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บทคัดย่อ 

ในฐานะที่สื่อเป็นต้นทางของการน าเสนอข่าวสารข้อมูล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวจะต้อง
เข้าใจประเด็นอ่อนไหวที่ผูกโยงกับสิทธิมนุษยชน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการรายงานข่าวของสื่อไทยที่เคารพ
ศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ ทีย่ังมีการศึกษาจ านวนน้อย โดยตั้งค าถาม
วิจัยว่า สื่อไทยก าหนดการวางกรอบข่าว (News Framing) และการสร้างภาพตัวแทนในรายงานข่าวที่มีนัย
เกี่ยวข้องกับการเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
อย่างไร 

ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางจากในหนังสือพิมพ์
กระแสหลักแนวคุณภาพ หนังสือพิมพ์กระแสหลักแนวประชานิยม และส านักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์ รวม 12 
ฉบับซึ่งตีพิมพ์และน าเสนอต่อสาธารณะระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมจ านวน  
753 ข่าว  รูปแบบการน า เสนอข่าว  3 ประเภทคือ  การรายงานข่าว  (ข่ าวปกติ  ข่ าว เชิ งลึก และ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ รวม 615 เรื่อง (81.7%)) บทความและสารคดี รวม 94 เรื่อง (12.5%) และการแสดง 
ความคิดเห็น (บทบรรณาธิการ คอลัมน์ รวม 44 เรื่อง (5.8%)) โดยภาพรวมเรื่องสิทธิผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางนั้น พบว่าส่วนใหญ่แล้วกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพและสื่อออนไลน์มักจะให้
ความสนใจสูง แต่ไม่ได้หมายความว่าหนังสือพิมพ์แนวปริมาณจะไม่ให้ความส าคัญด้านนี้  นอกจากนี้ยังพบว่ามี
การใช้แหล่งข่าวจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการมากที่สุดเพ่ือความเป็นทางการ แต่มีปัจเจกบุคคลที่เป็น
ตัวแทนกลุ่มค่อนข้างน้อย ยกเว้นการรายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
 

การศึกษายังพบว่าการรายงานข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นสามารถจ าแนกออกเป็นข่าวเฉพาะที่ท า
หน้าที่แนวตั้งรับ (Reactive) กล่าวคือมีลักษณะเสริมแรง/ตอกย้ ามิติด้านสิทธิต่าง ๆ หรือ การน าเสนอข่าวใน
แนวรุก (Proactive) ที่มีลัษณะส่งเสริม/สนับสนุนมิติด้านสิทธิต่าง ๆ เพ่ือจะช่วยให้เข้าใจว่าการรายงานข่าว
เฉพาะเรื่อง ผลการวิจัย พบว่าการก าหนดกรอบข่าวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีจุดเน้นในมิติ
ด้านสังคม-คุณภาพชีวิตสูงที่สุด ตามมาด้วยมิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ และมิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง
ในความถี่ที่น้อยกว่า ยกเว้น ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีมิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมืองปรากฏสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังพบว่าสื่อไทยมักสร้างภาพผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในแนวรับ ตอกย้ าภาพเหมารวมว่าผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางส่วนใหญ่ยังพ่ึงพาความช่วยเหลือ และรอรับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล 
ส าหรับภาพผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้รับการน าเสนอในแนวรุกมีน้อย ทั้ง ๆ ที่สามารถสร้างนัยต่อ 
การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน แสดงถึงภาพอันหลากหลายของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
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โดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ไทยท าหน้าที่เป็นสื่อกลางที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน
ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่างรอบคอบ แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการวางกรอบข่าวและการสร้างภาพ
ตัวแทนที่ค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางตามหลักคิดในปฏิญญาสากล 
และจริยธรรมวิชาชีพที่มีก าหนดไว้ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์มีความจริงจังในการน าเสนอข่าวที่สนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งการตอกย้ าและสนับสนุนประเด็นเรื่องสิทธิ
ในเชิงบูรณาการกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างไรก็ตาม การวิจัยพบว่ามีข่าวที่ใช้การพาดหัว
ข่าวที่สร้างภาพเหมารวม มีทิศทางเชิงลบต่อกลุ่มผู้สูงอายุ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ 
คิดเป็น 10% ในข่าวทั่วไปอยู่บ้าง ซึ่งเข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าสื่อควร 1) ปรับฐานคิด โดยใส่เรื่อง “คุณค่าคน” ลงไปใน “คุณค่าข่าว” 2) ปรับ

คุณภาพ โดยเน้นเนื้อหาที่เจาะลึก และ แหล่งข่าวที่หลากหลาย มากกว่ารูปแบบการน าเสนอ 3) ปรับภาษา
และมุมมองเพ่ือการเสนอข่าวเพ่ือสร้างภาพเชิงบวกต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
และ 4) เพ่ิมจุดเน้นที่ครอบคลุมมิติด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส าหรับเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเป็นภาคีในการน าเสนอข่าวสารด้วยความเคารพศักดิ์ศรี 
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 

สังคมไทยเป็นสังคมพหุลักษณ์ที่มีผู้คนและวัฒนธรรมที่หลายหลาก จึงจ าเป็นที่จะหาวิธีการสื่อข่าวสาร
ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง สื่อไทยจึงเป็นความหวังที่จะช่วยให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการรายงานข่าวที่สามารถน าเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางใน
แบบก้าวหน้า ร่วมสมัยมากขึ้น เพ่ือช่วยให้สถานภาพและสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ได้รับการส่งเสริมและปกป้องต่อไป รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางให้มีพลัง และอยู่
ร่วมกันในสังคมที่ปราศจากอคติและการถูกเลือกปฏิบัติ 

 
 

 
ค าส าคัญ:  ผู้ที่อยู่ในสถานการเปราะบาง, สิทธิมนุษยชน, สื่อไทย, กรอบข่าว, ภาพตัวแทน
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บทท่ี 1 
   บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights – UDHR)  

เป็นตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของสหประชาชาติที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม 2491 โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกในโลกที่ร่วมรับรองปฏิญญาสากลดังกล่าว 
ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ  ส าคัญ เช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ฯลฯ และในโอกาสการครบรอบ 70 ปี ของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 
10 ธันวาคม 2561 ประเทศไทยได้ร่วมกับประชาคมโลกในการฉลองวาระส าคัญดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองซึ่งไม่ควรถูกละเมิด และการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติสุขภายใน
สังคม ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานในทุก ๆ ด้าน  

ด้วยความเชื่อมั่นว่าการบูรณาการสิทธิมนุษยชนเข้ากับการด าเนินงานของรัฐบาล  และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนจะส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม รัฐบาลไทยจึงประกาศวาระแห่งชาติ
ว่าด้วยเรื่อง “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” (แนวหน้า, 2561)  ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นความตั้งใจที่ส าคัญของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาลในการยกระดับให้ประเด็น “สิทธิมนุษยชน” เป็นนโยบาย
ส าคัญล าดับต้นของประเทศ โดยเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนเข้ากับนโยบายต่าง ๆ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 
4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal : SDGs) 
ตลอดจนก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ 

แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าการน าเสนอข่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังเป็นประเด็นที่ได้รับการร้องขอจากสาธารณชนและสภาวิชาชีพสื่อ  
ให้ผู้สื่อข่าวใช้ความระมัดระวัง แต่หลายครั้งที่การน าเสนอข่าวและพาดหัวข่าวในสื่อไทยเกี่ยวกับกลุ่มเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบ เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะมี
จรรยาบรรณสื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการสื่อข่าวต่อสาธารณะ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการสื่อข่าวในยุค
โลกาภิวัตน์ มักให้ความส าคัญต่อเรื่องการแข่งขันขายข่าว ความรวดเร็ว มากกว่าการรายงานข่าวอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การรายงานข่าวจึงมักน าเสนอผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง แบบเหยื่อ เน้นความตื่นเต้นเร้า
อารมณ์ การสร้างภาพเหมารวม และตอกย้ าอคติ ท าให้เกิดประเด็นค าถามเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ตก
เป็นข่าวไปจนถึงการการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

การวิจัยครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางการน าเสนอข่าวและภาพตัวแทนเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางในสื่อไทยที่ผูกโยงกับความเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เพราะสื่อในฐานะสถาบันหลักของสังคมมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการคุ้มครองสิทธิ
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ไม่ว่าสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้กระท าความผิด หรือเป็นผู้ถูกกระท า   
ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่สื่อไทยจะต้องให้ความส าคัญทั้งสิ้น ในฐานะที่สื่อเป็น 
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ต้นทางของการน าเสนอข่าวสารจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวจะต้องมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  
ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการท างานประเด็นในสังคมไทยอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเข้าใจประเด็น  
อ่อนไหวที่ผูกโยงกับสิทธิมนุษยชน โดยยึดผลประโยชน์ของกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางซึ่งเป็นกลุ่ม 
ผู้เสียผลประโยชน์เป็นหลักในการตัดสินใจรายงานข่าว  

1.2 สื่อกับการรายงานข่าวด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

การรายงานข่าว เป็นการศึกษากระบวนการผลิตข่าวและสารสนเทศ เน้นการรายงานข่าวที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ล่าสุด มีผลกระทบหรือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการหาข่าว 
รวมถึงการจัดจ าหน่าย และการเผยแพร่ รายงานข่าวผ่านสื่อสารมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
การรายงานข่าวในยุคดิจิทัลมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีทั้งข่าวออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และการแชร์
ข่าวสั้น ๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงบทบาทของนักข่าวพลเมือง นักข่าวมือสมัครเล่นที่เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ 
การแพร่กระจายข่าวสารไปได้ไกล โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 

 
อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์รายวันยังเป็นสื่อกระแสหลักที่ยังได้รับความนิยมอย่างสูง และหลาย 

ส านักข่าวเปิดตัวสื่อออนไลน์เพ่ือตอบโจทย์การสื่อข่าวในยุคโลกาภิวัตน์ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์ม สื่อใด 
ก็ตาม ในฐานะที่หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนหลักจึงมีความรับผิดชอบสูงต่อข่าวที่น าเสนอ และถูกคาดหวังให้
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นมาตรฐานสากล แต่ข้อค้นพบจากโครงการวิจัย “จับจ้องส่องจริยธรรม 
สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์” ของ ผศ. พิจิตรา สึคาโมโต คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(กนกพรรณ บุญครอง ใน ส านักข่าวอิศรา, 2560) ส ารวจข่าวจากส านักข่าวออนไลน์มีชื่อ 9 แห่ง ในเดือน
มีนาคม 2560 พบข่าวเข้าข่ายผิดจริยธรรม 149 ข่าว โดยมีการเสนอข่าวอย่างมีอคติ 25 ข่าว (ร้อยละ 16.78) 
และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 16 ข่าว (ร้อยละ 10.74) แสดงให้เห็นว่า แม้แต่สื่อกระแสหลักที่เป็นที่
ยอมรับของสาธารณะก็ยังปรากฎลักษณะของการน าเสนอข่าวที่ละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ การน าเสนอ
เนื้อหาผ่านสื่อดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ท าไมหลายครั้งสื่อเลือกรายงานหรือน าเสนอเฉพาะภาพลบมากกว่าภาพบวกที่มีลักษณะเคารพและ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ค าอธิบายอย่างหยาบ ๆ ก็คือ 
ข่าวไม่ดีมักจะเป็นข่าวที่ขายได้ ข่าวเชิงลบมักจะได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจ 
ชวนติดตามได้ง่ายกว่าข่าวที่เป็นเรื่องความก้าวหน้าของการผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือพฤติกรรมที่เป็ น
เรื่องที่ดีของสังคม ด้วยเหตุนี้เรื่องของคนชายขอบคนเปราะบางที่ปรากฏผ่านสื่อมักจะเป็นข่าวเชิงลบ  เช่น  
การท าผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การเป็นภาระของสังคม หรือ มีพฤติกรรมพิสดารผิดแปลก หรือใน
อีกมุมหนึ่งแม้แต่ภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางจะถูกน าเสนอในฐานะเหยื่อหรือผู้ถูกกระท าก็ยัง
สามารถขายได้เพราะอาศัยความผิดปกติไม่เหมือนคนอ่ืนมาเป็นจุดขายเพราะสื่ออุตสาหกรรมเป็นธุรกิจซึ่ง
ต้องการท าก าไร สื่อจึงมักเลือกขายข่าวด้านลบเพ่ือสร้างยอดคนอ่าน ผู้ชม และคนติดตาม ซึ่งมีผลต่อรายได้ 
และการต่อรองกับผู้ลงโฆษณา ข้อสังเกตคือการที่สื่อเลือกขายความผิดปกตินั้นผิดจรรณยาบรรณสื่อ แต่ท าไม
จึงยังมีปรากฏอยู่ ค าตอบอาจจะอยู่ที่สมาคมวิชาชีพที่ก าหนดจริยธรรมสื่อก็เป็นเหมือนเพียงเสือกระดาษ  
ซึ่งสุดท้ายก็แพ้ทางเนื่องจากธุรกิจสื่อที่จ าเป็นต้องอยู่รอด แล้วเราจะหวังพ่ึงสื่อได้อย่างไร 
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ในขณะเดียวกัน การน าเสนอภาพบวกของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง มักจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ซึ่งก็จะไปปรากฏในหน้าข่าวสังคมภายในเล่ม 
โดยเฉพาะหน้าข่าวสตรีและสังคม มักไม่ได้มีการขึ้นหน้าหนึ่ง เนื่องจาก “ข่าวดี” ขายสู้ “ข่าวร้าย” ไม่ได้  
ในภาวะที่การรายงานไม่สมดุลนี้ จึงควรที่จะพิจารณาดูว่าสื่อไทยมีบทบาทอย่างไรกันแน่ในการส่งเสริมและ
เคารพสิทธิผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  

 การแข่งขันอย่างเข้มข้นในธุรกิจและอุตสาหกรรมสื่อมวลชนเพ่ือความอยู่รอด ก่อให้เกิดค าถาม
ตามมาว่าองค์กรสื่อใช้เสรีภาพเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง หรือ สาธารณะกันแน่ เพราะถ้าเป็นกรณีหลัง 
เหตุใดเรายังคงเห็นสื่อเลือกน าเสนอภาพตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง มีการผลิตซ้ าภาพตัวแทน
ในเชิงลบของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จึงเกิดประเด็นถกเถียงกันมากมายว่าในฐานะสื่อที่ได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนสังคม นักข่าวรู้หรือไม่ว่าการรายงานข่าวของตนส่งผลกระทบต่อสังคมมากน้อยใน
ระดับไหน นักข่าวยังคงธ ารงไว้ซึ่งความเป็นกลาง หรือ ภววิสัย ในการสื่อข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง  อย่างไร นอกจากนี้ นักข่าวมีความเข้าใจมากพอและสามารถที่จะสื่อข่าว หรือ “เล่าเรื่อง” ที่
ซับซ้อนและลื่นไหลของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้อย่างถูกต้องเพียงใด โดยเฉพาะข้อจ ากัดที่ต้อง
แข่งขันกับเวลาและสื่ออ่ืน ๆ และที่ส าคัญจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเป็นหลักคิดในการสื่อสารถึง  
กลุม่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง มากน้อยเพียงใด 
 
 จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่างานวิชาการที่ศึกษาเรื่องสื่อกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ ยังมีจ านวนน้อย ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มผู้ที่
ประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม และถูกสร้างภาพให้เป็นภาระพ่ึงพิงทางสังคม ไม่มีอ านาจทาง
สังคม อันเนื่องมาจากอคติต่อ วัย เพศสภาพ สภาพร่างกาย และชาติพันธุ์ จึงน่าสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาในการสื่อข่าวร่วมสมัยว่ามีลักษณะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มผู้ที่อยู่ ในสถานการณ์
เปราะบาง ตามแนวปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณสื่อ อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่ปรากฏในสื่อ
ไทย  

2. เพ่ือศึกษาภาพตัวแทนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางในสื่อประเภทต่าง ๆ ของไทย  

3. เ พ่ือเสนอแนวทางปฏิบัติและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการเป็นภาคีร่วมกันเพ่ือพัฒนาการสื่อข่าวส าหรับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 

1.4 ค าถามการวิจัย 
 

1. สื่อไทยก าหนดการวางกรอบข่าว (News Framing) และการสร้างภาพตัวแทนในรายงานข่าว 
ที่เก่ียวข้องกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อย่างไร  
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2. การวางกรอบข่าวและการสร้างภาพตัวแทนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีนัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไร 

3. แนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไปสู่การรายงานข่าวด้วยความเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ควรเป็นอย่างไร 

 

1.5 ค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง  

หมายถึงกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากการถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม และการสร้าง
ภาพตัวแทนโดยสื่อ ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกศึกษา 4 กลุ่มคือกลุ่มคนพิการ  
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์  

 
สื่อไทย 

 
หมายถึง หนังสือพิมพ์ 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ หนังสือพิมพ์
แนวประชานิยม และส านักข่าวออนไลน์/สื่อออนไลน์ ที่น าเสนอข่าวสาร  
(ข่าวสั้น ข่าวปกติ ข่าวเชิงลึก) บทความ สารคดี และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 
31 ธันวาคม 2561 

 
สื่อกระแสหลัก 

 
หมายถึง หนังสือพิมพ์ฉบับตีพิมพ์ และ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เผยแพร่ข่าวสาร 
บทความ สารคดี และความเห็นเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง   
สื่อกระแสหลักที่เลือกศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ หนังสือพิมพ์คุณภาพ ได้แก่  
ไทยโพสต์ แนวหน้า มติชนออนไลน์ และผู้จัดการออนไลน์ กับ หนังสือพิมพ์
ประชานิยม ได้แก่ ข่าวสด คมชัดลึก ไทยรัฐออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์  

 
สื่อทางเลือก 

 
หมายถึง ส านักข่าวออนไลน์ที่มีการรายงานข่าวหรือน าเสนอเนื้อหาเชิง 
วารสารศาสตร์ผ่านช่องทางทางออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ ข่าวสาร บทความ  
สารคดี  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยแบ่งเป็น
สองกลุ่ม คือ ข่าวจากส านักข่าวออนไลน์ที่เน้นสิทธิพลเมือง ได้แก่ ประชาไท  
ส านักข่าวอิศรา ไทยพับลิก้า และ ข่าวจากส านักข่าวออนไลน์ที่เน้นเรื่องราวใน
ความนิยมของสังคม ได้แก่ The Matter 

 
การวางกรอบข่าว 

 
หมายถึง การสร้างกรอบนั้นคือการจัดระเบียบข่าวสารของสื่อ ผ่านการเลือกสรร 
เรื่องที่จะน าเสนอ การเน้นบางมุมของเรื่อง การเจาะจงเฉพาะบางประเด็น และ
การขยายตกแต่งเรื่องให้น่าสนใจตามหลักคุณค่าข่าว และปัจจัย อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
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การรายงานข่าว หมายถึง เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน มีรูปแบบหลากหลาย 
เช่น ข่าวสั้น ข่าวเชิงลึก รวมไปถึงบทความ สารคดี และ ความคิดเห็นที่มาจาก
ข่าว นอกจากนี้ยังแบ่ง ข่าวทั่วไปและข่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 
 

ภาพตัวแทน หมายถึง ภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่สื่อไทยถ่ายทอดให้ 
ผู้รับสารได้รับรู้ โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด แต่เนื่องจากภาษา
เป็นผลผลิตจากสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อต่างสังคมก็ต่างภาษา ต่างความ
เข้าใจ ผู้ที่ร่วมสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันจึงจะมีการรับรู้และความเข้าใจ
เดียวกันต่อภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแตกต่างกัน 

 
ภาพเหมารวม 

 
กล่าวคือ การลดลักษณะของบุคคลนั้นลงเป็นเพียงลักษณะธรรมดา  สามารถ
เข้าใจได้ง่าย และช่วยให้เลือกที่จะปฏิบัติตัวต่อบุคคล กลุ่ม หรือต่อสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม แต่หลายครั้ง การรับรู้แบบเหมารวมมักเกิดจากความเชื่อว่า
คนบางกลุ่มมีลักษณะตายตัว ท าให้เกิดความคิดที่เป็นอคติ ไม่ยืดหยุ่น ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ ใน

สถานการณ์เปราะบาง” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสื่อไทยในการน าเสนอวางกรอบข่าวและสร้าง 
ภาพตัวแทนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดนเน้นศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  
ผู้พิการ และ กลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งค าถามว่าการน าเสนอการก าหนดกรอบข่าว (News Framing)  
ภาพตัวแทน (Media Representation) ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางข้างต้นในช่วง 6 เดือนหลัง
ของปี 2561 นั้น จะมีลักษณะของการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือไม่ อย่างไร หรือการสร้าง 
ภาพตัวแทนโดยสื่อ จะส่งเสริมหรือลดทอนศักดิ์ศรีของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อย่างไร 

 
ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาเป็นกรอบในการศึกษา วิเคราะห์ และ

อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักคิดด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
2.2 แนวคิดเรื่องการวางกรอบข่าวและการให้คุณค่าข่าวในการประกอบสร้างภาพตัวแทนต่อกลุ่มผู้ที่

อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
2.3 แนวคิดเรื่องการสร้างภาพตัวแทนที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์

เปราะบาง 
 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักคิดด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ 
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 
2.1.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน  

 
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขั้นพ้ืนฐานและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับ เป็นข้อสรุปเ พ่ือการสร้าง

ความเข้าใจเรื่องการเคารพและส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตรงประเด็นและชัดเจน เพราะชี้ให้เห็นว่า
มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จารีตประเพณี อย่างสม่ าเสมอ และยุติธรรม ตัวอย่างของ
สิทธิและเสรีภาพที่จัดว่าเป็นสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิในชีวิตเสรีภาพและ
ทรัพย์สิน เสรีภาพในการแสดงออกการแสวงหาความสุขและความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย และสิทธิทาง
สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ สิทธิในการท างาน 
และ สิทธิในการศึกษา เป็นต้น (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2562)   

 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เป็นข้อตกลงร่วมกัน

ในระดับนานาชาติ ในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)  เพ่ือเป็นการวางรากฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศฉบับแรก ข้อที่ 1 ของปฏิญญาระบุไว้ชัดเจนว่า “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” 
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2551, น.20) เป็นเสมือนเสาหลักที่มนุษยชาติได้ร่วมกันยอมรับว่ามนุษย์ทุกคน
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ล้วนมีเสรี ความเท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี จึงไม่สมควรมีใครควรถูกเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างด้านอายุ 
เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และเอกลักษณ์อ่ืน ๆ  ปฏิญญานี้จึงเป็นรากฐานส าคัญของการร่างตราสารระหว่าง
ประเทศหลักด้านสิทธิมนุษยชนอีก 9 ฉบับและกลายเป็นบรรทัดฐานของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนทุกชนชาติในโลก โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) เ พ่ือรับรองสิทธิมนุษยชน การยอมรับในศักดิ์ ศรี 
แต่ก าเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ  

 
ส าหรับประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น 7 ฉบับ1 จาก

ทั้งหมด 9 ฉบับ (Vitit Muntharbhorn, 2016, pp.5-7) และมีหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแต่ละกระทรวงและ
หน่วยงานในสังกัดต่างก็มีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกัน แต่สิ่งที่ส าคัญคือการ
ชูประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคในหมู่ปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี
พุทธศักราช 2540 และ 2550 ก าหนดใช้สิทธิเสรีภาพเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี
พุทธศักราช 2560 ที่ผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 มีการอธิบายถึงประเด็นสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคในหมู่ปวงชนชาวไทย ในบัญญัติไว้ในหมวด 3 มาตรา 25-49 ระบุการรับรองสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาค สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิส่วนบุคคลในเรื่องการแสดงออก ศาสนา เสรีภาพในการ
เดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ ซึ่งครอบคลุมประชากรทุกคน  

 
รัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่อเรื่องการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ดังจะเห็นว่า 

ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ครอบคลุมด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เน้นเรื่องความยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศ 
                                                 
1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights) 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights)  
อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัตติอ่สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination) 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท าอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention 
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) 
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11 ด้านที่เน้นความเท่าเทียมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจด้วย และสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือการก าหนด
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4 ฉบับ (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) โดยมีหลักคิดเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ความเสมอภาค ความเป็นสากล การไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย  (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2562)  
 

สิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลฯ จ าแนกกว้าง ๆ ไว้เป็น 2 ส่วนคือ สิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (Civil and political rights) และ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (Economic social 
and cultural rights) ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ มากมายหลากหลายมิติ แต่เพ่ือให้เห็นภาพใหญ่
ของมิติด้านสิทธิ จึงขอยกมาบางตัวอย่างตามตารางต่อไปนี้   
 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(Civil and political rights) 

สิ ท ธิ ท า ง เ ศ รษฐกิ จ  สั ง ค มแ ล ะ วัฒนธร รม  
(Economic social and cultural rights)  
 

1. สิทธิในชีวิต หมายถึง การมีเสรีภาพในการใช้ชีวิต 
และความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล ไม่ถูกกระท า
การทรมาน หรือถูกปฏิบัติหรือถูกลงโทษอย่าง
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี เป็นต้น 
 

1. สิทธิในการงาน หมายถึง การได้รับการว่าจ้าง 
การได้รับเงินค่าจ้างที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 
สามารถจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพ่ือความ
คุม้ครองแห่งผลประโยชน์ของตน เป็นต้น 

2. สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเก่ียวข้องกับบุคคลที่
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย การได้รับการพิจารณาคดี
ความที่เป็นธรรม เป็นต้น 
 

2. สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพเพียงพอส าหรับ
ความเป็นอยู่ที่ดีของตน เช่น การเข้าถึง อาหาร 
เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย การประกันสังคม  
เป็นต้น 

3. สิทธิในเสรีภาพ เช่น เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก การนับถือศาสนา 
เสรีภาพจากการตกเป็นทาสหรือถูกบังคับใช้แรงงาน 
เสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น  
 

3. สิทธิทางการศึกษาภาคบังคับ สิทธิของ 
ผู้ปกครองหรือผู้เรียนที่จะเลือกรูปแบบการศึกษาที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และ ศาสนา มี
การจัดการเรียนการสอนตามความสนใจทางสังคม
และวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้เรียน เป็นต้น 

4. สิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง 
เช่น การลงคะแนนเสียงและสมัครรับเลือกตั้ง  
การสมาคมและรวมตัว มีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศตน เป็นต้น 

4. สิทธิด้านสุขภาพ เช่น การรับบริการทาง
การแพทย์ การเข้าถึงระบบสาธารณสุข รวมถึงสิทธิ
ในการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวกับร่างกายและสุขภาพ
ของตนเองโดยที่รัฐบาลมีพันธะที่จะต้องดูแล เป็นต้น 

5. สิทธิในความเป็นส่วนตัวและชีวิตครอบครัว 
เช่น การปกป้องอัตลักษณ์ ชื่อเสียง เพศสภาพ  
สายสัมพันธ์ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี เคหะสถาน  
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงสิทธิในการแต่งงานและ 
การสร้างครอบครัว เป็นต้น 

5. สิทธิด้านวัฒนธรรม หมายถึง การได้รับ 
การปกป้องวิถีความเป็นอยู่ การใช้ทรัพยากร  
ความเชื่อ ศาสนา ความสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึง
ได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์จากประดิษฐกรรมซึ่ง
ตนเป็นผู้สร้าง เป็นต้น 
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ตาราง 2.1 สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลฯ รวบรวมและดัดแปลงจากหนังสือ คู่มือกติการะหว่างประเทศ
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (2556) และ สิทธิมนุษยชน...ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (มปท.) โดยแอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
 
 ในขณะที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2556, นน. 2-3) ก าหนดขอบเขตของสิทธิมนุษยชน โดย
จ าแนกให้ครอบคลุมสิทธิ 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคม 
และ สิทธิทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นสิทธิที่ได้รับการรับรองทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของการปฏิบัติต่อ
มนุษย์โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังคงสารัตถะส าคัญคล้ายข้างต้นไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
มิติด้านสิทธิมนุษยชน ขอบเขต 
สิทธิพลเมือง ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน  

ไม่ถูกท าร้ายหรือฆ่า รวมทั้งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิใน 
ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือ
คุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่างยุติธรรม  
โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ สิทธิในการได้รับสัญชาติเสรีภาพของศาสนิกชนในการ
เชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือ 

สิทธิทางการเมือง ได้แก่  สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด าเนินกิจการที่
เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพ  ในการ
รวมกลุ่ม สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี 

สิทธิทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ สิทธิในการมีงานท า ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้างอย่างเป็น
ธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่าง
พอเพียง 

สิทธิทางสังคม  
 

ได้แก่ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ  
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ 
ได้รับความม่ันคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 

สิทธิทางวัฒนธรรม  
 

ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นตน  มี
เสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจด้าน
การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ 

ตาราง 2.2 ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน คัดลอกจาก “บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพ่ือวาง
ทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2556,  2-3) 
   

นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจากการรับรอง
ปฏิญญาสหัสวรรษ ว่า “สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นเครื่องสะท้อนที่ดีต่อระดับการพัฒนา
ในเรื่องสิทธิของพลเมือง และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการประเมินผลการด าเนินการที่ผ่านมา” (เล่มเดียวกัน, 
นน. 38) เพ่ือช่วยก าหนดประเด็นท างานและบทบาทของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์สิทธิต่าง ๆ อาทิ 
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ความยากจนและการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียม การเข้าถึงการศึกษาและการสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ 
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ การคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น   

 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (2556, น.9) อธิบายถึงหน้าที่ของรัฐบาลในการปฏิบัติตาม

หลักสิทธิมนุษยชน ไว้สามประการ ดังนี้  
 เคารพ หมายถึง รัฐบาลมีกฎหมาย นโยบาย มาตรการและโครงการของรัฐรวมถึงการปฏิบัติของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่น าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม รัฐจะต้อง  
ไม่ออกกฎหมายจ ากัดเสรีภาพ หรือไม่ด าเนินนโยบายที่จะไม่ส่งเสริมให้บริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  
เช่น ด้านสาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น 

 ปกป้อง หมายถึง รัฐบาลมีกฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการที่จะดูแลและป้องกันไม่ให้กลุ่มหรือ
บุคคลใดซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืน เช่น มาตรการให้
นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือออกกฎหมายหรือมาตรการคุ้มครองผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางถูกกระท ารุนแรง หรือ เลือกปฏิบัติโดยบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

 เติมเต็ม หมายถึง รัฐบาลด าเนินการออกกฎหมาย หรือ มีนโยบายเพ่ือให้สิทธิมนุษยชนที่ทุกคน
พึงจะได้รับได้เกิดขึ้น เช่น การที่รัฐมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ทุกคนได้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

 
2.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 

ตามหลักนิรุกติศาสตร์ ค าว่า Vulnerability (Andorno, R. 2016; eqavet, 2019) มาจากภาษา
ละติน vulnus ซึ่งหมายถึง "แผล" Vulnerability ยังมีความหมายในเชิงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
ช่องโหว่ หรือ จุดอ่อนแอ หรือความไร้สามารถ (ของระบบหรือหน่วย) ในการทนทานต่อผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  แต่การศึกษาทางสังคมศาสตร์ ท าความเข้าใจเรื่อง ความเปราะบาง ในมุมมองของ
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสินทรัพย์ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น  ผู้พิการกับการได้รับ
บริการสาธารณะเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม กลุ่มรักร่วมเพศที่มีควรจะได้รับสิทธิเลือกคู่สมรส หรือ ผู้สูงอายุที่
เกษียณอายุการท างานได้รับความช่วยเหลือจากนโยบายสังคมอย่างจ ากัด เป็นต้น  

 
Turner, B. (2006) และ  ten Have H. (2018) พิ จ า รณาค า ว่ า  Vulnerability ว่ า หม าย ถึ ง

ความสามารถในการทนทุกข์ของบุคคลในสองลักษณะกว้างๆ ได้แก่ความเปราะบางอันเนื่องมาจากความเสี่ยง
เพราะขึ้นอยู่กับการพ่ึงพาและความร่วมมือของผู้อ่ืน (รวมถึงรัฐ) กับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากช่องโหว่ในตัว 
ถูกกระท า และถูกทะลุทะลวงได้ เพราะสภาพชีวิตเปิดรับอย่างถาวร ท าให้ต้องสัมผัสกับความเจ็บปวดและ
อันตรายหลายชนิด ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จึงหมายถึง  ผู้อ่อนแอและผู้ทนทุกข์จาก 
ความเสี่ยงต่าง ๆ  จากการกระท าของบุคคลอ่ืน และสถาบันในสังคม รวมทั้ง รัฐบาล และสภาพความเป็นอยู่
แวดล้อม ภัยพิบัติ และความขัดแย้ง 

ความเปราะบางทางสังคม จึงเป็นมิติหนึ่งของความอ่อนแอต่อแรงกดดันหลายอย่าง (Andrey 
Chapman, A. and Carbonetti, B., 2011; Peroni, L. and Timmer, A., 2013; Allen, M., 2017) ซึ่งหมาย
รวมถึง การกีดกันทางสังคมและอันตรายจากธรรมชาติ ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัฐและผู้มีอ านาจ 
ความเปราะบางทางสังคมจึงสะท้อนถึงภาวะไร้ความสามารถของคน องค์กร และ สังคมที่จะทนต่อผลกระทบ
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ที่ไมพึ่งประสงค์จากแรงกดดันหลายอย่างที่พวกเขาเผชิญ ผลกระทบเหล่านี้เกิดจากส่วนหนึ่งของคุณลักษณะที่
มีอยู่ในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสถาบันและระบบค่านิยมทางวัฒนธรรม ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุ บุคคลที่มี  
ความหลากหลายทางเพศ บุคลลที่มีความพิการ และบุคคลที่มีความแตกต่างด้านชาติ พันธุ์ จึงจัดเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงอันตรายมาจากหลายด้านที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บทั้งทางร่างกาย จิตใจ ฐานะเศรษฐกิจ 
สถานภาพทางสังคม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ได้รับแรงผลักดันในกฎหมายจากกรณีของ
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ศาลได้ใช้จนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาว่าในสังคมปัจจุบัน ยังมีผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางหลากหลายกลุ่มซึ่งควรได้รับการเคารพและปกป้องสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล อาท ิ

 
 กรอบองค์การสหประชาชาติ (UN) ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 

เรื่อง ผู้สูงอายุ ด าเนินการในพันธกรณีระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ คือ แผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing) 
ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน 
ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุใน 3 ประเด็นต่อไปนี้ คือ ผู้สูงอายุ
กับการพัฒนา สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และการสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อม
ที่เก้ือหนุนและเหมาะสม  

 Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law โดย
ส า นั ก ง านข้ า หล ว ง ให ญ่ แ ห่ ง ส หป ร ะช าช าติ  ( Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights) การก าหนดหน้าที่หลัก 5 ประการในการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ปกป้องบุคคลจากความรุนแรง การปฏิบัติที่โหดร้าย 
ที่เกิดจากความรังเกียจคนรักร่วมเพศและคนข้ามเพศ ขจัดการเลือกปฏิบัติที่อยู่บนพ้ืนฐาน  
ของเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Person with Disabilities
) ที่ส่งเสริมและประกันให้คนพิการทางด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม
กั น  แ ล ะ ข จั ด ก า ร เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ พิ ก า ร ทุ ก รู ป แ บ บ  ร ว ม ทั้ ง ก า ร ย อ ม รั บ 
ความเท่าเทียม ความเสมอภาคในโอกาสในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา การท างาน รวมไปถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on 
the Rights Indigenous Peoples: UNDRIP) และ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination: CERD) ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในเดือนกันยายน 
2550 เพ่ือรับรองสิทธิและความเสมอภาคและสร้างความตระหนักเพ่ือให้เกิดการเคารพและ
ส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพ้ืนฐานซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพ้ืนฐานในเรื่องของชนเผ่าพ้ืนเมือง  
รวมทั้งการยกเลิกและกีดกันการเลือกปฏิบัติที่ปรากฏทั่วโลก 

 
ส าหรับประเทศไทย ข้อก าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ

ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดความหมาย  
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ของกลุ่มคนที่เข้าข่ายกับสถานการณ์เปราะบาง ไว้ 13 หมวด ซึ่งในการวิจัยนี้จะเลือกศึกษา 4 กลุ่ม คือ  
กลุ่มคนสูงอายุ (หมวดที่ 3) กลุ่มคนพิการ (หมวดที่ 4) กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์ 
(หมวดที่ 10) และ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (หมวดที่ 13) เพราะกลุ่มอ่ืน อาทิ เด็ก สตรี ผู้ลี้ภัย
ได้รับความสนใจจากสื่อค่อนข้างมากและนักวิชาการน ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวด้านสิทธิมนุษยชนของ 4 กลุ่มท่ีเลือกมาศึกษาครั้งนี้มีจ านวนจ ากัด 

 
งานวิจัยครั้งนี้ให้ความส าคัญต่อสาระส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน การเคารพศักดิ์ศรี  

ความเป็นมนุษย์ เนื่องจากในการรายงานข่าวหลายครั้งยังปรากฏการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอยู่ ทั้ง ๆ ที่มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับการยอมรับและการคุ้มครองตาม
ปฏิญญาสากลและกติกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดยปราศจากการแบ่งแยกโดย เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา 
รวมไปถึงการนับถือและการปฏิบัติตนต่อตามหลักศาสนา และจุดยืนและการแสดงออกด้านความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือสังคม ด้วยเหตุนี้การยืนยันถึงสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยทั่วไปจึงเป็นกรอบคิดหลักที่ใช้
ยืนยันเรื่องการศึกษาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้ชัดเจน 

 
2.2 แนวคิดเรื่องการวางกรอบข่าวและการให้คุณค่าข่าวในการประกอบสร้างภาพตัวแทนต่อกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง  
 
2.2.1 หลักการรายงานข่าวและคุณค่าข่าว 

 

 
แผนภาพที่ 2 องค์ประกอบของข่าวที่มีคุณค่าสูง 

 
การก าหนดนิยามของข่าวมักจะหนีไม่พ้นคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับน าเสนอข้อเท็จจริง (Fact) ตามสิ่ง

ที่ได้รับการรายงานหรือบอกเล่าให้คนรับทราบ เป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมี
ความส าคัญ รวมถึงเป็นการรายงานเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรม ข่าวที่มี
คุณค่าสูง มักมีทั้งความส าคัญ (significance) และความน่าสนใจ (interest) มาเกี่ยวข้อง (ประสงค์ เลิศรัตน
วิสุทธิ์ และ อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี, 2547, นน.196-197) “ความส าคัญ” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและควร
ได้รับการรายงานนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมาก ส่วน “ความน่าสนใจ” 
หมายถึง เหตุการณ์นั้นสามารถดึงดูดให้ประชาชนติดตาม ใคร่รู้ ในส่วนนี้นักข่าวจะก าหนด “คุณค่าข่าว” 
(News Values) จากเกณฑ์ต่าง ๆ  ได้แก่ ความสดใหม่ของเหตุการณ์ ความใกล้ชิดกับผู้อ่าน ความเด่นของ
บุคคล/สถานที่ในข่าว ความผิดปกติ ผลกระทบต่อสาธารณะ ความขัดแย้ง ความสนใจตามปุถุชนวิสัย ความ
ลึกลับ/เงื่อนง า ความก้าวหน้า รวมถีง มิติด้านเพศ เป็นต้น (มาลี บุญศิริพันธุ์ , 2556, น.22-23) “คุณค่าข่าว” 
เหล่านี้จะช่วยในการอธิบายสาเหตุว่านักข่าวและกองบรรณาธิการมีหลักคิดอย่างไรในการเลือกเลือกน าเสนอ
ข่าวและเน้นคุณค่าด้านใดเป็นส าคัญ 

ความส าคญั ความนา่สนใจ ข่าว 
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 นอกจากนี้ ตามหลักการสื่อข่าว (สุรสิทธิ วิทยารัฐ, 2560, น.13) จ าแนกข่าวออกเป็นสองประเภท
ใหญ่ ๆ  คือ ข่าวหนัก (Hard News) เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีข้อมูลใหม่และมีความส าคัญต่อสาธารณชน เช่น  
ข่าวการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา เป็นเรื่องราวที่เข้าใจค่อนข้างยากจึงต้องอาศัย
ความคิดความรู้ความสนใจและต้องมีภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  ส่วน ข่าวเบา (Soft News) หมายถึงเรื่องราว
ที่เน้นให้เกิดความบันเทิง ความสบายใจ ความสนใจเพราะเป็นข่าวที่อ่านเข้าใจง่ายและเน้นให้เกิดอารมณ์
คล้อยตามมากกว่าความรู้ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวแปลก เป็นต้น 
 
2.2.2 จริยธรรมสื่อกับการรายงานข่าวสารผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 
 ปัจจัยส าคัญท่ีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณค่าข่าวก็คือการมีแนวปฏิบัติจริยธรรมสื่อ ในแต่ละประเทศอาจ
มีหลักจริยธรรมสื่อมวลชนที่แตกต่างกันในรายละเอียดตามรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละที่  
แต่ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบร่วมกันว่าด้วยหลักการของความจริง (Truthfulness) ความถูกต้อง (Accuracy) 
ความเที่ยงธรรม ภววิสัย (Objectivity) ความเป็นกลาง (Impartiality/Non-partisan) ความยุติธรรม 
(Fairness) และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) (วิลาสินี พิพิธกุล, 2547, น.72-76; 
มาลี บุญศิริพันธุ์, 2556; สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2561) เนื่องจากอาชีพการสื่อข่าว เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะข้างต้นจึงจะท าให้ข่าวสารนั้นน่าสนใจ เป็นประโยชน์เพียงพอที่จะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 
เหตุใดจึงต้องมีจริยธรรมสื่อเพ่ิมเติมทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีร่วมในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนอยู่แล้ว เราต้องไม่ลืมว่าปฏิญญาสากลเป็นเพียงข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีที่สัญญาว่าจะ
ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ จึงไม่มีผลบังคับใช้กับสื่อมวลชนและสถาบันอ่ืน ๆ  โดยตรง ในขณะที่
กติกาและสนธิสัญญาแม้จะมีข้อผูกพันทางกฎหมาย แต่อาจมีปัญหาในการน าไปบังคับใช้อย่างจริงจัง  ดังจะ
เห็นได้ว่าในประเทศไทยนั้น การท าหน้าที่สื่อถูกสังคมวิจารณ์และตั้งค าถามถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อ 
การน าเสนอเรื่องของผู้ที่ตกเป็นข่าวในหลายเหตุการณ์ เช่น การรายงานข่าวผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือประเด็นที่
ล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ตกเป็นข่าว (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2560) ด้วยเหตุนี้จึงมีการก าหนด
กลไกชุดจริยธรรมสื่อขึ้นมาเป็น “แนวปฏิบัติ” ซึ่งการได้มาและการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนโดยไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว แนวทางนี้ริเริ่ม โดยความร่วมมือของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมถึงสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพ่ือป้องกันและป้องปรามการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
 

ในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ก็มีการก าหนดกลไกด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อ โดยที่เจ้าของ 
ผู้ประกอบการ บรรณาธิการ และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ทั้ งหลาย พร้อมใจกันสถาปนา  
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติให้เป็นองค์กรท าหน้าที่ก ากับดูแลกันเองในวิชาชีพหนังสือพิมพ์อย่างเป็นอิสระ 
เพ่ือน าเสนอข่าวสารด้วยความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และสนับสนุนการใช้สื่อหนังสือพิมพ์เพ่ือ
การรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงออกข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2559  
มาบังคับใช้ โดยข้อ 13 ระบุว่า “หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ 
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ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
รวมทั้งต้องไม่ เป็นการซ้ าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี  ผู้ด้อยโอกาส และ  
ผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม” ซึ่งจะเห็นว่ามีสาระส าคัญไม่แตกต่างจากหลักคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏ
ในปฏิญญาฯ 
  
 ในกรณีที่ เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวผู้ที่อยู่ ในสถานการณ์เปราะบางนั้น มีแนวปฏิบัติ 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา และสถานะทางเพศ 
พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองจากมติในที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2560 ซึ่งไทยรัฐออนไลน์ (2560) อธิบายถึงที่มาของแนวปฏิบัติดังกล่าวว่าแต่เดิม แนวปฏิบัติในแง่
การรายงานข่าว การแสดงความคิดเห็น และภาพข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา สถานะทางเพศ ผู้หญิงและเด็ก
ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นแนวปฏิบัติเก่าท่ีประกาศใช้มาเป็นเวลานาน และ
เพ่ือให้อิงกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ท าให้การน าเสนอข่าวกลุ่มดังกล่าวถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่ โดยเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นทั้งจากนักวิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน และมีการขยายค าจ ากัดความค าว่า ชาติพันธุ์ 
ให้ครอบคลุมไปยังคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีลักษณะทางเผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อชาติหรือชนเผ่าเดียวกัน ขณะที่
สถานะทางเพศ ระบุเพ่ิมถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์ต่างจากอวัยวะเพศที่มีโดยก าเนิด เป็นต้น  เพ่ือน ามาปรับปรุงเป็น
แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติฉบับปัจจุบัน สอดคล้องไปกับหลักคิดในข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง 
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ 2559 ว่าด้วยการคุ้มครองและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการน าเสนอข่าวด้วย 
   

กระนั้นก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการบังคับใช้จริยธรรมสื่อนั้นอยู่ในลักษณะการขอความร่วมมือมายัง
องค์กรสมาชิก และเพ่ือนสื่อมวลชนร่วมวิชาชีพทุกแขนง เพราะกลไกการร้องเรียนเป็นในรูปแบบการก ากับ
ดูแลกันเอง (Self Regulation) ซึ่งไม่ได้มีการบังคับใช้บทลงโทษจริงจัง แต่เป็นการเตือน ขอให้แก้ไข หรือ 
ขอโทษขึ้นอยู่ กับระดับความรุนแรงและความเสียหาย  นอกจากนี้ การสื่ อข่าวในยุคโลกาภิวั ตน์   
มักให้ความส าคัญต่อเรื่องการแข่งขันขายข่าว ความรวดเร็ว มากกว่าการรายงานข่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม  
ในหลายโอกาส การรายงานข่าวจึงมักเลือกน าเสนอผู้ที่อยู่ใสถานการณ์เปราะบางแบบเหยื่อ เน้นความตื่นเต้น
เร้าอารมณ์ การสร้างภาพเหมารวม และตอกย้ าอคติเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ใสถานการณ์เปราะบาง เช่น การใช้ภาษา
พาดหัวข่าว เฒ่าหัวงู เกย์หื่น ชาวเขาค้ายา เป็นต้น ท าให้เกิดประเด็นค าถามเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง โดยเฉพาะผู้ตกเป็นข่าว ไปจนถึงการการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ของบุคคล
เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร 
 
2.2.3 แนวคิดเรื่องก าหนดกรอบการรายงานข่าว (News Framing)   

 
นอกเหนือจากเรื่องคุณค่าข่าวแล้ว การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของ  

ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง “การก าหนดวาระข่าว” (Agenda Setting) 
กล่าวคือ ถึงแม้ว่าเรื่องราวของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางนั้นจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่บนโลกทุกวัน แต่ใน 
พ้ืนที่ข่าวนั้น เรื่องราวของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางจะได้รับการน าเสนอหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อข่าวและ
กองบรรณาธิการมีนโยบายจะเลือกหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาเป็นวาระเด่น หรือ วาระรอง ด้วยวิธีการก าหนด
วาระเช่นนี้ Maxwell McCombs และ Donald Shaw (1972) จึงมองว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
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และวิธีการมองโลกของผู้คน สื่อมวลชนมีพลังในการสร้าง และปรับเปลี่ยน โลกทัศน์ หรือความเข้าใจต่อบุคคล
และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  

 
การจัดวาระทางข่าวสารเป็นกระบวนการคัดเลือกข่าวสาร โดยพิจารณาว่าข่าวใดควรได้รับเลือก  

ให้เป็นข่าวเด่น หรือข่าวรอง  Kosicki (1993, P100-127) ได้อธิบายเอาไว้ว่า การจัดวาระทางข่าวสารนั้น 
เปรียบเหมือนการแสดงให้เห็นภาพของ “เปลือกหอยที่ห่อหุ้มประเด็นอยู่” (Shell of Topic) กล่าวคือ 
เปลือกหอยนั้นเปรียบได้กับประเด็นข่าวที่ถูกน าเสนอ ที่ประจักษ์แจ้งแก่สาธารณะชน ส่วนเนื้อหาภายในนั้นคือ
การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้น Maxwell McCombs และ Donald Shaw (1972) มองว่า
สื่อมวลชนนั้นมีส่วนอย่างมากต่อความคิดเห็น วิธีคิด และวิ ธีการมองโลกของผู้คน สื่อมวลชนมีพลัง 
เป็นอย่างมากในการแปรเปลี่ยนความเข้าใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
McCombs and Shaw (1997) การศึกษาวาระของข่าวสารนั้นยังสามารถท าการศึกษาได้ใน 2 ระดับ  
ระดับแรกนั้นเป็นการศึกษาตัวสารว่ามีอิทธิพลอย่างไร ในขณะที่ระดับที่สองนั้น พวกเขามองว่าจะต้องศึกษาว่า
สารนั้นได้รับการอธิบายโดยสื่อมวลชนอย่างไรและการอธิบายนั้นน าไปสู่ความคิดของสาธารณชนอย่างไร และ
กระทบต่อความเข้าใจของสาธารณชนอย่างไร 

 
การก าหนดวาระข่าวสารนั้นอาจถูกมองได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือมองผ่านการวางกรอบข่าว หรือ

ทฤษฎีกรอบข่าว (News Framing Theory) Tankard Et al. (1991) นิยามการวางกรอบของสื่อ (Media 
Framing) ว่า การสร้างกรอบนั้นคือการจัดระเบียบข่าวสารของสื่อ ผ่านการเลือกสรร (Selection) การเน้น 
(Emphasis) การเจาะจง (Exclusion) และการขยายตกแต่ง (Elaboration) การสร้างกรอบดังกล่าวขึ้นมาใน
ทัศนะของเขานั้นอาจให้ผลที่อันตรายมากเสียยิ่งไปกว่าการล าเอียงหรือการเลือกข้างอย่างชัดเจนของ
สื่อมวลชน เพราะการล าเอียงหรือเลือกข้างของสื่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกมองออกได้โดยง่าย แต่การก าหนดกรอบข่าว
นั้น เป็นการกระท าโดยอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงอันดูสมจริงการน ามาวางและสร้างขึ้นจากการก าหนดของ
สื่อมวลชน McCombs and Estrada (1997) ได้ขยายความคิดเห็นของการก าหนดข่าวสารจากสิ่งที่ Cohen 
เคยกล่าวไว้ว่า สื่อไม่เพียงแต่บอกให้ผู้รับสารคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรเท่านั้น แต่ยังบอกให้ผู้รับสารคิดอย่างไร 
และควรเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรด้วย  

 
จากความเห็นข้างต้น สรุปว่า “ข่าว” ไม่ใช่ผลผลิตที่มาจากภววิสัย (Objectivity หรือที่มักเรียกกัน

ทั่วไปว่าความเป็นกลาง) อย่างแท้จริง เพราะ มีการวางกรอบ จึงมีสภาวะของสิ่งผลิตสร้างที่ถูกครอบง าโดย
สถาบันทางสังคมหรือวิธีคิดในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน Robert Entman (1993) ชี้ให้เห็นว่า ผู้รับสารนั้นจะ
ได้รับสารที่ถูกเลือก โดยวิธีการก าหนดกรอบ (Framing) จากสิ่งที่บรรณาธิการต้องการและมองว่าข่าวดังกล่าว
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในขณะที่การจัดระเบียบวาระข่าวสารเป็นวิธีการเลือกหยิบประเด็นที่ผู้สื่อข่าวเห็นว่ามี
ความส าคัญ มีความน่าสนใจตามหลักคุณค่าข่าวมาน าเสนอต่อผู้อ่าน (เรียกว่า การจัดระเบียบวาระระดับที่ 1) 
การวางกรอบข่าว คือการลงรายละเอียดไปถึงการก าหนดกรอบคิดเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ  (เรียกว่า การจัด
ระเบียบวาระระดับที่ 2) เช่น กองบรรณาธิการที่ต้องการน าเสนอข่าวสารเรื่องผู้สูงอายุอาจจะมีประเด็นต่าง ๆ  
เช่น ปัญหาสุขภาพ นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  แต่ผู้สื่อข่าวอาจจะเลือกหยิบประเด็นเรื่องสวัสดิการสังคมต่อ
ผู้สูงอายุ มาน าเสนอ และผู้สื่อข่าวสามารถจะเลือกใช้กรอบข่าวในการน าเสนอต่างไป เช่น ใช้กรอบน าเสนอ
มุมมองของรัฐบาลในการออกนโยบาย กฎหมายให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ หรืออาจใช้กรอบน าเสนอมุมมอง
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ของผู้สูงอายุ ในการเรียกร้องสิทธิตามหลักมนุษยชนก็เป็นได้ ดังนั้น การวางกรอบข่าว จึงส่งผลให้มีการเลือก
น าเสนอข่าวสารที่แตกต่างกัน ซึ่งย่อมท าให้มีผลต่อการรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ของผู้รับสารแตกต่างกันด้วย 
 

โดยสรุปแล้ว เมื่อสื่อไทยน าเสนอข่าวผ่านวาระที่ได้คัดกรองโดยตัวสื่อเองแล้ว เราก็ควรพิจารณาต่อว่า
ข่าวนั้น ๆ เป็นการเผยแพร่ภาพความจริงให้กับสังคมในรูปแบบข้อเท็จจริง หรือ สารที่ถูกผลิตสร้างขึ้นเป็น  
ภาพตัวแทนของกลุ่มที่สื่อสารถึง พีระ จิรโสภณ (2548 น.181) ชี้ให้เห็นว่าการก าหนดวาระดังกล่าวนั้นจะ
ส่งผลต่อสังคม ก่อให้เกิดผลต่อประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในด้านการรับรู้ การให้ความสนใจ และการให้ความส าคัญ
ต่อประเด็นต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ภายใต้การเลือกสรรและให้น้ าหนักในการน าเสนอของสื่อมวลชน  
นั่นหมายความว่าหากสื่อให้ความสนใจและมองประเด็นเรื่องการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นวาระแห่งชาติ หรือประเด็นส าคัญ ข่าวแนวนี้ก็จะได้รับการน าเสนอด้วยความถี่
บ่อยครั้ง และได้พ้ืนที่ในการน าเสนอมาก แต่ถ้าสื่อเห็นว่าประเด็นเรื่ องการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางไม่ใช่เรื่องสลักส าคัญก็จะไม่จัดล าดับความส าคัญให้มาปรากฏใน  
หน้าข่าว หรือไม่กลายเป็นข่าวเด่น ไม่ได้ถูกน าเสนอบ่อยครั้ง เรียกว่ามีระดับการเห็นถูกเห็นโดยผู้รับสาร
ค่อนข้างต่ า (Low Visibility)  
 

ข้อมูลข้างต้นช่วยให้ผู้วิจัยประมวลหลักคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าวส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ชัดเจน 
กล่าวคือ การวางกรอบข่าว แสดงถึงอิทธิพลของสื่อในวิธีการเลือกน าเสนอเรื่องราวเฉพาะบางประเด็นแทนที่จะ
เป็นเรื่องจริงทั้งหมด (ซึ่งเป็นไปได้ยาก) โดยอาศัยวิธีคิดต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน เช่น คุณค่าข่าว 
จริยธรรมสื่อ นโยบายกองบรรณาธิการ หรือปัจจัยภายนอก เช่น ระบบการเมืองการปกครอง การแข่งขันทาง
ธุรกิจ โฆษณา  เทคโนโลยีใหม่ กฎหมายที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ระดับความสนใจของผู้อ่าน รวมถึงประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชน มาเป็นกรอบข่าวเพ่ือก าหนดให้การตีความเป็นไปตามที่ผู้สื่อข่าวต้องการ ดังนั้นข่าวที่
น าเสนอนั้นไม่จ าเป็นต้องมี “ความจริง” ตามหลักความเป็นภววิสัย (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ความเป็นกลาง) 
อย่างแท้จริง หากแต่มี “ข้อเท็จจริง” ตามสภาวะของการประกอบสร้างภาพแทนโดยสื่อเสมอ  
 

 การสร้างกรอบข่าว  การก าหนดกรอบข่าว 
 

การวางกรอบ 
ในห้องข่าว 

 การวางกรอบ 
ในเนื้อข่าว 

 ผลกกระทบของการวาง
กรอบข่าว 

 ปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายนอก 

  กรอบข่าวท่ัวไป 
 กรอบข่ า ว เ ฉพาะ

เรื่อง 

  การประมวลผลข้อมูล 
 ทัศนคติ 
 พฤติกรรม 

 
แผนภาพที่ 1: การวางกรอบข่าวและผลกระทบ  (จาก Figure 1. An integrated process model of 
framing ของ Claes H. de Vreese, 2005, น.52) 

 
กระบวนการถัดไปของการสร้างกรอบข่าวจะปรากฏในเนื้อข่าวคือนักข่าวสามารถรายงานเรื่องที่เป็น

ข่าวทั่วไป (เช่น เรื่องผู้สูงอายุ) หรือจะก าหนดประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะ (เช่น สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ) 
เป็นการวางกรอบหรือก าหนดวาระที่ตั้งใจจะลงรายละเอียด ส่วนในล าดับที่ตามมาคือการพิจารณาดูว่า
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ผลกระทบของการวางกรอบข่าว (และภาพตัวแทน) จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการประมวลผลข้อมูล
ทัศนคติและพฤติกรรมหรือไม่ ซึ่งข้ันตอนนี้ไม่ใช่ขอบเขตที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 
 
2.3 แนวคิดเรื่องการสร้างภาพตัวแทนที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 

การศึกษาเรื่องผลกระทบสื่อมีได้หลายแนวทาง ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดเน้นที่สื่อไทยกับการน าเสนอ
ข่าวสารในลักษณะการสร้างภาพตัวแทนที่อาจน าไปสู่การเลือกปฎิบัติต่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้ จึง
เลือกแนวคิดเรื่องภาพตัวแทนโดยสื่อ (Media Representation) และ ภาพเหมารวม (Stereotype) มาใช้เป็น
กรอบส าหรับท าความเข้าใจอิทธิพลและผลกระทบจากสื่อไทยในการรายงานข่าวกลุ่มคนเปราะบาง 

 
2.3.1 แนวคิดเรื่องภาพตัวแทนโดยสื่อ (Media Representation) 

 
Representation ในภาษาอังกฤษได้มีการน าเสนอแนวคิดท่ีอาจจะไม่สามารถแปลความหมายออกมา

ได้แค่ ภาพแทน เนื่องจากค าว่าภาพแทนอาจอธิบายได้เพียงว่าเป็น ผลผลิตหรือวัตถุส าเร็จเท่านั้น แต่ค าว่า 
Representation ยังหมายรวมไปถึงกระบวนการน าเสนอด้วย ดังนั้น จึงสามารถแปลออกมาได้ว่าการน าเสนอ
ภาพแทน ค าว่า ภาพแทนจึงมีความหมายนัยที่ซับซ้อนมาก ภาพแทนในวรรณกรรมจึงไม่ใช่ภาพแทนของความ
เป็นจริงในอุดมคติ หากแต่เป็นภาพแทนจากมุมมองของผู้เขียน หรือผู้แต่งหรือผู้สร้างโดยเฉพาะ ซึ่งมักมีความ
เกี่ยวพันกับกรอบวาทกรรม (สุรเดช โชติอุดมพันธุ์, 2548) 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สนใจว่าสื่อมีบทบาทในการสร้างภาพตัวแทนกลุ่มคนเปราะบางอย่างไร เช่น 

การรายงานข่าวเกี่ยวกับคนพิการโดยการสร้างภาพที่เป็นภาระสังคมหรือภาพที่เป็นผู้มีความสามารถไม่ต่าง
จากคนอ่ืน ๆ  หรือภาพของคนชราที่เป็นวัยพ่ึงพิงต้องการความช่วยเหลือจากสังคม หรือ ภาพคนชราที่มี
สุขภาพดีสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงคนอ่ืน เป็นต้น ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2538, น. 16-18) อธิบายว่า 
“ภาพตัวแทน  (representation)” คือการน าเสนอใหม่ (re-presentation) ไม่ได้เอาสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่
ในความเป็นจริงมาน าเสนอให้ประจักษ์ เพราะใช่ว่าทุกคนจะสามารถมีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งต่าง ๆ ได้
ดังนั้นความรู้บางอย่างที่เรารับรู้ก็เป็นเพียงแค่การน าเสนอผ่านสื่อบางอย่าง และรวมถึงผู้ที่สร้างภาพตัวแทนให้
เรารู้รับรู้นั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราจริง ๆ เราจะไม่ สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ก าลังรับรู้อยู่นั้นตรงกับสิ่งที่ผู้สร้าง
ภาพตัวแทนเข้าใจอย่างหรือไม่ภาพตัวแทนไม่สามารถบอกความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้อง  
ทุกอย่าง เพราะผู้สร้างภาพตัวแทนและเวลาในการสร้างภาพนั้นแตกต่างกัน  

 
ภาพตัวแทนมีความหมายก็เพราะมีความสอดคลองกับบรรทัดฐานและคุณค่าที่คงอยู่แล้วในวัฒนธรรม    

วิลาสินี พิพิธกุล (1998, อ้างถึงใน ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2550, น. 26) กล่าวว่า ภาพตัวแทน (representation) 
คือ ผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด ความเชื่อ ความรู้สึก อุดมการณ์ของเราผ่านการสื่อสารโดยเป็น
การเชื่อมโยงความคิดเขากับโลกแห่งความจริง หรือโลกแห่งจินตนาการการร่วมวัฒนธรรมเดียวกันท าให้เรา
รับรู้ความหมายจากภาพตัวแทนเหมือนกัน ทั้งนี้การเป็นภาพตัวแทน ไม่ใช่เป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่มีอยู่
ในโลกของความเป็นไปได้เท่านั้นการเน้นหนักเรื่องการสร้างตัวตนที่ไม่ใช่การค้นพบใหม่ของการเป็นตั วตน
พ้ืนฐานและไม่ใช่ตัวตนภายนอกแต่จะอยู่ในรูปของ “ตัวแทน” เช่นเดียวกับการสื่อภาพกลุ่มคนหลากหลายทาง
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เพศ อาจจะไม่ใช่กระจกสะท้อนทุกอย่างที่เป็นของกลุ่ม แต่จะเลือกเอาบางอย่างในรูปแบบของ “ตัวแทน”  
ซึ่งสามารถบอกถึงเรื่องใหม่ หรือ เป็นการตอกย้ าเรื่องเก่า ๆ  

 
ในทางทฤษฎี ภาพตัวแทนเป็นภาพที่แฝงถึงอคติทั้งที่ชอบหรือที่ชังได้  Stuart Hall (1997)  ได้เสนอ

วิธีการน าเสนอภาพตัวแทนในเชิงการสร้างความหมาย (Constructionist Approach) ซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อ
พ้ืนฐานที่ว่า การน าเสนอภาพตัวแทนนั้นไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใส หรือเป็นเพียงการถ่ายทอดสิ่งรอบข้าง
โดยตรงโดยไม่ได้มีการบิดเบือนหากแต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงการผลิตความหมายกล่าวคือในขณะที่  
สิ่งรอบข้างไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง หากแต่เป็นผู้สร้างน าภาพแทนนั้นใส่ความหมายลงไปใน
กระบวนการน าเสนอ จากแง่มุมดังกล่าว ผู้สร้างหรือผู้ส่งสารนั้นมีความส าคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นผู้ก าหนด
กรอบและให้ความหมายกับสิ่งรอบข้างที่ไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง ตัวอย่างเช่น ค าว่า เกย์ ไม่ได้มี
ความหมายในตัวเอง หากแต่เกิดจากก าหนดความหมายจากการประกอบสร้างขึ้นจากวัฒนธรรมและค่านิยม
ทางสังคม ท าให้เกย์ถูกมองด้วยภาพตัวแทนที่หลากหลาย เช่น เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นกลุ่ม 
รักสนุกสนาน หรือ อาจถูกมองว่าเป็นเพศที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานทางสังคม เป็นผู้แพร่โรค HIV และเอดส์ 
โดยภาพตัวแทนดังกล่าวจะถูกสร้างและผลิตซ้ าผ่านสื่อมวลชน เช่น ข่าว ภาพยนตร์ สื่อโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น 
เมื่อมีการเรียกร้องสิทธิจากกลุ่มเกย์ ภาพแทนของเกย์จึงเปลี่ยนไปเป็น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ  
ผู้เรียกร้องความเสมอภาคทางเพศ เป็นต้น 
  

ในการสร้างภาพตัวแทน “ภาษา”เป็นเครื่องมือหลักในการประกอบสร้างของความหมายเพ่ือสื่อสาร
ภาพตัวแทนในหลายมิติและหลายทิศทาง  การประกอบสร้างความหมายผ่านภาษาผ่านการใช้สัญญะเพ่ือ
สื่อสารอย่างมีความหมายกับผู้อ่ืนและสามารถใช้สัญญะเพ่ืออ้างอิงถึงโลกความเป็นจริง รวมถึงเป็นสิ่งที่เป็น
จินตนาการ และความคิดนามธรรมที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุ ทั้งนี้ Hall (1997) ระบุว่าภาษาไม่ได้ท างานเหมือน
กระจก แต่ปฏิบัติการของภาพตัวแทนได้ประกอบสร้างความหมายขึ้นมา (Constructed through 
signification) หรืออีกนัยหนึ่งการประกอบสร้างนั้นถือเป็นการใช้ภาษาพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ผ่านระบบความหมาย 
หรือใช้ภาษาเป็นภาพตัวแทนในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ด้วยเหตุนี้ภาพตัวแทนจึงเป็นการผลิตความหมายและ
แนวคิดต่าง ๆ ในรูปแบบของภาษาซึ่งเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจมนุษย์ และเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการผลิต  
และแลกเปลี่ยนความหมายระหว่างสมาชิกร่วมวัฒนธรรมเดียวกัน  

ภาพตัวแทน เป็นผลผลิตจากสังคมและวัฒนธรรม และมีอ านาจในการจ าแนกประเภทหรือกลุ่ม Hall 
(1997, น.1-5) เสนอว่า ภาพตัวแทนท างานสัมพันธ์ร่วมกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในสนามต่อสู้ทางวัฒนธรรม 
(the circuit of culture) โดยวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการมีความหมายร่วมกัน (Shared meaning) มีการใช้
ภาษาสื่อความหมายที่มนุษย์ผลิตขึ้นและแลกเปลี่ยนความหมายระหว่างกัน และภาษาประกอบสร้าง
ความหมายขึ้นจากปฏิบัติการของระบบภาพตัวแทน  นอกจากนี้ Hall (น.259) เห็นว่าภาพตัวแทนมีการก่อรูป
ความสัมพันธ์กับอ านาจ ในที่นี้ไม่ใช่อ านาจในความหมายของการใช้ก าลังทางกายภาพ  (physical coercion) 
แต่คืออ านาจของภาพตัวแทน (Power of representation) ที่ต้องพิจารณาถึงอ านาจในการก าหนดและจัด
หมวดหมู่ (Classifications) รวมถึงอ านาจในการอธิบายความหมายโลกรอบตัว และการแสดงออกซึ่งอ านาจ
เชิงสัญลักษณ์ (Exercise of Symbolic Power) ที่ด ารงอยู่ในภาคปฏิบัติการของภาพตัวแทน ทั้งหมดนี้ Hall 
ถือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจในขอบเขตของภาพตัวแทน 

 



 

19 
 

กล่าวโดยสรุป “ภาพตัวแทน (representation)” ในการศึกษาเรื่องสื่อกับการสร้างภาพตัวแทนกลุ่ม 
ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จึงหมายถึง ภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่สื่อไทยถ่ายทอดให้
รับสารได้รับรู้ โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด แต่เนื่องจากภาษาเป็นผลผลิ ตจากสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อต่างสังคมก็ต่างภาษา ต่างความเข้าใจ ผู้ที่ร่วมสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันจึงจะมีการ
รับรู้และความเข้าใจเดียวกันต่อภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแตกต่างกัน เช่น การที่สื่อเลือกใช้
ค าว่า ทุพพลภาพ-พิกลพิการ เพศทางเลือก-คนเบี่ยงเบนทางเพศ ผู้สูงอายุ-คนแก่ และ คนไทใหม่-ชาวดงชาวดอย 
ต่างก็ให้ภาพตัวแทนที่มีนัยในการเคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแตกต่างกัน  
ดังนั้นภาพตัวแทนไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดแต่เป็นเหมือนการใช้กลไลทางภาษาเพ่ือจ าลองโลก
อีกใบหนึ่งเพ่ือสะท้อนแนวคิด ความเชื่อ หรือสร้างชุดความคิดเกี่ยวกับกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่าง
มีเจตนาหรืออคติบางประการซ่อนอยู่หรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นประเด็นในการศึกษาในครั้งนี้ 

 
2.3.2 แนวคิดภาพเหมารวม (Stereotype) 
  

ภาพเหมารวม (Stereotype) เป็นภาพที่เกิดจากการผูกโยงอย่างใกล้ชิดกับประเด็นของภาพตัวแทน 
(Representation) โดยหมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มคนซึ่งปรากฏซ้ าแล้วซ้ าเล่าอย่างต่อเนื่องในสื่อ  
มีความเก่ียวข้องกับการเลือกเอาจุดเด่นหรือบุคลิกลักษณะเหล่านั้นเป็นภาพตัวแทนของคนทั้งกลุ่มซึ่งท าให้ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะท่าทางของมนุษย์ บุคลิกและความเชื่อซึ่งถูกสร้างผ่านประสบการณ์ซ้ า ๆ 
ของสื่อเป็นเวลานานโดยเมื่อบุคคลเห็นภาพเหมารวมนั้นท าให้บุคคลสามารถเข้าใจได้ทันที โดยมักมีการ
น าเสนอผ่านรายละเอียดส าคัญของลักษณะท่าทาง การปรากฏหรือรูปโฉมภายนอก ภาพเหมารวมจะผนวก 
เข้ากับสิ่งเหล่านี้ และแสดงเป็นนัยในการตัดสินเกี่ยวกับกลุ่มคนนั้น ๆ  

 
Walter Lippmann (1922) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า Stereotype ในเชิงสังคมศาสตร์ว่า 

การเหมารวมเป็นภาพที่อยู่ในหัวของเรา ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงการที่บุคคลมีความคิดหรือความเชื่อ
ร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ของกลุ่มคน และ  
น าความเชื่อมาใช้ตัดสินคุณสมบัติของสมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้น ๆ คุณลักษณะที่ส าคัญของการรับรู้แบบ  
เหมารวม ประกอบด้วยความหมายที่แสดงถึงอ านาจจูงใจทางสังคมสองประการ คือ เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มคนใน
สังคมแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สังคมวาดภาพไว้ในใจ และเพ่ือเป็นแนวทางในการเติมเต็มบทบาททางสังคม
ที่ถูกต้องให้กับกลุ่มคนในสังคมส่งเสริมให้กลุ่มคนในสังคมยอมรับ และปฏิบัติตามมโนภาพทางวัฒนธรรมอย่าง
เต็มใจซี่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และเป็นอันตรายอย่างมากที่จะปั้นแต่งตนเองให้เป็นไปตามกรอบที่สังคมก าหนดขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม Perkins (1979) ได้โต้แย้งภาพเหมารวมที่เป็นความเชื่อเดิม โดยมองว่าภาพเหมารวม 

สามารถสร้างความหมายเชิงบวกได้ ภาพเหมารวมจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไป สิ่งที่น่าสนใจคือขอบเขตของการใช้ 
หรือรับเอาสัญลักษณ์ภาพเหมารวมเพ่ือจ าแนกหรือหาเอกลักษณ์ของกลุ่มคนและขอบเขตที่สื่อมวลชนสื่อสาร
ขยายความการกระท าทางสังคมเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน Brislin (อ้างถึงใน Louis Alvin Day, 2002) ได้แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวข้างต้นว่า สื่อมวลชนเป็นหน้าต่างส าคัญส าหรับประสบการณ์ทุติยภูมิของคน 
และมีหน้าที่เหมือนตาส าหรับเห็นและหูส าหรับการได้ยินสิ่งต่าง ๆ ซึ่งผู้รับสารไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง 
สื่อมวลชนจึงเป็นดังตัวเร่งปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และมีอิทธิพลต่อโลกทัศน์ของบุคคล
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อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสื่อที่น าเสนอข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงจึงเป็นเสมือนเครื่องมือและพาหนะใน
การถ่ายทอด ค่านิยมทางสังคม รวมทั้งอคติต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
Hall (1977, pp. 24-25) แบ่งการศึกษาเรื่องภาพตัวแทนออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ภาพเหมารวม (Stereotype) กล่าวคือ การลดลักษณะของบุคคลนั้นลงเป็นเพียงลักษณะธรรมดา

และติดยึดลักษณะนี้ไว้อย่างถาวรตายตัว เช่น เมื่อกล่าวถึงชาวเขา ภาพตัวแทนที่ถูกน าเสนอคือ 
คนจน ไร้สัญชาติ ไม่มีการศึกษา แต่มีอัตลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

2. ภาพคู่ตรงข้าม (Dualism) กล่าวคือ เป็นการแบ่งคุณลักษณะออกเป็นสองฝ่าย แล้วสร้างเป็น 
ขั้วตรงข้ามเพ่ือสร้างเส้นแบ่งเขตอย่างชัดเจน เช่น คนขาว-คนด า พระเอก-ผู้ร้าย คนดี-คนเลว  
คนพิการ-คนปกติ เพศชายหญิง-เพศท่ีสาม เป็นต้น 

3. ภาพล้อมกรอบ (Generalization) การพูดคลุมถึงคุณสมบัติของกลุ่มหนึ่ง ๆ  โดยมีภาพแทนในใจ
อย่างกว้าง ๆ ไว้แล้ว เช่น ภาพคนพิการจะถูกสร้างขึ้นมาว่าเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ เป็น
ภาระสังคม ภาพล้อมกรอบเช่นนี้จะถูกน าไปใช้อธิบายครอบคลุมถึงคนพิการคนอ่ืน ๆ  เพ่ือทึกทัก
เหมารวมว่าน่าจะมีคุณสมบัติเหมือนคนในกลุ่มเดียวกัน (โดยมองข้ามความแตกต่างและความ
เป็นพหุวัฒนธรรมในสังคม)  

 
 เมื่อประมวลข้อสังเกตของ Nachbar, J. กับ Lause, K. (1992) และ ผกามาศ อุ่นส าราญ (2546, น.
53-56) สรุปว่าการรับรู้แบบเหมารวมมีทั้งข้อดีข้อเสียดังตารางนี้  
 

ข้อเสียของภาพแบบเหมารวม ประโยชน์ของภาพแบบเหมารวม 
(1) โดยทั่วไปมักปรากฏในภาพเชิงลบ (Negative 

Stereotypes) จึงมักถูกน าไปเชื่อมโยงกับการ
กระท าเชิงลบ หรือพฤติกรรมที่เลวร้ายด้วย ท า
ให้เกิดความเกลียดชัง อคติ และอันตรายต่อ
กลุ่มท่ีถูกพูดถึงได้ (เช่น ภาพเพศท่ีสามผิดปกติ 
ภาพคนพิการและคนชราที่น่าสงสารเป็นภาระ
สังคม) 
 

(2) การรับรู้แบบเหมารวมมีบทบาทก าหนดลักษณะ
ของกลุ่มคนในสังคม (Prescriptions) เนื่องจาก
ภาพลักษณ์แบบเหมารวมไม่เพียงแต่จะเป็นการ
อธิบายถึงทัศนะซึ่งเป็นแนวทางที่มีอิทธิพลต่อ
กลุ่มคนในสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการก าหนด
คุณลักษณะของกลุ่มคนขึ้นอีกด้วย (เช่น จะต้อง
ปฏิบัติตัวกับ ผู้สูงอายุ หรือ คนพิการอย่างไร) 

 

(1) ช่วยท าให้เข้าใจเรื่องราวที่มีความซับซ้อนได้ง่าย
ขึ้ น  ช่ วย ให้บุ คคลสามารถตัดสิน ใจแสดง
ปฏิกริยาตอบสนองต่อบุคคลที่ถูกพูดถึงได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 

(2) ท าให้เกิดการตอบโต้ภาพเหมารวมเชิงลบ 
(Countertypes) กล่าวคือมีการสร้างภาพใหม่
ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี เป็นภาพบวกท่ีจะ 
เชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่ถูกพูดถึงด้วยคุณลักษณะ
ใหมท่ี่สังคมยอมรับโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ
น ามาแทนที่หรือโต้ตอบภาพลบเดิม (เช่น การ
เปลี่ยนแปลงภาพบุคคลผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในอดีตกับในปัจจุบัน) 
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(3) ช่วยให้เข้าถึงคุณลักษณะของคนที่ถูกพูดถึง
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยผู้ที่เล่า
เรื่องไม่ต้องเสียเวลาให้กับการอธิบายถึง
คุณลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
(เช่น ภาพผู้สูงวัย คนพิการ หรือ คนต่างด้าว) 

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบข้อเสียและประโยชน์ของการรับรู้ภาพแบบเหมารวม  
 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้แบบเหมารวมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้แบบ 
เหมารวม เป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลุ่มที่พูดถึง เช่น บุคลิกภาพ รูปร่างลักษณะ พฤติกรรม ความชอบ
ความสนใจ เป็นต้น ที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก สามารถเข้าใจได้ง่าย และเลือกท่ีจะปฏิบัติตัวต่อบุคคล กลุ่ม หรือ
ต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม แต่หลายครั้ง การรับรู้แบบเหมารวมมักเกิดจากความเชื่อว่าคนบางกลุ่มมี
ลักษณะตายตัว ท าให้เกิดความคิดที่เป็นอคติ ไม่ยืดหยุ่น ยากต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้ง ๆ ที่ภาพเหมารวมนั้น
อาจเป็นการสร้างภาพที่เข้าใจไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ได้มาจากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดประสบการณ์โดยอ้อมผ่านสื่อมวลชนที่น าเสนอภาพเหมารวมของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอคติ และน าไปสู่การถูกการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในการศึกษา
ครั้งนี้จะพบลักษณะของการสร้างภาพเหมารวมของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางหรือไม่ ในลักษณะการ
และเงื่อนไขใด 
 
สรุป 

 
ในสังคมพหุนิยมแบบประเทศไทย มีความจ าเป็นที่ต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายและการอยู่

ร่วมกันได้โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ การส ารวจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักคิดและการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนเพ่ือการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางช่วยให้เข้าใจ  
หลักคิดเรื่องความเท่าเทียม ความเสมอภาค ต่อมนุษย์ทุกคน ทุกประเภท โดยมีกลไก อาทิ ปฏิญญา กติกา 
กฎหมาย และแม้แต่รัฐธรรมนูญที่รองรับสิทธิต่าง โดยเฉพาะสิทธิทางสังคม-วัฒนธรรม สิทธิทางการเมือง-สิทธิ
พลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางกฎหมาย ซึ่งจะเป็นแกนหลักในการวิจัยครั้งนี้ว่าสื่อไทยวางกรอบข่าวและ
การให้คุณค่าข่าวที่มีนัยต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่างไร 

 
การทบทวนเรื่องหลักการรายงานข่าว ชี้ให้เห็นว่า ข่าว เป็นผลผลิตจากการประกอบสร้างโดยสื่อ  

เริ่มตั้งแต่การให้ความส าคัญแก่ข่าวโดยการก าหนดวาระข่าวหลัก ข่าวรอง การวางกรอบข่าวเพ่ือเลือกประเด็น
น าเสนอ ไปจนถึงการเลือกใช้คุณค่าข่าวเพ่ือให้ความน่าสนใจ ทั้งหมดนี้แสดงกระบวนการผลิตเนื้อหาโดยสื่อ 
และสะท้อนถึงอิทธิพลของสื่อในวิธีการเลือกน าเสนอเรื่องราวเฉพาะบางประเด็น ดังนั้นหากสื่อเลือกชูประเด็น
และให้ความสนใจ กับความส าคัญต่อประเด็นสิทธิของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จะส่งผลต่อการรับรู้ 
การจดจ า และการท าความเข้าใจอย่างมีความหมายต่อการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณเ์ปราะบางด้วยหรือไม่ 

 
 ส าหรับแนวคิดเรื่องการสร้างภาพตัวแทนที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์

เปราะบางนั้น ชี้ให้เห็นว่าสื่อมีบทบาทส าคัญในการสร้างภาพตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
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เป็นการสร้างภาพตัวแทน และผลิตซ้ าในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ภาพเหมารวม ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้
ความหมายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และความสัมพันธ์กับหน่วยสังคมต่าง ๆ  
หากสื่อเลือกสร้างภาพที่ให้คุณค่ากับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในมิติต่าง ๆ  เราจะคาดหวังว่าความเข้าใจ
ต่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในสังคมจะพัฒนาไปในทางที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยมนุษยชนคาดหวังได้ด้วย
หรือไม่  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน

และตอบค าถามวิจัยได้ครอบคลุม โดยเน้นสัดส่วนที่การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก กล่าวคือเน้นการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ของข่าวหนังสือพิมพ์กับการน าเสนอภาพตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการเคารพและ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ในส่วนของการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้การวิจัยเอกสาร (Document research) เบื้องต้น และ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
ผู้สื่อข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเนื้อหาข่าวในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการน าเสนอข่าวและภาพของ
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  

 
ขั้นตอนรายละเอียดของวิธีการวิจัยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้  
1. การวิจัยเอกสาร   
2. การวิเคราะห์เนื้อหา  
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก  
 

3.1. การวิจัยเอกสาร (Document research)  
 

ผู้วิจัยทบทวน วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลจากหนังสือ บทความ และเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึง
แหล่งข้อมูลจากการสืบค้นออนไลน์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรายงาน
ข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และ การเคารพและส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ในเชิงแนวคิด/ทฤษฎีด้านการสื่อข่าว กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับบริบทแวดล้อมในการรายงาน เพ่ือหาค าส าคัญส าหรับค้นหาการรายงานข่าวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางโดยสื่อไทย  และน ามาเป็นกรอบในการท าแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Coding Sheet) ส าหรับตรวจสอบ
เนื้อหาในสื่อไทยทั้งสามประเภท 

ในการค้นคว้าหาค าส าคัญส าหรับค้นหาการรายงานข่าวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางโดย
สื่อไทยนั้น  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเอกสาร (Document) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
มาเป็นกรอบในการวิจัยและหาค าเฉพาะ (Key Words) ในการสืบค้นโดยผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเภทข้อมูล
เอกสารออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 

1. ข่าวและเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
2. หลักกฎหมายไทยและจริยธรรมสื่อมวลชนเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
3. งานวิจัยว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

 
ค าส าคัญส าหรับสืบค้นข่าว 

 
หลังจากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยผู้วิจัยใช้

เกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการเลือกค าส าคัญส าหรับสืบค้นข่าว 
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1. ศึกษาค าต่าง ๆ  ที่ปรากฏในเอกสาร และข่าวที่น าเสนอ หรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง ทั้ง 4 กลุ่มได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้พิการ และ กลุ่มชาติพันธุ์  

2. ผู้วิจัยคัดกรองและจ าแนกค าส าคัญตามกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และแบ่งหมวดค าเป็น ค าจ่ากลุ่ม  
ค าลูกกลุ่ม ค าบริบท และ ค าท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ผู้วิจัยใช้ค าจ่ากลุ่มเป็นค าหลักในการค้นหา เช่น ใช่ค าว่า “พิการ” เป็นค าหลักเพ่ือให้การค้นหา
ครอบคลุมถึง บุคคลพิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ร่างกายพิการพิกลพิการ พิการแต่ก าเนิด 
เป็นต้น เพราะผู้วิจัยทดสอบแล้วว่าการใช้ค าจ่ากลุ่มในการสืบค้นก็จะมีค าที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
ปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วย 

4. ผู้วิจัยจะน าค าลูกกลุ่ม และค าเปรียบเทียบที่ไม่ปรากฏค าซ้ ากับค าจ่ากลุ่ม แต่มีความหมาย
เดียวกัน หรือ เกี่ยวเนื่องกันในหมวดนั้น จะน ามาใช้ในการสืบค้น  ค าลูกกลุ่ม เช่น อาวุโส สูงวัย 
(ผู้)เฒ่า (...)ชรา  (...)แก่ ตา ยาย มีความหมายร่วมกับค าจ่ากลุ่ม “ผู้สูงอายุ” เป็นต้น 

5. ในส่วนของ ค าบริบท และ ค าที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าว่า สงกรานต์ รดน้ าด าหัว หรือ โบราณ  
ไม่ทันสมัย เชื่องช้า หรือ หูตึง ต้อตา มักจะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ แต่ผู้วิจัยจะไม่ค้นค าบริบทและ
ค าท่ีเกี่ยวข้องเหล่านี้เพราะเป็นค าที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น แต่สามารถปรากฏ
ใช้ในบริบทอ่ืน ๆ  หรือบุคคลประเภทอ่ืน ๆ  ได้ แต่หากการค้นด้วยค าจ่ากลุ่มแล้วปรากฏว่ามีข่าว
ที่มีค าบริบทและค าที่เกี่ยวข้องด้วย ก็จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือพิจารณาใน
รายละเอียดของเนื้อข่าวต่อไป 

6. หลังจากได้ค าส าคัญทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยปรึกษาตัวแทนผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มคนเปราะบาง  
ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้สุงอายุ  กลุ่ม Apcom (หน่วยงานนานาชาติเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางเพศ) สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งได้ช่วยพิจารณาแล้ว
ว่าค าส าคัญ (โดยเฉพาะค าจ่ากลุ่มทั้งหมด) ครอบคลุมเหมาะสมส าหรับการใช้ค้นหาข่าวได้มาก
เพียงพอต่อการน ามาศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ 
 

วิธีการเลือกค าส าคัญส าหรับสืบค้นข่าวที่จ าแนกเพ่ือน ามาใช้ในการสืบค้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
(1) ผู้สูงอายุ: ผู้วิจัยอ้างอิงการศึกษาของ ก าจร หลุยยะพงศ์ (2553) เรื่องการสื่อสารกับวาทกรรม  

อัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย, สโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ กับ ชไมพร กาญจนกิจสกุล (2557) เรื่อง การประกอบ
สร้างภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ, ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ กับ ญาศิณี เคารพธรรม (2560) เรื่อง สื่อกับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยข้างต้นรวบรวมค าที่ใช้เรียกผู้สูงอายุไว้หลากหลายมิติ ดังที่ปรากฏในค าจ่ากลุ่ม 
 
ค าจ่ากลุ่ม ค าลูกกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ  อาวุโส  สูงวัย (ผู้)เฒ่า (...)ชรา  (...)แก่ ตา ยาย 
ร่างกาย 
ทรุดโทรม 
เสื่อมถอย 

วัยตกกระ วัยหมด
ประจ าเดือน 

สังขารไม่เที่ยง (...)ร่วงโรย  

เหี่ยว  หัวหงอก ผมขาว หูตาฝ้าฟาง 
 

ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ (...)เกษียณ ผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ วัยทอง 
สิทธิประโยชน์
ผู้สูงอายุ 

ประกันสังคม บ าเหน็จ บ านาญ ประกันภัยสูงวัย บ้านบางแค
บ้านพักคนชรา 
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ค าเปรียบเทียบ ไม้ใกล้ฝั่ง เฒ่าหัวงู ร่มโพธิ์ร่มไทร เตะปี๊ปไม่ดัง เบบี้บูมเมอร์ 
ค าบริบท 
ค าท่ีเกี่ยวข้อง 

รดน้ าด าหัว สงกรานต์ ครอบครัว เพชรในบ้าน  
เชื่องช้า  โบราณ เชย ไม่ทันสมัย ล้าสมัย  ไม่ทันโลก 
น้อยใจ หูหนวก หูตึง ต้อตา ผู้เป็นส่วนเกิน ผู้พึ่งพิง 
ติดเตียง ติดรถเข็น อัมพาต อัมพฤกษ์ แผลกดทับ 

* (...) ใช้แทนการเรียกบุคคล เช่น ผู้, คน 
  
(2) ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ: งานวิจัยของฐิติกร เตรยาภรณ์ (2543) เรื่อง ภาพลักษณ์ของกลุ่ม

ชายรักร่วมเพศที่สะท้อนให้เห็นจากเนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันไทยในช่วงปี พ .ศ. 2508 – 2543 ก าหนด 
ค าส าคัญของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไว้ส่วนหนึ่ง ผู้วิจัยจึงค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือหาค าเฉพาะจากเอกสาร  
“อัตลักษณ์และวิธีทางเพศในประเทศไทย” (2557) ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความ
ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ไว้ รวมถึงงานวิจัยของ UNDP 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา (2560) “สื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลง : การท างานร่วมกับสื่อในประเด็นเพศวิถี  
อัตลักษณ์ เพศสถานะ การแสดงออก และลักษณะทางเพศในประเทศไทย” ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้มีรายการ 
ค าส าคัญท่ีครอบคลุมผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากข้ึน (2560, น 50-51) 
 
ค าจ่ากลุ่ม ค าลูกกลุ่ม 
หญิงรักหญิง เลสเบี้ยน ทอม ดี้ ตีฉิ่ง สาวหล่อ  
ชายรักชาย เกย์ (คิง ควีน) ไม้ป่าเดียวกัน รุก-รับ เก้ง กวาง  
กะเทย กะเทย  ตุ๊ด (ตุ๊ดซี่ ตุ๊ดตู่) แต๋ว (แต๋วแหวว) สาวเทียม  
 ชาวสีม่วง ชาวดอกไม้ สีรุ้ง ผู้ชายนะยะ  
ไบเซ็กชวล เสือไบ คนรักสองเพศ    
รักร่วมเพศ ตุ๋ย ถั่วด า ลักร่วมเพศ (?) ประตูหลัง  
เพศท่ีสาม ชายไม่จริงหญิง

ไม่แท้ 
สาวประเภท
สอง 

(คน/คู่)รักเพศ
เดียวกัน 

ประเทือง เบี่ยงเบนทาง
เพศ 

ความ
หลากหลาย
ทางเพศ  

ความเท่าเทียม
ทางเพศ  

ความเสมอภาค
ทางเพศ  

เปิดกว้างทางเพศ LGBT, 
LGBTQ 
LGBTIQ 

เพศทางเลือก 

(...)ข้ามเพศ ทรานส์เจน
เดอร์  

ทรานส์เซ็กชวล อินเตอร์เซ็กส์ CIS (gender) 

ค าบริบท 
ค าท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้แพร่เชื้อ เอชไอวี/เอดส์ กามโรค ส าส่อน วิตถาร 
ออกสาว แดรกควีน เควียร์ แอพหาคู่ ปลาสองน้ า 
สีลม (ซอย 2 
ซอย 4)  

ซาวน่า Bromance นิยาย/การ์ตูน
วาย (Yaoi) 

นางฟ้าจ าแลง 
สาวดาวเทียม 

* (...) ใช้แทนการเรียกบุคคล เช่น ชาย, คน, สตร,ี บุรุษ, ชาว 
 

(3) ผู้พิการ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งเอกสารที่เป็นกฎหมายของไทย คือ พระราชบัญญัติคนพิการ 
2551 ในการศึกษานิยามของผู้พิการเบื้องต้นและได้ใช้ค าดังกล่าวเป็นค าหลักในการค้นหาข่าวที่มีลักษณะ
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนในขั้นแรก อีกทั้งได้ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ  
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2556 ซึ่งได้แยกประเภทความพิการออกเป็นอีกหลายประเภท อาทิ ความพิการทางการได้ยิน 
ความพิการทางการมองเห็น และความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เป็นต้น นอกจากนี้ การศึกษา
ของ ณัฐนันท์, ค าภา วิไลศักดิ์ กิ่งค า และ วิภาวรรณ อยู่เย็น  (2558) เรื่อง อัตลักษณ์เชิงบวกแฝงนัยเชิงลบต่อ
คนพิการ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์ของพิการในสังคมไทย แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ค าศัพท์ที่
แฝงนัยเชิงลบต่อคนพิการที่ปรากฏผ่านสื่อด้วย  
  
ค าจ่ากลุ่ม ค าลูกกลุ่ม 
พิการ (คน/ผู้/บุคคล)

พิการ 
(ร่างกาย)พิการ 
(พิกล)พิการ                    

ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว 

พิการ(แต่ก าเนิด) (ผู้)พิการ(ทาง
สติปัญญา) 

ทุพพลภาพ    ผู้สูญเสีย
อวัยวะ  

ไม่ครบ 32   

(...)ง่อย กุด (...)ด้วน เป๋  
บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

ปัญญาอ่อน ไม่สมประกอบ ไม่เต็มบาท ไร้ความสามารถ เอ๋อ 

ผู้พิการทางการ
ได้ยิน 

หูหนวก (...)หนวก (...)ใบ้ ผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน 

ผู้พิการทางการ
สื่อความหมาย 

ผู้พิการทางการ
มองเห็น 

(...)บอด คนตาบอด พิการทางตา ผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็น 

 

กีฬาคนพิการ Paralympic พาราเกมส์ ทัพพารา นักกีฬาพิการ พาราเพรส 
ค าบริบท 
ค าเก่ียวข้อง 

ติดเตียง  ติดรถเขน็ อัมพาต 
อัมพฤกษ์ 

โปลิโอ ชักกระตุก 

 
* (...) ใช้แทนการเรียกบุคคล เช่น ไอ้, หนุ่ม, สาว, คน  
 
(4) กลุ่มชาติพันธุ์: จากการทบทวนวรรณกรรมพบฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ  

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 2 จ านวนมากถึง 70 รายการ (มีค าหลากหลายที่ใช้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 
และมีกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เน้นวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ ใน
สถานการณ์เปราะบาง ทางผู้วิจัยจึงใช้หลักคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและเคารพศักดิ์ศรีของ 
กลุ่มชาติพันธุ์เป็นตัวกรองจ านวนค าให้เหมาะกับขอบเขตในการศึกษา  
 
เมื่อค้นคว้าพิจารณาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหลักแล้ว ยังพบว่ามีเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้อง 3 ชิ้น ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยของ (พ.ศ.2558-2560) ของ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 รวมทั้ง แนวทางฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล  

                                                 
2 http://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups 
3 http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/503.pdf 
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2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 4และ แนวทางฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี   
3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 5  แต่ยังใช้ค าว่า “ชาติพันธุ์” ในการค้นข่าวร่วมด้วย ในกรณีที่อาจจะมีการรายงาน
ข่าวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ  สรุปค าส าคัญท่ีใช้ในการสืบค้นต่อไปนี้  

 
ค าจ่ากลุ่ม ค าลูกกลุ่ม 
ชาวเขา 
ชนเผ่า 
ชาติพันธุ์ 
 

(...)ดง 
(...)ดอย 

แม้ว  
ม้ง 

กะเหรี่ยง 
ปกาเกอะญอ  

คลิตี้ 
ลาหู่ 

ผีตองเหลือง 
ข่าตองเหลือง 
ยุมบรี 
มลาบรี 
มละบริ 

กะเหรี่ยงคอยาว 
สตรียีราฟ 

อาข่า 
อีก้อ 
ข่าก้อ 
โอนิ-ฮานิ 
มิดะ หมี่ดะ 

เงาะ, เงาะป่า 
ซาไก  
ชอง, มอส 
มันนิ, โอลังอัสลิ 
ตอนกา 

ชาวเล มอแกน 
ชาวน้ า  
ชาวเกาะ 
บะซิง มาซิง  

มอแกลน 
ชาวบก 
ออลังตามับ  
 

อูรักลาโว้ย 
ลาโว้ย 
ชาวน้ า 

ชาวไทใหม่ 
ชาวไทยใหม่ 

ค าอ่ืน ๆ  แขกซิกซ์  
นามธารี 

เจ๊ก ลี้ภัย พลัดถิ่น ไร้สัญชาติ 

  
* (...) ใช้แทนการเรียกบุคคล เช่น คน, ชาว, ไทย 
 
การค้นหาเนื้อหาจากสื่อเพื่อน ามาวิเคราะห์ 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ค าส าคัญในที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้ค าส าคัญ
ในการค้นหาข่าวจากจากสื่อ 3 ประเภทหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม และ 
สื่อทางเลือก ตามขอบเขตเวลาที่ท าการวิจัย 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 
ดังรายละเอียดในตาราง  

 
 

หนังสือพิมพ์ แนวคุณภาพ แนวประชานิยม 
ฉบับตีพิมพ์ 
 

ไทยโพสต์ 
แนวหน้า 

ข่าวสด 
คมชัดลึก 

ฉบับออนไลน์ 
 

มติชนออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน์ 

ไทยรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 

                                                 
4 https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/system/files/teams/document/2018/มติคณะรฐัมนตรีว่าด้วยการ
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล ๒ มิถนุายน ๒๕๕๓.pdf 
5 http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/uploads/file/20180129-PgazKnyau-Siraporn(1).pdf 
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ส านักข่าวออนไลน์ เน้นสิทธิพลเมือง เน้นสมัยนิยม/ร่วมสมัย 
ช่องทางออนไลน์ ประชาไท 

อิศรา 
ไทยพับลิก้า 

The Matter 
 

 
สื่อไทย ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่หนังสือพิมพ์เนื่องจากมีการตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าถึงผู้อ่าน

ในวงกว้าง สามารถสืบค้นได้สะดวกท้ังฉบับตีพิมพ์และออนไลน์ ตามขอบเขตเวลาที่ท าการวิจัย ส าหรับสื่อวิทยุ
โทรทัศน์นั้นไม่ท าการศึกษา เพราะ ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป สื่อวิทยุโทรทัศน์ลดความนิยมลงเพราะผู้ชมย้าย
ไปใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมากขึ้น นอกจากนี้สื่อวิทยุโทรทัศน์หลายรายการน าข่าวหนังสือพิมพ์มา  
“เล่าข่าว” อยู่เป็นประจ า ในขณะที่สื่อโซเชียลมีข่าวสารไหลเวียนในปริมาณมากแต่ขาดความน่าเชื่อถือว่าเป็น
ข่าวจริงหรือไม่ เพราะไม่ได้มีส านักข่าวอาชีพรับรอง เช่น หนังสือพิมพ์หรือส านักข่าวออนไลน์ เมื่อพิจารณา
เงื่อนไขความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลฐานหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  และความเป็นหลักฐานทางเอกสารที่อ านวย
ต่อการวิจัยตามกรอบเวลาแล้ว สื่อหนังสือพิมพ์จึงเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ 

 
เพ่ือความเท่าเทียมในการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาและการเข้าถึง

หนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อกระแสหลักอยู่สองประเภทคือ ฉบับตีพิมพ์ และ ฉบับออนไลน์ และเพ่ือให้ครอบคลุมถึง
การน าเสนอข่าวของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง  ผู้วิจัยแบ่งหนังสือพิมพ์ย่อย
ลงไปอีก 2 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ และ หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม โดยเลือกแบบเจาะจง
จากหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักดีในหมู่ผู้อ่านและเข้าถึงได้ในวงกว้าง ดังตารางข้างต้น ในการสืบค้นข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ฉบับตีพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ iQ News Clip ซึ่งเป็นบริการคลิปปิ้งข่าว (ข่าวตัด)  
หรือกฤตภาคข่าวซึ่งน าเสนอข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์จ านวนมากกว่า 30 ฉบับ ตามกรอบระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล และใส่ค าส าคัญที่ได้จากการก าหนดค าส าคัญข้างต้น  ส าหรับการสืบค้นสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
ผู้วิจัยเข้าเว็บไซต์ส านักข่าวออนไลน์โดยตรงและใส่ค าส าคัญที่ได้จากการสืบค้นด้วยค าส าคัญข้างต้น ในช่อง
ค้นหา (Search) ของแต่ละเว็บไซต์ ตามกรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ในบางส านักข่าว เช่น ไทยรัฐ
ออนไลน์ และ มติชนออนไลน์จะระบุว่าข่าวที่น าเสนอเป็นข่าวออนไลน์ หรือ ฉบับตีพิมพ์ ก็น ามาศึกษาท้ังหมด  

 
ส าหรับส านักข่าวออนไลน์ ผู้วิจัยเลือกจากเว็บไซต์ที่มีพันธกิจเชิงการสื่อข่าวและวารสารศาสตร์เป็น

หลัก โดยค านึงถึงธรรมชาติของสื่อออนไลน์ที่เน้นเนื้อหาเฉพาะเรื่อง มีผู้อ่านเฉพาะกลุ่มที่จะสนใจติดตาม
ประจ า (ซึ่งแตกต่างกับหนังสือพิมพ์ที่เน้นมวลชนทั่วไป) ผู้วิจัยคัดเลือกส านักข่าวออนไลน์จากสองกลุ่ม คือ  
สื่อออนไลน์วารสารศาสตร์ที่เน้นสิทธิพลเมือง ได้แก่ ส านักข่าวอิศรา, ส านักข่าวประชาไท, เว็บไซต์ไทยพับลิก้า 
และสื่อออนไลน์ที่เน้นวิถีชีวิตตามสมัยนิยมหรือประเด็นร่วมสมัย ได้แก่ The Matter, The Standard และ 
The Momentum แต่เมื่อสืบค้นแล้ว พบว่า The Matter มีการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มคนเปราะบางในประเทศ ในขณะที่ The Standard และ The Momentum จะเน้นเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนเปราะบางต่างประเทศ หรืองานแปลและรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่  
จึงน าเฉพาะข่าวจาก The Matter มาศึกษา ในการสืบค้น ผู้วิจัยเข้าเว็บไซต์ส านักข่าวออนไลน์เหล่านี้โดยตรง 
และพิมพ์ค าส าคัญท่ีข้างต้น ในช่องค้นหา (Search) ของแต่ละเว็บไซต์ ตามกรอบระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
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3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
 
ในเบื้องต้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

โดยเริ่มต้นแบ่งข่าวสารที่สืบค้นมาในขั้นตอนข้างต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง)  โดยแบ่งเป็น สาม ขั้นตอน  
 
3.2.1. การจ าแนกประเภทข่าวสารที่จะน ามาวิเคราะห์  
 

จากการพิจารณาการวางกรอบเนื้อหาข่าวที่สืบค้นมาในขั้นตอนข้างต้น พบว่าสามารถแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกกลุ่ม เป็นการรายงานข่าวทั่วไป (Generic reporting) เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
ซึ่งเน้นเหตุการณ์ทั่วไป ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และ การรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง 
( Issue-specific Reporting) ที่ เ กี่ ยวกับและ/หรือมีนั ยการส่ ง เสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  ด้วยเหตุนี้ การรายงานข่าวทั่วไป การลงรหัสจึงพิจารณาการรายงานข่าว
เฉพาะเรื่องเป็นส าคัญเพ่ือน ามาศึกษาจุดเน้นเรื่องการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ  ในขณะที่
การรายงานข่าวทั่วไปจะไม่มีการลงรหัสแต่น ามานับปริมาณ และแบ่งกลุ่มเนื้อหาเพ่ือศึกษาว่าที่มีทิศทางลบ 
หรือเป็นกลางต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไร  
 
3.2.2. การออกแบบเครื่องมือวิจัย 

 
ผู้วิจัยใช้การลงรหัสเนื้อหาเป็นเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือแจงนับผลการส ารวจเนื้อหา การรายงานข่าว

เกี่ยวกบัผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางท่ีปรากฏในสื่อที่ท าการศึกษา โดยก าหนดประเด็นที่ลงรหัส ดังนี้  
 
1. รูปแบบการน าเสนอข่าว และ แหล่งข่าวที่เก่ียวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
2. ประเภทและทิศทางการน าเสนอท่ีมีนัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
3. มิติด้านสิทธิมนุษยชนในการน าเสนอข่าวผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
4. ภาพตัวแทนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางท่ีสื่อน าเสนอผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

 
การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือและการลงรหัส  

 
ในการสร้างและพัฒนาแบบลงรหัส (Coding sheet) ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง คุณลักษณะและธรรมชาติของสื่อ
กระแสหลัก สื่อออนไลน์ และสื่อประชานิยม เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นแบบลงรหัสร่างแรก หลังจากนั้น น าแบบ  
ลงรหัสมาประชุมในคณะผู้วิจัย ทดลองน าเนื้อหามาลงรหัส เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงและการน า ไปใช้จริง
ของแบบลงรหัส รวมถึงการทดสอบความเที่ยงตรงของการลงรหัสระหว่างทีมผู้ลงรหัส (Coders) เพ่ือทดสอบ
ว่าในเนื้อหาหนึ่ง ๆ ผู้ลงรหัสใช้เกณฑ์การพิจารณาและลงรหัสตรงกันหรือไม่  

 
เมื่อทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังมีกระบวนการ สร้างความเที่ยงตรง

ระหว่างผู้ลงรหัส ดังนี้  
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1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการทดสอบ พร้อมทั้งทบทวนความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางให้กับผู้ลงรหัส เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ แก่
ผู้วิจัยและผู้ลงรหัสว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงรหัสเนื้อหาที่ตรงกันในการวิจัยครั้งนี้  

2. การใช้ผู้ร่วมลงรหัส (Inter-coder) โดยเนื้อหาจากกลุ่มตัวอย่างจะผ่านการลงรหัสจากผู้ลงรหัส
อย่างน้อย 2 คน และน าผลการลงรหัสของแต่ละเนื้อหามาตรวจสอบดูว่าผู้ลงรหัสแต่ละคนลงรหัสตรงกัน
หรือไม่ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและความเชื่อถือได้ของการลงรหัสมากท่ีสุด  

 
การก าหนดเนื้อหาที่จะใช้ลงรหัส แบ่งออกเป็น 4 หมวด  

1) รูปแบบและแหล่งข่าวการน าเสนอเนื้อหาข่าวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
2) ทิศทางข่าวสารที่น าเสนอข่าวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
3) มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่ปรากฏในข่าว 
4) การน าเสนอภาพภาพตัวแทนในลักษณะต่าง ๆ  โดยสื่อไทย 

น าข่าวมาวิเคราะห์ตามใบลงรหัสข้างต้น หลังจากนี้ น าใบลงรหัสไปจัดกลุ่มข้อมูล (ตามรูปแบบ 
แหล่งข่าว ทิศทาง จุดเน้น และ ภาพตัวแทน) ทั้งในส่วนที่น าไปวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลในรูปแบบ
ความถี่และร้อยละ และจัดกลุ่มเนื้อหาหลัก ๆ ที่ปรากฏในส่วนรายงานข่าวทั่วไป กับ เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการรายงานแบบเฉพาะเรื่อง นอกจากนี้ ผู้ลงรหัสสามารถจะบันทึกข้อสังเกตเบื้องต้น
และหมายเหตุที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน (ถ้ามี) เช่น เรื่องการวางกรอบข่าว ภาพตัวแทน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้จากการลงรหัสจะน ามารวบรวมและแจงนับตามประเด็นของการวิเคราะห์เนื้อหา และ 

น าเสนอผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางและรูปแบบของสื่อไทยมีการน าเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในทิศทางที่เคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชน การจ าแนกประเภทของสื่อไทยในการสร้างภาพของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
ในการรายงานและน าเสนอข่าวสาร  
 
3.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

 
ในการการอภิปรายผล ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 

การน าเสนอเนื้อหาและรายงานข่าวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เพ่ือน ามาใช้ประกอบและ  
ท าความเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้างต้น เพ่ือสามารถอภิปรายแนวคิดเรื่องการวางกรอบข่าวและผลกระทบของ
การสร้างภาพของสื่อท่ีเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวแทนสื่อมวลชนที่น าเสนอ

ข้อมูล ข่าวสารของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (นักข่าวสายเฉพาะ หัวหน้าข่าว หรือ บรรณาธิการ 
จากสื่อทั้งสามประเภท) นักคิดและนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และ
ตัวแทนสมาคมกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางร่วมทั้งสิ้น จ านวน 12 คน การสัมภาษณ์จะประกอบด้วย
ประเด็นค าถามหลักดังต่อไปนี้ พร้อมให้ผู้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจัยเพ่ือน ามาประกอบ  
การอภิปราย 



 

31 
 

 
1) ปัญหาหลักและประเด็นอ่อนไหวในการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางใน

ประเทศไทย  
2) การวางกรอบข่าวในการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีผลต่อการรายงานข่าว

เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแตกต่างกัน อย่างไร 
3) การสร้างภาพตัวแทนในการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีผลกระทบอย่างไร 
4) ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อจุดเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  โดย

เฉพาะที่ปรากฏในผลการวิจัย 
5) นโยบายและแนวทางส าหรับวิชาชีพสื่อในการรายงานข่าวที่เคารพและส่งเสริมและปกป้องสิทธิ

มนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ควรเป็นอย่างไร จะท าให้เกิดได้ภายใต้เงื่อนไขใด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเอาข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาสถิติในส่วน
รายงานผล เพ่ือตอบค าถามวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ กลวิธีการวางกรอบข่าว วิธีการสร้างภาพตัวแทนของสื่อไทย
ในการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยเน้นนัยที่มีผลต่อการเคารพศักดิ์ศรี
และส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้ มาจากการวิเคราะห์เนื้อหาการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใน

สถานการณ์เปราะบาง ในหนังสือพิมพ์กระแสหลักแนวคุณภาพ 4 ฉบับ หนังสือพิมพ์กระแสหลักแนวประชา
นิยม 4 ฉบับ และส านักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์ 4 ฉบับ ซึ่งตีพิมพ์และน าเสนอต่อสาธารณะระหว่างเดือน
กรกฏาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยศึกษารูปแบบ 3 ประเภทคือ  การรายงานข่าว (ข่าวปกติ ข่าวเชิงลึก 
และข่าวประชาสัมพันธ์) บทความและสารคดี และการแสดงความคิดเห็น (บทบรรณาธิการ คอลัมน์) เพ่ือ
เข้าใจทิศทางและการวางกรอบข่าว (News Framing) มิติด้านสิทธิมนุษยชน และภาพตัวแทน (Media 
Representation) ซึ่งจะน าไปสู่การอภิปรายกระบวนการข่าวที่มีนัยต่อการเคารพศักดิ์ศรีและส่งสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในบทที่ 5 ต่อไป 

 
4.1 ข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการอธิบายผล 

 
จากผลการวิเคราะห์การน าเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางทั้ง 4 กลุ่ม คือ 

ผู้สูงอายุ บุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งหมด 753 ข่าว พบว่า มีรายละเอียด
ในการวางกรอบข่าว อันได้แก่ รูปแบบการน าเสนอการข่าว การใช้แหล่งข่าว ทิศทางการน าเสนอ จุดเน้นมิติ
ด้านสิทธิมนุษยชน และการน าเสนอภาพตัวแทนที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของอุบัติการณ์และประเด็นที่สื่อ
เลือกรายงาน หลังจากท่ีพิจารณาผลการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า
ควรจะก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการอธิบายผลการวิจัย ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการอธิบายผลวิจัยทีละกลุ่ม 
เพ่ือน าไปสรุปและอภิปรายภาพรวมในบทท่ี 5 ต่อไป  

 
ในบทนี้ การอธิบายผลการวิจัยในแต่ละกลุ่มจะน าเสนอ เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
1. รูปแบบการน าเสนอข่าว และ แหล่งข่าว 
2. ประเภทและทิศทางการน าเสนอ 
3. จุดเน้นมิติด้านสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในการน าเสนอข่าว 
4. ภาพตัวแทนที่สื่อน าเสนอ 

 
4.1.1. รูปแบบการน าเสนอข่าว และ แหล่งข่าว 

 
ในการอธิบายผลการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยจะน าเสนอความถ่ีของรูปแบบการน าเสนอข่าว 3 ประเภท 

คือ 1) ข่าว ได้แก่ ข่าวปกติ ข่าวเชิงลึก ข่าวประชาสัมพันธ์ 2) บทความ และ สารคดี 3) การแสดงความคิดเห็น 
ได้แก่ บทบรรณาธิการ และ คอลัมน์ เพ่ือพิจารณาดูว่าสื่อนิยมใช้รูปแบบการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางทั้ง 4 กลุ่ม เพราะการให้ “พ้ืนที่” ในการสื่อข่าวแต่ละรูปแบบก็สะท้อนว่าสื่อให้
ความส าคัญ และ ความน่าสนใจต่อประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อย่างไรด้วย 

 
การเลือกใช้ประเภทแหล่งข่าวก็เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณาว่า แหล่งข่าวเป็นใคร มีความ

น่าเชื่อถือและส าคัญเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในลักษณะใด เพราะประเภทแหล่งข่าวจะ
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ส่งผลต่อการวางกรอบข่าว เช่น การก าหนดวาระข่าวสาร ทิศทางการน าเสนอเนื้อหา รวมทั้งการสร้างภาพ
ตัวแทนของสื่อด้วย ในการลงรหัส ผู้วิจัยจ าแนกแหล่งข่าวเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  หน่วยงานรัฐ/ราชการ เอกชน 
และองค์การต่าง ๆ กลุ่ม/สมาคม/ชมรม และปัจเจกบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าว
เหล่านี้จะช่วยท าให้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลข่าวเป็นใคร (เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
เป็นตัวแทนกลุ่ม เป็นผู้น าความเห็น หรือ เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิ หรือเป็นผู้รักษาผลประโยชน์แทนกลุ่ม 
เป็นต้น) ทั้งนี้ไม่ได้มีการบันทึกความถี่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาในส่วนนี้คือดูการปรากฏของ
แหล่งข่าวซึ่งจะน ามาพิจารณาว่ามีทิศทางการน าเสนอข่าวในแนวตั้งรับ หรือ แนวรุกต่อไป 
 
4.1.2. ประเภทและทิศทางการน าเสนอ 

 
ในการลงรหัส นอกเหนือจากการศึกษารูปแบบการน าเสนอ 3 ประเภทข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยยังแบ่ง  

การลงรหัสทิศทางการน าเสนอข่าวออกเป็นสามกลุ่ม คือข่าวที่มีทิศทางเป็นกลาง เป็นลบ และเป็นบวกต่อ  
การเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เพ่ือช่วยให้เห็น
ทิศทางในการน าเสนอข่าวของสื่อ จ านวน 753 ข่าว และหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าลักษณะของ 
การรายงานข่าวสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การรายงานข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง และ การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง ด้วย จึงน ามาประมวลตามตารางข้างล่าง เพ่ือช่วยอธิบายประเภทและทิศทางการรายงานข่าว
เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางของข่าวที่น ามาศึกษา ต่อไป  
 
ประเภทการรายงาน ลักษณะเด่น ประเด็นศึกษา 
1. การรายงานข่าวท่ัวไป 
1.1 การรายงานข่าวทั่วไปทีเ่ป็น
กลาง  
 
 

ให้ข้อมูลข่าวสาร  
(Inform) 

สัดส่วนการน าเสนอเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเภท 
การรายงานข่าวแบบอื่น ๆ ปุถุชนสนใจ  

(Human Interest) 
1.2 การรายงานข่าวทั่วไปที่มี
ทิศทางเชิงลบ  

ปลุกเร้าความสนใจ 
(Sensationalize) 

การไม่เคารพศักดิ์ศรี เลือก
ปฏิบัติ และ/หรือ การดูหมิ่น
เหยียดหยามละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

สร้างความอ้ือฉาว  
(Scandalize)   

2. การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน  
2.1 การรายงานข่าวเฉพาะที่มี
ทิศทางเชิงบวกและแนวตั้งรับ  

เสริมแรง/ตอกย้ า 
(Reinforce/Emphasize)  

ประเด็นตั้งรับ/ตอบรับต่อเรื่อง
สิทธิมนุษยชน 

2.2 การรายงานข่าวเฉพาะที่มี
ทิศทางเชิงบวกและแนวรุก  

ส่งเสริม/สนับสนุน 
(Promote/Advocate) 

ประเด็นเชิงรุกต่อเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 

 
   จากตาราง ผู้วิจัยได้น าเรื่องทิศทางและประเภทการน าเสนอข่าวมาประมวลเพ่ือช่วยอธิบายให้เห็น

ลักษณะธรรมชาติการรายงานข่าวตามจริงมากข้ึน ดังต่อไปนี้ 
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1. การรายงานข่าวทั่วไป (Generic reporting) เกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง มีลักษณะเป็นข่าวทั่วไปที่อาจจะเกิดกับบุคคลทุกกลุ่ม ไม่จ ากัดเรื่องเพศ วัย สถานภาพ 
และไม่ได้มีการรายงานที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับมิติเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

 
1.1 ข่าวทีม่ีทิศทางเป็นกลาง เป็นการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางใน
ลักษณะของให้ข้อมูลข่าวสาร (inform) และ สนองตอบความสนใจของปุถุชน (Human 
Interest) เช่น งานกิจกรรม ความคืบหน้าทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล เป็นต้น ไม่มี
นัยเกี่ยวข้องกับการเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง  
 
1.2 ข่าวที่มีทิศทางเป็นลบ ซึ่งปรากฏในสองลักษณะ คือ 1) เป็นข่าวที่มีการน าเสนอเนื้อหาที่เน้น
ข่าวไม่ดี เช่น อาชญากรรม ฆาตกรรม วิวาท ที่เกิดขึ้นโดยมีผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะในฐานะผู้กระท าการ หรือเป็นเหยื่อผู้ถูกกระท า และ 2) เป็นข่าวทั่วไปที่อาจมี
ลักษณะของการน าเสนอไม่เคารพศักดิ์ศรีและละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง  
 
ในรายละเอียดจากการวิเคราะห์ จะพบว่าข่าวสารที่มีทิศทางเชิงลบต่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางมี 2 แบบ คือ ข่าวทั่วไปเชิงลบในลักษณะปลุกเร้าความสนใจ (Sensationalize) และ 
ข่าวทั่วไปเชิงลบสร้างความอ้ือฉาว (Scandalize) จากเหตุการณ์ที่ผู้ตกเป็นข่าวประสบ กระตุ้นให้
ติดตามอ่าน ซึ่งอาจจจะพบบางข่าวที่ใช้ถ้อยค า การใช้ภาษา เนื้อความ และการสร้างภาพที่ไม่
เคารพศักดิ์ศรีและ/หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และ/หรืออาจตีความได้ว่า
มีลักษณะการดูหมิ่นเหยียดหยามและละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
 

2. การรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง (Issue-specific reporting) เป็นข่าวที่คัดเลือกแล้วว่ามีการเน้นเฉพาะ
การรายงานเนื้อหาที่มีการอ้างถึง และ/หรือ มีลักษณะเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะข่าวที่ให้ความส าคัญกับการรายงานข่าวที่ เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยพิจารณาว่าการรายงานข่าวอ้างถึงหรือระบุสิทธิมนุษยชนที่
พึงได้รับการคุ้มครองปกป้อง ตามหลักคิดในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และมิติด้านสิทธิต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกจัดหมวดข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นการรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง โดยแยกออกจาก
ข่าวทั่วไป เพราะต้องการน าผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาไปอธิบายว่าทิศทางการรายงานและประเภทข่าวแบบ
ใดที่มีลักษณะเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  
2.1 การรายงานข่าว เฉพาะที่ เน้น เรื่ องสิทธิมนุษยชนในลักษณะเสริมแรง/ตอกย้ า  
(Reinforce/Emphasize) คือการรายงานข่าวที่กล่าวถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้
ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางตามนโยบายรัฐ หรือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรักษาสิทธิ
มนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เป็นการรายงานข่าวที่มีลักษณะตอบรับหลักคิด
สิทธิมนุษยชน  
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เกณฑ์ส าคัญท่ีใช้จ าแนกคือ  
1) มีการกล่าวถึงสมาชิก หรือ ตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในฐานะผู้ได้รั บ
ผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2) มีหน่วยงานหรือองค์กร เช่น รัฐบาล เอกชน ผู้สื่อข่าว ที่ไม่ใช่สมาชิก หรือ ตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง เป็นผู้สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิและการเรียกร้อง/ร้องขอสิทธิใน
การปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
3) สมาชิกในกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ไม่ได้แสดงศักยภาพ หรือการมีอ านาจใน  
การน าเสนอหรือขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิ และ  
4) ประเด็นข่าวได้รับการน าเสนอต่อสาธารณะอยู่ เนือง ๆ เป็นการรายงานประเด็นไม่ได้เป็น
ประเด็นสดใหม่ หรือ มุมมองคุณค่าข่าวที่แตกต่างจากเดิม 
 
2.2 การรายงานข่าวเฉพาะที่ เน้น เรื่ องสิทธิมนุษยชนที่มีลั กษณะส่ง เสริม/สนับสนุน 
(Promote/Advocate) คือการรายงานข่าวที่แสดงว่าผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางหรือตัวแทน
กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของตนเองเพ่ือแสดงอ านาจและศักยภาพตามสิทธิที่ระบุไว้ในนโยบาย
รัฐ จึงจัดว่าเป็นการน าเสนอข่าวเชิงรุก (Proactive) ต่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
 
เกณฑ์ส าคัญท่ีใช้จ าแนกคือ  
1) ผู้ให้ข่าวเป็นสมาชิก หรือ ตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
2) ผู้ให้ข่าวตระหนักรู้สิทธิและการเรียกร้อง/ร้องขอสิทธิที่ควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง  
3) ผู้ให้ข่าวมีส่วนร่วมในการให้ข่าวโดยแสดงศักยภาพ การมีอ านาจของสมาชิกในกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง และ  
4) ประเด็นข่าวมีความสดใหม่ หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์หรือปัญหาในมุมใหม่ 
 
ผู้วิจัยไม่พบการรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางลบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้คัดเลือกเฉพาะข่าวที่มีทิศทางเชิงบวกที่เน้นการรายงานเนื้อหา
เฉพาะโดยอ้างถึง และ/หรือ มีลักษณะเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม  
ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และได้จ าแนกข่าวที่มีนัยที่ไม่เคารพศักดิ์ศรี ไม่ส่งเสริม ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ไปรวมไว้อยู่ในกลุ่มข่าวทัวไปเชิงลบแล้ว 

  
4.1.3 มิติด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพยายามน าผลวิเคราะห์มาจัดหมวดหมู่ตามหลักคิด

เรื่องสิทธิมนุษยชนที่เป็นจุดเน้นในการน าเสนอข่าว เพ่ือพิจารณาว่ามิติส าคัญ ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางด้านใดบ้างที่สื่อสนใจให้การน าเสนอ เมื่อน าผลวิเคราะห์มาตรวจสอบกับมิติด้าน
สิทธิต่าง ๆ (ตามที่อธิบายในบทที่ 2) ผู้วิจัยพบว่าสามารถจ าแนกได้ 3 มิติหลัก ๆ ได้แก่ มิติด้านสังคม-คุณภาพ
ชีวิต มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ และ มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง ผู้วิจัยน าตารางข้างล่างมาเป็นกรอบใน
การอธิบายและอภิปรายผลการวิเคราะห์การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ใน
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สถานการณ์เปราะบาง โดยสนใจว่า ในห้วงเวลาที่ศึกษา ข่าวเฉพาะเรื่องให้น้ าหนักในการรายงานข่าวที่
เกี่ยวข้องกับมิติด้านสิทธิเรื่องใด ในสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่างไร 
แต่ไม่ได้น ากรอบเรื่องสิทธิเหล่านี้ไปวิเคราะห์ข่าวทั่วไปเพราะว่าไม่เข้าข่ายการรายงานที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

 
มิติสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างประเด็นข่าว 

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ 
ประกันสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ การท างาน การได้ค่าจ้าง เบี้ยบ านาญ การออมทรัพย์ การ
ลงทุน การบริโภค 

ด้านการเมือง-ความเป็น
พลเมือง 

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเลือกตั้ง สิทธิ
พลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
อีกประเด็นที่ต้องตกลงกันเบื้องต้น คือผู้วิจัยให้ความส าคัญกับประเด็นหรือมิติที่ปรากฏ (Visibility) 

ในข่าวมากกว่าความถี่ (Frequency) ในการปรากฏ เพราะต้องการศึกษาว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางว่ามีเรื่องใดที่ถูกน าเสนอในข่าวที่
น ามาวิเคราะห์บ้าง แม้จะปรากฏเพียงครั้งเดียวก็นับว่าเป็นประเด็นที่สื่อให้ความสนใจ นอกจากนี้ การลงรหัส
เพ่ือศึกษามิติด้านสิทธิต่าง ๆ ผู้วิจัยอาจจะมีการบันทึกความถี่ซ้ า เพราะในข่าวอาจจะมีจุดเน้นมากกว่า 1 มิติ 
เช่น ข่าวเกี่ยวกับการว่าจ้างงานกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ก็จะท าการบันทึกท้ัง ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ และ ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต เป็นต้น ในกรณีที่ข่าวอ้างถึงกฎหมาย
และนโยบาย ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ก็จะพิจารณาว่ากลไกเหล่านั้นไปส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนใน
มิติใดเป็นส าคัญ สุดท้าย หากมีประเด็นด้านสิทธิในมิติอ่ืน ๆ เช่น ข่าวรายงานถึงสิทธิทางวัฒนธรรม 
(โดยเฉพาะกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์) ก็จะน ามาใช้อธิบายและอภิปรายผลด้วย  
 
4.1.4. ภาพตัวแทนที่สื่อน าเสนอ 
 

ผู้วิจัยลงรหัสโดยก าหนดรายละเอียดภาพตัวแทนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่สื่อ
น าเสนอ ไว้กว้าง ๆ ตามรายงานข่าวที่เสนอ ก่อนที่จะน ามาจัดหมวดหมู่ ล้อไปกับแนวทางการรายงานข่าว
เฉพาะทีเ่น้นการเสนอแนวรับกับแนวรุกในห้วข้อ 4.1.3 โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  

 ภาพตัวแทนแนวรับ (Reactive) เป็นภาพของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ในฐานะผู้ตอบ
รับนโยบาย มาตรการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิของกลุ่มสิทธิ
มนุษยชน มักถูกกล่าวอ้างในฐานะผู้พ่ึงพิงความช่วยเหลือ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง 
ผู้รับบริการ 

 ภาพตัวแทนแนวรุก (Proactive) เป็นภาพของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง หรือตัวแทน
กลุ่มที่มีลักษณะตื่นตัวกับเรื่องสิทธิ มีศักยภาพและความสามารถที่จะน าเสนอประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เรียกร้องหรือขับเคลื่อนมิติด้านสิทธิด้วยตนเอง  
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ภาพตัวแทนแนวรับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ (Benefactors)  
ผู้พึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา 
ภาพตัวแทนแนวรุก 
ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา 
ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต 
ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้รับบริการ 

 
ในการลงรหัส ผู้วิจัยเน้นการปรากฏของข้อมูล (Visibility) โดยดูประเภท และภาพตัวแทนที่ปรากฏ 

มากกว่าเรื่องความถี่ ดังนั้นในการลงรหัสอาจจะมีการบันทึกความถี่ซ้ า เพราะในข่าวอาจสะท้อนมากกว่า 1 
ภาพตัวแทนก็ได้ 

 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะพิจารณาข่าวทั่วไปที่น าเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

เชิงลบที่ปรากฏการใช้ภาษาในพาดหัวข่าว วรรคน า การน าเสนอเรื่อง ซึ่งสร้างภาพที่มีลักษณะปลุกเร้าความ
สนใจ และ สร้างความอ้ือฉาว โดยวิเคราะห์ว่าข่าวเชิงลบเหล่านั้นมีลักษณะของการตอกย้ าภาพเหมารวมและ
การใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะดูหมิ่นศักดิ์ศรีกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง หรือไม่ โดยมีฐานคิดว่า  
การน าเสนอภาพเหล่านี้สามารถท าให้เกิดภาพจ าเกี่ยวกับสมาชิก หรือ กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางใน
เชิงลบ เช่น มีความผิดปกติ แปลกแยก เป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งอาจแสดงถึงความไม่เข้าใจประเด็นอ่อนไหว
ของสื่อ ที่น าไปสู่การเลือกปฏิบัติ ตีตรา ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ของกลุ่มผู้ที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง  
 
4.2 รายงานผลการวางกรอบข่าวและภาพตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ 
 

ในการวางกรอบข่าวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผลการวิเคราะห์พบว่าสื่อน าเสนอรูปแบบ “ข่าว” เป็นหลัก
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมที่เล่นข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุจ านวนมากที่สุด (123 ข่าว) ตามด้วย
หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ (96 ข่าว) และส านักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์ (13 ข่าว) ส าหรับรูปแบบการน าเสนอที่
เป็นบทความ/สารคดี (24 เรื่อง) และการแสดงความคิดเห็น (12 เรื่อง) พบในหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพมากกว่า
สื่ออีกสองประเภท ในกรณีของแหล่งข่าวที่เป็นผู้ก าหนดประเด็นข่าวและ/หรือให้ข้อมูล ความเห็นเรื่องผู้สูงอายุ
นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ กับเอกชนหลากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการให้ข่าวและประเด็น
เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ  

 
เนื้อหาข่าวปกติที่น าเสนอเกือบครึ่งมีลักษณะการรายงานแบบปลุกเร้าอารมณ์ (เช่น อุบัติเหตุ 

อัตวินิบาตกรรม)  และสร้างความอ้ือฉาว (อาชญากรรม ฆาตกรรม) โดยกลุ่มผู้สูงอายุปรากฏตัวในข่าวทั้งใน
ฐานะผู้กระท าผิด หรือ เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการรายงานทั่วไปแบบเป็นกลางแบบที่เน้นให้
ข่าวสาร เช่น กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ การเตรียมตัวด้านสุขภาวะและจิตใจส าหรับผู้สูงวัย นอกจากนี้ ยังมี
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ข่าวทั่วไปที่น่าสนใจ คือการน าเสนอภาพผู้สูงอายุในฐานะลูกค้าหรือผู้บริโภคที่อ านาจการซื้อสินค้าบริการ  
บ้านทีอ่ยู่อาศัย การฝึกอบรม รวมทั้ง การท างานและการออมส าหรับวัยเกษียณ  

 
การรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะเสริมแรง/ตอกย้ า พบประเด็นสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ โดยเน้น

การดูแลคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐ หรือสะท้อนหลักคิดแห่งความเท่าเทียม ความ
ยุติธรรม เป็นการรายงานข่าวที่สนองตอบต่อวิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับของผู้สูงอายุตามหลักความเท่าเทียม
แห่งสิทธิมนุษยชน ในขณะที่การรายงานข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะการส่งเสริม/สนับสนุน เป็นการสื่อ
ข่าวที่ส่งเสริมความสามารถของผู้สูงอายุ เป็นการรายงานข่าวที่แสดงว่าผู้ที่สูงวัยหรือตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือ
แสดงอ านาจและศักยภาพตามสิทธิของตนเอง และมีความพยายามลดอคติเรื่องศักยภาพของผู้สูงอายุ  

 
เมื่อพิจารณามิติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ที่น ามาศึกษาจะพบมิติด้าน

สิทธิด้านสังคม-คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด เพราะปรากฏทั้งในข่าวแนวตั้งรับและข่าวแนวรุกที่มีนัยต่อ
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย เรื่องของคุณภาพชีวิต การดูแล
สุขภาพ การจัดการที่อยู่อาศัย การศึกษาเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็ปรากฏข่าวผู้สูงอายุกับมิติด้านเศรษฐกิจ -
อาชีพ ที่เน้นหลักประกันด้านการจ้างงานและการมีอาชีพหลังเกษียณ โอกาสในการจ้างงานและเป็น
ตลาดแรงงานที่ยังมีคุณค่า การพ่ึงพาตนเองและอิสระในทางการเงิน แสดงถึงความศักยภาพของผู้สูงอายุใน
ฐานะมนุษย์ที่ก าลังจะกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม มิติด้านสิทธิทางการเมือง -ความ
เป็นพลเมืองกลับปรากฏน้อย เช่น การเตรียมความพร้อมเชิงนโยบายในการรับมือสังคมสูงวัย และ การก าหนด
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 
ส าหรับภาพตัวแทนที่ปรากฏในการรายงานข่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิ

มนุษยชนของผู้สูงวัย พบภาพแนวตั้งรับมากกว่าภาพแนวรุก กล่าวคือ สื่อให้ภาพผู้สูงอายุในฐานะ “ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” “ผู้ได้รับผลประโยชน์” หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงต้องการความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกัน  
ภาพผู้สูงอายุแนวรุกในฐานะ “ผู้บริโภค” ทั้งในแบบลูกค้าใหม่ทางการตลาด ผู้มีศักยภาพทางการเงิน รวมถึง 
เป็นตลาดแรงงานแบบใหม่ ในขณะภาพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ที่พ่ึงพาตัวเอง ในบทบาท “ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้
ปัญหา” และ “ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต” มีจ านวนน้อย นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจข่าวทั่วไปที่
น าเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุพบว่ามีบางข่าวใส่ค าคุณศัพท์ขยายเพ่ือปลุกเร้าความสนใจ  สร้างความ
อ้ือฉาวแก่เรื่องของผู้สูงอายุ แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุที่ปรากฏในข่าว  

 
เพ่ือขยายความข้อสรุปข้างต้น ผู้วิจัยขออธิบายเพ่ิมเติมด้วยรายละเอียดในหัวข้อ 4.2.1-4.2.4 

ดังต่อไปนี้  
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4.2.1 รูปแบบการน าเสนอข่าว และ แหล่งข่าว 
 
 หนังสือพิมพ์แนว 

คุณภาพ 
หนังสือพิมพ์แนว 

ประชานิยม 
ส านักข่าวท่ีเป็น 

สื่อออนไลน์ 
ประเภทข่าว (รวม 179 เร่ือง = 77.1%) 

 ข่าวปกติ  38 (63.3%) 94 (86.2%) 2 (20.0%) 

 ข่าวเชิงลึก  20 (33.3%) 7 (6.4%) 7 (60.0%) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 (3.4%) 8 (7.4%) 1 (10.0%) 
รวม  60 (100%) 109 (100%) 10 (100%) 

ประเภทบทความและสารคดี (รวม 38 เร่ือง = 16.4%) 
 บทความ 16 (66.7%) 8 (72.7%) 3 (100%) 

 สารคด ี 8 (33.3%) 3 (27.3%) - - 
รวม 24 (100%) 11 (100%) 3 (100%) 

ประเภทการแสดงความคิดเห็น (รวม 15 เร่ือง = 6.5%) 
 บทบรรณาธิการ 3 (25.0%) - - - - 

 คอลัมน์ 9 (75.0%) 3 (100) - - 
รวม  12 (100%) 3 (100%) - - 
รวมทุกประเภท  
(232 ข่าว) 

96  123  13  

ตารางท่ี 4.2 (1) รูปแบบการน าเสนอข่าวกลุ่มผู้สูงอายุ 
 

 ในตาราง 4.2 (1) จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์แนวประชานิยมน าเสนอข่าวผู้สูงอายุ
จ านวนมากที่สุด (123 ข่าว) ตามด้วยหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ (96 ข่าว) ในขณะที่ส านักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์
น าเสนอข่าวผู้สูงอายุจ านวนน้อยที่สุด (13 ข่าว) ทั้งนี้หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพมีสัดส่วนของประเภทบทความ/
สารคดี (24 เรื่อง) และการแสดงความคิดเห็น (12 เรื่อง) มากกว่าสื่ออีกสองประเภท  ในภาพรวมสามารถสรุป
ได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการรายงานเรื่องผู้สูงอายุในรูปแบบข่าว (77.1%) แล้ว สื่อรายงานเรื่อง
ผู้สูงอายุในรูปแบบบทความ/สารคดี และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ ¼ 
(22.9%) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือการท าโพลส ารวจความคิดเห็นของมติชน ออนไลน์ 
เรื่อง ‘เห็นด้วยกับข้อเสนอการให้เพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่’ (9 สิงหาคม 2561) กระตุ้นให้สาธารณะและ
ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและน าผลโพลมารายงานเป็นข่าวสั้นด้วย  

 
ในกรณีของแหล่งข่าวที่เป็นผู้ก าหนดประเด็นข่าวและ/หรือให้ข้อมูล ความเห็นเรื่องผู้สูงอายุนั้น พบว่า

ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน่วยงานและตัวแทนที่เก่ียวข้องกับการให้ข่าวและประเด็นเกี่ยวเนื่องกับ
ผู้สูงอายุมากมาย โดยจ าแนกได้ 4 กลุ่มหลักคือ  

 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข (ได้แก่  กรมการแพทย์  
กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) สภากาชาด โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ  
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์  



 

40 
 

 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง  ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.)) กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม) กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการเมืองการปกครอง เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านสังคมวัฒนธรรม เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ส านักพัฒนาคุณภาพกิจการผู้สูงอายุ) กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค รวมทั้ง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือทุกคน (ในสังกัดของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC)) ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ ยังปรากฏหน่วยงานด้านเอกชนและกลุ่มตัวแทนอีกหลากหลายประเภท ที่เป็นแหล่งข่าว

เรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้  
 หน่วยงานเอกชนที่ให้ข้อมูลและบริการส าหรับเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย เข่น สภาองค์การ

นายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย หน่วยงานเอกชนที่ให้บริการด้านการเงิน เช่น 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ บริษัทจัดการกองทุน หน่วยงานเอกชนที่ให้บริการด้านที่อยู่
อาศัย เช่น บริษัทขายคอนโด บริษัทของสถาปนิก หน่วยงานเอกชนที่ขายบริการและให้ความรู้
ด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุ เช่น  ห้างแว่นท็อปเจริญ บริษัทรับจัดงานหรือนิทรรศการ (Event 
Organisers) และเอกชนรายย่อยอ่ืน ๆ   

 มูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและการ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย มูลนิธิบ้านบางแค มูลนิธิแบรนด์ มูลนิธิฟอร์เวิร์ด (Forward  Foundation) 
สมาคมเภสัชกรรม คนรักหลักประกันสุขภาพ สหพันธ์ข้าราชการบ านาญ  

 องค์การต่างประเทศท่ีถูกอ้างอิงในฐานะแหล่งข่าว ได้แก่ ธนาคารโลก องค์กรแรงงานข้ามประเทศ 
และ สหภาพยุโรป (EU) 

 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ยังพบปัจเจกบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุ 

เช่น นักวิชาการ แพทย์ ผู้น าทางความคิด เช่น คอลัมนิสต์ ผู้มีข้อมูลเฉพาะทาง เช่น สถาปนิก แท็กซี่จิตอาสา 
เป็นต้น โดยปัจเจกบุคคลเหล่านี้มีข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเด็นที่แตกต่างกันตาม
ความสามารถและความเชี่ยวชาญของตน 
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4.2.2 ประเภทและทิศทางการน าเสนอกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
ประเภทการรายงาน ลักษณะเด่น ข่าว % 
1. การรายงานข่าวท่ัวไป รวม 161 ข่าว (69.4%) 
1.1 การรายงานข่าวทั่วไปทีเ่ป็นกลาง  
มี 67 ข่าว (28.9%) 
 

ให้ข้อมูลข่าวสาร  
 

48 20.7 

ปุถุชนสนใจ  
 

19 8.2 

1.2 การรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเชิงลบ มี 
94 ข่าว (40.5%) 

ปลุกเร้าความสนใจ  39 16.8 

สร้างความอ้ือฉาว  
 

55 23.7 

2. การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน  
รวม 71 ข่าว (30.6%) 
2.1 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิงบวก
และแนวตั้งรับ  

เสริมแรง/ตอกย้ า 
 

42 18.1 

2.2 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิงบวก
และแนวรุก  

ส่งเสริม/สนับสนุน 
 

29 12.5 

รวมทั้งหมด 232 100 

ตารางท่ี 4.2 (2) ประเภทการรายงานข่าวและทิศทางการน าเสนอข่าวเรื่องผู้สูงอายุ 
 
จากข้อมูลที่ปรากฏ ปริมาณข่าวที่ใช้รูปแบบการรายงานข่าวทั่วไป (69.4%) มีจ านวนมากกว่าการ

รายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ (30.6%) แสดงให้เห็นว่าสื่อน าเสนอการ
รายงานข่าวผู้สูงอายุเหมือนข่าวปกติทั่วไป แตเ่มื่อดูในรายละเอียด จะพบว่าการรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทาง
เชิงลบต่อผู้สูงอายุ มีจ านวนมากที่สุด (40.5%) และสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ รายงานข่าวที่ปลุกเร้า
ความสนใจ เช่น อุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อ หรือ ไม่คาดฝัน (19 ข่าว) ความเสื่อมถอยของร่างกายอัน
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (8 ข่าว) อัตวินิบาตกรรม (10 ข่าว) และ รายงานข่าวสร้างความอ้ือฉาว เช่น ฆาตกรรม (25 
ข่าว) ข่มขืน-อนาจาร (16 ข่าว) โจรกรรม (7 ข่าว)  วิวาท-ท าร้ายร่างกาย (5 ข่าว) ใช้ยาเสพติด (2 ข่าว)  
ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุในข่าว เป็นผู้กระท าความผิดเสียเอง มากกว่าเป็นเหยื่อผู้ถูกกระท า  

 
ในส่วนของการรายงานข่าวทั่วไปที่เป็นกลาง (28.9%) ที่มีลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสาร บันทึก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น รายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ (9 ข่าว) การเชิญชวนผู้สูงอายุท า
กิจกรรม (8 ข่าว) การเตรียมตัวด้านสุขภาวะและจิตใจเมื่ออายุมากข้ึน (7 ข่าว) ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
ข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุในฐานะลูกค้าหรือผู้บริโภคที่สามารถมีเงินซื้อบริการได้ ดังจะเห็นได้จาก การให้
ข่าวสารความรู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการ สินค้า และนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (7 ข่าว) ข่าว
ประชาสัมพันธ์ขายบ้านที่เหมาะกับผู้สูงอายุ (1 ข่าว) การเปิดคอร์สฝึกอบรมเรื่องการท างานส าหรับวัยเกษียณ 
(1 ข่าว)  ธนาคารโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุสมัครกองทุนเพ่ือการออม (1 ข่าว)  เป็นต้น ส าหรับ
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การรายงานข่าวแนวปุถุชนสนใจ ได้แก่ เรื่องราวชีวิต/เหตุการณ์ส่วนบุคคล (5 ข่าว) ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(2 ข่าว) ให้ความรู้ผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพยามชรา (2 ข่าว) เป็นต้น 

 
ส าหรับการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นข่าวที่มีทิศทางเชิง

บวก สามารถจ าแนกได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่มีแนวตั้งรับจะมีเนื้อหาที่เน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สังคมสูงวัย และรายงานประเด็นต่าง ๆ ที่จะกระทบผู้สูงอายุ เช่น การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย การเตรียม
ความพร้อมสู่วัยชรา/วัยทอง (9 ข่าว) นโยบายและสวัสดิการของรัฐในการดูแลจัดการผู้สูงอายุ (5 ข่าว) การ
บริการด้านสุขภาพและป้องกันโรคภัย (2 ข่าว) การออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามชรา (2 ข่าว) การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ในวัยชรา (1 ข่าว) เป็นต้น ซึ่งจัดว่าเป็นการรายงานข่าวที่ตอกย้ า หรือ เสริมแรง วิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ
ของผู้สูงอายุ เป็นข่าวสารที่น าเสนอผู้สูงอายุในลักษณะบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง หรืออยู่ในสภาพที่
ควรไดร้ับความช่วยเหลือ  

 
ในขณะเดียวกัน กลุ่มที่มีทิศทางแนวรุก จะมีเนื้อหาที่ ส่งเสริม หรือ สนับสนุน สิทธิของผู้สูงอายุใน

ลักษณะที่มองเห็นศักยภาพของผู้สูงอายุ เช่น การเตรียมตัวเองสู่เศรษฐกิจสูงวัย (6 ข่าว) การพัฒนาตนเองเพ่ือ
เพ่ิมทักษะหรือศึกษาเพ่ิมเติม (3 ข่าว) การสร้างโอกาสในการท างานก่อนหรือหลังเกษียณ (3 ข่าว)  สิทธิการ
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (2 ข่าว) ผู้สูงอายุน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (1 ข่าว) เป็นต้น  
ซึ่งเป็นการสื่อข่าวที่เข้าข่ายส่งเสริมความสามารถ ความพยายามลดอคติเรื่องผู้สูงอายุในฐานะผู้พ่ึงพิงหรือผู้ที่
รอคอยความช่วยหลือจากรัฐ ซึ่งการที่สื่อเลือกน าเสนอคุณค่าของผู้สูงอายุในลักษณะเชิงรุกเช่นนี้อาจจะช่วย
ขับเคลื่อนมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนในลักษณะก้าวหน้าขึ้น  

 
4.2.3 มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ปรากฏในข่าว   
  

จากการศึกษาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าข่าว 71 
ข่าว สะท้อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ กัน โดยพบการรายงานแบบตอกย้ า/เสริมแรง มากกว่า  
แบบส่งเสริม/สนับสนุน ตามรายละเอียดในตาราง 4.2 (3) 

 
 มิติสิทธิมนุษยชน ตอกย้ า/ เสริมแรง 

 
ส่งเสริม/สนับสนุน 

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต 28 (50.9%) 11 (42.5%) 
ด้านเศรษฐกจิ-อาชีพ 19 (34.5%) 8 (30.8%) 
ด้านการเมือง-ความเป็น
พลเมือง 

5 (9.1%) 4 (15.4%) 

รวมทั้งหมด  
(ความถี่ 81 ครั้ง) 

55 (100%) 26 (100%) 

ตารางท่ี 4.2 (3) มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุในข่าว 
 

จากตาราง 4.2 (3) จะเห็นได้ว่าการรายงานข่าวเฉพาะ 71เรื่องนั้น ในบางข่าวจะน าเสนอหรืออ้างถึง
สิทธิมนุษยชนมากกว่า 1 มิติ ดังนั้นจึงมีการนับซ้ าเพ่ือบันทึกมิตดิ้านสิทธิต่าง ๆ ที่ปรากฏ แต่ยังคงแยกประเภท
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ระหว่างการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะการ เสริมแรง/ตอกย้ า และ การรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะ
ส่งเสริม/สนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือน าผลไปอภิปรายเปรียบเทียบ
เพ่ิมเติม  
 

เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะการ เสริมแรง/ตอกย้ าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุโดยเน้นมิติต่าง ๆ  ตามล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้  

 มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต เช่น การยกระดับความเป็นอยู่ รัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต การปฏิบัติตัวกับผู้สูงอายุ การหาหน่วยงานที่มาช่วยเหลือคนสูงวัยในฐานะ
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อยู่ในสถานะพ่ึงพิง ต าราดูแลสุขภาพ ค าเตือนส าหรับอาหารการกินและการใช้
ยารักษาโรค สุขภาพชายวัยทอง การสร้างจิตส านึกและคุณธรรมที่ควรมีต่อผู้สูงอายุ เป็นต้น 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การประชุมวิชาการเก่ียวกับสังคมสูงวัย  

 มิติทางด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ เช่น ตลาดแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุ ความรู้เรื่องการเก็บออม  
การว่าจ้าง การเตรียมตัวสู่เศรษฐกิจสูงวัย  

 มิติด้านการเมืองและความเป็นพลเมือง เช่น รัฐบาลวางแผนยุทธศาสตร์รับสังคมผู้สูงอายุ
นโยบายรัฐเรื่องปรับเกณฑ์การเกษียณอายุ และเงินบ านาญ การก าหนดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิผู้สูงอายุ 

 
ในส่วนของการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะส่งเสริม/สนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

ของกลุ่มผู้สูงอายุ จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต เป็นประเด็นที่สื่อสนใจ
น าเสนอมากที่สุดและมีประเด็นที่หลากหลาย มีทิศทางเชิงรุกเพ่ือเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีอายุมากขึ้นในสังคมสูงอายุ โดยจ าแนกเป็น 4 ประเด็นย่อยดังนี้  

 การติดอาวุธความรู้และนวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ เช่น เปิดต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ คนสูงอายุใช้สื่อ
โซเชียล การพัฒนาสุขภาพจิต-กายเพ่ือให้คนสูงวัยใช้ชีวิตเต็มศักยภาพ ความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย
และปรับปรุงพื้นที่ส าหรับผู้สูงอายุ การศึกษาตลอดชีวิตและโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  

 การรณรงค์เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การเพ่ิมเบี้ยคนชราเดือนละ 3 พันบาท การตั้ง
ค าถามบ านาญประกันสังคมส าหรับชีวิตยามเกษียณ การฝึกการวางแผนงานเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องที่
อยู่อาศัยและการใช้ชีวิต การท าบัตรประชาชนเคลื่อนที่เพ่ืออ านวยความสะดวก  

 การเตรียมรับมือกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง เช่น การป้องกันอาการซึมเศร้าเพ่ือลดเรื่องการฆ่าตัว
ตาย การเปิดศูนย์ส าหรับดูแลคนชราเพ่ิมเติม การเพ่ิมบุคลากรทางแพทย์ วิจัยและพัฒนาการ
ประชุมวิชาการเก่ียวกับสังคมสูงวัย 

 การสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เช่น ตัวอย่างผู้สูงอายุในฐานะต้นแบบและผู้มีศักยภาพ  
การประกวดสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

 
ส าหรับมิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพนั้น เน้นเรื่อง การพ่ึงพาตัวเองด้านการเงิน ผ่านการเก็บออม  

การลงทุน ไปจนถึง การสร้างงานอาชีพเพ่ือเตรียมตัวสู่เศรษฐกิจสูงวัย โดยค าถามหรือให้ข้อสังเกตกับรัฐบาลใน
การรับมือกับเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ เช่น ตลาดแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุ ความจ าเป็นเร่งด่วนในการรับมือเรื่องที่
อยู่อาศัยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้สูงอายุ การจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการท างาน  
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การออมเงิน การฝึกอาชีพ เพ่ือพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุ การเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือ
การออมที่เป็นระบบ การเสนอเอกชนให้ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ า การเพ่ิมสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น การขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือการจัดท าร่างกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน อาทิ การเรียกร้องให้เพ่ิมสิทธิประโยชน์ในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ การตรากฎหมายด้านการเงินเพ่ือการออม ส าหรับมิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง มีน้อยมาก 
เป็นข่าวที่เสนอแนะการก าหนดแผนและนโยบายส าหรับผู้สูงอายุ และ การเตรียมพร้อมเชิงนโยบายรัฐให้รับมือ
สังคมคนสูงวัย  

 
กล่าวโดยสรุป การรายงานข่าวเฉพาะทั้งสองประเภทมีนัยต่อการรับรู้และการท าความเข้าใจของ

สาธารณะต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะทั้งสองประเภทมีจุดเน้นด้านมิติสังคม ซึ่งมีการพูดถึง
เป็นอันดับต้น ๆ  โดยชูประเด็นเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ  เพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมของผู้ที่มีอายุมากขึ้นก่อนสู่สังคมสูงวัย ไปจนถึง
สวัสดิการทางสังคมว่าด้วยเรื่องการบริการถึงบ้าน ระบบการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาวะ สวัสดิการรัฐ 
การปรับบ านาญ เพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และข้ามพ้นการเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 
4.2.4 ภาพตัวแทนผู้สูงอายุที่สื่อน าเสนอ  
 
 เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าสื่อ
น าเสนอภาพตัวแทน ตามตารางท่ี 4.2 (4) ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 

ความถี่ (%) 

ภาพตัวแทนแนวรับ (26 ครั้ง = 53.1%) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  11 21.6 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ 9 17.6 
ผู้พึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา 6 11.8 
ภาพตัวแทนแนวรุก (23 ครั้ง = 46.9%) 
ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา 3 5.9 
ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก 2 3.9 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต 4 7.8 
ผู้บริโภค ลูกค้า  16 31.4 
รวม 51 (100%) 

ตารางท่ี 4.2 (4) ภาพตัวแทนที่สื่อใช้ต่อผูสู้งอายุ 
 
จากตาราง 4.2 (4) พบว่า ข้อมูลที่ศึกษาการรายงานข่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม

ผู้สูงอายุ สามารถจ าแนกภาพผู้สูงอายุได้ 2 ประเภทหลัก คือภาพผู้สูงอายุที่เป็นผู้ได้รับการคุ้มครองปกป้อง
สิทธิ หรือแนวรับ (53.1%) กับ ผู้มีศักยภาพหรือภาพแนวรุก (46.9%) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน จากตารางแสดง
ว่าสื่อสร้างภาพผู้สูงอายุที่อยู่ในรูปแบบ “ผู้บริโภค ลูกค้า” (31.4%) มีการมองผู้สูงอายุ สองแบบ กล่าวคือเป็น
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กลุ่มตลาดใหม่ ผู้ใช้สินค้าและบริการ และอีกแบบคือภาพผู้สูงอายุที่มีอิสระทางการเงิน มีศักยภาพ พร้อมที่จะ
ใช้เงิน ส าหรับ ภาพผู้สูงอายุแนวรับ ได้แก่ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (21.6%) “ผู้ได้รับผลประโยชน์” (17.6%) 
และ “ผู้พ่ึงพิง/ผู้ประสบปัญหา” (11.8%)  โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าผู้สูงอายุเป็นผู้พ่ึงพิงที่ต้องการความ
ช่วยเหลือโอบอุ้มจากสังคม รัฐบาล และ เอกชน ในขณะเดียวกัน ภาพของผู้สูงอายุกับการเป็นผู้เรียกร้อง หรือ
ผู้ร่วมแก้ไขปัญหา หรือ ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต มีความถ่ีน้อย 

 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจข่าวทั่วไปที่น าเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุในลักษณะปลุกเร้าความ

สนใจ สร้างความอ้ือฉาว (94 ข่าว) พบว่ามีข่าว 9 ข่าว ที่มีปรากฏการใช้ค าคุณศัพท์ขยายผู้สูงวัย โดยผูกโยงกับ
พฤติกรรมเรื่องเพศ บุคลิกและอารมณ์ เช่น  

- รวบเฒ่าหื่น! ลวงดญ.วัย 7 ขวบ ข่มขืนหลังตู้เย็น รับดูหนังโป๊ขาดสติ (ไทยรัฐ) 
- ด.ญ. 9 ขวบถูกลวงข่มขืน เฒ่าหื่นล่อหลอกเข้าห้อง ควักให้ สามสิบบาท (ไทยรัฐ) 
- ตั้ง 3 ข้อหาหนัก ตาหื่น จับหลานสาววัย 15 ปี ถอดเสื้อ พยายามข่มขืน (ไทยรัฐ) 
- เซ่นชีวิต 2 ศพ 'แม่เลี้ยง-น้องสาว' เฒ่าปืนดุ-ฉุนวางไม้ก้ัน! (เดลินิวส์) 
- เฒ่าใหญ่ ลั่นไกปลิดชีพกิ๊กสาวใหญ่ ก่อนระเบิดหัวตัวเองตาม ดับคาบ้าน (ไทยรัฐ) 
- เฒ่าเลือดร้อน ชักปืนยิงคู่ปรับดับ มอบตัวแล้ว หลัง ตร.กดดันหนัก! (ไทยรัฐ) 
- เสือเฒ่าติดกับ! จับ'พันศักดิ์-เมีย' หิ้วเข้ากรุงสอบกองปราบ (เดลินิวส์) 

 
จากตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นว่าสื่อมีวิธีการใช้ภาษา และลีลาที่เรียกร้องความสนใจจากผู้อ่าน เป็นการ

ใช้ค าสรุปความเพ่ือสร้างภาพตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ แม้ว่าไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะ
ดูหมิ่นศักดิ์ศรกีลุ่มผู้สูงอายุได้ แต่การสร้างภาพจ าเช่นนี้อาจส่งผลต่อการรับรู้จดจ าผู้สูงอายุในเชิงลบได้ อย่างไร
ก็ดี พบว่ามี 2 ข่าวที่อาจจะเข้าข่ายดูหมิ่นศักดิ์ศรีกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่วัยอ่ืนอย่างชัดเจน เช่น การใช้ค า
เรียก 'มนุษย์ยาย' ที่สะท้อนให้เห็นความเชย ไม่ทันสมัย (ถอนใบขับขี่ 'มนุษย์ยาย' พบ'ซึม-ก้าวร้าว-หงุดหงิด
ง่าย! (เดลินิวส์)) และใช้ค าว่า “ย่า” กับผู้ที่มีอายุไม่ถีง 60 ปีขึ้นไป (ย่าชาวเมืองคอนวัย 51 ร้องสื่อเฒ่าหื่น ลวง
หลานสาว 13 พิการทางสมองขืนใจ (ไทยรัฐ)) เป็นต้น 
 
4.3 รายงานผลการวางกรอบข่าวและภาพตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 

ส าหรับการรายงานข่าวกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น พบว่าหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมส่วน
ใหญ่เน้นเรื่องการรายงานข่าวทั่วไปโดยวางกรอบข่าวเรื่องกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่เน้นคุณค่า
ข่าวเรื่อง การปลุกเร้าอารมณ์ การสร้างความอ้ือฉาว โดยสมาชิกในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมักเป็นผู้
ก่อเหตุ มีข้อสังเกตว่าข่าวอาชญากรรมจะได้รับความสนใจจากสื่ออย่างต่อเนื่อง มีการรายงานข่าวติดต่อกัน
หลายวัน ได้แก่ ข่าวสาวทอมซ้อมแฟนสาว (13 ข่าว) อดีตนายทหารล่อลวงถ่ายคลิปและล่วงละเมิดทางเพศกับ
เยาวชน (19 ข่าว) และ ผู้ใหญ่กระท าช าเราผู้เยาว์เพศเดียวกัน (2 ข่าว) ในขณะที่หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพมี
สัดส่วนของประเภทข่าวน้อยกว่าประมาณหนึ่งในสามของจ านวนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม  
แต่ หนังสือพิมพ์ทั้งสองประเภทยังน าเสนอบทความ/สารคดีส าหรับน าเสนอรายงานเกี่ยวกับบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ (28 เรื่อง) และรูปแบบแสดงความเห็น (7 เรื่อง) จ านวนน้อย ในขณะที่ส านักข่าวที่เป็นสื่อ
ออนไลน์มีปริมาณข่าวบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศน้อยที่สุด 
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ส าหรับการรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง ที่มีลักษณะตอกย้ า/เสริมแรง (ทิศทางตั้งรับ) ได้แก่ข่าวการยอมรับ
วิถีชีวิตและตัวตนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ความเท่าเทียมในการแต่งงานและการก่อตั้ง
ครอบครัว ความคืบหน้าของพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ ส าหรับการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ (มีทิศทางเชิงรุก) เพ่ือน าไปสู่ความเสมอภาคด้านสิทธิ ยกระดับความเป็นอยู่ การคุ้มครองทางด้าน
กฎหมาย รวมไปถึงการแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องของอคติและภาพลบที่มีต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ เช่น การรายงานข่าวที่เป็นการเรียกร้องการคุ้มครองทางกฎหมายจากพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ไปจนถึง
กรณีดาราชายเปิดตัวว่าเป็นเกย์ นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข่าวที่เรียกร้องให้ลดความเข้าใจผิด อคติและภาพ
ต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงอ านาจทางเศรษฐกิจและทางการเมือง  

 
การวิเคราะห์พบว่า ปัจเจกบุคคลเป็นแหล่งข่าวส าคัญในการรายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศมากที่สุด แสดงว่าสมาชิก หรือตัวแทนกลุ่มมีความตื่นตัวและอ านาจเข้มแข็งในการสื่อสาร
ประเด็นของกลุ่ม แหล่งข่าวปัจเจกบุคคลที่ปรากฏในข่าวมีความหลากหลายรูปแบบ มีทั้งผู้ที่ตกเป็นข่าวเอง 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ให้ความเห็นต่อข่าว เช่น ผู้รณรงค์สิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ นักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญ นักการเมืองข้าราชการ ดารา/ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและสังคม และคู่รัก หรือ คู่สมรสที่
เปิดเผยตัวต่อสาธารณะ ช่วยให้ได้ยินเสียงและประเด็นอันหลากหลายของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
นอกจากนี้ยังมี กลุ่มตัวแทน (องค์กรบางกอกเรนโบว์ สมาคมฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ มูลนิธิ 
Sister) และในขณะเดียวกันก็ปรากฏหน่วยงานภาครัฐบาลจ านวนหนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องสิทธิในฐานะ
แหล่งข่าวด้วย 

 
ในการวิเคราะห์มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น พบว่ามี

ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ทั้งข่าวเฉพาะที่มีลักษณะตอกย้ า/เสริมแรง และที่มีลักษณะส่งเสริม/สนับสนุน มิติด้าน
สิทธิทางสังคม-คุณภาพชีวิตพบมากเป็นอันดับต้น เช่น ความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศใน
หลักสูตรการเรียนการสอน การก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือคนข้ามเพศ ข่าวคู่มือช่วยให้ต ารวจท าความเข้าใจและปฏิบัติ
กับคนข้ามเพศ และการยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน การเรียกร้องจากกลุ่ม LGBT ที่ให้ภาษาที่ให้
เกียรติและไม่ดูถูกล้อเลียน ข่าวนักเรียนและตัวแทนคนข้ามเพศขอให้มีการแก้ไขแบบเรียนสุขศึกษาที่มีอคติต่อ
กลุ่ม LGBT ในขณะที่มิติด้านเศรษฐกิจ ให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะผู้ที่มี
อ านาจการเงิน เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็นภาพหลัก ส าหรับมิติด้านสิทธิมิติทางการเมือง มีทั้งข่าวที่
ส่งเสริมให้ตัวแทนสมาชิกกลุ่มหลากหลายทางเพศที่มีชื่อเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งและเป็นตัวแทนของกลุ่ม 
LGBT และ การผลักดันพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  

 
ภาพตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ปรากฏในภาพแนวรุกมากกว่าแนวรับ 

โดยเฉพาะภาพของ “ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต” กับ “ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้รับบริการ” ที่มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับการปรากฏของมิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต และด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ ที่มองบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศมีศักยภาพที่จะเป็นกระบอกเสียงของตัวเอง และเป็นผู้มีอ านาจทางการเงิน  
นอกจากนี้ยังมีความตื่นตัวในฐานะ “ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา” แต่ยังมีความเป็น “ผู้ร่วมแก้ไขปัญหา 
และหาทางออก” ค่อนข้างน้อยในการรายงานของสื่อ ส าหรับภาพตัวแทนแนวรับนั้น พบว่าสื่อสร้างภาพบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศในบทบาท “ผู้ได้รับผลประโยชน์” “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ในอัตราส่วนใกล้กัน   
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจข่าวทั่วไปที่น าเสนอภาพตัวแทนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศใน
ลักษณะปลุกเร้าความสนใจ สร้างความอ้ือฉาว พบว่ามีข่าวจ านวนหนึ่งที่มีลักษณะของการตอกย้ าภาพเหมา
รวมและการใช้ถ้อยค าการพาดหัวข่าวที่มีลักษณะดูหมิ่นศักดิ์ศรีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 
เพ่ือขยายความข้อสรุปข้างต้น ผู้วิจัยขออธิบายเพ่ิมเติมด้วยรายละเอียดในหัวข้อ 4.3.1 -4.3.4 

ดังต่อไปนี้  
 

4.3.1 รูปแบบการน าเสนอข่าว และ แหล่งข่าว 
 
 หนังสือพิมพ์แนว 

คุณภาพ 
หนังสือพิมพ์แนว 

ประชานิยม 
ส านักข่าวท่ีเป็น 

สื่อออนไลน์ 
ประเภทข่าว (รวม 141 เร่ือง = 80.1%) 

 ข่าวปกต ิ 29 (82.9%) 80 (90.9%) 18 (20.0%) 

 ข่าวเชิงลึก  4 (11.4%) 3 (3.4%) - (60.0%) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 (5.7%) 5 (5.7%) - (10.0%) 
รวม  35 (100%) 88 (100%) 18 (100%) 

ประเภทบทความและสารคดี (รวม 28 เรื่อง = 15.9%) 
 บทความ 11 (84.6%) 9 (100%) 6 (100%) 

 สารคด ี 2 (15.4%) - - - - 
รวม 13 (100%) 9 (100%) 6 (100%) 

ประเภทการแสดงความคิดเห็น (รวม 7 เรื่อง = 4.0%) 
 บทบรรณาธิการ 3 (100%) 4 (100%) - - 

 คอลัมน์ - - - - - - 
รวม  3 (100%) 4 (100%) - - 
รวมทุกประเภท  
(176 ข่าว) 

51  101  24  

ตารางท่ี 4.3 (1) รูปแบบการน าเสนอข่าวกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 
 จากตารางที่ 4.3 (1) พบว่า หนังสือพิมพ์แนวประชานิยมน าเสนอข่าวบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศปริมาณมากที่สุด (88 ข่าว) ในขณะที่หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพมีสัดส่วนของประเภทข่าวประมาณหนึ่งใน
สาม (35 ข่าว) ของจ านวนที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม อย่างไรก็ดี หนังสือพิมพ์ทั้งสองประเภทให้
พ้ืนที่ในรูปแบบบทความ/สารคดีส าหรับน าเสนอรายงานเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (28 ข่าว) 
ในขณะที่ส านักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์มีปริมาณข่าวบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดประมาณ ¼ (24 
ข่าว) ของหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม (101 ข่าว) และ ½ ของหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ (51 ข่าว)  ตามล าดับ 
นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ทั้งสองแนวให้ความสนใจรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในรูปแบบแสดงความเห็น (3-4 ข่าว) จ านวนน้อย  
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 ในส่วนของแหล่งข่าวส าหรับการรายงานข่าวบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศปรากฏว่าแหล่งข่าวที่
เป็นปัจเจกบุคคล หรือตัวแทนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มากที่สุด ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของ
สมาชิกกลุ่ม มีทั้งผู้ที่ตกเป็นข่าวเอง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ให้ความเห็นต่อข่าว ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เป็น
ที่รู้จักดีในสังคม โดยเฉพาะวงการบันเทิง ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีเพศทางเลือกหรือเป็นสมาชิกกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือความเห็นต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ ซึ่ง
สามารถจ าแนกได้เป็น 5 กลุ่มย่อยดังนี้   

 ผู้รณรงค์สิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เช่น นิกร ฉิมคง (ประธานองค์กรบางกอกเรนโบว์), 
นางสาวนัยนา สุภาพ่ึง (กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) กิตตินันท์ ธรรมธัช (องค์กรฟ้าสีรุ้ง) 
จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น) วิทยา แสงอรุณ (นักเขียน 
นักกิจกรรม) และ นัท ชโยดม (ผู้ชนะ Mr. Gay World Thailand) เป็นต้น ทั้งหมดเป็นแหล่งข่าว
ที่เป็นที่รู้จักดีในวงการสื่อมวลชนในฐานะผู้ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะด้านความ
หลากหลายทางเพศ 

 ดารา/ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง เช่น ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ (นักแสดงและนางแบบสาว
ประเภทสองชาวไทย) ธัญวารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ (ผู้ก ากับภาพยนตร์) ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ 
(นักแสดง) กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์ หรือ ก าปั้น บาซู (นักแสดง) ฝน ธนสุธร (นักร้องลูกทุ่ง)  
เป็นต้น  

 นักการเมืองข้าราชการที่สามารถให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ เช่น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ (รองผู้ว่าการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
เป็นต้น 

 นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ เช่น ศาสตราจารย์ มาลี พฤกษ์พงศาวลี ผศ.ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์ ทพ.วัชรพงศ์  
ศรีมาลัย ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร และ ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล เป็นต้น 

 คู่รัก หรือ คู่สมรสที่เปิดเผยตัวว่าเป็นบุคคลที่เชื่อในความหลากหลายทางเพศ เช่น คู่สมรสหญิง
รักหญิง (ปรีชยา กับ ศิริกาญน์) คู่รักข้ามเพศ (พรทิพย์ ปาปะนัย กับ ใหญ่ ปุณชรัศน์) และ (คู่รัก
ชายรักชาย)  เทพ เหลืองไพศาล กับ นายเติม ร้อยต ารวจเอก กวิน จุ้ยรอด กับ นายกเทศมนตรี
คลองลาน ก าแพงเพชร เป็นต้น 

 
ส าหรับแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนั้นประกอบไปด้วย กระทรวงยุติธรรม (เช่น กรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ (วลพ .) กองทุนสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ สถาบันการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รวมทั้ง พรรคการเมืองอนาคตใหม่ ในขณะที่แหล่งข่าวที่เป็น กลุ่ม ชมรม หรือ สมาคม ได้แก่ องค์กรบางกอก
เรนโบว์ สมาคมฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศ มูลนิธิ Sister ในส่วนของ องค์กรเอกชน ประกอบ
ไปด้วย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และบริษัทยูนิลีเวอร์ องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ส านักงานแห่งชาติ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ 
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4.3.2 ประเภทและทิศทางการน าเสนอกลุ่มบุคคลทีมี่ความหลากหลายทางเพศ 
 
ประเภทการรายงาน 
 

ลักษณะเด่น ข่าว % 

1. การรายงานข่าวท่ัวไป รวม 106 ข่าว (60.2%) 
 
1.1 การรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเป็น
กลาง  
มี 43 ข่าว (24.4%) 
 

ให้ข้อมูลข่าวสาร  
 

24 13.6 

ปุถุชนสนใจ  
 

19 10.8 

1.2 การรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเชิง
ลบ  
มี 63 ข่าว (35.8%)  

ปลุกเร้าความสนใจ  37 21.0 

สร้างความอ้ือฉาว  
  

26 14.8 

2. การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน  
รวม 70 ข่าว (39.8%) 
2.1 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิง
บวกและแนวตั้งรับ  

เสริมแรง/ตอกย้ า 
 

36 20.5 

2.2 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิง
บวกและแนวรุก  

ส่งเสริม/สนับสนุน 
 

34 19.3 

รวมทั้งหมด 176 100 

ตารางท่ี 4.3 (2) ประเภทการรายงานข่าวและทิศทางการน าเสนอข่าวกลุ่มกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ 
 

จากการลงรหัสข้อมูล พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์รายงานข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศปริมาณมาก (60.2%) โดยมีประเด็นปลุกเร้าความสนใจ เรื่อง โจรกรรม (13 ข่าว) ท าร้ายร่างกาย-วิวาท 
(15 ข่าว) และยาเสพติด (1 ข่าว) และประเด็นสร้างความอ้ือฉาว เช่น ฆาตกรรม (4 ข่าว) ข่มขืน อนาจาร 
ล่อลวงทางเพศ (21 ข่าว) ค้าประเวณี (4 ข่าว) มีข้อสังเกตว่าข่าวอาชญากรรมจะได้รับความสนใจจากสื่ออย่าง
ต่อเนื่อง มีการรายงานข่าวติดต่อกันหลายวัน ได้แก่ ข่าวสาวทอมซ้อมแฟนสาว (13  ข่าว) อดีตนายทหาร
ล่อลวงถ่ายคลิปและล่วงละเมิดทางเพศกับเยาวชน (19 ข่าว) และ ผู้ใหญ่กระท าช าเราผู้เยาว์เพศเดียวกัน       
(2 ข่าว) เป็นต้น 

 
ในส่วนของข่าวทั่วไปที่มีลักษณะการรายงานเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ พ้ืนที่ย่านกลางคืนของ

กรุงเทพเป็นแหล่งความหลากหลายทางเพศมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ (2 ข่าว) สาวข้ามเพศที่โดนข้าราชการตบ
หน้ายกค่าเสียหายให้โรงพยาบาล (2 ข่าว) และ ข่าวปุถุชนสนใจ เช่น ดารากับข่าวลือเรื่องเกย์ (3 ข่าว)  
ข่าวสร้างแรงบันดาลใจและยอมรับในความหลากหลายทางเพศผ่านผลงานศิลปะและภาพถ่าย (3 ข่าว) ข่าว
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การประกวด Mr. Gay World Thailand (3 ข่าว) คุณธรรมสาวหล่อที่มีน้ าใจตัดผมฟรีให้คนยากไร้ (1 ข่าว)  
เป็นต้น  

 
ส าหรับการรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง สามารถจ าแนกได้เป็น  2 กลุ่ม ได้แก่  การรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง

ที่ตอกย้ า/เสริมแรง (ทิศทางตั้งรับ) โดยมีลักษณะเนื้อหาที่เสริมแรงในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และรายงานประเด็นต่าง ๆ ที่กระทบต่อกลุ่มคนดังกล่าว เช่น 
สิทธิการจดทะเบียนคู่ชีวิต (4 ข่าว) ความเท่าเทียมในการแต่งงานและการก่อตั้งครอบครัว (3 ข่าว) 
พระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต (2 ข่าว) เป็นการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทาง
กฎหมายให้เท่าเทียมกับคนทั่วไป นอกจากนี้ สื่อยังตอกย้ าเรื่องประเด็นการยอมรับวิถีชีวิตและตัวตนของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาทิ ให้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศ (4 ข่าว)  ความสัมพันธ์
ของคนรักเพศเดียวกันในวงการบันเทิง (3 ข่าว)  การยอมรับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ (2 ข่าว) การแต่งงานของ
ชายรักชาย (2 ข่าว) การแสดงตัวของคนข้ามเพศท่ีได้รับการชื่นชม (1 ข่าว) เป็นต้น  

 
ในส่วนของการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่ ส่งเสริมหรือสนับสนุนสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ (มีทิศทางเชิงรุก) เช่น การรายงานข่าวที่เป็นการเรียกร้องการคุ้มครองทางกฎหมาย อาทิ 
ให้มีเอกสารเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศ (1 ข่าว) เรียกร้องให้มีกฎหมายให้สิทธิคู่ชีวิตในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
สวัสดิการคู่ชีวิต (1 ข่าว) สิทธิของคนรักเพศเดียวกันในเรื่องของทรัพย์สิน (1 ข่าว) การเรียกร้องพระราชบัญญัติ
การรับรองเพศเพ่ือแก้ปัญหากลุ่มกะเทยจากการเกณฑ์ทหารและกิจกรรมอ่ืน ๆ (1 ข่าว) และกฎหมายคู่ชีวิตให้
สิทธิคู่สมรสเพศเดียวกัน (1 ข่าว) การเรียกร้องสิทธิในเรื่องของพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและการขับเคลื่อนเรื่อง
สิทธิในเรื่องดังกล่าว (2 ข่าว) และข่าวที่สะท้อนเรื่องสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ได้แก่ นักแสดง
ชายกับการ เปิ ดตั ว ว่ า เ ป็ น เกย์  (6 ข่ า ว )  และ สาวข้ าม เพศแจ้ ง คว ามโดนข้ า ร าชการตบหน้ า  
(2 ข่าว)  

 
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข่าวที่เรียกร้องให้ลดความเข้าใจผิด อคติและภาพต่อกลุ่มบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ อาทิ เลี่ยงใช้ค าที่มีนัยเชิงลบในเนื้อข่าว เช่น “รักร่วมเพศ” เพ่ือลดอคติ (1 ข่าว)   
ร้องเรียนอคติต่าง ๆ เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ (1 ข่าว) น าเสนอความคิดเห็นของผู้เรียกร้องให้ปรับ
เนื้อหาในหลักสูตรการเรียน (1 ข่าว) การน าเสนอความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยต่อการจัดอบรมแก้โรคโฮโม
เซกฌวลของโรงเรียนมัธยม (1 ข่าว) และให้ข้อมูลความเข้าใจกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยให้
ข้อสังเกตว่าคนกลุ่มนี้ไม่ต่างจากหญิงชายทั่วไป (1 ข่าว) การเสนอค าเรียกกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศให้เหมาะสม (1 ข่าว)   

 
ที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ การรายงานข่าวสารในลักษณะที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้ที่

มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ประกอบไปด้วยประเด็นข่าวดังต่อไปนี้  กลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศมีฐานะทางเศรษฐกิจและเป็นกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจ (5 ข่าว) น าเสนอนโยบายที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ค้าขายและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในย่านเศรษฐกิจกลางคืน  (1 ข่าว) 
รวมทั้งการที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าไปท างานทางด้านการเมืองจะท าให้เกิดความเสมอภาคทาง
การเมืองต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น (3 ข่าว) ปัญหาของพระราชบัญญัติคู่ชีวิต (1 ข่าว) 
และการขอคะแนนเสียงจากบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (1 ข่าว)   
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4.3.3 มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ปรากฏในข่าว 
 

จากการศึกษาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศพบว่าข่าว 710 ข่าว สะท้อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ กัน โดยพบการรายงาน
แบบตอกย้ า/ เสริมแรง มากกว่า แบบส่งเสริม/สนับสนุน ตามรายละเอียดในตาราง 4.3 (3) 
 
สิทธิมนุษยชน ตอกย้ า/ เสริมแรง 

 
ส่งเสริม/สนับสนุน 

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต 17 (43.6%) 12 (36.4%) 
ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ 9 (23.1%) 7 (21.2%) 
ด้านการเมือง-ความเป็น
พลเมือง 

13 (33.3%) 14 (42.4%) 

รวมทั้งหมด (ความถ่ี 78 ครั้ง)  39 (100%) 31 (100%) 
ตารางท่ี 4.3 (3) การน าเสนอมิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในข่าว 
 

จากตารางที่ 4.3 (3) การวิเคราะห์การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ตามล าดับมากไปหาน้อยดังนี้  

 
การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเสริมแรง/ตอกย้ า 

 มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต ข่าวเฉพาะเรื่องในลักษณะที่เสริมแรงประเด็นสิทธิกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ คือ ข่าวการก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือคนข้ามเพศ (1 ข่าว) ข่าวการประกวด 
Mr. Gay World Thailand ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการแสดงพลังความเท่าเทียมทางเพศ 
(1 ข่าว) ความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศในหลักสูตร (2 ข่าว) และ ข่าวคู่มือให้
ที่ให้ต ารวจท าความเข้าใจและปฏิบัติกับคนข้ามเพศ (1 ข่าว) ข่าวทัศนคติต่อ LGBT โดย
อธิบายความหลากหลายทางเพศ (1 ข่าว) และข่าวการยอมรับการแต่งงานของคนเพศ
เดียวกัน (1 ข่าว)  

 มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง เช่น การผลักดันกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิ เช่น 
กฎหมายจากพระราชบัญญัติคู่สมรส (2 ข่าว)  รัฐบาลเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
คุ้มครองคนรักเพศเดียวกัน (1 ข่าว) ข่าวการคุ้มครองทางกฎหมายที่ถูกกระท าผิดทางร่างกาย
ของคนข้ามเพศ (1 ข่าว) และ ข่าวการแถลงการณ์ร่วมและข้อเสนอพรรคการเมืองเพ่ือ
สนับสนุน พรบ. คู่ชีวิตและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง (1 ข่าว)  

 มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ ประกอบไปด้วยข่าวที่ให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในฐานะผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข่าวกลุ่มคนหลากหลายเป็น
กลุม่เป้าหมายขยายฐานธุรกิจ (1 ข่าว) และ LGBTQ เป็นสัดส่วนทางการตลาด/อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว (1 ข่าว)  
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การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะส่งเสริม/สนับสนุน 
 มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต ข่าวเฉพาะเรื่องในลักษณะที่เสริมแรงประเด็นสิทธิกลุ่มบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ ข่าวการเรียกร้องจากกลุ่ม LGBT ที่ให้ภาษาที่ให้เกียรติและไม่ดูถูก
ล้อเลียน (1 ข่าว) ข่าวนักเรียนและตัวแทนคนข้ามเพศขอให้มีการแก้ไขแบบเรียนสุขศึกษาที่มี
อคติต่อกลุ่ม LGBT (จ านวน 1 ข่าว)  

 มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง เช่น การส่งเสริมเพ่ือสิทธิทางการเมืองของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ เช่น คนในวงการบันเทิงลงสมัครต าแหน่งทางการเมืองและ
น าเสนอประเด็นเพศทางเลือก (2 ข่าว) และผู้สมัครพรรคการเมืองเป็นคนหลากหลายทาง
เพศเพ่ือร่วมพัฒนาประเทศและเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBT (1 ข่าว) รวมถึงการผลักดัน
กฎหมาย เช่น กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสนับสนุนกฎหมายให้สิทธิการแต่งงาน
ของเพศเดียวกัน (7 ข่าว) การรายงานข่าวที่ร้องเรียนให้ปรับกฎหมายเนื่องจากยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น (3 ข่าว) 

 มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ ให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะ
ผู้ที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่ม LGBTQ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (1 ข่าว)  
ข่าว LGBTQ โดยเฉพาะเกย์เป็นกลุ่มที่มีอ านาจในการจับจ่ายใช้สอย (1 ข่าว)  
 

4.3.4 ภาพตัวแทนที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อ  
 
เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่ มีความ

หลากหลายทางเพศ พบว่าสื่อน าเสนอภาพตัวแทน ตามตารางท่ี 4.3 (4) ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ  

ความถี่ (%) 

ภาพตัวแทนแนวรับ (24 ครั้ง = 40.0%) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  10 16.7 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ 11 18.3 
ผู้พึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา 3 5.0 
ภาพตัวแทนแนวรุก (36 ครั้ง = 60.0%) 
ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา 9 15.0 
ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก 3 5.0 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต 12 20.0 
ผู้บริโภค ลูกค้า  12 20.0 
รวม 60 (100%) 

ตารางท่ี 4.3 (4) ภาพตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลายหลายทางเพศทีส่ื่อน าเสนอ 
 

 จากตารางที่ 4.3 (4) พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์สร้างภาพตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศเป็นแนวรุก (60.0%)  มากกว่า แนวรับ (40.0%)  สื่อได้ให้ภาพตัวแทนของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
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เพศเป็น “ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต” กับ “ผู้บริโภค ลูกค้า” ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน (20.0%) และ
ภาพ “ผู้ได้รับผลประโยชน์” (18.3 %) กับ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (16.7%) “ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา” 
(15.0%)  ในขณะที่ภาพ “ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก” และ ภาพ “ผู้พึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา” มีความถี่
นัอย (5.0%) เท่ากัน แสดงว่าภาพตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีหลากหลายรูปแบบ  
 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจข่าวทั่วไปที่น าเสนอภาพตัวแทนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศใน
ลักษณะปลุกเร้าความสนใจ สร้างความอ้ือฉาว (63 ข่าว) พบว่ามีข่าว 10 ข่าว ที่มีลักษณะของการตอกย้ าภาพ
เหมารวมและการใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะดูหมิ่นศักดิ์ศรีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การพาดหัวข่าว
ดังต่อไปนี้   

- ต ารวจจับกะเทยท่าแพแสบ หลอกหนุ่มจีนชมเมืองแถมชิมถั่วด า แล้วชิงทรัพย์หนี (ไทยรัฐ) 
- ย้อนคดีจับแก๊งกระเทยโจ๋ ฉกผ้าไหมไปจัดอีเว้นต์ ส านึกผิดแจ้งตร.จับเอง (ข่าวสด) 
- จ่าทหารติดเชื้อ-ลวงตุ๋ยดช.นับร้อย (ข่าวสด) 
- แจ้งจับ ‘จ่าถั่วด า’แม่ร้อง ‘ป’ ลูกแฝด 7 ขวบถูกตุ๋ย (แนวหน้า) 
- โวยต ารวจห้วยยอด-อืด คดีจ่าตุ๋ย เหยื่อดช.แฝด 7 ขวบ (ข่าวสด) 
- แม่ร้อง ‘ป’ – จี้คดีจ่าตุ๋ยดช. ช าเราฝาแฝด 7 ขวบ (ข่าวสด) 
- จับซาเล้งหื่นใส่ถุงก๊อปแก๊บตุ๋ยดช. (ข่าวสด) 
- รวบ ขรก.-ไฮโซ-อาจารย์ ตั้งกลุ่มไลน์ติดต่อตุ๋ยดช. (เดลินิวส์) 
- แฉสวนลุม เซ็กซ์เกย์ โจ๋งครึ่ม (ข่าวสด) 
- เซ็กซ์เกย์โผล่อีก สวนอีเดน ไม่ต่างจากสวนลุม (ข่าวสด) 
- กวาดล้างสาวประเภทสองเกลื่อนพัทยา สร้างภาพพจน์ใหม่ ปากน้ าบุกทลายซ่องบริการชายรัก

ชายลักลอบค้าประเวณี (แนวหน้า) 
- ถกวันนี้เข้ม ชาวสีม่วงมั่วเซ็กส์สวนสาธารณะ (คม ชัด ลึก) 

 
4.4. รายงานผลการวางกรอบข่าวและภาพตัวแทนของกลุ่มคนพิการ 
 

จากการศึกษากรอบการน าเสนอข่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคารพศักดิ์ศรีและสนับสนุนส่งเสริม
และปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนพิการ พบว่าหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมและแนวคุณภาพต่างก็ให้
ความส าคัญต่อเรื่องกลุ่มคนพิการ แต่ปรากฏในรูปแบบข่าวทั่วไปมากกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะข่าวเบาที่ มี
ลักษณะปลุกเร้าความสนใจ เช่น ภาพผู้พิการหาเลี้ยงครอบครัว มีสภาพความเป็นอยู่ที่รันทด และ มีการขอ
บริจาคเงินหรือความช่วยเหลือจ านวนมาก ในส่วนของข่าวที่มีเนื้อหาสร้างความอ้ือฉาว เน้นข่าวอาชญากรรม
ทั่วไป เช่น ถูกท าร้าย หรือเป็นผู้กระท าความผิด  เช่น โจรกรรม ท าร้ายร่างกาย-วิวาท ข่มขืน-อนาจาร 
ฆาตกรรม และอัตวินิบาตกรรม ในขณะเดียวกัน ก็มีการน าเสนอข่าวที่ให้ข้อมูลข่าวสาร  และ ข่าวทั่วไปที่มี
ลักษณะปุถุชนสนใจ โดยเฉพาะเรื่องคนพิการในฐานะนักกีฬาที่เข้าร่วมกีฬาพาราลิมปิกซึ่งตรงกับระยะเวลาที่
ศึกษาวิจัย  

 
ในส่วนของ การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะการเสริมแรง/ตอกย้ า ประเด็นที่คนพิการต้อง

ได้รับการปกป้องสิทธิ โดยเน้น 2 ประเด็นหลักคือการป้องกันการเสียสิทธิ และ ยืนยันการมีสิทธิ ในมิติความ
ปลอดภัย การจ้างงานคนพิการ สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้าเรียน สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และการ
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อ านวยความสะดวกโดยภาครัฐ ส าหรับข่าวที่มีลักษณะการส่งเสริม/สนับสนุน คนพิการเรียกร้องสิทธิของ
ตนเอง มีให้เห็นบทบาทเชิงรุก เช่น กรณีโกงเงินคนพิการ และความต้องการของผู้พิการในการเพ่ิมศักยภาพ 
เป็นต้น ที่น่าสนใจคือข่าวการเลือกตั้งกับผู้พิการ เป็นประเด็นที่โดดเด่นในห้วงเวลาที่วิจัย ที่มีลักษณะการ
ส่งเสริม/สนับสนุน เช่น คนพิการกับสิทธิเรื่องความพร้อมในการเลือกตั้ง การอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการใน
การเลือกตั้ง เป็นต้น ส าหรับแหล่งข่าวส าคัญในการรายงานข่าวกลุ่มคนพิการ พบว่ามาจากหน่วยงานราชการ
และรัฐบาลมากที่สุด โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการเมืองการปกครอง ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านสังคมความเป็นอยู่ ซึ่งล้วนแต่ให้ภาพผู้พิการที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ต้องการสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล มีนัยว่าหน่วยงานรัฐบาลเป็นฐานข้อมูลที่มีองค์ความรู้เรื่องการจัดการผู้พิการมากกว่า
แหล่งข่าวอ่ืน 

 
การก าหนดกรอบข่าวที่เน้นมิติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ พบว่าหนังสือพิมพ์ที่น ามาศึกษาจะเน้น

มิติด้านสิทธิทางสังคม-คุณภาพชีวิตปริมาณมากทั้งในข่าวแนวรับและแนวรุกที่มีนัยต่อสิทธิมนุษยชนของผู้
พิการ เช่น เรื่องการการพัฒนาเครือข่าวคนพิการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาสังคมเพ่ือคนพิการ การขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ จิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน มีมิติด้านสิทธิด้านเศรษฐกิจปรากฏในแนวตั้งรับ เช่น ข้อเสนอให้จ้างงานคนพิการใน
หน่วยงานรัฐ การส่งเสริมอาชีพให้คนพิการมีรายได้ แต่มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมืองกลับปรากฏน้อย 
เช่น นโยบายรัฐเพ่ือคนพิการ การคลังมีรายได้พร้อมหนุนสิทธิคนพิการ และพรรคการเมืองกับส่งเสริมสิทธิคน
พิการ เป็นต้น 

 
ส าหรับภาพตัวแทนผู้พิการ พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์น าเสนอภาพคนพิการในรูปแบบตื่นตัวเรื่องสิทธิใน

ความถี่น้อยมาก โดยภาพรวมแล้ว สื่อยังให้ภาพตัวแทนของกลุ่มคนพิการเป็น “ผู้ได้รับผลประโยชน์” และ “ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย” ซึ่งยังเป็นการตอกย้ าภาพเหมารวมว่าคนพิการส่วนใหญ่ยังต้องพ่ึงพิงเป็นภาระของสังคม 
และจากการศึกษาครั้งนี้ แม้จะพบว่ามีจ านวนข่าวทั่วไปเชิงลบต่อผู้พิการแต่ไม่มีข่าวใดที่มีลักษณะดูถูกศักดิ์ศรี
และละเมิดสิทธิคนพิการ 

 
เพ่ือขยายความข้อสรุปข้างต้น ผู้วิจัยขออธิบายเพ่ิมเติมด้วยรายละเอียดในหัวข้อ 4.4.1-4.4.4 

ดังต่อไปนี้  
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4.4.1 รูปแบบการน าเสนอข่าว และ แหล่งข่าว 
 
 หนังสือพิมพ์แนว 

คุณภาพ 
หนังสือพิมพ์แนว 

ประชานิยม 
ส านักข่าวท่ีเป็น 

สื่อออนไลน์ 
ประเภทข่าว (รวม 179 เร่ือง = 85.3%) 

 ข่าวปกติ  66 (89.2%) 84 (88.4%) 8 (80.0%) 

 ข่าวเชิงลึก  4 (5.4%) 3 (3.42%) 2 (20.0%) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 (5.4%) 8 (8.4%) - - 
รวม  74 (100%) 95 (100%) 10 (100%) 

ประเภทบทความและสารคดี (รวม 15 เรื่อง = 7.1%) 
 บทความ 5 (62.5%) 2 (50%) 3 (100%) 

 สารคด ี 3 (37.5%) 2 (50%) - - 
รวม 8 (100%) 4 (100%) 3 (100%) 

ประเภทการแสดงความคิดเห็น (รวม 16 เรื่อง = 7.6%) 
 บทบรรณาธิการ 8 (80%) 4 (66.7%) - - 

 คอลัมน์ 2 (20%) 2 (33.3%) - - 
รวม  10 (100%) 6 (100%) - - 
รวมทุกประเภท  
(210 ข่าว) 

92  105  13  

ตารางท่ี 4.3 (1) รูปแบบการน าเสนอข่าวกลุ่มคนพิการ 
 

ตาราง 4.2 (1) แสดงว่า หนังสือพิมพ์แนวประชานิยมมีจ านวนการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับกลุ่มคนพิการ
มากที่สุด (105 ข่าว) ในสัดส่วนใกล้เคียงกับหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ (95 ข่าว) โดยเป็นประเภทของข่าวปกติ
ในปริมาณสูงสุด (179 ข่าว) ในขณะที่ส านักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์น า เสนอข่าวกลุ่มคนพิการจ านวนน้อยที่สุด 
(13 ข่าว) เมื่อพิจารณารูปแบบอ่ืน ๆ พบว่าการน าเสนอในรูปบทความ/สารคดี (15 ข่าว) กับ การแสดงความ
คิดเห็น (16 ข่าว) มีสัดส่วนใกล้เคียงกันในสื่อทั้งสามประเภท โดยพบมากในกลุ่มหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ ใน
ภาพรวมสรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยให้พ้ืนที่บทความ/สารคดี และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกลุ่ม
คนพิการมากนัก (14.7%) เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่แบบข่าว (85.3%) 

 
  ส่วนแหล่งข่าวพบว่ามาจากหน่วยงานราชการและรัฐบาลมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าสื่อพ่ึงข้อมูลและ
ความคิดเห็นจากผู้มีอ านาจการปกครองและการบริหารประเทศเป็นหลักในการวางกรอบข่าว โดยสามารถ
จ าแนกได้ 4 ประเภทดังนี้  

 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการเมืองการปกครอง เช่น กระทรวงยุติธรรม (มีรายชื่อกรมใน
สังกัดที่ปรากฏเป็นแหล่งข่าวมากมาย อาทิ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงาน
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นิติวิทยาศาสตร์) กระทรวงมหาดไทย (เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง และโครงการตลาดเคหะ
ประชารัฐ) และ ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสังกัดนายกรัฐมนตรี 

 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านพัฒนาสังคม เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (เช่น กรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) กระทรวงแรงงาน (เช่น กรม
จัดหางาน ส านักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่ 2) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) 
(เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))   

 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข (เช่น กรมสุขภาพจิต 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)) โรงพยาบาลเด็ก องค์การแพทย์สถาบันสิรินธร 
โรงพยาบาลน้ าพอง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต าบล โรงพยาบาลหัวหิน 
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง โรงพยาบาลสุไหงปาดี โรงพยาบาลสุไหงโกลก และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี   

 หน่วยงานในระดับท้องถิ่น เช่น จังหวัดสระบุรี อบต.เชียงราก โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต าบล 
นายกอบจ.หนองบัวล าภู นายกเทศมนตรีต าบลนากลาง ฝ่ายปกครองอ าเภอนากลาง พม.จังหวัด
หนองบัวล าภู และ สภ.หลังสวน (ตามสถานที่ที่เป็นข่าว) 

 หน่ วยงานของรั ฐที่ รั บผิ ดชอบด้ าน การศึ กษา  ประกอบด้ วย  มหาวิทยาลั ยมหิ ดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ วิทยาลัยราชสุดา โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง ศูนย์
ศึกษาทางไกลนอกระบบจังหวัดตรัง และโรงเรียนสอนคนตาบอดแม่สาย  

 
แหล่งข่าวรองลงมาคือ กลุ่ม ชมรม สมาคม ซึ่งมีลักษณะการท างานที่หลากหลายแตกต่างกัน 

สามารถจ าแนกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามพันธกิจ หน้าที่ และการด าเนินกิจกรรม  
 กลุ่มท่ีท างานเพ่ือคนพิการโดยตรง ได้แก่ ชมรมคนพิการ มูลนิธิช่วยคนตาบอด กลุ่มออมทรัพย์คน

พิการ สมาคมเพ่ือเด็กพิการแต่ก าเนิดชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ชมรมประสาทหู
เทียมแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ 
เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

 กลุ่มที่ท างานสังคมสงเคราะห์ทั่วไป ได้แก่ สมาคมแม่บ้านทหารบก สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย สมาคมวางแผนครอบครัว ศูนย์เด็กเล็ก มูลนิธิมหาไถ่ อาสาสมัครกู้ภัย 

 กลุ่มองค์กรต่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย
แปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability หรือ APCD) และ องค์กรยูนิเซฟ 
(United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)) 

 กลุ่มอ่ืน ๆ ได้แก่ สมาคมนักข่าวปทุมธานี เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมธมวิไล ชมรมจักรยาน
สามวัยบางเดื่อปทุมธานี กลุ่มเยาวชนนักประดิษฐ์ กลุ่มผู้ใจบุญในแฟนเพจเฟซบุ๊ก และสมาคมผู้
ก ากับภาพยนตร์ไทย 

 
แหล่งข่าว เอกชน มีกระจัดกระจายตามประเด็นข่าวที่น าเสนอ ได้แก ่ 
 กลุ่มพลังงานและการคมนาคมขนส่ง เช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัทรถไฟฟ้าบีทีเอส 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
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 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น Samsung เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด  
ร้านกาแฟอะแมซอน โรงแรมแกรนไฮแอท ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน บริษัทเฟอร์ฟูมเมอร์ส
เวิลด์ บริษัทราชาเซรามิก และบริษัทน าเซา (ประเทศไทย) 

 กลุ่มธนาคาร ประกันภัยและบริการเพื่อสุขภาพ เช่น ธนาคารธนชาติ ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) กรุงไทยแอคซ่า ไทยประกันชีวิต บริษัทโรช ไทยแลนด์ จ ากัด 

 รวมทั้งปัจเจกบุคคลทั่วไป ๆ จ านวนหนึ่งด้วย เช่น บาริสตา้คนพิการ ดีเจ-นักดนตรีผู้พิการ นักวิ่ง
พิการ พยาบาล คุณครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชาวบ้านที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้พิการ 

 
4.4.2 ประเภทและทิศทางการน าเสนอกลุ่มคนพิการ 
 
ประเภทการรายงาน ลักษณะเด่น ข่าว % 
1. การรายงานข่าวท่ัวไป รวม 171 ข่าว (81.4%) 
1.1 การรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเป็น
กลาง  
มี 66 ข่าว (28.9%) 
 

ให้ข้อมูลข่าวสาร  
 

52 24.8 

ปุถุชนสนใจ  
 

14 6.7 

1.2 การรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเชิง
ลบ มี 105 ข่าว (40.5%) 

ปลุกเร้าความสนใจ 
 

79 37.6 

สร้างความอ้ือฉาว  
 

26 12.4 

2. การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มีทิศทางเชิงบวก 
รวม 39 ข่าว (30.6%) 
2.1 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิง
บวกและแนวตั้งรับ  

เสริมแรง/ตอกย้ า 
 

28 13.3 

2.2 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิง
บวกและแนวรุก  

ส่งเสริม/สนับสนุน 
 

11 5.2 

รวมทั้งหมด 210 100 

ตารางท่ี 4.4 (2) ประเภทการรายงานข่าวและทิศทางการน าเสนอข่าวกลุ่มคนพิการ 
 

ตารางท่ี 4.4 (2) พบว่ารูปแบบการรายงานข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มคนพิการมีปริมาณสูงมาก (81.4%) 
โดยเป็นการรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเชิงลบถึงครึ่งของข่าวทั่วไป (40.5%) จ าแนกเป็นข่าวทั่วไปที่มีลักษณะ
ปลุกเร้าความสนใจ (37.6%) เช่น คนพิการประสบอุบัติเหตุ (7 ข่าว) คนพิการถูกท าร้าย (แต่ไม่ใช่การละเมิด
สิทธิ์) (6 ข่าว) ผู้พิการหาเลี้ยงครอบครัว (3 ข่าว) และที่ปรากฏมากคือการขอบริจาคเงินหรือความช่วยเหลือ 
(14 ข่าว) เช่น ขอบริจาคดวงตาเพราะปัญหาการขาดแคลน ขอบริจาควีลแชร์ให้ผู้พิการ ขอบริจาคเนื่องจาก
สภาพความเป็นอยู่ที่รันทด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบข่าวทั่วไปที่มีเนื้อหาสร้างความอ้ือฉาว (12.4%) เช่น 
โจรกรรม (5 ข่าว) ท าร้ายร่างกาย-วิวาท (7 ข่าว) ข่มขืน-อนาจาร (15 ข่าว) ฆาตกรรม (3 ข่าว) อัตวินิบาตกรรม 
(4 ข่าว) ทั้งท่ีเป็นผู้ถูกกระท าและผู้กระท าความผิดเอง ผู้วิจัยจึงจัดเป็นรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเชิงลบ ทั้งนี้
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ข่าวกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นการรายงานสภาพการณ์ หรือ ประสบการณ์ของผู้พิการ โดยไม่ได้อ้างถึงหรือเชื่อมโยง
กับมิติสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ แต่หากมีตัวอย่างข่าวประเภทนี้ที่น าเสนอภาพผู้พิการในลักษณะที่เข้าข่ายดูหมิ่น
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว ผู้วิจัยจะน าไปอธิบายในหัวข้อ 4.4.4 ต่อไป  

 
ในขณะเดียวกัน มีการน าเสนอข่าวที่เป็นกลางที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร 

(24.8%) เช่น คนพิการแสดงความสามารถ (3 ข่าว) ข่าวช่วยผู้พิการในพ้ืนที่น้ าท่วม (2 ข่าว) การส่งเสริมให้มี
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของคนพิการ (1 ข่าว) คนพิการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  
(1 ข่าว) และ การเซ็น MOU ส าหรับกิจกรรมคนพิการ (1 ข่าว) ในส่วนของข่าวที่มีลักษณะปุถุชนสนใจ (6.7%) 
ได้แก่ ปัญหาของความพิการแต่ก าเนิดแก้ได้ด้วยวิตามินโฟลิก (1 ข่าว) ความบกพร่องทางการได้ยินสามารถ
รักษาให้หายได้ (1 ข่าว) เทคโนโลยีการแพทย์กับผู้พิการ (2 ข่าว) แอพพลิเคชันการท่องเที่ยวที่อ านวยความ
สะดวกสบายให้คนพิการเพ่ิมขึ้น (1 ข่าว) คนพิการซ่อมถนนให้ชาวบ้าน ท าความดีให้ชุมชน (2 ข่าว) และ  
ผู้พิการชว่ยเหลือครอบครัว (1 ข่าว) เป็นต้น  

 
ประเด็นข่าวทั่วไปที่โดดเด่นและมีปริมาณมาก คือข่าวที่น าเสนอเรื่องคนพิการในฐานะนักกีฬา เช่น 

นักกีฬาพาราลิมปิก นักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬาทั่วไป (41 ข่าว) จ านวนข่าวที่ปรากฏมากนี้เนื่องจาก มีการ
แข่งขันพาราลิมปิกในระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย ซึ่งจ าแนกเนื้อหาได้ 6 ประเภท ทั้งนี้ ในการลงรหัส พบว่าหลาย
ข่าวมีเนื้อหาที่ปรากฏมากกว่า 1 เนื้อหา จึงมีการนับซ้ า และจัดเข้ากลุ่มให้ข้อมูลข่าวสาร แม้ว่าอาจจะสามารถ
ตีความได้ว่าข่าวเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพของคนพิการ แต่เมื่อพิจารณาเนื้อข่าวและเป็นเพียงการรายงานผล
การแข่งขันตามปกติมากกว่าจะมีนัยต่อการการสนับสนุนมิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการ จึงนับเป็น
ข่าวประเภท “ให้ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 

 การรายงานผลการแข่งขันกีฬา รายงานว่าใครชนะหรือแพ้ ใครได้เหรียญรางวัล (ความถ่ี 29 ครั้ง) 
 การสนับสนุนกีฬา / นักกีฬาพิการ ส่วนมากเป็นประเด็นมอบเงินรางวัลสนับสนุนทัพนักกีฬาก่อน

เดินทางไปแข่งขัน รวมถึงให้เงินรางวัลสนับสนุนนักกีฬาที่ไปท าการแข่งขันและได้รับชัยชนะ ได้
เหรียญรางวัล (ความถี่ 15 ครั้ง) 

 การสร้างแรงบันดาลใจ พบเนื้อหาลักษณะหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนพาเยาวชนคนพิการไป 
ชมนักกีฬาพิการแข่งขัน รวมนักกีฬาเข้าพบบุคคลส าคัญก่อนเดินทางไปแข่งขัน (ความถ่ี 7 ครั้ง)  

 การประเมินความสามารถและแสดงความชื่นชม ให้ก าลังใจนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล เช่น ยอด
เยี่ยม ผลงานดี ผลงานเด่น (ความถ่ี 8 ครั้ง) 

 การรายงานข่าวกีฬาทั่วไป เช่น อินโดนีเซีย ประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งเอเชียนพาราเกมท าไอดี
การ์ดลงทะเบียนนักกีฬาให้ไม่ทัน เจ้าภาพไม่ได้จัดอาหารให้รับประทาน และข่าวความพร้อม
โดยทั่วไปของการแข่งขันกีฬาคนพิการ (ความถ่ี 6 ครั้ง)  

 เนื้อหาการที่นักกีฬาคนพิการเดินทางกลับจากการแข่งขัน และเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ 
(ความถ่ี 1 ครั้ง)  

 
ในส่วนของ การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะการตอกย้ า/เสริมแรง ประเด็นที่คนพิการต้อง

ได้รับการปกป้องสิทธิ (13.3%) (แนวตั้งรับ) โดยจ าแนกเป็น 1) ป้องกันการเสียสิทธิ เช่น การโกงเงินคนพิการ 
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(5 ข่าว) คนพิการไม่ได้รับสิทธิทางกฎหมายอย่างครบถ้วน (3 ข่าว) คนพิการไม่ได้เงินช่วยเหลือ 800 บาทตาม
สิทธิ (1 ข่าว) และ 2) ยืนยันการมีสิทธิแทนผู้พิการ เช่น การแก้ปัญหาความปลอดภัยให้คนพิการ (3 ข่าว) การ
จ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ (3 ข่าว) เงินสนับสนุนคนพิการ ให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานเด็กที่ใช้ประสาทหู
เทียมในการเข้าเรียน/สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล (1 ข่าว) การอ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึง
บริการภาครัฐเร็วขึ้น  (1 ข่าว) 

 
ส าหรับข่าวที่มีลักษณะการส่งเสริม/สนับสนุนนั้น พบว่ามีข่าวแนวรุกที่ผู้พิการเรียกร้องสิทธิของตนเอง 

มี 11 ข่าว เช่น ผู้พิการยื่นหนังสือที่ DSI กรณีโกงเงินคนพิการ (3 ข่าว) ผู้พิการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ (2 ข่าว) 
บทความตั้งค าถามสังคม “พิการแล้วไง” (1 ข่าว) ผู้พิการฟ้อง รฟม.เรื่องไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก (1 ข่าว)  
นอกจากนี้ ประเด็นที่โดดเด่นในห้วงเวลาที่วิจัยคือ ข่าวการเลือกตั้งกับผู้พิการ (3 ข่าว) จากการศึกษา พบว่ามี 
รายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะการส่งเสริม/สนับสนุน เช่น คนพิการกับสิทธิเรื่องความพร้อมในการ
เลือกตั้ง (3 ข่าว) ส่วนข่าวที่มีลักษณะการเสริมแรง/ตอกย้ า ประเด็น เช่น การอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการใน
การเลือกตั้ง (1 ข่าว)  
 
4.4.3 มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการที่ปรากฏในข่าว 
  

จากการศึกษาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการพบว่ามีเนื้อหาที่
เสริมแรง/ตอกย้ า (38 ครั้ง) มากกว่าเนื้อหาที่ส่งเสริม/สนับสนุนสิทธิมนุษยชน (14 ครั้ง) ตามตาราง 4.4 (3) 

 
สิทธิมนุษยชน เสริมแรง/ตอกย้ า  ส่งเสริม/

สนับสนุน 
 

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต 19 (52.8%) 7 (50.0%) 
ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ 14 (38.9%) 3 (21.4%) 
ด้านการเมือง-ความเป็น
พลเมือง 

3 (8.3%) 4 (28.6%) 

รวมทั้งหมด  
(ความถี่ 50 ครั้ง) 

36 (100%) 14 (100%) 

ตารางท่ี 4.3 (3) มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการในข่าว 
 
เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะการเสริมแรง/ตอกย้ าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

มนุษยชนของกลุ่มคนพิการโดยเน้นมิติต่าง ๆ  ตามล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 
 มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนาเครือข่ายคนพิการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือคนพิการ ซึ่งมีเนื้อหาปรากฏกระจัดกระจาย เช่น สร้าง
กิจกรรมเสริมศักยภาพให้แก่ผู้พิการ (2 ข่าว) กองทุน UN ร่วมท า MOU ขับเคลื่อนงานคนพิการ
กับ 3 สถาบันในไทย (2 ข่าว) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (1 ข่าว) การจัด
ฝึกอบรมให้พนักงานพิการมีความเข้าใจสวัสดิการต่าง ๆ (1 ข่าว) การคิดระบบการดูแลผู้ผู้ป่วย 
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ติดเตียง (รวมผู้สูงอายุ) (1 ข่าว) ให้ความรู้ให้เยาวชนพิการเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์  (1 ข่าว)  
ความเข้าใจระหว่างงานศิลปะกับผู้พิการทางสายตาผ่านการเรียนผ่านศิลปะด้วยฝ่ามือ (1 ข่าว) 
จัดท าหนังสือนิทานภาพนูนให้เด็กพิการทางสายตาเพ่ือการเรียนรู้ (1 ข่าว) การสร้างโรงพยาบาล
เพ่ือผู้พิการเพ่ือเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล (1 ข่าว) การเข้าถึงและปรับปรุงบริการการ
ถ่ายทอดสดเพื่อการรับรู้ของคนพิการ (1 ข่าว) เป็นต้น 

 มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ เช่น กฎหมายการจ้างงานผู้พิการ (5 ข่าว) อาชีพและการจ้างงานคน
พิการ (4 ข่าว) หน่วยงานรัฐส่งเสริมอาชีพให้คนพิการมีรายได้ (3 ข่าว) การเข้าถึงสิทธิการท างาน
ข้าราชการ รัฐบาลหวังดันการจ้างงานคนพิการท างานรัฐแบบ 100 % (2 ข่าว) เป็นต้น 

 มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง พบเนื้อหา นโยบายรัฐเพื่อคนพิการและมาตรา 35 ส่งเสริม
อาชีพผู้พิการ 8,000 คน (2 ข่าว) การคลังมีรายได้พร้อมหนุนสิทธิคนพิการ (1 ข่าว) ข่าวเบี้ยคน
พิการ (1 ข่าว) การอ านวยความสะดวกให้ผู้พิการในการเลือกตั้ง (1 ข่าว) พรรคการเมืองเสนอ
สิทธิเพ่ือคนพิการ (1 ข่าว) เป็นต้น 

 
การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะส่งเสริม/สนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของ

กลุ่มคนพิการ พบความถี่ของมิติด้านต่าง ๆ ตามล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้  
 มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต เช่น ข่าวผู้พิการที่มีความสามารถดูแลตัวเองได้ (3 ข่าว)  ผู้พิการที่

เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม (2 ข่าว) คนพิการร้อง BTS และทางเท้าไม่อ านวยความสะดวก  
(1 ข่าว) ข่าวผลักดันให้ออกกฎหมายทดสอบการได้ยินเด็กแรกเกิด (1 ข่าว) 

 มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง การเรียกร้องความยุติธรรมโดยตัวแทนเครือข่ายคนพิการ 
ยื่นเรื่อง DSI ขอความเป็นธรรมโกงเรื่องสิทธิคนพิการ (3 ข่าว) ขอตัวแทนพรรคการเมือง
สนับสนุนสิทธิคนพิการ (1 ข่าว)   

 มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ เช่น เรียกร้องให้มีการจ้างงานคนพิการ (1 ข่าว) ร้องขอกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพให้คนพิการ (1 ข่าว) ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายกรณีจ้างงานคนพิการท างานรัฐ (1 ข่าว) 

 
 
4.4.4 ภาพตัวแทนที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อ  
 เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิการ พบว่าสื่อ
น าเสนอภาพตัวแทน ตามตารางท่ี 4.4 (4) ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพตัวแทนของกลุ่มคนพิการ 
 

ความถี่ (%) 

ภาพตัวแทนแนวรับ (31 ครั้ง = 70.5%) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  11 25.0 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ 12 27.3 
ผู้พึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา 8 18.2 
ภาพตัวแทนแนวรุก (13 ครั้ง = 29.5%) 
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ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา 6 13.6 
ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก 2 4.5 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต 3 6.8 
ผู้บริโภค ลูกค้า  2 4.5 
รวม 44 (100%) 

 ตารางท่ี 4.4 (4) ภาพตัวแทนของกลุ่มคนพิการในสื่อ 
 

 จากตารางที่ 4.4 (4) พบว่าสื่อหนังสือพิมพ์ให้ภาพตัวแทนของกลุ่มคนพิการในแนวรับ (70.5%) 
มากกว่าแนวรุก (29.5%) กล่าวคือ ภาพของผู้พิการจะยังเป็นภาพที่รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยดูแลใน
ฐานะผู้พ่ึงพิงสังคม เช่น “ผู้ได้รับผลประโยชน์” (27.3%) และ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (25.0%) ซึ่งยังเป็นภาพ
จ าของผู้พิการที่เป็นภาระของสังคมที่รัฐควรจะมาจัดการดูแล ในขณะภาพผู้พิการที่เป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาจัดการ
ปัญหาและพ่ึงพาตัวเองในบทบาท “ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา” (13.6%) “ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้
ชีวิต” (6.8%) ในขณะที่ภาพคนพิการในฐานะ “ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก” กับ “ผู้บริโภค ลูกค้า 
ผู้รับบริการ” มีความถ่ีเท่ากัน (4.5%) 
 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจข่าวทั่วไปที่น าเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มผู้พิการในลักษณะปลุก เร้าความ
สนใจ สร้างความอ้ือฉาว (105 ข่าว) พบว่าในขณะที่ข่าวทั่วไปส่วนใหญ่พาดหัวข่าวให้ข้อเท็จจริง หรือ กระตุ้น
ให้ติดตามข้อเท็จจริง แต่มีข่าว 2 ข่าว ที่มีลักษณะของการใช้น้ าเสียงยั่วล้อกับความพิการที่ผูกโยงกับเรื่องเพศ
ซ่ึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของผู้พิการในข่าว  

- มีปัญหาแค่บางจุด คลายข้อสงสัย อ้ึบได้จริงหรือ? หลังสาว 17 อ้าง ‘ฤาษีเป็นโปลิโอ’ ข่มขืน
มาราธอน (ไทยรัฐ) 

- หนุ่มพิการอ้างเป็น ฤาษีตาไฟ มอบตัว ปัดข่มขืนสาว 17 ชี้รา่งกายแบบนี้จะเอาใครได้ (ข่าวสด) 
 
 
4.5. รายงานผลการวางกรอบข่าวและภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์  
 

การวางกรอบข่าวส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ พบการน าเสนอรูปแบบ “ข่าว” เป็นหลักโดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์แนวประชานิยมที่เล่นข่าวเบาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ การปลุกเร้าอารมณ์ การสร้างความอ้ือฉาว 
โดยกลุ่มชาติพันธุ์มักเป็นผู้ก่อเหตุ (กรณีค้ายาเสพติด ก่ออาชญากรรม) หรือ เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ (ถูก
ข่มขืน) โดยเฉพาะข่าวสาวม้งถูกผู้ใหญ่บ้านข่มขืนและฆ่าตัวตายเป็นข่าวสะเทือนขวัญที่ได้รับการน าเสนอ
ติดต่อกันหลายวัน (22 ข่าว) ซึ่งไม่ปรากฏข่าวที่มีลักษณะติดตามความคืบหน้านี้ในการรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการรายงานข่าวเบา เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง
ลักษณะการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวกิจกรรม ทั้งนี้ แหล่งข่าวที่เป็นผู้ก าหนดประเด็นข่าวและ/หรือให้ข้อมูล 
การรายงานข่าวของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ  ตามมาด้วยองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ผลักดันเรื่องสิทธิ ท าให้เรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์มีเนื้อหาและภาพตัวแทนที่หลากหลาย 

 
อย่างไรก็ดี ผลวิจัยพบสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างการรายงานข่าวเฉพาะสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติ

พันธุ์ทั้งแนวรับและแนวรุก กล่าวคือ รายงานข่าวแนวรับ มีเรื่องเด่นเกี่ยวกับ สัญชาติไทยส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ 
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การเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ นโยบายรัฐและกระบวนการยุติธรรมเพ่ือสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์  แม้ว่าจะส่งผล
กระทบด้านบวกต่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ก็มีทิศทางตั้งรับเพราะมีเนื้อหา
ที่รายงานข่าวสารที่ตอกย้ า/เสริมแรงเกี่ยวกับประเด็นสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยพูดกันมาก่อนหน้านี้ ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มท่ีมีทิศทางแนวรุก จะมีเนื้อหาที่ส่งเสริม/สนับสนุนสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะของการ
ผลักดันประเด็นทางด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในมิติใหม่ ๆ เช่น เรื่องความยุติธรรมทางกฎหมาย (กรณีชัยภูมิ 
ป่าแส นักกิจกรรมเยาวชนชาติพันธุ์ลาหู่ที่ถูกทหารยิงเสียชีวิต) การร้องเรียนให้แก้อคติจากสื่อบันเทิง (กรณี 
ละครโทรทัศน์ “อังกอร์” สร้างตัวละครโจรกะเหรี่ยง ดูหมิ่นกลุ่มชาติพันธุ์) และ การเรียกร้องสิทธิความเป็น
พลเมือง (การต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิปู่คออ้ีผู้น าจิตวิญญาณชาวปกาเกอะญอซึ่งถึงแก่กรรมลง) รวมทั้ง การ
เคารพความแตกต่างและการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม (นโยบายรัฐว่าด้วยยอมรับความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์) เป็นต้น  

 
เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อ จะพบว่ารายงานข่าวเฉพาะทั้ งสองประเภทให้น้ าหนักมากที่สุดกับมิติ

ด้านสิทธิทางสังคม-คุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ (เช่น การเคารพอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ) 
ตามมาด้วยมิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง (เช่น สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งค าถามกับกระบวนการยุติธรรม
กรณีการวิสามัญ) ในขณะที่มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ (ปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจ้างงาน การส่งเสริม
เศรษฐกิจและรายได้ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) ปรากฏน้อยกว่าสองมิติแรก 
และมีเรื่องสิทธิวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปรากฏร่วมอยู่ด้วย  

 
ภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏในการรายงานข่าวเฉพาะที่เน้นสิทธิมนุษยชนมีสัดส่วนระหว่างภาพ

ตัวแทนในลักษณะแนวรับและภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์แนวรุกใกล้เคียงกัน แสดงว่าสื่อน าเสนอภาพอัน
หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ดี ในการรายงานข่าวปกติที่มีทิศทางเชิงลบ พบการใช้ภาพเหมารวมใน
การพาดหัวข่าว โดยเฉพาะ “ม้งค้ายา” (12 ข่าว) ที่สร้างภาพลบและตอกย้ าภาพจ าของสังคมเรื่องชาวม้ง กับ
กระบวนการค้ายาเสพติดท่ีมีมาช้านาน  

 
เพ่ือขยายความข้อสรุปข้างต้น ผู้วิจัยขออธิบายเพ่ิมเติมด้วยรายละเอียดในหัวข้อ 4.5.1 -4.5.4 

ดังต่อไปนี้  
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4.5.1 รูปแบบการน าเสนอ และ แหล่งข่าว 
 หนังสือพิมพ์แนว 

คุณภาพ 
หนังสือพิมพ์แนว 

ประชานิยม 
ส านักข่าวท่ีเป็น 

สื่อออนไลน์ 
ประเภทข่าว (รวม 116 เร่ือง = 86.0%) 

 ข่าวปกติ  44 (93.6%) 64 (97.0%) 2 (75.0%) 

 ข่าวเชิงลึก  2 (4.3%) - - 1 (25.0%) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 (2.1%) 2 (3.0%) - - 
รวม  47 (100%) 66 (100%) 3 (100%) 

ประเภทบทความและสารคดี (รวม 13 เรื่อง = 9.6%) 
 บทความ 6 (75.0%) 4 (50%) - - 

 สารคด ี 2 (25.0%) - - 1 (100%) 
รวม 8 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 

ประเภทการแสดงความคิดเห็น (รวม 6 เรื่อง = 4.4%) 
 บทบรรณาธิการ 1 (25%) - - - - 

 คอลัมน์ 3 (75%) 2 (100%) - - 
รวม  4 (100%) 2 (100%) - - 
รวมทุกประเภท  
(135 ข่าว) 

59  72 
 

 4  

ตารางท่ี 4.5 (1) รูปแบบการน าเสนอข่าวกลุ่มชาติพันธุ์ 
 
ในตางราง 4.5 (1) เมื่อเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ทั้งสองประเภท พบว่า หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม 

(72 ข่าว) น าเสนอข่าวกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่าหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ (59 ข่าว) โดยเป็นประเภทของข่าวปกติ
ทั่วไปในปริมาณสูงสุดที่สุด ในขณะที่สื่อออนไลน์มีรายงานข่าวทุกรูปแบบเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์น้อยที่สุด (4 
ข่าว) เมื่อพิจารณารูปแบบอ่ืน ๆ พบว่าการน าเสนอในรูปบทความ/สารคดี (13 ข่าว) และ การแสดงความ
คิดเห็น (6 ข่าว) โดยพบมากในกลุ่มหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ค่อย
ให้พ้ืนที่บทความ/สารคดี และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ (14.0%) เมื่อเปรียบเทียบกับ
พ้ืนที่แบบข่าว (86.0%) 
 
 ในกรณีของแหล่งข่าวที่เป็นผู้ก าหนดประเด็นข่าวและ/หรือให้ข้อมูลการรายงานข่าวของกลุ่มชาติพันธุ์
นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ สะท้อนให้เห็นว่าสื่อพ่ึงข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้มีอ านาจการ
ปกครองและการบริหารประเทศเป็นหลักในการวางกรอบข่าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข่าวและ
ประเด็นเก่ียวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์มากมายโดยจ าแนกได้ 6 กลุ่มหลักคือ 

 หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย เช่น ศาลฎีกา ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง 

 หน่วนงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการเมืองการปกครอง เช่น กระทรวงมหาดไทย (เช่น กรมการ
ปกครอง) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) ส านักเลขานุการกองทัพบก กองบังคับบัญชา
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ควบคุมพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักเร่งรัดพัฒนาชนบท สภาองค์กรชุมชนต าบลปอ สภา
องค์กรชุมชนต าบลตับเต่า เป็นต้น 

 หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เช่น กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์
ป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ศูนย์ศิลปาชีพ กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
เป็นต้น 

 หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านความเป็นอยู่คุณภาพชีวิต เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กรมประชาสงเคราะห์ ส านักหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ สวทช. เชียงใหม่ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ ารุง สถาบันวิจัยสังคม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล โรงพยาบาลป่าบอน เป็นต้น 

 หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนาความรู้ เช่น กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และการกิจการโทรคมนาคม (กทปส.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น 

 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชาติ พรรคอนาคตใหม่ พรรคพลังท้องถิ่นไทย ที่ใช้ปัญหาเรื่อง
การขอสัญชาติไทย และ ที่ดินท ามาหากินของกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างประเด็นข่าว เนื่องจากห้วงเวลา
ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้เป็นระยะเวลาที่ตัวแทนพรรคการเมืองต่าง ๆ เริ่มออกตัวส าหรับเตรียม
หาเสียงเลือกตั้ง  
 

 นอกจากนี้ ยังปรากฏแหล่งข่าวส าคัญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของกลุ่มชาติพันธุ์ 
หน่วยงานองค์กรในการผลักดันเรื่องสิทธิอีกมากมาย ซึ่งมีการด าเนินการและการบริหารภายในขององค์กรที่
หลากหลาย เช่น 

 มูลนิธิและกลุ่มส่งเสริมสิทธิ เช่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนพ้ืนที่สูง มูลนิธิแอดแวน
ติสเพ่ือการพัฒนาและบรรเทาทุกข์แอ๊ดดร้าประเทศไทย มูลนิธิบ้านสวนพลู มูลนิธิ Save the 
Children และ แพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
 กลุ่ม ชมรม สมาคมที่มีบทบาทในการผลักดันประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน เช่น สมาคมนัก
กฎหมายสิทธิฯ สภาทนายความ เครือข่ายกะเหรี่ยง คณะท างานช่วยเหลือคดีความเผาบ้านกะเหรี่ย ง
แก่งกระจาน ตัวแทนกลุ่มชาวเขา คณะธรรมจาริก ชาวบ้านแม่วะหลวง ชมรมชาวม้งแห่งประเทศไทย  
 องค์กรอ่ืน ๆ เช่น องค์การมหาชน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) และ เอกชน (บริษัท อิชิตัน)  
 
อนึ่ง ยังพบปัจเจกบุคคลในลักษณะตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์  และของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในประเด็นสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ต ารวจเพชรบุรี รองอธิบดี DSI สารวัตรสอบสวน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นายอ าเภอ
แม่จันทร์ นายสุรพงษ์ กองจันทึก (ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ เจ้าหน้าที่อ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ผู้ใหญ่บ้านแม่วะ
หลวง ครูโรงเรียนปริ้นรอแยลส์ เป็นต้น ซ่ึงแสดงถึงแหล่งข่าวระดับปัจเจกบุคคลที่การกระจัดกระจาย 
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4.5.2 ประเภทและทิศทางการน าเสนอกลุ่มชาติพันธุ์  
 
ประเภทการรายงาน ลักษณะเด่น ข่าว % 
1. การรายงานข่าวท่ัวไป รวม 103 ข่าว (69.4%) 
1.1 การรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเป็น
กลาง มี 25 ข่าว (28.9%) 
 

ให้ข้อมูลข่าวสาร  16 20.7 

ปุถุชนสนใจ  
 

9 8.2 

1.2 การรายงานข่าวทั่วไปที่เชิงลบ  
มี 78 ข่าว (40.5%) 

ปลุกเร้าความสนใจ  33 16.8 

สร้างความอ้ือฉาว  
 

45 23.7 

2. การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน มีทิศทางเชิงบวก 
รวม 32 ข่าว (30.6%) 
2.1 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิง
บวกและแนวตั้งรับ  

เสริมแรง/ตอกย้ า 
 

19 18.1 

2.2 การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทางเชิง
บวกและแนวรุก  

ส่งเสริม/สนับสนุน 
 

13 12.5 

รวมทั้งหมด 135 100 

ตารางท่ี 4.5 (2) ประเภทการรายงานข่าวและทิศทางการน าเสนอข่าวกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

จากตารางข้างต้น รูปแบบการรายงานข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ (69.4%) มีปริมาณมากกว่า
การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ (30.6%) แสดงให้เห็นว่าสื่อน าเสนอ
การรายงานข่าวกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะการรายงานข่าวปกติ แต่พบว่ามีทิศทางการรายงานข่าวที่เป็นลบ
ปริมาณมาก (40.5%) ในลักษณะปลุกเร้าความสนใจ เช่น อดีตผู้ใหญ่บ้านที่ข่มขืนสาวม้ง ซึ่งสื่อหลายฉบับ
น าเสนอเป็นข่าวต่อเนื่องหลายวัน (22 ข่าว) หรือ สร้างความอ้ือฉาว  เช่น ลักลอบขน/จ าหน่ายยาเสพติด (13 
ข่าว) ฆาตกรรม (3 ข่าว) อุบัติเหตุ (2 ข่าว) ฆ่าสัตว์ป่าสงวน (2 ข่าว) เป็นต้น ผู้วิจัยจึงจัดเป็นรายงานข่าวทั่วไป
ที่มีทิศทางเชิงลบ ทั้งนี้ข่าวกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นการรายงานสภาพการณ์ หรือ ประสบการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดยไม่ได้อ้างถึงหรือเชื่อมโยงกับมิติสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ แต่หากมีตัวอย่างข่าวประเภทนี้ที่น าเสนอภาพกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในลักษณะที่เข้าข่ายดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว ผู้วิจัยจะน าไปอธิบายในหัวข้อ 4.5.4 ต่อไป 

 
ส าหรับการรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงเพ่ือให้เป็นข้อมูลข่าวสาร เช่น การเสียชีวิตของผู้น าจิตวิญญาณ

ปู่คออ้ี (8 ข่าว) ขอความช่วยเหลือเพราะขาดแคลนเครื่องอุปโภค (3 ข่าว)  และเรื่องแนวปุถุชนสนใจ เช่น 
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (5 ข่าว) การแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์ (2 ข่าว) กลุ่มชาติพันธุ์
บวชหมู่ (1 ข่าว) และ ชื่นชมเด็กชาวมานิเรียนเก่ง (1 ข่าว) เป็นต้น 
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ในขณะที่การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น มีเนื้อหาที่ข่าว
ทีต่อกย้ า/เสริมแรงเกี่ยวกับประเด็นสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในทิศทางตั้งรับ เช่น ปัญหาสัญชาติไทยส าหรับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ (5 ข่าว) การเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่นการศึกษา การตรวจสุขภาพ (4 ข่าว) นโยบายรัฐเพื่อความเท่า
เทียมของกลุ่มชาติพันธุ์ (2 ข่าว) และ ปัญหากระบวนการยุติธรรม (2 ข่าว) เป็นต้น ในขณะเดียวกันกลุ่มที่มี
ทิศทางเชิงรุกจะมีเนื้อหาที่ส่งเสริม/สนับสนุน การเรียกร้องการคุ้มครองตามสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์โดยมี
ลักษณะของการผลักดันประเด็นทางด้านสิทธิในมิติใหม่ ๆ  เช่น การพัฒนาอาชีพ/การจ้างงานส าหรับกลุ่มชาติ
พันธุ์ (3 ข่าว) ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ชี้ปัญหาบัตรทองที่ได้รับอย่างไม่ทั่วถึง (2 ข่าว) การผลักดันนโยบายให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2 ข่าว) รวมไปถึงสิทธิทางกฎหมายด้วย เช่น ข้อเสนอแนะจาก
ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ว่าด้วยการรับความคุ้มครองตามกฎหมาย (1 ข่าว) จากประเด็นข่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า
เป็นเรื่องที่ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ชี้ให้เห็นปัญหาของการด าเนินนโยบาย หรือ ความพยายามในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในสังคมไทยในลักษณะเชิงรุก   

 
4.5.3 มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏในข่าว 

  
จากการศึกษาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่ามีเนื้อหา

ที่ส่งเสริม/สนับสนุนสิทธิมนุษยชน (28 ครั้ง) มากกว่าเนื้อหาที่เสริมแรง/ตอกย้ า (19 ครั้ง) แต่พบว่าทั้ง 2 
ประเภทมีจุดเน้นในมิติต่าง ๆ ในสัดส่วน (%) ที่ใกล้เคียงกัน ตามตาราง 4.5 (3) 

 
สิทธิมนุษยชน เสริมแรง/ตอกย้ า  ส่งเสริม/

สนับสนุน 
 

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต 7 (36.8%) 11 (40.7%) 
ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ 4 (21.1%) 5 (18.5%) 
ด้านการเมือง-ความเป็น
พลเมือง 

8 (42.1%) 11 (40.7%) 

รวมทั้งหมด (ความถ่ี 46 ครั้ง) 19 (100.0%) 27 (100.0%) 
ตารางท่ี 4.5 (3) มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในข่าว 
  
 เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะการเสริมแรง/ตอกย้ าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุโดยเน้นมิติต่าง ๆ  ตามล าดับมากไปหาน้อย ดังนี้  
 

 มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต การรายงานข่าวมิติทางด้านสังคมเน้นในเรื่องของการ
พัฒนาหรือยกระดับความเป็นอยู่และสิทธิที่กลุ่มชาติพันธุ์ควรได้รับ เช่น นโยบาย
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (2 ข่าว)  การพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น (2 ข่าว) 
สปสช. เร่งด าเนินการให้มีการเข้าถึงบัตรทองเพ่ือการรักษา (1 ข่าว) เป็นการตอกย้ ากลุ่ม
ชาติพันธุ์ในฐานะที่รอความช่วยเหลือจากรัฐ 

 มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง การรายงานข่าวมิติทางด้านการเมืองเรื่องของการ
ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น การมอบบัตรประชาชน
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ (4 ข่าว) กสม. ด าเนินจัดท าบัตรประชาชนให้ปู่คออ้ี (1 ข่าว) การขอ
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สัญชาติไทยให้กลุ่มชาติพันธุ์ (1 ข่าว) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกิดข้ึนต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ DSI รับคดีอุ้มหายกะเหรี่ยงบิลลี่ (2 ข่าว)  

 มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ เน้นการรายงานที่ตอกย้ ากลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในการท าอาชีพ/การจ้างงาน เช่น ขาดแคลนสาธารณูปโภคส าหรับ
เกษตรกรรม (1 ข่าว) ยุทธศาสตร์ภูชี้ฟ้ากระทบการท ามาหากินของชาวเขา (1 ข่าว) และ 
ความต้องการในการพัฒนาอาชีพและการจ้างงาน (3 ข่าว) ขาดความรู้ในการสร้างรายได้ 
(1 ข่าว) รวมทั้ง สิทธิในที่ท ากิน เช่น ศาลฎีกายกฟ้องกรณีกะเหรี่ยงท าโลกร้อน (1 ข่าว) 
การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้พ้ืนที่กลุ่มชาติพันธุ์ถูกรุกราน (1 ข่าว) และ กรม
อุทยานจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนกับชาวชาติพันธุ์ (1 ข่าว) 

 
 การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะส่งเสริม/สนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ พบความถี่ของมิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิตเท่ากับมิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง ดังนี้  
 

 มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องในลักษณะส่งเสริมและ
สนับสนุนการเคารพศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ละครโทรทัศน์ “อังกอร์” สร้างตัว
ละครโจรกะเหรี่ยง ดูหมิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ (4 ข่าว) เรื่องราวของปู่คออ้ีผู้น าจิตวิญญาณ
ชาวปกาเกอะญอ และประวัติการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิ (3 ข่าว)  การร้องขอความเท่า
เทียมเพ่ือลดอคติที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ (2 ข่าว) การใช้หลักสิทธิมนุษยชนสากลกับผู้
อพยพแทนกฎหมายบ้านเมือง (1 ข่าว) บทความชวนคิดเรื่องผู้ลี้ภัยคือมนุษย์คนหนึ่ง (1 
ข่าว) และ การเรียกร้องให้ผู้อพยพและเด็กในสถานที่กักกันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (1 ข่าว) 
เป็นต้น 

 มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง เป็นการรายงานข่าวที่เน้นเรื่องสิทธิพลเมืองและ
การส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม เช่น นโยบายความเท่าเทียมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น/การสร้างโรงเรียนชาติพันธุ์ (2 ข่าว) นโยบายรัฐว่าด้วยยอมรับความหลากหลาย
เคารพความแตกต่างและความเท่าเทียม (1 ข่าว) และ สนับสนุนให้เกิดสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ (1 ข่าว) เป็นต้น รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การถามหาความคืบหน้าคดีนักกิจกรรมเยาวชนชาติพันธุ์ลา
หู่ที่ถูกทหารยิงเสียขีวิต  (จ านวน 3 ข่าว) การตั้งค าถามว่าวิสามัญกลุ่มชาติพันธุ์โดย
เจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องหรือไม่ (1 ข่าว) และ การใช้หลักสิทธิมนุยชนสากลแทนกฎหมาย
บ้านเมือง (1 ข่าว) เป็นต้น 

 มิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ การรายงานข่าวที่ในมิติดังกล่าวเป็นเรื่องของการส่งเสริม
เศรษฐกิจและรายได้ของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น สมาชิกกลุ่ม
ชูอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว (4 ข่าว) การน าเสนอข่าวด้านอาชีพและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ (1 ข่าว) เป็นต้น 
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4.5.4 ภาพตัวแทนที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อ  
 

เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่าสื่อ
น าเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ ตามตารางที่ 4.5 (4) ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

ความถี่ (%) 

ภาพตัวแทนแนวรับ (31 ครั้ง = 70.5%) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  11 25.0 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ 12 27.3 
ผู้พึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา 8 18.2 
ภาพตัวแทนแนวรุก (13 ครั้ง = 29.5%) 
ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา 6 13.6 
ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก 2 4.5 
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต 3 6.8 
ผู้บริโภค ลูกค้า  2 4.5 
รวม 44 (100%) 

 ตารางท่ี 4.5 (4) ภาพตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ที่สือ่น าเสนอ 
 
จากตารางที่ 4.5 (4) หนังสือพิมพ์น าเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะแนวรับ (70.5%) 

ในสัดส่วนที่มากกว่าภาพแนวรุก (29.5%) กล่าวคือ ภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์แนวรับ ที่มีลักษณะไม่ดิ้นรน
และรอรับประโยชน์จากนโยบายรัฐ/เอกชน เช่น มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (25.0%) ผู้ได้รับผลประโยชน์ (27.3%)  
ผู้พ่ึงพิง/ผู้ประสบปัญหา (18.2%) ในขณะที่ภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์แนวรุก มีลักษณะตื่นตัวในประเด็น
เรื่องสิทธิ คือ ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ของปัญหา (13.6%) ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก (4.5%) และ ผู้ที่
ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต (6.8%) ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้รับบริการ (4.5%)  โดยเฉพาะด้านอาชีพ หรือ 
วัฒนธรรม ในขณะเดียวกันพบการน าเสนอภาพตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ในลักษณะอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ผู้น าจิต
วิญญาณ ผู้มีความสามารถ และ ผู้สืบสานวัฒนธรรม 

 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ส ารวจข่าวทั่วไปที่น าเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะปลุกเร้าความ

สนใจ สร้างความอ้ือฉาว (78 ข่าว) พบว่ามีข่าว 12 ข่าว ที่มีลักษณะของการตอกย้ าภาพเหมารวมและการใช้
ถ้อยค าที่มีลักษณะดูหมิ่นศักดิ์ศรีกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น  

- ผีเฝ้าถนน วิสามัญม้ง ขนยาบ้า 15 ล้านเม็ด ฮึดสู้ยิงเจ้าหน้าที่ (ไทยรัฐ) 
- สารพัดวิธีการ ชาวเขาเผ่าอาข่า นุ่งกกน.ตัวเดียว ลอยคอขนยาบ้า 1 แสนเม็ด (ไทยรัฐ) 
- จับเครือข่ายม้งขนยาบ้าบิ๊กล็อต 10.7 ล้านเม็ด ค่ากว่าพันล้าน (เดลินิวส์) 
- จับม้งลาวขนยาข้ามด่านเชียงของแสนเม็ด (เดลินิวส์) 
- รวบม้งขนยาบ้า 4 แสนเม็ดล่องใต้ (ไทยโพสต์) 
- ยึดยาบ้าล้านเม็ด ม้งขนมุ่งหาดใหญ่ (ไทยโพสต์) 
- จับยาบ้าอีก 2 ล้านเม็ด ‘3 ม้ง’ ขนผ่านชายแดน (แนวหน้า) 
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- ตั้งด่านสกัดผู้ค้ายา ยึดไอซ์เฉียดตัน พ่วงยาบ้าอีก 5 ล้านเม็ด จนมุมจนท.ที่เชียงราย ชาวเขา
เผ่า‘ม้ง’  ทีมขน (แนวหน้า) 

- 2 ม้งซุกยาบ้า 4.2 แสนเม็ด บรรทุกมากับผัก หวังตบตา ตร. แต่ไม่รอด (ไทยรัฐ) 
- รวบแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่ อุ้มชาวม้งเรียกค่าไถ่ 25 ล้าน เหยื่อเป็นแม่สาวแก็งยา อยู่ระหว่างหนี 

(ไทยรัฐ) 
 

จากพาดหัวข่าวเบื้องต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสื่อมีการสร้างภาพที่ตอกย้ าให้เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งเก่ียวพันกับกระบวนการค้ายาเสพติด การน าเสนอภาพเหล่านี้สามารถท าให้เกิดภาพจ าว่ากลุ่มชาติพันธุ์
ม้งเป็นกลุ่มที่ท าผิดกฎหมายบ้านเมือง เป็นภัยต่อสังคม ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องเข้ากระบวนการ
ยุติธรรมก่อน และถึงแม้จะผ่านการตัดสินแล้วว่าเป็นเรื่องที่มีมูลฐานความผิดจริ ง ผู้กระท าผิดก็ยังมีสิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครองปกป้องในฐานะมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนเช่นกัน ดังนั้นการใช้ภาษาท่ีสร้างภาพเหมารวม
เช่นนี้นอกจากจะเป็นการด่วนตัดสินความผิดแล้ว ยังเป็นการตีตราสร้างภาพสมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งใน  
เชิงลบ ซึ่งแสดงถึงการที่สื่อไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม 
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บทที่ 5 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ในบทอภิปรายผลนี้ ผู้วิจัยน ารายงานผลของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางทั้ง 4 กลุ่มในบทที่ 4 

มาเป็นข้อมูลส าหรับการสรุปเปรียบเทียบ อภิปรายผล โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักคือ   
5.1 ผลสรุปเปรียบเทียบการรายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางทั้ง 4 กลุ่ม 
5.2 ข้อสรุปและบทวิพากษ์เรื่องบทบาทสื่อในการเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมสิทธิผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง และ  
5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
5.1 ผลสรุปเปรียบเทียบการรายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางทั้ง 4 กลุ่ม 
5.1.1  รูปแบบการน าเสนอข่าว และ แหล่งข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 
กลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 

หนังสือพิมพ์แนว 
คุณภาพ 

หนังสือพิมพ์แนว 
ประชานิยม 

ส านักข่าวท่ีเป็น 
สื่อออนไลน์ 

ประเภทข่าว (รวม 615 เรื่อง = 81.7%) 
 กลุ่มผู้สูงอายุ  60 109 10 

 กลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ  

35 88 18 

 กลุ่มผู้พิการ 74 95 10 

 กลุ่มชาติพันธุ์ 47 66 3 
รวม 216 358 41 
ประเภทบทความและสารคดี (รวม 94 เรื่อง = 12.5%) 
 กลุ่มผู้สูงอายุ  24 11 3 

 กลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ  

13 9 6 

 กลุ่มผู้พิการ 8 4 3 

 กลุ่มชาติพันธุ์ 8 4 1 
รวม 53 28 13 
ประเภทการแสดงความคิดเห็น (รวม 44 เรื่อง = 5.8%) 
 กลุ่มผู้สูงอายุ  12 3 - 

 กลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ  

3 4 - 

 กลุ่มผู้พิการ 10 6 - 

 กลุ่มชาติพันธุ์ 4 2 - 
รวม 29 15 - 
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รวมทุกประเภท  
(753 ข่าว) 

298 401 54 

ตารางท่ี 5.1 (1) รูปแบบการน าเสนอข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 

โดยปกติแล้วการรายงานข่าวเรื่องผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางไม่ใช่ประเด็นที่ผู้สื่อข่าวหรือกอง
บรรณาธิการของสื่อให้ความส าคัญมากเมื่อเปรียบเทียบกับข่าวประเภทอ่ืน อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา 
วิทยาการความก้าวหน้าและเรื่องสุขภาพ จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่ามีข่าวหรือเนื้อหาประเภทใดของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางในประเทศไทยทั้ง 4 กลุ่มถูกน าเสนอในสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์บ้าง ประเด็น
เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องใดได้รับการตอกย้ า ส่งเสริม และภาพตัวแทนของผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์ ปรากฏอยู่ในหน้าข่าวในลักษณะใด เพ่ือที่จะเข้าใจการ
วางกรอบข่าว และการสร้างภาพตัวแทนในรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และ
เสนอแนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไปสู่การรายงานข่าวด้วยความเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  

 
จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างจ านวน 753 ข่าว เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ารายงานข่าวที่

น าเสนอเรื่องราวและประเด็นของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในรูปแบบข่าว ข่าวปกติ ข่าวเจาะลึก ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รวม 615 เรื่อง (81.7%) รูปแบบบทความและสารคดี รวม 94 เรื่อง (12.5%) และรูปแบบการ
แสดงความคิดเห็นรวม 44 เรื่อง (5.8%) แสดงให้เห็นว่าสื่อทั้งสามประเภทคือ หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ 
หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม ส านักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์ นิยมให้พ้ืนที่การสื่อสารรูปแบบ “ข่าว” ส าหรับผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางตามลักษณะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสดใหม่ เน้นการให้ข้อเท็จจริง สาระส าคัญ
เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์บางอย่างหรือเรื่องที่ควรให้ความสนใจ การน าเสนอในรูปแบบข่าวมีข้อดีคือ
เหตุการณ์ถูกน าเสนออย่างทันสถานการณ์ มีการผูกโยงกับกระแสในสังคม เช่น การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
ส าหรับเศรษฐกิจส าหรับสังคมสูงวัย พระราชบัญญัติชีวิตคู่และการแต่งงานของเพศทางเลือก กีฬาพาราลิมปิก
ส าหรับผู้พิการ การร้องเรียนของกลุ่มชาติพันธุ์กรณีการเสียชีวิตของผู้น าจิตวิญญาณ (ปู่คออ้ี) การเลือกตั้งกับ
การมีส่วนร่วมของตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เป็นต้น ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการเลือก
ประเด็นของผู้สื่อข่าวซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุการณ์มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อคนหมู่มากในชุมชนหรือ
สังคม โดยมีสมาชิกของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
อย่างไรก็ดี การน าเสนอข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในรูปแบบของบทความ สารคดี 

(รวมทั้งข่าวเชิงลึก) มีปริมาณน้อยแต่เน้นที่คุณภาพมากกว่า เมื่อพิจารณาจากความยาวของเนื้อหาและพ้ินที่ใน
หนังสือพิมพ์ที่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบบทความ/สารคดี และข่าวเชิงลึก นักข่าวจะสามารถเจาะ
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุได้มากกว่าข่าวปกติ ส่วนรูปแบบการแสดงความคิดเห็นแม้จะมีปริมาณ
น้อย แต่ยังแสดงให้เห็นว่ายังได้พ้ืนที่ในการน าเสนอข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอยู่บ้าง นอกจากนี้ 
ยังจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพและสื่อออนไลน์มักจะให้ความสนใจ
กับเรื่องราวสิทธิผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นพิเศษ แต่ไม่ได้หมายความว่าหนังสือพิมพ์แนวปริมาณจะ
ไม่ให้ความส าคัญ เพราะจะเห็นว่ามีบทความ/สารคดี และการแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์แนวปริมาณที่
น าเสนอข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอยู่บ้าง 
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แหล่งข่าวส าคัญในการรายงานข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีหลากหลายสะท้อนความ
สลับซับซ้อนของประเด็นที่โยงใยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดถึงปัญหาและความ
อ่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางและสิทธิที่เกี่ยวข้อง แต่พบว่ามีการใช้แหล่งข่าวจาก
รัฐบาลและหน่วยงานราชการมากที่สุด โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการเมืองการปกครอง 
ด้านสังคมและการพัฒนามนุษย์ ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาล
ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญและมีความเป็นทางการที่สื่อเลือกใช้ในการหาข้อมูล นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม
เอกชน และ กลุ่ม/สมาคมที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องสิทธิ  กรณีนี้ยกเว้นการรายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ที่ส่วนใหญ่จะใช้ปัจเจกบุคคลหรือตัวแทนกลุ่มที่เป็นที่รู้จักเป็นแหล่งข่าวส าคัญในการ
น าเสนอข่าวโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ แหล่งข่าวที่เป็นปัจเจกบุคคลช่วยระบุตัวผู้ให้ข่าวและสะท้อนเสียงของกลุ่ม
ช่วยให้เห็นประเด็นของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะผู้ประสบปัญหา หรือผู้เห็นปัญหาและ
โอกาสการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น   

 
โดยสรุปแล้ว ตามแนวปฏิบัติของการวางกรอบข่าว (News Framing) การที่สื่อน าเสนอเรื่องเฉพาะที่

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในรูปแบบข่าวเชิงลึก และ บทความ/สารคดี แสดงว่า
บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวพิจารณาแล้วว่า เรื่องเหล่านั้นสมควรได้รับพ้ืนที่ในการรายงานข่าวโดยมีรายละเอียด
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่น าเสนอได้ลึกซึ้งกว่าการน าเสนอแบบรายงานข่าวทั่วไป ดังที่
ผลการวิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ค่อนข้างมากจึงให้พ้ืนที่ประเภทบทความ/สารคดี และ ข่าวเชิงลึก ค่อนข้างมากกว่าหนังสือพิมพ์แนวอ่ืน ๆ  ซึ่ง
สอดคล้องกับสัดส่วนข่าวของการน าเสนอประเด็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยส านักข่าวออนไลน์ที่
เลือกน าเสนอรูปแบบข่าวเชิงลึก และ บทความ/สารคดีเรื่องผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นหลักด้วย
เช่นกัน ในขณะที่การเลือกใช้แหล่งข่าวต่างประเภทกันก็มีผลต่อการวางกรอบและน าเสนอประเด็นเรื่องกับการ
สร้างภาพตัวแทนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในทิศทางซึ่งแตกต่างกันด้วย  

 
5.1.2 ประเภทและทิศทางการน าเสนอข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 
 การรายงานข่าวท่ัวไปเกี่ยวข้องกลุ่มผู้ที่อยู่ใน

สถานการณ์เปราะบาง 
การรายงานข่าวเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิ

มนุษยชน 
ทิศทาง ทิศทางท่ีเป็นกลาง ทิศทางที่เป็นลบ ทิศทางที่เป็นบวก 
ลักษณะเด่น/จุดเน้น ใหข้้อมูล ปุถุชน

สนใจ 
ปลุกเร้า
อารมณ์ 

สร้าง
ความ
อ้ือฉาว 

เสริมแรง/
ตอกย้ า 

ส่งเสริม/
สนับสนุน 

 กลุ่มผู้สูงอายุ  48 19 39 55 42 29 

 กลุ่มบุคคลที่มี
หลากหลายทาง
เพศ  

24 19 37 26 36 34 

 กลุ่มผู้พิการ 52 14 79 26 28 11 
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 กลุ่มชาติพันธุ์ 16 9 33 45 19 13 
รวมแต่ละประเภท 140 61 188 152 125 87 

รวมทั้งหมด 201 320 212 
ตารางที่ 5.1.2 (1) ประเภทการรายงานข่าวและทิศทางการน าเสนอข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 
 

เมื่อพิจารณาจากประเภทการรายงานข่าวและทิศทางการน าเสนอข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางแล้ว สามารถจ าแนกออกเป็นสองประเภทและสามทิศทาง กล่าวคือ ประเภทแรกเป็นการรายงาน
ข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ซึ่งมีทิศทางที่เป็นกลาง (201 ข่าว) และทิศทางลบ (320 
ข่าว) และประเภทที่สองคือการรายงานข่าวทิศทางเชิงบวกซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (212 ข่าว) ซึ่งเป็นข่าวที่ผู้วิจัยคัดเลือกขึ้นมาโดยมีเกณฑ์ว่าเป็นเป็นข่าวที่มี
ทิศทางบวกเพราะมีคุณค่าแก่การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

 
เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยบทที่ 4 จะพบว่า โดยภาพรวม หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพและส านักข่าว

ออนไลน์จะเน้นการรายงานข่าวทั่วไปทั้งแบบข่าวหนักที่ให้ข่าวสารทั้งความรู้และประเด็นมิติด้านสิทธิที่
เกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ในขณะเดียวกัน ก็พบว่าหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพมีข่าวเบา
เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นส่วนน้อย กล่าวคือเนื้อหามีทิศทางเป็นกลางโดยเน้นการให้ข้อมูล
หรือ กระตุ้นความสนใจของปุถุชน และเนื้อหาทิศทางเชิงลบที่มีลักษณะเร้าอารมณ์ หรือสร้างความอ้ือฉาว 
ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้จากปรัชญาและจุดยืนของหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ และส านักข่าวออนไลน์ที่มุ่งเสนอ
เนื้อหาจริงจัง ข่าวสารความรู้ ประเด็นปัญหาสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสังคมเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ  

 
ในขณะที่หนังสือพิมพ์แนวประชานิยมที่มีจุดยืนในเรื่องการมุ่งเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองความสนใจใคร่

รู้ รวมไปถึงให้ความเพลิดเพลินของคนทั่วไปเป็นหลัก จึงพบว่าส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการรายงานข่าวทั่วไปใน
แบบข่าวเบาโดยวางกรอบข่าวเรื่องกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีข่าวทิศทางเชิงลบค่อนข้างมาก และ
มักที่จะให้คุณค่าข่าวเรื่อง การปลุกเร้าอารมณ์ หรือ การสร้างความอ้ือฉาว โดยกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางซึ่งมักเป็นผู้กระท าเหตุ (พบมากในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มชาติพันธุ์) และ
มีบางส่วนเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ (พบมากในกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงวัย) โดยมักจะใช้คุณค่าข่าวเรื่องความ
ขัดแย้งโดยเฉพาะในระดับปัจเจกบุคคลและประเด็นด้านเพศดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน แจ้งให้ได้ทราบเพ่ือ
สร้างความตื่นเต้น   โดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมที่เป็นจุดขายของหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมจะน าข่าว
สะเทือนขวัญมาน าเสนอติดต่อกันหลายวันในลักษณะติดตามความคืบหน้า (เช่น กรณีสาวม้งถูกข่มขืนและฆ่า
ตัวตาย กรณีจ่าทหารล่อลวงกระท าช าเราเยาวชนเพศชาย) แต่ทั้งนี้ ก็มีพบว่ามีข่าวที่มีทิศทางเป็นกลางที่ให้
ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และข่าวแนวปุถุชนสนใจรวมอยู่ด้วย 

 
จากค าอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่าจุดยืนในการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมและแนว

คุณภาพมีอิทธิพลต่อการวางกรอบข่าวทั้งสองทิศทางในสัดส่วนที่แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ว่าหนังสือพิมพ์
แนวประชานิยมมีแนวโน้มที่จะเสนอข่าวเบาและข่าวที่มีทิศทางเชิงลบต่อกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
มากกว่าหนังสือพิมพ์แนวแนวคุณภาพ แต่ทั้งนี้ไม่สามารถประเมินสรุปว่าหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมน าเสนอ
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เฉพาะข่าวที่ไม่เป็นคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เพราะก็พบว่ามีข่าวเจาะลึก สารคดี/
บทความ จ านวนหนึ่งในหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมที่ให้ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางเช่นกัน โดยสรุปแล้วข่าวที่จ าแนกเป็นข่าวทิศทางที่เป็นกลางและเป็นลบที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ทั้ง
สองประเภทเป็นเพียงการรายงานสถานการณ์ทั่วไป ไม่ได้มีนัยส าคัญ (หรือทิศทางบวก) ต่อการสนับสนุนสิทธิ
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้น าข่าวทิศทางเชิงลบที่มีปริมาณมากมาวิเคราะห์
ภาพตัวแทนว่ามีลักษณะการไม่เคารพศักดิ์ศรีหรือละเมิดสิทธิของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่างไรด้วย  

ในขณะเดียวกัน ในการน าเสนอของส านักข่าวออนไลน์บางครั้ง ก็ปรากฏบางข่าวที่มีทิศทางเป็นกลาง 
เพราะโดยธรรมชาติของส านักข่าวออนไลน์ที่เน้นข่าวเฉพาะเรื่องส าหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม มักจะน าเสนอข่าว
เป็นรายงานขนาดยาว มีการขยายประเด็น เจาะลึกเรื่องราวเฉพาะของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ซึ่ง
ผู้วิจัยจ าแนกเป็นแบบที่สองคือการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่มีทิศทางเชิงบวกต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่
ในสถานการณ์เปราะบาง เช่นเดียวกับการน าเสนอข่าวทิศทางเชิงบวกของหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ 

 
ส่วนการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

ผู้วิจัยจัดว่าเป็นข่าวทิศทางบวกเพราะมีแนวโน้มสนับสนุนและปกป้องศักดิ์ศรีของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง โดยจะพบว่าข่าวส่วนใหญ่มีลักษณะตอกย้ า/เสริมแรง (125 ข่าว) สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีลักษณะตั้งรับ
ตามนโยบาย มาตรการรัฐ หรือ ตามกระแสเหตุการณ์ที่มีประเด็นถกเถียง ได้แก่ นโยบายการคุ้มครองปกป้อง
สิทธิทางกฎหมาย (เช่น คนพิการไม่ได้รับสิทธิทางกฎหมายอย่างครบถ้วน ความคืบหน้าของพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนคู่ชีวิตของกลุ่ม LGBT) นโยบายและสวัสดิการของรัฐ (เช่น กลไกในการดูแลจัดการผู้สูงอายุ การ
อ านวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงบริการภาครัฐเร็วขึ้น  ข้อเสนอแนะจากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ว่าด้วยการ
รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ปัญหากระบวนการยุติธรรม) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่น การ
ออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามชรา ฐานะทางเศรษฐกิจและเป็นกลุ่มเป้าหมายทางเศรษฐกิจของกลุ่มสูงอายุและ LGBT 
การจ้างงานคนพิการ สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้าเรียน) รวมทั้ง ข่าวการยอมรับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ (เช่น การ
เตรียมความพร้อมสู่วัยชรา/วัยทอง ความเท่าเทียมในการแต่งงานและการก่อตั้งครอบครัวของกลุ่ม LGBT ) 
เป็นต้น 

 
ส าหรับการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่ส่งเสริม/สนับสนุนสิทธิของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

(87 ข่าว) มีลักษณะแนวรุก ได้แก่ การเรียกร้องความเสมอภาคด้านสิทธิ (เช่น การเพ่ิมเงินบ านาญและสิทธิการ
รักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ กรณีดาราชายเปิดตัวว่าเป็นเกย์ คนพิการและกลุ่ม LGBT กับสิทธิเรื่องความพร้อม
ในการเลือกตั้ง การต่อสู้เรื่องสัญชาติไทยของกลุ่มชาติพันธุ์) การยกระดับความเป็นอยู่ (เช่น การเตรียมตัวเองสู่
เศรษฐกิจสูงวัย ผู้พิการและผู้สูงวัยน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต) การได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ทางด้านกฎหมาย (เช่น การเรียกร้องการคุ้มครองทางกฎหมายจากพระราชบัญญัติคู่ชีวิต กรณีคนพิการยื่น
หนังสือที่ DSI ฟ้องร้องโกงเงินคนพิการ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ชี้ปัญหาบัตรทองที่ได้รับอย่างไม่ทั่วถึง) การมี
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน (เช่น การสร้างโอกาสในการท างานก่อนหรือหลังเกษียณ รวมไปถึงการ
แก้ไขความเข้าใจผิดที่มีต่อกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (เช่น เรียกร้องให้ลดความเข้าใจผิด ลด อคติ
และภาพลบต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและกลุ่มชาติพันธุ์) เป็นต้น 
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5.1.3 มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่ปรากฏในข่าว   
 

มิติด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เสริมแรง/
ตอกย้ า 

 

ส่งเสริม/
สนับสนุน 

 

รวม 

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต  กลุ่มผู้สูงอายุ  28 11 39 

 กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ  

17 12 29 

 กลุ่มผู้พิการ 19 7 26 

 กลุ่มชาติพันธุ์ 7 11 18 
ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ 
 

 กลุ่มผู้สูงอายุ  19 8 27 

 กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ  

9 7 16 

 กลุ่มผู้พิการ 14 3 17 

 กลุ่มชาติพันธุ์ 4 5 9 
ด้านการเมือง-ความเป็น
พลเมือง 

 กลุ่มผู้สูงอายุ  5 4 9 

 กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ  

13 14 27 

 กลุ่มผู้พิการ 3 4 7 

 กลุ่มชาติพันธุ์ 8 11 19 
5.1 (3) มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 

จากการศึกษาพบว่าการรายงานข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นสามารถจ าแนกออกเป็นข่าวเฉพาะที่ท า
หน้าที่แนวตั้งรับ (Reactive) กล่าวคือมีลักษณะเสริมแรง/ตอกย้ ามิติด้านสิทธิต่าง ๆ หรือ การน าเสนอข่าวใน
แนวรุก (Proactive) ที่มีลัษณะส่งเสริม/สนับสนุนมิติด้านสิทธิต่าง ๆ เพ่ือจะช่วยให้เข้าใจว่าการรายงานข่าว
เฉพาะเรื่องจะเน้นการน าเสนอประเด็นสิทธิทั้งสามมิติของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่ควรจะได้รับ
การส่งเสริมและปกป้องในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิอย่างไร จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการก าหนดกรอบข่าวของ
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีจุดเน้นในมิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิตสูงที่สุด ตามมาด้วยมิติด้าน
เศรษฐกิจ-อาชีพ และมิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมืองในความถี่ที่น้อยกว่า ยกเว้น ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ปรากฏมิตดิ้านการเมือง-ความเป็นพลเมืองสูงกว่า 

 
เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่าการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะเสริมแรง/ตอกย้ ามีความถี่ของมิติ

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิตสูงที่สุด ตามมาด้วยมิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ ประเด็นสิทธิมนุษยชนในสองมิตินี้  โดย
เน้นการดูแลคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางตามนโยบายรัฐ หรือ เป็นการรายงาน
ข่าวที่สนองตอบต่อวิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางตามหลักความเท่า
เทียมแห่งสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี แม้ว่าการน าเสนอในลักษณะนี้จะช่วยสร้างทิศทางเชิงบวกต่อการรับรู้เรื่อง
สิทธิของผู้สูงอายุในสังคมก็ตาม แต่ข่าวในลักษณะนี้มักจะมองผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางว่าเป็นผู้ที่ต้องอยู่
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ในภาวะพ่ึงพิง หรืออยู่ในสภาพที่ต้องรับความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นประเด็นคุ้นเคยที่สื่อต่าง ๆ ได้น าเสนออยู่
ตลอดเวลา การท าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์เช่นนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการตั้งรับ/ตอบรับต่อนโยบายรัฐและ
สถานการณ์ท่ีส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ  

 
ในขณะที่การรายงานข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะการส่งเสริม/สนับสนุน จะพบในมิติด้าน

การเมือง-ความเป็นพลเมืองในสัดส่วนใกล้เคียงกับการเสริมแรง/ตอกย้ า (ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุ) เป็นการสื่อข่าว
ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เพราะแสดงว่าสมาชิกหรือตัวแทนกลุ่มมีอ านาจ
และศักยภาพในการเรียกร้องสิทธิของตนเอง ลักษณะของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่ปรากฏจึงมีความ
เข้มแข็ง กระตือรือร้น แตกต่างจากภาพผู้พ่ึงพิงหรือผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐ การรายงานลักษณะเชิง
รุก ในแบบนี้แสดงว่าสมาชิกหรือตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นตัวเอกในการเรียกร้องสิทธิ
ด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง ดังนั้นหากผู้สื่อข่าวสามารถหาสมาชิกหรือตัวแทนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางที่ตื่นตัวกระตือรือร้นมาช่วยส่งเสริม/สนับสนุนมิติด้านสิทธิอ่ืน ๆ เป็นแหล่งข่าวได้ ก็อาจจะช่วย
ขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวโยงกับสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในลักษณะก้าวหน้าขึ้นได้  
 
5.1.4 ภาพตัวแทนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
  

ภาพตัวแทน กลุ่มผู้สูงอาย ุ กลุ่ม 
ผู้หลากหลาย

ทางเพศ 

กลุ่มผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ ์ รวม 

แนวรับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

11 10 11 11 43 

ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

9 11 12 8 40 

ผู้พึ่งพิง/ผู้ประสบ
ปัญหา 

6 3 8 6 23 

แนวรุก  
ผู้เรียกร้องให้มีการ
รับรู้ปัญหา 

3 9 6 8 26 

ผู้ร่วมแก้ไขปัญหา
และหาทางออก 

2 3 2 5 12 

ผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในการ
ใช้ชีวิต 

4 12 3 3 22 

ผู้บริโภค ลูกค้า  16 12 2 3 33 
 

ตาราง 5.1 (4) ภาพตัวแทนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
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ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ารายงานข่าวเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง มักสร้างภาพผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแนวรับ ได้แก่ภาพ “ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย”“ผู้ได้รับประโยชน์” และ “ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง” ภาพทั้งหมดเหล่านี้มีจ านวนไม่แตกต่างกันใน 4 
กลุ่ม แตส่ามารถตอกย้ าภาพเหมารวมว่าผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางส่วนใหญ่ยังพ่ึงพาความช่วยเหลือ และ
รอรับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นบุคคลที่ควร
ได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งสรรทรัพยากรของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ค าอธิบายข้อหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เข้าใจ
วิธีการวางกรอบข่าวและการสร้างภาพแบบนี้ก็คือ การเลือกใช้แหล่งข่าว จะเห็นว่าส่วนใหญ่ข่าวที่ใช้แหล่งข่าว
รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลโดยเฉพาะมักวางกรอบให้กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเป็นเพียงผู้รับ
ผลประโยชน์จากนโยบายแห่งรัฐ หรือผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐและสังคม แม้ว่าแหล่งข่าวที่เป็นผู้
ก าหนดประเด็นข่าวและ/หรือให้ข้อมูลการรายงานข่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ แต่ก็ยังมีแหล่งข่าวที่
เป็นองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน ท าให้เรื่องของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมี
เนื้อหาและภาพตัวแทนที่หลากหลายใกล้เคียงความจริงขึ้น  

 
ส าหรับภาพผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้รับการน าเสนอในแนวรับ ได้แก่ ภาพ “ผู้เรียกร้องให้มี

การรับรู้ของปัญหา” และ “ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต” รวมทั้ง ผู้ร่วมแก้ไขปัญหา และหาทางออก 
ที่มีนัยต่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน แสดงถึงภาพอันหลากหลายของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง ซึ่งจะช่วยให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ในประเด็นปัญหาของกลุ่มซึ่งผูกโยงกับความเข้าใจของสังคมในภาพ
ใหญ่ด้วย แต่ ภาพ “ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก” มีการปรากฏน้อยที่สุด แสดงถึงการไม่มีพ้ืนที่ในสื่อ
ส าหรับสะท้อนเสียงและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของกลุ่มได้ หรือเป็นเพราะสื่อไม่เห็นสมาชิกหรือ
ตัวแทนกลุ่มที่จะสะท้อนประเด็นปัญหาได้  

 
ความน่าสนใจคือ การสร้างภาพให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม

หลากหลายทางเพศ ให้เป็น “ผู้บริโภค ลูกค้า” ซึ่งมีหลากหลายจ าพวกตั้งแต่ ผู้ที่มีอ านาจในการใช้จ่าย ลูกค้าผู้
ตัดสินใจเลือกรับบริการ และรวมถึงเป็นตลาดใหม่ ในกรณีนี้แสดงให้เห็นว่า สื่อมักเลือกใช้แหล่งข่าว
ภาคเอกชนที่เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตและหลักประกันในชีวิตของผู้สูงอายุ จากการมีเงินออม มีการลงทุน และ มี
อาชีพ มองเห็นโอกาสทางการตลาดส าหรับผู้สูงอายุ ในขณะที่ แหล่งข่าวเอกชนก็พุ่งเป้ามาที่กลุ่มหลากหลาย
ทางเพศในฐานะผู้มีก าลังซื้อ หรือ ตลาดลูกค้าเช่นกัน สอดคล้องกับจุดเน้นด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจที่มอง
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้มีอ านาจทางการเงิน มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการอาชีพ ความ
เป็นอยู่ และเป็นกระบอกเสียงของตัวเอง ซึ่งสะท้อนการน าเสนอข่าวเฉพาะแนวรุกที่ช่วยส่งเสริมสิทธิด้าน
เศรษฐกิจ-อาชีพของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้ด้วย ในทางตรงกันข้าม ภาพเช่นนี้ปรากฏในสัดส่วน
น้อยส าหรับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มชาติพันธุ์ที่สื่อมักจะน าเสนอในฐานะผู้ที่พ่ึงพิงสังคม และเป็นภาระในการ
จัดการของรัฐ 

 
การเสนอภาพเชิงรุกที่ปรากฏในการรายงานข่าวเฉพาะ เน้นการน าเสนอผู้ที่อยู่ในสถานการณ์

เปราะบางในฐานะผู้มีศักยภาพและบทบาทส าคัญในการผลักดันเรื่องสิทธิ เพราะผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางสามารถส่งเสียงวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงนโยบายรัฐหรือพัฒนากิจกรรมเติมเต็ม
ศักยภาพผู้สูงอายุ รูปแบบการเสนอเชิงรุกเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อยังคงให้ความส าคัญกับประเด็นของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางทั้งในลักษณะที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมโดยรวม ไปจนถึงการเตรียมผู้ที่อยู่ใน
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สถานการณ์เปราะบางให้ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพเท่าเทียมกับคนอ่ืน ดังนั้นการน าเสนอมิติใหม่ ๆ เชิงบวกสามารถ
ช่วยสร้างวิธีคิดใหม่ที่อาจจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางในเชิงรุกต่อไปได้ จึงอาจจะต้องพิจารณาวิธีหาข่าวหรือแหล่งข่าวที่จะน าเสนอภาพในเชิงรุก เป็นผู้ที่
มีศักยภาพในการจัดการปัญหาและพ่ึงพาตัวเองได้   

 

จากผลการวิจัยในบทที่ 4 พบว่ามีข่าวเชิงลบจ านวน 33 ข่าว (จาก 340 ข่าว) มีลักษณะปลุกเร้า
อารมณ์ สร้างความอ้ือฉาวให้กับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง มีการใช้ภาษาพาดหัวข่าว เช่น เฒ่าหื่น 
มนุษย์ยาย ทอมโหด จ่าถั่วด า ลวงตุ๋ย ม้งค้ายา โจรกะเหรี่ยง ในการเรียกชื่อผู้ที่ตกเป็นข่าวในบริบทที่เชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีนัยเรื่องความขัดแย้ง และมิติทางเพศที่สามารถส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้   เพราะการวางกรอบข่าวประเภทนี้อาจ
สร้างภาพจ า ภาพแบ่งข้ัวถูก-ผิด จึงการเป็นตอกย้ าอคติเดิม ๆ ว่ากลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมักเป็นผู้
ที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา และสาเหตุของปัญหามาจากความต้องการทางเพศ หรือความขัดแย้ง ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วสามารถเกิดข้ึนได้กับคนวัยใด เพศใด สถานภาพใดก็ได้  
 
5.2 อภิปรายผลและบทวิพากษ์เรื่องบทบาทสื่อในการเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมสิทธิผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 
 
 เมื่อพิจารณาจากผลสรุปเปรียบเทียบเกี่ยวกับบทบาทสื่อหนังสือพิมพ์ในการน าเสนอข่าวด้วยความ
เคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่น ามาศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม 
ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลสามารถน ามาอภิปรายกระบวนการหาข้อมูล (News Gathering) และ กระบวนการ
น าเสนอข้อมูล (News Presentation) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางต่อผู้อ่านและสาธารณะได้ ทั้งนีเ้พ่ือช่วยให้การอภิปรายชัดเจนรอบด้านมากขึ้น ผู้วิจัยน า
ข้อความบางส่วนจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาช่วยขยายความเพ่ิมเติม หรือวิพากษ์การท างานและการ
น าเสนอข่าวของสื่อ  
 
5.2.1 กระบวนการหาข้อมูล 
 

ก. สื่อยังคงเน้นการวางกรอบข่าวตามหลักคุณค่าข่าวที่มักเน้นปลุกเร้าอารมณ์ หรือ สร้างความ
อ้ือฉาว 
 
ตามหลักการสื่อข่าวและวิธีการปฏิบัติในห้องข่าว การให้คุณค่าข่าว ท าให้เรื่องราวมีประเด็นที่น่าสนใจ 

และ“ขายข่าว”ได้ เป็นเกณฑ์การวางกรอบข่าวส าหรับนักข่าว ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในการรายงานข่าวทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง สื่อนิยมใช้คุณค่าข่าวเรื่อง “ความผิดปกติ” (ลักษณะทางร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงความแตกต่างด้านอายุ เพศสภาพ วิถีชีวิต) “ความขัดแย้ง” (กรณีพิพาทเรื่องพ้ืนที่ท ามาหากิน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ การจ ากัดอายุหรือสภาพร่างกายในการท ามาหากิน การใช้ความรุนแรงในการท าร้าย
ร่างกาย) “เงื่อนง า” (เช่น ข่าวอาชญากรรม อัตวินิบาตกรรม) “เพศ” (กรณีข่าวข่มขืน กระท าช าเรา ล่อลวง
ทางเพศ) มาเป็นกรอบหลักการน าเสนอข่าว เพราะเชื่อว่าจูงใจผู้อ่าน และกระตุ้นความสนใจต่อตัวข่าวได้ แต่
การน าเฉพาะคุณค่าข่าวที่ปลุกเร้าอารมณ์ หรือ สร้างความอ้ือฉาวเหล่านี้มาเป็นจุดขาย สามารถส่งผลต่อการ
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รับรู้เรื่องราวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในมิติเดิม ๆ  ว่าเป็นผู้กระท าผิด หรือ เป็นผู้ถูกกระท า 
และไม่ช่วยให้เห็นรากของปัญหาว่าอาจจะมาจากการถูกเลือกปฏิบัติ หรืออคติทางสังคม หรือท าให้ มองข้าม
ข้อเท็จจริงที่ว่าเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ การถูกคุกคาม การถูกกระท าที่สามารถ
เกิดข้ึนกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะได้ ไม่จ าเป็นที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
เท่านั้น แต่ล้วนเป็นปัญหาสังคมที่ทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาป้องกันแก้ไขร่วมกัน 

 
ในทางตรงกันข้าม สื่อที่น าเสนอข่าวที่รายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ใน

สถานการณ์เปราะบาง นั้น ได้ให้ “คุณค่าข่าว” เรื่อง “ผลกระทบ” ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยกลายเป็นสังคม
พหุลักษณ์ (เช่น มีความแตกต่างในหลากมิติ เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอายุยืนยาวขึ้น ชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม รสนิยมทางเพศที่มีความหลายหลายมากขึ้น) “ความก้าวหน้า” เพ่ือเตรียมสังคมและเศรษฐกิจให้
เข้าสู่สังคมสูงวัย ตลาดแรงงานที่ต้องพ่ึงพากลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึง “ความสดใหม”่ ในการ
สร้างความตระหนักเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียม หรือแม้แต่เรื่อง “ความขัดแย้ง” รูปแบบใหม่ เช่น กลุ่มผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางร้องเรียน/เรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยรัฐสังคมและ
สื่อเอง ซึ่งมุมมองเรื่องคุณค่าข่าวแบบนี้อาจจะน ามาขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางได้ สามารถท าให้การมองกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในมุมมองที่แตกต่างจาก
เดิมและเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จากข้อค้นพบ
ข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า สื่อมีความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของการน าเสนอภาพและเรื่องราวของกลุ่มผู้
ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางโดยปฏิบัติตามกรอบจรรณยาบรรณวิชาชีพที่ยึดหลักความเท่าเทียม ความเสมอ
ภาคและความยุติธรรม ไม่ละเมิดสิทธิผู้ที่อยู่ในข่าว นอกจากนี้ สื่อในฐานะสถาบันหลักในสังคมมีอิทธิพลในการ
สร้างภาพกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางให้ปรากฏต่อสาธารณะในลักษณะต่าง ๆ  ที่เป็นคุณหรือโทษต่อ
สมาชิกในกลุ่มก็ได้ ด้วยเหตุนี้สื่อจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาชื่อเสียงเพ่ือไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจากการ
รายงานข่าวทีอ่าจจะไปกระทบหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น  

 
อย่างไรก็ดี บางสื่อก็อาจจะตกอยู่ในกับดักที่ต้องท ายอดขายโดยน าเสนอเรื่องราวที่หวือหวาเพ่ือ

เรียกร้องความสนใจจากผู้อ่าน ในการวิจัยครังนี้พบว่าบางสื่อมีการใช้การพาดหัวข่าวที่มีลักษณะสร้างภาพ
ตัวแทนเชิงลบของของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ผู้วิจัยพบว่ามีข่าว 33 เรื่อง (ประมาณ 10%) ของ
ข่าวทั่วไปจ านวน 340 ข่าวที่น าเสนอเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (ยกเว้นกลุ่มผู้พิการ) ในทิศทาง
เชิงลบ ในข่าวปลุกเร้าอารมณ์และสร้างความอ้ือฉาว ผลการวิจัยสะท้อนว่าการใช้ภาพเหมารวมปรากฏมากใน
ภาษาพาดหัวข่าว เช่น เฒ่าหื่น มนุษย์ยาย ทอมโหด จ่าถั่วด า ลวงตุ๋ย ม้งค้ายา โจรกะเหรี่ยง แม้ค าเหล่านี้จะ
ช่วยน าเสนอคุณลักษณะเด่นของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในข่าวได้รวดเร็วและดูเหมือนเป็นเรื่องระดับ
ปัจเจกบุคคล หากแต่การสร้างภาพเช่นนี้ก็สร้างการรับรู้แบบเหมารวมในเชิงลบขึ้น เพราะได้ก าหนดบทบาท
ลักษณะของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางลงไปด้วย ท าให้เกิดภาพจ าเชิงลบ เช่น เฒ่าหื่น หมายถึงคน
แก่เพศชายที่ท าพฤติกรรมไม่สมวัย ผิดปกติจากปทัสฐานหรือความคาดหวังทางสังคม ส่วนค าว่า จ่าถั่วด า 
ลวงตุ๋ย ก็จัดกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าเป็นผู้มีความผิดปกติทางเพศหรือผู้เบี่ยงเบนทางเพศแล้วยัง
เป็นบุคคลที่ท าผิดกฎหมายด้วย ในขณะที่ ม้งค้ายา โจรกะเหรี่ยง ได้สร้างภาพจ าว่ากลุ่มชาติพันธุ์มักจะพัวพัน
เรื่องยาเสพติดและอาชีพที่ไม่ถูกกฎหมาย การใช้ภาพเหมารวมเช่นนี้สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจ อัตลักษณ์
และตีตราลักษณะอันไม่เป็นที่พึงประสงค์ต่อสมาชิกอ่ืน ๆ ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้ ซึ่งอาจ
สร้างการรับรู้จดจ าของคนทั่วไปในสังคมว่าผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางว่าเป็นปัญหา หรือ ภัยสังคม ไม่
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สมควรที่รัฐบาลและสังคมจะต้องให้ความช่วยเหลือ อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ต่อไปได ้

 
ด้วยเหตุนี้ สื่อในฐานะสถาบันหลักทางสังคมจึงจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบและตระหนักถึง

ผลกระทบต่าง ๆ โดยเฉพาะผลด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอันเนื่องมาจาก
การรายงานข่าวเชิงลบ เพราะการน าเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าวเป็นการตอกย้ าภาพเหมารวมและพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีอคติ โดยเฉพาะเมื่อหนังสือพิมพ์ใช้ถ้อยค าหวือหวาในการพาดหัวข่าวเพ่ือดึงดูดความ
สนใจจากผู้อ่าน กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอาจจะถูกมองแบบเหมารวมจากสาธารณะว่าเป็นผู้มีความ
ผิดปกติและมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งภาพจ าเชิงลบแบบนี้อาจจะขยายผลไปยัง
สมาชิกอ่ืน ๆ ในกลุ่ม ก็เป็นได้ ทัง้นี้ผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการพึงสังวรณ์ว่าการพาดหัวข่าวและน าเสนอข่าว
ที่ใช้ภาพเหมารวมเชิงลบนั้นเข้าข่ายการกระท าที่ผิดกฎหมายด้วย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ข้อ 30 ได้ระบุการคุ้มครองตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคและเสรีภาพว่าด้วยการ
เลือกปฏิบัติ “เรื่องถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้” 

 
เพ่ือตอบโต้รูปแบบการน าเสนอด้วยภาพเหมารวมด้านลบ ผู้สื่อข่าวสามารถน าเสนอภาพของกลุ่มผู้ที่

อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในเชิงบวกได้ เช่น ภาพศักยภาพการดูแลตัวเองของผู้สูงวัยร่วมกับคน ในสังคม 
ภาพความรักความสมหวังของคู่รักเพศเดียวกันหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ภาพคนพิการที่มี
ความสามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ภาพความส าเร็จของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
การประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูตัวเองครอบครัว และชุมชน เป็นต้น เพ่ือช่วยสร้างการรับรู้จดจ าต่อ
สังคมไทยว่าสื่อไทยมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก 
เพราะมีการยอมรับความหลากหลายทั้งเรื่องวัย เพศ สภาพร่างกาย-จิตใจ และ เชื้อชาติ สื่อสามารถแสดง
บทบาทส าคัญเป็นพื้นทีส่ าหรับการต่อสู้ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้ 

 
ข. สื่อวางกรอบข่าวตามเนื้อหาจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการค่อนข้างมากกว่าแหล่งข่าวที่เป็นตัวแทน

ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 
ผลการวิจัยพบว่า “แหล่งข่าว” เป็นที่มาของการก าหนดกรอบข่าวและภาพตัวแทนส าหรับผู้สื่อข่าว

เช่นกัน โดยธรรมชาติของสื่อ มักไม่สามารถผลิตเนื้อหาข่าวโดยปราศจากข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจาก
แหล่งข่าวได้ สื่อจึงเลือกที่จะพ่ึงพาแหล่งข่าวที่มีข้อมูลมาก สามารถน าไปอ้างอิงได้ เพ่ือท าให้ข่าวน่าเชื่อถือและ
สร้างความไว้วางใจได ้ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่าแหล่งข่าวที่สื่อนิยมใช้เป็นข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์

เปราะบางในสังคมไทยคือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสื่อเห็นว่ารัฐบาลมีพันธกิจโดยตรงในการ
คุ้มครอง ปกป้องสิทธิของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และเป็นแหล่งข่าวที่เป็นทางการ มีความ
น่าเชื่อถือสูง จะเห็นว่าการที่สื่อให้ความส าคัญกับแหล่งข่าวรัฐบาลโดยนิยมใช้เป็นแหล่งข่าวหลักอาจจะส่งผล
กระทบต่อการรับรู้เข้าใจประเด็นและภาพของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานรัฐ
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ในฐานะแหล่งข่าวหลักจะต้องมีวิธีการกระจายความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในสังคมไทย
หรือก าหนดเนื้อหาต่าง ๆ ในลักษณะที่จะช่วยให้สื่อน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแบบบูรณาการให้เข้ากับสังคมทั้งระบบ และเน้นการให้ข้อมูลเชิงรุกมากขึ้นเพ่ือ
ช่วยขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ิมข้ึน 

 
อย่างไรก็ดี จากการผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า การใช้แหล่งข่าวรัฐบาล ส่วนมากสื่อมักน าเสนอภาพ

กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่เป็นผู้ตั้งรับ เช่น  “ผู้ได้รับผลประโยชน์” “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ผู้
พ่ึงพิง” ในสิทธิมนุษยชน แต่ภาพที่ยังมีปริมาณน้อยมากคือ ภาพ “ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา” “ผู้ร่วม
แก้ไขปัญหาและหาทางออก” “ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิต” หรือ ที่จะมาเป็นคนสะท้อนปัญหาหรือ
มาทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแหล่งข่าวประเภทนี้เองก็มีจ านวนน้อยและกระจัดกระจาย รวมทั้งมี
ลักษณะเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งหากไม่มีความโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงมากพอก็จะเป็นเพียงแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีพลังในการดึงดูดสื่อมวลชนที่จะใช้เป็นแหล่งข่าวมากเท่าหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน  

 
มีความน่าสนใจบางประการเกี่ยวกับการน าเสนอภาพเชิงรุก เช่น “ผู้บริโภค ลูกค้า” ที่ปรากฏ

ค่อนข้างมากในกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การน าเสนอความเป็น “ผู้บริโภค 
ลูกค้า” ท าให้มองสมาชิกในกลุ่มทั้งสองแบบลูกค้าใหม่ทางการตลาด เป็น “ผู้มีศักยภาพทางการเงิน” ที่มี
อ านาจในการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค ในกรณีนี้สังเกตได้ว่าหนังสือพิมพ์เลือกใช้แหล่งข่าวภาคเอกชนที่เน้นเรื่อง
คุณภาพชีวิตและหลักประกันในชีวิตของทั้งสองกลุ่มจากการมีเงินออม มีการลงทุน มีอาชีพ มีความสามารถใน
การตัดสินใจบริโภคและใช้บริการ กระนั้นก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า แหล่งข่าวเอกชนจะมีบทบาทในการวาง
กรอบข่าวที่จะช่วยชูประเด็นของทั้งสองกลุ่มในเชิงรุกเสมอไป เพราะสมาชิกทั้งสองกลุ่มเองก็ถูกมองว่าเป็น 
“ผู้รับบริการ” อันเนื่องมาจากการถูกมองว่าเป็นโอกาสทางการค้าขายและการตลาดเช่นกัน ดังนั้นภาพของ
“ผู้บริโภค ลูกค้า” ที่ปรากฏค่อนข้างมากในสองกลุ่มอาจจะไม่ใช่ภาพเชิงบวกต่อมิติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจและ
อาชีพเสมอไป เพราะในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ผู้สูงอายุ และ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคนที่
สามารถมีอ านาจการซื้อได้ทุกคน 

 
ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ใน

สถานการณ์เปราะบางที่มีการใช้แหล่งข่าวโดยระบุสมาชิก กลุ่ม หรือตัวแทนหมู่คณะ (Group-oriented or 
collective group/ representative) โดยเฉพาะกลุ่มมูลนิธิและสมาคมที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ การระบุตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุในเนื้อข่าว
ช่วยให้เห็นภาพกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ชัดเจนกว่าการพูดถึงกลุ่มผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางนี้แบบกว้าง ๆ ดังนั้น หากจะพัฒนาแนวทางการสื่อข่าวที่มีทิศทางเชิงรุกต่อสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ก็ควรจะต้องหาตัวบุคคลหรือตัวแทนกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางที่เป็นตัวแทน ระบุตัวตนได้ชัดเจน เช่นในกรณีของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศมักมีตัวแทนที่เป็นปัจเจกบุคคลช่วยสะท้อนปัญหาหรือความต้องการ เป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มได้ตรง
ประเด็นและชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้เห็นประเด็นที่มีลักษณะเจาะจงจากตัวแทนของกลุ่มได้อย่างแท้จริง และช่วย
เพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับการวางกรอบข่าวที่มีลักษณะเชิงรุก และความหลากหลายในการน าเสนอ 
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5.2.2 กระบวนการน าเสนอข้อมูล 
 

      ก. ส่ือใช้พื้นที่ในการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางยังไม่
เต็มศักยภาพ  

 
การวิจัยยังพบว่าข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีปรากฏในพ้ืนที่หนังสือ พิมพ์

หลากหลายรูปแบบ ทั้งข่าวสั้น ข่าวปกติ ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ สารคดี บทบรรณาธิการ และคอลัมน์ 
ส่วนใหญ่เป็นการรายงานข่าวปกติเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง มีลักษณะข่าวเบาเป็นส่วนใหญ่ ข่าวหนักบางข่าวให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและเสนอข่าวที่
ผูกโยงกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง หลายข่าวแสดงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียม และการถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งตอกย้ า/เสริมแรงเรื่องสิทธิที่มีการน าเสนอกันมานาน
แล้ว แต่ก็มีสัดส่วนไม่น้อยที่รายงานความก้าวหน้า และเรื่องสิทธิตามสถานการณ์ร่วมสมัย กรณีเช่นนี้สามารถ
ช่วยสร้างภาพเชิงรุกให้กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในฐานะผู้ปกป้องเรียกร้องสิทธิ  รวมทั้งแสดงถึง
ศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเพ่ิมขึ้น 

 
แต่เป็นเรื่องท่ีเห็นชัดว่า ในการรายงานข่าวในบทความ/สารคดี และข่าวเชิงลึก จะเป็นพ้ืนที่ทีส่ื่อเลือก

แล้วว่าจะน าเสนอเรื่องของสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางโดยมีลักษณะลงรายละเอียด
เหตุการณ์ หรือกรณีท่ีอยู่ในกระแสหรือเป็นประเด็นร่วมสมัย และสามารถเจาะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในพ้ืนที่ข่าวเหล่านี้ได้มากกว่าพ้ืนที่ข่าวปกติที่เน้นรายงานเหตุการณ์ พ้ืนที่
บทความ/สารคด ีและข่าวเชิงลึกเอ้ือประโยชน์ต่อการอธิบายที่มาของประเด็นข่าว และความส าคัญเก่ียวกับมิติ
ต่าง ๆ ด้านสิทธิกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และยังสามารถน าเสนอแหล่งข่าวหลายประเภทท าให้เห็น
ภาพกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้หลากหลายและสะท้อนเสียงตัวแทนกลุ่มได้มากกว่าข่าวปกติ 
อย่างไรก็ตาม พบว่ารายงานข่าวที่เป็นการแสดงความคิดเห็นยังมีปริมาณน้อย แสดงว่ามีผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักข่าวประจ าที่สามารถวิเคราะห์ ถกประเด็นของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางจ านวนน้อย และ/หรือ 
ยังไม่เป็นประเด็นร้อนหรือเร่งด่วนที่ได้รับการวิจารณ์เท่ากับข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจที่อยู่ในกระแส แต่ก็ยัง
แสดงให้เห็นว่ายังพอมพ้ืีนที่ในการน าเสนอความเห็นเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอยู่
บ้าง 

 
ข. การรายงานข่าวเฉพาะยังไม่ครอบคลุมมิติด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 

 
ในภาพรวม การปรากฏมิติด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางทั้ง 4 กลุ่ม 

ถือได้ว่าเป็นความพยายามของหนังสือพิมพ์ไทยและส านักข่าวออนไลน์ในการชูประเด็นเรื่องผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางให้เป็นเรื่องที่สาธารณะควรให้ความส าคัญและความสนใจ ดังจะเห็นว่าสิทธิทุกมิติมี
ปรากฏในทุกกลุ่ม  นับว่าเป็นการน าเสนอประเด็นอ่อนไหวปัญหาและข้อเรียกร้องของทั้ง 4 กลุ่ม โดยเชื่อมโยง
กับสิทธิมนุษยชนส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในฐานะสมาชิกในสังคมที่มีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกัน
กับทุกคนได ้อย่างไรก็ดีจะพบว่ามิติด้านสิทธิทางการเมือง-ความเป็นพลเมืองมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยกว่ามิติด้าน
สิทธิเรื่องสังคม-คุณภาพชีวิต และมิติด้านทางเศรษฐกิจ-อาชีพ 
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จากผลการวิจัย พบว่ามิติด้านสิทธิเรื่องสังคม-คุณภาพชีวิตปรากฏมากท่ีสุดในทุกกลุ่ม แสดงว่าสื่อสนใจ
เลือกน าเสนอเรื่องสภาพความเป็นอยู่ มาตรฐานการใช้ชีวิตของทั้ง 4 กลุ่ม แต่อาจจะไม่ได้แสดงถึงศักยภาพ
การพ่ึงพาตนเองของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเมื่อเปรียบเทียบกับมิติด้านทางเศรษฐกิจ-อาชีพที่เน้นเรื่อง
ศักยภาพของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โอกาสการมีอาชีพโดยไม่ต้องพ่ึงพิงใคร และความสามารถบริหาร
จัดการเงินผู้ของอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ซึ่งช่วยสร้างภาพความเข้มแข็งให้กับทั้ง 4 กลุ่ม และอาจจะสรุป
ได้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเสียทีเดียวส าหรับผู้สื่อข่าวที่นิยมน าเสนอข่าวเฉพาะที่เน้นมิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต กับ 
มิติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ-อาชีพ เพราะทั้งสองมิติมีลักษณะเป็น “สิทธิเชิงบวก” (Positive rights) กล่าวคือ
เป็นสิทธิที่รัฐต้องเข้ามาก าหนดนโยบาย ด าเนินมาตรการส่งเสริมที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ 

 
ในขณะที่มิติด้านสิทธิทางการเมือง-ความเป็นพลเมืองมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย (ยกเว้นในกลุ่มบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ และ กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีสัดส่วนไม่ต่างกับมิติด้านสิทธิเรื่องสังคม-คุณภาพชีวิต และ
มิติด้านทางเศรษฐกิจ-อาชีพมากนัก) ทั้งนี้เพราะว่าธรรมชาติของการรายงานข่าวที่เน้นเรื่องการเมือง และ
ความเป็นพลเมือง รวมทั้งนโยบายและมาตรการทางการเมืองที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางนั้น หลายครั้งเป็นเรื่องทีผู่้สื่อข่าวมักเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน จับต้องไม่ได้ง่าย ๆ 
ต้องใช้เวลาในการหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้สื่อข่าวต้องมีความเข้าใจกลไกต่าง ๆ  
ทั้งในเรื่องโครงสร้างการเมืองที่ก าหนดนโยบายรัฐ รวมถึงเรื่องของการตรากฎหมายและบังคับใช้ จึงอาจส่งผล
ให้ข่าวที่พูดถึงมิติด้านด้านนี้มีไม่มากพอ ต่างกับการน าเสนอข่าวด้านมิติสังคม-คุณภาพชีวิต และมิติเศรษฐกิจ-
อาชีพที่ผู้สื่อข่าวเห็นว่าท าได้ง่ายกว่า เข้าถึงผู้อ่านและตอบสนองความสนใจของผู้อ่านง่ายกว่า ด้วยเหตุนี้ข่าวที่
เน้นเรื่องการเมือง และความเป็นพลเมือง จึงอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากห้องข่าว และ ไม่ค่อยได้การ
สนับสนุนจากเจ้าของธุรกิจสื่อท่ีต้องการข่าวไว เรื่องท่ีดึงดูดความสนใจของตนส่วนใหญ่ และเรียกค่าโฆษณาได ้

 
นอกจากนี้ แม้ว่านโยบายข่าวของหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพและส านักข่าวออนไลน์อาจจะยอมให้นักข่าว

ติดตามประเด็นที่ส่งเสริมมิติด้านสิทธิทางการเมือง-ความเป็นพลเมืองก็ตาม แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ยังต้องอาศัย
ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการที่มีความเข้าใจ มองทะลุถึงความซับซ้อนของประเด็น ยอมให้พ้ืนที่ในการน าเสนอ
ข่าวเรื่องแบบเจาะลึกให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเด็นปัญหา ว่าอะไรคือสาเหตุหลัก และเหตุใดต้องมีการผลักดันทั้ง
ทางด้านนโยบายรัฐบาล กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางปรากฏในภาพที่
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยได้รับความเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  

 
ดังนั้น หากสื่อจะเพ่ิมปริมาณและคุณภาพข่าวในมิติด้านสิทธิทางการเมือง-ความเป็นพลเมืองนี้ ก็

จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการหาข่าว เริ่มตั้งแต่ แหล่งข่าวควรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ทางด้าน
เรื่องสิทธิผู้อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมากพอที่จะสามารถอธิบายประเด็นซับซ้อน แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อมูลกับสื่อได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ความจ าเป็นที่ผู้อยู่ในสถานการณ์เปราะบางก าลังเผชิญอยู่มากที่สุด 
รวมถึงนโยบายกองบรรณาธิการที่เห็นความส าคัญและความน่าสนใจของมิติด้านสิทธิทางการเมือง-ความเป็น
พลเมือง และที่ส าคัญคือตัวผู้สื่อข่าวต้องมีความสามารถรายงานข่าวในมิติ เหล่านี้อย่างรอบด้านเชื่อมโยงกับ
นโยบายรัฐและบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านข่าว มองสิทธิทางด้านการเมือง ความเป็นพลเมือง 
และกฎหมายคุ้มครองที่ร่วมสมัย ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น อย่างไรก็ดี สิทธิทางการเมือง-ความเป็น
พลเมือง สิทธิทางสังคม-คุณภาพชีวิต และสิทธิทางเศรษฐกิจ-อาชีพ ทั้งหมดนี้ เป็นสิทธิมนุษยชนที่มีความ
เชื่อมโยงกันและไม่สามารถแยกออกจากกัน (indivisible) หรือเลือกคุ้มครองเฉพาะบางประเภทได้ 
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5.2.3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อกระบวนการสื่อข่าวกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 
 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือจัดการปัญหาทีเ่กี่ยวกับการหาข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลข่าวเกี่ยวกับกลุ่ม
ผู้ที่อยูใ่นสถานการณ์เปราะบางดังที่อภิปรายในหัวข้อข้างต้น พร้อมกับบทสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น โดยขอ
อนุญาตไม่ระบุตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์แต่เน้นการน าเสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขยายความข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับจริยธรรมของส านักการวิจัยแห่งชาติ และแนวทางการวิจัยในคนของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือให้การ
ด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล  
 

ก. ปรับฐานคิด: ใส่เรื่อง “คุณค่าคน” ลงไปใน “คุณค่าข่าว”  
 

จากการอภิปรายข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในกระบวนการสื่อข่าวว่าจะท าอย่างไรให้ผู้สื่อข่าว
และกองบรรณาธิการจะออกจากกับดักเรื่อง “คุณค่าข่าว” มาเน้น “คุณค่าคน” มากขึ้น เพ่ือสร้างฐานคิดใหม่
ส าหรับการสื่อข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เริ่มตั้งแต่กระบวนการหาข่าว สัมภาษณ์
แหล่งข่าวทั้งที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง หรือเป็นตัวแทนเฉพาะที่สามารถสะท้อน
ประเด็น อธิบายปัญหา และแนวทางแก้ไขจากมุมมองของกลุ่มได้ รวมถึงการที่ผู้สื่อข่าวสามารถหาประเด็นหรือ
ก าหนดวาระที่มีนัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการน าเสนอเรื่องของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และ
สุดท้ายคือการวางกรอบและเล่าเรื่องที่ใช้ภาษาสร้างภาพตัวแทนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่าง
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 
“ผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการไม่ควรจะท างานอยู่บนภู เขาน้ าแข็ง แต่ควรจะเปิดเผยถึง
โครงสร้างด้านล่าง ต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าเรื่องเพศสภาพไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นผลผลิตจากระบบ
ของสังคม ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอประเด็นเรื่องสวัสดิการจากบัตรประกันสังคมที่ควรจะ
รวมถึงการผ่าตัดแปลงเพศด้วย เพราะเป็นสิทธิทางสังคมที่กลุ่มหลากหลายทางเพศควรจะได้รับ 
เป็นมิติสุขภาวะ และเสรีภาพในเนื้อตัว ไม่ใช่แค่เรื่องเพศหรือรสนิยมทางเพศ การรายงานบนฐาน
คิดใหม่แบบนี้ช่วยให้สังคมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนไปได้ไกลมากขึ้น ยอมรับความแตกต่างของกลุ่ม
ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายในสังคม ไม่ใช่น าเสนอเขาในเชิงลบหรือสร้างความเกลียดชัง แต่ต้องท า
ให้เกิดความเป็นธรรมในฐานะมนุษย์ในสังคมเหมือนทุกคน” 

 
(สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสื่อกับเพศสภาพ  มหาวิทยาลัยรัฐ) 

 
การเปลี่ยนฐานคิดเรื่องการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อาจจะต้องรวมถึง

ปรับวิธีคิดการท างานในห้องข่าวหรือกองบรรณาธิการด้วย เพราะในหลายกรณีนักข่าวประจ าสายข่าว หรือ
สายสังคมและนักข่าวรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมแล้วอธิบายว่า แม้จะรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบางอย่างปราศจากอคติแล้ว หลายครั้งหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการซึ่งเป็นคนท างานรุ่นอาวุโสก็จะน า
ข่าวไปบรรณาธิกรโดยใช้แนวทางขายข่าวแบบที่ปฏิบัติกันอย่างคุ้นชิน เช่น การปลุกเร้าอารมณ์ และ สร้าง
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ความอ้ือฉาว มาวางกรอบข่าวอยู่แล้วนั่นเอง ทั้งนี้เพราะยังมองเห็นว่าคุณค่าข่าวแบบเดิมที่ยึดถือปฏิบัติในห้อง
ข่าวมาหลายทศวรรษนั้นยังเป็นฐานคิดส าคัญในการสื่อข่าว 

 
“น้อง ๆ ที่มาอบรมเรื่องการรายงานข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิคนในข่าว ก็จะบอกว่า ‘หนูรู้ว่าควร
รายงานอย่างไร แต่พอส่งข่าวเข้าไป ข้างในกองก็เอาไปเปลี่ยนกลับเหมือนการรายงานแบบเดิม พ่ี
ต้องคุยกับกองบ.ก.หนูด้วย’… ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสื่อส่วนใหญ่มักอ้างความเคยชินว่าท ากัน
แบบนี้มาตลอด แต่สมัยนี้โลกให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จ าเป็นที่ต้องระมัดระวังใน
การน าเสนอข่าวมากขึ้นที่ แต่อีกกรณีที่น่าเป็นห่วงก็คือ ผู้สื่อข่าวเขาไม่รู้จริง ๆ ว่าเขียนแบบนี้
ไม่ได้ เพราะท ากันมานานและไม่รู้ตัวจริง ๆ ว่าไปกระทบสิทธิกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
จึงเป็นหน้าที่ของกลุ่ม NGO และกลุ่มสิทธิต่าง ๆ  ต้องยื่นหนังสือร้องเรียน หรือแจ้งองค์กรก ากับ
ดูแลวิชาชีพสื่อให้สื่อตรวจสอบ แก้ไข เรื่องแบบนี้ก็ต้องค่อย ๆ ขยับกัน” 
 

(สัมภาษณ์ ตัวแทนกลุ่มสิทธิในคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์)  
 

ข. ปรับคุณภาพ: เน้นเนื้อหาที่เจาะลึก และ แหล่งข่าวที่หลากหลาย มากกว่ารูปแบบการน าเสนอ 
 
เราจะสรุปได้ไหมว่าการรายงานข่าวเรื่องสิทธิของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางจะไปได้ไม่เกินข่าว

รายงานตามวาระ หรือข่าวเบาที่เน้นการปลุกเร้าอารมณ์และข่าวอ้ือฉาว ซ้ ายังมีพ้ืนที่จ ากัดในสื่อไทย? 
ผลการวิจัยชวนให้ตั้งค าถามว่าท่ามกลางความพยายามดิ้นรนอยู่รอดของธุรกิจสื่อไทย จุดยืนเรื่องนโยบายการ
สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางสมควรที่จะได้รับการทบทวนพิจารณาหรือไม่ อย่างไร 
แต่ทางออกที่อาจจะน ามาปฏิบัติได้เลยอาจจะอยู่ที่การปรับคุณภาพเนื้อหาการรายงานและการเลือกแหล่งข่าว 
มากกว่าความกังวลเรื่องรูปแบบการน าเสนอหรือพ้ืนทีอั่นจ ากัด 

 
เมื่อสามทศวรรษที่แล้วเป็นยุคที่หนังสือพิมพ์รุ่งเรือง มีความเข้มข้นจริงจังในเรื่องของการท าข่าว

สอบสวนสืบสวน กองบรรณาธิการก็จะมีทั้งหน้าข่าวและหน้าพิเศษส าหรับข่าวเจาะลึกประเด็นสังคม รวมทั้ง 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มคนต่าง ๆ หลากหลายในสังคม เช่น “Perspectives” ของ The Bangkok 
Post, “Focus” ของ The Nation ซึ่งมีพ้ืนที่เฉพาะส าหรับเรื่องกลุ่มคนเปราะบางในรายละเอียดและ
หลากหลายมุมมอง และ แหล่งข่าว สะท้อนภาพตัวแทนและประเด็นปัญหาได้อย่างลึกซึ้งมากกว่า แต่พ้ืนที่
เฉพาะเหล่านี้ถูกปิดตัวไปแล้ว ในปัจจุบันยังพอมีบางพ้ืนที่ที่ยังเปิดประเด็นส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง เช่นหน้า “คุณภาพชีวิต” ในผู้จัดการ, “จุดประกาย” ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหน้า
สังคม ของหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมทั่ว ๆ ไป  

 
“แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน พ้ืนที่เหล่านี้ถูกลดลง หรือปิดตัวไป ข้อมูลในเชิงลึกก็ลดน้อยลงเกิน
กว่าที่จะคัดแงะประเด็นหรือมิติด้านต่าง ๆ ออกมาคุยได้ทั้งหมด ท าให้หลายเสียงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น ไม่ได้ปรากฏในเนื้อข่าวหลัก เป็นเพียงแค่แหล่งข่าวบางกลุ่มที่มีอ านาจ ลักษณะการ
รายงานข่าวจึงเป็นแบบการถามมาตอบไปคล้ายการปิงปองโต้ตอบกันไปกันมามากกว่าจะค้นหา
สาเหตุและท าความเข้าใจปัญหาแบบเจาะลึก” 

                                                       (สัมภาษณ์ นักวิชาการอิสระด้านสิทธิมนุษยชน) 
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มีอีกค าถามที่น่าสนใจว่า หากการน าเสนอข่าวเรื่องของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางปรากฏใน
รูปแบบบทความ/สารคดี หรือ การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์ปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอแล้ว น่าจะมีผลต่อการก าหนดวาระเรื่องสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางต่อสาธารณะได้ดีขึ้นด้วยหรือไม่   

 
“ส่วนตัวคิดว่าวัดยากว่าการเขียนบทความ/สารคดี และ การแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้
มีการขับเคลื่อนจริงมากขึ้น แต่ที่แน่ ๆ ถ้าคอลัมนิสต์ยอมเขียนเรื่องนี้ บก.ข่าวเขียนเรื่องนี้ 
แปลว่าเขายอมรับเรื่องกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมากขึ้น … แต่ก็นั่นแหละ ไม่ใช่
บก. หรือคอลัมนิสต์จะรู้ทุกเรื่อง บางครั้งก็เป็นหน้าที่คนท างานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยที่
ต้องทยอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยกระดับเรื่องเหล่านี้” 
 
(สัมภาษณ์ ตัวแทนกลุ่มสิทธิในคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน สภาการหนังสือพิมพ์)  
 
ประเด็นสื่อให้พ้ืนที่มากน้อยในการน าเสนอข่าวนั้นอาจจะเทียบไม่ได้กับความสม่ าเสมอในการ

น าเสนอ เพราะหากข่าวปรากฏตามวาระตามโอกาสที่สื่อเห็นสมควรแล้ว ก็อาจจะมีผลต่อการเห็น (visibility) 
หรือการรับรู้จดจ าจะมีจ ากัด ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสที่ผู้รับสารหรือสังคมจะได้รับทราบประเด็นเรื่องกลุ่มผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมีน้อยลงไป จึงเป็นความท้าทายที่สื่อต้องตอบตัวเองก็คือจะหาเรื่องอะไรที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มมาน าเสนอได้อย่างสม่ าเสมอ 

 

“ปัญหาหนึ่งของการรายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนั้นเป็นไปในลักษณะที่  
นาน ๆ ครั้งจะปรากฏข่าวผู้สูงอายุ  และมักจะเป็นข่าวเชิงลบ ขอเสนอแนะให้สื่อเพ่ิม
พ้ืนที่การรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์หรือทาง
โทรทัศน์เป็นประจ า มีพ้ืนที่ให้เราสักนิดก็ได้ ตอนหลังข่าวหรือตอนหกโมงก็ได้ นาที
เดียว ... ข่าวสารที่น าเสนออาจจะเป็นเรื่องของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ทั่วประเทศ เช่น โครงการโอทอป (OTOP) โดยผู้สูงอายุ และน าเสนอข่าวที่น าเสนอ
ด้านที่ดีของผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและเพ่ือให้คนซึมซับมุมมองที่ดีบ้าง ไม่ ใช่
น าเสนอภาพชีวิตด้านที่โหดร้ายของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว ควรมีการน าเสนอข่าวทั้ง
ด้านดีและไม่ดีในปริมาณที่สมดุลกัน”  

                                                   (สัมภาษณ์ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ) 

 

ค. ปรับภาษาและมุมมอง: การเสนอข่าวเพื่อสร้างภาพเชิงบวกต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 

 
จะเห็นได้ว่า ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารถึงผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางก็มีผลต่อการสร้างภาพตัวแทน 

หรือ ภาพเหมารวมได้ ลองพิจารณา ค าคู่ต่อไปนี้ “สังคมสูงอายุ กับ สังคมอายุยืน” “คนแก่ กับ ชนชรา” “ผู้มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน กับ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ” “คนหูหนวก กับ ผู้พิการทางการสื่อความหมาย” และ 
“ชาวเขา กับ คนไทยใหม่” “การท าไร่เลื่อนลอย กับ การท าไร่หมุนเวียน” ตัวอย่างค าคู่เหล่านี้สามารถตั้ง
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ค าถามถึงสื่อ (และสังคมส่วนใหญ่) เกี่ยวกับวิธีการเลือกค าที่จะสื่อสารถึงผู้ที่ อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้
แตกต่างกัน ถ้าเลือกค าแรกก็จะให้ภาพผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอย่างมีอคติว่าเป็นบุคคลผิดปกติหรือ
กลุ่มท่ีอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ พร้อมถูกกระท า รอความช่วยเหลือ แตถ่้าเลือกค าที่สอง ก็จะช่วยให้เห็นภาพเป็นผู้
มีศักยภาพ มีความรู้ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทุกคนในสังคมไทย   

 
“หลายครั้ง สื่อมีการสรรค ามาตีตราลดคุณค่าผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยจะจ้อง
เฉพาะบางมุมแล้วหยิบมาขยายภาพ เช่น ข่าวที่มีกลุ่มรักร่วมเพศ ก็จะมีค าศัพท์หรือค าสแลง
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เช่น ไม้ป่าเดียวกัน ตีฉิ่ง สายเหลือง ระเบิดถังข้ี มาใช้อธิบายพฤติกรรม
ของคนกลุ่มนี้ตลอดเวลา แม้ว่าความผิดหลายครั้งจะไม่เก่ียวกับเรื่องความเป็นเพศสภาพ แต่
ก็จะถูกน ายกมาพูด เช่น กรณีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศตกเป็นอาชญากร หรือ การใช้
ความรุนแรงกับคู่รัก ก็จะมีการอ้างถึงเพศสภาพ ทั้ง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับฐานความผิด กรณีแบบ
นี้แสดงให้เห็นถึงการยังไม่ยอมรับรู้วิถีชีวิตทางเพศของสื่อไทย” 

 (สัมภาษณ ์ผู้เชี่ยวชาญสื่อกับเพศสภาพ มหาวิทยาลัยรัฐ) 
  
 ความถูกต้องทางการเมือง (Political Correctness) โดยเฉพาะเรื่องนโยบายการใช้ภาษาหรือ
มาตรการที่มีจุดประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมายหรือท าร้ายความรู้สึกสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ในสังคม การก าหนดภาษาหรือค าศัพท์ที่ครอบคลุมลักษณะของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางเพ่ือ
หลีกเลี่ยงภาษาที่สามารถแยกออกจากกลุ่มคนทั่วไป จนน าไปสู่การดูหมิ่นเหยียดหยาม ลดทอนคุณค่า หรือ
เลือกปฏิบัติกับเฉพาะกลุ่ม เช่น สื่อในต่างประเทศเลือกการใช้ค าว่า พลเมืองสูงวัย (Senior Citizen) ผู้เผชิญ
ความท้าทายทางร่างกาย (Physically challenged) เป็นต้น อย่างไรก็ดี เรื่องแบบนี้ดูจะเป็นเรื่องที่ถูกละเลย
ในการสื่อข่าวของไทย การน ามาประยุกต์ใช้จริงก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนท างานสื่อว่าเป็นการ
ขอให้ปฏิบัติที่มากเกินไป และ ไม่ได้รับประกันว่าจะช่วยส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางได้จริง 
 

“เข้าใจเรื่องความไม่สบายใจของกลุ่ม[ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง] แต่ก็ขอความเข้าใจ
ด้วยว่า หน้าที่ของเราคือสื่อสารเรื่องอย่างตรงไปตรงมา ใช้ค าที่ทุกสื่อใช้กันทั่วไปอยู่แล้ว 
การพาดหัวข่าวมีพ้ืนที่จ ากัด จึงต้องใช้ค าสั้นกระชับ ตรงประเด็น บอกประด็นของเรื่องได้
ทันที ในกรณีที่ใช้ภาษาเชิงลบเพราะเรืองมีพฤติกรรมเป็นลบ ไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนในกลุ่ม
[ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง] บุคคลในข่าวมีพฤติกรรมไม่ดี เราจ าเป็นต้องเตือนสังคม ก็
ต้องใช้ศัพท์ที่เห็นภาพ ชัดเจน เข้าใจเรื่องได้ทันที เช่น เฒ่าหัวงู ตุ๋ยเด็ก ม้งขนยา ถ้าตามอ่าน
เข้าไปถึงเนื้อข่าวจะเห็นว่าข่าวพยายามจะอธิบายไม่ใช่ตัดสินดูถูกดูแคลนศักดิ์ศรีแต่อย่างใด 
เพราะเราก็รู้ว่าคนที่ตกเป็นข่าวมีความเซนซิทีฟ เราก็พยายามใช้ภาษาท่ีกระทบน้อยที่สุด” 
                           (สัมภาษณ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม) 
 

นอกเหนือจากการใช้ภาษาแล้ว มุมมองการน าเสนอข่าวแบบ “คนใน” กับ “คนนอก” ก็มีผลต่อวิธี
เขียนที่แตกต่างกัน เช่น นักข่าวที่มองผู้สูงอายุแบบสายตา “คนนอก” ก็จะบรรยายภาพผู้สูงอายุแบบเหมารวม 
ในขณะที่ นักข่าวที่ใช้มุมมองแบบ “คนใน” ก็จะเห็นว่าปัญหาหรือข้อเรียกร้องต่อนโยบายของรัฐของผู้สูงอายุ
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แต่ละคน แต่ละกลุ่ม ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกัน หากใช้สายตา “คนใน” อาจช่วยให้มองเห็นคุณค่าของผู้พิการ
ว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถท างานพ่ึงพาตนเองได้ เป็นต้น 

การสร้างภาพเชิงบวกอีกทางหนึ่งอาจจะต้องเริ่มจากการหาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือปฏิบัติ
ตัวให้เป็นต้นแบบส าหรับองค์กรสื่อในวิชาชีพเดียวกัน เช่น กรณีข่มขืนสาวม้ง หนังสือพิมพ์ข่าวสดเลือกใช้ค าว่า 
สาวล าปาง แทน (“สาวซดพิษ-ฆ่าตัวตาย-สาหัส”, 26 กรกฏาคม 2561) นับเป็นวิธีการคิดและเขียนที่ให้เกียรติ
ผู้เสียชีวิต หรือการให้รางวัลข่าวดีเด่นของสมาคมนักข่าวส าหรับเรื่องท่ีน าเสนออย่างเคารพศักดิ์ศรี ส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง นอกจากนี ้ การมีองค์กรที่ก ากับดูแลสื่อและกลุ่ม
วิชาชีพสื่อเพ่ือตรวจ สอบกันเองก็อาจจะช่วยให้การวางกรอบข่าวเป็นไปตามแนวจริยธรรมสื่อที่เป็นตัวก ากับ  

 
ง. เพิ่มจุดเน้น: รายงานข่าวท่ีครอบคลุมมิติด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  
 

 การรายงานข่าวที่ยังไมค่รอบคลุมมิติด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อาจจะท าให้เรามองเรื่องของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณเ์ปราะบางแยกส่วนเป็นเรื่อง ๆ เป็นเอกเทศ ไมเ่ชื่อมโยงกับมิติอ่ืน ๆ รอบด้าน อาจจะท าให้ไม่เห็น
ภาพใหญ่ว่าเกี่ยวข้องอคติ ความไม่เท่าเทียม การถูกเลือกปฎิบัติ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใหญ่ในสังคม 
 

“เราต้องเข้าใจทั้งความเป็นคนเปราะบาง และ สภาพการณ์ที่มีลักษณะเปราะบาง เพ่ือจะได้
มองเห็นว่าเป็นปัญหาในลักษณะองค์รวม ไม่แยกว่าเป็นเรื่องบุคคลหรือกลุ่มสมาชิก แต่เป็น
เรื่องของภาคสังคมทั้งหมดที่ท าให้เกิดสถานการณ์เปราะบาง และส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ
กลุ่มคนเหล่านี้ การรายงานข่าวผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางจึงจะเห็นประเด็นปัญหาได้
รอบด้าน” 
                                              (สัมภาษณ์ - นักวิชาการอิสระด้านสิทธิมนุษยชน) 

 
งานวิจัยยังพบว่าเรื่องกฎหมายเป็นยาขมหม้อใหญ่ส าหรับผู้สื่อข่าวในการท าความเข้าใจสิทธิมนุษยชน 

เช่นกรณี กฎหมายเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีพ่ึงพิงกับธรรมชาติ แต่ประสบ
ปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ไม่ถูกกีดกันออกจากสิทธิในการใช้และเข้าถึงทรัพยากร มีอาชีพท ากิน สร้าง
ความมั่นใจและภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ภาพกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้นนี้ขัดแย้งกับภาพจ าในสังคมที่มักจะเชื่อ
ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นพวกท าลายป่า เพราะท าไร่เลื่อนลอย หรือเป็นกลุ่มคนอันตราย ก่ออาชญากรรมความ
รุนแรง และการขนยาเสพติด (ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจกาการผลิตซ้ าโดยข่าวและสื่อมวลชนต่าง ๆ)  

 
“เรามีเพียงมติ ครม. ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องควรมีกฎหมายเขตวัฒนธรรมพิเศษ
ขึ้น เป็นเพียงแค่แนวคิดที่ยังต่อสู้กันกับแนวคิดรักษาพ้ืนป่าที่มีพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ 2562 ที่เป็นหลักรับรองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีแรงต้านระหว่างวิถี
ชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิปัญญาอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ กับผู้ที่มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นผู้
ท าลายป่า ...  

(สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา) 
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นอกจากกนี้ ยังมีประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องท าความ
เข้าใจ โดยเฉพาะความทับซ้อนระหว่าง “การมีสิทธิ” กับ “การตีความ”ทางกฎหมาย ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนและการรายงานข่าวเรื่องสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มีความยุ่งยากส าหรับผู้สื่อข่าว 
 

“ยังมีประเด็นเรื่องของการเลี่ยงใช้ค าว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” ในเวทีการเมืองและร่างกฎหมาย 
มิฉะนั้นรัฐบาลไทย จะต้องปฏิบัติตามสัญญาในฐานะที่ร่วมเป็นภาคีรับรองในปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง แต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่มี “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” ใน
ประเทศไทย เพ่ือป้องกันกรณีปัญหาการแบ่งแยกดินแดนที่อาจจะตามมา หรือแม้แต่ การ
รายงานที่ต้องระวังการอ้างถึงชาวกะเหรี่ยงแบบไทยใหญ่หรือกะเหรี่ยงจากพม่า เพ่ือป้องกัน
กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในประชาคมอาเซียนด้วย 
การรายงานข่าวชาติพันธุ์ในมิติการเมืองกับกฎหมายจึงอาจเป็นเรื่องยุ่งยากส าหรับสื่อไทย 
แต่เป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องท าความเข้าใจ”  
                                                           (สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา) 

 
ความท้าทายอีกประการคือการน าเสนอมิติด้านการเมืองและความเป็นพลเมือง เพราะเป็นมิติที่

สลับซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ ต้องใช้เวลาในการติดตามประเด็น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับธรรมชาติ
ของการสื่อข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันที่ต้องการข่าว เร็ว ไว ทันเหตุการณ์ และย่อยง่ายส าหรับผู้อ่าน 

 
“การรายงานเรื่องมิติทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นเรื่องที่จับต้องได้ง่าย เห็นภาพ 
และสร้าง feedback ได้เร็ว ซึ่งตอบโจทย์ผู้อ่านในปัจจุบันที่ต้องการอ่านข่าวง่าย เร็ว การ
ท าข่าวที่เน้นมิติด้านการเมือง สิทธิพลเมือง กฎหมายเป็นเรื่องที่ใช้เวลาติดตามนาน แล้วไม่
แน่ใจว่าผู้อ่านจะสนใจจริงหรือไม่” 
                      (สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวประจ ากองบรรณาธิการ-หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ) 
 
ที่พ่ึงสุดท้ายที่อาจจะช่วยให้ข่าวสารเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ยังคงมี

พ้ืนที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ก็คือผู้บริโภคข่าวสาร แตห่ลายครั้งกลับพบปัญหาว่า เรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากกองบรรณาธิการ แม้จะเป็นเรื่องดีมีคุณภาพ เพราะ 
ผู้บริโภคสื่อนิยมข่าวที่อ่านง่าย ๆ  ไมส่นใจอ่านเรื่องท่ีต้องอาศัยความพยายามมาก 

 
“มีข้ออ้างที่นักข่าวใช้เป็นประจ าว่าผู้บริโภคข่าวไม่สนใจ ดังนั้นถ้าเราต้องการเนื้อหาเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่มีคุณภาพก็ต้องมีกลวิธีน าเสนอเรื่องที่
ฉลาด มีมุมใหม่ที่เชื่อมโยงปัญหาของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางว่าเป็นปัญหาระดับ
สังคมที่ทุกคนต้องมีส่วนรับรู้ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังต้องการคนอ่านที่แสดงออก 
ช่วยกันเฝ้าระวัง การรายงานข่าวที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกันแสดงออกต่อสื่อใน
ฐานะผู้บริโภคโดยให้ความเห็นที่เป็นข้อเท็จจริง มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ”์ 
                                (สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญสื่อและสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยรัฐ) 
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ความจริงอันเจ็บปวดอีกประการก็คือไม่ใช่ทุกคนเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ง่ายเพียงเวลาไม่กี่วัน 
เพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เป็นเรื่องจินตนาการ หรือสอนสั่งในห้องเรียน แต่ต้องปลูกฝังอยู่ในพ้ืนฐานของ
ชีวิต และวิธีคิดทุกวัน  สื่อจึงยังมีบทบาทอย่างมากในการก าหนดวาระข่าวสาร วางกรอบข่าวเพ่ือเน้นเรื่องสิทธิ
ในมิติต่าง ๆ เลือกแหล่งข่าวที่มีมุมมองคนใน ไปจนถึงสร้างภาพตัวแทน และเรื่องราวที่ช่วยให้เห็นชีวิตของผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้แจ่มชัด ผ่านการตีความและให้ความหมายของสื่อได้อย่างเสมอภาค ยุติธรรม 
ปราศจากอคติท้ังหลาย 
 

  สรุป  
 
ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์ไทยท าหน้าที่เป็นสื่อกลางที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่

ในสถานการณ์เปราะบางอย่างรอบคอบ แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการวางกรอบข่าวและการสร้างภาพตัวแทนที่
ค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางตามหลักคิดในปฏิญญาสากล และ
จริยธรรมวิชาชีพที่มีก าหนดไว้ นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์มีความจริงจังในการน าเสนอข่าวที่สนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งการตอกย้ าและสนับสนุนประเด็นเรื่องสิทธิ
ในเชิงบูรณาการกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างไรก็ตาม การวิจัยพบว่ามีข่าวที่ใช้การพาดหัว
ข่าวที่สร้างภาพเหมารวม มีทิศทางเชิงลบต่อกลุ่มผู้สูงอายุ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ 
คิดเป็น 10% ในข่าวทั่วไปอยู่บ้าง ซึ่งเข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  

 
ในการที่จะให้หนังสือพิมพ์น าเสนอข่าวที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์

เปราะบางในลักษณะเชิงรุกมากขึ้นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสื่อหนังสือพิมพ์จะพยายามธ ารงไว้ซึ่งความเป็น
ภววิสัยในการสื่อข่าว โดยไม่เลือกข้างหรือฝักฝ่ายใดชัดเจนเพ่ือเลี่ยงอคติในการรายงานข่าว สื่อจึงอาจจะมี
ความลังเลที่จะแสดงจุดยืนที่สนับสนุนประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งและเสียง
วิพากษ์ถึงความไม่เป็นกลาง อันจะส่งผลถึงธุรกิจ ดังนั้นหนังสือพิมพ์ไทยจึงเลือกที่จะน าเสนอข่าวเชิงตั้งรับ 
หรือตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากกว่าการลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงตั้งค าถามกับรัฐบาล
เรียกร้องสิทธิแทนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง หรือเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางมาแสดง
ความเห็นในฐานะพลเมือง จึงเป็นความท้าทายที่น่าจับตาดูว่า ท่ามกลางการแข่งขันในยุคข้อมูลข่าวสาร สื่อ
หนังสือพิมพ์ (รวมถึงสื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ และสื่อโซเชียล) สื่อต่าง ๆ ยังจะสร้างสมดุลในบทบาทการเป็นผู้
ก าหนดวาระข่าวสาร ผู้สร้างภาพตัวแทน และ ผู้ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด  

 
สังคมไทยเป็นสังคมพหุลักษณ์ที่มีผู้คนและวัฒนธรรมที่หลายหลาก จึงจ าเป็นที่จะหาวิธีการสื่อข่าวสาร

ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง สื่อไทยจึงเป็นความหวังที่จะช่วยให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการรายงานข่าวที่สามารถน าเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางใน
แบบก้าวหน้า ร่วมสมัยมากขึ้น เพ่ือช่วยให้สถานภาพและสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
ได้รับการส่งเสริมและปกป้องต่อไป รวมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางให้มีพลัง และอยู่
ร่วมกันในสังคมที่ปราศจากอคติและการถูกเลือกปฏิบัติ 
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“หลักคิดง่ายที่สุดส าหรับคนท าข่าวก็คือ เวลาเราน าเสนอข่าวไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ให้คิดว่า
ถ้ากลุ่มคนเปราะบางเหล่านั้น หรือคนในข่าว เป็นพี่น้อง เป็นคนในครอบครัว เป็นคนที่คุณ
รัก เป็นเพื่อนคุณ คุณจะน าเสนอข่าวอย่างไร ซึ่งถ้าคิดแบบนี้อาจจะท าให้แต่ละคนน าเสนอ
ข่าวอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เคารพกันยิ่งข้ึน” 
        (สัมภาษณ์ ตัวแทนกลุ่มสิทธิในคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน สภาการหนังสือพิมพ์)  

 

 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
จากการอภิปรายข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการส่งเสริมและ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 7 กลุ่ม ดังนี้คือ  องค์กรรัฐ องค์กรสื่อมวลชน องค์กร
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสื่อมวลชน กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ องค์กรการศึกษา องค์กรที่ท างานกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง และผู้รับสารและเปราะบาง ดังต่อไปนี้ 
 
1. องค์กรรัฐ (รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรทางการเมือง และ ผู้มีอ านาจของรัฐในการออกกฎหมายและ
นโยบายต่าง ๆ ในระดับประเทศ) 

 ในฐานะแหล่งข่าวส าคัญ รัฐบาลและหน่วยงานทางการเมืองในระดับต่าง ๆ  ควรสนับสนุนการให้
ข่าวสารที่มีความหมายต่อสิทธิแก่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยมีฐานข้อมูล และการ
ตีความข้อมูลที่เข้าถึงง่ายน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับสื่อมวลชนในการน าสนอข่าว  และเปิดข้อมูล
ส าหรับสาธารณะน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 

 น าหลักคิดด้านการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น “เคารพ ปกป้อง เติม
เต็ม” มาเป็นแนวทางก าหนดนโยบาย มาตรการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบางเพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานแก่ประชาชนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน 
เน้นนโยบายสนับสนุนศักยภาพความสามารถของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เป็นต้น 

 สนับสนุนให้บุคลากรของรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นอ่อนไหวของ
กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เช่น ปรับกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง เพ่ือให้เข้าใจปัญหาและ
เห็นโอกาสต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดความรู้ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
ท างานร่วมกับภาคีต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนได้ 

 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย กิจกรรมขับเคลื่อนทางสิทธิมนุษยชนส าหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง และสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางแบบ
ก้าวหน้า 

 
2. องค์กรสื่อมวลชน  

 สร้างความตระหนักในกลุ่มเจ้าของสื่อ ผู้บริหาร กองบรรณาธิการ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
ให้เคารพในสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งควรมีการพัฒนา



 

92 
 

เครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงจะสามารถส่งผลทางในทิศทางบวกต่อแนวโน้มการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน 

 พัฒนาฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน และศักยภาพสื่อมวลชนในระดับปฏิบัติการรวมทั้งสื่อมวลชนรุ่น
ใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
รวมทั้งสนับสนุนให้เพ่ิมการท าข่าวเชิงคุณภาพ เจาะลึก สร้างสรรค์ ออกจากกับดักเรื่อง “คุณค่า
ข่าว” มาเป็น “คุณค่าคน” อันจะช่วยให้รายงานข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภาพความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางในฐานะสมาชิกในสังคมที่มีศักดิ์และสิทธิ
เท่าเทียมกันกับทุกคนได้ 

 สร้างเครือข่ายข้อมูลกับแหล่งข่าวทั้งที่เป็นทางการและเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นอ่อนไหวของกลุ่มผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมถึงเข้าใจปัญหาและเห็นโอกาสต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในมิติดังกล่าวร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้  

 ศึกษาแนวทางการใช้ค าและการสื่อข่าวถึงกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ที่ปราศจากอคติ 
ไม่เลือกปฏิบัติ น าบทเรียนจาก Best Practice หรือการอบรมของสื่อต้นแบบในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้จริงอันอาจจะช่วยสร้างแนวทางการสื่อใหม่ที่ส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางได้ภายใต้บริบทและเงื่อนไขของสื่อไทย 

 
3. องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาสื่อมวลชน (รวมทั้ง สภาวิชาชีพสื่อมวลชน และ สมาคมสื่อมวลชน) 

 จัดกระบวนการในการก ากับดูแล และสนับสนุนการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนตาม
หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ ใน
สถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งหลักการในการตรวจสอบวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลที่น า เสนอผ่าน
สื่อมวลชนว่ามีอคติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง พร้อมบทก ากับ
ดูแลที่ชัดเจน เช่น การลงแก้ไขทันทีที่มีการลงข่าวที่ละเมิดสิทธิ ไม่เคารพศักดิ์ศรีผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง 

 มีตัวแทนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ใน
คณะกรรมการฯ ในกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาสื่อที่มีปัญหาในการสร้างภาพเหมารวม
เชิงลบ การน าเสนอข่าวอย่างมีอคติ ไม่เคารพศักดิ์ศรีผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้ง
เผยแพร่ผลการด าเนินงานทุกรอบปีเพื่อแจ้งผลการท างานด้วยความโปร่งใส 

 จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนเรื่องการรายงานข่าวผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดย
ผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง 

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการแสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของผู้รับสาร
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
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4. กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
 ตระหนักรู้และพัฒนาบทบาทความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตื่นตัว (Active stakeholders) โดย

ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  
 มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในลักษณะที่สร้างอคติ ภาพเหมา

รวม ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  
 ร่วมเป็นภาคีในการส่งเสริมสื่อคุณภาพที่น าเสนอข่าวสารอย่างเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมและ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
 

5. องค์กรด้านการศึกษา 
 บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  ให้เป็นระบบ มี

เนื้อหาร่วมสมัย สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในโลกยุคปัจจุบัน เช่น การร่วมมือกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร วิพากษ์หลักสูตร และประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและคณาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้สามารถ
ท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ ใน
สถานการณ์เปราะบาง เพ่ือน าไปจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดอบรมแก่สื่อมวลชนและ
ชุมชนภายนอก 

 
6. องค์กรที่ท างานเพ่ือกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง  

 พัฒนาคู่มือหรือกิจกรรมอบรมส าหรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่ม
ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง โดยจัดท าขึ้นร่วมกับ ตัวแทนของกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานแก่สื่อมวลชนในการน าเสนอประเด็นที่มีความอ่อนไหว อย่างมีหลักการ
และตามครรลองจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ 

 สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ท างานเพ่ือกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางทั้งในรูปแบบของการ
ขับเคลื่อนทางสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานเชิงวิชาการ 

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายของสื่อมวลชนในระดับต่าง ๆ  รวมทั้งนักข่าวพลเมือง สื่อสังคม
ออนไลน์ และผู้ท างานด้านสื่อที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพสมาชิกในเครือข่ายให้มีศักยภาพ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นอ่อนไหวของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

 
7. ผู้รับสารทั่วไป  

 ตระหนักรู้และพัฒนาบทบาทความเป็นผู้รับสารที่ตื่นตัว (Active audience) โดยใช้ทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อและความคิดเชิงวิพากษ์ เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบการน าเสนอข่าวสารของ
สื่อมวลชนในลักษณะที่สร้างอคติ ภาพเหมารวม ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชน  
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 ส่งเสริมสื่อคุณภาพที่น าเสนอข่าวสารอย่างเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
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