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London: SAGE Publication. 279 Pages

หนังสื อชื่ อ Global Communication เขียนโดย Cees J. Hamelink ศาสตราจารย์ท่ี University of
Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หนังสือเล่มนี ้
มีเนือ้ หาที่ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นที่มีการพูดคุยและถกเถียงกันตัง้ แต่อดีตจนกระทั่งปั จจุบนั ทาให้
เห็ นภาพของประวัติ ศ าสตร์การสื่ อสารตั้ง แต่ อดี ต ปั จ จุบัน และอนาคต มี ตัวอย่างประกอบให้เห็น ชัด เจน
นอกจากนีย้ ังทาให้เห็นว่า การสื่อสารมีความสัมพันธ์กับมิติอ่ืนๆ อันได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
อานาจ การบริหารจัดการ การระหว่างประเทศ สังคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี และในท้ายบทของแต่ละบท
ผูอ้ ่านที่สนใจที่จะอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นหลักๆ ในบท ผูเ้ ขียนก็ได้ให้รายละเอียดหนังสือหรือแหล่ง
ในการค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม ในแต่ ล ะประเด็ น ผ่ า นหัว ข้อ Reading Spotlight, Online Resources และ Further
Reading และปิ ดท้ายบททุกบทด้วย Research Assignment ที่เป็ นเหมือนคาถามที่ชวนคิด หาคาตอบ หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม หนังสือเล่มนีต้ ีพิมพ์เมื่อปี 2015 โดยสานักพิมพ์ SAGE แบ่งออกเป็ น 13 บท จานวน 279 หน้า
บทแรก What is Global Communication บทแรกนี ้ผู้เขียนตั้งต้น ด้วยด้วยการแนะน าให้ผู้อ่ าน
เข้าใจความหมายและลักษณะของ Global Communication รวมทัง้ คาที่ใกล้เคียงว่าเหมือนหรือต่างอย่างไร
จากนัน้ อธิบาย Global Communication กับมิติและบริบทอื่นๆ ที่สมั พันธ์กนั และโดยเฉพาะผูเ้ ขียนได้กล่าวถึง
ความไม่เท่าเทียมกันและสังคมเสี่ยงภัย ซึ่งเป็ นประเด็นร่วมสมัยและกาลังถูกกล่าวถึงในปัจจุบนั ด้วย
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บทที่สอง How to Study Global Communication บทนีเ้ ริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงมุมมองต่างๆ ที่ใช้
ในการศึกษา Global Communication และชีใ้ ห้เราเข้าใจเพิ่มมากขึน้ ถึงการมี/ การใช้ทฤษฎีกับการสื่อสารว่า
ใน Global Communication นัน้ ทฤษฎีท่ีใช้ในการอธิบายมีไม่มากนักแต่ก็ยังมีให้เราต้องทาความเข้าใจและ
ศึกษา ขณะเดียวกันการมีทฤษฎีไม่มากนักก็ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีไม่จาเป็ น เพราะทฤษฎีนนั้ ช่วยให้เรา
อธิบายและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ดีขึน้ อย่างไรก็ตามในความเป็ นศาสตร์ ทฤษฎีใน Global
Communication ก็ไม่ ได้มี ทฤษฎีเดี ยวที่จ ะสามารถใช้อธิ บายได้ถูกต้องทุกที่ทุกเวลาและทุกปรากฏการณ์
นั่ น เพราะ Global Communication มี ค วามซับ ซ้อ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และสิ่ ง ที่ Global
Communication ทาการศึกษาก็มีทงั้ เนือ้ หาของข่าวสาร การวิเคราะห์วาทกรรม การศึกษาผูฟ้ ั ง การศึกษาใน
เชิ ง เศรษฐกิ จ รัฐ ศาสตร์ จิ ต วิ ท ยาสัง คม สัง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา และวัฒ นธรรมศึ ก ษา ฉะนั้น นี่ คื อ
ลักษณะเฉพาะ และขณะเดียวกันก็เป็ นข้อจากัดในการศึกษาเมื่อทาการเปรียบเทียบกับความเป็ นศาสตร์แบบ
วิท ยาศาสตร์ นั่น หมายความว่า ในการศึกษาเรามัก มี ข้อจากัดที่ เราอาจไม่ รูต้ ัว เช่ น แสวงหาทฤษฎี และ
วิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ การถูกครอบงาด้วยแนวคิดทฤษฎีแบบตะวันตกเป็ นศูนย์ก ลาง ระเบียบวิธีการใน
ศึกษา รวมทัง้ อคติจากความเป็ นชาติ ทัง้ ๆ ที่ขอ้ มูลข่าวสารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและข้ามพรมแดน
บททีส่ าม The History of Long-Distance Communication การเลื่อนไหลของข้อมูลข่าวสารไม่ได้
เพิ่งเกิดขึน้ ในปั จจุบนั หากเกิดขึน้ มาตัง้ แต่ยุคที่เรียกว่า Manual Carriers ไปจนกระทั่ง Digital Carriers โดย
เวลาที่ผ่านมา ได้ทาให้อุปสรรคขัดขวางการสื่อสารไดด้ค่อยๆ ถูกจากัดออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ตั้ง
ข้อสังเกตุในตอนท้ายว่า โลกแห่งการสื่อสารในปัจจุบนั เป็ นความเหลื่อมลา้ หรือไม่ ครอบงาเราหรือไม่ หรือสร้าง
ความเท่าเทียมกัน การตัง้ คาถามเพื่อกระตุกให้เราคิดเช่นนี ้ ก็เพื่อให้เราไม่เลื่อนไหลอย่างรวดเร็วเหมือนข้อมูล
ข่ าวสาร หากแต่ ต้อ งหยุด คิ ด ทบทวนพิ นิ จ พิ จ ารณาสิ่ ง ต่ างๆ รวบตัวเป็ น ระยะ เพื่ อ ท าให้เห็ น โลกปั จ จุบัน
ได้ชดั เจนขึน้
บทที่สี่ The Economy of Global Communication ในบทนีผ้ ูเ้ ขียนได้ชใี ้ ห้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
Global Communication กั บ เศรษฐกิ จ โดยเริ่ม ต้น ด้ว ยการกล่ า วถึ ง การพั ฒ นาอุต สาหกรรมกับ Global
Communication ที่ ท าให้เ ห็ น บทบาทที่ เพิ่ ม ขึ น้ ของกลุ่ ม ทุ น และการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม จนกระทั่ ง กลายมาเป็ น บรรษั ท ข้า มชาติ ใ นปั จ จุ บัน นอกจากนี ้ผู้เขี ย นยัง เสนอว่ า Global
Communication แบ่ง ออกได้ง่ายๆ เป็ น 3 ส่วนแต่ก้มี ความสัม พันธ์กัน คือ โครงสร้างพืน้ ฐาน บริการ และ
เนือ้ หา และจากมิติดา้ นเศรษฐกิจที่ปรากฏ ก็ได้นาไปสู่การศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการสื่อสาร ทัง้ นี ้
เพื่อเผิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ปรากฏในเศรษฐกิจของการสื่อสารโลก
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บทที่ห้า Flows of Global Content ในบทนีผ้ เู้ ขียนได้ม่งุ เน้นไปที่เนือ้ หา 3 ส่วนที่ครอบงาเรื่องราว
ต่างๆ ที่เลื่อนไหลไปทั่วโลก อันไดแก่ข่าวสาร ความบันเทิง และโฆษณา โดยแต่ละส่วนผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างให้
เห็นชัดเจน ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้อธิบายผ่านพัฒนาการของอุตสาหกรรมสื่อทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่ 20 ไม่ว่า
จะเป็ น CNN, IPS, AL-Jazeera, MTV, Omnicom, WPP, Interpublic, Publicis Groupe และปิ ดท้ายบทด้วย
การตัง้ คาถามชวนคิดเกี่ยวกับข่าว บันเทิง และโฆษณา ที่เราเสพอยู่ เช่น เราเห็นความแตกต่างอะไรระหว่าง
CNN กั บ Al-Jazeera นั่ นหมายความว่ า เราต้ อ งเห็ น และเข้ า ใจวิ ธี ก ารน าเสนอ เนื ้ อ หาที่ น าเสนอ
การวิเคราะห์ ฯลฯ ในแต่ละสื่อ รวมทัง้ เบือ้ งหน้าเบือ้ หลังของสื่อนัน้ ๆ ด้วย
บทที่ ห ก Emergence of the Politics of Global Communication ในบทนี ้น าเสนอการเมื อ งใน
บริบ ทของ Global Communication ผ่ า นค าว่ า Governance โดยผู้เขีย นพาเรากลับ ไปดูพัฒ นาการตั้ง แต่
ศตวรรษที่ 16 คื อ Postal Communication จนกระทั่ง Telegraphic Communication ในต้น ศตวรรษที่ 19
นอกจากนีย้ งั มีประเด็นที่ยงั คงเป็ นประเด็นร่วมสมัยนั่นคือ การเกิดขึน้ ของการปกป้องสิทธิของผูเ้ ขียน ข้อคานึง
ทางสังคมของสื่อมวลชน สารหับพัฒนาการหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง จะเห็นการเกิดขึน้ ของตัวแสดงหลัก
ระดับนานาชาติ การเติบโตของ NGOs การเผชิญหน้าระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก โลกเหนือและโลก
ใต้ และเศรษฐกิจโลก สิ่งเหล่านีไ้ ด้กลายเป็ นสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กบั การเมืองของการสื่อสารโลก ที่ตอ้ งปรับตัว
และปรับเปลี่ยนรูปแบบ เมื่อมาถึงยุควัตกรรมเทคโนโลยี การตลาดและการโฆษณาชวนเชื่อได้มีบทบาทสาคัญ
ต่อผูค้ น โดยไม่รูต้ ัว คาถามก็คือ โลกการสื่อสารปั จจุบันได้ทาให้เกิดประชาธิปไตยที่มากขึน้ หรือไม่อย่างไร
คาถามนีเ้ ป็ นคาถามที่ น่าขบคิด ไม่ เฉพาะกับ บริบทของการสื่อสาร แต่บริบ ทโลกที่เราอาศัยอยู่ในปั จ จุบัน
เราอาจมองไม่เห็นการครอบงาที่ดารงอยู่อย่างเป็ นการทั่วไปและเป็ นปกติ
บทที่ เจ็ ด The Politics of Global Communication: Twenty-First Century Issues เนือ้ หาบทนี ้
ต่อเนื่องจากบทก่อนหน้า นั่นคือ กล่าวถึงการเมืองของ Global Communication ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอีกขัน้ หนึ่ง นั่นคือ มาตรฐานการค้าและตลาดได้เข้ามามีบทบาทในการกาหนดการเมืองการ
สื่อสารโลกอย่างมาก ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้อธิบายผ่าน WTO การกล่าวถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่จะกลายเป็ นประเด็น
ที่ มี ค วามขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ม หาศาล ผู้เขี ย นยั ง ได้เสนอว่ า Global Communication ในปั จ จุ บั น
ถูกครอบงาทั้งการเข้าถึง ความรู ้ การโฆษณาระดับโลก ความเป็ นส่วนตัว ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา การค้าใน
วัฒนธรรม ความเข้มข้นในการเข้าไปควบคุมตลาดโลก ฯลฯ เหล่านีค้ ือสิ่งที่ถกู กล่าวถึงอย่างมากในโลกปัจจุบนั
ฉะนัน้ Global Communication จะต้องเข้าไปมีบทบาทในการดาเนินการต่างๆ นัน้ โปร่งใส
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บทที่แปด Inequality and the Global Divide ในบทนีผ้ ูเ้ ขียนที่เราอาจไม่ค่อยได้นึกถึงในมุมมอง
ของสื่ อ นั่น คือ ข้อมูล ต่างๆ ที่ ดูเลื่ อนไหลอย่างรวดเร็วนั้น สะท้อนความเท่าเที ยมกัน หรือไม่ นั่นเพราะใน
ประเทศกาลังพัฒ นา ไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทาข้อมูลข่าวสารทั่วถึง นั่นหมายความว่า ความไม่เพียงพอใน
อุปกรณ์ได้นาไปสู่ความไม่เท่าเทียมกัน แต่การเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไปให้ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหา นั่นเพราะ
การมี เทคโนโลยี จะนามาซึ่งผลประโยชน์ท างเศรษฐกิจ และท าให้สถานะทางสังคมเกิดความสัม พัน ธ์เชิ ง
อานาจที่ ไม่ เท่ าเที ยมกัน สิ่ งนี ้เองคื อ ประเด็ น และข้อสังเกตุท่ี ทาให้ได้ข้อฉุก คิด ว่า บทบาทของการสื่ อสาร
ควรนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขนึ ้
บทที่เก้ า Propaganda, Diplomacy, and Espionage บทนีผ้ ู้เขียนกล่าวถึงการโฆษณาชวนเชื่ อ
การเจรจาต่อรอง และการจารกรรม โดยมองกระบวนการระหว่างประเทศในฐานะเครือข่ายการสื่อสารที่ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆ นัน้ เคลื่อนไหวไม่รูจ้ บๆ ภายใต้เครือข่ายนีเ้ ราจะเห็นการโฆษณาชวนเชื่อในการเมืองโลก ทั้งนี ้
ผูเ้ ขียนได้อธิบายแต่ละประเด็น ตัวอย่างเหตุการณ์ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อกับสงครามเย็น สงครามโลก
ครัง้ ที่ส อง การจารกรรมข้อ มูล ในช่ วงสงครามเย็น ผู้เขีย นท าให้เราต้องกลับ มาทบทวนสื่ อกับ การเมื องว่า
การเคลื่อนไหวของข้อมูล ข่าวสารกับประเทศที่มี การเมื องแบบเผด็จการ รัฐบาลจะสามารถควบคุมสื่อหรือ
ข้อมูลจากที่อ่นื ๆ ได้มากน้อยเพียงใด
บทที่สิบ Global Communication and Conflict การสื่อสารกับความขัดแย้ง บทนีน้ าเสนอบทบาท
ของการสื่อสารกับความขัดแย้ง นั่นคือ สื่อต้องทาหน้าที่วิเคราะห์ นาเสนอความขัดแย้งโลก และต้องนาเสนอ
การลดความขัดแย้ง นั่นเพราะสื่อคือพืน้ ที่สาธารณะที่จะสามารถมีส่วนในการลดความขัดแย้งได้ ผู้ เขียนได้
ยกตัว อย่ า งกรณี ป ระเทศเยอรมนี กับ รวัน ดาเพื่ อ ให้เราเห็ น บทบาทของสื่ อ ในการสร้างสัน ติ ภ าพและลด
ความรุนแรงได้ผ่านการทาหน้าที่และการนาเสนอ เช่น ความรุนแรงระหว่างประเทศ เมื่อถูกนาเสนอในพืน้ ที่สื่อ
และกลายเป็ นข่าวในประเทศและระหว่างประเทศ เหยื่อของความรุ นแรงก็จะถูกนาเสนอและเป็ นสิ่งที่มีอยู่จริง
ในโลกที่ทุกคนจะได้รบั รูร้ ่วมกัน ฉะนัน้ การสร้างตรรกะของสื่อจึงช่วยลดความรุนแรงได้และสร้างสันติภาพให้
เกิดขึน้ ผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่ท่จี ะช่วยลดความเป็ นศูนย์กลางของความเป็ นรัฐลงและเชื่อมโยงเมืองโลกให้
เกิดขึน้
บทที่ สิ บ เอ็ ด Culture and Global Communication ในการสื่ อ สารโลก การสื่ อ สารระหว่ า ง
วัฒ นธรรมเป็ นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับจักรวรรดินิยม ในบทนี ้
ผูเ้ ขียนพยายามชีใ้ ห้เห็นมิติของวัฒ นธรรมใน Global Communication โดยเริ่มต้นกล่าวถึงวัฒ นธรรมอย่าง
ง่ายๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์ในหลากหลายแง่มมุ ที่หลายๆ คนอาจนึกไม่ถึง ทัง้ ระดับพฤติกรรม
ส่วนตัว ไปจนถึงการอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืน ซึ่งทาให้เห็นว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง หากแต่ปรับเปลี่ยนจึงต้องทา
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ให้เราพิจารณาถึงพลวัตของวัฒนธรรมท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมภายใต้โลกาภิวฒ
ั น์ ในช่วง
ทศวรรษ 1970 ประเด็นที่มีการกล่าวถึงอย่างมากคือ การปกป้องอัตลักษณ์ทางวัฒ นธรรม นั่นเพราะสิ่งนีค้ ือ
สิ่ ง ที่ น าไปสู่ก ารแยกเขาแยกเรา จัก รวรรดิ นิ ย มทางวัฒ นธรรมจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้เขี ย นยกให้เ ห็ น เป็ น ตัว อย่ า ง
เพราะการสื่อสารสามารถนาไปสู่การครอบงาทางวัฒ นธรรมได้โดยเฉพาะในโลกปั จจุบันที่เทคโนโลยีทาให้
ข้อมูล ข่าวสารเลื่อนไหลอย่างรวดเร็ว จักรวรรดินิยมจึงไม่ได้หมายความในแบบเดิม หากแต่ได้ปรับเปลี่ยน
ความหมายและลักษณะไปสู่การครอบงาแบบใหม่ผ่านการผลิตทางอุตสาหกรรม ความเข้าใจในสิ่งนีถ้ ูกทาให้
เข้าใจและคุ้นเคยอย่างไม่ รูต้ ัว ผ่ านโลกาภิวัฒ น์ทางวัฒ นธรรม และการสื่อสารระหว่างวัฒ นธรรม และใน
ตอนท้ายผูเ้ ขียนเสนอว่าหากเราต้องการทาความเข้าใจ Global Communication และวัฒนธรรม เราต้องเข้าใจ
การทาให้เหมือนกันทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการผสมผสานทางวัฒนธรรม เพื่อให้
เข้าใจการแสดงออกทางวัฒนธรรมในฐานะหนึ่งในกระบวนการของโลกาภิวฒ
ั น์
บทที่ สิ บ สอง Global Communication Online ในบทนี ้ผู้เขี ย นได้ก ล่าวถึ งการเกิ ดขึ น้ ของระบบ
ดิจิตอลจนกระทั่งเป็ นโลกการสื่อสารแบบออนไลน์ ที่ได้ขยายความสามารถของมนุษย์ออกไป โดยเสรีภาพใน
การสื่ อสารท าให้ข้อมูล ข่าวสารไหลเลื่ อนไปยังทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกที่ อย่างไรก็ตาม สิ่ง ที่เป็ นประเด็นที่ ควร
พิจารณาคือ ความรับผิดชอบ นั่นเพราะการสื่อสารแบบดัง้ เดิม คนที่เข้ามามีบทบาท/ มีสว่ นร่วมในกระบวนการ
สื่อสารมี ไม่ มากนัก แต่ปัจจุบัน ผูท้ ่ีเข้ามาในพื น้ ที่ของการสื่อสารมี มากขึน้ และไม่ ใช่แค่ผูท้ ่ีทาหน้าที่ในการ
สื่อสารกัน เพราะยังมีกลุม่ ทุนที่สามารถนาไปสู่ความขัดแย้งได้ และในตอนท้านผูเ้ ขียนยกประเด็นให้เราขบคิด/
ประเด็นฉุกคิด นั่นคือ ความเป็ นไปได้ในการเกิด Global Cyber war และ Global Surveillance
บทที่สิบสาม Futures of Global Communication บทสุดท้ายนีผ้ ูเ้ ขียนได้พาผูอ้ ่านมองถึงอนาคต
ของการสื่อสารว่าอะไรคือสิ่งที่เป็ นไปได้ และเราแต่ละคนควรทาอะไรได้บา้ ง นั่นเพราะโลกข้างหน้ามีขอ้ ท้า
ทายสาคัญ ความเสี่ยงภัยรออยู่ รวมทัง้ ประเด็นเรื่องจริยธรรมที่รอการถกเถียงกันอยู่
หนังสือเล่มนีไ้ ด้มีการจัดวางระบบการเขียนให้ผอู้ ่านสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย ทาให้ประเด็นที่
ดูไกลตัว เป็ น เรื่อ งใกล้ตัวและมี ค วามส าคัญ ประกอบกับ ในตอนต้น ของทุ ก บทผู้เขี ย นจะน าถ้อ ยค าของ
นักวิชาการที่กล่าวถึงเรื่อง/ ประเด็นของบทนัน้ ๆ มาเกริ่นนา ทาให้เราเห็นได้ชดั เจนว่า เรื่องราวต่างๆ ไม่ใช่แค่
ปรากฏการณ์ท่ีทาความเข้าใจง่ายๆ แบบสามัญสานึก หากแต่มีมิติท่สี มั พันธ์ทงั้ แง่มมุ มองปรากฏการณ์ในอดีต
ทฤษฎี มิติสมั พันธ์อ่ืนๆ รอบตัว รวมทัง้ ในตอนท้ายของทุกบท ยังมีขอ้ คาถามหรือประเด็นให้เราฉุกคิดหรือต้อง
ทบทวน ฉะนัน้ หนังสือเล่มนีจ้ ึงมีประโยชน์กบั การทาความเข้าใจสื่อสารไม่เฉพาะกับการสื่อสารระดับมหภาค
แต่ในระดับจุลภาคเองก็มีประโยชน์อย่างมากเช่นกัน

