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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 

 

 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพขององคความรูดานวารสาร

ศาสตรสันติภาพ ทั้งในปจจุบัน และทิศทางในอนาคต โดยประยุกตใช

หลักการวิเคราะหเอกสารในการศึกษาขอมูลจากฐานขอมูลวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีการเผยแพรในระหวางป 2545-2560 ผลการศึกษา พบวา 1) 

ความรูเรื่องวารสารศาสตรสันติภาพเปนประเด็นใหมที่อยูในระยะเริ่มตน 

และปรากฎในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงานวิจัย 2) 

แนวทางการพัฒนาองคความรูเรื่องวารสารศาสตรสนัติภาพสวนใหญ มักพบ

ในลักษณะของการวิเคราะหเน้ือหาในสื่อสิ่งพิมพ 3) องคความรูดานวารสาร

ศาสตรสันติภาพมักพัฒนาข้ึนในชวงเวลาที่มีความขัดแยง โดยเฉพาะใน

ระยะสงคราม ในพื้นที่ตะวันออกกลางและในเอเชียใต 4) แนวโนมของ

การศึกษาในอนาคต ประกอบดวย (ก) การขยายขอบเขตของพื้นที่ใน

การศึกษาจากวารสารศาสตรสนัติภาพในสื่อสิง่พิมพ ไปสูชองทางการสื่อสาร

อื่น ๆ อาทิ สื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสังคม และชุมชนดิจิทัลมากข้ึน (ข) การ

ออกแบบการวิจัยใหสอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะของสื่อแตละประเภท 

(ค) การใหความสําคัญกับการนําแนวทางการศึกษามานุษยวิทยาทาง

อินเทอรเน็ตมาใชเปนกรอบในการศึกษาในบริบทของภูมิทัศนสื่อและ

ขาวสารรวมสมัย (ง) การขยายชวงเวลาในการศึกษาใหครอบคลุมชวงเวลาที่

กวางขวางข้ึน นับต้ังแตชวงกอนสงคราม ชวงเปลี่ยนผานความขัดแยง และ

ชวงหลังระยะหลังสงคราม (จ) การขยายขอบเขตการศึกษาไปสูมิติดาน

วารสารศาสตรสันติภาพแบบทางเลอืก อาทิ การรายงานขาวความขัดแยงใน

ทองถ่ิน และการศึกษาความเปนวารสารศาสตรสันติภาพในสื่อพลเมือง 
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บทนํา 

แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ (Peace journalism) มีพื้นฐานจากการวิจัยเรื่องโครงสรางขาว

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 Galtung3 และ Mari Holmboe Ruge4 ซึ่งเปนนักวิชาการจาก

สถาบันการวิจัยสันติภาพ (Peace Research Institute Oslo) ประเทศนอรเวย ผลการวิจัยดังกลาวตีพิมพใน

วารสาร Essays in the Peace Research ในป 1965 จากน้ัน Galtung มีผลงานวิชาการในประเด็นดังกลาว

อีกในป 1992 ซึ่งเขียนรวมกับ Richard C. Vincent (Galtung & Vincent, 1992) ซึ่งนําเสนอประเด็นสําคัญ

ที่แสดงใหเห็นวา ประเทศที่เปนผูนําทั้งหลาย (Nation elites) เปนปจจัยสําคัญที่ควบคุมขาวสารความขัดแยง

ที่เกิดข้ึนทั่วโลก (Atay, 2017) เปนตน 

จากจุดกําเนิดดังกลาว แสดงใหเห็นวา วารสารศาสตรสันติภาพน้ัน พัฒนามาจากรากฐานการศึกษา

ความขัดแยงและสันติภาพ โดย Galtung และ Ruge ตางไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากทานมหาตมา คานธี

ซึ่งเปนผูนําการตอสูโดยไมใชความรุนแรง (Non-violence) ชาวอินเดียในชวงการเรียกรองเอกราชระหวางป 

1930-1947 จากการปกครองของเจาอาณานิคมอังกฤษ 

ตอจาก น้ัน Jake Lynch และ Annabel McGoldrick ซึ่ ง เปนอดีตนักข าวที่ผัน ตัวเองมาเปน

นักวิชาการและผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง (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

ศาสตรสันติภาพ (Peace journalism) (Lynch & McGoldrick , 2005) การรายงานขาวความขัดแยง : 

แนวทางใหมในวารสารศาสตรสันติภาพ (Reporting conflict: new directions in peace journalism) 

(Lynch & Galtung , 2010) เปนตน 

ปจจุบันแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพไดรับความสนใจนําไปใชเปนกรอบการศึกษาบทบาทหนาที่

ของสื่อมวลชนตอสถานการณความขัดแยงมากข้ึน อยางนอยก็ปรากฎเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ

                                                   
3 เขาเปนนักสันติศึกษาที่ University of Oslo เปนผูรวมกอตั้งและเคยเปนผูอํานวยการ Peace Research Institute Oslo 
(PRIO) ตอมาเปนผูรวมกันพัฒนาแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพรวมกับ Jake Lynch และนักวิชาการอีกหลายคน 
4 เธอเปนนักรัฐศาสตรและมานุษยวิทยาที่ University of Oslo และเปนผูริเริ่มการกอตั้ง Peace Research Institute Oslo 
(PRIO) เคยเปนผูอํานวยการแตลาออกในป 1967  
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ตีพิมพมาต้ังแตป 2002 โดยมีช่ือบทความนาสนใจวา “ทําไมวารสารศาสตรสันติภาพจึงไมเปนขาว” (Why 

Peace Journalism Isn’t News) (Fawcett, 2002) เปนการศึกษาการรายงานขาวความขัดแยงในไอรแลนด

เหนือ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของสหราชอาณาจักรของหนังสือพิมพ Irish News กับ News Letter ที่ตางก็มี

อุดมการณทางการเมืองแบงข้ัวกันชัดเจน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวารูปแบบของวาทศาสตรและการเลาเรื่อง

ของหนังสือพิมพ (Rhetorical and narrative forms) เปนไปเพื่อรับใชแนวทางการวางกรอบ (Framing)  

และวาทกรรม (Discourse) ที่ไมตางจากกลยุทธทางวาทกรรม (Discursive strategy) ของนักการเมือง โดย

ไมไดพัฒนาขอเสนอในเชิงประนีประนอมหรือการแกปญหาความขัดแยง เขาช้ีวาปญหาใหญคือระบบ

โครงสรางของหนังสือพิมพที่ยึดโยงกับอํานาจในเชิงการเมืองและวัฒนธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร       

ตอมาในชวงป 2013-2017 เปนชวงที่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับวารสารศาสตรสันติภาพไดรับการ

เผยแพรในฐานขอมูลวิชาการตาง ๆ  มากข้ึนตามลําดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ

ไดรับการขยับขยายจากระดับแนวคิดที่เปนนามธรรมสูการนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition) 

เพื่อที่จะนําไปศึกษาหรือสังเกตปรากฎการณในสื่อที่รายงานขาวความขัดแยงทั่วโลก 

การนําแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพไปศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของสื่อในสถานการณความขัดแยง

ตาง ๆ น้ัน ยังกอใหเกิดการต้ังคําถามตอแนวปฏิบัติทางวารสารศาสตรแบบด้ังเดิมที่ยึดถือเปนคัมภีรกันมานาน 

โดยเฉพาะการยึดถือตอคุณคาขาว (News value) ความขัดแยงที่กลายเปนวาสื่อคือผูรายงานขาวที่ขยายความ

ขัดแยง (Reactive conflict) เสมือนวาความขัดแยงน้ันเปนการตอสูในสนามกีฬาที่แตละฝายกําลังมุงสู

เปาหมายของตน จึงไมแปลกนักที่รูปแบบการรายงานขาวจะเปนไปในลักษณะใครไดเปรียบเสียเปรียบ นับ

จํานวนการตาย บาดเจ็บ และความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินคลายกับการรายงานขาวกีฬาที่ใหแตมุมมอง

แพ-ชนะ (Zero-sum perspective) (Lynch & Galtung, 2010) 

แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพเองก็ไดรับการต้ังคําถามดวยเชนกัน ไมวาจะเปนประเด็นพื้นฐานที่สุด

ต้ังแตแนวคิด แงมุมของการประยุกตใชในบริบทความขัดแยง และระบบโครงสรางอุตสาหกรรมสือ่ที่ดํารงอยู

ในปจจุบันวาจะเอื้ออํานวยใหวารสารศาสตรสันติภาพเกิดมรรคผลไดจริงหรือไม (Shinar, 2007) ถือเปนความ

ทาทายไมนอยในทางวิชาการและวิชาชีพที่จะพัฒนาแนวคิดน้ีใหเปนรูปธรรม 

ดวยการเคลื่อนตัวของแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพดังกลาว จึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่องน้ี 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) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัในระหวางเดือนพฤศจิกายน-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 ที่ปรากฏในเว็บไซตที่มีความนาเช่ือถือ รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 24 ช่ือเรื่อง ดังที่แสดง

ใน Figure 1-3 แลวนํามาวิเคราะหตามประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา 
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Figure 1 แสดงช่ือฐานขอมลูและจํานวนกลุมตัวอยาง 
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Figure 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่เผยแพรต้ังแต                   

ค.ศ.2002-2017 

 

กลุมตัวอยางแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

บทความวิจัย รอยละ 54.2 บทความ

วิชาการ รอยละ 33.3 และรายงานวิจัย 

รอยละ 12.5  

          การ ศึกษาน้ีมีการวิ เคราะห

ขอมูล โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

ขอมูลเชิงปริมาณ นําเสนอดวยสถิติ

พรรณนาอยางงาย และขอมูล เ ชิง

คุณภาพดวยการจัดหมวดหมูเน้ือหา

ตามวัตถุประสงคการศึกษา พรอมทั้ง

สังเคราะห (Synthesis) ขอมูลจากกลุม

ตัวอยางในแตละประเด็นที่กําหนด โดย

นําเสนอตามขอคนพบ ประกอบดวย  

1)รากฐานแนวคิดวารสารศาสตร

สันติภาพ 2) แนวทางการศึกษาและ

การพัฒนาตัวช้ีวัด 3) ระยะความขัดแยง

ที่ศึกษา 4) องคประกอบการสื่อสาร สื่อ 

และสื่อใหม 5) พื้นที่ความขัดแยงใน

พื้นที่สื่อ 6) การศึกษาเปรียบเทียบ 7) 

ประ เ ด็นทาทายและแนวทางการ

แสวงหาความรูในอนาคต มีรายละเอยีด 

ดังน้ี  

 
Figure 3 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางที่แบงตามประเภทกลุม
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ขอบเขตการศึกษา 

จากการเลือกประชากรที่เผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติที่เขาถึงไดจากเครือขายคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยแบบเสมือน (CUNET VPN service) และเก็บขอมูลในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 จึงทําให

ไมสามารถเขาถึงผลงานวิชาการที่อยูนอกเหนือฐานขอมูลที่กําหนด รวมถึงผลงานวิชาการที่ไมไดเผยแพรเปน

ภาษาอังกฤษ ผู วิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) โดยจัดทํากรอบการวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไวเทาน้ัน และคัดเลือกขอมูลเชิงคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงคการศึกษามาประกอบการนําเสนอผลการศึกษาดวย 

 

ผลการศึกษา 

รากฐานแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ 

 แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพมีรากฐานมาจากองคความรูดานสันติภาพศึกษา (Peace study) มี 

Galtung และ Ruge จากสถาบันการวิจัยสันติภาพ ประเทศนอรเวยรวมกันจุดประกายแนวคิดดังกลาวจาก

การวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหและแจงนับในเชิงปริมาณ ซึ่งเปนแนวทางการแสวงหาความจรงิ

ตามแนวปฏิฐานนิยม (Positivism) ผลการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดการบิดเบือนใน

การเลือก (Selection distortion) รายงานขาวความขัดแยง ซึ่งทําใหการรับรูขอเท็จจริงของสาธารณะ

บิดเบือนตามไปดวย (Galtung & Ruge, 1965)   

ตอมามีการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแนวปฏิบัติของนักวิชาชีพขาวดวยการลดปจจัยดานคุณคาขาวดวยการ

เพิ่มภาพของความขัดแยงที่สมดุลมากข้ึน การรายงานขาวของประเทศหรือบุคคลที่ไมใชชนช้ันนํา (Non-elite) 

ใหความสนใจขาวเชิงบวกและขาวเชิงโครงสรางมากข้ึน เปนตน เรียกขอเสนอน้ีวากรอบคูขนานในการรายงาน

ขาวความขัดแยง (Two competing frames in coverage conflict) ไดแก กรอบวารสารศาสตรสันติภาพกบั

กรอบวารสารศาสตรสงคราม (War journalism) ประกอบดวย 4 แนวทาง ดังน้ี (Galtung, 2003) 

 

วารสารศาสตรสันติภาพ  วารสารศาสตรสงคราม 

1. การมุงเนนสันติภาพ/ความขัดแยง 

     (Peace/conflict oriented) 

• สนใจการกอตัว เปาหมาย และประเด็นของ

ความขัดแยงจากทุกฝาย มุงเนนชัยชนะรวมกัน 

(Win-win orientation) 

• เปดพื้นที่และเวลาใหแกสาเหตุ ผลลัพธ 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

 1. การมุงเนนสงคราม/ความรุนแรง 

   (War/violent oriented) 

• สนใจที่ความขัดแยง คูขัดแยง และมุงเนน

เปาหมายแพ-ชนะ (zero-sum orientation) 

• ปดพื้นที่และเวลาในการคนหาสาเหตุและ

ทางออกจากความขัดแยง  

• ทําสงครามใหเปนส่ิงปกปด 
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วารสารศาสตรสันติภาพ  วารสารศาสตรสงคราม 

• เปดเผยความขัดแยงใหโปรงใส 

• ใหเสียงกับทุกฝายดวยการเอาใจใสและเขาใจ 

• มองความขัดแยง/สงครามในฐานะที่เปนปญหา

สังคม สนใจความขัดแยงเชิงสรางสรรค 

• มองเห็นความเปนมนุษย (Humanization) 

จากทุกฝาย  

• ทํางานเชิงรุก (Proactive) รายงานขาวกอน

ความขัดแยงจะเกิดขึ้น 

• สนใจผลกระทบที่มองไมเห็นจากความขัดแยง 

เชน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การทําลาย

โครงสราง/วัฒนธรรม ฯลฯ 

• มีเขา-เรา โฆษณาชวนเช่ือ ใหเสียงเฉพาะฝาย

ตนเอง 

• มองคนอ่ืนเปนปญหา สนใจผูชนะสงคราม 

• มองเห็นความไมเปนมนุษย (Dehumanization) 

จากฝายตรงขาม 

• ทํางานเชิงตั้งรับ (Reactive) รายงานเม่ือเกิด

ความขัดแยงเทาน้ัน 

• สนใจเฉพาะผลกระทบที่มองเห็นจากความ

ขัดแยง เชน เจ็บ ตาย ทรัพยสิน ฯลฯ 

2. การมุงเนนความจริง (Truth oriented) 

• สํารวจความไมจริงของทุกฝาย 

• รายงานส่ิงที่ไดรับการปกปด 

 2. การมุงเนนโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda oriented) 

• มุงสํารวจความไมจริงจากฝายอ่ืน 

• ชวยฝายตนเองรายงานหรือโกหก 

3. การมุงเนนประชาชน (People oriented) 

• สนใจความเจ็บปวดจากทุกฝาย ทั้งผูหญิง 

ผูสูงอายุ เด็ก และใหเสียงที่ถูกมองขาม 

(Voiceless)  

• ประณามทุกฝายที่กอความรุนแรง  

• สนใจประชาชนที่ริเริ่มสันติภาพ 

 3. การมุงเนนผูนํา (Elite oriented) 

• สนใจเฉพาะความเจ็บปวดฝายตนเอง  ให

ความสําคัญกับผูชายในฐานะที่แข็งแกรงกวาที่จะ

เปนปากเสียงใหผูอ่ืน 

• ประณามเฉพาะฝายอ่ืน  

• สนใจผูนําที่ริเริ่มสันติภาพ 

4. การมุงเนนการแกปญหา (Solution oriented) 

• ใหความสนใจแกสันติภาพที่มาจากการไมใช

ความรุนแรงและความริเริ่มสรางสรรค  

• ใหความสําคัญกับการริเริ่มสันติภาพและ

ตอตานสงคราม 

• สนใจโครงสราง วัฒนธรรม และสังคมสันติสุข 

• ยังคงมุงรายงานขาวการแกปญหา การฟนฟู 

และสมานฉันทเม่ือสงครามจบลง 

 4. การมุงเนนชัยชนะ (Victory oriented) 

• ใหความสนใจแกสันติภาพที่มาจากชัยชนะและ

การสูรบ  

• ปกปดสันติภาพ เริ่มสนใจเม่ือฝายตนเองกําลังมี

ชัยชนะ 

• มุงเนนสนธิสัญญา สถาบัน และสังคมที่ฝาย

ตนเองควบคุมได 

• ออกจากพื้นที่เม่ือสงครามจบลงและกลับมา

รายงานขาวใหมเม่ือความรุนแรงปะทุขึ้นอีกครั้ง 

 
 

ตาราง 1 แสดงกรอบคูขนานในการรายงานขาวความขัดแยง (แปลจากแนวคิดของ Galtung, 2003) 
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 จากขอเสนอดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความสนใจของ Galtung ตอการสรางสันติภาพที่ไมควรให

ความสนใจกับผลกระทบที่ปรากฎตอสายตา (Visible effect) เพียงอยางเดียว แตควรใหความใสใจตอ

ผลกระทบที่มองไมเห็น (Invisible effect) ดวยไมวาจะเปนผลกระทบที่มีตอจิตใจและความสัมพันธของผูคน 

ชุมชน และสังคม การแสวงหาทางออกจากความรุนแรงที่มีพื้นฐานมาจากกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชน รวมถึงการใหความสนใจตอความรุนแรงเชิงโครงสรางและวัฒนธรรม (Structural and cultural 

violence) ที่เปนปจจัยหลอเลี้ยงความรุนแรงในสังคม เชน การบังคับใชกฎหมายที่ไมเปนธรรม ความไมเทา

เทียมทางเพศ อคติทางชาติพันธุ การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ ศาสนา และถ่ินกําเนิด การขาดโอกาสใน

การพัฒนา เปนตน โดยสื่อมวลชนมักละเลยที่จะทําความเขาใจกับมันและสื่อสารอยางเขาใจ    

จากแนวคิดดังกลาวนํามาสูขอเสนอที่วา วารสารศาสตรสันติภาพจะเกิดข้ึน “เมื่อบรรณาธิการและ

ผูสื่อขาวไดสรางทางเลือกของเรื่องราวและวิธีการนําเสนอเน้ือหาในการรายงานขาว ซึ่งเปนการสรางโอกาสแก

สังคมในระดับที่กวางข้ึนเพื่อจะไดพิจารณาและตอบสนองตอคุณคาของการไมใชความรุนแรง” (Lynch & 

McGoldrick , 2005, p.5) น่ันหมายความวา วารสารศาสตรสันติภาพจะเกิดข้ึนไดเมื่อนักวิชาชีพเปดโอกาสแก

ตนเองที่จะละวางแนวปฏิบัติเดิมสูทางเลือกที่สอดคลองกับวารสารศาสตรสันติภาพ แนวคิดน้ีไดรับการพัฒนา

เปนตัวช้ีวัดที่สามารถนําไปศึกษาหรือทดสอบปรากฎการณการสื่อขาวความขัดแยงของสื่อมวลชน  

การวิจัยดานวารสารศาสตรสันติภาพสวนใหญอางอิงแนวคิดที่พัฒนาโดย Galtung ในฐานะผูบุกเบิก

แนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ สวนแนวคิดของนักวิชาการที่ไดรับการอางอิงมากเชนกัน ซึ่งไดปรับและขยาย

แนวคิดของ Galtung สูการเปนเครื่องมือสําหรับการวัดความเปนวารสารศาสตรสันติภาพ ไดแก Lynch และ 

McGoldrick รวมถึงนักวิชาการคนอื่น ๆ ที่นําเครื่องมือน้ีไปศึกษาในบริบทความขัดแยงตาง ๆ ทั่วโลก 

 

แนวทางการศึกษาและการพัฒนาตัวชี้วัด     

 กระแสหลักของการศึกษาแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพเปนการวิจัยตามแนวปฏิฐานนิยม 

(Positivism) ซึ่งเปนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

analysis) โดยมีเครื่องมือสําหรับการวิจัย (Measurement) ที่มีความตรง (Validity) และความเช่ือมั่น 

(Reliability) ในการศึกษาเน้ือหาที่ปรากฎในสื่อประเภทตาง ๆ  มากที่สุดถึงรอยละ 62.5 รองลงมา คือ การ

สํารวจ (Survey research) รอยละ 12.5 และมีนอยมากสําหรับการศึกษาดวยวิธีการผสมผสาน (Mixed 

methods) ดังที่แสดงใน Figure 4 
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          สวนการศึกษาตามแนวทางอื่นมี

คอนขางนอย ดังจะเห็นไดจากการวิจัย 

วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ(Critical 

Discourse Analysis:  CDA)  ซึ่ ง เ ป น วิ ธี

วิทยาการวิจัยที่สนใจความสําคัญของภาษา

ในเชิงการผลิต ธํารง และการเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม ภายใต

ความเช่ือที่วาภาษาและสังคมตางสงผลตอ

กัน ซึ่งแตกตางการวิเคราะหวาทกรรม

ทั่วไป มีเพียงรอยละ 6.3%   

 

Figure 4 แสดงรอยละของแนวทางการศึกษาที่ใชแนวคิด

วารสารศาสตรสันติภาพ 

 ตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การศึกษาเชิงสํารวจกับผูสื่อขาวทั่วโลกเพื่อวัดทัศนคติ การรับรู 

และความสนใจดานการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพขาวตอแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ ผลการวิจัยทําใหเหน็

ขอจํากัดดานโครงสรางองคกรสื่อ สถานการณในพื้นที่ความขัดแยง และตัวผูสื่อขาวที่มีโอกาสนําแนวปฏิบัติ

วารสารศาสตรสันติภาพ (Neumann & Fahmy, 2016) มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของตนเอง 

สวนการวิจัยที่ใชวิธีแบบผสมผสาน (Mixed methods) ก็ทําใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานของสื่อทั้ง

ระดับผูสื่อขาว และองคกรขาว ดังเชนการศึกษาหนังสือพิมพภาษาอังกฤษของไทยที่รายงานขาวความขัดแยง

ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เลือกใชการวิเคราะหเน้ือหารวมกับการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งทําใหเห็นทิศทางของ

ขาวที่เปรียบเทียบกันในแตละชวงเวลา พบวา มีแนวโนมเปนวารสารศาสตรสันติภาพเพิ่มข้ึน องคกรและ

รูปแบบของหนังสือพิมพมีความสัมพันธตอเน้ือหาขาว (Indradat, 2015) 

ดานตัวช้ีวัดสําหรับวิจัยน้ัน พบวา Lee & Maslog (2005) ไดพัฒนาตัวช้ีวัดมาจากแนวคิดของ 

Galtung, Lynch และ McGoldrick ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่ไดรับความนิยมนําไปเปนเครื่องมือการวิจัย โดยมี 13 

ตัวช้ีวัดในแตละดานของกรอบคูขนานในการรายงานขาวความขัดแยง ไดแก 
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วารสารศาสตรสันติภาพ วารสารศาสตรสงคราม 

Pj1 : การรายงานขาวเชิงรุก (Proactive) Wj1 : การรายงานขาวเชิงต้ังรบั (Reactive) 

Pj2 : สนใจผลกระทบทีม่องไมเห็นของสงคราม 

(Invisible effect of war) 

Wj2 : สนใจผลกระทบทีม่องเห็นของสงคราม 

(Visible effect of war)  

Pj3 : มุงเนนที่ประชาชน (People oriented) Wj3 : มุงเนนที่ผูนํา (Elite oriented) 

Pj4 : มุงเนนที่ขอตกลง (Agreement oriented)  Wj4 : มุงเนนที่ความแตกตาง (Difference 

oriented)  

Pj5 : สนใจสาเหตุและผลกระทบของสงคราม 

(Causes and consequences of war) 

Wj5 : สนใจสิ่งทีเ่กิดข้ึน ณ ปจจบุัน (Focus on 

here and now) 

Pj6 : หลีกเลี่ยงการตีตราฝายดีหรือเลว (Avoid 

labeling of good or bad) 

Wj6 : ตีตราวาเปนฝายดีหรือเลว (Dichotomize 

the good and bad) 

Pj7 : มุงเนนหลายฝาย (Multi-party oriented) Wj7 : มุงเนนที่คูขัดแยง (Two-party oriented) 

Pj8 : ไมแบงแยกเขา-เรา (Non-partisan) Wj8 : แบงแยกเขา-เรา (Partisan) 

Pj9 : มุงเนนที่ชัยชนะรวมของทกุฝาย (Win-win 

oriented)  

Wj9 : มุงเนนที่การแพชนะ (Zero-sum oriented) 

Pj10 : ยังรายงานขาวแมสงครามยุติ (Stay on 

report aftermath of war) 

Wj10 : หยุดรายงานและออกจากพื้นทีเ่มื่อสงคราม

ยุติ (Stop reporting and leave after war) 

การใชภาษา การใชภาษา 

Pj11 : หลกีเลี่ยงภาษาที่แสดงความเปนเหย่ือ (Avoid 

victimizing language) 

Wj11 : ใชภาษาที่แสดงความเปนเหย่ือ (Use 

victimizing language) 

Pj12 : หลกีเลี่ยงภาษาที่แสดงความเปนปศาจ 

(Avoid demonizing language) 

Wj12 : ใชภาษาที่แสดงความเปนปศาจ (Use 

demonizing language) 

Pj13 : หลกีเลี่ยงภาษาที่แสดงอารมณ (Avoid 

emotional language) 

Wj13 : ใชภาษาที่แสดงอารมณ (Use emotional 

language) 

 

ตาราง 2 แสดงตัวช้ีวัดของแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพกบัวารสารศาสตรสงคราม (แปลจาก Lee & 

Maslog, 2005) 
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 มีขอสังเกตวา บางตัวช้ีวัดคอนขางปรับใชไดยาก เน่ืองจากการศึกษาสวนใหญเปนการวิเคราะหเน้ือหา

ขาวจากสื่อที่มักเลือกเฉพาะขาวที่รายงานความขัดแยงในระยะสงคราม (Wartime stage) เทาน้ัน ทําใหไม

สามารถนําตัวช้ีวัดบางตัวไปกําหนดเปนเกณฑการวัดความขัดแยงในระยะอื่นได ไดแก 1)  การรายงานขาวเชิง

รุก (PJ1) เปนการวัดการรายงานขาวในระยะกอนความขัดแยง (Before wartime stage) 2) ยังรายงานขาว

แมสงครามยุติ (PJ10) เปนการวัดการรายงานขาวระยะหลังสงคราม (After wartime stage) ทั้งสองตัวช้ีวัดจึง

ไมสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่มักเปนเน้ือหาขาวที่รายงานขาวในระยะสงคราม ทั้งน้ีระยะของสงครามแบง

ออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนสงคราม ระยะสงคราม และระยะหลังสงคราม ดูภาพประกอบที่ Figure 5  

 

ระยะความขัดแยงท่ีศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาสวนมากเปนขาวที่รายงานในระยะสงคราม (Wartime) มากที่สุด รอยละ 43.8 

ดังเชนการศึกษาการรายงานขาวของเว็บไซตอัลจาซีรา ภาคภาษาอังกฤษและอาหรับที่รายงานขาวการ

ประทวงของประชาชนในบาหเรนและการใชอาวุธเคมีในสงครามซีเรีย ผลการศึกษาพบวา การรายงานขาว

เปนไปในลักษณะวารสารศาสตรสงครามมากกวาวารสารศาสตรสันติภาพ (Abdul-Nabi, 2015) และผล

การศึกษาอื่น ๆ ก็เปนไปในทํานองใกลเคียงกัน การเลือกเน้ือหาขาวในระยะดังกลาวเปนกลุมตัวอยางอาจไมได

ทําใหสาธารณะเขาใจสถานการณความขัดแยงอยางรอบดานและมีพลวัตร เพราะความขัดแยงน้ันมีพัฒนาการ 

เพื่อใหเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานของสื่อในสถานการณความขัดแยง จึงควรเลือกกลุมตัวอยางที่ครอบคลุม

ระยะของสงครามทั้ง 3 ระยะ ดังที่นําเสนอมากอนหนาน้ี แตก็อาจมีขอจํากัดเรื่องกรอบเวลาในการวิจัย 

 
 

 
Figure 5 แ ส ด ง ร ะ ย ะข อ ง ส ง คร าม 

แบ ง เ ป น  3  ร ะ ยะ  ร วม ถึ ง ช ว งการ

แปรเปลี่ยนความขัดแยง 

 
Figure 6 แสดงรอยละของระยะสงครามและ

ชวงการแปรเปลี่ยนความขัดแยงที่ใชเปนกลุม

ตัวอยางในการศึกษา 

 

 

Peacebuilding 
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นอกจากน้ี ยังมีการเลือกกลุมตัวอยางในชวงการแปรเปลีย่นความขัดแยง (Conflict transformation) 

รอยละ 25 ซึ่งเปนชวงเวลาหลังระยะสงครามตอกับระยะหลังสงคราม โดยชวงการแปรเปลี่ยนความขัดแยงน้ี 

เปนชวงที่คูขัดแยงมีการพูดคุยสันติภาพ (Peace talk) หรือมีขอตกลงรวมกันที่จะแสวงทางแนวทางในการ

แกปญหาความขัดแยง ชวงรอยตอดังกลาวอาจใชเวลานานกวาระยะสงคราม ในชวงเวลาน้ียังสามารถเกิด

ความขัดแยงหรือความรุนแรงยอย ๆ  ไดอีก จากการศึกษายังพบวาการเลือกเน้ือหาขาวในชวงน้ีมาวิจัยน้ันยัง

สนใจเฉพาะความขัดแยงยอย ๆ โดยไมไดศึกษาแงมุมในการริเริ่มกระบวนการสันติภาพ (Peace process) จึง

ถือเปนโอกาสที่จะพัฒนาประเด็นการวิจัยการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพเพิ่มเติม 

 

 
องคประกอบการสื่อสาร สื่อ และสื่อใหม 

องคประกอบการสื่อสาร 

องคประกอบการสื่อสารที่ไดรับการศึกษา ไดแก สาร (Message) ที่นําเสนอประเด็นความขัดแยง 

รอยละ 81.3 สอดคลองกับวิธีการศึกษาทีส่วนมากใชการวิเคราะหเน้ือหาตามที่แสดงใน Figure 4 มีการศึกษา

องคประกอบผูสงสาร (Sender) (ผูสื่อขาว และกองบรรณาธิการขาว) และองคประกอบชองทาง (Channel) 

รอยละ 6.3 ดังที่แสดงใน Figure 7  

 
 

 

Figure 7 แสดงรอยละขององคประกอบการ

สื่อสารทีม่ีการศึกษาผานแนวคิดวารสาร

ศาสตรสันติภาพ 

 

Figure 8 แสดงรอยละของประเภทสื่อที่มีการศึกษา 
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Figure 9 แสดงรอยละของประเภทสื่อใหมทีม่ี

การศึกษา 

          จากผลการ ศึกษา ดั งกล าว  สะท อนว า

การศึกษาองคประกอบผูสงสาร ต้ังแตระดับผูสื่อขาว

ที่ปฏิบั ติงานอยู ในภาคสนาม หัวหนาขาว และ

บรรณาธิการขาวยังมีคอนขางนอย  จึงทําใหเห็นภาพ

ของกระบวนการสื่อขาวที่ยังไมคมชัดมากนัก และการ

สะทอนภาพที่ยังไมชัดเจนของความสัมพันธระหวาง

กองบรรณาธิการขาว (Meso level) กับระดับมหา

ภาค (Macro level) ซึ่งเปนปจจัยแวดลอมภายนอก

ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการทั้ง

ทางตรงและออม และมีผลตอการรายงานขาวความ

ขัดแยงดวย 

สื่อ 

จาก Figure 8 พบวา หนังสือพิมพเปนสื่อหลักที่ไดรับความนิยมในการศึกษา รอยละ 43.8 ที่เปน

เชนน้ีเพราะสื่อสิ่งพิมพที่มีตัวหนังสือและภาพ สามารถนํามาใชในการวิเคราะหเน้ือหาไดสะดวกแตกตางจาก

สื่อวิทยุและโทรทัศนที่สืบคนขอมูลยอนหลังคอนขางยาก จนทําใหองคความรูจากสื่อประเภทน้ีขาดหายไป  

  การศึกษาเน้ือหาในสื่อวิทยุและโทรทัศนที่มีการศึกษาไมมากน้ัน มีตัวอยางการศึกษารายการวิทยุ

ประเภทสนทนา (Talk show) ที่สื่อสารในประเด็นออนไหวที่ไดรับการนําเสนอผานสื่อวิทยุในพื้นที่ความ

ขัดแยงของอูกันดาและบุรุนดี ทั้งประเด็นนักรบเด็ก การปลดอาวุธ การเรียกรองใหฝายกบฏคืนกลับบาน การ

เปดเผยเรื่องราวของบุคคลที่เคยเปนทหาร และกระบวนการสันติภาพ การศึกษาน้ีมีความนาสนใจเพราะ

เลือกใชวิธีวิจัยวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษเพื่อศึกษาตัวสารของรายการวิทยุ โดยมุงความสนใจไปยัง

โครงสรางและหนาที่ของภาษา ความหมาย ไวยกรณ รวมถึงกระบวนการผลิต การถายทอด การรับฟง และ

บริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีกรอบการศึกษาผานทฤษฎีการวางกรอบขาว (News framing theory) ซึ่งเปน

ทฤษฎีที่สนใจวิธีการกําหนด (Shape) การรับรูของผูคนตอเหตุการณตาง ๆ ของสื่อ  และแนวคิดวารสาร

ศาสตรสันติภาพ ซึ่งพบวา สื่อวิทยุสามารถควบคุมกรอบขาวของตนเองได โดยไมไดใชภาษาที่ต่ืนเตนเราใจ มี

ความระมัดระวังในการต้ังคําถามตออดีตทหารเด็ก 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

ที่เขาถึงงาย สื่อสารไดรวดเร็ว สามารถมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางกันได และเช่ือมโยงกันไดใน

หลากหลายมิติ (Neese, 2016) โดยสื่อใหมที่ไดรับความสนใจในการศึกษามากที่สุด คือ เว็บไซต รอยละ 80 

ซึ่งเปนเว็บไซตของสํานักขาวตาง ๆ  สวนสื่อสังคม (Social media) มีเพียงรอยละ 20 โดยทั้งหมดเปน             

ทวิตเตอร  

 ตัวอยางการศึกษาการสื่อสารผานทวิตเตอร คือ การศึกษาความขัดแยงในจังหวัดบาโลชิสถาน 

(Balochistan) ต้ังอยูทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของปากีสถาน โดยเปนการศึกษาขอความในทวิตเตอรของ

ผูนําความคิดเห็น (Opinion leader) ไดแก นักกิจกรรม สํานักขาว นักขาว นักสิทธิมนุษยชน นักการเมือง/

พรรคการเมือง กลุมกบฏ รวมทั้งสิ้น 35 คน จํานวน 1,000 ขอความ โดยใชวิธีการคนหาผานเว็บไซต 

www.topspy.com5 ดวยการกําหนดคําสําคัญที่ตองการคนหา ผลการวิจัยพบวา ผูใชทวิตเตอรหลีกเลี่ยงการ

นําเสนอขอมูลที่แสดงการแบงแยก มีการใชภาษาที่แสดงอารมณความรูสึกคอนขางมาก โดยกลุมกบฏมีการ

สื่อสารในเชิงวารสารศาสตรสันติภาพตํ่าที่สุดในทุกตัวช้ีวัดตรงขามกับทวิตเตอรของนักขาว (Prakash, 2013)  
 

พ้ืนท่ีความขัดแยงในพ้ืนท่ีสื่อ 

          พื้นที่ความขัดแยงที่ปรากฎในพื้นที่สื่อที่

ไดรับการศึกษาโดยใชแนวคิดวารสารศาสตร

สันติภาพ ไดแก ตะวันออกกลาง รอยละ 31.3 

เอเชียใต รอยละ 25 ทวีปแอฟริกา รอยละ 18.8 

สวนภูมิภาคอาเซียนและอื่น ๆ เทากัน รอยละ 

12.5 ขอมูล น้ีสะทอนให เห็นวาพื้นที่ความ

ขัดแยงหลักที่ไดรับความสนใจในวงวิชาการยัง

เปนความขัดแยงในตะวันออกกลาง มีทั้งความ

ขัดแยงในระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตน อิรัก  

 

Figure 10 แสดงรอยละของพื้นที่ความขัดแยงในสือ่ที่มี

การศึกษาผานแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพ 

 

                                                   
5 ปจจุบันเว็บไซตน้ีไมสามารถใชไดแลว 
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ซีเรีย เปนตน สวนเอเชียใตน้ัน เปนความขัดแยงในปากสีถาน และอินเดีย ขณะที่กลุมประเทศอาเซียนมี

การศึกษาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ฟลิปปนส และรฐัยะไขของเมียนมาร โดยเกือบ

ทั้งหมดเปนการศึกษาความขัดแยงทางการเมือง ทั้งความขัดแยงระหวางประเทศ (International conflict) 

และความขัดแยงภายในประเทศ (Domestic conflict)  

 
การศึกษาเปรียบเทียบ 

 การศึกษาเปรียบเทียบการรายงานขาวความขัดแยงของสื่อแตละประเภทเปนแนวทางการศึกษาหน่ึงที่

มีการศึกษาคอนขางมากเชนกัน โดยแบงเปน 5 รูปแบบ ไดแก  

1) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางภาษาในประเด็นความขัดแยงเดียวกัน ดังเชนการศึกษาการ

รายงานขาวความขัดแยงในแคชเมียรของปากีสถานกับอินเดีย โดยเลือกเหตุการณการชุมนุมประทวงและ

ปราบปรามผูตอตานกองทัพอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายน 2016 โดยเปรียบเทียบการรายงานขาวของหนังสือพมิพ

ภาษาอูรดูกับภาษาอังกฤษของปากีสถาน ผลการวิจัยพบวา หนังสือพิมพทั้งสองฉบับวางกรอบสงคราม (War 

frame) มากกวากรอบสันติภาพ (Peace frame) เพราะกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพทั้ง 2 แหงมี

อุดมการณตอตานอินเดียสนับสนุนรัฐบาลประเทศตนเอง การมีภูมิหลังเชนเดียวกับประชาชนในแคชเมียร 

และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปากีสถาน (Zaheer, 2016)   

2) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางสื่อ เปนการเปรียบเทียบระหวางสื่อจากบริษัทหรือองคกรขาวที่

ตางกัน ดังเชนการศึกษาของ Indradat (2015) ที่เปรียบเทียบหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน (The nation) กับ

บางกอกโพสต (Bangkok Post) ในการรายงานขาวความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย โดย

หนังสือพิมพทั้งสองฉบับรายงานขาวเปนไปในกรอบวารสารศาสตรสงครามมากกวา แตมีแนวโนมรายงานขาว

ในกรอบวารสารศาสตรสันติภาพเพิ่มข้ึนจากการเลือกขาวของ 3 เหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใต แตมีบาง

ประเด็นที่แตกตางกันอยูบาง เชน เดอะเนช่ันมีแนวโนมเปนวารสารศาสตรสันติภาพมากกวา ขณะที่บางกอก

โพสตนําเสนอเสียงของผูที่เกี่ยวของหลากหลายกวาโดยเฉพาะเสียงของประชาชนในพื้นที่ เปนตน สวนเงื่อนไข

ที่เปนอุปสรรคในการมุงสูความเปนวารสารศาสตรสันติภาพ เชน การปฏิบัติงานของผูสื่อขาวในพื้นที่ การมี

อิทธิพลของกองบรรณาธิการในกรุงเทพฯ กรอบการรับรูปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตขององคกรขาว ฯลฯ  

3) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสื่อขามประเทศ เปนการเปรียบเทียบการรายงานขาวความขัดแยง

เดียวกันของสื่อจากประเทศที่แตกตางกัน ดังเชนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางหนังสือพิมพ 4 ฉบับใน

ประเทศเมียนมาร บังกลาเทศ และสหรัฐอเมริกาที่รายงานขาวความขัดแยงในรัฐยะไขของเมียนมาร มีขอ

คนพบที่นาสนใจ คือ หนังสือพิมพของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสวนใหญรับขาวมาจากสํานักขาวเอพี (AP) และ
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รอยเตอร (Reuters) กลับมีความเปนวารสารศาสตรสงครามมากกวาหนังสือพิมพของเมียนมาร (Myint, 

2009) 

4) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบขามชองทาง (Platform) เปนการเปรียบเทียบการรายงานขาวความ

ขัดแยงขามสื่อตางประเภทกัน โดยเปนการเปรียบเทียบระหวางสื่อด้ังเดิมกับสื่อใหม เห็นไดจากการศึกษาของ 

Prakash (2013) ที่เปรียบเทียบการรายงานขาวความขัดแยงระหวางสื่อหนังสือพิมพกับทวิตเตอร เปนตน 

5) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสื่อขามประเทศที่รายงานขาวความขัดแยงตางเหตุการณกัน ดังเชน

การศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ 8 ฉบับในอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟลิปปนสที่รายงาน

ขาวความขัดแยงที่แตกตางกัน โดยใชตัวช้ีวัดที่พัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดของ Galtung ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

พบวา หนังสือพิมพรายงานขาวความขัดแยงในประเทศดวยกรอบวารสารศาสตรสงคราม สวนเหตุการณความ

ขัดแยงในอิรักรายงานขาวดวยกรอบวารสารศาสตรสันติภาพ ที่เปนเชนน้ันเพราะความขัดแยงในประเทศ

ตนเองเกี่ยวของกับกลุมตอตานรัฐที่หนังสือพิมพแตละฉบับเปนเสมือนตัวแทนของรัฐตนเอง สวนสงครามอิรัก

น้ันอยูหางจากผลประโยชนของชาติ (Lee, Maslog, & Kim, 2006) สอดคลองกับขอวิพากษของ Nohrstedt 

& Ottosen (2015) ที่วาสื่อมักลมเหลวในการวิพากษวิจารณรัฐบาลของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชนของประเทศ 

 
ประเด็นทาทายและแนวทางการแสวงหาความรูในอนาคต 

 แมแนวคิดวารสารศาสตรสันติภาพไดลงหลักปกฐานมาหลายทศวรรษแลว แตการนําแนวคิดดังกลาว

มาศึกษาการปฏิบัติหนาที่ของสื่อมวลชนในการรายงานขาวความขัดแยงเริ่มเปนรูปเปนรางมาต้ังแตป 2002 

โดยมีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติเพิ่มข้ึนชัดเจนในป 2015 เปนตนมา ดานหน่ึงสะทอนใหเห็นวา แนวคิด

น้ีไดรับความสนใจในทางวิชาการมากข้ึน อีกดานหน่ึงก็สะทอนใหเห็นวาความขัดแยงและความรุนแรงน้ันยัง

เกิดข้ึนทั่วโลกแถมยังมีความซับซอน ซึ่งเปนประเด็นที่ทาทายนักวิชาการที่จะขยับขับเคลื่อนแนวคิดวารสาร

ศาสตรสันติภาพใหกาวหนาและนําไปสูภาคปฏิบัติทามกลางแรงตานทานที่ใหญย่ิงของโครงสรางสื่อในระบบ

ทุนนิยมที่มุงแสวงหาผลกําไรเปนสําคัญ  

    สําหรับแนวทางการแสวงหาองคความรูในอนาคต ซึ่งสังเคราะหมาจากผลการศึกษาตามที่ได

นําเสนอมากอนหนาน้ี มีรายละเอียด ดังน้ี  

1) การนําตัวช้ีวัดวารสารศาสตรสันติภาพและสงครามมาใชในการศึกษาน้ัน ควรพิจารณาถึงเงื่อนไข

เกี่ยวกับระยะของสงครามดวย (ดู Figure 5 เกี่ยวกับระยะของสงคราม) เพราะแตละระยะของสงครามน้ัน 

จําเปนตองใชตัวช้ีวัดที่แตกตางกัน  
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 2) การศึกษาการรายงานขาวความขัดแยงในชวงการแปรเปลี่ยนความขัดแยงที่เปนรอยตอระหวาง

ระยะสงครามกับระยะหลังสงครามน้ัน ยังเปนชองวางทางความรูอยูมาก เพราะทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการ

ตางก็ใหความสนใจกับระยะสงครามมากเปนพิเศษ ดังน้ันการศึกษาการรายงานขาวชวงการแปรเปลี่ยนความ

ขัดแยงจึงควรไดรับความสนใจเพิ่มข้ึน เพราะเปนหวงเวลาที่มีความเปราะบางและมีโอกาสลมเหลวในการ

แสวงหาขอตกลงรวมกันของคูขัดแยง ซึ่งสังคมโดยรวมควรรวมมือกันสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยให

กระบวนการสันติภาพเกิดข้ึนไดจริง  

3) การศึกษาวารสารศาสตรสันติภาพที่ผานมายังวนอยูกับการศึกษาเน้ือขาวดวยวิธีการวิเคราะห

เน้ือหา และการศึกษาสื่อหนังสือพิมพ ซึ่งถือเปนกระแสหลักของการศึกษาทางดานน้ี ทําใหแนวคิดวารสาร

ศาสตรสันติภาพยังคงขาดการอธิบาย วิพากษวิจารณ และเสนอแนะเชิงนโยบายแกนักวิชาชีพไดอยางมีพลัง 

การกําหนดกรอบและวิธีการวิจัยใหม ๆ  ที่สอดคลองกับภูมิทัศนการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความสําคัญ

เปนอยางมาก เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ดวยการต้ังองคกรสื่อเพื่อสันติภาพสําหรับ

การศึกษารูปแบบองคกรสือ่เพื่อสนัติภาพในยุคใหม การใชวิธีการวิจัยวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษและวิธีวิจยั

เชิงมานุษยวิทยาทางอินเทอรเน็ต (Netnography) เพื่อศึกษาชุมชนออนไลนในประเด็นความขัดแยงและ

สันติภาพ ซึ่งเปนแนวทางการศึกษาใหมในดานการสื่อสารที่มุงเนนการศึกษาขอมูลเชิงลึกในชุมชนดิจิทัล โดย

เก็บขอมูลผานการสังเกตการณอยางมีสวนรวมของนักวิจัย (Kozinets, 2010) วิธีการศึกษาน้ีสอดคลองกับภูมิ

ทัศนสื่อและขาวสารที่ เคลื่อนยายไปสูพื้นที่ทางออนไลน รวมถึงการใชวิธีการวิจัยผสมผสาน (Mixed 

methods) ในการแสวงหาคําตอบที่ลุมลึกมากข้ึน  

4) ควรเพิ่มความสนใจในการศึกษาโครงสรางสื่อมวลชนระดับกลางมากข้ึน ไมวาจะเปนกอง

บรรณาธิการ องคกรสื่อ และการศึกษาในระดับมหาภาคที่เปนปจจยัแวดลอมภายนอกทีก่ระทบตอการรายงาน

ขาวความขัดแยงขององคกรสื่อ  

 5) พื้นที่ความขัดแยงที่ไดรับความสนใจจากนักวิชาการทั่วโลก คือ ตะวันออกกลางและเอเชียใต แต

ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในทองถ่ินของประเทศตาง ๆ กลับไดรับความสนใจในการนําแนวคิดวารสารศาสตร

สันติภาพมาศึกษาการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนนอยมาก การเคลื่อนยายความสนใจจากความขัดแยงกระแส

หลักมาสูความขัดแยงในบริบทใหม ๆ ดังกลาว จึงนาสนใจสําหรับการศึกษาในอนาคต โดยเฉพาะการปรับ

ประยุกตใชตัวช้ีวัดวารสารศาสตรสันติภาพในบริบทความขัดแยงใหม ๆ  
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 6) การศึกษาแบบเปรียบเทียบระหวางสื่อเปนแนวโนมที่นาสนใจ แตองคความรูก็ยังจํากัดอยูที่การ

เปรียบเทียบความเหมอืนและความแตกตางของเน้ือหาขาว โดยมิไดอธิบายถึงปจจัยหรืออิทธิพลที่อยูเบื้องหลงั

มากนัก ถือเปนขอจํากัดหน่ึงของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ควรไดรับการใหนํ้าหนักเพิ่มข้ึน 

 แมวาขอเสนอแนะในการแสวงหาองคความรูดานวารสารศาสตรสันติภาพดังกลาวจะพัฒนาข้ึนจาก

การศึกษาผลงานของนักวิชาการตางประเทศ แตผูวิจัยกลับเห็นวาขอเสนอน้ีสามารถนํามาประยุกตใชกับบรบิท

ของสังคมไทยไดเชนกัน เพราะสังคมไทยเองก็ดํารงอยูภายใตกระแสธารอันเช่ียวกรากของโลกใบน้ีเชนกัน 

ถึงแมจะมีรายละเอียดบางประการที่แตกตางกันอยูบางก็ตาม 
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	ด้านตัวชี้วัดสำหรับวิจัยนั้น พบว่า Lee & Maslog (2005) ได้พัฒนาตัวชี้วัดมาจากแนวคิดของ Galtung, Lynch และ McGoldrick ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมนำไปเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยมี 13 ตัวชี้วัดในแต่ละด้านของกรอบคู่ขนานในการรายงานข่าวความขัดแย้ง ได้แก่
	วารสารศาสตร์สงคราม
	วารสารศาสตร์สันติภาพ
	Wj1 : การรายงานข่าวเชิงตั้งรับ (Reactive)
	Pj1 : การรายงานข่าวเชิงรุก (Proactive)
	Wj2 : สนใจผลกระทบที่มองเห็นของสงคราม
	Pj2 : สนใจผลกระทบที่มองไม่เห็นของสงคราม (Invisible effect of war)
	(Visible effect of war) 
	Wj3 : มุ่งเน้นที่ผู้นำ (Elite oriented)
	Pj3 : มุ่งเน้นที่ประชาชน (People oriented)
	Wj4 : มุ่งเน้นที่ความแตกต่าง (Difference oriented) 
	Pj4 : มุ่งเน้นที่ข้อตกลง (Agreement oriented) 
	Wj5 : สนใจสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน (Focus on here and now)
	Pj5 : สนใจสาเหตุและผลกระทบของสงคราม (Causes and consequences of war)
	Wj6 : ตีตราว่าเป็นฝ่ายดีหรือเลว (Dichotomize the good and bad)
	Pj6 : หลีกเลี่ยงการตีตราฝ่ายดีหรือเลว (Avoid labeling of good or bad)
	Wj7 : มุ่งเน้นที่คู่ขัดแย้ง (Two-party oriented)
	Pj7 : มุ่งเน้นหลายฝ่าย (Multi-party oriented)
	Wj8 : แบ่งแยกเขา-เรา (Partisan)
	Pj8 : ไม่แบ่งแยกเขา-เรา (Non-partisan)
	Wj9 : มุ่งเน้นที่การแพ้ชนะ (Zero-sum oriented)
	Pj9 : มุ่งเน้นที่ชัยชนะร่วมของทุกฝ่าย (Win-win oriented) 
	Wj10 : หยุดรายงานและออกจากพื้นที่เมื่อสงครามยุติ (Stop reporting and leave after war)
	Pj10 : ยังรายงานข่าวแม้สงครามยุติ (Stay on report aftermath of war)
	การใช้ภาษา
	การใช้ภาษา
	Wj11 : ใช้ภาษาที่แสดงความเป็นเหยื่อ (Use victimizing language)
	Pj11 : หลีกเลี่ยงภาษาที่แสดงความเป็นเหยื่อ (Avoid victimizing language)
	Wj12 : ใช้ภาษาที่แสดงความเป็นปีศาจ (Use demonizing language)
	Pj12 : หลีกเลี่ยงภาษาที่แสดงความเป็นปีศาจ (Avoid demonizing language)
	Wj13 : ใช้ภาษาที่แสดงอารมณ์ (Use emotional language)
	Pj13 : หลีกเลี่ยงภาษาที่แสดงอารมณ์ (Avoid emotional language)
	ตาราง 2 แสดงตัวชี้วัดของแนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพกับวารสารศาสตร์สงคราม (แปลจาก Lee & Maslog, 2005)
	มีข้อสังเกตว่า บางตัวชี้วัดค่อนข้างปรับใช้ได้ยาก เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวจากสื่อที่มักเลือกเฉพาะข่าวที่รายงานความขัดแย้งในระยะสงคราม (Wartime stage) เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถนำตัวชี้วัดบางตัวไปกำหนดเป็นเกณฑ์การวัดความขัดแย้ง...
	ระยะความขัดแย้งที่ศึกษา
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาส่วนมากเป็นข่าวที่รายงานในระยะสงคราม (Wartime) มากที่สุด ร้อยละ 43.8 ดังเช่นการศึกษาการรายงานข่าวของเว็บไซต์อัลจาซีรา ภาคภาษาอังกฤษและอาหรับที่รายงานข่าวการประท้วงของประชาชนในบาห์เรนและการใช้อาวุธเคมีในสงครามซีเรีย ผลการศึกษาพ...
	/
	/
	Figure 5 แสดงระยะของสงคราม แบ่งเป็น 3 ระยะ รวมถึงช่วงการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
	Figure 6 แสดงร้อยละของระยะสงครามและช่วงการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
	นอกจากนี้ ยังมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในช่วงการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict transformation) ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังระยะสงครามต่อกับระยะหลังสงคราม โดยช่วงการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งนี้ เป็นช่วงที่คู่ขัดแย้งมีการพูดคุยสันติภาพ (Peace talk) หรือมีข้...
	องค์ประกอบการสื่อสาร สื่อ และสื่อใหม่
	องค์ประกอบการสื่อสาร
	องค์ประกอบการสื่อสารที่ได้รับการศึกษา ได้แก่ สาร (Message) ที่นำเสนอประเด็นความขัดแย้ง ร้อยละ 81.3 สอดคล้องกับวิธีการศึกษาที่ส่วนมากใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามที่แสดงใน Figure 4 มีการศึกษาองค์ประกอบผู้ส่งสาร (Sender) (ผู้สื่อข่าว และกองบรรณาธิการข่าว) แ...
	/
	/
	Figure 8 แสดงร้อยละของประเภทสื่อที่มีการศึกษา
	Figure 7 แสดงร้อยละขององค์ประกอบการสื่อสารที่มีการศึกษาผ่านแนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพ
	          จากผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนว่าการศึกษาองค์ประกอบผู้ส่งสาร ตั้งแต่ระดับผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคสนาม หัวหน้าข่าว และบรรณาธิการข่าวยังมีค่อนข้างน้อย  จึงทำให้เห็นภาพของกระบวนการสื่อข่าวที่ยังไม่คมชัดมากนัก และการสะท้อนภาพที่ยังไม่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างกองบรรณาธิการข่าว (Meso level) กับระดับมหาภาค (Macro level) ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการทั้งทางตรงและอ้อม และมีผลต่อการรายงานข่าวความขัดแย้งด้วย
	/Figure 9 แสดงร้อยละของประเภทสื่อใหม่ที่มีการศึกษา
	สื่อ
	จาก Figure 8 พบว่า หนังสือพิมพ์เป็นสื่อหลักที่ได้รับความนิยมในการศึกษา ร้อยละ 43.8 ที่เป็นเช่นนี้เพราะสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีตัวหนังสือและภาพ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาได้สะดวกแตกต่างจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่สืบค้นข้อมูลย้อนหลังค่อนข้างยาก จนทำให้...
	การศึกษาเนื้อหาในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่มีการศึกษาไม่มากนั้น มีตัวอย่างการศึกษารายการวิทยุประเภทสนทนา (Talk show) ที่สื่อสารในประเด็นอ่อนไหวที่ได้รับการนำเสนอผ่านสื่อวิทยุในพื้นที่ความขัดแย้งของอูกันดาและบุรุนดี ทั้งประเด็นนักรบเด็ก การปลดอาวุธ การเ...
	สื่อใหม่
	จาก Figure 8-9 พบว่า สื่อใหม่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค่อนข้างมาก เพราะปัจจุบันเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย สื่อสารได้รวดเร็ว สามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างกันได้ และเชื่อมโยงกันได้ในหลากหลายมิติ (Neese, 2016) โดยสื่อใหม่ที่ได้รับความสนใจใน...
	ตัวอย่างการศึกษาการสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ คือ การศึกษาความขัดแย้งในจังหวัดบาโลชิสถาน (Balochistan) ตั้งอยู่ทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถาน โดยเป็นการศึกษาข้อความในทวิตเตอร์ของผู้นำความคิดเห็น (Opinion leader) ได้แก่ นักกิจกรรม สำนักข่าว นักข่าว นั...
	พื้นที่ความขัดแย้งในพื้นที่สื่อ
	ซีเรีย เป็นต้น ส่วนเอเชียใต้นั้น เป็นความขัดแย้งในปากีสถาน และอินเดีย ขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนมีการศึกษาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ฟิลิปปินส์ และรัฐยะไข่ของเมียนมาร์ โดยเกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งความขัดแย้งระหว่างป...
	การศึกษาเปรียบเทียบ
	การศึกษาเปรียบเทียบการรายงานข่าวความขัดแย้งของสื่อแต่ละประเภทเป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่มีการศึกษาค่อนข้างมากเช่นกัน โดยแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่
	1) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างภาษาในประเด็นความขัดแย้งเดียวกัน ดังเช่นการศึกษาการรายงานข่าวความขัดแย้งในแคชเมียร์ของปากีสถานกับอินเดีย โดยเลือกเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงและปราบปรามผู้ต่อต้านกองทัพอินเดียเมื่อเดือนมิถุนายน 2016 โดยเปรียบเทียบการรายง...
	2) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสื่อ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสื่อจากบริษัทหรือองค์กรข่าวที่ต่างกัน ดังเช่นการศึกษาของ Indradat (2015) ที่เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น (The nation) กับบางกอกโพสต์ (Bangkok Post) ในการรายงานข่าวความขัดแย้งในจังหวั...
	3) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสื่อข้ามประเทศ เป็นการเปรียบเทียบการรายงานข่าวความขัดแย้งเดียวกันของสื่อจากประเทศที่แตกต่างกัน ดังเช่นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับในประเทศเมียนมาร์ บังกลาเทศ และสหรัฐอเมริกาที่รายงานข่าวความขัดแย้งในรัฐยะไข่...
	4) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบข้ามช่องทาง (Platform) เป็นการเปรียบเทียบการรายงานข่าวความขัดแย้งข้ามสื่อต่างประเภทกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม่ เห็นได้จากการศึกษาของ Prakash (2013) ที่เปรียบเทียบการรายงานข่าวความขัดแย้งระหว่างสื่...
	5) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสื่อข้ามประเทศที่รายงานข่าวความขัดแย้งต่างเหตุการณ์กัน ดังเช่นการศึกษาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับในอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ที่รายงานข่าวความขัดแย้งที่แตกต่างกัน โดยใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมาจากแ...
	ประเด็นท้าทายและแนวทางการแสวงหาความรู้ในอนาคต
	แม้แนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพได้ลงหลักปักฐานมาหลายทศวรรษแล้ว แต่การนำแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวความขัดแย้งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาตั้งแต่ปี 2002 โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพิ่มขึ้นชัดเจนในปี 2015 เป็นต้นมา ...
	สำหรับแนวทางการแสวงหาองค์ความรู้ในอนาคต ซึ่งสังเคราะห์มาจากผลการศึกษาตามที่ได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้ มีรายละเอียด ดังนี้
	1) การนำตัวชี้วัดวารสารศาสตร์สันติภาพและสงครามมาใช้ในการศึกษานั้น ควรพิจารณาถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะของสงครามด้วย (ดู Figure 5 เกี่ยวกับระยะของสงคราม) เพราะแต่ละระยะของสงครามนั้น จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน
	2) การศึกษาการรายงานข่าวความขัดแย้งในช่วงการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่เป็นรอยต่อระหว่างระยะสงครามกับระยะหลังสงครามนั้น ยังเป็นช่องว่างทางความรู้อยู่มาก เพราะทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการต่างก็ให้ความสนใจกับระยะสงครามมากเป็นพิเศษ ดังนั้นการศึกษาการรายงานข่...
	3) การศึกษาวารสารศาสตร์สันติภาพที่ผ่านมายังวนอยู่กับการศึกษาเนื้อข่าวด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการศึกษาสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งถือเป็นกระแสหลักของการศึกษาทางด้านนี้ ทำให้แนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพยังคงขาดการอธิบาย วิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะเชิงนโยบาย...
	4) ควรเพิ่มความสนใจในการศึกษาโครงสร้างสื่อมวลชนระดับกลางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกองบรรณาธิการ องค์กรสื่อ และการศึกษาในระดับมหาภาคที่เป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการรายงานข่าวความขัดแย้งขององค์กรสื่อ
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