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ABSTRACT

Article History:

The article aims to present the state of the art on peace journalism and its
trend of study. We have applied the content analysis as our tools to analyze
data from the academic databases, published since 2002 to 2017. The results
of the study are as follows: 1) the peace journalism is a new area of research,
which are presented in the academic paper, research paper, and yearbook.
2) The content analysis is a basic methodology to understand peace
journalism, especially from the source of newspapers. 3) The body of
knowledge on peace journalism is mainly developed during the Wartime,
especially from the Middle East and South Asian Countries. 4) The further
trends of peace journalism studies are as follows: first, the extension for
peace journalism in the newspaper to broadcast media, and the social
network sites where they are highly accessed by the public. Secondly, the
application of netnography as a new tool to understand peace journalism in
the digital communities and new media landscapes. Thirdly, the timeframe
of the study is extended to cover the pre-wartime and the post-wartime. In
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addition, the focus of study has included the local conflict, and the civic
journalism as the new area of peace journalism.

บทคัดยอ
คําสําคัญ:
วารสารศาสตรสันติภาพ
วารสารศาสตรสงคราม
สถานภาพองคความรู

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพขององคความรูดานวารสาร
ศาสตรสันติภาพ ทั้ง ในปจ จุบัน และทิศทางในอนาคต โดยประยุก ต ใ ช
หลักการวิเคราะหเอกสารในการศึกษาขอมูลจากฐานขอมูลวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีการเผยแพรในระหวางป 2545-2560 ผลการศึกษา พบวา 1)
ความรูเรื่องวารสารศาสตรสันติภาพเปนประเด็นใหมที่อยูในระยะเริ่ม ตน
และปรากฎในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงานวิจัย 2)
แนวทางการพัฒนาองคความรูเรื่องวารสารศาสตรสนั ติภาพสวนใหญ มักพบ
ในลักษณะของการวิเคราะหเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ 3) องคความรูดานวารสาร
ศาสตรสันติภาพมัก พัฒ นาขึ้นในชวงเวลาที่มีความขัดแยง โดยเฉพาะใน
ระยะสงคราม ในพื้นที่ตะวันออกกลางและในเอเชียใต 4) แนวโนม ของ
การศึก ษาในอนาคต ประกอบดวย (ก) การขยายขอบเขตของพื้ น ที่ ใ น
การศึกษาจากวารสารศาสตรสนั ติภาพในสื่อสิง่ พิมพ ไปสูชองทางการสื่อสาร
อื่น ๆ อาทิ สื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสังคม และชุมชนดิจิทัลมากขึ้น (ข) การ
ออกแบบการวิจัยใหสอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะของสื่อแตละประเภท
(ค) การให ความสํา คั ญ กั บ การนํ าแนวทางการศึ ก ษามานุ ษ ยวิ ท ยาทาง
อิ น เทอร เ น็ต มาใชเ ปนกรอบในการศึ ก ษาในบริบ ทของภู มิทัศ นสื่อ และ
ขาวสารรวมสมัย (ง) การขยายชวงเวลาในการศึกษาใหครอบคลุมชวงเวลาที่
กวางขวางขึ้น นับตั้งแตชวงกอนสงคราม ชวงเปลี่ยนผานความขัดแยง และ
ชวงหลัง ระยะหลัง สงคราม (จ) การขยายขอบเขตการศึก ษาไปสูมิติดาน
วารสารศาสตรสันติภาพแบบทางเลือก อาทิ การรายงานขาวความขัดแยงใน
ทองถิ่น และการศึกษาความเปนวารสารศาสตรสันติภาพในสื่อพลเมือง
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บทนํา
แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ (Peace journalism) มีพื้นฐานจากการวิจัยเรื่อ งโครงสรางขาว
ตางประเทศ: การนําเสนอวิกฤตในคองโก คิวบา และไซปรัสของหนังสือพิมพ 4 ฉบับในประเทศนอรเวย (The
Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four
Norwegian Newspapers) โดย Johan Galtung 3 และ Mari Holmboe Ruge4 ซึ่ ง เป น นั ก วิ ช าการจาก
สถาบันการวิจัยสันติภาพ (Peace Research Institute Oslo) ประเทศนอรเวย ผลการวิจัยดังกลาวตีพิมพใน
วารสาร Essays in the Peace Research ในป 1965 จากนั้น Galtung มีผลงานวิชาการในประเด็นดังกลาว
อีกในป 1992 ซึ่งเขียนรวมกับ Richard C. Vincent (Galtung & Vincent, 1992) ซึ่งนําเสนอประเด็นสําคัญ
ที่แสดงใหเห็นวา ประเทศที่เปนผูนําทั้งหลาย (Nation elites) เปนปจจัยสําคัญที่ควบคุมขาวสารความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (Atay, 2017) เปนตน
จากจุดกําเนิดดังกลาว แสดงใหเห็นวา วารสารศาสตรสันติภาพนั้น พัฒนามาจากรากฐานการศึกษา
ความขัดแยงและสันติภาพ โดย Galtung และ Ruge ตางไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากทานมหาตมา คานธี
ซึ่งเปนผูนําการตอสูโดยไมใชความรุนแรง (Non-violence) ชาวอินเดียในชวงการเรียกรองเอกราชระหวางป
1930-1947 จากการปกครองของเจาอาณานิคมอังกฤษ
ต อ จากนั้ น Jake Lynch และ Annabel McGoldrick ซึ่ ง เป น อดี ต นั ก ข า วที่ ผั น ตั ว เองมาเป น
นั ก วิ ช าการและผู อํ า นวยการศู น ย ศึ ก ษาสั น ติ ภ าพและความขั ด แย ง (Centre for Peace and Conflict
Studies) ของมหาวิทยาลัยซิดนีย (University of Sydney) ประเทศออสเตรเลียไดตอยอดแนวคิดวารสาร
ศาสตรสันติภาพรวมกับ Galtung ดวยดังที่ปรากฏหนังสือเลมสําคัญ ๆ เชน วารสารศาสตรสันติภาพ, มันคือ
อะไร, ทําอยางไร (Peace journalism, what is it? How to do it?) (McGoldrick & Lynch, 2000) วารสาร
ศาสตร สั น ติ ภ าพ (Peace journalism) (Lynch & McGoldrick , 2005) การรายงานข า วความขั ด แย ง :
แนวทางใหม ใ นวารสารศาสตร สัน ติภ าพ (Reporting conflict: new directions in peace journalism)
(Lynch & Galtung , 2010) เปนตน
ปจจุบันแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพไดรับความสนใจนําไปใชเปนกรอบการศึกษาบทบาทหนาที่
ของสื่อมวลชนตอ สถานการณ ความขั ดแย งมากขึ้น อยางนอ ยก็ปรากฎเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
3

เขาเปนนักสันติศึกษาที่ University of Oslo เปนผูรวมกอตั้งและเคยเปนผูอํานวยการ Peace Research Institute Oslo
(PRIO) ตอมาเปนผูรวมกันพัฒนาแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพรวมกับ Jake Lynch และนักวิชาการอีกหลายคน
4 เธอเปนนักรัฐศาสตรและมานุษยวิทยาที่ University of Oslo และเปนผูริเ ริ่มการกอตั้ง Peace Research Institute Oslo
(PRIO) เคยเปนผูอํานวยการแตลาออกในป 1967
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ตีพิมพมาตั้งแตป 2002 โดยมีชื่อบทความนาสนใจวา “ทําไมวารสารศาสตรสันติภาพจึงไมเปนขาว” (Why
Peace Journalism Isn’t News) (Fawcett, 2002) เปนการศึกษาการรายงานขาวความขัดแยงในไอรแลนด
เหนื อ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของสหราชอาณาจั ก รของหนัง สื อ พิ ม พ Irish News กั บ News Letter ที่ ต า งก็มี
อุดมการณทางการเมืองแบงขั้วกันชัดเจน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารูปแบบของวาทศาสตรและการเลาเรื่อง
ของหนัง สือ พิ มพ (Rhetorical and narrative forms) เปนไปเพื่อ รับ ใชแนวทางการวางกรอบ (Framing)
และวาทกรรม (Discourse) ที่ไมตางจากกลยุทธทางวาทกรรม (Discursive strategy) ของนักการเมือง โดย
ไมไดพัฒ นาข อ เสนอในเชิ ง ประนี ป ระนอมหรือ การแกปญ หาความขัด แยง เขาชี้วาปญ หาใหญคือ ระบบ
โครงสรางของหนังสือพิมพที่ยึดโยงกับอํานาจในเชิงการเมืองและวัฒนธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร
ตอมาในชวงป 2013-2017 เปนชวงที่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับวารสารศาสตรสันติภาพไดรับการ
เผยแพรในฐานขอมูลวิชาการตาง ๆ มากขึ้นตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ
ไดรับการขยับขยายจากระดับแนวคิดที่เปนนามธรรมสูการนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition)
เพื่อที่จะนําไปศึกษาหรือสังเกตปรากฎการณในสื่อที่รายงานขาวความขัดแยงทั่วโลก
การนําแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพไปศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของสื่อในสถานการณความขัดแยง
ตาง ๆ นั้น ยังกอใหเกิดการตั้งคําถามตอแนวปฏิบัติทางวารสารศาสตรแบบดั้งเดิมที่ยึดถือเปนคัมภีรกันมานาน
โดยเฉพาะการยึดถือตอคุณคาขาว (News value) ความขัดแยงที่กลายเปนวาสื่อคือผูรายงานขาวที่ขยายความ
ขัดแยง (Reactive conflict) เสมื อ นว าความขัดแยง นั้นเปนการตอ สูในสนามกี ฬาที่ แตล ะฝายกํ าลัง มุ ง สู
เปาหมายของตน จึงไมแปลกนักที่รูปแบบการรายงานขาวจะเปนไปในลักษณะใครไดเปรียบเสียเปรียบ นับ
จํานวนการตาย บาดเจ็บ และความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินคลายกับการรายงานขาวกีฬาที่ใหแตมุมมอง
แพ-ชนะ (Zero-sum perspective) (Lynch & Galtung, 2010)
แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพเองก็ไดรับการตั้งคําถามดวยเชนกัน ไมวาจะเปนประเด็นพื้นฐานที่สุด
ตั้งแตแนวคิด แงมุมของการประยุกตใชในบริบทความขัดแยง และระบบโครงสรางอุตสาหกรรมสือ่ ที่ดํารงอยู
ในปจจุบันวาจะเอื้ออํานวยใหวารสารศาสตรสันติภาพเกิดมรรคผลไดจริงหรือไม (Shinar, 2007) ถือเปนความ
ทาทายไมนอยในทางวิชาการและวิชาชีพที่จะพัฒนาแนวคิดนี้ใหเปนรูปธรรม
ดวยการเคลื่อนตัวของแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพดังกลาว จึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่องนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจสถานภาพองคความรูของแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ โดยจะสะทอนใหเห็นถึง
ประเด็นสําคัญที่ไดรับความสนใจในทางวิชาการ ชองวางทางความรู และแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต
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แนวทางในการศึกษา
แหลงขอมูลสําคัญมาจากฐานขอมูลดิจิทัลโดยใชคําสําคัญ (Keyword) ที่เกี่ยวของกับวารสารศาสตร
สันติภาพและคําใกลเคียงในการคนหา ไดแก “Peace journalism” และ “Peace and war journalism”
โดยผูวิจัยเลือกจากฐานขอมูลระดับนานาชาติที่เขาถึงไดจากเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยแบบเสมือน
(CUNET VPN service) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 แบงเปน
11 ฐานขอมูล ไดแก 1) Journal of Journalism Studies 2) Conflict & communication online 3) The
International Communication Gazette 4) Journal of Strategic Analysis 5) Global Media and
Communication 6) African Journalism Studies 7) A Research Journal of South Asian Studies 8)
Global Media and Communication 9) Visions for Sustainability 10) Mass Communication and
society และ 11) อื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซตที่มีความนาเชื่อถือ รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 24 ชื่อเรื่อง ดังที่แสดง
ใน Figure 1-3 แลวนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา
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Figure 1 แสดงชื่อฐานขอมูลและจํานวนกลุม ตัวอยาง
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Figure 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่เผยแพรตงั้ แต

คุ ณ ภาพด ว ยการจั ด หมวดหมู เ นื้ อ หา

ค.ศ.2002-2017

ตามวัตถุป ระสงคก ารศึก ษา พรอ มทั้ง
สังเคราะห (Synthesis) ขอมูลจากกลุม
ตัวอยางในแตละประเด็นที่กําหนด โดย
นําเสนอตามขอ คนพบ ประกอบดวย
1)รากฐานแนวคิ ด วารสารศาสตร
สั น ติ ภ าพ 2) แนวทางการศึ ก ษาและ
การพัฒนาตัวชี้วัด 3) ระยะความขัดแยง
ที่ศึกษา 4) องคประกอบการสื่อสาร สื่อ
และสื่ อ ใหม 5) พื้ น ที่ ค วามขั ด แยง ใน

Figure 3 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางที่แบงตามประเภทกลุม

พื้นที่สื่อ 6) การศึกษาเปรียบเทียบ 7)

ตัวอยาง

ประเด็ น ท า ทายและแนวทางการ
แสวงหาความรูในอนาคต มีรายละเอียด
ดังนี้
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ขอบเขตการศึกษา
จากการเลือกประชากรที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติที่เขาถึงไดจากเครือขายคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยแบบเสมือน (CUNET VPN service) และเก็บขอมูลในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 จึงทําให
ไมสามารถเขาถึงผลงานวิชาการที่อยูนอกเหนือฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงผลงานวิชาการที่ไมไดเผยแพรเปน
ภาษาอั ง กฤษ ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะหเ นื้ อ หา (Content analysis) โดยจั ด ทํ า กรอบการวิ เ คราะหตาม
วัตถุป ระสงค ที่ กํ าหนดไว เ ท านั้ น และคั ดเลือ กขอ มูล เชิง คุณภาพของผลงานทางวิชาการที่ส อดคลอ งกั บ
วัตถุประสงคการศึกษามาประกอบการนําเสนอผลการศึกษาดวย
ผลการศึกษา
รากฐานแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ
แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพมีรากฐานมาจากองคความรูดานสันติภาพศึกษา (Peace study) มี
Galtung และ Ruge จากสถาบันการวิจัยสันติภาพ ประเทศนอรเวยรวมกันจุดประกายแนวคิดดังกลาวจาก
การวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหและแจงนับในเชิงปริมาณ ซึ่งเปนแนวทางการแสวงหาความจริง
ตามแนวปฏิฐานนิยม (Positivism) ผลการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดการบิดเบือนใน
การเลือ ก (Selection distortion) รายงานขาวความขัดแยง ซึ่ง ทําใหก ารรับ รูขอ เท็จ จริง ของสาธารณะ
บิดเบือนตามไปดวย (Galtung & Ruge, 1965)
ตอมามีการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแนวปฏิบัติของนักวิชาชีพขาวดวยการลดปจจัยดานคุณคาขาวดวยการ
เพิ่มภาพของความขัดแยงที่สมดุลมากขึ้น การรายงานขาวของประเทศหรือบุคคลที่ไมใชชนชั้นนํา (Non-elite)
ใหความสนใจขาวเชิงบวกและขาวเชิงโครงสรางมากขึ้น เปนตน เรียกขอเสนอนี้วากรอบคูขนานในการรายงาน
ขาวความขัดแยง (Two competing frames in coverage conflict) ไดแก กรอบวารสารศาสตรสันติภาพกับ
กรอบวารสารศาสตรสงคราม (War journalism) ประกอบดวย 4 แนวทาง ดังนี้ (Galtung, 2003)
วารสารศาสตรสันติภาพ
1. การมุงเนนสันติภาพ/ความขัดแยง
(Peace/conflict oriented)
• สนใจการกอตัว เปาหมาย และประเด็นของ
ความขัดแยงจากทุกฝาย มุงเนนชัยชนะรวมกัน
(Win-win orientation)
• เปดพื้นที่และเวลาใหแกสาเหตุ ผลลัพธ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

วารสารศาสตรสงคราม
1. การมุงเนนสงคราม/ความรุนแรง
(War/violent oriented)
• สนใจที่ความขัดแยง คูขัดแยง และมุงเนน
เปาหมายแพ-ชนะ (zero-sum orientation)
• ปดพื้นที่และเวลาในการคนหาสาเหตุและ
ทางออกจากความขัดแยง
• ทําสงครามใหเปนสิ่งปกปด
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วารสารศาสตรสันติภาพ
• เปดเผยความขัดแยงใหโปรงใส
• ใหเสียงกับทุกฝายดวยการเอาใจใสและเขาใจ
• มองความขัดแยง/สงครามในฐานะที่เปนปญหา
สังคม สนใจความขัดแยงเชิงสรางสรรค
• มองเห็นความเปนมนุษย (Humanization)
จากทุกฝาย
• ทํางานเชิงรุก (Proactive) รายงานขาวกอน
ความขัดแยงจะเกิดขึ้น
• สนใจผลกระทบที่มองไมเห็นจากความขัดแยง
เชน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การทําลาย
โครงสราง/วัฒนธรรม ฯลฯ
2. การมุงเนนความจริง (Truth oriented)
• สํารวจความไมจริงของทุกฝาย
• รายงานสิ่งที่ไดรับการปกปด
3. การมุงเนนประชาชน (People oriented)
• สนใจความเจ็บปวดจากทุกฝาย ทั้งผูหญิง
ผูสูงอายุ เด็ก และใหเสียงที่ถูกมองขาม
(Voiceless)
• ประณามทุกฝายที่กอความรุนแรง
• สนใจประชาชนที่ริเริ่มสันติภาพ
4. การมุงเนนการแกปญหา (Solution oriented)
• ใหความสนใจแกสันติภาพที่มาจากการไมใช
ความรุนแรงและความริเริ่มสรางสรรค
• ใหความสําคัญกับการริเริ่มสันติภาพและ
ตอตานสงคราม
• สนใจโครงสราง วัฒนธรรม และสังคมสันติสุข
• ยังคงมุงรายงานขาวการแกปญหา การฟนฟู
และสมานฉันทเมื่อสงครามจบลง

วารสารศาสตรสงคราม
• มีเขา-เรา โฆษณาชวนเชื่อ ใหเสียงเฉพาะฝาย
ตนเอง
• มองคนอื่นเปนปญหา สนใจผูชนะสงคราม
• มองเห็นความไมเปนมนุษย (Dehumanization)
จากฝายตรงขาม
• ทํางานเชิงตั้งรับ (Reactive) รายงานเมื่อเกิด
ความขัดแยงเทานั้น
• สนใจเฉพาะผลกระทบที่มองเห็นจากความ
ขัดแยง เชน เจ็บ ตาย ทรัพยสิน ฯลฯ

2. การมุงเนนโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda oriented)
• มุงสํารวจความไมจริงจากฝายอื่น
• ชวยฝายตนเองรายงานหรือโกหก
3. การมุงเนนผูนํา (Elite oriented)
• สนใจเฉพาะความเจ็บปวดฝายตนเอง ให
ความสําคัญกับผูชายในฐานะที่แข็งแกรงกวาที่จะ
เปนปากเสียงใหผูอื่น
• ประณามเฉพาะฝายอื่น
• สนใจผูนําที่ริเริ่มสันติภาพ
4. การมุงเนนชัยชนะ (Victory oriented)
• ใหความสนใจแกสันติภาพที่มาจากชัยชนะและ
การสูรบ
• ปกปดสันติภาพ เริ่มสนใจเมื่อฝายตนเองกําลังมี
ชัยชนะ
• มุงเนนสนธิสัญญา สถาบัน และสังคมที่ฝาย
ตนเองควบคุมได
• ออกจากพื้นที่เมื่อสงครามจบลงและกลับมา
รายงานขาวใหมเมื่อความรุนแรงปะทุขึ้นอีกครั้ง

ตาราง 1 แสดงกรอบคูขนานในการรายงานขาวความขัดแยง (แปลจากแนวคิดของ Galtung, 2003)
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จากขอเสนอดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความสนใจของ Galtung ตอการสรางสันติภาพที่ไมควรให
ความสนใจกับ ผลกระทบที่ป รากฎตอ สายตา (Visible effect) เพียงอยางเดียว แตควรใหความใสใจต อ
ผลกระทบที่มองไมเห็น (Invisible effect) ดวยไมวาจะเปนผลกระทบที่มีตอจิตใจและความสัมพันธของผูคน
ชุม ชน และสัง คม การแสวงหาทางออกจากความรุน แรงที่มีพื้น ฐานมาจากกระบวนการมีส วนร วมของ
ประชาชน รวมถึงการใหความสนใจตอความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม (Structural and cultural
violence) ที่เปนปจจัยหลอเลี้ยงความรุนแรงในสังคม เชน การบังคับใชกฎหมายที่ไมเปนธรรม ความไมเทา
เทียมทางเพศ อคติทางชาติพันธุ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ ศาสนา และถิ่นกําเนิด การขาดโอกาสใน
การพัฒนา เปนตน โดยสื่อมวลชนมักละเลยที่จะทําความเขาใจกับมันและสื่อสารอยางเขาใจ
จากแนวคิดดังกลาวนํามาสูขอเสนอที่วา วารสารศาสตรสันติภาพจะเกิดขึ้น “เมื่อบรรณาธิการและ
ผูสื่อขาวไดสรางทางเลือกของเรื่องราวและวิธีการนําเสนอเนื้อหาในการรายงานขาว ซึ่งเปนการสรางโอกาสแก
สังคมในระดับที่กวางขึ้นเพื่อจะไดพิจารณาและตอบสนองตอคุณคาของการไมใชความรุนแรง” (Lynch &
McGoldrick , 2005, p.5) นั่นหมายความวา วารสารศาสตรสันติภาพจะเกิดขึ้นไดเมื่อนักวิชาชีพเปดโอกาสแก
ตนเองที่จะละวางแนวปฏิบัติเดิมสูทางเลือกที่สอดคลองกับวารสารศาสตรสันติภาพ แนวคิดนี้ไดรับการพัฒนา
เปนตัวชี้วัดที่สามารถนําไปศึกษาหรือทดสอบปรากฎการณการสื่อขาวความขัดแยงของสื่อมวลชน
การวิจัยดานวารสารศาสตรสันติภาพสวนใหญอางอิงแนวคิดที่พัฒนาโดย Galtung ในฐานะผูบุกเบิก
แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ สวนแนวคิดของนักวิชาการที่ไดรับการอางอิงมากเชนกัน ซึ่งไดปรับและขยาย
แนวคิดของ Galtung สูการเปนเครื่องมือสําหรับการวัดความเปนวารสารศาสตรสันติภาพ ไดแก Lynch และ
McGoldrick รวมถึงนักวิชาการคนอื่น ๆ ที่นําเครื่องมือนี้ไปศึกษาในบริบทความขัดแยงตาง ๆ ทั่วโลก
แนวทางการศึกษาและการพัฒนาตัวชี้วัด
กระแสหลั ก ของการศึ ก ษาแนวคิ ด วารสารศาสตรสัน ติ ภ าพเปน การวิ จั ย ตามแนวปฏิ ฐ านนิยม
(Positivism) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis) โดยมี เ ครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การวิ จั ย (Measurement) ที่ มี ค วามตรง (Validity) และความเชื่อ มั่น
(Reliability) ในการศึกษาเนื้อหาที่ปรากฎในสื่อประเภทตาง ๆ มากที่สุดถึงรอยละ 62.5 รองลงมา คือ การ
สํารวจ (Survey research) ร อ ยละ 12.5 และมีนอ ยมากสําหรับ การศึกษาดวยวิธีการผสมผสาน (Mixed
methods) ดังที่แสดงใน Figure 4
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สวนการศึก ษาตามแนวทางอื่ น มี
ค อ นข า งน อ ย ดั ง จะเห็ น ได จ ากการวิจัย
วาทกรรมวิ เ คราะห เ ชิ ง วิ พ ากษ ( Critical
Discourse Analysis: CDA) ซึ่ ง เ ป น วิ ธี
วิทยาการวิจัยที่สนใจความสําคัญของภาษา
ในเชิงการผลิต ธํารง และการเปลี่ยนแปลง
ความสัม พันธเ ชิง อํานาจในสัง คม ภายใต
ความเชื่อที่วาภาษาและสังคมตางสงผลตอ
กั น ซึ่ ง แตกต า งการวิ เ คราะห ว าทกรรม

Figure 4 แสดงรอยละของแนวทางการศึกษาที่ใชแนวคิด
วารสารศาสตรสันติภาพ

ทั่วไป มีเพียงรอยละ 6.3%
ตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การศึกษาเชิงสํารวจกับผูสื่อขาวทั่วโลกเพื่อวัดทัศนคติ การรับรู
และความสนใจดานการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพขาวตอแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ ผลการวิจัยทําใหเห็น
ขอจํากัดดานโครงสรางองคกรสื่อ สถานการณในพื้นที่ความขัดแยง และตัวผูสื่อขาวที่มีโอกาสนําแนวปฏิบัติ
วารสารศาสตรสันติภาพ (Neumann & Fahmy, 2016) มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเอง
สวนการวิจัยที่ใชวิธีแบบผสมผสาน (Mixed methods) ก็ทําใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานของสื่อทั้ง
ระดับผูสื่อขาว และองคกรขาว ดังเชนการศึกษาหนังสือพิมพภาษาอังกฤษของไทยที่รายงานขาวความขัดแยง
ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เลือกใชการวิเคราะหเนื้อหารวมกับการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งทําใหเห็นทิศทางของ
ขาวที่เปรียบเทียบกันในแตละชวงเวลา พบวา มีแนวโนมเปนวารสารศาสตรสันติภาพเพิ่ม ขึ้น องคกรและ
รูปแบบของหนังสือพิมพมีความสัมพันธตอเนื้อหาขาว (Indradat, 2015)
ด า นตั ว ชี้ วั ด สํ า หรับ วิ จัย นั้น พบว า Lee & Maslog (2005) ได พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด มาจากแนวคิดของ
Galtung, Lynch และ McGoldrick ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไดรับ ความนิยมนําไปเปนเครื่องมือการวิจัย โดยมี 13
ตัวชี้วัดในแตละดานของกรอบคูขนานในการรายงานขาวความขัดแยง ไดแก
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วารสารศาสตรสันติภาพ

วารสารศาสตรสงคราม

Pj1 : การรายงานขาวเชิงรุก (Proactive)

Wj1 : การรายงานขาวเชิงตั้งรับ (Reactive)

Pj2 : สนใจผลกระทบทีม่ องไมเห็นของสงคราม

Wj2 : สนใจผลกระทบทีม่ องเห็นของสงคราม

(Invisible effect of war)

(Visible effect of war)

Pj3 : มุงเนนที่ประชาชน (People oriented)

Wj3 : มุงเนนที่ผูนํา (Elite oriented)

Pj4 : มุงเนนที่ขอตกลง (Agreement oriented)

Wj4 : มุงเนนที่ความแตกตาง (Difference
oriented)

Pj5 : สนใจสาเหตุและผลกระทบของสงคราม

Wj5 : สนใจสิ่งทีเ่ กิดขึ้น ณ ปจจุบัน (Focus on

(Causes and consequences of war)

here and now)

Pj6 : หลีกเลี่ยงการตีตราฝายดีหรือเลว (Avoid

Wj6 : ตีตราวาเปนฝายดีหรือเลว (Dichotomize

labeling of good or bad)

the good and bad)

Pj7 : มุงเนนหลายฝาย (Multi-party oriented)

Wj7 : มุงเนนที่คูขัดแยง (Two-party oriented)

Pj8 : ไมแบงแยกเขา-เรา (Non-partisan)

Wj8 : แบงแยกเขา-เรา (Partisan)

Pj9 : มุงเนนที่ชัยชนะรวมของทุกฝาย (Win-win

Wj9 : มุงเนนที่การแพชนะ (Zero-sum oriented)

oriented)
Pj10 : ยังรายงานขาวแมสงครามยุติ (Stay on

Wj10 : หยุดรายงานและออกจากพื้นทีเ่ มื่อสงคราม

report aftermath of war)

ยุติ (Stop reporting and leave after war)

การใชภาษา

การใชภาษา

Pj11 : หลีกเลี่ยงภาษาที่แสดงความเปนเหยื่อ (Avoid Wj11 : ใชภาษาที่แสดงความเปนเหยื่อ (Use
victimizing language)

victimizing language)

Pj12 : หลีกเลี่ยงภาษาที่แสดงความเปนปศาจ

Wj12 : ใชภาษาที่แสดงความเปนปศาจ (Use

(Avoid demonizing language)

demonizing language)

Pj13 : หลีกเลี่ยงภาษาที่แสดงอารมณ (Avoid

Wj13 : ใชภาษาที่แสดงอารมณ (Use emotional

emotional language)

language)

ตาราง 2 แสดงตัวชี้วัดของแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพกับวารสารศาสตรสงคราม (แปลจาก Lee &
Maslog, 2005)
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มีขอสังเกตวา บางตัวชี้วัดคอนขางปรับใชไดยาก เนื่องจากการศึกษาสวนใหญเปนการวิเคราะหเนือ้ หา
ขาวจากสื่อที่มักเลือกเฉพาะขาวที่รายงานความขัดแยงในระยะสงคราม (Wartime stage) เทานั้น ทําใหไม
สามารถนําตัวชี้วัดบางตัวไปกําหนดเปนเกณฑการวัดความขัดแยงในระยะอื่นได ไดแก 1) การรายงานขาวเชิง
รุก (PJ1) เปนการวัดการรายงานขาวในระยะกอนความขัดแยง (Before wartime stage) 2) ยังรายงานขาว
แมสงครามยุติ (PJ10) เปนการวัดการรายงานขาวระยะหลังสงคราม (After wartime stage) ทั้งสองตัวชี้วัดจึง
ไมสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่มักเปนเนื้อหาขาวที่รายงานขาวในระยะสงคราม ทั้งนี้ระยะของสงครามแบง
ออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนสงคราม ระยะสงคราม และระยะหลังสงคราม ดูภาพประกอบที่ Figure 5
ระยะความขัดแยงที่ศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาสวนมากเปนขาวที่รายงานในระยะสงคราม (Wartime) มากที่สุด รอยละ 43.8
ดัง เชนการศึก ษาการรายงานขาวของเว็บไซตอัลจาซีรา ภาคภาษาอัง กฤษและอาหรับ ที่ร ายงานขาวการ
ประทวงของประชาชนในบาหเรนและการใชอาวุธเคมีในสงครามซีเรีย ผลการศึกษาพบวา การรายงานขาว
เปนไปในลักษณะวารสารศาสตรสงครามมากกวาวารสารศาสตรสันติภาพ (Abdul-Nabi, 2015) และผล
การศึกษาอื่น ๆ ก็เปนไปในทํานองใกลเคียงกัน การเลือกเนื้อหาขาวในระยะดังกลาวเปนกลุม ตัวอยางอาจไมได
ทําใหสาธารณะเขาใจสถานการณความขัดแยงอยางรอบดานและมีพลวัตร เพราะความขัดแยงนั้นมีพัฒนาการ
เพื่อใหเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานของสื่อในสถานการณความขัดแยง จึงควรเลือกกลุมตัวอยางที่ครอบคลุม
ระยะของสงครามทั้ง 3 ระยะ ดังที่นําเสนอมากอนหนานี้ แตก็อาจมีขอจํากัดเรื่องกรอบเวลาในการวิจัย

Peacebuilding

Figure 5 แ ส ด ง ร ะ ย ะ ข อ ง ส ง คร า ม
แ บ ง เ ป น 3 ร ะ ย ะ ร วม ถึ ง ช วงการ
แปรเปลี่ยนความขัดแยง

Figure 6 แสดงรอ ยละของระยะสงครามและ
ชวงการแปรเปลี่ยนความขัดแยง ที่ใชเ ปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษา
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นอกจากนี้ ยังมีการเลือกกลุมตัวอยางในชวงการแปรเปลีย่ นความขัดแยง (Conflict transformation)
รอยละ 25 ซึ่งเปนชวงเวลาหลังระยะสงครามตอกับระยะหลังสงคราม โดยชวงการแปรเปลี่ยนความขัดแยงนี้
เปนชวงที่คูขัดแยงมีการพูดคุยสันติภาพ (Peace talk) หรือมีขอตกลงรวมกันที่จะแสวงทางแนวทางในการ
แกปญหาความขัดแยง ชวงรอยตอดังกลาวอาจใชเวลานานกวาระยะสงคราม ในชวงเวลานี้ยังสามารถเกิด
ความขัดแยงหรือความรุนแรงยอย ๆ ไดอีก จากการศึกษายังพบวาการเลือกเนื้อหาขาวในชวงนี้มาวิจัยนั้นยัง
สนใจเฉพาะความขัดแยงยอย ๆ โดยไมไดศึกษาแงมุมในการริเริ่มกระบวนการสันติภาพ (Peace process) จึง
ถือเปนโอกาสที่จะพัฒนาประเด็นการวิจัยการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพเพิ่มเติม

องคประกอบการสื่อสาร สื่อ และสื่อใหม
องคประกอบการสื่อสาร
องคประกอบการสื่อสารที่ไดรับการศึกษา ไดแก สาร (Message) ที่นําเสนอประเด็นความขัดแยง
รอยละ 81.3 สอดคลองกับวิธีการศึกษาทีส่ วนมากใชการวิเคราะหเนือ้ หาตามที่แสดงใน Figure 4 มีการศึกษา
องคประกอบผูส งสาร (Sender) (ผูสื่อขาว และกองบรรณาธิการขาว) และองคประกอบชองทาง (Channel)
รอยละ 6.3 ดังที่แสดงใน Figure 7

Figure 7 แสดงรอยละขององคประกอบการ

Figure 8 แสดงรอยละของประเภทสื่อที่มีการศึกษา

สื่อสารทีม่ ีการศึกษาผานแนวคิดวารสาร
ศาสตรสันติภาพ
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จากผลการศึ ก ษาดั ง กล า ว สะท อ นว า
การศึกษาองคประกอบผูสงสาร ตั้งแตระดับผูสื่อขาว
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ใ นภาคสนาม หั ว หน า ข า ว และ
บรรณาธิการขาวยังมีคอนขางนอย จึงทําใหเห็นภาพ
ของกระบวนการสื่อขาวที่ยังไมคมชัดมากนัก และการ
สะทอนภาพที่ยังไมชัดเจนของความสัมพันธระหวาง
Figure 9 แสดงรอยละของประเภทสื่อใหมทมี่ ี

กองบรรณาธิก ารขาว (Meso level) กับ ระดับมหา

การศึกษา

ภาค (Macro level) ซึ่งเปนปจจัยแวดลอมภายนอก
ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการทั้ง
ทางตรงและออม และมีผลตอการรายงานขาวความ
ขัดแยงดวย

สื่อ
จาก Figure 8 พบวา หนังสือพิมพเปนสื่อหลักที่ไดรับความนิยมในการศึก ษา รอยละ 43.8 ที่เปน
เชนนี้เพราะสื่อสิ่งพิมพที่มีตัวหนังสือและภาพ สามารถนํามาใชในการวิเคราะหเนื้อหาไดสะดวกแตกตางจาก
สื่อวิทยุและโทรทัศนที่สืบคนขอมูลยอนหลังคอนขางยาก จนทําใหองคความรูจากสื่อประเภทนี้ขาดหายไป
การศึกษาเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนที่มีการศึกษาไมมากนั้น มีตัวอยางการศึกษารายการวิทยุ
ประเภทสนทนา (Talk show) ที่ สื่ อ สารในประเด็นออ นไหวที่ไดรับการนําเสนอผานสื่อวิทยุในพื้นที่ความ
ขัดแยงของอูกันดาและบุรุนดี ทั้งประเด็นนักรบเด็ก การปลดอาวุธ การเรียกรองใหฝายกบฏคืนกลับบาน การ
เปดเผยเรื่องราวของบุคคลที่เคยเปนทหาร และกระบวนการสันติภาพ การศึกษานี้มีความนาสนใจเพราะ
เลือ กใชวิธีวิจั ยวาทกรรมวิ เคราะหเ ชิ งวิ พ ากษเ พื่อศึก ษาตัวสารของรายการวิท ยุ โดยมุง ความสนใจไปยัง
โครงสรางและหนาที่ของภาษา ความหมาย ไวยกรณ รวมถึงกระบวนการผลิต การถายทอด การรับฟง และ
บริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีกรอบการศึกษาผานทฤษฎีการวางกรอบขาว (News framing theory) ซึ่งเปน
ทฤษฎีที่สนใจวิธีก ารกําหนด (Shape) การรับรูของผูคนตอเหตุการณตาง ๆ ของสื่อ และแนวคิดวารสาร
ศาสตรสันติภาพ ซึ่งพบวา สื่อวิทยุสามารถควบคุมกรอบขาวของตนเองได โดยไมไดใชภาษาที่ตื่นเตนเราใจ มี
ความระมัดระวังในการตั้งคําถามตออดีตทหารเด็ก ประนีประนอม และระมัดระวังที่จะสงเสริมความเกลียดชัง
(Hate speech) บางกรณีที่มีประเด็นปญหาความขัดแยงทางชาติพันธุ สถานีวิทยุจะสงนักขาวหลายคนซึ่งเปน
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ตัวแทนของแตละกลุมชาติพันธุลงไปสอบสวนเหตุการณรวมกัน สิ่งที่นาสนใจ คือ สื่อวิทยุมีความเปนไปไดสูงที่
จะประยุกตใชแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพสําหรับการปฏิบัติงานขององคกร (Tayeebwa, 2014)
สื่อใหม
จาก Figure 8-9 พบวา สื่อใหมเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคอนขางมาก เพราะปจจุบันเปนชองทาง
ที่เ ขาถึง งาย สื่ อ สารได ร วดเร็ว สามารถมี ป ฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางกันได และเชื่อ มโยงกันไดใน
หลากหลายมิติ (Neese, 2016) โดยสื่อใหมที่ไดรับความสนใจในการศึกษามากที่สุด คือ เว็บไซต รอยละ 80
ซึ่ง เปนเว็บ ไซต ของสํ านั ก ข าวต าง ๆ ส วนสื่อ สัง คม (Social media) มีเ พียงรอ ยละ 20 โดยทั้ง หมดเปน
ทวิตเตอร
ตัวอยางการศึก ษาการสื่อ สารผานทวิตเตอร คือ การศึก ษาความขัดแยง ในจัง หวัดบาโลชิส ถาน
(Balochistan) ตั้งอยูทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของปากีสถาน โดยเปนการศึกษาขอความในทวิตเตอรของ
ผูนําความคิดเห็น (Opinion leader) ไดแก นักกิจกรรม สํานักขาว นักขาว นักสิทธิมนุษยชน นักการเมือง/
พรรคการเมือ ง กลุม กบฏ รวมทั้ง สิ้น 35 คน จํานวน 1,000 ขอ ความ โดยใช วิธีก ารคนหาผานเว็บ ไซต
www.topspy.com5 ดวยการกําหนดคําสําคัญที่ตองการคนหา ผลการวิจัยพบวา ผูใชทวิตเตอรหลีกเลี่ยงการ
นําเสนอขอมูลที่แสดงการแบงแยก มีการใชภาษาที่แสดงอารมณความรูสึกคอนขางมาก โดยกลุมกบฏมีการ
สื่อสารในเชิงวารสารศาสตรสันติภาพต่ําที่สุดในทุกตัวชี้วัดตรงขามกับทวิตเตอรของนักขาว (Prakash, 2013)
พื้นที่ความขัดแยงในพื้นที่สื่อ
พื้นที่ความขัดแยงที่ปรากฎในพื้นที่สื่อที่
ไดรับ การศึก ษาโดยใชแนวคิดวารสารศาสตร
สันติภาพ ไดแก ตะวันออกกลาง รอยละ 31.3
เอเชียใต รอยละ 25 ทวีปแอฟริกา รอยละ 18.8
สวนภูมิภาคอาเซียนและอื่น ๆ เทากัน รอยละ
12.5 ข อ มู ล นี้ ส ะท อ นให เ ห็ น ว า พื้ น ที่ ค วาม
ขัดแยงหลักที่ไดรับความสนใจในวงวิชาการยัง
เปนความขัดแยงในตะวันออกกลาง มีทั้งความ
ขัดแยงในระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน อิรัก
5

Figure 10 แสดงรอยละของพื้นที่ความขัดแยงในสือ่ ที่มี
การศึกษาผานแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ

ปจจุบันเว็บไซตนี้ไมสามารถใชไดแลว
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ซีเรีย เปนตน สวนเอเชียใตนั้น เปนความขัดแยงในปากีสถาน และอินเดีย ขณะที่กลุมประเทศอาเซียนมี
การศึกษาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ฟลิปปนส และรัฐยะไขของเมียนมาร โดยเกือบ
ทั้งหมดเปนการศึกษาความขัดแยงทางการเมือง ทั้งความขัดแยงระหวางประเทศ (International conflict)
และความขัดแยงภายในประเทศ (Domestic conflict)
การศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาเปรียบเทียบการรายงานขาวความขัดแยงของสื่อแตละประเภทเปนแนวทางการศึกษาหนึง่ ที่
มีการศึกษาคอนขางมากเชนกัน โดยแบงเปน 5 รูปแบบ ไดแก
1) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางภาษาในประเด็นความขัดแยงเดียวกัน ดังเชนการศึกษาการ
รายงานขาวความขัดแยงในแคชเมียรของปากีสถานกับอินเดีย โดยเลือกเหตุการณการชุมนุมประทวงและ
ปราบปรามผูตอตานกองทัพอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายน 2016 โดยเปรียบเทียบการรายงานขาวของหนังสือพิมพ
ภาษาอูรดูกับภาษาอังกฤษของปากีสถาน ผลการวิจัยพบวา หนังสือพิมพทั้งสองฉบับวางกรอบสงคราม (War
frame) มากกว ากรอบสั นติ ภาพ (Peace frame) เพราะกองบรรณาธิก ารของหนั ง สือ พิม พ ทั้ง 2 แหง มี
อุดมการณตอตานอินเดียสนับสนุนรัฐบาลประเทศตนเอง การมีภูมิหลังเชนเดียวกับประชาชนในแคชเมียร
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปากีสถาน (Zaheer, 2016)
2) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางสื่อ เปนการเปรียบเทียบระหวางสื่อจากบริษัทหรือองคกรขาวที่
ตางกัน ดัง เช นการศึ กษาของ Indradat (2015) ที่เ ปรี ยบเทียบหนังสือ พิม พเดอะเนชั่น (The nation) กับ
บางกอกโพสต (Bangkok Post) ในการรายงานขาวความขัดแยง ในจัง หวัดชายแดนภาคใตของไทย โดย
หนังสือพิมพทั้งสองฉบับรายงานขาวเปนไปในกรอบวารสารศาสตรสงครามมากกวา แตมีแนวโนมรายงานขาว
ในกรอบวารสารศาสตรสันติภาพเพิ่มขึ้นจากการเลือกขาวของ 3 เหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใต แตมีบาง
ประเด็นที่แตกตางกันอยูบาง เชน เดอะเนชั่นมีแนวโนมเปนวารสารศาสตรสันติภาพมากกวา ขณะที่บางกอก
โพสตนําเสนอเสียงของผูที่เกี่ยวของหลากหลายกวาโดยเฉพาะเสียงของประชาชนในพื้นที่ เปนตน สวนเงื่อนไข
ที่เปนอุปสรรคในการมุงสูความเปนวารสารศาสตรสันติภาพ เชน การปฏิบัติงานของผูสื่อขาวในพื้นที่ การมี
อิทธิพลของกองบรรณาธิการในกรุงเทพฯ กรอบการรับรูปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตขององคกรขาว ฯลฯ
3) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสื่อขามประเทศ เปนการเปรียบเทียบการรายงานขาวความขัดแยง
เดียวกันของสื่ อ จากประเทศที่ แตกต างกั น ดัง เชนการศึก ษาเปรียบเทียบระหวางหนัง สือ พิม พ 4 ฉบับ ใน
ประเทศเมียนมาร บังกลาเทศ และสหรัฐอเมริกาที่รายงานขาวความขัดแยงในรัฐยะไขของเมียนมาร มีขอ
คนพบที่นาสนใจ คื อ หนั ง สื อ พิ มพ ของสหรัฐอเมริก า ซึ่ง สวนใหญรับขาวมาจากสํานัก ขาวเอพี (AP) และ
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รอยเตอร (Reuters) กลั บ มี ความเป นวารสารศาสตรสงครามมากกวาหนังสือ พิม พของเมียนมาร (Myint,
2009)
4) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบขามชองทาง (Platform) เปนการเปรียบเทียบการรายงานขาวความ
ขัดแยงขามสื่อตางประเภทกัน โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางสื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม เห็นไดจากการศึกษาของ
Prakash (2013) ที่เปรียบเทียบการรายงานขาวความขัดแยงระหวางสื่อหนังสือพิมพกับทวิตเตอร เปนตน
5) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสื่อขามประเทศที่รายงานขาวความขัดแยง ตางเหตุการณกัน ดังเชน
การศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ 8 ฉบับในอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟลิปปนสที่รายงาน
ขาวความขัดแยงที่แตกตางกัน โดยใชตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของ Galtung ดังที่แสดงในตารางที่ 2
พบวา หนังสือพิมพรายงานขาวความขัดแยงในประเทศดวยกรอบวารสารศาสตรสงคราม สวนเหตุการณความ
ขัดแยงในอิรักรายงานขาวดวยกรอบวารสารศาสตรสันติภาพ ที่เปนเชนนั้นเพราะความขัดแยง ในประเทศ
ตนเองเกี่ยวของกับกลุมตอตานรัฐที่หนังสือพิมพแตละฉบับเปนเสมือนตัวแทนของรัฐตนเอง สวนสงครามอิรัก
นั้นอยูหางจากผลประโยชนของชาติ (Lee, Maslog, & Kim, 2006) สอดคลองกับขอวิพากษของ Nohrstedt
& Ottosen (2015) ที่ วาสื่ อ มั ก ล ม เหลวในการวิพ ากษวิจ ารณรัฐบาลของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของประเทศ
ประเด็นทาทายและแนวทางการแสวงหาความรูในอนาคต
แมแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพไดลงหลักปกฐานมาหลายทศวรรษแลว แตการนําแนวคิดดังกลาว
มาศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชนในการรายงานขาวความขัดแยงเริ่มเปนรูปเปนรางมาตั้งแตป 2002
โดยมีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติเพิ่มขึ้นชัดเจนในป 2015 เปนตนมา ดานหนึ่งสะทอนใหเห็นวา แนวคิด
นี้ไดรับความสนใจในทางวิชาการมากขึ้น อีกดานหนึ่งก็สะทอนใหเห็นวาความขัดแยงและความรุนแรงนั้นยัง
เกิดขึ้นทั่วโลกแถมยังมีความซับซอน ซึ่งเปนประเด็นที่ทาทายนักวิชาการที่จะขยับขับเคลื่อนแนวคิดวารสาร
ศาสตรสันติภาพใหกาวหนาและนําไปสูภาคปฏิบัติทามกลางแรงตานทานที่ใหญยิ่งของโครงสรางสื่อในระบบ
ทุนนิยมที่มุงแสวงหาผลกําไรเปนสําคัญ
สําหรับ แนวทางการแสวงหาองคความรูในอนาคต ซึ่ง สัง เคราะหมาจากผลการศึก ษาตามที่ได
นําเสนอมากอนหนานี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1) การนําตัวชี้วัดวารสารศาสตรสันติภาพและสงครามมาใชในการศึกษานั้น ควรพิจารณาถึงเงื่อนไข
เกี่ยวกับระยะของสงครามดวย (ดู Figure 5 เกี่ยวกับระยะของสงคราม) เพราะแตละระยะของสงครามนั้น
จําเปนตองใชตัวชี้วัดที่แตกตางกัน
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2) การศึกษาการรายงานขาวความขัดแยงในชวงการแปรเปลี่ยนความขัดแยงที่เปนรอยตอระหวาง
ระยะสงครามกับระยะหลังสงครามนั้น ยังเปนชองวางทางความรูอยูมาก เพราะทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการ
ตางก็ใหความสนใจกับระยะสงครามมากเปนพิเศษ ดังนั้นการศึกษาการรายงานขาวชวงการแปรเปลี่ยนความ
ขัดแยงจึงควรไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น เพราะเปนหวงเวลาที่มีความเปราะบางและมีโอกาสลมเหลวในการ
แสวงหาขอตกลงรวมกันของคูขัดแยง ซึ่งสังคมโดยรวมควรรวมมือกันสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยให
กระบวนการสันติภาพเกิดขึ้นไดจริง
3) การศึกษาวารสารศาสตรสันติภาพที่ผานมายัง วนอยูกับ การศึกษาเนื้อ ขาวดวยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา และการศึกษาสื่อหนังสือพิมพ ซึ่งถือเปนกระแสหลักของการศึกษาทางดานนี้ ทําใหแนวคิดวารสาร
ศาสตรสันติภาพยังคงขาดการอธิบาย วิพากษวิจารณ และเสนอแนะเชิงนโยบายแกนักวิชาชีพไดอยางมีพลัง
การกําหนดกรอบและวิธีการวิจัยใหม ๆ ที่สอดคลองกับภูมิทัศนการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความสําคัญ
เปนอยางมาก เช น การวิ จั ยเชิ งปฏิ บัติการ (Action research) ดวยการตั้งองคกรสื่อ เพื่อสันติภาพสําหรับ
การศึกษารูปแบบองคกรสือ่ เพื่อสันติภาพในยุคใหม การใชวิธีการวิจัยวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษและวิธีวจิ ยั
เชิง มานุษยวิทยาทางอินเทอรเน็ ต (Netnography) เพื่อ ศึก ษาชุมชนออนไลนในประเด็นความขัดแยงและ
สันติภาพ ซึ่งเปนแนวทางการศึกษาใหมในดานการสื่อสารที่มุงเนนการศึกษาขอมูลเชิงลึกในชุมชนดิจิทัล โดย
เก็บขอมูลผานการสังเกตการณอยางมีสวนรวมของนักวิจัย (Kozinets, 2010) วิธีการศึกษานี้สอดคลองกับภูมิ
ทั ศ น สื่ อ และข า วสารที่ เ คลื่ อ นย า ยไปสูพื้ น ที่ท างออนไลน รวมถึ ง การใช วิ ธี ก ารวิ จั ย ผสมผสาน (Mixed
methods) ในการแสวงหาคําตอบที่ลุมลึกมากขึ้น
4) ควรเพิ่ ม ความสนใจในการศึก ษาโครงสรา งสื่อ มวลชนระดับ กลางมากขึ้น ไม ว า จะเปนกอง
บรรณาธิการ องคกรสื่อ และการศึกษาในระดับมหาภาคที่เปนปจจัยแวดลอมภายนอกทีก่ ระทบตอการรายงาน
ขาวความขัดแยงขององคกรสื่อ
5) พื้นที่ความขัดแยงที่ไดรับความสนใจจากนักวิชาการทั่วโลก คือ ตะวันออกกลางและเอเชียใต แต
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของประเทศตาง ๆ กลับไดรับความสนใจในการนําแนวคิดวารสารศาสตร
สันติภาพมาศึกษาการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนนอยมาก การเคลื่อนยายความสนใจจากความขัดแยงกระแส
หลักมาสูความขัดแยงในบริบทใหม ๆ ดังกลาว จึงนาสนใจสําหรับการศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะการปรับ
ประยุกตใชตัวชี้วัดวารสารศาสตรสันติภาพในบริบทความขัดแยงใหม ๆ
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6) การศึกษาแบบเปรียบเทียบระหวางสื่อเปนแนวโนมที่นาสนใจ แตองคความรูก็ยังจํากัดอยูที่การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเนื้อหาขาว โดยมิไดอธิบายถึงปจจัยหรืออิทธิพลที่อยูเบื้องหลัง
มากนัก ถือเปนขอจํากัดหนึ่งของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ควรไดรับการใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น
แมวาขอเสนอแนะในการแสวงหาองคความรูดานวารสารศาสตรสันติภาพดังกลาวจะพัฒนาขึ้นจาก
การศึกษาผลงานของนักวิชาการตางประเทศ แตผูวิจัยกลับเห็นวาขอเสนอนี้สามารถนํามาประยุกตใชกับบริบท
ของสังคมไทยไดเชนกัน เพราะสังคมไทยเองก็ดํารงอยูภายใตกระแสธารอันเชี่ยวกรากของโลกใบนี้เ ชนกัน
ถึงแมจะมีรายละเอียดบางประการที่แตกตางกันอยูบางก็ตาม
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