คํานํา
นับเปนเกียรติของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อยางยิ่งที่ศาสตราจารย
ดร.ฮั น ส เคิ ค เลอร ได$ ก รุ ณ ามอบบทความเรื่ อ ง “ขาวสารและการสื่ อ สารในโลกหลาย
ขั้ว: บทบาทของสื่อมวลชนเอเชีย” ซึ่งบรรยายในการประชุมผู$สื่อขาวอาเซียนและการ
ประชุมสมาพันธนักหนังสือพิมพแหงอาเซียน ณ สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
เมื่อป5พุทธศักราช 2548 ให$แกศูนยการแปลและลาม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อแปลเปนฉบับภาษาไทย และเผยแพรให$แกผู$รวมรับฟ>งการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“การเตรี ย มตั ว สู ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น 2558: ป> ญ หาทางจริ ย ธรรมในความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม” ในวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารศูน ยการเรีย นรู$
มหาวิทยาลัย มหิดล จัดโดย ศูนยการแปลและลาม รวมกับหนวยวิจัย และวิเทศสัมพันธ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
บทความดังกลาวทําให$เห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารระดับนานาชาติโดยเน$น
มิติ ข องความสมดุ ล และยุ ติธ รรมซึ่ ง เปนสิ่ง จํ า เปนอยางยิ่ง ในการสื่อ สารข$ า มวั ฒ นธรรม
อยางไรก็ตาม ในโลกยุค โลกาภิวัตนและสภาพการณการเปลี่ ย นแปลงของสังคมโลกใน
ป>จ จุบันที่เปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็วทําให$ประเด็นดังกลาวจึงมิได$มีความสําคัญแตเพีย ง
เฉพาะแวดวงสื่ อมวลชนเทานั้ น หากแตเปนสิ่ ง จํา เปนที่ ทุ ก คนซึ่ งเปนสวนหนึ่ ง ของการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมโลกควรจะคํานึงถึงด$วย เพื่อนําไปสูสันติสุขของสังคมโลก
ในทามกลางความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในนามของคณะศิลปศาสตรขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ฮันส เคิคเลอร
อี ก ครั้ ง ที่ ก รุ ณ าอนุ ญ าตให$ นํ า บทความดั ง กลาวมาตี พิ ม พและแปลเปนฉบั บ ภาษาไทย
ขอบคุณอาจารยมธุรส ศรีนวรัตน ผู$อํานวยการศูนยการแปลและลาม คณะศิลปศาสตร ที่
กรุณาแปลบทความข$างต$นจนสําเร็จเรียบร$อย และขอบคุณอาจารย ดร.ฉันฐรัช หงษบุญไตร
รองคณบดีฝJายวิจัย และวิเทศสัมพันธ ที่เปนกําลังสําคัญในการดําเนินครั้งนี้จนลุลวงด$วย
ความเรียบร$อย
(อาจารย ดร.อภิลักษณ เกษมผลกูล)
คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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Dialectic of power and law
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Hans Köchler (born 18 October 1948) is a professor of philosophy at the
University of Innsbruck, Austria, and president of the International Progress
Organization, a non-governmental organization in consultative status with
the United Nations. In his general philosophical outlook he is influenced by
Husserl and Heidegger, his legal thinking has been shaped by the approach
of Kelsen. Köchler has made major contributions to phenomenology and
philosophical anthropology and has developed a hermeneutics of transcultural understanding that has influenced the discourse on the dialogue of
civilizations (a term which he used for the first time in 1972), particularly
as regards the relations between Islam and the West. His research in
political and legal philosophy—combined with his involvement with the
UN—has resulted in a fundamental critique of the state-centered
international system and in specific proposals for the democratization of the
United Nations Organization and for a viable system of international
criminal justice.
Köchler has long worked on the philosophical basis of international
relations. He came to prominence in the world of international politics
when he was nominated by then UN Secretary-General Kofi Annan as an
observer at the Pan Am Flight 103 (Lockerbie) bombing trial.

Major works
•

•

•

•
•
•

Die Subjekt-Objekt-Dialektik in der transzendentalen Phänomenologie.
Das Seinsproblem zwischen Idealismus und Realismus. (Monographien
zur philosophischen Forschung, vol. 112.) Meisenheim a. G.: Anton
Hain, 1974.
Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken Martin Heideggers.
Monographien zur philosophischen Forschung, vol. 158. Meisenheim
a. G.: Anton Hain, 1978.
Philosophie – Recht – Politik. Abhandlungen zur politischen
Philosophie und zur Rechtsphilosophie. Veröffentlichungen der
Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft und Politik an der Universität
Innsbruck, vol. 4. Vienna/New York: Springer-Verlag, 1985.
(ed.) The Principles of Non-Alignment. London: Third World
Centre, 1982.
Phenomenological Realism. Selected Essays. Frankfurt a. M./Bern:
Peter Lang, 1986.
Politik und Theologie bei Heidegger. Politischer Aktionismus und
theologische Mystik nach "Sein und Zeit." Veröffentlichungen der
Arbeitsgemeinschaft für Wissenschaft und Politik an der
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•

•

•
•

•

•

•

•

Universität Innsbruck, vol. 7. Innsbruck: Arbeitsgemeinschaft für
Wissenschaft und Politik, 1991.
Democracy and the International Rule of Law. Propositions for an
Alternative World Order. Selected Papers Published on the
Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations.
Vienna/New York: Springer-Verlag, 1995.
Neue Wege der Demokratie. Demokratie im globalen Spannungsfeld
von Machtpolitik und Rechtsstaatlichkeit. Vienna/New York:
Springer-Verlag, 1998.
Manila Lectures 2002. Terrorism and the Quest for a Just World
Order. Quezon City (Manila): FSJ Book World, 2002.
Global Justice or Global Revenge? International Criminal Justice
at the Crossroads. Philosophical Reflections on the Principles of
the International Legal Order Published on the Occasion of the
Thirtieth Anniversary of the Foundation of the International
Progress Organization. SpringerScience. Vienna/New York:
Springer-Verlag, 2003.—Indian edition published by the Indian
Society of International Law. New Delhi: Manak Publications,
2005; Turkish edition: Istanbul: Manak, 2005; Arabic edition:
Casablanca: Top Édition, 2011.
(Arabic) اع إ ا وا
 ا:
١نو
١ (The Muslims and
the West: From Confrontation to Dialogue). Casablanca, Morocco:
TOP Edition, 2009.
World Order: Vision and Reality. Collected Papers Edited by
David Armstrong. Studies in International Relations, Vol. XXXI.
New Delhi: Manak, 2009.
Global Justice or Global Revenge? The ICC and the Politicization
of International Criminal Justice in International Criminal Law
and Human Rights, Manoj Kumar Sinha (ed.) (Manak Publications,
New Delhi, 2010)
The Security Council as Administrator of Justice? Reflections on
the Antagonistic Relationship between Power and Law. Vienna:
International Progress Organization, 2011.
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ขาวสารและการสื่อสารในโลกหลากขั้ว:
บทบาทของสื่อมวลชนเอเชีย
บรรยาย ณ
การประชุมผู$สื่อขาวอาเซียนและการประชุมสมาพันธ(นักหนังสือพิมพ(แหงอาเซียน

จัดโดย
สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
กรุงเทพฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2548

เนื้อหา
I. สภาพสถานการณ(ทั่วโลก
II. การแพรข$อมูลสารสนเทศอยางอิสระและมีสมดุล: สิ่งจําเป7นในระเบียบโลกที่ยุติธรรม
III. บทบาทของสื่อมวลชนเอเชีย
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I. สภาพสถานการณ(ทั่วโลก
เปนเวลากวายี่สิบป5แล$วที่องคการเพื่อความก$าวหน$านานาชาติได$เรียกร$องให$มีการ
สร$างระเบียบทางสารสนเทศที่ยุติธรรมและมีสมดุลขึ้นทั่วโลก ในการประชุมผู$เชี่ยวชาญ
นานาชาติในหัวข$อเรื่อง “ระเบียบใหมทางสารสนเทศและการสื่อสารสากล พื้นฐานการ
เสวนาทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันอยางสันติระหวางชาติ” ซึ่งจัดโดยองคการเพื่อ
ความก$าวหน$านานาชาติ โดยได$รับความรวมมือจากองคการการศึก ษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกที่กรุงนิโคเซีย ไซปรัส ระหวางวันที่ 26 ถึงวันที่
27 ตุลาคม ค.ศ. 1984 ผู$เข$ารวมประชุมตางลงมติยอมรับความสําคัญของสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ “แสวงหาสันติภาพของโลก อิสรภาพสําหรับทุกประเทศ และเสรีภาพของ
มวลมนุษย” และทุกคนเห็นพ$องกันวา ควรมีการเสวนาแลกเปลี่ยนกันระหวางอารยประเทศ
เพื่อให$บรรลุเปRาหมาย1 องคการเพื่อความก$าวหน$านานาชาติได$เริ่มหยิบยกเรื่องความสําคัญ
ของการเปSดกว$างทางวัฒนธรรมและการแพรขาวสารอยางเสรี ที่มีตอความมั่นคงทั่วโลกมา
เปนประเด็นในการประชุมนานาชาติในหัวข$อ “การเข$าใจตนเองทางวัฒนธรรมของชาติ
ตางๆ” ณ เมืองอินสบรุค ประเทศออสเตรีย ระหวางวันที่ 27 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ.
19742
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมานี้ การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ โดยใช$
แนวคิดใช$อํานาจเปนศูนยกลางมุงแยงชิงอํานาจกันทําให$ประเทศตางๆ ควรหันหน$ามาคุย
กันอยางเรงดวน กระบวนการโลกาภิวัตนซึ่งถูกกระตุ$นหรือถูกเรงให$เกิดขึ้นแล$วแตวาผู$พูดจะ
มองโลกาภิวัตนในแงใด เมื่อระเบียบโลกแบบมีสองขั้วทางการเมืองสิ้นสุดลง ในชวงปลาย
ทศวรรษของคริสตศักราช 19803 ได$เพิ่มภาวะขาดสมดุลทางด$านสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหวางประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศที่กําลังพัฒนา4 และทําให$ระเบียบโลกขาดความ
มั่นคงยิ่งขึ้น5 เมื่อสงครามเย็นยุติลงนั้น สถานการณโลกเปลี่ย นไปอยางคาดไมถึงทั้งด$าน
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการทหาร เหตุก ารณไมได$เปนไปตามความคาดหวังที่
เกิดขึ้นอยางสูงในตอนต$นของชวงคริสตศักราช 1990 ตรงกันข$าม โลกมิได$มีสันติภาพมาก
ขึ้น “ประชาคมนานาชาติ” ยังคงเปนเรื่องเพ$อฝ>น และองคการสหประชาชาติก็ยังไมได$
กลับคืนสูฐานะขององคการที่ให$ความเชื่อมั่นในด$านสันติภาพและความมั่นคงระหวางนานา
ประเทศ ทั้งยังไมสามารถยื่นมือเข$าไปจัดการสิ่งใดได$ ทั้งนี้องคการนี้ถูก ตั้งขึ้นมาสําหรับ
ระบบการเมืองในโลกที่มีหลายขั้ว โดยที่แตละฝJายถวงดุลอํานาจกันเองในรูปของสมาชิกถาวร
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ของสภาความมั่นคงแหงสหประชาชาติ แตตามความเปนจริงนั้น องคการสหประชาชาติกลับ
ต$องทําหน$าที่อยูในระบบการเมืองที่มีเพียงขั้วเดียว6
สภาพการณทั่วโลกตอนต$นศตวรรษที่ 21 ตามปฏิทินตะวันตก พอจะบรรยายได$
โดยอ$างถึงความแตกตางที่คอนข$างประหลาดระหวางโครงสร$างนานาชาติที่มีขั้วเดียวกับ
โครงสร$างที่มีหลายขั้วในระดับตางกัน ดังนี้:
ก. การขาดสมดุลของอํานาจนับตั้งแตคายโซเวียตแตกและการลมสลายของสหภาพ
โซเวียต ทําให$โลกมีระบบการเมืองที่มีเพียงขั้วเดียว
ข. แตในขณะเดียวกันเราก็ไมอาจปฏิเสธได$วา ในความเปนจริงทั้งด$านสังคมและ
วัฒนธรรม โลกที่มีหลายขั้วอํานาจยังคงอยูในรูปแบบของความหลากหลายด$านสังคม ด$าน
วัฒนธรรมและอารยธรรม
เปนที่นาจับตาดูวา องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโกซึ่งมีหน$าที่สอดสองดูแลทางด$านความหลากหลายของความสัมพันธระหวาง
ประเทศ จะสามารถหลีกเลี่ยงหลุมพรางในระบบขั้วอํานาจเดี่ยว และสถานการณกลืนไมเข$า
คายไมออกขององคกรที่เกี่ยวข$องได$หรือไม เมื่อมองจากสถานการณแล$วยังเปนเรื่องนาวิตก
ที่องคกรซึ่งเกี่ยวข$องโดยตรงกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิป>ญญาจําเปนต$องอยูในกรอบ
การเมื อ ง ตราบใดที่ ส มาชิ ก ขององคกรนั้ น เปนรั ฐ การมี บ ทบาททางวิ ท ยาศาสตรและ
วัฒนธรรมไมอาจทําให$หลีกเลี่ยงการแกงแยงอํานาจทางการเมืองไปได$ ข$อนี้เปนบทเรียนที่
ยูเนสโกได$เรียนรู$เมื่อเกิดความขัดแย$งเกี่ยวกับประเด็นของ “ระเบียบใหมทางสารสนเทศ
นานาชาติ” ในชวงคริสตศักราช 1980
ทบทวนอีกครั้งวา การเมืองแบบขั้วอํานาจเดี่ยวของนานาประเทศ ซึ่งบัดนี้ได$เห็น
แล$ววา นอกจากไมได$นํามาซึ่งความมั่นคงหรือสันติภาพแล$วยังทําให$ความสัมพันธระหวาง
ประเทศคลอนแคลนยิ่งขึ้น7 อยูคูกับความหลากหลายด$านวัฒนธรรมและสังคม โครงสร$างที่
ขัดแย$งกันนี้กอให$เกิดความตึงเครียดในหลายๆ ด$าน ดังนี้:
ก. อารยธรรมของระบบการเมืองที่กําลังมีอํานาจเหนือกวา คิดวาตนเปนฝJายชนะ
พยายามที่จ ะเข$าครอบงําโลกสวนที่เหลือ แสดงให$เห็นแนวโน$มที่ก ารเกิดสภาพไร$ความ
แตกตางทางวัฒนธรรม หรือถ$ามองให$กว$างขึ้น ก็คือสภาพเหมือนกันทางอารยธรรมนั่นเอง
ขณะเดียวกันก็ตัดทอนโอกาสในการแสดงตัวตนและมีปฏิสัมพันธตอกันของชาติอื่นๆ ด$วย
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ข. ในกรอบซึ่งการเมืองระหวางประเทศขาดสมดุล ความคิดเรื่อง “การปะทะกัน
ทางอารยธรรม” จะได$รับการสนับสนุนอยางแข็งขันทั้งจากกลุมคนต$องการครอบงําชาติ
อื่นอยางเร$นลับ และจากกลุมที่ต$องการอนุรักษเอกลักษณทางวัฒนธรรมและเผาพันธุของ
ตนเอง8 มโนทัศนดังกลาวเติบโตขึ้นทามกลางบรรยากาศที่ขาดระเบียบและขาดความ
ไว$ ว างใจกั น ในหมู ประเทศทั้ ง หลาย ในความเปนจริ ง แล$ ว นี่ คื อ ความขั ด แย$ ง ทาง
ผลประโยชนอันเปนสวนหนึ่งของการตอสู$ทางการเมืองเพื่อแยงชิงความเปนมหาอํานาจ
และเพื่อความเปนใหญทางเศรษฐกิจไปพร$อมกัน แตความขัดแย$งนี้กลับถูกบิดเบือนให$ดู
เปนความขัดแย$งทางอารยธรรม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งจากโลกตะวันตกที่มี
ตองานเขียนเรื่อง “การปะทะกันทางอารยธรรม” (The Clash of Civilization) ของ
Samuel Huntington9 และตอคนบางกลุมที่ใช$มโนทัศนของ Huntington เพื่อเปน
ข$ออ$างในการใช$กําลังทหารที่ขัดตอกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง
เหตุการณวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 200110 เปนข$อพิสูจนแนวโน$มของสถานการณโลกที่ไม
อาจโต$แย$งได$
ค. ความตึงเครียดระหวางการมีมหาอํานาจทางการเมืองและการทหารเพียงหนึ่ง
เดีย วกับความหลากขั้วทางอารยธรรมเปนผลให$ก ารโต$แ ย$งถกเถีย งเกี่ย วกับโลกาภิวัต น
รุนแรงขึ้นเปนลําดับ บุคคลกลุมที่เล็งเห็นวา ตนกําลังถูกลิดรอนเสรีภาพทางการกระทํา ตาง
มองจุดมุงหมายของโลกาภิวัตนอยางหวาดระแวง
ดังนั้น ขณะนี้การอยูรวมกันโดยสันติจึงถูกคุกคามด$วยวิธีใหม กลาวคือ ในกรอบ
ของโลกาภิวัตน อันหมายถึงกระบวนการที่ถูกผลักดันโดยชาติมหาอํานาจสวนใหญ ถึงแม$จะ
ไมทั้งหมด อารยธรรมหนึ่งกําลังนําแบบแผนทางสังคมและวัฒนธรรมของตนมาครอบงํา
อารยธรรมอื่นๆ นั่นคือ คานิยมของอารยธรรมที่มีอํานาจเหนือกวากําลังได$รับการโฆษณา
ชวนเชื่อไปทั่วโลก การทําให$ทุกสิ่งทุกอยางที่ไมใชวัฒนธรรมตะวันตกสิ้นความสําคัญลงไป
นั้น ยอมหมายถึงการถอนรากถอนโคนอารยธรรมพื้นเมืองโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันก็
สามารถพิสูจนได$วา สถานการณดังกลาวเปนสาเหตุทําให$ความรวมมือระหวางประเทศทุก
ด$านสั่นคลอนไปด$วย
สภาวะอนาธิปไตยซึ่งเปนลักษณะสําคัญของระบบความสัมพันธระหวางประเทศใน
ป>จจุบัน เปนผลโดยตรงจากกระบวนการข$างต$น การขาดสมดุลทางอํานาจเกิดขึ้นพร$อมกับ
การที่สังคมและวัฒนธรรมทั่วโลกกลายรูปมาเปนพิมพเดียวกัน การตอต$านแนวโน$มดังกลาว
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โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา ได$กลายมาเปนสาเหตุสําคัญของความขัดแย$งระหวาง
ประเทศ และทําให$โลกขาดเสถียรภาพกวาที่เคยเปนมา
เมื่อคํานึงถึงสภาพความเปนจริงทางการเมืองแหงการแยงชิงอํานาจทั้งหมดนี้แล$ว
ความเห็ น ขององคการการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตรและวั ฒ นธรรมแหงสหประชาชาติ ที่ ว า
“กระบวนการโลกาภิวัตนที่เปนผลจากการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แม$จะเปนการท$าทายตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตก็ได$กอให$เกิด
สภาวะที่เอื้อตอการเสวนาครั้งใหมระหวางวัฒนธรรมและอารยธรรมตางๆขึ้น”11 จึงเปนการ
คาดหวังที่เพ$อฝ>น สมควรปรับเปลี่ยนเพื่อให$รับกับความเปนไปในโลกการเมืองภายหลังจาก
ที่ความขัดแย$งระหวางตะวันออกกับตะวันตกสิ้นสุดลง12 เราจะพยายามค$นหาในตอนตอไป
วา คํากลาวนี้จะเปนไปได$มากน$อยเพียงใด

II. การแพรข$อมูลสารสนเทศอยางอิสระและมีสมดุล: สิ่งจําเป7นในระเบียบโลกที่ยุติธรรม
การขาดดุลอํานาจที่กลาวมาในตอนต$น นํามาซึ่งความเหลื่อมล้ําในด$านสารสนเทศ
และการสื่อสาร นอกจากเหตุการณรอบโลกจะถูกมองโดย “ผานสายตา” ของอารยธรรมชาติ
มหาอํานาจโดยมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจแอบแฝงอยูแล$ว กิจการของภูมิภาคและกิจการ
ภายในประเทศตางๆ ยัง ถู ก ประเมิน คาตามมาตรฐานของชาติม หาอํ านาจไปด$ วย ฝJ า ย
มหาอํานาจก็ประเมินตนเองวา “มีความสําคัญจนขาดไมได$” อยางไรก็ดี หากวิเคราะหกัน
ในแงปรัชญาแล$ว ความคิดเรื่อง “ชาติที่สําคัญจนขาดไมได$”13 และเรื่อง “อารยธรรมที่
สําคัญจนขาดเสีย ไมได$” ยอมไมเปนที่ย อมรับ ในแงปรัชญาวิธีก ารกีดกันผู$อื่นออกไปไม
เพียงแตจะออนประสบการณเทานั้น แตยังจะยั่วยุความไมพอใจให$คนสวนใหญในประเทศ
ตางๆ และยังอาจจะนําไปสูการพิพาทอยางไมรู$จบในระดับนานาชาติอีกด$วย
ในสวนที่เกี่ย วกับสื่อมวลชน สถานการณนี้บงชี้ถึงสิ่งใดบ$าง เรารู$กันดีวา “ธุรกิจ
สารสนเทศ” ของโลกเกือบทั้งหมดอยูในมือของเครือบริษัทสื่อมวลชน (เชน CNN หรื อ
BBC) และสํานักขาว (เชน AP, Reuters หรือ UPI) ซึ่งล$วนแตมีที่ตั้งอยูในโลกตะวันตก และ
สามารถวางมาตรฐานการเสนอขาวรอบโลกได$ ดังนั้น เครือบริษัทสื่อและสํานักขาวเหลานี้
จึงมีอํานาจตัดสินวา เหตุการณใด “มีคาควรเปนขาว” ตามคําโฆษณาของนิวยอรคไทมสยุค
หนึ่งที่วา “ทุกขาวที่สมควรได$รับการตีพิมพ”

10

หนังสือที่ระลึกงานแสดงปาฐกถาของ Professor Hans Köchler
ในด$านของวัฒนธรรมมวลชน การขาดสมดุลที่วานี้มีชื่อเรียกกันวา “การทําให$โลก
เปนอาณานิคมโค$ก” (Coca-colonization) ผู$สังเกตการณด$านสื่อมวลชนของเอเชียอาคเนย
ผู$หนึ่งเคยกลาวไว$วา “ตลาดวัฒนธรรมทั่วโลกอยูในมือของเครือขายธุรกิจหลากชาติที่ถือเอก
สิทธิ์แตผู$เดียวภายใต$การควบคุมของไมกี่ประเทศ” 14
อีกแงหนึ่งของการผูกขาดสื่อมวลชนโลกดังกลาวก็คือ ตามความเปนจริงแล$วแม$จะ
ไมใชตามกฎหมาย ขาวที่ถูกเสนอไปทั่วโลกจะถูกตรวจตราและตัดทอน ภาพการณเชนนี้
สงผลให$ประเทศที่กําลังพัฒนาถูกมองข$ามในสายตาของกลุมที่เรียกกันวา สาธารณชนโลก
และชาวตะวันตกก็ไมสามารถรับขาวสารโดยละเอียดหรือเปนกลางเกี่ยวกับเหตุการณในโลก
ที่กําลังพัฒนา หรือโลกที่อยูนอกขอบเขตของอารยธรรมตะวันตกได$ การขาดแคลนขาว ถ$าจะ
ให$ชัดเจนขึ้นคือการถูกขัดขวางไมให$ได$รับรู$ขาว ยิ่งตอกย้ําให$สังคม (ในด$านอารยธรรมและ
วัฒนธรรม) กลายเปนพิมพเดียวกันหมด อันเปนกระบวนการที่ในที่สุดอาจจะกลายเปนการ
แก$ป>ญหาที่ผิดพลาดบกพรองจนเกิดวงจรของป>ญหาที่เอียงเอนไปอีกทาง เข$าข$างใดข$างหนึ่ง
และย้ําขาวสารที่ถูกบิดเบือนในอีกด$านหนึ่ง
“ผลกระทบทางวัฒนธรรมของ “การทําให$เปนกระแส” ผานทางผลผลิตสื่อที่แพร
ไปทั่วโลก” ตามที่ Ingrid Volkmer ได$บรรยายไว$อยางเหมาะเจาะในบทความที่เธอเขียน
ให$แ กสถาบันเทคโนโลยีแ มสซาชูเซตส15 เปนเรื่องที่เราพึ งมองเห็นความสําคัญ แม$วาผู$
สังเกตการณบางคนอาจจะทําให$ความเสี่ยงของความเปนพิมพเดียวกันทางวัฒนธรรมฟ>งดูไม
นาวิตก โดยพูดเปนนัยวา เนื่องมาจากพลังของโลกาภิวัตน “วัฒนธรรมสื่อมวลชนได$แปร
รูปลักษณไป มีการผสมผสานกันจนกระทั่งการเปนเจ$าของสื่อมวลชนทั่วโลก และการที่ภาพ
สื่อแพรไปทั่วโลก ไมจําเปนต$องทําให$วัฒนธรรมกลายรูปเปนพิมพเดียวกันไปหมด”16
การแพรข$ อ มู ล ขาวสารไปทั่ ว โลกจากโลกตะวั น ตกเพี ย งด$ า นเดี ย วนี้ ทํ า ให$ ผู$
สั ง เกตการณวิ ต กวา จะมี ผ ลเสี ย ร$ า ยแรงเกิ ด ขึ้ น แกพลโลก ทั้ ง ในด$ า นการศึ ก ษา
ภายในประเทศ และความรู$ทางวิชาการ ทั้งยังอาจจะทําให$เกิดผลกระทบที่นาหวาดหวั่น
ทางด$านการเมืองและการทหาร เนื่องจากทัศนคติที่ฝ>งใจเกี่ย วกับฝJายศัตรูจะถูกตอกย้ํา
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลให$เปนอุปสรรคตอการทําความตกลงในกรณีพิพาทตางๆทั้งในระดับชาติ
(เดี ย วกั น ) และระดั บ นานาชาติ ป> ญ หาข$ อ นี้ ไ ด$ รั บ การเน$ น ย้ํ า แล$ ว เชน ในการประชุ ม
สื่อมวลชนยุโรปและเอเชีย ป5 2003 ที่คาซัคสถาน ในโอกาสนั้นจาเวด จับบาร อดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสารสนเทศของปากีสถาน ได$ชี้ให$เห็นวา “การขาดสมดุลด$านสื่อมวลชนของ
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โลก ซึ่งหมายถึงการที่โลกรับขาวสารเพียงด$านเดียว เปนเหตุผลสําคัญข$อหนึ่งที่ทําให$เกิด
ความเข$าใจที่บิดเบือนไปจากความจริง จนมีผลให$เกิดนโยบายที่โลกตะวันตก สหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักรนํามาใช$ในกรณีขัดแย$งในตะวันออกกลางและทวีปเอเชีย”17 เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ องคการเพื่อความก$าวหน$านานาชาติได$บรรยายป>ญหากรณีปาเลสไตนที่เกิดจากการ
เสนอขาวด$านเดียวที่ถูกคัดเลือกโดยสื่อมวลชนตะวันตกสําหรับการหาข$อตกลงที่เปนธรรม
ในป>ญหาใหญนี้ของตะวันออกกลางนี้18 ตัวอยางของผลเสียร$ายแรงจากการผูกขาดสื่อที่มีตอ
การทําความตกลงในกรณีพิพาทระหวางประเทศมีมากมาย ตัวอยางลาสุดและร$ายแรงที่สุด
ได$แกกรณี “สงครามโลกตอต$านการกอการร$าย” (global war on terror)19
เคยเปนที่คาดหวังกันวาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย ใหมอยางอินเทอรเน็ตจะชวย
แก$ป>ญหาดังกลาวได$ แตการณมิได$เปนเชนนั้น ตราบใดที่โลกยังขาดความเทาเทียมกันในการ
เข$าถึงอินเทอรเน็ต มีแตประเทศอุตสาหกรรมเทานั้นที่สามารถเข$าถึงแหลงข$อมูลทางเลือกนี้
ได$ สวนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งข$อมูลสารสนเทศสามารถชวยเปลี่ยนแปลงสถานการณได$
กลับแทบไมมีโอกาสเข$าถึง “ความเหลื่อมล้ําทางดิจิตัล” นี้ อาจจะทําให$ผลเสียของโลกาภิ
วัตนในด$านการพัฒนา ด$านสันติภาพและความมั่นคงกลับเลวร$ายยิ่งขึ้น20
ขาวสารที่แพรได$โ ดยเสรีแ ละเทาเทียมจากทั้งสองทิศทาง ระหวางประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมเทานั้นที่จะชวยขจัดผลเสียจากการผูกขาดด$านสารสนเทศ
ที่มีตอความมั่นคงและสันติภาพของโลกได$ หมายความวาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทั่ ว โลกตามที่ เ ปนอยู จะต$ อ งสมดุ ล กั บ ความหลากหลายทางสารสนเทศ แม$ ทุ ก ฝJ า ยจะ
ตระหนักถึงความจําเปนนี้แตก็ยังไมมีการลงมือแก$ไข ใน “รายงานแม็คบรายด” (MacBride
Report) ซึ่งได$รับการยอมรับเปนเอกฉันทในที่ประชุมใหญของยูเนสโก ณ กรุงเบลเกรด เมื่อ
เดือนตุลาคม ป5 ค.ศ. 1980 มีการบรรยายโดยละเอียดลุมลึก ถึงป>ญหาที่เกิดจากวัฒนธรรม
ทั้งหลายกําลังถูกทําให$เปนพิมพเดียวกัน รายงานฉบับนี้เรียกร$องวา ในอันดับแรกจะต$อง
ขจัดความเหลื่อมล้ําทางการสื่อสารและโครงสร$างของการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งด$านทิศ
ทางการเผยแพรสารสนเทศ”21 (รายงานดังกลาวใช$ชื่อตามผู$เขียนรายงาน คือผู$ได$รับรางวัล
โนเบลชาวไอริชชื่อ ฌอน แม็คบรายด (Sean MacBride) ผู$ซึ่งข$าพเจ$าได$รับเกีย รติให$
รวมงานด$ ว ยอยางใกล$ ชิ ด ในด$ า นการแก$ ป> ญ หาขั ด แย$ ง และการสร$ า งสั น ติ ภ าพระหวาง
ประเทศ)
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“ปฏิญญาสากลวาด$วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ของยูเนสโกซึ่งได$รับมติ
ยอมรับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ได$เบนความสนใจของเราไปยังความจําเปน
พื้นฐานดังกลาว ที่รายงานแม็ค บรายดได$เน$นไว$ นาสังเกตวาคําประกาศข$างต$นนี้เพิ่งได$รับ
การยอมรับราว 20 ป5ตอมาภายหลังจากที่ยูเนสโกจําต$องยกเลิกโครงการสร$าง “ระเบียบ
ใหมทางสารสนเทศนานาชาติ” โดยถูก บีบบังคับจากประเทศตะวันตกเปนหลักในชวงป5
ศัก ราช 198022 เห็นได$ชัดวาภายหลังโศกนาฏกรรมเมื่อวั นที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001
ยูเนสโกได$หันกลับไปสูความตั้งใจพื้นฐานขององคการโดยชี้ให$โลกเห็นอีกครั้งหนึ่งวา ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมเปนรากฐานที่จะเอื้อให$ทุกประเทศอยูรวมกันได$อยางมีสันติ
ในคําประกาศดังกลาว บรรดาสมาชิกได$แสดงความเสียใจที่ “ทุกวันนี้มีความไมเทา
เทียมด$านการแพรและแลกเปลี่ยนสินค$าและบริการทางวัฒนธรรมในระดับโลก” (ข$อ 10)
และยืนกรานให$มี “การแพรกระจายความคิดได$อยางเสรี” เพื่อให$ “วัฒนธรรมทั้งหลายได$
แสดงออกและเปนที่รู$จัก ” (ข$อ 6) จากการประเมินของยูเนสโก ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเปนสิ่ง จํา เปนสํา หรั บมวลมนุษ ยเทาเทีย มกับ ที่ค วามหลากหลายทางชีว ภาพ
จําเปนตอธรรมชาติ (ข$อ 1)23
ในคํานําของคําประกาศยูเนสโก นายโคอิชิโร มัตซูระ เลขาธิการแหงยูเนสโก ได$บง
วา คําประกาศนี้เปน “เครื่องมือชิ้นสําคัญสําหรับการพัฒนา ที่สามารถทําให$โลกาภิวัตนมี
มนุษยธรรมยิ่งขึ้น”24 หากพิจารณากันในมุมกว$างขึ้น “การปะทะกันทางอารยธรรม” ซึ่งที่จริง
แล$วการเผชิญหน$ากันนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อตางอารยธรรมมาพบกันนั้น พอจะหลีกเลี่ยงได$
หากไมมีฝJายใดพยายามครอบงําฝJายอื่นจนอีกฝJายที่ถูกครอบงําสิ้นความสําคัญไป25
โดยนัยนี้ ระบบที่สนับสนุนการเผยแพรข$อมูลสารสนเทศอยางเสรีและเทาเทียมจะ
สามารถปRองกันความขัดแย$งทางการเมืองและการทหารได$ พูดอีกนัยหนึ่งคือ ความขัดแย$ง
ระดั บ โลกและอนาธิ ป ไตยอาจจะหลี ก เลี่ ย งได$ หากความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมเข$ามาถวงดุลกับขั้วอํานาจเดี่ยวทางการเมืองได$สําเร็จ แทนที่จะถูกกลืนหายไป
อยางที่เปนอยู ประวัติศาสตรได$แสดงให$เห็นอยางแจมชัดแล$ววา อํานาจที่มีเพียงขั้วเดียว
นั่นคือไมมีการถวงดุลอํานาจนั้น จะลดทอนความสําคัญด$านอื่นๆ ทั้งหมดในชีวิตมนุษยลง
เพื่อมุงรักษาอํานาจเบ็ดเสร็จนั้นไว$เสมอ จนเปนเหตุให$ป>ญหาด$านวัฒนธรรมหรือสังคมไมวา
จะเปนระดับในประเทศหรือระหวางประเทศลดความสําคัญลงไป
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หากความหลากหลายทางวัฒนธรรมสารสนเทศรอดจากการถูกครอบงําโดยอํานาจ
ขั้วเดียวมาได$ อาจก$าวเข$ามาเปนกําลังสําคัญให$ระบบอํานาจขั้วเดียวในป>จจุบันเปลี่ยนมา
เปนระบบอํานาจหลายขั้วที่มีพื้นฐานอยูบนความเสมอภาคทั้งทางภาครัฐและประชาชน
ระบบดังกลาวนี้เทานั้นที่จะเอื้อตอการอยูรวมกันอยางสันติสุขของกลุมประเทศทั่วโลกบน
รากฐานอันยั่งยืน ปกปRองประชาคมหลากวัฒนธรรมแหงศตวรรษที่ 21 ทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ ทําให$เปนระบบที่มีดุลอํานาจอยางใหมตางไปจากดุลอํานาจของการเมือง
แบบสองขั้วสมัยสงครามเย็น องคการที่มีสมาชิกหลายประเทศ เชนองคการสหประชาชาติ
จะทํางานบรรลุจุดประสงคได$เฉพาะในบริบทดังกลาวนี้เทานั้น นอกจากนี้ชะตากรรมของ
องคการสหประชาชาติดูเหมือนจะเกี่ยวโยงแนบแนนกับดุลอํานาจแบบใหมที่มีหลายขั้ว26
ในความเห็นของเราองคการอื่นๆ ในสังกัดขององคการสหประชาชาติเชนยูเนสโก ก็มีชะตา
เชนเดียวกันนี้
III. บทบาทของสื่อมวลชนเอเชีย
ในสถานการณป> จ จุ บั น ของโลกาภิ วั ต นที่ มี ผ ลประโยชนทางเศรษฐกิ จ เปน
แรงผลักดัน แม$แตในระดับสังคมและวัฒนธรรม ประเทศในทวีปเอเชียกําลังมีความสําคัญ
ยิ่งขึ้นเปนลําดับ เนื่องจากเศรษฐกิจแข็งแกรงพอที่จะรวมแขงขันได$ บัดนี้เราลงความเห็นได$
แล$ววา ภาคพื้นเอเชียสามารถจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปลายคริสตศักราช 1990 ที่
เปนผลมาจากการเก็ง กําไรอั ตราแลกเปลี่ย นเงินตรา ได$เ ปนอยางดี ความรวมมือกันใน
ภาคพื้นเอเชีย เชน การจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จอัน
ยิ่งใหญนี้ ทําให$ทวีปเอเชีย มีความสําคัญระดับโลกสูงขึ้นและมีอิทธิพลทางการเมืองมาก
ยิ่งขึ้น
ในด$านของระเบียบโลก ทวีปเอเชียในฐานะทวีปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจมีพลัง
มากที่สุด บางประเทศในเอเชียมีบทบาทสําคัญในขบวนการ “โลกาภิวัตน” ประเทศเหลานี้
อาจจะสร$างความเปลี่ยนแปลงได$ ถ$าหากเอเชียจะคอยๆเข$ามามีบทบาทในวงการสื่อมวลชน
ระหวางประเทศควบคูไปกับการเน$นบทบาทด$านการค$าระหวางประเทศและการมีอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจโลก ผลเสียตางๆของโลกาภิวัตน โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโน$มที่วัฒนธรรมทั่ว
โลกจะกลายรูป มาเปนพิ มพเดีย วกัน หมด ดั งที่ก ลาวมาข$ างต$น27 จะหมดไปได$ ก็ตอเมื่ อ
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ประเทศในทวีปเอเชียหันมาใช$วิธีปRองกันทางด$านสารสนเทศ แทนที่จะรอให$ผลเสียเกิดขึ้น
แล$วจึงคิดแก$ไข
ยูเนสโกได$ชี้ถึงป>ญหาอันเกิดจากการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสวนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน : “ขบวนการเหลานี้นํามาซึ่งความเสี่ยงที่วิถี
ชีวิตและขนบธรรมเนีย มประเพณีทั้งหลายจะถูก หลอมเปนพิมพเดีย วกัน และถูก ทําให$มี
มาตรฐานแบบเดีย วกัน อันจะเปนผลให$ความหลากหลายลดลง”28 สื่อมวลชนของนานา
ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนสามารถรวมมือกันตอต$านแนวโน$มที่กลาว
มานี้ ประเทศในเอเชียสามารถจะทําให$เกิดความแตกตางได$ถ$าประสานนโยบายเกี่ยวกับ
ขาวสารระหวางประเทศ (แตขณะเดีย วกันก็ยั งคงแบกรับภารกิจในสวนภูมิภาคในการ
สนับสนุนให$เกิดความสัมพันธอันดีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนด$วยกันเอง)29
ความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตสังคมมีอยูวา สื่อมวลชนเปนป>จ จัยทําให$เกิดความ
เปลี่ยนแปลง ทุกรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนข$อพิสูจนในเรื่องนี้ จาก
การวิเคราะหด$านศักยภาพของสื่อมวลชนอาเซียนในแงการรวมมือกันในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติเมื่อเร็วๆนี้ ปรากฏวาสื่อชวยให$ระยะหัวเลี้ยวหัวตอของการรับขนบประเพณี
และข$อปฏิบัติใหมๆ และในบางกรณียังรวมถึงความสัมพันธทางสังคมที่แตกตางออกไปลุลวง
ไปด$วยดี30 บทความชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับบทบาทที่เปลี่ยนไปของสื่อในเอเชีย ได$กลาวไว$อยาง
ถูก ต$ องวา “สื่ อมวลชนสามารถกํ าหนดได$ว าคนในสังคมจะยกเรื่ องใดมาอภิ ปราย และ
สามารถชวยเรงให$เกิ ดการเปลี่ย นแปลง”31 และเราขอเสริมวา ในยุคโลกาภิวัตนสื่อยั ง
สามารถทําหน$าที่รับใช$สังคมไมเฉพาะภายในประเทศเทานั้น แตยังรวมไปถึงการรับใช$สังคม
ระดับข$ามชาติด$วย 32 โดยเฉพาะอยางยิ่ง สื่อของเอเชีย สามารถชวยถวงดุลการผูก ขาด
กลายๆของบริษัทสื่อมวลชนของตะวันตกในด$านการแพรขาวไปทั่วโลก :
ในประกาศนี้ ควรจะมีก ารพิจ ารณาการจัดตั้งสถานีโ ทรทัศนนานาชาติที่มุงแพร
ขาวสารไปยังผู$รับสื่อทั่วโลกอยางจริงจัง ซึ่งตางจากการเสนอขาวให$เฉพาะผู$รับสื่อที่เปนผู$
อพยพไปอยูตางประเทศ ดังดูตัวอยางได$จากประเทศกาตารที่ตั้งสถานีโทรทัศนดาวเทียม
Al-Jazeera ซึ่งประกาศความตั้งใจที่จะเริ่มเสนอรายการเปนภาษาอังกฤษในเดือนมีนาคม
ศกหน$า [ค.ศ. 2006 – ผู$แ ปล] โดยแสดงจุดประสงคที่จ ะถวงดุล “การเสนอขาวที่ เอน
เอียง” เกี่ยวกับเรื่องของชาวอาหรับและมุสลิมในเครือขายสื่อตะวันตก เชน CNN และ
BBC33 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียในฐานะทวีปที่เติบโตทางเศรษฐกิจได$
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รวดเร็วที่สุดของโลกจะสามารถสงเสริมโครงการสื่อมวลชนเพื่อแพรขาวสารไปทั่วโลกได$
อยางแนนอน และทุกอยางจะงายขึ้นถ$ารวมมือกันประสานงานโดยใช$โครงสร$างตางๆที่มีอยู
แล$วในท$องถิ่น
หากเราจะหลีก เลี่ย งระบบที่ย อมให$โลกตะวันตกเปนศูนยกลาง (ซึ่งเปนระบบที่
ทึกทักวา ทุกสิ่งที่เปนของโลกตะวันตกสมควรถือเปนมาตรฐานโลก) สถานภาพของเอเชีย
ควรจะได$รับการยอมรับให$อยูในระดับเดีย วกับโลกตะวันตกที่กําลังครองอํานาจอยู เมื่อ
คํานึงถึงระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรมสากล และอัตลักษณด$านอารย
ธรรม ตามหลักเหตุผลนั้นไมมีใครมีสิทธิมาอ$างได$วาเหตุใดระบบคุณคาของอารยธรรมหนึ่ง
จึ ง ควรได$ รั บ การยกยองเหนื อ กวาระบบคุ ณ คาของอารยธรรมอื่ น ๆทั้ ง หมด ด$ ว ยเหตุ นี้
สื่อมวลชนของเอเชียจึงควรถือเปนภารกิจมุงมั่นที่จะ“เปลี่ยนทิศทางของกระแสขาวสารของ
โลก ที่ขณะนี้มีต$นกําเนิดอยูที่โทรทัศนหลากชองของโลกตะวันตก”34
จากการวิเคราะหของเราพบวา สื่อมวลชนเอเชียควรจะมีบทบาทสองด$าน ดังนี้ คือ
ก. ด$านภูมิศาสตร : นอกเหนือไปจากพันธกิจในประเทศและภาคพื้นทวีปเอเชีย
แล$ว สื่อมวลชนเอเชียควรจะแพรขาว “ไปทั่วโลก”
ข. ด$า นเนื้ อ หา : สื่ อ มวลชนเอเชี ย ควรจะให$คํ า จํ า กั ด ความบทบาทของตนบน
พื้นฐานที่มุงความเปนสากล นั่นคือ เน$นแง “พันธกิจตอโลก” เนื้อหาของขาวสารจึงไมควร
จํากัดอยูเฉพาะ“เรื่องของทวีปเอเชีย” เทานั้น
การเข$าถึงทุกมุมโลกและพันธกิจตอโลกตางเปนป>จจัยท$าทาย และเปนโอกาสของ
สื่ อ มวลชนเอเชี ย ในสั ง คมโลกที่ มี ก ารเมื อ งเพี ย งขั้ ว เดี ย ว เกี ย รติ ชั ย พงษพาณิ ช แหง
หนังสือพิมพมติชนของประเทศไทย เรีย กวา ความจําเปนที่จ ะ “ถวงดุล”กับสื่อของโลก
ตะวันตก เพื่อให$โลกได$ยินเสียงของชาวเอเชีย35 โดยไมถูกกลั่นกรองจากหนวยสื่อขาวนอก
ทวีปเอเชียที่ยอมจะเสริมเติมประเด็นที่ไมเกี่ยวข$องกับภูมิภาคเอเชียลงไปในขายอันซับซ$อน
ไปด$วยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเมือง และยุทธศาสตร สื่อของกลุมประเทศอาเซียน
จะสามารถตอบสนองความจําเปนข$อนี้ได$โดยการเสริมสร$างความสามารถและเพิ่มความ
รวมมือระหวางองคกร หากมองในมุมกว$างขึ้นจะเห็นได$วาผู$สังเกตสถานการณโลกก็ได$
ออกมาเรียกร$องให$มีการ “เคลื่อนไหวตอต$านองคการวิจัยในป>จจุบันเกี่ยวกับการสื่อสาร
สากลกับโลกาภิวัตนในโลกตะวันตก”36 เกี่ยวกับเรื่องนี้ทีมนักวิจารณสื่อมวลชนชั้นแนวหน$า
จากทวีปเอเชียและซีกโลกตะวันออกได$รวมกันทําวิจัยในหัวข$อ “การศึกษาสื่อมวลชนที่ไม
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อยูใต$อิทธิพลของตะวันตก” นําเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสื่อมวลชน
อํานาจ และสังคมที่ไมได$ถูกครอบงําด$วยมุมมองของวัฒนธรรมตะวันตกในทุกแง37
ระบบสากลที่มีความสมดุลกัน อันได$แก ระบบที่ไมเพียงมีเสถียรภาพทางการเมือง
เทานั้นแตยังเปนระบบที่ประชาชาติทั้งปวงตางเห็นวายุติธรรม ระบบสากลนี้จะมีได$เฉพาะ
ในบรรยากาศแหงการเสวนาเทานั้น การสนทนาจําเปนต$องมีอยางน$อยที่สุดสองฝาย หาก
มองในระดับโลก สื่อเอเชียสามารถทําให$เกิดสถานการณซึ่งโลกตะวันตกจะไมต$องสนทนา
กันเองฝJายเดียว
ที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ การเสนอขาวตางประเทศไมควรจะเปนการนําเสนอโดยมอง
จากสายตาของอารยธรรมเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น ข$อนี้มิใชเปนเพียงสิ่งจําเปนในการเสนอ
ขาวอยางยุติธรรมเทานั้น แตยังเปนคุณสมบัติข$อหนึ่งของความสมเหตุสมผล ซึ่งหมายถึงสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่งยวดสําหรับการคิดเชิงวิเคราะห การรับรู$ตัวตนของอารยธรรมหนึ่งๆ ไม
ควรถูกกําหนดผานสายตาของอีกอารยธรรมหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้ได$แกอารยธรรมตะวันตกซึ่งมี
อิทธิพลเหนือกวา การได$ชื่อวาเปนอารยธรรมที่แท$นั้น อารยธรรมตางๆ จําต$องอยูบนรากฐาน
ของความสัมพันธแบบถ$อยทีถ$อยอาศัยกันกับอารยธรรมอื่นๆ ทั้งนี้จะต$องไมมีอารยธรรมใด
ที่อวดอ$างวาเหนือกวาหรือมีระบบคุณคาเดนกวาอารยธรรมอื่นในบริบทของอรรถปริวรรต
ศาสตรทางปรัชญา นี่เปนสิ่งที่เราเรีย กวาโครงสร$างแบบกระบวนการวิภาษของการรับรู$
ตนเองทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ได$มาจากธรรมชาติแ บบกระบวนการวิภาษของมนุษย
นั่นเอง38
สิ่งที่ประชาคมโลก หรือที่เรียกกันเพื่อให$ฟ>งดูดีวา “หมูบ$านโลก” ต$องการเพื่อไปสู
เปR า หมายของยู เนสโกที่ จ ะให$ เ กิด ความหลากหลายทางวั ฒนธรรมอั นเปนรากฐานของ
สันติภาพที่มั่นคง คือการแขงขันระดับข$ามชาติอย&างแท'จริงในวงการสารสนเทศ การแขงขัน
เชนนี้จําเปนต$องมีความหลากขั้วทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งขัดกับสภาพขั้วเดียวในโลก
ป>จจุบันที่ชาติที่เหนือกวาทางการเมืองและการทหารยังเข$ามากําหนดกติกาใน “เกมขาวสาร”
อีกด$วย
ในการประชุมสุดยอดด$านสื่อมวลชนของเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอรระหวางวันที่ 9 ถึง
11 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ได$มีก ารย้ําความจําเปนของการมีข$อมูลขาวสารที่สมดุลและ
เข$าถึงได$ ข$อมูลที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้เทานั้นจึงจะชวยให$เกิดความเข$าใจกันและกันอยาง
แท$จริงในประชาคมโลก ในระเบียบใหมของโลกนี้หากใช$วิธีที่เปSดกว$าง อันเปนทางเลือก
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เดียวที่พอจะทําได$เพื่อหลีกเลี่ยงการครอบงําของโลกตะวันตก ก็จะไมมีฝJายใดมองตนเองวา
“เสียเปรียบ”ในเกมระดับโลกที่มีอํานาจและอิทธิพลเปนจุดหมาย (ซึ่งมีผู$ทําให$ฟ>งดูนาชื่นชม
โดยเรี ย กวา “โลกาภิ วั ต น”) ซึ่ ง เปนวลี ที่ ข$ า พเจ$ า รั บ มาจาก สุ น ทรพจนของ Richard
Sambrook ผู$อํานวยการของ BBC ในหัวข$อ การท$าทายโลกาภิวัตนด$านวัฒนธรรม
(Cultural Challenge to Globalization)39
ข$ อ นี้ [การท$ า ทายโลกาภิ วั ต นด$ า นวั ฒ นธรรม – ผู$ แ ปล] นั บ วาตรงกั บ ความจริ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเราคํานึงถึงความสัมพันธระหวางโลกมุสลิมกับโลกตะวันตกและ
ปรากฏการณที่เรียกกันวา “การปะทะกันทางอารยธรรม” ที่กําลังคุกคามโลกอยู อันเปน
ข$ออ$างที่ใช$กันบอยๆเพื่อจะใช$กําลังที่รุนแรงกวาการทําสงครามด$วยวาจา หรือการงัดข$อกัน
ด$วยอุดมคติทางการเมือง40 ดังคํากลาวของ ตนกู อับดุล ราซัครองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ในการประชุมสุดยอดด$านสื่อมวลชนของเอเชียในป5นี้ [ค.ศ. 2005 – ผู$แปล] ที่วา “เปนที่
แนใจได$แล$ววาในการเผชิญหน$ากันระหวางโลกอิสลามกับโลกตะวันตกนั้นมีความท$าทาย
ใหญหลวงยิ่งประการหนึ่ง สําหรับผู$คนในป>จจุบัน แตสื่อมวลชนมิได$ชวยเอื้อให$เราเอาชนะ
ความท$าทายนี้ได$”41
เมื่ อพิ จ ารณาสภาพอัน นาวิ ตกของป>ญ หาใหญยิ่ง ยวดป> ญ หาหนึ่ งที่ เ กี่ย วข$ องกั บ
ระเบียบโลกในศตวรรษนี้แล$ว ข$าพเจ$าก็จะขอให$ความหวังวา สื่อมวลชนเอเชีย โดยเฉพาะ
สื่อของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน จะพยายามเพิ่มบทบาทของตนเองไมเฉพาะในประเทศ
และภายในภูมิภาคอาเซีย นเทานั้น แตจะพยายามขยายบทบาทไปยังผู$รับสื่อทั่วโลกด$วย
และข$าพเจ$าหวังด$วยวา สื่อมวลชนเอเชียทั้งหลายจะค$นพบวิธีตางๆ ที่จะสร$างความรวมมือ
กันเพื่อการณนี้ ข$าพเจ$ามั่นใจวา หากประสานกําลังกันระหวางองคการตางๆ ทั่วภูมิภาค สื่อ
ของประเทศในกลุมอาเซียนจะสามารถสร$างสะพานแหง “ความเข$าใจกัน ความรู$ และการ
พัฒ นาในหมู ชาติต างๆ และหมู ประชากรโลก” ดั งคํ า พูด ของเลขาธิ ก ารสื่อ มวลชนของ
ฟSลิปปSนส Hector Villanueva ในการประชุมใหญของสมาพันธนักขาวอาเซียนที่กรุงมนิลา
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 199742
กลุมประเทศในภูมิภาคที่มีบทบาททรงอิทธิพลเพิ่มขึ้นเปนลําดับในระดับโลก ควร
จะเสริมสถานภาพของตนโดยเข$ารวมการแลกเปลี่ยนทางความคิดกับนานาชาติอยางเสมอ
ภาคและกระตือรือร$น นโยบายขาวสารและการคมนาคมเชิงรุกที่มุงจะเข$าถึงผู$รับสื่อทั่วโลก
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เทานั้น ที่จะชวยให$ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราสร$างสมกันมาในชวงสองสาม
ทศวรรษนี้ยั่งยืนอยู&ได'
อยางไรก็ตาม นโยบายดังกลาวมิได$เปนเพียงมาตรการเพื่อผลประโยชนสวนตัวอัน
ชอบธรรมของประเทศในทวีปเอเชียเทานั้น ในการสร$างบทบาทของตนเองในวงการสื่อ
นานาชาติ อั นเปนบทบาทที่ ตางไปโดยสิ้น เชิ งจากการเปนเพี ย งผู$ รับ สื่ อหรือ ผู$ ถายทอด
ขาวสารที่มีต$นกําเนิดจากที่อื่นและถูกตัดแตงเรียบเรียงมาแล$ว สื่อมวลชนเอเชียจะสามารถ
สร$างประโยชนมหาศาลให$แกมนุษยชาติ และสามารถมีสวนรวมชวยให$เกิดระเบียบหลายขั้ว
ในความหมายหลากมิติ (ทั้งด$านอารยธรรม สังคม และอาจรวมถึงการเมืองด$วย) ซึ่งยอมจะ
เปนพื้นฐานสําหรับสันติสุขอันยั่งยืนตอไป
ในยุคที่ภูมิภาคอื่นๆกําลังถูกชาวโลกเพิก เฉย และอาจจะต$องกลายสภาพไปเปน
ประชากรที่ถูกกีดกันออกไปจากความสนใจของชาวโลก ซึ่งจะนําไปสูความเสียเปรียบทาง
เศรษฐกิจและสังคม เราหวังอยางยิ่งวา ทวีปเอเชียจะสร$างอนุสรณไว$ในระบบขาวสารสากล
และจะชวยกอให$เกิดสิ่งที่ยูเนสโกเรียกวา ยาแก$พิษสําหรับข$อขัดแย$งระดับโลก นั่นคือความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แนนอนวาบทบาทพิเศษของเอเชีย นี้จ ะได$รับการเน$นในการ
ประชุมโลกเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดย Foundation for Global
Cooperation รวมกั บ ยู เ นสโกที่ เ มื อ งหางโจว (ประเทศจี น ) ระหวางวั น ที่ 7 ถึ ง 9
พฤศจิกายน ค.ศ. 200543
กลาวโดยสรุ ป ระเบี ย บด$ า นการสารสนเทศและการสื่ อ สารระดั บ นานาชาติ ที่
ยุติธรรมและมีดุลยภาพเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสื่อสารระหวางอารยธรรมทั้งหลาย ซึ่งเปน
จุดหมายของบรรดาผู$ที่เชื่อในความเปนไปได$ที่เราจะมีโลกที่มีสันติสุข ระเบียบดังกลาวยังจะ
เปนตัวเรงให$สภาพความเปนขั้วเดียว (ทางการเมือง) ของโลกยุติลงอีกด$วย ดังนั้นการกีดกัน
อารยธรรมทั้งหลายที่ตางไปจากอารยธรรมที่กําลังครอบครองโลกไมสามารถชวยให$เรา
หลีกเลี่ยง “ความขัดแย$งทางอารยธรรม” อันยืดเยื้อได$ ทางที่จะหลีกเลี่ยงได$อยางดีที่สุดก็
คือปฏิสัมพันธที่เปนอิสระและยุติธรรมระหวางอารยธรรมและวัฒนธรรมทั้งหมด นั่นคือ
กระบวนการที่การแขงขันอันแท$จริง และความหลากหลายในวงการสื่อทั่วโลกสามารถเอื้อ
ให$ เกิ ดขึ้ นได$ ณ จุด นี้แ หละที่ ข$า พเจ$ ามองเห็ นบทบาทอั นโดดเดนของสมาพัน ธนั ก ขาว
อาเซียน (ในสวน) ที่เกี่ยวข$องกับโลกาภิวัตนภายใต$เงื่อนไขของ “สังคมขาวสารนานาชาติ”
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ข$าพเจ$าขอให$สมาพันธประสบความสําเร็จในการทําให$พันธกิจอันสําคัญนี้ลุลวงไปได$เพื่อ
สงเสริมความรวมมือภายในกลุมประเทศอาเซียนและเพื่อสันติภาพของโลก
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(I) The State of Global Affairs
More than twenty years ago, the International Progress Organization
has called for the establishment of a just and balanced information order at
the worldwide level. At the international meeting of experts on “The New
International Information and Communication Order – Basis for Cultural
Dialogue and Peaceful Coexistence among Nations,” organized by the
I.P.O. in co-operation with Unesco in Nicosia (Cyprus) from 26 to 27
October 1984, the participants affirmed the importance of information and
communication for “the pursuit of world peace, universal freedom and
human liberty” – and they located these goals in the context of a dialogue
among civilizations.[1] The importance of cultural openness and a free flow
of information for global stability had initially been dealt with by the
International Progress Organization at its first international conference on
“The Cultural Self-comprehension of Nations” held in Innsbruck (Austria)
from 27 to 29 July 1974.[2]
In the decades that have passed, the need of dialogue in the
increasingly power-centered framework of international relations has
become even more urgent. The process of globalization, triggered – or
speeded up (depending upon one’s definition of the concept) – by the
disappearance of the bipolar world order at the end of the 1980s,[3] has
increased existing imbalances between the developing and the
industrialized world in the field of information and communication[4] and
has made the world order less stable.[5] With the end of the Cold War, the
framework of international affairs at all levels – political, socio-cultural,
and military – has changed in a way unexpected by many. Contrary to the
high-flying expectations raised at the beginning of the 1990s, the world has
not become a more peaceful place; the “international community” has
remained a fiction and the United Nations Organization has not been
reinstated in its rightful position, namely that of guarantor of international
peace and security. The predicament of the world organization is mainly
due to the fact that its statutes were made for a multipolar system – in
which a power balance among several major players, the permanent
members of the Security Council, exists –, while in reality the organization
has to operate in a unipolar political framework.[6]
The state of affairs at the beginning of the 21st century of the
Western calendar can be described by reference to a rather peculiar
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dichotomy between unipolar and multipolar structures of international order
at different levels:
(a) the absence of a balance of power since the collapse of the Soviet
bloc and the disintegration of the Soviet Union points into the direction of
unipolarity;
(b) at the same time, however, multipolarity determines the
international system in terms of social and cultural realities – a multitude of
civilizations being an undeniable fact of life at the global level.
It remains to be seen whether the organization that focuses on this
multipolar aspect of international relations – namely the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – can avoid
the pitfalls of the unipolar power system and the predicament of the
organization it is affiliated with. Our assessment is not optimistic in that
regard; an organization that is devoted to culture and intellectual affairs has
nonetheless to operate in a political framework as long as its membership
consists of states. The subject matter – science and culture – does not do
away with the hard facts of power politics, a lesson which UNESCO has
had to learn in the course of the controversies over the “New International
Information Order” in the 1980s.
Let us recall: Unipolarity in terms of power relations – which, as we
know by now, has not brought new security and peace, but has profoundly
destabilized the system of international relations[7] – exists parallel to
cultural and social diversity. This structural disparity has caused major
tensions in different ways:
(a) The civilization associated with the politically dominant
system (considering itself the victorious one) tends to impose itself
upon the rest of the world. This almost unavoidably implies a tendency
towards cultural – more generally: civilizational – uniformity and
reduces other nations’ and civilizations’ possibilities of self-expression
and interaction with one another.
(b) In a politically imbalanced international framework the
perception of a “clash of civilizations” is being nurtured particularly
among those who seek to hide hegemonial designs, but also among
people who are seriously concerned about the preservation of their
cultural and ethnic identity.[8] This paradigm flourishes in an
atmosphere of international disorder and mistrust. What may, in real

28

หนังสือที่ระลึกงานแสดงปาฐกถาของ Professor Hans Köchler
fact, be a conflict of interests as part of the political struggle for global
hegemony and the related efforts at gaining economic advantage from
it, is being coloured with civilizational undertones. The reactions,
notably in the Western world, to Samuel Huntington’s 1993 essay on
the “Clash of Civilizations”[9] and the use, by some, of Huntington’s
paradigm for the justification of military action outside the UN Charter
– especially after the events of September 11, 2001[10] – are
incontrovertible proof of this assessment.
(c) As a result of the tension between political-military unipolarity
on the one hand and civilizational multipolarity on the other, the
controversial debate about globalization is further intensified; its main
goals are viewed with increasing suspicion by those who see their
capacity of independent action getting irreversibly reduced.
Thus, peaceful co-existence is threatened in a fundamentally
new way: In the framework of globalization – a process which is
essentially, though not exclusively, driven by the power of the
politically dominant system – social and cultural stereotypes are imposed
by one civilization upon the others; the dominant civilization’s value
system is indeed propagated on a worldwide level. The marginalization
of everything non-Western often means the uprooting of indigenous
civilizations. In the meantime, these developments are proven to have a
destabilizing effect upon the entire framework of international co-operation.
The state of anarchy which characterizes today’s system of
international relations is a direct result of these processes. The absence
of a global balance of power goes hand in hand with globalization’s
trend towards socio-cultural uniformity. Resistance to this tendency –
especially, but not exclusively, in the developing world – has become a
key factor of international affairs and is making global stability more
elusive than ever.
In view of these realities of power politics, the position
expressed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization “that the process of globalization, facilitated by the rapid
development of new information and communication technologies,
though representing a challenge for cultural diversity, creates the
conditions for renewed dialogue among cultures and civilizations,”[11]
appears to be a rather idealistic assessment which will have to be
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reconciled with the development of world politics since the end of the
East-West conflict.[12] We shall try to explore in the subsequent
chapters up to what extent this may be possible.

(II) A Free and Balanced Flow of Information: Imperative of
a Just World Order
In actual terms, the imbalance of power relations (referred to in the
previous chapter) has led to an ever increasing disparity in the field of
information and communication: Not only global affairs are being viewed
“through the eyes” of the dominant civilization (with its undeclared
economic interests), but also regional and domestic matters are being
evaluated according to the standards of the politically predominant system.
The latter tends to define itself as “indispensable.” However, in philosophical
analysis, neither the notion of “indispensable nation”[13] nor that of
“indispensable civilization” is tenable. The exclusionary approach is not
only philosophically naïve, but breeds resentment among a vast majority of
nations and may lead to unending confrontation on a global scale.
What does this mean in relation to the media? One cannot ignore the
fact that the global “information business” is characterized by an almost
complete monopoly of a few media conglomerates (such as CNN or BBC)
and news agencies (such as AP, Reuters, UPI) that all have their base in the
Western world, but are in a position of setting the standards of news
coverage worldwide, thus implicitly deciding about the “newsworthiness”
of events – according to the earlier public relations slogan of the New York
Times: “all the news that’s fit to print.”
In terms of popular (or mass) culture, this imbalance has been
frequently referred to as the “coca-colonization” of the world. As a media
observer from South-East Asia recently noted, “highly monopolized multinational conglomerates under the control of a few countries dominate
cultural markets” worldwide.[14]
The other side of the coin – i.e. of this global media hegemony – is
de facto (though not de jure) censorship over news coverage in the
transnational field. The result of this state of affairs is not only a
marginalization of the developing world in the eyes of the so-called
international public, but also an effective inability of the people in the West
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to obtain comprehensive and unbiased information on events in the
developing world, i.e. outside the realm of Western civilization. This lack –
or more precisely: deprivation – of information leads to a reinforcing of
social (i.e. civilizational, cultural) stereotypes, a process that eventually
may end up in a vicious circle of mutually reinforcing prejudice on the one
hand and distorted information on the other.
The “cultural effects of 'main-streaming' through internationally
transmitted media productions” – as they have been aptly described by
Ingrid Volkmer in a paper for the Massachusetts Institute of Technology
(MIT)[15] – cannot be underestimated even if some observers tend to
minimize the risks of cultural uniformity by hinting at the possibility that,
due to the dynamic of globalization, “media culture [is] so hybridized that
global ownership of media and global circulation of media images do not
necessarily engender cultural homogeneity.”[16]
The lopsidedness regretted by many observers of the global information
flow has detrimental consequences not only as regards domestic education
and erudition of the global citizen; the information imbalance has an
extremely negative impact also in the political and military fields in so far
as it may reinforce existing enemy stereotypes and, thus, hamper the
resolution of international as well as domestic conflicts. This problem has
been emphasized, for instance, at the Eurasian Media Forum 2003 in
Kazakhstan where Javed Jabbar, former Pakistan Minister of Information,
pointed to the “imbalance in [the] global media,” i. e. the flow of information
only into one direction, as “one of the major reasons for the distorted
perceptions that constitute Western/US/UK policy” on conflicts in the
Middle East and Asia.[17] In this regard, the International Progress
Organization has repeatedly described the problems caused by one-sided
information, filtered through the dominant Western media, on the Palestine
issue for a fair and lasting settlement of the core problem of the Middle
East.[18] The examples of the detrimental effects of a media monopoly on
the settlement of international disputes abound, the latest and most serious
one being the issue of the “global war on terror.”[19]
Contrary to expectations, the most recent form of information and
communication technology, namely the Internet, has not yet effectively
counterbalanced this trend. As long as access to the Internet is in itself
extremely imbalanced on the global scale, alternative sources of information
may only have a chance in the industrialized countries, but have almost
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none where it could make a difference: in the developing world. The
“digital divide” may in fact further aggravate the negative effects of
globalization in terms of development, peace and stability.[20]
Only a free and balanced flow of information in both directions –
from the developing to the industrialized world and vice-versa – will do
away with the negative impact of the existing information monopoly on
global stability and peace; this means that the actual cultural diversity at the
global level must be matched by a diversity in terms of the global media
landscape. This requirement has long been recognized, but never acted
upon. In the so-called “MacBride Report” – adopted by consensus at the
General Conference of UNESCO in Belgrade in October 1980 – the threat
of cultural homogenization was addressed in a comprehensive manner; the
report demanded “that the utmost importance should be given to
eliminating imbalances and disparities in communication and its structures,
and particularly in information flows.”[21] (The report is named after its
author, Irish Nobel Laureate Seán MacBride, with whom I had the honour
to work closely in the fields of conflict resolution and international peace.)
UNESCO’s “Universal Declaration on Cultural Diversity,” adopted
on 2 November 2001, has again drawn our attention to the basic
requirement highlighted by the MacBride Report. It is worth mentioning
that this Declaration was adopted almost two decades after the organization
had been forced to abandon its program for the establishment of a so-called
“New International Information Order” under pressure mainly of the
Western countries during the 1980s.[22] Following the tragic events of 11
September 2001, the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization has apparently returned to its roots and again identified
cultural diversity as a foundation stone for the peaceful co-existence among
all nations. In the Declaration, the delegates regret the “current imbalances
in flows and exchanges of cultural goods and services at the global level”
(Art. 10) and insist on the “free flow of ideas” so that “all cultures can
express themselves and make themselves known.” (Art. 6) According to the
evaluation by UNESCO, cultural diversity is as necessary for humankind as
biodiversity is for nature. (Art. 1)[23]
In his preface to the publication of the Declaration, Mr. Koichiro
Matsuura, Director-General of the organization, describes the Declaration
as “an outstanding tool for development, capable of humanizing
globalization.”[24] In a more general approach, a so-called “clash of
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civilizations” – in fact a permanent global confrontation along civilizational
lines – can eventually only be avoided if no party in the ever more complex
global network imposes itself upon the other – and thus condemns other
civilizations to a state of marginalization.[25]
In this sense, a system that ensures the free and balanced flow of
information at the worldwide level is the best antidote to confrontation also
in the political and military fields. In other words: only if the actual
multipolarity in social and cultural terms comes to bear on the juxtaposed
political unipolarity – instead of being absorbed by the latter –, will global
confrontation and anarchy eventually be avoided. As history amply
demonstrates, unipolarity in regard to power relations – i.e. the absence of a
balance of power – has always tended to reduce all other spheres of human
life to the one requirement of the preservation of hegemonial power. All
other considerations in cultural or social fields – whether domestically or
internationally – are subordinated to this central priority.
If not finally oppressed by the hegemonial power(s), diversity in the
field of culture and information may substantially contribute to the gradual
replacement of the present unipolar power structure by a multipolar
international system, one that is based on the notion of the sovereign
equality of states and peoples alike. Only such a system – in fact a new
balance of power that will be distinctly different from that of the bipolar
order of the Cold War – will be able to provide the framework for peaceful
co-existence among nations on a sustainable basis, taking care of the
multicultural reality of the 21st century (within and between the nationstates). A multilateral organization such as the United Nations can only
carry out its mission in such a context. Indeed, the fate of the United
Nations Organization appears to be intrinsically linked to the emergence of
a new balance of power along multipolar lines.[26] The same holds true, in
our assessment, for affiliated organizations of the UN such as UNESCO.

(III) The Role of the Asian Media
In the present context of globalization where economic interests are
the driving force behind change also on the socio-cultural level, Asian
countries have gained increasing importance because of the competitiveness
of their economies. As we can say by now, the Asian region managed the
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crisis imposed upon it towards the end of the 1990s as a result of
globalization-related currency speculation remarkably well. Asian regional
co-operation – of which the establishment of ASEAN has been one of the
most important achievements – has further advanced the continent’s global
position and has increased its political weight.
As regards the issue of world order, this continent, being the most
dynamic in terms of economic development – some Asian countries being
key players of “globalization” –, can indeed make a difference if Asia’s
economic weight and related influence in global affairs are gradually
complemented by active participation in the global media and communication
sector. The negative aspects of globalization – in particular the tendency
towards cultural uniformity referred to earlier[27] – can only be neutralized
on the basis of a proactive approach, by the countries of Asia, in the field of
information.
UNESCO has also pointed to the problems caused by the rapid
development of information and communication technologies in the
economically-dominated framework of globalization: “these processes carry
with them the risk of uniformity as well as the standardization of lifestyles
and cultural practices, thus potentially impoverishing diversity.”[28] The
media of Asian countries, and especially of ASEAN, can undertake a joint
effort at countering these tendencies towards uniformity – and they can and
will make a difference if they co-ordinate their international information
policies (without abolishing, of course, the commitment to their regional
role in the service of the promotion of friendly relations among the member
countries themselves[29]).
It is a basic fact of public life that mass media are agents of change.
Every democratic polity is proof of this. According to a recent analysis of
the potential of ASEAN media in the framework of regional and worldwide
co-operation, the media help “to accomplish transitions to new customs and
practices and in some cases to different social relations.”[30] As aptly stated
in a position paper on the changing role of the Asian media, “the press can
shape public discourse and serve as catalyst for change”[31] – and, we would
like to add, it can exercise its function in the service of civil society not
only on the domestic, but, in this era of globalization, on the transnational
level as well.[32]
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Specifically, Asian media can help in counter-balancing the quasimonopoly of Western media conglomerates in the field of worldwide
information:
– In this regard, the operation of international TV channels with
global outlook (as distinct from an inward-looking approach that is only
related to communicating with a country’s expatriates) should be seriously
contemplated. An approach of this kind has now been adopted by the Qatarbased Al-Jazeera satellite channel which has announced that it intends to
launch an English program by March next year, saying that it aims at
counteracting “unbalanced reporting” on Arab and Muslim issues by
Western networks such as CNN or the BBC.[33] The economic potential of
many Asian countries – Asia being the economically most dynamic region
of the world – can undoubtedly back up such media projects with global
outreach; and this will even be easier if a co-operative approach is
followed, using possible synergies that may be available through existing
regional structures.
– If we want to move away from the paradigm of Eurocentrism
(which epitomizes everything Western as a global standard), Asian
positions regarding democracy, human rights, the international rule of law,
civilizational identity, etc. should be conveyed at the same level as those of
the predominant West. There exists no rational argument why one
civilization’s value system should be accorded priority over all the others.
In this sense, the mission of the Asian media could be “nothing less than
reversing the dominant flow of global information, which now originates on
TV channels in the West.”[34]
According to our analysis, the role of the Asian media is to be seen
at two levels:
(a) Geographical: apart from their undisputed domestic and eventually
regional mission, the media should aim at a “global outreach;”
(b) Content-related: the media should at the same time define their
role on the basis of a universal outlook, i.e. in the sense of a “global
mission;” their news coverage should not be confined to “Asiatica” only.
In their complementarity, global outreach and global mission define
the challenges confronted by and the opportunities accorded to the Asian
media in a politically unipolar global environment. Through capacitybuilding and increased institutionalized co-operation, the media of the
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ASEAN countries can contribute significantly to what Kiatichai Pongpanich
of the Matichon Newspaper (Thailand) has recently described as the need to
“counterbalance” the Western media so that the Asian voice will be
heard[35] without being filtered through channels from outside the region;
those almost unavoidably insert a different agenda (one that is alien to the
region) in a rather complex web of economic, political and strategic
interests. In a more general context, international observers have also called
for a kind of “counter-movement to the current landscape of research on
international communication and globalization in the Western hemisphere.”[36]
A remarkable effort has been made, in that regard, by a team of leading
media critics from Asia and the West who have undertaken – under the title
of “De-Westernizing Media Studies” – to present a series of case studies on
the relationship between media, power and society within a conceptual
framework that is not exclusively shaped by a Western perspective.[37]
A balanced international system – one that is not only politically
stable, but perceived as just by the nations and citizens of the globe – can
only exist in an atmosphere of dialogue. Dialogue, however, needs at least
two. Globally, the Asian media can help to bring about a situation in which
the Western world is not only talking to itself.
More specifically, international news coverage should not be
presented through the eyes of one civilization alone. This is not only a
requirement of fairness of news reporting, but an element of rationality, i.e.
an indispensable element of the critical mind. The self-perception of a
given civilization should not be construed exclusively through the eyes of
another – in this particular case: the predominant Western – civilization. In
order to be genuine, each civilization’s self-realization has to be based on
an interdependent relationship with other civilizations which, in turn,
requires the renunciation of any claims of civilizational superiority or
priority of one’s value system over other such systems. In another context,
namely that of philosophical hermeneutics, we have described this as the
dialectical structure of cultural self-comprehension, which is derived from
the dialectical nature of the human mind (reflection) itself.[38]
What the global community – euphemistically referred to as “our
global village” – needs in order to achieve UNESCO’s goal of cultural
diversity as fundament for stable peace is genuine transnational competition
in the fields of information and communication. The socio-cultural multipolarity
that this requires is incompatible with the present “monopolistic” status quo
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in which the politically and militarily dominant actors also set the rules of
the “information game.”
At the 2005 Asian Media Summit in Kuala Lumpur (9-11 May
2005) the need for accurate, impartial and freely available information has
again been affirmed; only balanced information will help to achieve
genuine mutual understanding on a worldwide level. If a non-exclusionary
approach – the only viable alternative to the Eurocentric paradigm – is
followed, no party in the global game for power and influence (which has
been somewhat idolized by the term “globalization”) should perceive itself
as “losing out” in this new world order, if I may refer to the speech of the
director of BBC’s World Service, Richard Sambrook, on “The Cultural
Challenge to Globalization.”[39]
This is particularly true as regards the relations between the Muslim
world and the West and the looming so-called “clash of civilizations,” a
notion often used as a pretext for legitimizing the resort to more violent
means than just a war of words or ideologies.[40] As stated by the Deputy
Prime Minister of Malaysia, Dato Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, at
this year’s Asian Media Summit, “[t]here is no doubt that in the interface
between Islam and the West lies one of the greatest challenges confronting
humankind today, and media have not played a positive role in this
aspect.”[41]
Against the backdrop of this rather bleak assessment as regards one
of the major issues of world order in our century, I would like to express
the hope that the Asian media, and particularly those of the ASEAN region,
increasingly assert their role not only within their respective polity
(domestically) and regionally, but more and more with the global public in
mind – and that, to that end, they find effective ways of co-operation among
themselves. I have no doubt that the media of the ASEAN countries, if they
use the synergies within the institutionalized regional framework, will be
able to build bridges of “understanding, knowledge and development
among the nations and peoples of the world,” as has been said by the
Philippine Press Secretary Hector Villanueva at the 12th General Assembly
of the Confederation of ASEAN Journalists in December 1997 in
Manila.[42]
The countries of a region with an ever more influential role in global
affairs should consider to back up their position by means of active
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involvement in the global exchange of ideas on an equal level; only a
proactive information and communication policy with a worldwide outlook
will make the economic and social advancement achieved in the last few
decades sustainable.
However, such a policy will not merely be a measure of properly
understood self-interest on the part of the Asian countries. By establishing
their role as actors in their own right in the international media sector – a
role that is distinctly different from that of mere recipients or transmitters of
information that has originated and has been edited elsewhere –, the Asian
media can render a great service to the advancement of humanity in
general; they can contribute to the gradual emergence of a multipolar order
in a multidimensional sense (combining civilizational, social and eventually
political relations) which alone can be the basis for sustainable peace.
At a time when other regions are threatened by a lack of attention on
the part of the international public and are thus faced with marginalization
and the economic and social deprivation that goes along with it, we
sincerely hope that Asia will make its imprint on the international
information system and will thus contribute actively to what the United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has identified as
antidote to global conflict, namely cultural diversity. The specific role of
Asia will undoubtedly be highlighted in the forthcoming World Forum on
Cultural Diversity to be jointly organized by the Foundation for Global
Cooperation and UNESCO in Hangzhou (China) from 7 to 9 November
2005.[43]
In conclusion: A just and balanced international information and
communication order is not only an imperative of the dialogue of
civilizations – the proclaimed goal of all who believe in a peaceful world; it
may become the very catalyst for the end of global (political) unipolarity.
Accordingly, a permanent “conflict of civilizations” will not be avoided by
marginalization of all civilizations other than the dominant one, but by
virtue of a free and fair interaction between all civilizations and cultures – a
process that will be facilitated, first and foremost, by genuine competition
and diversity in the global media landscape. It is here where I see the
unique role of the Confederation of ASEAN Journalists in the context of
globalization and under the conditions of the “international information
society.” I wish the Confederation further success in the accomplishment of
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its important mission in the service of regional co-operation and global
peace.
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