเจรจาต่อรอง (negotiation) ที่เป็นหลกัการส าคญัของระบบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศในสมยัปจัจบุนั 

การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศจงึเป็นกลไกส าคญั ในการใชอ้ านาจในการต่อรองอย่าง
เป็นทางการ เพื่อการยอมรบัและความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่ต้องการเจรจาหรอืเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อเสนอหรอืประชุมเพื่อค้นหาขอ้ตกลงร่วมกนั หรอืตดัสนิใจร่วมกนัระหว่างแต่ละฝ่ายที่มี
ความพงึพอใจและความต้องการทีแ่ตกต่างกนั การเจรจาต่อรองจงึเป็นการก าหนดสิง่ส าคญัในกจิกรรม
ทางการเมอืงระหว่างประเทศซึง่ความไมเ่หน็พอ้งตอ้งกนัเกดิขึน้ 

มนีักวชิาการให้ความหมายของการเจรจาต่อรอง คือ การหาข้อตกลงร่วมกันทัง้สองฝ่ายให้
เป็นไปโดยสนัตวิธิ ีเน้นไปทีว่ธิกีารแลกเปลีย่นผลประโยชน์และลดเงื่อนไขระหว่างกนัจนหาขอ้ยตุปิญัหา
และขอ้ขดัแยง้ได ้โดยสามารถใชค้ าศพัทภ์าษาองักฤษไดส้องค า คอื Negotiation (การเจรจาต่อรอง) กบั
ค าว่า Bargaining (การต่อรอง) (Greenberg & Baron, 1997 อ้างใน เพิง่อ้าง, 23) ในความหมายของ
การสื่อสารนัน้ การเจรจาต่อรองคอื การสื่อสารความคดิระหว่างบุคคลโดยอาศยัการสรา้งสมัพนัธภาพที่
ดทีี่จะน าไปสู่ขอ้ตกลงร่วมกนัในปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ โดยอาศยัปจัจยัการสื่อสาร ได้แก่ 1. การมี
ทกัษะในการตัง้ใจฟงั 2. การรวมรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 3. การคน้หาปญัหาต่างๆ 4. การระดมหาทาง
เลอืกต่างๆ ร่วมกนั 5. การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี และ 6. การหาขอ้ยุตอินัก่อให้เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
นอกจากนี้ ยงัมอีงคป์ระกอบส าคญั 3 ประการของการเจรจาต่อรอง คอื องค์ประกอบที ่1 ความขดัแยง้
หรอืความเหน็ทีไ่ม่ตรงกนัหรอืมชี่องว่างในการสื่อสารระหว่างผูท้ีเ่ขา้ร่วมการเจรจาต่อรอง  องคป์ระกอบ
ที ่2 เจตจ านงของผู้ที่เข้าร่วมเจรจาในการหาข้อสรุปร่วมกัน และองค์ประกอบที ่3 ผลจากการเจรจา
ต่อรอง ซึง่ฝ่ายหน่ึงอาจไดป้ระโยชน์และอกีฝ่ายหนึ่งเสยีประโยชน์ หรอือาจไดป้ระโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่าย 
หลกัการทัง้ 6 ประการและองค์ประกอบทัง้ 3 ประการขา้งต้นนี้เป็นเครื่องมอืส าคญัในกลไกการสื่อสาร
ทางการเมอืงระหว่างประเทศ 

จอร์จ เอ คอดดิง (George A. Codding Jr.) (จุฑาภรณ์ ธรรมวิหาร, 2546: 8) ได้อธิบายถึง
ความส าคญัในการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศว่ามอียู่ 4 ประการ คอื 1. เพื่อแสดงถงึวฒันธรรม
ที่ดีงามและความคดิของประเทศชาติ 2. เพื่อเสนอเรื่องราวข่าวสารทัว่โลก 3. เพื่อแสดงทศันะความ
คดิเหน็ของประเทศต่อปญัหาต่างๆ ทัว่โลก 4. เพื่อการส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ โดนัลด์ อาร ์บราวน์ (Donald R. Browne) (จุฑาภรณ์ ธรรมวหิาร, 2546: 8-9.) ได้
อธบิายความส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ กล่าวคอื 

1. เป็นเครื่องมอืของนโยบายต่างประเทศ (Instrument of foreign policy) เป็นบทบาทหนึ่งของ
นโยบายต่างประเทศ ก็คอื บทบาทในวธิทีางการทูต ซึ่งในทุกนโยบายต่างประเทศจะอยู่บนพื้นฐาน 2 
ประการ คอื การสรา้งนโยบาย กบัการท าใหน้โยบายประสบความส าเรจ็ หรอืการสนองนโยบาย โดยการ
บอกกล่าวอยา่งเป็นทางการ หรอืกึง่ทางการจากรฐับาล 

2. เป็นกระจกสะท้อนสงัคม (Mirror of society) เป็นการแสดงถึงภาพชวีติของคนในชาติ โดย
การน าเสนอเนื้อหาในทางบวก เช่น การยกระดบัสงัคม การบ ารงุสาธารณูปโภคของรฐับาล เป็นตน้ ส่วน
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เรื่องปญัหาสงัคมซึ่งเป็นเนื้อหาทางลบไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความขดัแยง้แตกแยกทางสงัคม ฯลฯ 
จะน าเสนอเป็นส่วนน้อย และจะมรีูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างกนั เช่น รายการข่าว รายการสารคด ี
รายการสมัภาษณ์ เป็นตน้ ทัง้นี้กต็อ้งใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายต่างประเทศของประเทศนัน้ 

3. เพื่อการแสดงเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic presence) หลายประเทศเชื่อว่า การสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ หรอืสื่อใหม่ เช่น 
ดาวเทยีม อนิเทอรเ์น็ต สื่อสงัคมออนไลน์ เป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของการมสีถานภาพใหม่ทีเ่ป็นอสิระ 
ซึ่งแต่ละประเทศจะมกีารพฒันาภายใต้เหตุการณ์และวตัถุประสงค์ในขณะนัน้ เช่น ใช้เป็นเครื่องมอืใน
การโฆษณาชวนเชื่อ หรอืแสดงความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนักบัประเทศทีเ่ป็นพนัธมติร เป็นตน้ หากชาติ
ใดหยุดการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ จะสามารถตคีวามหมายเป็นสญัลกัษณ์ได้ว่า ชาตนิัน้
ไมใ่หค้วามสนใจเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ภายในโลก 

4. เพื่อการโน้มน้าวและสรา้งความเหน็พ้องต้องกนั (Converter and sustainer) การสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศ มคีวามหวงัหรอืความต้องการที่จะชกัชวนผู้รบัสารให้ยอมรบัในทศันะ ความ
เชื่อ และนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ หรอืขององค์การระหว่างประเทศ เช่น ในยุคสงครามเยน็ สถานี
วทิยุกระจายเสยีงของกลุ่มประเทศฝ่ายคอมมวินิสต์ กจ็ะกระจายเสยีงเพื่อแสดงถงึความดคีวามงามของ
ลทัธคิอมมวินิสต์ หรอืสถานีวทิยุกระจายเสยีงของกลุ่มประเทศฝ่ายเสรนิียมประชาธปิไตย กจ็ะกระจาย
เสยีงเพื่อเผยแพรอุ่ดมการณ์เสรนีิยมประชาธปิไตย เป็นตน้ 

5. เพื่ อการบังคับและข่มขวัญ  (Coercer and intimidator) โดยการกระจายเสียงแบบลับ 
(Clandestine broadcast) การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อต่าง ๆ มใีห้เห็น
นบัตัง้แต่อดตี เช่น การใชว้ทิยกุระจายเสยีงระหว่างประเทศเพื่อการบงัคบัและข่มขวญัมมีาแลว้เป็นเวลา
ยาวนาน ตั ้งแต่ ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ ลอง  และปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่ อง  บ่ อยครัง้ที่สถานี
วทิยุกระจายเสยีงระหว่างประเทศถูกใช้เป็นเครื่องมอืลบั ในการคุกคามเพื่อท าลายล้างรฐับาลหรอืผู้น า
ของประเทศอื่น 

จากหลกัการแนวคดิการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการสื่อสารขา้มวฒันธรรม 
และมเีครื่องมอืที่ส าคญัคอืการเจรจาต่อรอง สะทอ้นให้เหน็ว่า การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ
เป็นกลไกส าคญัในการลดขอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ระหว่างประเทศ รวมทัง้มบีทบาทส าคญัในการสรา้ง
สันติภาพ อันเป็นหัวใจส าคัญของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยปจัจุบันนับตัง้แต่หลัง
สงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นตน้มา 
 

หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องท่ี 9.1.2 แล้ว โปรดปฏิบติักิจกรรม 9.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.1 เร่ืองท่ี 9.1.2 
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ตอนท่ี 9.2  
การส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศในอดีตถึงปัจจบุนั 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่9.2 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

9.2.1 การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศก่อนยคุสงครามเยน็ 
9.2.2 การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศนบัตัง้แต่ยคุสงครามเยน็ถงึปจัจบุนั 

 
แนวคิด 

1. การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศก่อนยุคสงครามเย็น  เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
อุดมการณ์ความคิดทางการเมืองเป็นหลกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารทางการเมือง
ระหว่างประเทศได้ส่งผลต่อสงครามนับตัง้แต่อดตีโบราณ เช่น สมยักรกี โรมนั สงครามโลก
ครัง้ที่หนึ่ง สงครามโลกครัง้ที่สอง ซึ่งได้มกีารพฒันาในเชิงแนวคิดทฤษฎี และสื่อซึ่งเป็น
เครื่องมอืทางการสื่อสารระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท าสงคราม หรอืการ
เผยแพรอุ่ดมการณ์ความคดิของชนชาตนิัน้ๆ 

2. หลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ก้าวขึน้สู่ฐานะมหาอ านาจ นโยบายการ
สื่อสารของสหรฐัอเมรกิาที่เรยีกว่า “กระแสเสรดี้านข่าวสาร” (Free flow of information) ได้
ครอบครองอาณาบรเิวณต่าง ๆ ของโลกเอาไวเ้ป็นจ านวนมาก ผลกระทบประการส าคญัของ
ระบบการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศที่มสีหรฐัอเมรกิาเป็นผู้กุมอ านาจอยู่ในสมยั
สงครามเยน็ คอื การสรา้งระบบ “จกัรวรรดนิิยมโดยสื่อ” (Media imperialism) แต่การเกดิขึน้
ของโลกาภวิตัน์ได้ส่งผลกระทบทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคลและสงัคมในมติต่ิาง ๆ กระบวนการ
สื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศจงึมไิด้จ ากดัอยู่เพยีงการสื่อสารระหว่างรฐัต่อรฐั  หรอื
ผูน้ าต่อผูน้ า แต่ยงัมตีวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั (Non-State actors) ทีเ่กดิขึน้อกีมากมาย และเกดิขึน้
อย่างรวดเร็วกว่าที่ เคยเป็นมาเนื่ องจากคุณลักษณะของสื่อใหม่  (new media) เช่น 
อนิเทอรเ์น็ต สื่อสงัคมออนไลน์ โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม 

 
วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาตอนที ่9.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. วเิคราะหก์ารสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศก่อนยคุสงครามเยน็ได ้
2. วเิคราะหก์ารสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศนบัตัง้แต่ยคุสงครามเยน็ถงึปจัจบุนัได ้
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เรื่องท่ี 9.2.1 การส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศก่อนยุค
สงครามเยน็ 
 

ตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในเทคโนโลยกีารสื่อสาร มกีารพฒันา
ควบคู่กบัการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมอืงและเศรษฐกิจ การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศจงึ
เป็นศาสตรท์ีม่จีุดเริม่ต้นมาตัง้แต่ยุคกรกีโบราณ เน้นในเรื่องวาทวทิยา (rtetoric) การเมอืงและจรยิธรรม 
เป็นการน าการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) มาผสมผสานกบัเนื้อหาทางการเมอืงและการสื่อสารเขา้
ด้วยกนั (สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์, 2553: 14) เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิใ์นทางการเมอืงระหว่างประเทศ ชาว
อยีปิต์โบราณเป็นผูร้เิริม่ใชน้กพริาบในการสื่อสาร และมกีฬีาแขง่นกเกดิขึน้ ซึง่ในเวลาต่อมาไดร้บัความ
นิยมกนัอย่างแพร่หลายในชาวกรกีโรมนั แถมยงักระจายไปถงึประเทศตะวนัออกกลางอกีดว้ย พริาบส่ง
สาร (Carrier Pigeons) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ไปรษณียน์กพริาบ พบไดใ้นอาณาจกัรกรกีโบราณในยุค 776 
ปีก่อนครสิตศกัราช โดยการน าขอ้ความมาผูกตดิไปกบันกพริาบเพื่อให้บนิส่งขอ้ความนี้ไปยงัจุดหมาย 
โดยการฝึกนกพิราบนี้ได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จนเป็นการใช้ประโยชน์ ถึงขัน้จดัตัง้ขึ้นเป็นกิจการ
นกพริาบไปรษณีย ์(regular pigeon-post) ขึน้ในประเทศกลุ่มทวปียุโรป รวมทัง้ฝึกเพื่อน าไปสนับสนุน
ปฏบิตักิารทางทหารในยคุต่อมา 

นอกจากนี้ ยงัมรีะบบไปรษณียค์รัง้แรกของโลก (First Postal Service) ถูกวางระบบขึน้โดยพระ
เจา้ไซรสัมหาราช แห่งเปอรเ์ซยี เมื่อ 550 ปีก่อนครสิตศกัราช เพื่อน ามาใช้ในจกัรวรรดอิาคเีมนิดของ
พระองค ์และยงัมกีารก าเนิดมาราธอน (The Marathon Man) ยอ้นกลบัไปเมื่อ 530 ปีก่อนครสิตศกัราช 
ในยุคของอาณาจกัรกรกีโบราณ ทหารกรกีโบราณนาม ฟิดิปปิเดส (Pheidippides) ได้ออกวิ่งเป็น
ระยะทางถึง 150 ไมล์ภายใน 2 วนัโดยไม่ได้หยุดพกัผ่อน เพื่อแจ้งข่าวชยัชนะของเอเธนส์ที่มเีหนือ
กองทพัเปอรเ์ชยี และส่งสารสงครามแห่งมาราธอน (Battle of Marathon) ไปยงักรุงเอเธนส์ รวมทัง้การ
สื่อสารระหว่างประเทศโดยใช้เฮลิโอกราฟ (Heliograph) หรอืการส่งสญัญาณด้วยกระจกสะท้อนแสง 
อาทติย์ พบได้ในจกัรวรรดโิรมนั เมื่อ ค.ศ. 37 (พ.ศ. 580) โดย จกัรพรรดไิทบเีรยีส หรอื ไทบเีรยีส จู
เลยีส ซซีาร ์ออกสัตสั แห่งจกัรวรรดโิรมนั ได้ส่งสารดว้ยวธินีี้จากเกาะคาปร ี(Capri) ไปยงัแผ่นดนิใหญ่ 
เพื่อออกค าสัง่ในแต่ละวนั เป็นตน้ (https://hilight.kapook.com/view/87986, 24 Aug 2018) 

การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในระบบความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศสมยัใหม่ เกดิขึน้
ในช่วงประมาณทศวรรษ 1890 ถงึประมาณทศวรรษ 1920 มปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 3 ดา้น คอื 

1. มกีารก่อตัง้โรงเรยีน หรอืสถาบนัวารสารศาสตรใ์นสหรฐัอเมรกิา โดยเริม่ต้นที่มหาวทิยาลยั
มสิซรู ีและมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี (นครนิวยอรค์) วชิาการวารสารศาสตรค์่อยๆ ขยายออกไปครอบคลุม
การโฆษณา (advertising) และการประชาสมัพนัธ์ (public relations) โดยเฉพาะเมื่อนกัหนงัสอืพมิพต์อ้ง
มสี่วนร่วมหรอืสมัผสักับงานการสื่อสารทัง้สองแขนง ส่งผลให้เกิดการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศมากขึน้ 
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2. วชิาการภาพยนตร ์ค่อยๆ เริม่เจรญิเตบิโตในสหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส และเยอรมนี โดยเฉพาะ
เมื่อมกีารสถาปนาระบบดารา (star system) ขึ้นในฮอลลีวูดเมื่อ ค.ศ. 1910 และภาพยนตร์อเมรกิัน
ประสบความส าเรจ็ในการขยายอทิธพิลของฮอลลวีูดออกไปทัว่โลกตัง้แต่ ค.ศ. 1919 ส่งผลใหภ้าพยนตร์
กลายเป็นเครื่องมอืส าคญัในการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศของชาตมิหาอ านาจ ดว้ยการสรา้ง
มายาคต ิและวาทกรรมต่างๆ ผ่านทางภาพยนตร ์

3. การปฏวิตัิทางโทรคมนาคม ก่อให้เกดิการพฒันาสื่อระหว่างประเทศทางวทิยุและโทรทศัน์ 
(Broadcast journalism) การประดษิฐเ์ครือ่งส่งสญัญาดว้ยคลื่นวทิยุของไฮน์รคิ เฮริต์ส ์(Heinrich Hertz) 
น ามาสู่การก าเนิดสื่อใหม่ คอืวทิยุกระจายเสียงในการรายงานข่าวสารเป็นประจ าวนั เริม่ตัง้แต่ ค.ศ. 
1920 ที่สถานีเชล์มฟอร์ดในประเทศองักฤษและ ค.ศ. 1921 ที่สถานีหอไอเฟล ประเทศฝรัง่เศส และ
พฒันามาสู่การกระจายเสยีงดว้ยคลื่นความถีส่ ัน้ (short wave) ไปทัว่โลก 

ก่อนสงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง นักสงัคมศาสตร์มกัมองการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ
อย่างง่ายๆ ในเชงิสามญัส านึกว่า เป็นขบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้น าของประเทศที่มคีวาม 
สมัพนัธก์นัโดยส่วนตวัและดา้นการทูตเท่านัน้ ทว่าสงครามโลกครัง้ที่หนึ่งได้แสดงใหเ้หน็ว่า สื่อมวลชน
ของโลกอาจจะมบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ อนัมผีลกระทบไปสู่โอกาสของสงครามและสนัตภิาพ ในสองดา้น
ดว้ยกนั คอื ประการแรก ความสามารถทีจ่ะเขา้ถงึประชาชนประเทศอื่นดว้ยการสื่อสาร หรอืการเอาชนะ
ฝ่ายศตัรดูว้ยเนื้อหาทางการสื่อสารที่เหนือกว่า กลายเป็นเครื่องมอืทางยุทธศาสตรห์รอืกุญแจส าคญัใน
การจดัการเกีย่วกบัความมัน่คงของชาต ิประการทีส่อง ความลม้เหลวของการสื่อสารระหว่างผูน้ ากบัผูน้ า
ในการหลกีเลีย่งสงคราม และการเปิดโปงสนธสิญัญาลบัหลายฉบบัทีน่ าไปสู่สงคราม ท าใหเ้กดิความหวงั
ว่าโอกาสของสนัตภิาพน่าจะมมีากยิง่ขึน้ ถ้ามกีระแสอทิธพิลทางการสื่อสารจากสาธารณชนในหลาย ๆ 
ประเทศไปถงึผูน้ าทีก่ระหายสงคราม 

การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศได้รบัความสนใจจากนักสังคมศาสตร์ช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ทีห่นึ่งกค็อื การเปลีย่นแปลงที่ค่อนขา้งฉับพลนัของเทคโนโลยทีางการสื่อสารทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและคุณภาพ จนกระทัง่นักสงัคมศาสตรบ์างคนกล่าวถงึ เทคโนโลยทีางการสื่อสารสมยัใหม่ว่า 
เป็นเครือ่งมอืในการปฏวิตัทิางวฒันธรรม 

ในช่วงทศวรรษ 1920 ถงึทศวรรษ 1940 เป็นช่วงทีโ่ลกโดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิาเผชญิ
กบัวกิฤตการณ์รา้ยแรง คอืภาวะเศรษฐกจิตกต ่า (Depression) ใน ค.ศ.1929 ผนวกกบัความเตบิโตของ
ลทัธินาซีในเยอรมนี และลัทธิฟาสชิสต์ในอิตาลี ที่น าไปสู่สงครามโลกครัง้ที่ 2 (ค.ศ.1939 – 1945) 
ในช่วงนี้ มุมมองการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ เกิดปรากฏการณ์ที่อาจวเิคราะห์เชงิทฤษฎี
ออกไดเ้ป็น 3 ปทสัถาน คอื ทฤษฎเีสรนีิยมแบบตะวนัตก (Western Libertarianism) ทฤษฎอี านาจนิยม
นาซีและฟาสชิสต์ (Nazi-Fascist Authoritarianism) และทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยมมาร์กซิสต์ -เลนินิสต ์
(Marxist-Leninist Totalitarianism) 

1. ทฤษฎอี านาจนิยมนาซแีละฟาสชสิต์ หลกัการและกลยุทธก์ารสื่อสารไดถู้กน ามาใชท้ัง้เชงิรุก
และเชงิรบั เยอรมนียุคอดอลฟ์ ฮติเลอร ์(Adolf Hitler) และอติาลยีุคเบนิโต มุสโสลนิี (Benito Mussolini) 
พฒันากลไกการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda machine) ตัง้แต่ระดบัแผนกขึน้ไปสู่ระดบักระทรวง ใช้
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สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง ละครและภาพยนตร์ ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา (psychological 
actions) โน้มน้าวจงูใจใหห้ลงเชื่อในลทัธถิอืเชือ้ชาตผิวิพรรณ (racism) และการก าจดัศตัรขูองสงัคม 

โยเซฟ เกิบเบลส์ (Joseph Goebbels) ประสบความส าเรจ็สูงในการแปรกลยุทธ์จติวทิยาการ
สื่อสาร ออกมาเป็นโครงสรา้งของรฐัทีม่ปีระสทิธภิาพในการปลุกระดมคนเยอรมนัใหท้ าตามความคดิของ
ผูน้ า (Führer) อย่างมวัเมา จนถงึกบัร่วมกนัสงัหารยวิหลายลา้นคนดว้ยวธิกีารโหดรา้ยทารุณ แซรจ์ ชา
โกตีน (Serge Tchakhotine) ศาสตราจารย์จติวทิยาสงัคมแห่งมหาวทิยาลยัปารสี ศึกษายุทธการการ
โฆษณาชวนเชื่อของเยอรมนี เขยีนเป็นหนังสอืเล่มส าคญัประกอบการบรรยายเรือ่ง “Le Viol des foules 
par la propagande politique” (การข่มขนืฝงูชนด้วยการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมอืง) ตพีมิพ์ใน ค.ศ.
1940 ก่อนสงครามโลกครัง้ทีส่องเพยีงสองเดอืน 

อกีเรือ่งหนึ่งคอื “ปรชัญาและโครงสรา้งของฟาสซสิต์เยอรมนั” โดยโรเบริต์ เอ แบรด ี(Robert A. 
Brady) ศาสตราจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย ตีพิมพ์ในอังกฤษ ค.ศ.1937 
ยุทธการการโฆษณาชวนเชื่อของเยอรมนี เป็นปรากฏการณ์ทางการเมอืงและสงัคมที่ผลกัดนัให้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาวิชาการรณรงค์ทางการเมืองและสาธารณมติ (Political Campaign and 
Public Opinion)  ในสาขาจติวทิยาสงัคม  รฐัศาสตร์  และนิเทศศาสตร์  ยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
วอลเตอร ์ลปิมนัน์ (Walter Lipmann) นักวารสารศาสตรอ์เมรกินัเขยีนเรือ่ง “สาธารณมต”ิ ใน ค.ศ.1922 
แฮโรลด์ ด ีลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) ศาสตราจารย์รฐัศาสตร์อเมรกิันเขยีนเรื่อง “เทคนิคการ
โฆษณาชวนเชื่อในสงครามโลก” ค.ศ.1927 และ “การโฆษณาชวนเชื่อและเผดจ็การ” ค.ศ.1936 ทัง้สอง
นับว่าเป็นผูบุ้กเบกิคนส าคญัใหส้าขาวชิาการสื่อสารการเมอืงขึน้มาเคยีงขา้งสาขาวชิาการสื่อสารองคก์ร
ทีม่กีารประชาสมัพนัธเ์ป็นแกนหลกั 

ในช่วงนี้นักวชิาการหลายคนได้รบัมอบหมายจากรฐับาลให้ท าหน้าที่วจิยัเกี่ยวกบัการโฆษณา
ชวนเชื่อและข่าวสารสรงคราม เพื่อใช้เป็นกลยุทธก์ารสื่อสารต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายอกัษะ
ในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 พอล เอฟ ลาซารส์เฟลด์ (Paul F. Lazarsfeld) เป็นคนหนึ่ง
ที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นหวัหน้าส านักงานวจิยัวิทยุของมูลนิธริอคกี้เฟลเลอร์  และต่อมาเป็นนักวจิยัที่
ปรกึษาของส านักงานสารนิเทศสงคราม เขาได้ผลิตผลงานวิจยัที่ส าคัญหลายชิ้น รวมทัง้การสร้าง
สมมติฐานการไหลสองทอดของข่าวสาร (Two-step flow hypothesis) หลายเป็นคนหนึ่ งที่ร่วม
วางรากฐานการวจิยัเพื่อสรา้งทฤษฎกีารสื่อสารในสหรฐัอเมรกิา 

2. ทฤษฎเีสรนีิยมแบบตะวนัตก จากการทีจ่ะต้องเขา้ร่วมรบกบัฝ่ายพนัธมติรทัง้ในแนวหน้าและ
แนวหลัง รวมทัง้การแก้ปญัหาเศรษฐกิจตกต ่ าภายในประเทศ ท าให้ประธานาธิบดี แฟรงคลิน ด ี
โรสเวลต์เองก็ต้องหนัมาพึ่งพากลยุทธก์ารประชาสมัพนัธ์ ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ โดย
ได้สร้างลทัธนิิวดีล (New Deal) เพื่อแก้ปญัหาความสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่าง
เศรษฐนีายทุนกับคนจน ได้ใช้บุคลิกเฉพาะตนที่เต็มเป่ียมไปด้วยความมีมนุษยสมัพันธ์  รวมทัง้สื่อ
สิง่พิมพ์และวทิยุกระจายเสยีงในการจูงใจคนอเมรกิันให้เห็นความจ าเป็นที่จะต้องเข้าร่วมรบกบัฝ่าย
พนัธมติร นบัว่าเป็นการน าหลกัการและทฤษฎกีารประชาสมัพนัธข์องภาคเอกชนไปใชใ้นภาครฐัไดอ้ยา่ง
ผล หลงัสงครามจงึได้มกีารเปิดสอนวิชาการสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) และบรกิาร
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ข่าวสารสาธารณะ (Public information Service) ทัง้ในอเมรกิาและยุโรปกลายเป็นแขนงวชิาหนึ่งของ
การประชาสมัพนัธ์ในประเทศไทยที่เรยีกว่า “การประชาสมัพนัธ์ภาครฐั” หรอื “การประชาสมัพนัธ์ของ
รฐับาล” ถอืไดว้่าเป็นทฤษฎกีารสื่อสารภายในกรอบปทสัถานการเมอืงแบบเสรปีระชาธปิไตย 

3. ทฤษฎีเบ็ดเสรจ็นิยมแบบมารก์ซิสต์-เลนินิสต์ ส าหรบัในสหภาพโซเวยีต ตัง้แต่การปฏิวตัิ
รสัเซียใน ค.ศ.1920 เลนินเขียนทฤษฎีการเมืองแนวสังคมนิยมหลายเล่ม  ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารมวลชน เขาไดเ้สนอแนวคดิส าคญัทีว่่า สื่อมวลชนจะต้องเป็นของรฐัโดยการควบคุมของพรรค มี
หน้าทีใ่นการใหก้ารศกึษาแก่ชนชัน้กรรมาชพี มใิช่ท าธุรกจิขายขา่วเช่นในประเทศเสรนีิยม ซึง่สื่อมวลชน
มกัจะกลายเป็นเพยีงเครื่องมอืของนายทุน ทฤษฎพีื้นฐานอุดมทศัน์มาจากทฤษฎมีารก์ซสิต์ผสมผสาน
กนัออกมาเป็นทฤษฎีมาร์กซสิต์-เลนินิสต์ (Marxism-Leninism) ซึ่งจะมอีิทธิพลอย่างมากต่อประเทศ
คอมมวินิสตห์ลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศจนีและประเทศเวยีดนาม 

มองในแงท่ฤษฎปีทสัถาน (normative theory) ทฤษฎมีารก์ซสิต์-เลนินิสต์ สรา้งรฐัเบด็เสรจ็นิยม 
(totalitarian state) ที่รฐัมอี านาจเต็มในการด าเนินงานการสื่อสารมวลชน เพื่อให้เป็นกลไกการโฆษณา
ชวนเชื่อ (propaganda machine) ทีจ่ะปลุกระดมมวลชนและผลกัดนัประเทศไปสู่ความเป็นสงัคมนิยมที่
สมบูรณ์ การศกึษาวารสารศาสตรส์งัคมนิยม (socialist journalism) ในประเทศคอมมวินิสต์จงึไดมุ้่งเน้น
ไปที่เป้าหมายอุดมการณ์น้ีนับตัง้แต่ทศวรรษ 1920 เรื่อยมาจนถึงครึ่งหลงัของครสิต์ศตวรรษที่ 20 
คู่ขนานมากับวารสารศาสตร์นิยม (liberal journalism) ในประเทศตะวันตกและที่นิยมตะวันตก 
(https://www.baanjomyut.com/library/communication_theory/02_1.html, 24 Aug 2018) 

อย่างไรก็ตาม ในขณะช่วงของการสงคราม แมจ้ะมกีารพฒันาองค์ความรู ้อุดมการณ์ความคดิ 
แนวคดิทฤษฎี และสื่อใหม่เพื่อการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย แต่นกพิราบ
สื่อสารกไ็ด้มบีทบาททอย่างมากเช่นกนั ซึ่งในเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 พวกมนัยิง่มบีทบาทมาก
ขึน้ เมื่อทางการฝ่ายต่อต้านได้มกีารส่งนกพริาบสื่อสารจ านวนเกอืบ 17,000 ตวั ส่งข่าวไปให้กบัทหาร
หน่วยใต้ดนิที่มกีารต่อต้านทางการเยอรมนั และมนีกพริาบที่รอดมาจากสงครามถงึ 2,000 ตวัด้วยกนั 
และพวกมนัไดบ้นิกลบัออกมาอยา่งปลอดภยัอกีดว้ย จากเหตุการณ์นี้นกพริาบสื่อสารนัน้ยงัมสี่วนร่วมใน
การช่วยเหลอืนักบนิจ านวนมากให้รอดพ้นจากอนัตรายในสงคราม พวกเขาจงึได้น านกพริาบตดิตวัไป
ดว้ยแล้วใช้พวกมนัน าข่าวสาร หรอืน าสญัญาณขอความช่วยเหลอื มายงัหน่วยกู้ภยัในกรณีที่เครื่องบนิ
ประสบอุบตัเิหตุพุ่งตกลงทะเล โดยจากเหตุการณ์นัน้ ในสมยัสงครามโลกรปูนกพริาบสขีาวจงึกลายเป็น 
“สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพ” หมายถึง ความสงบ ปลอดภยั และสนัติสุขของมวลประชาชาติ นกพิราบ
สื่อสารในยคุสงครามเปรยีบเสมอืนวรีบุรษุ (https://www.petcitiz.info/, 24 Aug 2018) 

การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศก่อนยุคสงครามเย็น จงึเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
อุดมการณ์ความคดิทางการเมอืงเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศได้
ส่งผลต่อสงครามนับตัง้แต่อดตีโบราณ เช่น สมยักรกี โรมนั สงครามโลกครัง้ที่หนึ่ง สงครามโลกครัง้ที่
สอง ซึ่งได้มกีารพฒันาในเชิงแนวคดิทฤษฎี และสื่อซึ่งเป็นเครื่องมอืทางการสื่อสารระหว่างประเทศ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการท าสงคราม หรอืการเผยแพรอุ่ดมการณ์ความคดิของชนชาตนิัน้ๆ 
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หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องท่ี 9.2.1 แล้ว โปรดปฏิบติักิจกรรม 9.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.2 เร่ืองท่ี 9.2.1 

 

เรื่องท่ี 9.2.2 การส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศนับตัง้แต่
ยคุสงครามเยน็ถึงปัจจบุนั 
 

หลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ก้าวขึ้นสู่ฐานะมหาอ านาจ นโยบายการ
สื่อสารของสหรฐัอเมรกิาทีเ่รยีกว่า “กระแสเสรีด้านข่าวสาร” (Free flow of information) กลายเป็น
หวัใจของนโยบายต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา ผู้มบีทบาทคนส าคญัคนหนึ่งในนโยบายสงครามเยน็
ของสหรฐัอเมรกิา คือ จอห์น ฟอสเตอร์ ดลัเลส (John Foster Dalles) เคยกล่าวถึงความส าคญัของ
กระแสเสรดี้านข่าวสารว่า “ถ้าข้าพเจ้ามีสทิธทิี่จะก าหนดนโยบายต่างประเทศได้เพียงประการเดียว
เท่านัน้ กระแสเสรดี้านข่าวสาร คอื นโยบายที่ขา้พเจ้าจะเลอืก” (บุญรกัษ์ บุญญะเขตมาลา, 2539: 30 
อา้งใน เพิง่อา้ง, 15) 

พรอัมกนันัน้สหรฐัอเมรกิายงัได้ด าเนิน “แผนการมารแ์ชล” (Marshall Plan) อนัเป็นแผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิของยุโรปภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง เพื่อให้ประชาชาติเสรใีนยุโรป สามารถรกัษาความ
มัน่คงทางการเมืองและสังคมของตนให้ด ารงอยู่ได้โดยอิสระ และเพื่ อขยายตลาดการค้าของ
สหรฐัอเมรกิาใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ นายพลจอรจ์ ซ ีมารแ์ชล (George c. Marshall) จงึไดเ้น้นความส าคญั
ของแผนการมารแ์ชลว่า “สมควรแล้วที่สหรฐัอเมรกิาจะต้องช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของโลกให้กลบัเข้าสู่
สภาพปกตแิละมัน่คง มฉิะนัน้แลว้โลกกจ็ะไม่มเีสถยีรภาพทางการเมอืงและสนัตภิาพทีแ่น่นอน นโยบาย
ของเรามไิดข้ดัขวางชาตหิรอืลทัธใิด แต่ต้องการจะขจดัความหวิโหย ความยากจน ความท้อแท้สนิหวงั 
และความโกลาหลวุ่นวาย จดุประสงคก์เ็พื่อจะท าใหเ้กดิสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ ัน่คง จนสถาบนั
ทีเ่ป็นอสิระเสรทีัง้หลายสามารถด ารงอยูไ่ดต่้อไป ... รฐับาลใดทีข่ดัขวางการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของชาตอิื่นๆ 
จะไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจากเรา” (George c. Marshall, 1956: 346 อา้งใน เพิง่อา้ง, 15) 

หลกัการของกระแสเสรดี้านข่าวสาร อนัเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของลทัธกิารค้าเสร ี(Free 
trade doctrine) จงึครอบครองอาณาบรเิวณต่างๆ ของโลกเอาไว้เป็นจ านวนมาก ผลกระทบประการ
ส าคญัของระบบการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศที่มสีหรฐัอเมรกิาเป็นผู้กุมอ านาจอยู่ในสมยั
สงครามเยน็ คอื การสรา้งระบบจกัรวรรดนิิยมอเมรกินั ซึง่ในการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศนัน้ 
ถือว่า “จกัรวรรดินิยมโดยสื่อ” (Media imperialism) เป็นส่วนประกอบส าคญัที่สุดของระบบจกัรวรรดิ
นิยมวฒันธรรม (Cultural imperialism) 

นกัวชิาการส านักการครอบง าทางวฒันธรรม (Cultural domination) อธบิายว่า แต่เดมิการขยาย
อาณานิคมของจกัรวรรดนิิยมแบบโบราณนับตัง้แต่สมยัโรมนั มาจนถงึสเปน และองักฤษนัน้ ยงัใชก้ าลงั
ทหารและอาวุธสงครามเป็นหลกั แต่ในยุคจกัรวรรดนิิยมรุน่ใหม่ ไดใ้ชก้ าลงัดา้นเศรษฐกจิ และอาวุธดา้น
ข่าวสารเป็นเครื่องมอื เป้าหมายของการยดึกุมมใิช่การครอบครองพื้นทีท่างภูมศิาสตร์ หากแต่เป็นการ
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ครอบครองทางวฒันธรรมและจติส านึกของประชาชน ให้วฒันธรรมทัว่โลกมรีปูแบบเป็นอย่างเดยีวกนั
ทัง้หมด (Standardization) ทัง้นี้  ส่วนหนึ่งก็เพื่อเอื้ออ านวยต่อระบบการผลิตและกระจายสนิค้าแบบ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นัน้เอง (กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 165-166 อ้างใน เพิง่อ้าง, 16) ดงันัน้ สิง่ที่
สื่อมวลชนเสนอออกไปจงึมิใช่แค่ข้อมูลข่าวสารเท่านัน้ หากแต่ม ี“ค่านิยม” แฝงอยู่ในนัน้ด้วย และ
รายการของสื่อมวลชนก็มิใช่สินค้าแบบธรรมดา แต่เป็น “สินค้าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ” 
(Cultural/Spiritual commodity) ทีส่ง่ผลไปถงึจติส านึกส่วนลกึ ของผูบ้รโิภคดว้ย 

เฮอรเ์บริต์ ไอ. ชลิเลอร ์(Herbert I. Schiller) (เฮอรเ์บริต์ ไอ. ชลิเลอร,์ แปลโดย อุบลรตัน์ ศริยิุว
ศักดิ ,์ 2533 : 30-31 อ้างใน เพิ่งอ้าง, 16) คือ ผู้บุกเบิกความรู้ในแขนงนี้  งานเขียนเรื่อง Mass 
Communication and American Empire (1969) แ ล ะ  Communication and Cultural Domination 
(1976) ของเขา ถอืเป็นหนงัสอืคลาสสคิทีม่อีทิธพิลต่องานเขยีนในส านกัเดยีวกนัในยคุต่อๆ มา นอกจาก
จะอธิบายเรื่องที่ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมถูกท าให้กลายเป็น  สินค้าอุตสาหกรรม (The 
industrialization of information and culture) ภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลก (Global economy) แล้ว เขา
ยงัไดพ้ยายามเชื่อมโยงใหเ้หน็ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสทิธเิสรภีาพของภาคประชาชนว่า ในระบบทีข่อ้มลู
ข่าวสารและวฒันธรรมกลายเป็นสนิคา้นัน้ ผูท้ี่มสีทิธเิสรภีาพในการแสดงออกทางความคดิเหน็มากกว่า
คนกลุ่มอื่นทัง้หมดในสงัคม คอื กลุ่มบรรษัทสื่อขา้มชาติ (International media corporation) และธุรกิจ
เอกชนดา้นสื่อ เพราะกลุ่มผูผ้ลติและกระจายสื่อไดท้ าหน้าทีแ่ปรอารมณ์ ความรูส้กึ และความคดิออกมา
เป็นภาษาในรูปแบบต่างๆ แล้วน ามาขายเป็นสนิค้า สิง่ที่เคยเป็นภาษาและวฒันธรรมของสาธารณชน 
(Public expression) จึงแปรเปลี่ยนไปเป็นภาษาและวัฒนธรรมของบรรษัทเอกชน (Corporate 
expression) และยิง่ไปกว่านัน้ ขอ้มูลข่าวสารสาธารณะต่าง ๆ และระบบการศกึษาที่ถอืว่าเป็นบรกิาร
ภาคสาธารณะ ก็จะถูกแปรไปเป็นธุรกจิภาคเอกชน (Privatization and commercialization) ซึ่งย่อมจะ
ส่งผลเรื่องความเท่าเทยีมกนัของปจัเจกบุคคลในการได้รบัหรอืเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร และความรูอ้นัเป็น
ปจัจยัพืน้ฐานของการด ารงชวีติในปจัจบุนั 

ความคิดที่ว่าไม่ควรมอีะไรเป็นเครื่องกีดขวางการไหลของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่าง
ประเทศ จงึกลายเป็นความคดิหลกัที่ครอบง าเวทรีะหว่างประเทศ ในเรื่องความสมัพนัธ์ทางการสื่อสาร
และวฒันธรรม ความเป็นมาและการขยายตวัของแนวความคดิเรื่องกระแลข่าวสารเสร ีอาจกล่าวได้ว่า 
อยู่ในช่วงเดยีวกบัที่สหรฐัอเมรกิามบีทบาทเป็นเจา้โลก เมื่อมองยอ้นหลงัไปจะพบว่าปรากฏการณ์ทาง
ประวตัศิาสตรท์ีป่ระจวบเหมาะกนัระหว่างนโยบายเรือ่งกระแสข่าวสารเสรกีบัการครองความเป็นเจา้โลก
ของสหรฐัอเมรกิา มไิด้เกดิขึน้อย่างบงัเอญิเพราะในขณะที่สงครามโลกครัง้ที่ลองใกลจ้ะสิ้นสุดลง ผู้คุม
นโยบายระดบัสูงของสหรฐัอเมรกิาได้เริม่เตรยีมการส าหรบัอนาคต ก่อนสงครามสิ้นสุดสองปี ก็เป็นที่
ประจกัษ์ชดัว่า สหรฐัอเมรกิาจะไม่ได้รบัความเสียหายจากสงคราม และมีฐานะเป็นเจ้าโลกในทาง
เศรษฐกจิ ประเทศต่างๆ ในโลกซึง่พ้นจากการเป็นอาณานิคม จะเป็นแหล่งธุรกจิส าหรบัเอกชนอเมรกินั
ที่จะไปรเิริม่กิจการและตักตวงผลประโยชน์ได้ ท าให้ธุรกิจอเมรกิันสามารถเติบโต และขยายตัวใน
ขอบเขตทีก่วา้งไกลทีส่ดุของระบบทุนนิยมโลก 
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บรรษัทข้ามชาติซึ่งเป็นผู้จดัการระบบเศรษฐกิจโลกภายใต้บรบิทแวดล้อมเหล่านี้ จงึใช้การ
สื่อสารเป็นปจัจยัส าคญัในระบบบรหิารและควบคุมของบรรษัทเหล่าน้ี การสื่อสารไม่ได้มคีวามหมาย
เพียงข่าวสาร หรอืข้อความเท่านัน้ การสื่อสารยงัก าหนดความเป็นจรงิทางสงัคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การเมอืงทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้ส่งผลต่อเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ทัง้หมดนี้ 
คือพื้นฐานทางสังคมในการด าเนินชีวิต การสื่อสารทางการเมืองเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพใน
กระบวนการควบคุมทางสงัคม ดงันัน้ จงึปรากฏการต่อสูท้างวฒันธรรม และการสื่อสารทางการเมอืงทัง้
ภายในและระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศที่ต่อสู้การครอบง า กบัประเทศที่ต้องการรกัษาสภาพเดมิ 
บทบาทของบรรษัทสื่อขา้มชาตขินาดใหญ่ (Multi-national corporation) จะมทีัง้การแข่งขน้และร่วมมอื
กนัในกจิกรรมการสื่อสารของโลก ภาพของการแลกเปลี่ยนไหลเวยีนของข่าวสารระหว่างประเทศ จงึ
ไม่ใช่ภาพมติเิดยีวที่มกีารไหลไปและไหลกลบัอย่างเป็นระเบยีบเหมอืนแต่ก่อน หากเป็นภาพที่เต็มไป
ด้วยความสบัสน แหล่งผลิตสารมีอยู่ทัว่โลกและการไหลของสารก็มีลักษณะหลายทิศทาง (Multi-
directional flow) ท่ามกลางภูมทิศัน์ของการสื่อสารโลกที่เปลีย่นแปลง แนวคดิจกัรวรรดนิิยมโดยสื่อ จงึ
ถูกหยบิยกขึน้มาเป็นประเดน็อกีครัง้ (จฑุาภรณ์ ธรรมวหิาร, 2546: 17-18) 

สภาพการณ์ดงักล่าวเป็นที่มาของแนวความคดิเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบข่าวสารโลกใหม่ (New 
World Information Order) กระแสการต่อต้านเพื่อบรรเทาเบาบาง หรอืขจดัการครอบง าทางวฒันธรรม 
ไดเ้ริม่ก่อตวัขึน้มาตัง้แต่ทศวรรษ 1970 เมือ่องคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประซาชาต ิ
(UNESCO) ออกมาประกาศว่ามคีวามจ าเป็นทีร่ฐับาลประเทศต่าง ๆ จะตอ้งหนัมาตกลงกนัใหม่ ในเรื่อง
ของการกระจายเสยีงโดยตรงจากดาวเทยีมไปสู่ครวัเรอืนของประชาชน เพราะหลกัการเรื่อง “เสรภีาพ
ของข่าวสาร” นัน้ เป็นคนละเรื่องกบัเรื่อง “อธปิไตยของแต่ละประเทศ” และจะต้องมกีารท าขอ้ตกลงกนั
ใหมใ่นเรือ่งการไหลของขา่วสารในโลก ซึง่เตม็ไปดว้ยการขาดความสมดุล 

การเกดิความไม่สมดุลในกระแสข่าวสารของระบบการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศต่าง 
ๆ ทัว่โลก เป็นเรื่องที่สลบัซบัข้อนและแตกต่างกันทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ การแพร่ของข้อมูล 
ข่าวสารจากประเทศที่พฒันาแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไม่เพยีงแต่เป็นการท าลาย
วฒันธรรม และความเป็นตวัของตวัเองของบรรดาประเทศด้อยพฒันาเท่านัน้  หากยงัเป็นอ้นตรายต่อ
ความมัน่คงของประเทศเลก็ๆ อกีดว้ย 

ปญัหาของการตกเป็นจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural imperialism) ก็คือ ประเด็น
เกี่ยวกบักระแสเสรขีองข่าวสารขอ้มูล (Free flow of information) ซึ่งประเทศโลกที่สามได้เริม่ตระหนัก
ถงึลกัษณะของความสมัพนัธด์า้นการสื่อสารของตน กบัประเทศทีม่กีารพฒันาอุตสาหกรรมระดบัสงู เป็น
การสื่อสารแบบทิศทางเดียว (One - way flow) จากประเทศที่ร ่ารวยกว่าและมอี านาจมากกว่ามาสู่
ประเทศยากจน การสื่อสารดงักล่าวจงึมลีกัษณะขาดความสมดุล ท าใหเ้กดิการเสยีเปรยีบในทุกดา้น 

ความไมส่มดุลเป็นอย่างมากระหว่างกระแสขา่วสารของประเทศต่างๆ ในโลก เป็นผลมาจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการศกึษา วฒันธรรม จากประเทศโลกทีห่นึ่งมายงัประเทศโลกทีส่าม ซึง่ผ่านมาทาง
สื่อมวลชนในรปูแบบต่างๆ ดว้ยสาเหตุดงักล่าว แนวความคดิเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบเศรษฐกจิโลกใหม่ 
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(New world economic order) และการจดัระเบยีบข่าวสารโลกใหม ่(New world information order) ได้
กลายเป็นสญัลกัษณ์การแสวงหาของประเทศโลกทีส่าม 

การแสวงหาระเบยีบข่าวสารโลกใหม่ ไดร้บัการปรุงแต่งใหเ้ป็นรปูร่างขึน้โดย มุสตาฟา มาสมูด ิ
(Mustapha Masmoudi) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงข่าวสารของรฐับาลตูนิเซีย แนวความคิดนี้มุ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของการสื่อสารระหว่างประเทศที่ถูกครอบง าอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สหรฐัอเมรกิา เป้าหมายของแนวความคิดน้ี คือ การท าให้โลกที่สามมีความแข็งแรงยิง่ขึ้น 
สามารถพึง่ตนเองไดม้ากยิง่ขึน้ในดา้นการสื่อสาร อนัถอืว่าเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัขบวนการสรา้ง
ชาตใินแงเ่ศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม 

องค์การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ไดข้อ้สรุปในสมชัชา
ใหญ่เมื่อ ค.ศ. 1976 ว่า “ควรจะให้ความส าคญัสูงสุดแก่การแสวงหามาตรการที่จะลดช่องว่างทางการ
สื่อสารระหว่างประเทศทีพ่ฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา เพื่อน ามาซึง่กระแสข่าวสารระหว่างประเทศ
ทีเ่สรแีละสมดุลยิง่ขึน้" (ระววีรรณ ประกอบผล, 2525: 92 อ้างใน เพิง่อ้าง, 19.) ในปีต่อมาจงีได้แต่งตัง้
คณะกรรมการระหว่างประเทศ ขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อศกึษาปญัหาด้านการสื่อสาร โดยการน าของ ฌอน 
แมคไบรด์ (Sean MacBride) ซึ่งเคยได้รบัทัง้รางวลัโนเบล และรางวลัสนัติภาพเลนิน (ค.ศ.1980) ได้
จดัพมิพ์รายงานขึน้มาฉบบัหนึ่ง เพื่อเรยีกรอ้งหาระบบข่าวสารและการสื่อสารโลกใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ เป้าหมายหลกัคอืการแลกเปลีย่นข่าวสารทีเ่ป็นธรรมยิง่ขึน้ เป็นกลางยิง่ขึน้ มกีารใหแ้ละการรบัซึง่
กนัและกนัมากขึน้ กล่าวคอื กระแสการสื่อสารแบบพึ่งพงิมน้ีอยลง การกระจายข่าวสารจากเบื้องบนสู่
เบือ้งล่างมน้ีอยลง แต่มกีารพึง่พาอาศยัตนเองมากยิง่ขึน้ ผลประโยชน์ตกแก่มนุษยชาตทิัง้มวลมากยิง่ขึน้ 
(เรือ่งเดยีวกนั) 

เฮอรเ์บริต์ ไอ. ชลีเลอร ์เหน็ว่า หลกัการกระแสเสรแีห่งข่าวสารไดร้บัการยอมรบัอยา่งท่วมทน้ใน
วงการการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ แต่ในเวลาต่อมากลบัตกเป็นฝา่ยรบั แทนทีจ่ะเป็นฝ่ายรุก
อยา่งแต่ก่อน สนธสิญัญาเฮลซงิก ิจากการประชุมว่าดว้ยความมัน่คงและความร่วมมอืระหว่างประเทศใน
ทวปียุโรปใน ค.ศ.1973 - 1975 อาจถอืไดว้่าเป็นการจ ากดัแนวความคดิกระแสเสรี ซึง่ตรงกนัขา้มกบัที่
สหรฐัอเมรกิากล่าวอ้าง และในการประชุมใหญ่ครัง้ที ่18 ขององคก์าร UNESCO ใน ค.ศ.1974 ทีป่ระชุม
ไดร้บัรองแผนระยะกลางส าหรบั ค.ศ.1977 - 1982 ซึง่เสนอว่าแนวความคดิกระแสเสรแีห่งข่าวสารแบบ
เก่านัน้ควรจะมกีารเพิ่มเติมเสียใหม่ว่า ต้องเป็นกระแสข่าวสารที่สมดุลมากขึ้น ทัง้ในระดบัระหว่าง
ประเทศ ภายในภมูภิาค และระหว่างภมูภิาค (เฮอรเ์บริต์ ไอ. ชลิเลอร,์ อา้งแลว้: 59 อา้งใน เพิง่อา้ง, 20) 

ภายหลงัการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นใน ค.ศ.1989 ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศและการ
สื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศเขา้สู่ยุคโลกาภวิตัน์อย่างชดัเจน อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ทุน และเทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร น าไปสู่การที่โลกเปรยีบเสมอืนหนึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกัน 
(Global Village) ที่มแีนวโน้มเป็นครอบครวัชาวโลก (Global Household) เกิดการเปลี่ยนแปลงในมติิ
ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในเวลาต่อมา 

การเกิดขึน้ของโลกาภวิตัน์และสงัคมสารสนเทศได้ส่งผลกระทบทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคลและ
สงัคมในมติต่ิาง ๆ มากมาย อาท ิผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ ผลกระทบดา้นการเมอืง ผลกระทบดา้นสงัคม
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และวฒันธรรม ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบดังกล่าวไม่ได้มีเพียงผลกระทบในทางบวกเท่านัน้  แต่ยงัมี
ผลกระทบทางลบทีต่ามมา จนก่อใหเ้กดิการต่อตา้นโลกาภวิตัน์เกดิขึน้ ซึง่คุณลกัษณะของการต่อต้านที่
เป็นการเคลื่อนไหวทางสงัคมนี้มลีกัษณะที่แตกต่างจากอดตี โดยมคีุณลกัษณะเด่น คอื การเกดิการมี
ส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางทัว่โลก กระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศมไิดจ้ ากดัอยูเ่พยีงการ
สื่อสารระหว่างรฐัต่อรฐั หรอืผู้น าต่อผู้น า แต่ยงัมตีัวแสดงที่ไม่ใช่รฐั (Non-State actors) ที่เกิดขึ้นอีก
มากมาย เช่น องคก์รภาคประชาสงัคมระหว่างประเทศ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมระหว่างประเทศ 
เป็นต้น กระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศดงักล่าว ยงัเกิดขึ้นอย่างรวดเรว็กว่าที่เคย
เป็นมาเนื่องจากคุณลกัษณะของสื่อใหม่ (new media) เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อสงัคมออนไลน์ โทรทศัน์
ผ่านดาวเทียม สามารถสร้างเครอืข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง รวดเรว็ประกอบกับคุณลกัษณะบาง
ประการของโลกาภวิตัน์เอง ทัง้นี้ขอ้ดทีีเ่ด่นชดัของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวคอื การกระตุ้นให้เกดิการมี
ส่วนรว่มของประชาชนไดโ้ดยงา่ย การขจดัความยุง่ยากและขจดัความสิน้เปลอืงทรพัยากร 

อย่างไรกต็าม การเขา้มามสี่วนร่วมไดง้่ายของประชาชนอาจท าให้เกดิการขาดความรูส้กึร่วมถงึ
ปญัหานัน้ ๆ อย่างแทจ้รงิ ขาดการอภปิรายอยา่งเหน็หน้าค่าตา รวมถงึยากทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธเ์พื่อ
ท าการเจรจาต่อรองในขัน้ตอนต่อไป นอกจากนี้ การรวมตวัที่ง่าย ยงัอาจท าให้บุคคลที่สามขาดความ
เชื่อถือในการรวมพลงัดงักล่าวซึ่งนับเป็นขอ้จ ากดัส าคญัของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ
รปูแบบใหมน่ี้ 

โลกาภวิตัน์สะท้อนให้เห็นว่า เงื่อนไขชวีติสงัคมสมยัใหม่ท าให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลกนัสามารถมี
อทิธพิลหรอืไดร้บัอทิธพิลต่อกนัได้อย่างกวา้งขวางและรวดเรว็ เป็นการยดืขยายความสมัพนัธเ์ชื่อมโยง
ระหว่างเหตุการณ์ทีเ่กดิในทอ้งถิน่และทีเ่กดิในถิน่ทีห่่างไกล (วฒันา สุกนัศลี, 2548 อ้างใน พรรณพลิาศ 
กุลดลิก, 2560: 64) ส่งผลใหส้งัคมต่างๆ ทัว่โลกมลีกัษณะคล้ายคลงึกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพฒันา
จากสังคมดัง้เดิมเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีว ัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบตะวันตก  ซึ่งเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เรยีกว่า กระบวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะทนัสมยั(Modernization) (วภิาว ีเอี่ยมวรเมธ, 
2549: 83-92. อ้างใน เรื่องเดยีวกนั.) ทัง้นี้การแพร่กระจายที่รวดเรว็นี้เองไดท้ าให้โลกในยุคโลกาภวิตัน์
กลายเป็นหมู่บา้นโลก (Global Village) ตามค ากล่าวของ มารแ์ชลล ์แมคลแูฮน (Marshall McLuhan) ที่
อธิบายว่า หมู่บ้านโลกนั ้น หมายถึงโลกยุคใหม่ที่ตัง้อยู่บนฐานของเทคโนโลยี อันน าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงที่เร่งเร็วขึ้นในทุกระดับของสังคมมนุษย์  ท าให้โลกทัง้โลกกลายเป็นสังคมเดียวกัน 
(McLuhan, Marshall, 1964 อา้งใน เพิง่อา้ง, 65) 

จากสภาวะหมู่บ้านโลกได้ก่อให้เกดิความรูส้กึมสี่วนร่วมของพลเมอืงโลกที่อยู่ห่างไกลกนัแต่มี
ความสนใจในประเดน็เดยีวกนัได้อย่างง่ายดาย ผ่านกระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
และก่อให้เกิดการรวมตวั/การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมของประชาชนที่มคีวามสนใจร่วมกนั และท างาน
ร่วมกนัด้วยความสมคัรใจเพื่อผลกัดนัประเด็นต่างๆ เชื่อมโยงกันทัว่โลก หรอืภาคประชาสงัคมโลก
นัน่เอง ซึง่ในปจัจุบนันับแต่มกีารเกดิขึน้ของสื่อใหม่ (new media) นัน้การปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Social 
interaction) อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (นิติ ภวคัรพนัธุ์, 2559, v1.midnightuniv.org อ้างใน เรื่อง
เดยีวกนั) ได้แก่ การตดิต่อที่ต้องเจอหน้าค่าตาพบปะกนั ซึ่งเป็นลกัษณะของสงัคมก่อนสมยัใหม่ และ
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การสมัพนัธ์ที่ติดต่อกนัจากระยะไกล โดยมรีะบบสื่อสารและคมนาคมสมยัใหม่เข้ามาช่วย ท าให้ผู้คน
สามารถสรา้งปฏสิมัพนัธข์า้มเวลาและพืน้ที่ ส่งผลใหก้ารสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในปจัจุบนั
เป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ที่น าไปสู่การสร้างค่านิยม ความเชื่อ รวมไปถึง
แบบแผนการด ารงชวีติรว่มกนัตามมา เนื่องจากเป็นรปูแบบการสื่อสารทีส่ามารถใหข้อ้มลู เปิดโอกาสให้
คู่สนทนามกีารซกัถาม อภิปรายในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน รวมไปถึงความสามารถในการชกัจูงใจคู่
สนทนา ซึง่นับว่าเป็นรปูแบบการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพท าใหเ้ราไดเ้หน็การเคลื่อนไหวของภาคประชา
สงัคมโลกในรปูแบบใหม่ทีม่กีารรวมตวัและมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัโดยอยู่ห่างไกลไม่จ าเป็นต้องเหน็หน้าค่า
ตาผูร้ว่มขบวนการ 

จากการที่สภาวะโลกาภิวตัน์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในหลากหลายมิติซึ่งผลกระทบ
ดงักล่าวโดยเฉพาะดา้นลบนัน้ก่อใหเ้กดิขบวนการต่อต้านโลกาภวิตัน์หรอืต่อตา้นประเดน็ทีเ่กดิจากโลกา
ภวิตัน์ตามมา อาท ิการต่อต้านบรรษทัขา้มชาติ การต่อต้านระบบการเมอืงของต่างประเทศ การต่อต้าน
วฒันธรรมป๊อบ เป็นต้น กระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศของตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐัเหล่านี้ 
จงึมลีกัษณะที่แตกต่างจากในอดตี โดยมคีุณลกัษณะเด่นคอื เกดิการมสี่วนร่วมอย่างกวา้งขวางทัว่โลก 
และรวดเรว็กว่าทีเ่คยเป็นมาเนื่องจากคุณลกัษณะของสื่อใหมแ่ละคุณลกัษณะของโลกาภวิตัน์ดงักล่าว 

ปจัจยัส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศคอื สื่อ
ใหม่ ซึง่หมายถงึ สื่อทีเ่อื้อใหผู้ส้่งสารและผูร้บัสารท าหน้าทีส่่งสารและรบัสารไดพ้รอ้มกนัเป็นการสื่อสาร
สองทาง และยงัท าหน้าทีส่่งสารไดห้ลายอย่างรวมกนั คอื ภาพ เสยีง และขอ้ความไปพรอ้มกนั โดยรวม
เอาเทคโนโลยีของสื่อดัง้เดิมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์  (Burnett, R. and 
Marshall D.P., 2003 อ้างใน เพิง่อ้าง, 67) อนัได้แก่ สื่ออนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบต่างๆ โดยคุณลกัษณะที่
เป็นจุดเด่นของสื่อใหม่ในเชงิสงัคม คือ การส่งเสรมิให้เกิด “สงัคมเครอืข่าย” (Network Society) ที่มี
โครงสรา้งยดึโยง เชื่อมต่อ และปฏบิตักิารผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารซึง่สงัคมเครอืข่ายนี้
ไดส้่งผลต่อมติต่ิางๆ มากมาย (อศัวนิ เนตรโพธิแ์ก้ว, 2555: 80-91 อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั) รวมทัง้มติดิา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศดว้ย 

เมื่อมปีระเดน็ที่น่าสนใจถูกจุดประกายขึ้นมาในสงัคม สื่อใหม่ได้เขา้มาท าให้การรวมพลงัของ
สังคมเครือข่ายระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วและเข้มข้นกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต กล่าวคือด้วย
คุณลกัษณะของสื่อใหม่นัน้สามารถสร้างเครอืข่ายทางสงัคมระหว่างประเทศที่กว้างขวางและรวดเรว็
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเดิมที่รฐัมีบทบาทส าคัญ มาสู่การมี
บทบาทของตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั ตัง้แต่การรเิริม่ประเดน็ การรวมกลุ่มเรยีกรอ้ง จนกระทัง่ถงึการแผ่ขยายสู่
โลกแห่งการปฏบิตั ิซึ่งสื่อใหม่มบีทบาทหลกัในการสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหแ้ก่สงัคมระหว่างประเทศ
ในปจัจุบนัอย่างมากมาย การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในปจัจุบนัไม่ได้จ ากดัเพยีงพื้นที่ทาง
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมที่เป็นปญัหาขนาดใหญ่อกีต่อไป หากแต่อยู่ในชวีติประจ าวนั
และมติอิื่นๆ ของสงัคมอกีดว้ย เช่น การสื่อสารทางการเมอืงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมระหว่าง
ประเทศรปูแบบใหม่ (International New Social Movements) ซึง่เรยีกรอ้งในประเดน็ปญัหาทีส่ะทอ้นถงึ
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รปูแบบชวีติและรสนิยมของพลเมอืงโลก ทีม่คีวามไม่พอใจต่อคุณภาพชวีติที่ตกต ่าลงจากสภาวะโลกาภิ
วตัน์ทีจ่ะท าใหโ้ลกทัง้โลกเหมอืนกนั 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าโลกาภวิตัน์ได้ก่อให้เกดิผลกระทบ และความเปลี่ยนแปลงในมติต่ิางๆ 
ขึน้มากมายในสงัคมโลก ซึ่งหน่ึงในปจัจยัทีไ่ดก่้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ คอืเทคโนโลยกีารสื่อสารที่
ไดท้ าให้เกดิพื้นที่ของสื่อใหม่ (New Media Space) และเกดิการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศใน
รปูแบบใหมต่ามมา 
 

หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องท่ี 9.2.2 แล้ว โปรดปฏิบติักิจกรรม 9.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.2 เร่ืองท่ี 9.2.2 
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ตอนท่ี 9.3  
แนวโน้มและกรณีศึกษาของการส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศ 
 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่9.3 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

9.3.1 แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในอนาคต 
9.3.2 กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศในการประชุมสุดยอดผู้น า

สหรฐัอเมรกิากบัเกาหลเีหนือ 
 
แนวคิด 

1. แนวโน้มของการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศจะเป็นไปในทิศทางที่หลายสงัคม
วฒันธรรมในโลกจะต้องมสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิเพื่อสร้างสรรค์กระแสของการสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศทีม่คีวามเท่าเทยีมอย่างสมดุล เพราะน่ีคอืหลกัส าคญัของความเป็น
ประชาธปิไตยในสงัคมระหว่างประเทศ 

2. กรณีศกึษาการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในการประชุมสุดยอดผู้น าสหรฐัอเมรกิา
กบัเกาหลเีหนือ สะท้อนให้เหน็การใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมอืง และการก าหนดวาระ
ขา่วสารเพื่อสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจทีผ่กูสายสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

 
วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาตอนที ่9.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. ท านายแนวโน้มของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในอนาคตได ้
2. วิเคราะห์กรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศในการประชุมสุดยอดผู้น า

สหรฐัอเมรกิากบัเกาหลเีหนือได ้
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เรื่องท่ี 9.3.1 แนวโน้มของการส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศใน
อนาคต 
 

หากพจิารณาทฤษฎรีะบบโลก (World-System Theory) แมจ้ะเน้นเรื่องเศรษฐกจิเป็นหลกั แต่ก็
ปฏเิสธไม่ได้ว่ามผีลกระทบทางด้านการเมอืงและวฒันธรรมเป็นอย่างมากด้วย กล่าวคอื ด้านการเมอืง 
ปจัจุบนัระบบการเมอืงกลายเป็น “การเมอืงระดบัโลก” (World Politics) นัน่คอื การตดัสนิใจในเรื่องต่าง 
ๆ ของแต่ละประเทศ จ าเป็นต้องเกี่ยวพนักบัความเหน็ของประเทศอื่นๆ เช่น การตดัสนิใจของประเทศ
ขอบนอก ต้องได้รบัความเห็นชอบจากประเทศแกนกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอ านาจ
เศรษฐกจิตะวนัตก เช่น การปราบปรามนกัศกึษาทีจ่ตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ ส่งผลใหจ้นีไม่สามารถสมคัรเป็น
สมาชกิขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ไดเ้ป็นระยะเวลานาน 

นอกจากนี้การสร้างวฒันธรรมในระดบัโลก (Global culture) ยงัมปีรากฏในหลายๆ เรื่อง เช่น 
การก าหนดให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล การวางระบบโครงสรา้งพื้นฐาน (infrastructure) ด้านการ
สื่อสาร เช่น การวางสายเคเบลิลอดใตม้หาสมทุรและการส่งดาวเทยีมเพื่อการสื่อสาร เป็นตน้ ซึง่หลงัจาก
วางระบบดงักล่าวนี้แลว้ กเ็ป็นการง่ายทีจ่ะสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
วทิยุโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม อนิเทอรเ์น็ต และสื่อสงัคมออนไลน์ เป็นต้น และเนื่องจากระบบเศรษฐกจิ
โลกที่สื่อเกือบทัง้หมดถูกออกแบบมาจากประเทศทุนนิยมแกนกลาง ดงันัน้รูปแบบการท างาน และ
เป้าหมายของการสื่อลาร ก็จะด าเนินไปภายใต้ความคดิทางการเมอืงและวฒันธรรมในแบบเดยีวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่แบบอเมรกิ้น Mowlana เป็นนักทฤษฎสี าคญัอกีผูห้นึ่งทีเ่ชื่อมโยงแนวคดิตามทฤษฎี
ระบบโลกว่า มคีวามสอดคล้องกบัการไหลของกระแสข่าวสารโลก (World information flows) ไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อหาทีว่่าดว้ย ข่าวสาร การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ฯลฯ (Mowlana, Hamid, 1997: 45 อา้งใน 
จฑุาภรณ์ ธรรมวหิาร, 2546: 11-12) 

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเกดิขึน้กบัระบบการสื่อสารของโลก ซึ่งเกิดขึน้จากอทิธพิลของ
เทคโนโลยกีารสื่อสารที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ การสื่อสารไร้พรมแดนจะท าให้โลกมีความเป็นหนี่ง
เดยีวกนั ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม โลกจะกลายเป็นหมู่บ้านที่เรยีกว่า “หมู่บ้าน
โลก” หรอื Global Village ซึง่ชวีติทางเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม จะถูกผกูเขา้ดว้ยกนัอยา่งแนบ
แน่นด้วยระบบการสื่อสารสมยัใหม่ ตามแนวคดิของ มารแ์ชล แมคลูฮาน (Marshall McLuhan) เป็นยุค
แห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งหมายถึงว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรอืส่วนใดในโลก ทุกคนก็สามารถที่จะ
ตดิต่อสื่อสารถึงกนั ได้รบัข้อมูลข่าวสารโดยพรอ้มเพรยีงกนัทัว่ทุกมุมโลก และนัน่คอืความหมายหนึ่ง
ของโลกาภวิตัน์ ล าหรบัอีกนัยหนึ่งของกระแสโลกาภิวตัน์ คือ การเชื่อมโยงโลกทัง้โลกไว้ด้วยระบบ
เทคโนโลยไีร้สาย (Broadband) ที่มศีกัยภาพ ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปทัว่โลกได้ในเวลาไล่เลี่ย
หรือเวลาเดียวกัน มนุษยชาติสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้ทัว่โลก  ข้อมูลข่าวสารสามารถถูก
แพร่กระจายได้มากและทนัเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร (Communication technology) เป็น
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เครื่องมอื ท าให้ประเทศต่างๆ เกิดการปรบัตวั พฒันา เทคโนโลยทีางการสื่อสาร เพื่อความอยู่รอดใน
กระแสของการเปลีย่นแปลง และเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์แห่งชาต ิ

อย่างไรกต็าม นักคดิตามแนวความคดิแบบระบบสงัคม (Social system) เฮอรเ์บริต์ สเปนเชอร ์
(Herbert Spencer) และ ทาลคอตต์พารส์นั (Talcott Parsons) มองสงัคมในฐานะที่เป็นระบบสงัคม ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ว่า เมื่อสงัคมเปลี่ยนจากภาวะดัง้เดมิมาสู่ความเจรญิ โดยผ่านกระบวนการ
แยกย่อยและการผสมผสาน ทุกระบบสงัคมจะท าหน้าที่ที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดของระบบ 4 อย่าง 
กล่าวคอื 

1. การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม (Adaptation) 
2. การไปสู่เป้าหมายทีต่ ัง้ไวโ้ดยการน าทรพัยากรมาใช ้(Goal achievement) 
3. การผสมผสานกนัของระบบยอ่ย ๆ ในอนัทีจ่ะบรรลุถงึเป้าหมาย (Integration) 
4. การผดุงรกัษาไว้ซึ่งแบบแผนที่มอียู่เดิมในระบบสงัคม อนัเกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาแบบแผน

ของค่านิยมในสงัคม (Latent-pattern maintenance) (นิเทศ ตินณะกุล, 2544: 38 อ้างใน เพิ่งอ้าง, 13-
14) 

กระแสโลกาภวิตัน์ นบัเป็นการเปลีย่นแปลงของระบบสงัคมโลกครัง้ส าคญั ทีท่ าใหร้ะบบยอ่ยต่าง 
ๆ ทัง้ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมอืง ระบบสงัคม และสถาบนัทางสงัคมที่ท าหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น 
ครอบครวั ศาสนา สถาบันทางการเมืองในประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ต้องก้าวเข้าสู่
กระบวนการการปรบัตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสมรรถนะ ผสมผสานความร่วมมือ และใน
ขณะเดยีวกนั ยงัต้องผดุงรกัษาแบบแผนดัง้เดมิของวฒันธรรม และค่านิยมในสงัคมย่อยไว้ ในขณะที่
สงัคมก าสงัมวีวิฒันาการ เพื่อความอยูร่อดในสงัคมโลก และรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตขิองตนไวด้ว้ย 

การจดัระเบยีบด้านข่าวสารของโลกใหม่ จงึเป็นทศิทางแนวโน้มของการสื่อสารทางการเมอืง
ระหว่างประเทศ โรแบรโ์ต ซาวโิอ (Roberto Savio) เขยีนถงึปญัหาเรื่องการจดัระเบยีบดา้นข่าวสารของ
โลกใหม่ว่า ไม่ใช่ปญัหาเพยีงระหว่างส่วนเหนือกบัส่วนใต้ของโลก หรอืประเทศพฒันาแล้วกบัประเทศ
ก าลงัพฒันา หรอืประเทศด้อยพฒันาเท่านัน้ แต่เป็นปญัหาส าหรบัทุก ๆ คน จากการศกึษาสภาวะของ
ตลาดอุตสาหกรรมขอ้มูลข่าวสารในส่วนเหนือ หรอืประเทศทีอ่ยู่ในซกีโลกที่พฒันาแลว้ของโลก ซาวโิอ
พบว่า ยงัมสีงัคมที่พฒันาแล้วบางภาคบางส่วนไม่ยอมเข้ามามสี่วนร่วมในปญัหาความไม่สมดุลของ
กระแสขา่วในโลกปจัจุบนั ในขอ้เขยีนชิน้นี้ ซาวโิอไดพ้จิารณาอยา่งใกลช้ดิถงึประเดน็การโต้เถยีงหลกัใน
การสรา้งสรรคห์รอืการก าหนดระเบยีบดา้นข่าวสารใหม่ 

ซาวโิอกล่าวว่า การเรยีกรอ้งให้มกีารจดัระเบยีบด้านข่าวสารของโลกใหม่เริม่ต้นขึน้จากความ
ต้องการจะแก้ไขเรื่องความไม่สมดุลของข่าวสารระหว่างส่วนเหนือกบัส่วนใต้ของโลก และกลายมาเป็น
ข้อโต้ เถียงในระดับนานาชาติ  การจัดระเบียบข้อมูลข่าวสารของโลกใหม่  (New International 
Information Order: NWIO) เป็นส่วนหน่ึงของปญัหาทีม่กีารโต้เถยีงกนัมาก่อนหน้า ในขณะเดยีวกบัที่มี
การจดัระเบยีบดา้นเศรษฐกจิของโลกใหม่ (New International Economic Order: NWEO) 

ความไม่สมดุลในการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศขยายวงกว้างอย่างมาก ข่าวสาร
การเมอืงโลกมาจากส านักข่าวระหว่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มทุนสื่อสารขนาดใหญ่ของโลกไม่กี่แห่ง เช่น CNN 
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Fox News AFP และ REUTER เป็นต้น อาจกล่าวไดว้่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรอืประเทศที่พฒันา
แลว้เป็นผูกุ้มขอ้มลูข่าวสารของโลกไวใ้นมอืทัง้หมด โดยจ ากดัขอบเขตให้แก่ประเทศในส่วนใต้ของโลก 
ประเทศก าลงัพฒันาหรอืประเทศดอ้ยพฒันาเพยีงน้อยนิดเท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้กลุ่มประเทศโลกทีส่ามจงึได้
เรยีกร้องขอมสี่วนร่วมในเส้นทางการจราจรของข่าวสาร (Traffic of information) เพิ่มขึ้น เพื่อจะลด
ปญัหาความไมส่มดุลของการไหลของขา่วสารเขา้สู่กระแสการสื่อสารของโลกใหน้้อยลง 

ซาวโิอกล่าวว่าจะถอืเป็นสิง่ผดิพลาดทเีดยีวหากจะละเลยไม่พจิารณาปญัหาเรื่องความไม่สมดุล
ในแง่ปรมิาณของการไหลของข่าวสาร แต่กจ็ะเป็นความผดิพลาดพอๆ กนั หากจะนิยามปญัหาการจดั
ระเบยีบข้อมูลข่าวสารของโลกใหม่เพยีงในเชงิปรมิาณเท่านัน้ เพราะจรงิๆ แล้วการจดัระเบยีบข้อมูล
ข่าวสารของโลกใหม่ เป็นปญัหาในเชงิคุณภาพหรอืในการก าหนดวาระขอ้มลูข่าวสาร (agenda setting) 
อกีด้วย ซาวโิอยงักล่าวว่าในปจัจุบนัประเด็นการโต้เถียงในเรื่องน้ีมคีวามสบัสนมากขึ้นด้วยเรื่องของ
ผลประโยชน์ที่ประกอบอยู่และผลจากการพยายามปกป้องผลประโยชน์น้ี ก่อให้เกิดการเผชญิหน้าใน
ลกัษณะปรปกัษ์ต่อกนัมากกว่าที่จะร่วมมอืกนั บรรดากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมได้มองขอ้เรยีกรอ้งของ
กลุ่มประเทศโลกทีส่ามหรอืประเทศทีก่ าลงัพฒันาทัง้หลาย ว่าเป็นความพยายามในส่วนของรฐับาลทีจ่ะ
เขา้ควบคุมดูแลระบบขอ้มลูขา่วสาร เพราะขอ้เรยีกรอ้งเหล่านี้ถูกเสนอขึน้มาโดยภาครฐับาลของประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มโลกทีส่าม ประเทศอุตสาหกรรมต่างมคีวามเหน็ว่า ในระบบขอ้มูลข่าวสารจะไม่มเีสรภีาพ
และลกัษณะของความเป็นวชิาชพีไดเ้ลย หากในโครงสรา้งของระบบนัน้มรีฐับาลเขา้มาเกี่ยวขอ้งหรอืเป็น
เจา้ของ ลกัษณะเช่นว่านี้จะเป็นไปไดเ้ฉพาะในภาควสิาหกจิเอกชนเท่านัน้ 

ความคดิทีว่่าวสิาหกจิเอกชนเท่านัน้ทีจ่ะก่อใหเ้กดิเสรใีนเรือ่งของขอ้มลูข่าวสารได้ มพีืน้ฐานมา
จากประสบการณ์เฉพาะ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการท าให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมของโลก
ตะวนัตก โดยขอ้มลูข่าวสารไดส้รา้งตลาดของมนัเองขึน้มา ท าให้หนังสอืพมิพ์เลี้ยงตวัเองได้ ในขณะที่
ส านักข่าวต่างๆ ก็อาศัยพึ่งพิงหนังสือพิมพ์อีกทอดหนึ่ง แต่ส าหรบักลุ่มโลกที่สามแล้ว สถานการณ์
แตกต่างไปอย่างสิน้เชงิ เพราะไม่ไดม้ลีกัษณะของความเป็นประเทศอุตสาหกรรม ไม่มตีลาดที่เพยีงพอ
จะรองรบัสื่อ และสื่อที่มีอยู่เป็นจ านวนน้อยก็ไม่สามารถสร้างส านักข่าวแห่งชาติของตนขึ้นมาได้ 
นอกจากนัน้ เมือ่ขาดความเป็นอุตสาหกรรม การโฆษณากม็น้ีอย เพราะฉะนัน้ ส าหรบัประเทศโลกทีส่าม
แลว้ การทีม่ตีลาดไม่เพยีงพอรองรบัสื่อหากรฐับาลไม่ยื่นมอืเขา้มาเกี่ยวขอ้งช่วยเหลอืหรอืสนับสนุน สื่อ
เหล่านี้กไ็ม่สามารถอยู่ได ้การที่จะท าให้การจดัระเบยีบขอ้มลูข่าวสารของโลกใหม่ประสบผลส าเรจ็ไม่ได้
อยู่แค่เพยีงการตกลงร่วมมอืกนัได้ในระหว่างรฐับาลของประเทศต่างๆ ในโลก แต่สงัคมทุกสงัคมและ
วฒันธรรมทุกวฒันธรรมทีม่อียู่ในโลกจะต้องมสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิเพื่อสรา้งสรรคก์ระแสของการสื่อสาร
ทางการเมอืงระหว่างประเทศทีม่คีวามเท่าเทยีมอย่างสมดุล และแมว้่าบางครัง้จะสอดคลอ้งต้องกนัหรอื
ขดัแยง้กนั แต่ก็สามารถเป็นไปพรอ้มๆ กนัได้ (ศุภรศัมิ ์ฐติกุิลเจรญิ, 2540: 123-128) เพราะนี่คอืหลกั
ส าคญัของความเป็นประชาธปิไตยในสงัคมระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รวมของหลายสิง่หลายอย่างที่
แตกต่างกนั สิง่ที่จะต้องท าก็คอืการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ
เดิมที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มทุนสื่อสารระหว่างประเทศเพียงไม่กี่กลุ่ม หรอืตกอยู่ใต้อิทธพิลของ
ประเทศพฒันาแลว้ แต่ตอ้งใหทุ้กส่วนของสงัคมเขา้มามสี่วนรว่มมากขึน้ 
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หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องท่ี 9.3.1 แล้ว โปรดปฏิบติักิจกรรม 9.3.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.3 เร่ืองท่ี 9.3.1 

 

เรื่องท่ี 9.3.2 กรณีศึกษาการส่ือสารทางการเมืองระหว่างประเทศ
ในการประชมุสดุยอดผูน้ าสหรฐัอเมริกากบัเกาหลีเหนือ 
 

ประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ แห่งสหรฐัอเมรกิาได้พบและเจรจากบัประธานาธบิดคีมิ จอง อึน 
แห่งเกาหลเีหนือ ในการประชุมสุดยอดเมือ่วนัที่ 12 มถุินายน พ.ศ. 2561 ทีป่ระเทศสงิคโปร ์การประชุม
สุดยอดครัง้นี้ ได้มแีถลงการณ์ร่วมที่ลงนามโดยผู้น าทัง้สอง และค ามัน่ใน 4 เรื่อง คอื 1. สหรฐัอเมรกิา
และเกาหลีเหนือ จะสถาปนาความสมัพันธ์ใหม่ 2. สหรฐัอเมรกิาและเกาหลีเหนือ จะพยายามสร้าง
ระบอบสนัติภาพในคาบสมุทรเกาหลี ที่มคีวามหมายว่าในที่สุดแล้วจะมสีนธสิญัญาสนัติภาพเกิดขึ้น     
3. เกาหลเีหนือจะด าเนินการเพื่อบรรลุ  “การปลดอาวุธนิวเคลียร์ทัง้หมดในคาบสมุทรเกาหลี”  และ     
4. สหรฐัอเมรกิาและเกาหลเีหนือ จะด าเนินการในการคน้หาและส่งคนืศพของเชลยศกึและทหารอเมรกินั
ทีส่ญูหายในเกาหลเีหนือ 

ในการแถลงข่าวกบัสื่อมวลชน หลงัจากการลงนามในแถลงการณ์ร่วมแล้ว โดนัลด์ ทรมัป์ ได้
แถลงว่า สหรฐัอเมรกิาจะระงบัการซ้อมรบประจ าปีระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัเกาหลใีต้ โดยขึน้กบัการ
เจรจาดว้ย “เจตนาด”ี ทีด่ าเนินไปอย่างต่อเนื่องกบัเกาหลเีหนือ ทรมัป์ยงักล่าวอกีว่า การเจรจาจะด าเนิน
ต่อไประหว่างนายไมค์ ปอมเปโอ (Mike Pompeo) รฐัมนตรต่ีางประเทศของสหรฐัอเมรกิา กบัเจา้หน้าที่
เกาหลเีหนือ และทางเกาหลเีหนือสญัญาว่าจะท าลายสถานทีท่ดลองเครือ่งยนตข์ปีนาวุธ ในทีป่ระชุมครัง้
นี้ ไดม้กีารหยบิยกเรือ่งสทิธมินุษยชน แต่ไมไ่ดก้ล่าวไวใ้นแถลงการณ์ 

หากพจิารณากระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ ในการประชุมครัง้ประวตัศิาสตร์
นี้ นักวเิคราะหส์่วนใหญ่เหน็ว่า เนื้อหาของความตกลงมลีกัษณะคลุมเครอื ไม่มกีารก าหนดระยะเวลาที่
เกาหลเีหนือจะปลดอาวุธนิวเคลยีร์ หรอืยอมรบัการตรวจสอบ แต่ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ทรมัป์
กล่าวว่า “เราจะเริม่กระบวนการนี้อย่างรวดเรว็” และทรมัป์ยงักล่าวอกีว่า การปลดอาวุธนิวเคลยีรเ์ป็น
กระบวนการ ไม่ใช่สิง่ที่จะท าได้เสรจ็ในทีเดยีว ขณะเดยีวกนัทรมัป์กล่าวว่ามแีผนที่จะยุติการซ้อมรบ
ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัเกาหลใีต ้และในทีสุ่ดสหรฐัอเมรกิาจะถอนทหารออกจากคาบสมทุรเกาหล ี

ศูนยศ์กึษายุทธศาสตรแ์ละการระหว่างประเทศ (Center for Strategic & International Studies: 
CSIS) กล่าวว่า สิง่ที่จะต้องจบัตามองต่อไปคอืการเจรจาที่ต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอด การเจรจานี้
จะต้องท าให้เกดิผลลพัธแ์ละความก้าวหน้าบางอย่างตัง้แต่แรก เพื่อที่แต่ละฝ่ายจะเกดิความมัน่ใจ ก้าว
แรกที่ส าคญัมากคือเกาหลีเหนือเปิดเผยรายละเอียดอาวุธนิวเคลียร์ทัง้หมด  สถานที่เก็บอาวุธ และ
สมรรถนะในการผลิตต่างๆ ที่ต่อไปจะถูกตรวจสอบจากทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency: IAEA) ส่วนเกาหลเีหนือเอง ในระยะแรกก็จะเรยีกรอ้งให้มกีาร
ยกเลกิการคว ่าบาตร และการสถาปนาความสมัพนัธ์ที่ปกติกบัสหรฐัอเมรกิา วเิตอร ์ชา (Victor Cha) 
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลขีอง CSIS กล่าวว่า แม้แถลงการณ์ร่วมจะไม่มกีารระบุเรื่องระยะเวลาของการ
ปลดอาวุธ แต่ก็สามารถคาดการณ์ได้จากสิง่ที่ทรมัป์กล่าวกบัสื่อมวลชนว่า ทรมัป์จะเชญิคมิ จองอึน 
(Kim Jong-un) ไปเยอืนท าเนียบขาว รวมทัง้ระงบัการซ่อมรบประจ าปีระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัเกาหลใีต ้
หลงัจากทีไ่มค ์ปอมเปโอ หารอืกบัพนัธมติรเกาหลใีตแ้ละญีปุ่น่แลว้ กค็งจะเปิดการเจรจากบัเกาหลเีหนือ
ทั น ที  (Center for Strategic & International Studies, 2018 อ้ า ง ใ น  ป รี ดี  บุ ญ ซื่ อ , 2018 
https://thaipublica.org/) 

ในกระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ Peter Beinart คอลมันิสต์ของนิตยสาร The 
Atlantic มขีอ้สงัเกตทีน่่าสนใจว่า ทรมัป์เองกต็อ้งการใหผู้ค้นชื่นชมต่อเขา ในฐานะคนทีจ่ะสรา้งสนัตภิาพ 
แต่สิง่ดงักล่าวน้ีอาจเป็นคุณสมบตัิส าคญัสุดที่ท าให้ทรมัป์ประสบความส าเรจ็ในการแก้ปญัหาเกาหลี
เหนือ เพราะสิง่ส าคญัสุดของการประชุมสุดยอดไมใ่ช่ก้าวแรกของกระบวนการทีจ่ะท าลายแร่พลูโตเนียม
หรอืยูเรเนียมที่เกาหลเีหนือน ามาผลติอาวุธนิวเคลยีร์ แต่เป็นการเริม่ต้นความสมัพนัธ์ใหม่แบบสิ้นเชงิ
ของสองประเทศ 

การที่ทรมัป์ไม่ได้ให้น ้าหนักเรื่องรายละเอยีดต่างๆ ของการปลดอาวุธนิวเคลยีรอ์าจกลายเป็น
เรื่องที่ดี สิง่น้ีแสดงให้เห็นว่าทรมัป์ให้ความส าคญัในเรื่องความสมัพันธ์ทางการเมอืงมากกว่าปญัหา
เทคนิคดา้นนิวเคลยีร ์ประธานาธบิดมีนู แจอนิ (Moon Jae-in) ของเกาหลใีต้กม็ที่าทแีบบเดยีวกนันี้ มนู 
แจอนิ เหน็ว่า ไม่ว่าการประชุมสุดยอดจะท าใหเ้กาหลเีหนือปลดอาวุธนิวเคลยีรเ์รว็ขึน้หรอืไม่กต็าม แต่
การประชุมนี้ จะท าให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศอบอุ่นขึ้น  ช่วยลดความเสี่ยงของสงคราม 
นกัวเิคราะหเ์หน็ว่า การทดลองอาวุธของเกาหลเีหนือและการซอ้มรบของสหรฐัฯ กบัเกาหลใีตเ้ป็นปจัจยั
อนัตรายมากสุดทีจ่ะท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุสงคราม (Peter Beinart, 2018 อา้งใน เรือ่งเดยีวกนั) 

โดนัลด์ ทรมัป์เป็นประธานาธบิดทีี่ไม่เหมอืนประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิาที่ผ่านๆ มา ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะทรมัป์เป็นนกัธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็และเป็นคนมชีื่อเสยีง แต่ทีส่ าคญัสุดทรมัป์เป็นคน
ก้าวข้ามการแบ่งขัว้ทางความคดิด้วยการเสนอตวัเองโดยตรงกบัคนอเมรกินั ในประเด็นที่เป็นปญัหา
หลกัๆ ของสหรฐัอเมรกิา เช่น คนอพยพ การค้า หรอืการจา้งงานกบัรายได้ ส่วนในเรื่องต่างประเทศ 
ทรมัป์จะยดึผลประโยชน์ของสหรฐัอเมรกิา ไม่ใช่ค่านิยมสากล ส าหรบัคนทีส่นับสนุนทรมัป์ การประชุม
สุดยอดครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า ทรมัป์ท าใหก้ารเจรจาทางการทูตกลบัมายิง่ใหญ่อกีครัง้หน่ึง (ปรดี ีบุญซื่อ, 
อ้างแล้ว) ด้วยการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารข้ามวฒันธรรม ซึ่งเป็นหวัใจหลกัของกระบวนการสื่อสาร
ทางการเมอืงระหว่างประเทศ 

อยา่งไรกต็าม ก่อนหน้าทีจ่ะมกีารประชุมสุดยอดผูน้ านี้ กระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่าง
ประเทศ มกีารใชก้ลยุทธใ์นการก าหนดวาระข่าวสาร (agenda setting) เรื่องเล่าแบบข่มขู่คุกคามเกาหลี
เหนือจากรฐับาลทรมัป์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นถ้อยค าในทวติเตอรข์องทรมัป์ เช่น “เพลงิและพโิรธ” 
(fire and fury) “มนุษย์หัวจรวด” (rocket man) “ปุ่มอาวุธนิวเคลียร์ของผมใหญ่กว่าของคุณ [เกาหลี
เหนือ]” เป็นต้น หรอืการฝึกทหารร่วมระหว่างสหรฐัฯ กบัเกาหลใีต้ กระทัง่มกีารขู่ว่าจะใชอ้าวุธนิวเคลยีร์
หากจ าเป็น (จิตติภัทร พูนข า, 2018 https://www.the101.world/nuclear-crisis-from-cuba-to-north-
korea/) 
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นักวิเคราะห์บางคนมองว่าท่าทีเชิงนโยบายเช่นน้ีอาจเป็นการตบตาของทรมัป์ ในขณะที่
นักวเิคราะห์บางคนมองว่าเป็นการใช้ทัง้ไม้แขง็-ไม้อ่อนของสหรฐัอเมรกิาในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม
นิวเคลียร์อย่างเกาหลเีหนือ ถ้ามองจากทฤษฎีการส่งสญัญาณที่น่าเชื่อถือแล้ว บางคนเสนอว่าการ
แสดงออกที่ดูเหมอืน “คนบ้า” ของทรมัป์ดูจะมปีระโยชน์ โดยมเีป้าหมายเพื่อที่จะส่งสญัญาณที่ไม่อาจ
คาดเดาได ้และเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่การขูจ่ะใชก้ าลงัหรอืการคุกคามของสหรฐัอเมรกิา 

กระนั ้นก็ดี การเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลทรัมป์ย่อมแสดงให้เห็นถึง 1. การยอมถอยของ
สหรฐัอเมรกิาในระดบัหนึ่ง เพื่อส่งสญัญาณเชงิบวกต่อผู้น าเกาหลเีหนือ 2. การยอมรบัสถานะการเป็น
ประเทศอาวุธนิวเคลยีรข์องเกาหลเีหนือโดยปรยิาย ซึ่งมหาอ านาจต่างจ าเป็นต้องเจรจาด้วย และ 3. 
แนวโน้มความเป็นไปไดข้องการทตูแบบสนทนาตวัต่อตวั ทีจ่ะช่วยลดการเผชญิหน้าและเปลีย่นรปูความ
ขดัแยง้ระหว่างประเทศบนคาบสมุทรเกาหล ี

ในอกีด้านหนึ่งเราเริม่เหน็สญัญาณเชงิบวกจากการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศของฝ ัง่
เกาหลเีหนือมาอยา่งน้อยทีสุ่ดกต็ัง้แต่ตน้ ค.ศ. 2018 เป็นตน้มา ดงัจะเหน็ไดจ้ากหลายเหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

1. การกลับสู่โต๊ะเจรจาของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้  โดยทัง้คิม จองอึน และมุน แจอิน 
ประธานาธบิดขีองเกาหลใีต้ ต่างมบีทบาทส าคญัในการรเิริม่การเจรจา และท าใหก้ารพบปะกนัของผูน้ า
ของประเทศเกาหลทีัง้สองเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ 

2. การทูตเชงิสญัลกัษณ์ ไดแ้ก่ การส่งนักกฬีารว่มทมีเดยีวกนัในการแข่งขนัโอลมิปิกฤดหูนาวที่
เมอืงเปียงชาง ประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 ซึ่งเราอาจจะเรยีกว่าเป็น “การทูต
โอลมิปิก” 

3. การส่งคณะผู้แทนของเกาหลใีต้ไปเยอืนเปียงยางอย่างเป็นทางการในเดือนมนีาคม  ค.ศ. 
2018 ทัง้ยงัมคีณะนักแสดงกว่า 160 คนไปแสดงที่กรุงเปียงยางด้วย นี่อาจจะแสดงให้เห็นถึงการทูต
อ านาจแบบอ่อน (soft power) ผ่านวฒันธรรม K-pop ของเกาหล ี

4. การปรบัท่าทขีองคมิ จองอนึ ในการเมอืงระหว่างประเทศ เขาเดนิทางไปเยอืนประเทศจนี
อย่างเป็นทางการ ซึง่เป็นการเดนิทางเยอืนต่างประเทศเป็นครัง้แรกของคมิ แมว้่าจนีและเกาหลเีหนือจะ
เป็นพนัธมติรที่มคีวามสมัพนัธไ์ม่ได้ราบรื่นมากนัก แต่ปฏเิสธไม่ได้ว่าจนีภายใต้ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ
นั ้นมีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนืออย่างมีนัยส าคัญ  ทัง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมัน่คง และการ
ต่างประเทศ และหลายฝา่ยมองว่าจนีน่าจะมบีทบาทส าคญัต่อการตดัสนิใจยุตกิารทดลองอาวุธนิวเคลยีร์
ของเกาหลเีหนือไมม่ากกน้็อย 

ห้าและเป็นเหตุการณ์ส าคญัที่สุด คอื คมิ จองอนึได้ประกาศยุตกิารทดลองอาวุธนิวเคลยีรแ์ละ
ปิดโรงงานทดลองนิวเคลยีร์ของเกาหลีเหนือตัง้แต่วนัที่  21 เมษายน ค.ศ. 2018 โดยประธานาธบิดี
ทรมัป์ไดท้วติขอ้ความว่า 

“North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. 
This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our 
Summit.” 
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อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศเชงิบวกของผู้น าสหรฐัอเมรกิา เกาหลี
เหนือ และเกาหลใีต้ ดูเหมอืนจะช่วยท าใหส้ถานการณ์การเมอืงบนคาบสมุทรเกาหลทีี่รอ้นระอุคลีค่ลาย
ไปในทศิทางที่ดขี ึน้ เกดิการปรบัความสมัพนัธ์และการเจรจาระหว่างประเทศ รวมทัง้มแีนวโน้มในการ
สรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจระหว่างประเทศอกีดว้ย 

การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์ -คิมนั ้นเป็นกรณีศึกษาส าคัญ ในการทดสอบทฤษฎี
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ โดยเฉพาะทฤษฎวี่าดว้ยความไวเ้นื้อเชื่อใจในการเมอืงโลก ในทีน่ี้เราอาจ
นิยาม “ความไว้เนื้อเชื่อใจ” ว่าหมายถึงความเชื่อที่ว่าความร่วมมือจากอีกฝ่ายหน่ึงจะได้รบัการ
ตอบสนองแลกเปลี่ยนหรอืต่างตอบแทนกนั (reciprocity) กล่าวคอืความไวเ้นื้อเชื่อใจจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อ
ทัง้สองฝ่ายต่างเหน็พ้องที่จะร่วมมอืกนั และไม่ฉวยโอกาสจากความไม่มัน่คงหรอืความอ่อนแอของอกี
ฝ่ายหน่ึง โดยทัว่ไป ในการเมอืงระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสภาวะอนาธปิไตยหรอืไม่มอี านาจกลางคอย
ก ากบัระเบยีบโลกนัน้ ความไว้เนื้อเชื่อใจจะเกดิขึน้ได้ยากยิง่ เพราะแต่ละรฐัต่างหวาดระแวงซึ่งกนัและ
กนั จนเกดิสภาวะ “ทางแพรง่ทางความมัน่คง” (security dilemma) ขึน้ 

นิโคลสั เจ วีเลอร์ (Nicholas J. Wheeler) ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประจ ามหาวทิยาลยัเบอรม์งิแฮม เขยีนงานเรื่อง “Trusting Enemies: Interpersonal Relationships in 
International Conflicts” (2018) (Nicholas J. Wheeler, 2018 อ้ า ง ใน  จิ ต ติ ภั ท ร  พู น ข า , 2018 
https://www.the101.world/trump-trust-in-global-politics/) โดยให้ความส าคญักับระดบัการวิเคราะห์ที่
เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationships) ในฐานะปจัจยัหลกัในการสรา้งความไว้
เน้ือเชื่อใจระหว่างผูน้ ารฐัในคู่ความสมัพนัธท์ีเ่ป็นปฏปิกัษ์ต่อกนั 

โจทยใ์หญ่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความไวเ้นื้อเชื่อใจในการเมอืงระหว่างประเทศคอื “กระบวนการสื่อสาร
ทางการเมอืงระหว่างประเทศ” โดยการส่งสญัญาณ (signaling) และการตคีวามการส่งสญัญาณ (signal 
interpretation) กล่าวคอื ผู้รบัสญัญาณนัน้จะตคีวามสญัญาณหรอืเจตนาใฝ่สนัตใินแบบที่ผู้ส่งสญัญาณ
มุง่หมายใหเ้ป็นเช่นนัน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งไดห้รอืไม่ 

วเีลอรเ์สนอว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้น ารฐัมคีวามส าคญัและเป็นเงื่อนไขเบื้องแรกที่มา
ก่อนการตคีวามสญัญาณที่ถูกต้อง กล่าวคอืรฐัจะตคีวามสญัญาณหรอืเจตนาใฝ่สนัติได้อย่างถูกต้องก็
ต่อเมื่อรฐันัน้ไดส้รา้งหรอืรูส้กึไวเ้นื้อเชื่อใจอกีรฐัหนึ่งแลว้เท่านัน้ ความไวเ้นื้อเชื่อใจกนัจะเกดิขึน้ระหว่าง
ผูน้ าอย่างน้อยสองคน ซึง่เป็นผูแ้ทนของรฐัทีม่คีวามสมัพนัธเ์ป็นอรต่ิอกนั ผ่านปฏสิมัพนัธแ์บบตวัต่อตวั 
(face-to-face interaction) และกระบวนการสรา้งสายสมัพนัธ ์(bonding) ทางสงัคมระหว่างรฐัทัง้สอง 

ความไวเ้นื้อเชื่อใจกนัระหว่างบุคคลระหว่างผูน้ ารฐัสองรฐัสามารถพฒันาไดผ้่านปฏสิมัพนัธแ์บบ
สนทนาตวัต่อตวั กระนัน้การพบปะตวัต่อตวักไ็ม่ไดก่้อใหเ้กดิการสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจกนัโดยอตัโนมตัิ 
ความไวเ้นื้อเชื่อใจจะเกดิขึน้ต้องอาศยัทัง้การแสดงออกถงึความเหน็อกเหน็ใจหรอืการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา (empathy) และการแสดงออกฉันทม์ติร ซึ่งรฐัหนึ่งจะสามารถสงัเกตและยอมรบัท่าทใีฝ่สนัตขิองอกี
ฝา่ยหน่ึงจากการทตูแบบสนทนาตวัต่อตวั 

ในขัน้แรก ผู้น าทัง้สองรฐัต่างแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกนัและกันทัง้ก่อนและระหว่างการ
ประชุม โดยเฉพาะการยอมรบัว่าการกระท าของฝ่ายตนเองที่ท าให้อกีฝ่ายหน่ึงหวาดกลวัและไม่มัน่คง 
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เคน บูธและนิโคลสั วเีลอรเ์รยีกความเห็นอกเห็นใจนี้ว่า “ความรูส้กึนึกคดิที่มต่ีอทางแพร่งทางความ
มัน่คง” (security dilemma sensibility) (Ken Booth and Nicholas J. Wheeler, 2008 อ้างใน  เรื่อ ง
เดยีวกนั) 

“ความรูส้กึนึกคดิที่มต่ีอทางแพร่งทางความมัน่คง” เป็นการสรา้งการตระหนักรูข้ ึ้นในใจของผู้
ก าหนดนโยบายว่าการกระท าของศตัรนูัน้อาจจะถูกขบัเคลื่อนด้วยความหวาดกลวั  หาใช่ความก้าวรา้ว
ไม่ และการกระท าของฝ่ายตนนัน้มสี่วนส าคญัในการสรา้งความหวาดกลวัใหเ้กดิขึน้ในใจของรฐัอื่นดว้ย 
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรอืการคดิค านึงถงึเอาผลประโยชน์และความมัน่คงของรฐัอื่นเป็นเพยีงความ
โน้มเอยีงไปสู่การสรา้งความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่ใช่พฤตกิรรมของความไว้เนื้อเชื่อใจในทนัททีนัใด หากแต่
เป็นการตระหนักรูใ้นใจว่า อกีฝา่ยมเีจตนาใฝ่สนัตแิละมคีวามน่าเชื่อถอืมาใหพ้จิารณาและตรวจสอบ โดย
วธิกีารตรวจสอบทางหนึ่งคอื การพบปะปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัตวัต่อตวั ซึ่งเป็นโอกาสในการทีผู่น้ าของ
รฐัหนึ่งจะไดพ้จิารณาท่าทขีองผูน้ าของอกีรฐัหนึ่งว่ามคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

ในการพบปะกัน ผู้น าทัง้สองประเทศจะสังเกตเห็นดัชนีชี้ว ัดความน่าเชื่อถือ  (index of 
trustworthiness) ซึ่งแสดงออกมาผ่านทางกระบวนการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาร่างกาย สหีน้า
ท่าทาง โทนเสยีง การร่วมรบัประทานอาหาร เป็นต้น ดชันีหล่าน้ีจะช่วยให้เหน็ความจรงิใจของอกีฝ่าย
หนึ่ง 

ดชันีชีว้ดัความน่าเชื่อถอืจะปรากฏใหเ้หน็ในการทูตแบบสนทนาตวัต่อตวัทีผู่น้ าทัง้สองฝา่ยไดม้า
พบปะกนัและกนัเท่านัน้ ซึง่แต่ละฝ่ายจะแสดงพฤตกิรรมออกมาทัง้โดยจงใจ และเผยท่าทอีอกมาใหเ้หน็
โดยไม่ไดต้ัง้ใจ การแสดงออกต่างๆ ในการพดูคุยกนันัน้ไม่สามารถทีจ่ะป ัน้แต่งไดอ้ย่างงา่ยดาย บางครัง้ 
ผูน้ าคนหนึ่งอาจจะม ี“เคม”ี เขา้กนัไดก้บัผูน้ าอกีคนหน่ึงในระหว่างการพบกนั 

ด้วยเหตุนี้ เราจงึเห็นผู้น ารฐัหนึ่งตดัสนิความจรงิใจของผู้น าอีกรฐัหนึ่งผ่านการประชุมสุดยอด
ผู้น า ซึ่งท าให้ผู้น าต่างมัน่ใจในการส่งสญัญาณใฝ่สนัติของอกีฝ่ายหน่ึงได้ และพรอ้มที่จะไว้เนื้อเชื่อใจ
ท่าทแีละพฤตกิรรมของอกีฝา่ยหน่ึงในอนาคต 

วเีลอรย์กตวัอย่างกรณีของโรนัลน์ เรแกน (Ronald Reagan) กบัมคิาอลิ กอรบ์าชอฟ (Mikhail 
Gorbachev) ซึง่การประชุมสุดยอดผูน้ าร่วมกนัเป็นปจัจยัส าคญัทีน่ าไปสู่การยุตขิองสงครามเยน็ ผูน้ าทัง้
สองต่างอาศยัหรอืแสดงออกถงึ security dilemma sensibility ก่อนทีจ่ะมกีารพบปะกนัตวัต่อตวัเป็นครัง้
แรกที่กรุงเจนีวาในเดือนพฤศจกิายน ค.ศ.1985 และเมื่อได้พบปะกันแล้ว ก็เกิดสิ่งที่เรแกนเรยีกว่า 
“ความไวเ้นื้อเชื่อใจของมนุษย”์ (human trust) ระหว่างผูน้ าทัง้สองในการแสวงหาสนัตภิาพของโลก 

ในกรณีของทรมัป์และคมิ จองอนึนัน้ โจทยส์ าคญัคอื ผู้น าทัง้สองจะแสดงออกถงึความเหน็อก
เหน็ใจทางความมัน่คง และแสดงออกถงึความจรงิใจต่อกนัในระหว่างการประชุมมากน้อยเพยีงใด และ
เงือ่นไขดงักล่าวจะพฒันาขึน้เป็นความไวเ้นื้อเชื่อใจในอนาคตไดห้รอืไม่ 

แมว้่าทรมัป์จะแสดงออกถงึการยอมรบัความจรงิใจของคมิ จอง อนึ (ซึ่งเขาไม่ยอมบอกว่าอะไร
ท าใหเ้ขาเชื่อมัน่เช่นนัน้) แต่เขาเองกป็ระกาศกรา้วว่า ถ้าเขาไม่คดิว่าการประชุมจะประสบผลส าเรจ็ เขา
กจ็ะไม่เดนิทางไปเขา้ร่วม และถ้าการประชุมเกดิขึน้แต่ไม่ไดบ้รรลุผลตามที่คาดไว้ เขากจ็ะเดนิออกจาก
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การประชุม ทรมัป์ยงัระบุว่า “นโยบายการกดดนัขัน้สูงสุดยงัคงด าเนินต่อไป จนกว่าเกาหลเีหนือจะปลด
อาวุธนิวเคลยีร”์ 

แม้ว่าการแสดงออกถึง security dilemma sensibility และการสงัเกตดชันีชี้วดัความน่าเชื่อถือ
ของอกีฝ่ายนัน้จะเป็นเงื่อนไขเบื้องแรกในการพฒันาความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างบุคคลก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่
ปจัจยัที่เพยีงพอ ความไว้เน้ือเชื่อใจกนัจะเกดิขึน้และลงหลกัปกัฐานจากกระบวนการสรา้งสายสมัพนัธ ์
(bonding) ทางสงัคม ซึง่พฒันาต่อยอดมาจากการทตูแบบสนทนาตวัต่อตวัระหว่างผูน้ าทัง้สอง 

กระบวนการสรา้งสายสมัพนัธท์างสงัคมจะช่วยแปรเปลีย่นอตัลกัษณ์ของตวัแสดงทัง้สอง หรอื
การเปลีย่นแปลงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัตนกบัผูอ้ื่น รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของความเป็นอรริะหว่างกนัไปสู่
ความเป็นมิตร หรืออย่างน้อยก็เป็น “frenemy” กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก [ตัวแสดงที่
สมเหตุสมผล] ซึง่ใคร่ครวญเฉพาะผลประโยชน์และความมัน่คงของตนเท่านัน้ ไปเป็น [ตวัแสดงที่มสีาย
สมัพนัธ์ (bonded partners)] ซึ่งต่างให้คุณค่าเชงิบวกแก่ผลประโยชน์และความมัน่คงของอกีฝ่ายหน่ึง 
กล่าวคอื ในกระบวนการสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจ ตวัแสดงทัง้สองไดย้กระดบัจากสิง่ทีว่เีลอรเ์รยีกว่าความ
ไวเ้นื้อเชื่อใจแบบคดิค านวณเชงิผลประโยชน์ (calculative trust) ไปสู่ความไวเ้นื้อเชื่อใจทีว่างอยู่บนสาย
สมัพนัธท์างสงัคม (bonded trust) ซึง่ต่างฝา่ยต่างยบัยัง้การคดิค านวณความเสีย่งและความไมม่ัน่คงจาก
อกีฝา่ยหน่ึง และเลง็เหน็ผลประโยชน์รว่มกนั 

เมื่อความไวว้างใจแบบสายสมัพนัธเ์กดิขึน้แลว้ ผูน้ าทัง้สองรฐัจะมคีวามมัน่ใจในการสื่อสารทาง
การเมอืงระหว่างประเทศมากขึ้น (อย่างน้อยก็ในระดบัปจัเจกบุคคลหรอืผู้น าประเทศ) โดยไม่ได้คิด
ค านวณความเสีย่งและความไมม่ัน่คงอยูต่ลอดเวลา และจะมคีวามมัน่ใจต่อผูน้ าอกีรฐั รวมทัง้มองว่า การ
ส่งสญัญาณของอกีฝ่ายหน่ึงแสดงถงึความจรงิใจที่จะสื่อสารถงึท่าทหีรอืเจตนาใฝ่สนัต ิดงันัน้ การสรา้ง
ความไวเ้น้ือเชื่อใจระหว่างผูน้ ารฐัจงึช่วยขจดัปญัหาเรื่องความก ากวมของการตคีวามการส่งสญัญาณใน
ระดบัหนึ่ง 

ในทศันะของวีเลอร์ ความไว้เนื้อเชื่อใจแบบสายสมัพันธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั  2 
ประการ คือ หนึ่ง การมองผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหน่ึงในเชิงบวก หรอืเล็งเห็นว่าทัง้สองฝ่ายต่างมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัมากกว่าความขดัแยง้ และสอง การเหน็ความเป็นมนุษยร์ว่มสงัคมโลกในตวัผูอ้ื่น ซึง่
ท าใหค้วามเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนัหยัง่ลกึมากยิง่ขึน้ 

เมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นในระดบัของการสร้างสายสมัพันธ์ทางสงัคมระหว่างผู้น าแล้ว  
ความร่วมมอืทางด้านความมัน่คงย่อมมแีนวโน้มความเป็นไปได้สูงขึ้น  นอกจากนี้ยงัมกีารก่อตวัของ
วฒันธรรมความไวเ้นื้อเชื่อใจในระดบัที่กว้างขวางมากขึน้ด้วย กล่าวคอืภาพลกัษณ์ของความเป็นมติร
ของตวัแสดงอกีฝา่ยหน่ึงจะลงหลกัปกัฐานในใจของผูก้ าหนดนโยบายและประชาชนทัว่ไปในสงัคม 

กระนัน้ก็ดีวีเลอร์เสนอว่า การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบุคคลมกัจะเกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเดน็ใดประเด็นหนึ่งเท่านัน้ เช่น การควบคุมหรอืลดอาวุธนิวเคลยีร์) ไม่ได้มลีกัษณะเป็นการทัว่ไป 
แต่ในอนาคต ความไวเ้นื้อเชื่อใจเฉพาะบางประเดน็อาจจะขยบัขยายไปครอบคลุมประเดน็อื่นๆ เป็นการ
ทัว่ไปได ้



33 
 

แม้ว่าจะมกีารสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่กลายเป็นสายสมัพนัธ์ระหว่างกันโดยอตัลกัษณ์และ
ผลประโยชน์มกีารแปรเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม คงเกิดค าถามตามมาอีกว่าแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจนัน้จะ
ยัง่ยนืหรอืไม่ และเราจะเหน็การหวนกลบัไปสู่ความไมไ่วเ้นื้อเชื่อใจดงัเช่นแต่ก่อนหรอืไม่ ค าตอบคอื ใน
ประวตัิศาสตรม์นุษยชาติ การล่มสลายของความไว้เนื้อเชื่อใจ หรอืการผดิค ามัน่สญัญานัน้เกิดขึ้นอยู่
เสมอๆ บางคนมองเสยีดว้ยซ ้าว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตขิองมนุษย์ (human nature) แลว้เงือ่นไข
ใดทีท่ าใหค้วามไวเ้นื้อเชื่อใจแตกสลายลงไปได ้

ประการแรก การสรา้งความไว้เนื้อเชื่อใจที่กลายเป็นสายสมัพนัธ์ระหว่างกนัเป็นความไว้เนื้อ
เชื่อใจของผูน้ าหรอืผูก้ าหนดนโยบายจ านวนหนึ่งเท่านัน้ ความไวเ้นื้อเชื่อใจแบบน้ีอาจจะแตกสลาย หาก
ว่าผู้น าของรฐัไม่สามารถโน้มน้าวชกัจูงให้ตวัแสดงอื่นๆ ในรฐับาลและ/หรอืภายในรฐัเปลี่ยนแปลงอตั
ลกัษณ์ ผลประโยชน์ รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของศตัรไูปจากเดมิได ้

ในกรณีระหว่างสหรฐัอเมรกิาและเกาหลเีหนือ ข้อพึงพิจารณาคือ เหล่าบรรดาผู้ที่เสนอแนะ
นโยบายใหม้กีารเปลีย่นแปลงระบอบการเมอืงในเกาหลเีหนือในรฐับาลทรมัป์ เช่น จอหน์ บอลตนั (John 
Bolton) ที่ปรกึษาความมัน่คงแห่งชาติ จะคดิเช่นใด และจะหนัมาสนับสนุนนโยบายการเปิดเจรจากบั
เกาหลเีหนือหรอืไม่ อย่างไร ความไวเ้นื้อเชื่อใจจงึค่อนขา้งเปราะบาง เพราะปจัจยัทางดา้นความคดิและ
ความเชื่อดัง้เดมิทีย่งัคงผลติซ ้าภาพลกัษณ์ความเป็นศตัรใูหค้งทนต่อไปได้ ทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคล และ
สงัคมโดยรวม 

ประการท่ีสอง ความไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะล่มสลายลงเมื่อบรบิทเปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
เปลีย่นแปลงผูน้ าอาจท าใหค้วามไวว้างใจนัน้แปรเปลีย่นไปตามดว้ย เป็นตน้ 

ประการท่ีสาม ความไม่แน่นอนคอืความแน่นอน วเีลอรม์องว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจแบบสาย
สมัพนัธน์ัน้วางอยู่บนพืน้ฐานของการยบัยัง้ (suspension) คอื ยบัยัง้การคดิค านวณความเสีย่ง ความไม่
มัน่คง และเชื่อมัน่ในความจรงิใจของอกีฝ่ายหน่ึง แต่นี่เป็นเพยีงความแน่นอนแบบอตัวสิยั (subjective 
certainty) เท่านัน้ ดงัที่นักวชิาการบางคนเสนอว่า เมื่อปจัเจกมคีวามไว้เน้ือเชื่อใจอกีฝ่าย “ปจัเจกก็จะ
แสดงราวกับว่าการกระท าในอนาคตที่ไม่แน่นอนของอีกฝ่ายหน่ึงนัน้เป็นความแน่นอน” แต่ความไม่
แน่นอนของอนาคตนัน้ยงัด ารงอยู่ ซึง่เป็นความไม่แน่นอนแบบอตัวสิยั ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนซึ่งด ารง
อยู่ในความสมัพนัธ์ของมนุษย์ด้วยกันเอง การจะธ ารงรกัษาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้จ าต้องอาศยัตัว
แสดงทางการเมอืงซึง่ผลติซ ้าการกระท าที่ช่วยสถาปนากระบวนการสรา้งสายสมัพนัธต่์อไป ทัง้การมอง
ผลประโยชน์ร่วมกนัเชงิบวก การมองผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ และการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้มี
ความเป็นสถาบนั (จติตภิทัร พนูข า, อา้งแลว้) 

ในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้น าสหรฐัอเมรกิาและเกาหลเีหนือที่เกดิขึน้นี้ ยงัมกีารใช้สื่อใหม ่
(new media) ในกระบวนการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศ เพื่อการสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจ โดย
ใช้วดีโีอภาพยนตรท์ี่จ าลองคล้ายตวัอย่างหนัง (Trailer) ที่มชีื่อว่า “A Story of Opportunity for North 
Kokea” (เรื่องราวแห่งโอกาสส าหรบัเกาหลเีหนือ) วดีโิอนี้มคีวามยาว 4 นาท ี12 วนิาท ีถูกเปิดฉายให้
ผูส้ ื่อข่าวทีก่ าลงัรอการแถลงข่าวหลงัการประชุมโดยประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ไดร้บัชม แต่ปรากฎว่า
ผูส้ ื่อข่าวไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่ได้ชมวดีโิอนี้  เพราะต่อมาภายหลงั นายโดนัลด์ ทรมัป์เป็นผูร้ะบุดว้ยตนเอง
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ว่า วดีโิอนี้ได้ถูกเปิดฉายให้นายคมิ จองอนึ ผูน้ าสูงสุดของเกาหลเีหนือไดช้มระหว่างการประชุม พรอ้ม
บอกกบัผู้สื่อข่าวว่า ฝ่ายสหรฐัอเมรกิาเป็นผูจ้ดัท าวดีโิอนี้ขึน้ โดยเนื้อหาครึง่หนึ่งเป็นภาษาองักฤษ อกี
ครึง่หนึ่งเป็นภาษาเกาหล ี

วดีโิอนี้กลายเป็นจุดสนใจของผูส้ ื่อข่าว เพราะเนื้อหาและบทบรรยายที่มคีวามแหลมคม ทัง้การ
ใชภ้าษาและเนื้อหาทีต่ ัง้ใจจะสื่อสาร บทบรรยายในวดีโิอนี้ถอดความหมายเป็นดงันี้ 

"มผีู้คนอาศยัอยู่บนโลกกว่า 7 พนัล้านคน ในบรรดาผู้ที่มชีวีติอยู่นี้  มเีพยีงส่วนน้อยที่จะสรา้ง
แรงสัน่สะเทอืนทิ้งเอาไว้ และยิง่เป็นส่วนน้อยมากที่จะตดัสนิใจท าอะไรที่จะเป็นการสรา้งชาตบิ้านเกิด
ของเขาขึน้มาใหมแ่ละเปลีย่นแปลงหน้าประวตัศิาสตร ์

ประวตัศิาสตรเ์หมอืนจะซ ้ารอยเดมิจากรุ่นสู่รุ่น วฏัจกัรที่ดูเหมอืนไม่มวีนัสิ้นสุด มทีัง้ช่วงเวลา
ส าหรบัสนัตภิาพและช่วงเวลาของความตงึเครยีดทีร่นุแรง ขณะทีว่ฏัจกัรเหล่านี้ก าลงัเกดิซ ้า แสงไฟแห่ง
ความเจรญิและนวตักรรมไดฉ้ายแสงในพื้นทีส่่วนใหญ่ของโลก ประวตัศิาสตรพ์ฒันาไปอยู่เสมอ และถงึ
เวลาทีม่เีพยีงไมก่ีค่นทีเ่รยีกหาการสรา้งความแตกต่าง 

แต่ค าถามคอืความแตกต่างอะไรทีค่นกลุ่มน้อยนี้จะสรา้งขึน้ อดตีไม่จ าเป็นต้องเป็นอนาคต พ้น
จากความมดืก็สามารถพบแสงสว่างได้ และไฟแห่งความหวงั ก็สามารถเปล่งแสงได้เช่นกัน จะเป็น
อย่างไร ถ้าผูค้นทีแ่บ่งปนัมรดกทีม่ ัง่คัง่ร่วมกนั จะสามารถคน้หาอนาคตร่วมกนัได้ เรื่องราวของพวกเขา
จะเป็นทีรู่จ้กั แต่ผลทีต่ามมาคอือะไรล่ะ 

Destiny Pictures ขอเสนอ เรื่องราวแห่งโอกาส เรื่องราวใหม่ จุดเริม่ต้นใหม่ หนึ่งในสนัตภิาพ 
ชายสองคน ผูน้ าสองท่าน บนโชคชะตาหนึ่งเดยีว เรือ่งราวเกีย่วกบัช่วงเวลาพเิศษ เมือ่ชายคนหนึ่งไดร้บั
การเสนอโอกาสทีอ่าจไม่หวนมาเกดิขึน้อกี เขาจะเลอืกอะไร เลอืกทีจ่ะแสดงวสิยัทศัน์และความเป็นผูน้ า
...หรอืไม ่มผีลลพัธไ์ดเ้พยีงสองทาง ทางหนึ่งคอืยอ้นกลบัไปในอดตี หรอือกีทางคอืเดนิไปขา้งหน้า 

โลกใบใหม่สามารถเริม่ไดใ้นวนันี้ หนึ่งในมติรภาพ ความเคารพ และความปรารถนาด ีเป็นส่วน
หนึ่งของโลกใบนั ้น ที่ประตูแห่งโอกาสพร้อมจะเปิดออก  การลงทุนจากทัว่โลก ซึ่งคุณจะพบกับ
ความก้าวหน้าทางการแพทยค์วามอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร เทคโนโลยเีชงินวตักรรม และการคน้พบ
ใหม่ๆ ประวตัิศาสตรจ์ะเปลี่ยนแปลงได้หรอืไม่ โลกใบนี้จะโอบกอดการเปลี่ยนแปลงนี้หรอืไม่? และ
เมือ่ไร ทีช่่วงเวลานี้ในประวตัศิาสตรจ์ะเริม่ตน้ 

นี่คอืทางเลอืก วนันี้ เวลานี้ ในขณะนี้ โลกก าลงัจะจบัตามอง ฟงั ตัง้ตารอ และคาดหวงัว่าผู้น า
คนนี้จะเลอืกที่จะยกระดบัประเทศของเขา และเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบใหม่หรอืไม่ จะเป็นวรีบุรุษของ
ประชาชนของเขาหรอืไม่ เขาจะจบัมอืแห่งสนัตภิาพและดื่มด ่ากบัความเจรญิอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมา
ก่อนหรอืไม่ ชวีติทีย่ ิง่ใหญ่ หรอืการแบ่งแยกทีย่ ิง่กว่าเดมิ ทางใดจะถูกเลอืก น าแสดงโดยประธานาธบิดี
โดนัลด์ ทรมัป์และประธานคิม จองอึน ในการประชุมที่จะสร้างประวตัิศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อจะเปล่ง
ประกายท่ามกลางแสงอาทติย ์ช่วงเวลาเดยีว ทางเลอืกเพยีงหนึ่งเดยีวจะเป็นอย่างไร?อนาคตยงัรอการ
จารกึอยู”่ 

ท าเนียบขาวเผยในเวลาต่อมาว่า วีดิโอดงักล่าว “ถูกจดัท าขึ้นโดยสภาความมัน่คงแห่งชาติ
สหรฐัอเมรกิาเพื่อช่วยประธานาธบิดใีนการอธบิายประโยชน์จากการปลดโครงการนิวเคลยีร์ ตลอดจน
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วิสัยทัศน์แห่ งสันติภาพและคาบสมุทรเกาหลีที่ เจริญ รุ่งเรือง ” (เว็บไซต์ เรื่องเล่ าเช้านี้ , 2018 
http://morning-news.bectero.com/v3/main.php) 

กรณีศกึษาการสื่อสารทางการเมอืงระหว่างประเทศในการประชุมสุดยอดผูน้ าสหรฐัอเมรกิากบั
เกาหลเีหนือสะทอ้นใหเ้หน็การใชก้ลยทุธก์ารสื่อสารทางการเมอืง และการก าหนดวาระขา่วสารเพื่อสรา้ง
ความไวเ้นื้อเชื่อใจที่ผูกสายสมัพนัธ์ระหว่างกนั แต่ความทา้ทายของการรกัษาความไว้เนื้อเชื่อใจเอาไว้
นัน้เป็นสิง่ที่ยากยิง่นัก ความไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะจางหายไปเมื่อบรบิททัง้ภายในและระหว่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้น าประเทศเปลี่ยนไป และเมื่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์ความเป็นศตัรใูนหมู่ผู้ก าหนด
นโยบายหรือสังคมโดยรวมกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย ประเด็นส าคัญคือจะท าอย่างไรให้เกิด
กระบวนการสื่อสารทางการเมอืงที่จะท าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบุคคลนัน้ พฒันายกระดบัเป็น
ความไวเ้นื้อเชื่อใจในเชงิสถาบนัทัง้ในระดบัภายในและระหว่างประเทศต่อไป 
 

หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องท่ี 9.3.2 แล้ว โปรดปฏิบติักิจกรรม 9.3.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 9 ตอนท่ี 9.3 เรื่องท่ี 9.3.2 
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