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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้สูงวัย
ในหนังสือพิมพ์กระแสหลักและส�ำนักข่าวออนไลน์ ๑๒ ฉบับระหว่างเดือนกรกฏาคม
ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยศึกษาการวางกรอบข่าว (News Framing) และ
ภาพตัวแทน (Media Representation) ที่มีนัยต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงวัย ผลการวิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์ไทยท�ำหน้าที่สื่อกลางที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงวัยอย่างรอบคอบ แม้จะมีการรายงานข่าวที่เป็นการสร้างภาพลบต่อกลุ่ม
ผู้สูงวัยในข่าวทั่วไปอยู่บ้าง แต่พบว่ามีการรายงานข่าวเฉพาะที่เสริมแรง/ตอกย�้ำ หรือ
ส่งเสริมประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยมีจดุ เน้นทีม่ ติ ทิ างสังคมและทางเศรษฐกิจ มากกว่า
มิติทางการเมือง ส่วนรูปแบบการน�ำเสนอข่าวและภาพของผู้สูงวัยจะมีลักษณะตั้งรับ
ต่อนโยบายของรัฐ ในขณะที่ข่าวที่ใช้แหล่งข่าวภาคเอกชนมักจะสร้างภาพผู้สูงวัยใน
ฐานะ “ลูกค้า” หรือ “ผู้รับบริการ” ขณะที่ประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็ม
รูปแบบ สื่อจึงถูกคาดหวังว่าจะสามารถน�ำเสนอข่าวผู้สูงวัยที่มีบูรณาการกับภาคส่วน
อื่นในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจในวงกว้าง ด้วยเหตุน้ีจึงจ�ำเป็นที่สื่อจะหาวิธีการ
รายงานที่ลดอคติเรื่องวัยเพื่อหวังว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการวางกรอบข่าวเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยในแนวรุกและแบบก้าวหน้ามากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงวัย/ สังคมสูงวัย / หนังสือพิมพ์/ สิทธิมนุษยชน
๑
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Thai Newspapers and News Framing in Reports
Related to Promotion of Human Rights of the
Elderly
Alongkorn Parivudhiphongs๒

Abstract
This study examines the presentation of news about the elderly in
mainstream Thai newspapers and by online news agencies between July and
December 2018, covering 12 news sources in total. This study employs
concepts of news framing and media representation in relation to the
promotion of human rights of the elderly in Thailand. The research suggests
that most Thai newspapers act as vigilant mediators that carefully support
the human rights of the elderly. Although a few general news reports
create negative images of the elderly, other more specific news reports tend
to emphasize or promote human rights of the elderly, with a focus on social
and economic dimensions rather than political rights. The pattern of news
framing and media representation of the elderly shows that most news reports
are reactive to government policy related to the elderly rather than proactive.
The elderly are also often portrayed as potential customers and clients of the
private sector. As the country is moving towards an aging society, one might
expect that, over time, reports will increasingly integrate issues related to the
๒
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elderly with other social sectors so as to create broader understanding.
Accordingly, it is necessary for the media to find a balance in coverage of
the elderly in order to reduce prejudice based on age whilst framing and
representing the elderly in a more proactive and progressive fashion.
Keywords: Elderly/ Aging Society/ Newspapers/ Human Rights
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บทน�ำ
สังคมไทยก�ำลังเผชิญกับปริมาณประชากรสูงวัยที่มากขึ้นทุกขณะ รายงาน
Thailand Development Research Institute (TDRI, 2013) ระบุว่าสัดส่วนผู้สูงวัย
ของไทยมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน และไทยก้าวเข้าสู่สังคมคนแก่เร็วกว่า
ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนประมาณ ๒๐ ปี The National Statistical Office of
Thailand (2018) รายงานว่าโครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
“สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
สูงถึงร้อยละ ๑๐ และตามการคาดประมาณประชากรของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะเข้าสู่
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด ในสถานการณ์ที่จ�ำนวนเด็กเกิด
มีน้อยลง แต่จ�ำนวนคนแก่มีมากขึ้นเช่นนี้ เราต้องเตรียมตัวสื่อสารเรื่องนี้อย่างไร
การเคลื่อนตัวสู่สังคมผู้สูงวัยท�ำให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนสถานภาพจากวัยแรงงานกลายเป็น
ผู้ด้อยอ�ำนาจ เป็นภาระพึ่งพิงของสังคม กลับกลายเป็นกลุ่มที่อยู่ในสถานการณ์
เปราะบาง ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่รับผู้สมัครงานที่อายุมาก หรือ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เท่าทันโลกดิจิทัล ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ เป็น
การลิดรอนสิทธิและตัดโอกาสที่จะแสดงความสามารถตามคุณวุฒิ วยาคติ (Ageism)
หรืออคติเช่นนี้ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงวัยเพียงเพราะอายุมากขึ้น
ภาพแห่งอคติต่อ “ผู้สูงวัย” เช่นนี้ เกิดขึ้นจากวิธีคิดของสังคมวัฒนธรรมไทย
ที่มองผู้สูงวัยในหลากมิติ การศึกษาของ Luiyapong (2010) เรื่อง “การสื่อสารกับ
วาทกรรม อัตลักษณ์ผู้สูงวัยในสังคมไทย” อธิบายการประกอบสร้างตัวตนเกี่ยวกับ
ผู้สูงวัย ตามพัฒนาการทางสังคม ในยุคสังคมเกษตร ศาสนาสอนให้มองว่าความชรา
เป็นธรรมดาโลก ผู้สูงวัยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้ใหญ่” “ที่พึ่งของครอบครัว” ต่อมา
รัฐและการแพทย์มองผู้สูงวัย ว่าเป็นภาระของสังคม เป็นผู้ที่อ่อนแอ ต้องการ
การพึ่งพิง เช่น “ไม้ใกล้ฝั่ง” “เฒ่าชรา” เพราะไม่สามารถเป็นแรงงานหรือผู้สร้าง
รายได้ทางเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมได้ ในยุคสังคมข่าวสารนั้น การสื่อสารและ
ความก้าวหน้าทางการแพทย์เข้ามาช่วยให้มองเรื่องความชราว่าเป็นเรื่องที่จัดการเอง
ได้ อาทิ ชมรม/ผู้สูงวัยที่ผู้สูงวัยบางกลุ่มมีอ�ำนาจในการต่อสู้ต่อรองอัตลักษณ์ ยืนยัน
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ความเชี่ยวชาญ “ผู้สูงวัย หัวใจไฮเทค” และ “ผู้สูงวัยคือผู้มีศักยภาพต่อชุมชน” จึงสรุป
ได้ว่าสถาบันที่มีบทบาทในการก�ำหนดอัตลักษณ์ผู้สูงวัย ได้แก่ สังคม การแพทย์
รัฐ เศรษฐกิจ และการสื่อสาร (p. 386-390)
งานวิจยั เรือ่ ง การประกอบสร้างภาพลักษณ์ของผูส้ งู วัยของ Phansuphawan
and Kanchanakitsakun (2014) รายงานว่า สถาบันการเมืองการปกครอง การแพทย์
การศึกษา เศรษฐกิจ และการสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพเหมารวม
(Stereotype) ของผู้สูงวัย และตอกย�้ำวยาคติ โดย “กักขังผู้สูงวัยไว้กับภาพลักษณ์
แห่งความเสื่อมถอย” (p.129)
สื่อในฐานะสถาบันหลักทางสังคมจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการก�ำหนดกรอบ
(Framing) เนื้อหาให้ผู้รับสารเห็น เชื่อ และคิดตามชุดความคิด ข้อเท็จจริงที่สื่อเลือก
หยิบยกมาน�ำเสนอ การศึกษาวิธีการก�ำหนดกรอบและสร้างภาพตัวแทนของผู้สูงวัย
โดยสื่อมวลชนไทยจึงเป็นประเด็นที่จ�ำเป็นเพื่อพิจารณาว่าการเดินทางไปสู่สังคมสูงวัย
ของประเทศไทยในขณะนี้ หนังสือพิมพ์ไทยยังคงเลือกที่จะเสนอภาพตัวแทน (Media
Representation) แบบเดิม ๆ ของผู้สูงวัยด้วยภาพผู้พึ่งพิงรัฐ ผู้ไร้ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจอยู่หรือไม่ สื่อน�ำเสนอประเด็นร่วมสมัย เช่นการเตรียมความพร้อมผู้สูงวัย
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง การสร้างหลักประกันทางอาชีพและพึ่งพาตนเอง
ทางการเงินและเศรษฐกิจ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และหากสถาบันสื่อสารมวลชน
สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ภาพตัวแทนเชิงบวก และภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของผู้สูงวัย
ให้เข้าไปอยู่ในความรับรู้ วิถีคิดของคนทุกวัยในสังคม สื่อมวลชนจะสามารถมีบทบาท
ในการสนับสนุนความเท่าเทียมและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงวัย ตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพและหลักมนุษยชนได้มากน้อยเพียงใด

การวิจัยเรื่องสื่อกับผู้สูงวัยในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงวัยและสังคมสูงวัย (พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙) โดย The National Research Organization Network (2013) ระบุว่า หัวข้อ
การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของส�ำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ร้อยกว่าโครงการจะเน้นทีป่ ญ
ั หาของผูส้ งู วัย ทีผ่ กู โยงกับด้านการแพทย์
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สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู วัย ผลิตภัณฑ์สำ� หรับผูส้ งู วัย การออกแบบ
อาคารและพื้นที่ที่อ�ำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เป็นต้น แต่งานวิจัย
เหล่านี้ยังมีข้อจ�ำกัดส�ำคัญคือไม่ได้มองผู้สูงวัยในเชิงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
โดยรวมเพราะส่วนใหญ่ยังเป็นการศึกษา ‘สังคมของผู้สูงวัย’ แต่ไม่ได้ศึกษา ‘ผู้สูงวัย’
หรือ ‘สังคมสูงวัย’ ที่ผูกโยงกับโครงสร้างสังคมและส่งผลกระทบกับทุกคนในสังคม
เช่น การวางระบบเศรษฐกิจและระบบการศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย การรักษา
และส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงวัยในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเกี่ยวกับ
สังคมสูงวัยที่มีความหมายจึงควรเป็น “งานวิจัยเรื่องสังคมสูงวัยควรให้ข้อเสนอแนะ
ที่จะน�ำสังคมไทยไปสู่สังคมที่ผสาน กลมกลืนระหว่างคนทุกวัย และมีสวัสดิการ
ที่ยั่งยืนส�ำหรับผู้สูงวัย” (p. 2-3)
ในส่วนของการวิจัยของไทยที่ศึกษาบทบาทของสื่อกับผู้สูงวัย นอกจาก
เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละภาพลั ก ษณ์ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว (Luiyapong, 2010;
Phansuphawan and Kanchanakitsakun, 2014) ยังพบว่ามี งานวิจัยเรื่อง สื่อเพื่อ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย : สภาพการณ์ปัจจุบัน ความคาดหวัง แนวโน้มในอนาคตและ
การก�ำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก (Chakkapak and Satchasophon, 2011) สือ่ กับผูส้ งู อายุ
ในประเทศไทย (Sap-in and Khawroptham 2017) และการศึกษาพฤติกรรมการใช้
สื่อสมัยใหม่ของผู้สูงวัย เช่น รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคม
ไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพฯ (Boonmeesrisanga and Sodchuen, 2017) และ
พฤติกรรมการใช้และการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตและทัศนคติการใช้เนื้อหาด้านสุขภาวะ
บนอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ (Thirakot and Phonikonkit, 2018) รวมถึงการวิจัย
โอกาสทางการตลาดจากสังคมสูงวัย เช่น การวิจยั ทางการตลาดเกีย่ วกับการใช้งานสือ่
ต่าง ๆ ในผู้สูงวัย (College of Management, Mahidol University, 2018, in Thai
Post) แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาบทบาทสื่อกับมิติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
ดังนั้นการวิจัยเรื่อง หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนของผูส้ งู วัยครัง้ นี้ จึงมุง่ วิเคราะห์การวางกรอบข่าวและสร้างภาพตัวแทน
ในการน�ำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงวัยในสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อพิจารณาว่าการรายงาน
ดังกล่าวมีนัยต่อการเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยอย่างไร
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๑. ค�ำถามการวิจัย
๑. หนังสือพิมพ์ไทยวางกรอบข่าว (News Framing) ในการน�ำเสนอข่าวสาร
เกี่ยวกับผู้สูงวัย และการสร้างภาพตัวแทน (Media Representation) ของผู้สูงวัย
อย่างไร
๒. การวางกรอบข่าวและการสร้างภาพตัวแทนผู้สูงวัยมีนัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเคารพศักดิ์ศรีและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างไร

๒. แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผู้สูงวัย

๒.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในการเคารพและส่งเสริมสิทธิ

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหลายประเทศยึดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เป็นข้อตกลงร่วมกันในระดับ
นานาชาติ ในปีค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) เพื่อเป็นการรากฐานทางด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศฉบับแรก กฏข้อที่ ๑ ของปฏิญญาระบุไว้ชัดเจนว่า “มนุษย์ทั้งปวง
เกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม
และควรปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” (Ministry of Foreign Affairs,
2008, p.20) เป็นเสมือนเสาหลักที่มนุษยชาติได้ร่วมกันยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนล้วน
มีเสรี ความเท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี จึงไม่สมควรมีใครควรถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และเอกลักษณ์อื่น ๆ
ปฏิญญานี้จึงเป็นรากฐานส�ำคัญของการเขียนสนธิสัญญาทางสิทธิมนุษยชน
หลายฉบับและกลายเป็นบรรทัดฐานของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุก
ชนชาติในโลก โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) สหประชาชาติตราสนธิสัญญา
พหุภาคีระหว่างประเทศ ๒ ฉบับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR) เพื่อรับรอง
สิทธิมนุษยชน การยอมรับในศักดิศ์ รีแต่กำ� เนิดและสิทธิทเ่ี ท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ
หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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ระบุสัญญาระหว่างสมาชิกที่ร่วมลงนามว่าด้วยพันธกรณีของรัฐภาคีในการเคารพของ
บุคคลและการห้ามการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ทุกคน ได้แก่ เด็ก สตรี ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู วัย ผูม้ คี วาม
หลากหลายทางเพศ ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น องค์กรที่ถูกก่อตั้งมาเพื่อปกป้องและ
สร้างความตระหนักถึงสิทธิในสังคมได้นำ� ปฏิญญาไปจ�ำแนกประเภทของสิทธิมนุษยชน
ยกตัวอย่างเช่น สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศษฐกิจ สิทธิ
ทางวัฒนธรรม (Amnesty International Thailand, 2019) เป็นต้น
ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ด�ำเนินการ
ในพันธกรณีระหว่างประเทศโดยร่วมก�ำหนด “แผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศมาดริดว่า
ด้วยเรื่องผู้สูงอายุ” (The Madrid International Plan of Action on Ageing) ซึ่ง
เป็นผลจากการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงมาดริด
ประเทศสเปน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผูส้ งู อายุใน ๓ ประเด็น
คื อ ผู ้ สู ง อายุ กั บ การพั ฒ นา สู ง วั ย อย่ า งสุ ข ภาพดี แ ละมี สุ ข ภาวะ และการสร้ า ง
ความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Department of Older
Persons, 2018, p.11-12).
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักทั้งสิ้น ๗ ฉบับ
จากทั้งหมด ๙ ฉบับ (Muntarbhorn, 2016, p. 5-7) และมีหน่วยงานรับผิดชอบ
เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ
โดยเฉพาะ กระทรวงยุติธรรม ที่ก�ำหนดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้ง ๔ ฉบับ
(พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน) โดยมีหลักคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค
ความเป็นสากล การไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลือ่ น
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย (Rights and Liberties Protection
Department, 2019).
แนวคิดข้างต้นช่วยในการวางกรอบการวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏ
ในข่าวเกี่ยวกับผู้สูงวัย สามารถจ�ำแนกเป็น ๓ หมวดดังตารางที่ ๑
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มิติสิทธิมนุษยชน

ตัวอย่างประเด็นข่าว

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย
สวัสดิการ ประกันสังคม
ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ

การทำ�งาน การได้ค่าจ้าง เบี้ยบำ�นาญ การออมทรัพย์
การลงทุน การบริโภค

ด้านการเมือง-ความ
เป็นพลเมือง

สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเลือกตั้ง สิทธิ
พลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ตารางที่ ๑ มิติสิทธิมนุษยชนที่น�ำมาเป็นกรอบศึกษาข่าวผู้สูงวัย
๒.๒ แนวคิดเรื่องการรายงานข่าวและการให้คุณค่าข่าว
		 ๒.๒.๑ หลักการรายงานข่าวและคุณค่าข่าว
		 การก�ำหนดความหมายของค�ำว่า “ข่าว” ขึน้ อยูก่ บั มุมมองของผูน้ ยิ ามว่า
จะให้นยิ ามในมุมมองใด Boonyasiripan (2013, p. 20-21) อธิบายว่า โดยปกติการก�ำหนด
ความหมายของข่าว ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ควรกล่าวถึง เช่น เป็นข้อเท็จจริงที่ได้
รับการรายงานหรือบอกเล่าให้คนรับทราบ เป็นรายงานเหตุการณ์ปจั จุบนั ทีม่ คี วามเป็น
ธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง มีความส�ำคัญ มีความน่าสนใจ

ความส�ำคัญ

ข่าว

ความน่าสนใจ

แผนภาพที่ ๑ องค์ประกอบของข่าว

หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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		 ข่าวทีไ่ ด้รบั การน�ำเสนอมักมี “ความส�ำคัญ” เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ และ
มีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนจ�ำนวนมาก ส่วน “ความน่าสนใจ” หมายถึง
เหตุการณ์นั้นสามารถดึงดูดให้ประชาชนติดตาม ใคร่รู้ ในส่วนนี้นักข่าวจะก�ำหนดแนว
การวัด “คุณค่าข่าว” (News Values) จากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ความสดใหม่
ของเหตุการณ์ ความใกล้ชดิ กับผูอ้ า่ น ความเด่นของบุคคล/สถานทีใ่ นข่าว ความผิดปกติ
ผลกระทบต่อสาธารณะ ความขัดแย้ง ความสนใจตามปุถชุ นวิสยั ความลึกลับ/เงือ่ นง�ำ
ความก้าวหน้า รวมถีง มิติด้านเพศ เป็นต้น (Numcharoen, 2006, p. 5-7) “คุณค่าข่าว”
เหล่านี้จะช่วยในการอธิบายว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยใดจะปรากฏในเนื้อหา
ข่าวตามที่นักข่าวและกองบรรณาธิการเลือกน�ำเสนอ
		 นอกจากนี้ ข่าวสามารถจ�ำแนกออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ได้ (Wittayarat,
2018) คือ ข่าวหนัก (Hard News) หมายถึงเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ ขี อ้ มูลใหม่และมีความส�ำคัญ
ต่อสาธารณชน เช่น ข่าวการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา
เป็นเรื่องราวที่เข้าใจค่อนข้างยากจึงต้องอาศัยความคิดความรู้ความสนใจและต้องมี
ภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ส่วนข่าวเบา (Soft News) หมายถึงเรื่องราวที่เน้นให้เกิด
ความบันเทิง ความสบายใจ ความสนใจเพราะเป็นข่าวที่อ่านเข้าใจง่ายและเน้นให้เกิด
อารมณ์คล้อยตามมากกว่าความรู้ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง
ข่าวแปลก เป็นต้น
		
๒.๒.๒ แนวคิดเรื่องก�ำหนดกรอบการรายงานข่าว (News Framing)
		 นอกเหนือจากเรือ่ งคุณค่าข่าวแล้ว การวิเคราะห์เนือ้ หาข่าวทีส่ ง่ เสริมสิทธิ
มนุษยชนของผู้สูงวัย ยังเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง “การก�ำหนดวาระข่าว” (Agenda
Setting) (Eise, 2018) กล่าวคือ ถึงแม้ว่าเรื่องราวของผู้สูงวัยนั้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่
บนโลกทุกวัน แต่ในพืน้ ทีข่ า่ วนัน้ เรือ่ งราวของผูส้ งู วัยจะได้รบั การเสนอหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั
ว่าผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการมีนโยบายจะเลือกหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาเป็นวาระ
เด่น หรือ วาระรอง ด้วยวิธีการก�ำหนดวาระเช่นนี้ Maxwell McCombs และ Donald
Shaw (1972) จึงมองว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น และวิธีการมองโลกของ
ผูค้ น สือ่ มวลชนมีพลังในการสร้าง และปรับเปลีย่ น โลกทัศน์ หรือความเข้าใจต่อบุคคล
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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		 การก�ำหนดวาระข่าวสารนั้นอาจถูกมองได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง กล่าวคือ
“การวางกรอบข่าว” (News Framing) (de Vreese, 2005) ในขณะทีก่ ารจัดระเบียบวาระ
ข่าวสารเป็นวิธีการเลือกหยิบประเด็นที่ผู้สื่อข่าวเห็นว่ามีความส�ำคัญ มีความน่าสนใจ
ตามหลักคุณค่าข่าวมาน�ำเสนอต่อผู้อ่าน (เรียกว่า การจัดระเบียบวาระระดับที่ ๑) การ
วางกรอบข่าว คือการลงรายละเอียดไปถึงการก�ำหนดกรอบคิดเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ
(เรียกว่า การจัดระเบียบวาระระดับที่ ๒) เช่น กองบรรณาธิการที่ต้องการน�ำเสนอ
ข่าวสารเรื่องผู้สูงวัยอาจจะมีประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ นวัตกรรมส�ำหรับ
ผู้สูงวัย แต่ผู้สื่อข่าวอาจจะเลือกหยิบประเด็นเรื่องสวัสดิการสังคมต่อผู้สูงวัย มาน�ำ
เสนอ หรือน�ำเสนอมุมมองของรัฐบาลในการออกนโยบาย กฎหมายให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ หรือเสนอมุมมองของผู้สูงวัยในการเรียกร้องสิทธิตามหลักมนุษยชนก็เป็น
ได้ ดังนั้น การวางกรอบข่าว จึงส่งผลให้มีการเลือกน�ำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่แตกต่าง
กัน ซึ่งย่อมท�ำให้มีผลต่อการรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ของผู้รับสารแตกต่างกันด้วย
		

๒.๒.๓ สื่อกับการสร้างภาพตัวแทน

		 การรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้สูงวัยโดยที่สื่อสร้างภาพว่าเป็นคนแก่ อยู่ใน
ภาวะพึง่ พิงเป็นภาระของสังคม เมือ่ เปรียบเทียบกับภาพผูส้ งู วัยทีเ่ ป็นผูม้ คี วามสามารถ
ไม่ต่างจากคนวัยอื่น ๆ สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วนั้น ทั้งสองภาพ
ย่อมส่งผลต่อการรับรู้และวิธีคิดของผู้รับข่าวสาร ภาพตัวแทนเป็นจึงเป็นภาพที่แฝง
ถึงอคติทั้งที่ชอบหรือที่ชังได้ Stuart Hall (1997) เห็นว่าการน�ำเสนอภาพตัวแทน
เป็นวิธกี ารทีส่ อื่ ประกอบการสร้างความหมาย โดยมีความเชือ่ พืน้ ฐานทีว่ า่ การน�ำเสนอ
ภาพตัวแทนนั้นไม่ได้เป็นกระบวนการที่โปร่งใส หรือเป็นเพียงการถ่ายทอดสิ่งรอบข้าง
โดยตรงโดยปราศจากการบิดเบือน หากแต่เป็นกระบวนการที่แอบแฝงการผลิต
ความหมายตามทีผ่ สู้ ร้างก�ำหนดกรอบคิดเพือ่ ให้ความหมายแทนวัตถุ บุคคล สิง่ แวดล้อม
หรือ ปรากฏการณ์ เช่น ค�ำว่า ผู้สูงวัยเป็น “ร่มโพธิ์ร่มไทร” หรือ “วัยตกกระ” ก็ไม่ได้มี
ความหมายในตัวเอง หากแต่เกิดจากก�ำหนดความหมายจากการประกอบสร้างขึ้นจาก
วัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคม
		 จะเห็นได้วา่ ในกระบวนการสร้างภาพตัวแทน ใช้ “ภาษา” เป็นเครื่องมือ
หลักในการประกอบสร้างของความหมาย (Perkins, 1979; Day 2000) เพือ่ อ้างอิงแทน
หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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ถึงโลกความเป็นจริง จินตนาการ หรือความคิดนามธรรม ซึง่ สะท้อนวิธกี ารท�ำงานของ
สื่อที่วางกรอบข่าวผ่านกลไกทางภาษา (เช่นการพาดหัวข่าว การใช้รูป การสรุป) เพื่อ
ผลิตความหมาย เช่น ค�ำว่า คนแก่ คนชรา ผู้สูงวัย ต่างก็ให้ภาพตัวแทนที่มีนัยใน
การเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยแตกต่างกัน ดังนั้นภาพตัวแทนไม่ใช่ส่ิงที่สะท้อน
ความเป็นจริงทัง้ หมดแต่เป็นเหมือนการใช้กลไกทางภาษาเพือ่ จ�ำลองโลกอีกใบหนึง่ เพือ่
สะท้อนแนวคิด ความเชือ่ หรือสร้างชุดความคิด ภาพตัวแทนจึงมีอำ� นาจในการก�ำหนด
และจัดหมวดหมู่ รวมถึงอ�ำนาจในการอธิบายความหมายโลกรอบตัวและการแสดงออก
ซึ่งอ�ำนาจเชิงสัญลักษณ์ด้วย (Hall, 1997)
		 การวิจัยครั้งนี้สนใจว่าสื่อมีบทบาทในการสร้างภาพตัวแทนกลุ่มผู้สูงวัย
ในลักษณะใด มีภาพของผูส้ งู วัยทีป่ รากฏซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าอย่างต่อเนือ่ งในสือ่ ในลักษณะใด
ที่มีนัยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย และเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าหากสื่อต่างเลือกน�ำ
เสนอภาพตัวแทนเกี่ยวกับผู้สูงวัยในเชิงบวก เช่นเป็นผู้ตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชน
ของตน เป็นผูร้ กั ษาสิทธิและเรียกร้องความเสมอภาคความยุตธิ รรมโดยไม่พงึ่ มือรัฐบาล
หรือเอกชน จะช่วยเปลีย่ นภาพและการรับรูเ้ รือ่ งสิทธิและเคารพศักดิศ์ รีของผูส้ งู วัยใน
สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร
		
๒.๒.๔ จริยธรรมสื่อ
		 แม้ ว ่ า จะมี ป ฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน แต่ มิ ใ ช่ ข ้ อ บั ง คั บ
เชิงกฎหมาย เป็นเพียงข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีทสี่ ญ
ั ญาว่าจะปกป้องสิทธิ
และเสรีภาพของมนุษย์เท่านัน้ จึงไม่มผี ลบังคับใช้กบั สือ่ มวลชนและสถาบันอืน่ ๆ โดยตรง
ดังจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยนั้น หลายครั้งการน�ำเสนอข่าวที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยังเป็นประเด็นที่ได้รับการร้องขอจาก
สาธารณชนและสภาวิชาชีพสื่ออยู่ตลอดเวลา
		 อย่างไรก็ดี กลไกด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมสือ่ ยังเป็นเครือ่ งมือที่
น�ำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของวิชาชีพสื่อ อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press
Council, 2016) หมวดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย
ข้อ ๑๓ ระบุว่า “หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
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บุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิ
มนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ�้ำเติมความทุกข์หรือ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม”
ซึ่ ง จะเห็ นว่ า มี ส าระส�ำคัญไม่แ ตกต่างจากหลักคิด เรื่องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป รากฏใน
ปฏิญญาฯ กระนั้นก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการบังคับใช้จริยธรรมสื่อนั้นอยู่ในลักษณะ
การขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิก และเพื่อนสื่อมวลชนร่วมวิชาชีพทุกแขนง
มากกว่าการก�ำหนดเป็นบทลงโทษจริงจัง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการสื่อข่าวในยุค
โลกาภิวัตน์ มักให้ความส�ำคัญต่อเรื่องการแข่งขันขายข่าว ความรวดเร็ว มากกว่าการ
รายงานข่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม บางครั้งการรายงานข่าวจึงมักน�ำเสนอผู้สูงวัย
แบบเหยือ่ เน้นความตืน่ เต้นเร้าอารมณ์ การสร้างภาพเหมารวม และตอกย�ำ้ อคติ ท�ำให้เกิด
ประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้ตกเป็นข่าว ไปจนถึง
การการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
		
๒.๒.๕ การประมวลกรอบคิดส�ำหรับการวิจัย
		 แนวคิดเรื่อง “การวางกรอบข่าว” ว่าเป็นกระบวนการท�ำงานของ
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับวิธีการเลือกน�ำเสนอเรื่องราวเฉพาะบางมุม บางเรื่องแทนที่จะ
บอกเล่าความจริงทั้งหมด การเลือกว่าจะน�ำเสนอประเด็นใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน
เช่น คุณค่าข่าว จริยธรรมสื่อ นโยบายกองบรรณาธิการ และปัจจัยภายนอก เช่น การ
แข่งขันทางธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ รวมถึงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน มาเป็นกรอบข่าว
เพือ่ ก�ำหนดให้การตีความเป็นไปตามทีผ่ สู้ อื่ ข่าวต้องการ ดังนัน้ ข่าวทีน่ ำ� เสนอนัน้ ไม่จำ� เป็น
ต้องมี “ความจริง” ตามหลักความเป็นภววิสัย (Objectivity หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
ความเป็นกลาง) อย่างแท้จริง หากแต่มี “ข้อเท็จจริง” ตามสภาวะของการประกอบ
สร้างภาพแทนโดยสื่อเสมอ

หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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การสร้างกรอบข่าว
การวางกรอบ
ในห้องข่าว
• ปัจจัยภายใน
• ปัจจัยภายนอก

➤

การก�ำหนดกรอบข่าว

การวางกรอบ
ในเนื้อข่าว
• กรอบข่าวทั่วไป
• กรอบข่าวเฉพาะ
เรื่อง

➤

ผลกกระทบของ
การวางกรอบข่าว
• การประมวลผลข้อมูล
• ทัศนคติ
• พฤติกรรม

แผนภาพที่ ๒: การวางกรอบข่าวและผลกระทบ
(ที่มา: Figure 1. An integrated process model of framing ของ Claes H. de
Vreese, 2005, p.52)
กระบวนการถัดไปของการสร้างกรอบข่าวจะศึกษารูปแบบและเนื้อข่าว
กล่าวคือนักข่าวสามารถรายงานเรื่องที่เป็นข่าวทั่วไป (เช่น เรื่องผู้สูงวัย) หรือข่าว
เฉพาะ (เช่น เน้นประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย) เป็นการวางกรอบหรือก�ำหนด
วาระที่ตั้งใจจะลงรายละเอียด ส่วนในล�ำดับที่ตามมาคือการพิจารณาดูว่าผลกระทบ
ของการวางกรอบข่าวและการสร้างภาพตัวแทน จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการ
ประมวลผลข้อมูลทัศนคติและพฤติกรรมหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนศึกษาผลกระทบไม่อยู่ใน
ขอบเขตที่จะศึกษาวิจัยครั้งนี้

๓. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณเป็นหลักโดยแบ่งเป็น ๓ ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
๓.๑ การวิจัยเอกสาร (Document research)
ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการทบทวนและประมวลข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ รวมไป ถึงแหล่งข้อมูลจากการสืบค้นออนไลน์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษา
อังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้สูงวัย และการเคารพและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แนวคิด/ทฤษฎีดา้ นการสือ่ ข่าว กฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับบริบทแวดล้อมในการรายงาน เพื่อหาค�ำส�ำคัญ (Key words) ส�ำหรับค้นหาการ
รายงานข่าวของผูส้ งู วัยในหนังสือพิมพ์ไทย และเพือ่ น�ำมาเป็นกรอบในการท�ำใบลงรหัส
(Coding Sheet) ส�ำหรับตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ไทยทั้งสามประเภท
๓.๒ การสืบค้นหาเนื้อหาจากสื่อเพื่อน�ำมาวิเคราะห์
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้คำ� ส�ำคัญในทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู วัยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ใช้คำ� ส�ำคัญ
ในการค้นหาข่าวจากจากสื่อ ๓ ประเภทสื่อกระแสหลักเชิงคุณภาพ สื่อกระแสหลักเชิง
ประชานิยม และสื่อทางเลือก โดยใช้เครื่องมือ iQ News Clip ซึ่งเป็นบริการคลิปปิ้ง
ข่าว (ข่าวตัด) และเข้าเว็บไซต์สำ� นักข่าวโดยตรง ตามขอบเขตเวลาทีท่ ำ� การวิจยั ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑–๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ดังรายละเอียดในตารางที่ ๒
สื่อกระแสหลัก
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
สื่อทางเลือก
สำ�นักข่าวออนไลน์

แนวคุณภาพ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
มติชนออนไลน์
ผู้จัดการออนไลน์
เน้นสิทธิพลเมือง
ประชาไท
อิศรา
ไทยพลับบลิก้า

แนวประชานิยม
ข่าวสด
คมชัดลึก
ไทยรัฐออนไลน์
เดลินิวส์ออนไลน์
เน้นสมัยนิยม/ร่วมสมัย
The Matter

ตารางที่ ๒: กลุ่มตัวอย่างสื่อหนังสือพิมพ์ที่น�ำมาวิเคราะห์
ในการศึกษาครั้งนี้เลือกหนังสือพิมพ์เป็นตัวอย่างในการศึกษาเนื่องจากเป็น
สือ่ ประแสหลักทีม่ กี ารตีพมิ พ์เป็นลายลักษณ์อกั ษรเข้าถึงผูอ้ า่ นในวงกว้าง สามารถสืบค้น
ได้สะดวกทัง้ ฉบับตีพมิ พ์และออนไลน์ และเพือ่ ความเท่าเทียมในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
มาศึกษา ผู้วิจัยให้ความส�ำคัญกับแหล่งที่มาและการเข้าถึงทั้งฉบับตีพิมพ์ และ ฉบับ
ออนไลน์ ผูว้ จิ ยั แบ่งประเภทหนังสือพิมพ์ยอ่ ยลงไปอีก ๒ ประเภท คือ หนังสือพิมพ์แนว
คุณภาพ และหนังสือพิมพ์แนวประชานิยมเพื่อให้ครอบคลุมถึงการน�ำเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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ผู้สูงวัยได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง โดยเลือกแบบเจาะจงจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่
รู้จักดีในหมู่ผู้อ่านและเข้าถึงได้ในวงกว้าง
นอกจากนีย้ งั ศึกษาส�ำนักข่าวออนไลน์ หรือเว็บไซต์ทมี่ พี นั ธกิจเชิงการสือ่ ข่าว
และวารสารศาสตร์ ในฐานะสื่อทางเลือก ผู้วิจัยเลือกศึกษาสื่อออนไลน์เชิงข่าวสาร
สาระความรู้ โดยแบ่งเป็นสื่อออนไลน์เชิงวารสารศาสตร์ที่เน้นสิทธิพลเมือง และ
สื่อออนไลน์ที่เน้นวิถีชีวิตตามสมัยนิยมหรือประเด็นร่วมสมัย
๓.๓ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาการรายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงวัยที่สืบค้นมาใน
ขั้นตอนข้างต้น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นการรายงานข่าวทั่วไป (generic reporting)
เกี่ยวกับผู้สูงวัย และ การรายงานข่าวเฉพาะเรื่อง (issue-specific reporting)
ที่เกี่ยวกับและ/หรือมีนัยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย พิจารณามุมมองเรื่อง
การวางกรอบข่าวและการสร้างภาพตัวแทน โดยจ�ำแนกการลงรหัสเป็น ๕ หมวดคือ
๑. รูปแบบการน�ำเสนอข่าว
๒. แหล่งข่าว
๓. ทิศทางการน�ำเสนอ
๔. มิติด้านสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในข่าว
๕. ภาพตัวแทนผู้สูงวัยที่สื่อน�ำเสนอ
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๔. ผลการวิจัย
๔.๑ รูปแบบการน�ำเสนอข่าว และ แหล่งข่าว
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์
แนวคุณภาพ
แนวประชานิยม
ประเภทข่าว (รวม ๑๗๙ เรื่อง = ๗๗.๑%)
• ข่าวปกติ
๓๘ (๖๓.๓%) ๙๔ (๘๖.๒%)
• ข่าวเชิงลึก
๒๐ (๓๓.๓%) ๗
(๖.๔%)
• ข่าวประชาสัมพันธ์ ๒
(๓.๔%) ๘
(๗.๔%)
รวม
๖๐ (๑๐๐%) ๑๐๙ (๑๐๐%)
ประเภทบทความและสารคดี (รวม ๓๘ เรื่อง = ๑๖.๔%)
• บทความ
๑๖ (๖๖.๗%) ๘
(๗๒.๗%)
• สารคดี
๘
(๓๓.๓%) ๓
(๒๗.๓%)
รวม
๒๔ (๑๐๐%) ๑๑ (๑๐๐%)
ประเภทการแสดงความคิดเห็น (รวม ๑๕ เรื่อง = ๖.๕%)
• บทบรรณาธิการ ๓
(๒๕.๐%) • คอลัมน์
รวม
รวมทุกประเภท
(๒๓๒ ข่าว)

๙
๑๒
๙๖

ส�ำนักข่าวที่เป็น
สื่อออนไลน์
๒
๗
๑
๑๐

(๒๐.๐%)
(๖๐.๐%)
(๑๐.๐%)
(๑๐๐%)

๓
๓

(๑๐๐%)
(๑๐๐%)

-

-

(๗๕.๐%) ๓
(๑๐๐)
(๑๐๐%) ๓
(๑๐๐%) ๑๒๓
๑๓

-

ตารางที่ ๓ รูปแบบการน�ำเสนอข่าวกลุ่มผู้สูงวัย
ในตาราง ๓ จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า หนังสือพิมพ์แนวประชานิยมน�ำ
เสนอข่าวผู้สูงวัยจ�ำนวนมากที่สุด (๑๒๓ ข่าว) ตามด้วยหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพ
(๙๖ ข่าว) ในขณะที่ส�ำนักข่าวที่เป็นสื่อออนไลน์น�ำเสนอข่าวผู้สูงวัยจ�ำนวนน้อยที่สุด
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(๑๓ ข่าว) ทั้งนี้หนังสือพิมพ์แนวคุณภาพมีสัดส่วนของประเภทบทความ/สารคดี
(๒๔ เรื่อง) และการแสดงความคิดเห็น (๑๒ เรื่อง) มากกว่าสื่ออีกสองประเภท
ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการรายงานเรื่องผู้สูงวัย
ในรูปแบบข่าว (๗๗.๑%) แล้ว สือ่ รายงานเรือ่ งผูส้ งู วัยในรูปแบบบทความ/สารคดี และ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มผู้สูงวัย ประมาณ ¼ (๒๒.๙%) ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด
๔.๒ แหล่งข่าว
ในกรณีของแหล่งข่าวที่เป็นผู้ก�ำหนดประเด็นข่าวและ/หรือให้ข้อมูล ความ
เห็นเรื่องผู้สูงวัยนั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน่วยงานและตัวแทน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข่าวและประเด็นเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงวัยมากมาย โดยจ�ำแนกได้ ๔
กลุ่มหลักคือ
• หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข
(ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) สภากาชาด โรงพยาบาลจิตเวช
โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
• หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)) กระทรวงแรงงาน (สํานักงานประกัน
สังคม) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
• หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการเมืองการปกครอง เช่น ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เป็นต้น
• หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านสังคมวัฒนธรรม เช่น กระทรวงการ
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (ส� ำ นั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพกิ จ การผู ้ สู ง อายุ )
กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค รวมทั้ง
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ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อม
เพื่อทุกคน (ในสังกัดของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังปรากฏหน่วยงานด้านเอกชนและกลุ่มตัวแทนอีกหลากหลาย
ประเภท ที่เป็นแหล่งข่าวเรื่องของกลุ่มผู้สูงวัย โดยจ�ำแนกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้
• หน่ ว ยงานเอกชนที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล และบริ ก ารส� ำ หรั บ เตรี ย มความพร้ อ มสู ่
สังคมสูงวัย เข่น สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย,
หน่วยงานเอกชนที่ให้บริการด้านการเงิน เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ บริษัท
จัดการกองทุน หน่วยงานเอกชนที่ให้บริการด้านที่อยู่อาศัย เช่น บริษัทขายคอนโด
บริษัทของสถาปนิก, หน่วยงานเอกชนที่ขายบริการและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยของ
ผู้สูงวัย เช่น ห้างแว่นท็อปเจริญ บริษัทรับจัดงานหรือนิทรรศการ
• มูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงวัย เช่น มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุไทย มูลนิธิบ้านบางแค มูลนิธิแบรนด์ มูลนิธิ
ฟอร์เวิร์ด (Forward Foundation) สมาคมเภสัชกรรม คนรักหลักประกันสุขภาพ
• องค์การต่างประเทศที่ถูกอ้างอิงในฐานะแหล่งข่าว ได้แก่ ธนาคารโลก
องค์กรแรงงานข้ามประเทศ และ สหภาพยุโรป
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ยังพบปัจเจกบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องผู้สูงวัย เช่น นักวิชาการ แพทย์ ผู้น�ำทางความคิด เช่น
คอลัมนิสต์ ผูม้ ขี อ้ มูลเฉพาะทาง เช่น สถาปนิก แท็กซีจ่ ติ อาสา เป็นต้น โดยปัจเจกบุคคล
เหล่านีม้ ขี อ้ มูลและความเห็นเกีย่ วกับผูส้ งู วัยในประเด็นทีแ่ ตกต่างกันตามความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของตน
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๔.๓ ประเภทและทิศทางการน�ำเสนอกลุ่มผู้สูงวัย
ประเภทการรายงาน
ลักษณะเด่น
๑. การรายงานข่าวทั่วไป รวม ๑๖๑ ข่าว (๖๙.๔%)
๑.๑ การรายงานข่าวทั่วไปที่เป็นกลาง ให้ข้อมูลข่าวสาร
มี ๖๗ ข่าว (๒๘.๙%)
ปุถุชนสนใจ
ปลุกเร้าความสนใจ
๑.๒ การรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทาง
เชิงลบ มี ๙๔ ข่าว (๔๐.๕%)
สร้างความอื้อฉาว

ข่าว

%

๔๘

๒๐.๗

๑๙
๓๙
๕๕

๘.๒
๑๖.๘
๒๓.๗

๒. การรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวม ๗๑ ข่าว (๓๐.๖%)
๒.๑ การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทาง
เชิงบวกและแนวตั้งรับ
๒.๒ การรายงานข่าวเฉพาะที่มีทิศทาง
เชิงบวกและแนวรุก
รวมทั้งหมด

เสริมแรง/ตอกย�้ำ

๔๒

๑๘.๑

ส่งเสริม/สนับสนุน

๒๙

๑๒.๕

๒๓๒ ๑๐๐

ตารางที่ ๔ ประเภทการรายงานข่าวและทิศทางการน�ำเสนอข่าวเรื่องผู้สูงวัย
จากข้อมูลที่ปรากฏ ปริมาณข่าวที่ใช้รูปแบบการรายงานข่าวทั่วไป (๖๙.๔%)
มีจำ� นวนมากกว่าการรายงานข่าวเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ผูส้ งู วัย
(๓๐.๖%) แสดงให้เห็นว่าสื่อน�ำเสนอการรายงานข่าวผู้สูงวัยเหมือนข่าวปกติทั่วไป เมื่อ
ดูในรายละเอียด จะพบว่าการรายงานข่าวทั่วไปที่มีทิศทางเชิงลบต่อผู้สูงวัย มีจ�ำนวน
มากที่สุด (๔๐.๕%) และสามารถจ�ำแนกได้ ๒ ประเภทคือ รายงานข่าวที่ปลุกเร้าความ
สนใจ เช่น อุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อ หรือ ไม่คาดฝัน (๑๙ ข่าว) ความเสื่อม
ถอยของร่างกายอันก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ (๘ ข่าว) อัตวินบิ าตกรรม (๑๐ ข่าว) และ รายงาน
ข่าวสร้างความอื้อฉาว เช่น ฆาตกรรม (๒๕ ข่าว) ข่มขืน-อนาจาร (๑๖ ข่าว) โจรกรรม
(๗ ข่าว) วิวาท-ท�ำร้ายร่างกาย (๕ ข่าว) ใช้ยาเสพย์ติด (๒ ข่าว) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงวัย
ในข่าวเป็นผู้กระท�ำความผิดเสียเอง มากกว่าเป็นเหยื่อผู้ถูกกระท�ำ
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ในส่วนของการรายงานข่าวทัว่ ไปทีเ่ ป็นกลาง (๒๘.๙%) ทีม่ ลี กั ษณะการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น รายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัย (๙ ข่าว)
การเชิญชวนผู้สูงวัยท�ำกิจกรรม (๘ ข่าว) การเตรียมตัวด้านสุขภาวะและจิตใจเมื่อายุ
มากขึ้น (๗ ข่าว) ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยในฐานะ
ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่สามารถมีเงินซื้อบริการได้ ดังจะเห็นได้จากการให้ข่าวสารความรู้
โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการ สินค้า และนวัตกรรมส�ำหรับผู้สูงวัย (๗ ข่าว)
ข่าวประชาสัมพันธ์ขายบ้านที่เหมาะกับผู้สูงวัย (๑ ข่าว) การเปิดคอร์สฝึกอบรมเรื่อง
การท�ำงานส�ำหรับวัยเกษียณ (๑ ข่าว) ธนาคารโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงวัย
สมัครกองทุนเพื่อการออม (๑ ข่าว) เป็นต้น ส�ำหรับการรายงานข่าวแนวปุถุชนสนใจ
ได้แก่ เรื่องราวชีวิต/เหตุการณ์ส่วนบุคคล (๕ ข่าว) ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล (๒ ข่าว)
ให้ความรู้ผู้สูงวัย การดูแลรักษาสุขภาพยามชรา (๒ ข่าว) เป็นต้น
ส�ำหรับการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงวัย
เป็นข่าวที่มีทิศทางเชิงบวก สามารถจ�ำแนกได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่มีแนวตั้งรับจะมี
เนือ้ หาทีเ่ น้นการสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับสังคมสูงวัย และรายงานประเด็นต่าง ๆ
ทีจ่ ะกระทบผูส้ งู วัย เช่น การเปลีย่ นแปลงสูส่ งั คมสูงวัย การเตรียมความพร้อมสูว่ ยั ชรา/
วัยทอง (๙ ข่าว) นโยบายและสวัสดิการของรัฐในการดูแลจัดการผู้สูงวัย (๕ ข่าว)
การบริการด้านสุขภาพและป้องกันโรคภัย (๒ ข่าว) การออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามชรา
(๒ ข่าว) การปฏิบัติต่อผู้สูงวัยในวัยชรา (๑ ข่าว) เป็นต้น ซึ่งจัดว่าเป็นการรายงาน
ข่าวที่ตอกย�้ำ หรือ เสริมแรง วิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับของผู้สูงวัย เป็นข่าวสาร
ที่น�ำเสนอผู้สูงวัยในลักษณะบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง หรืออยู่ในสภาพที่ต้อง
รับความช่วยเหลือ
ในขณะเดียวกัน กลุ่มที่มีทิศทางแนวรุกจะมีเนื้อหาที่ ส่งเสริม หรือ สนับสนุน
สิทธิของผู้สูงวัยในลักษณะที่มองเห็นศักยภาพของผู้สูงวัย เช่น การเตรียมตัวเองสู่
เศรษฐกิจสูงวัย (๖ ข่าว) การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มทักษะหรือศึกษาเพิ่มเติม (๓ ข่าว)
การสร้างโอกาสในการท�ำงานก่อนหรือหลังเกษียณ (๓ ข่าว) สิทธิการรักษาพยาบาล
ของผูส้ งู วัย (๒ ข่าว) ผูส้ งู วัยน�ำนวัตกรรมมาใช้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ (๑ ข่าว) เป็นต้น
ซึ่งเป็นการสื่อข่าวที่เข้าข่ายส่งเสริมความสามารถ ความพยายามลดอคติเรื่องผู้สูงวัย
ในฐานะผู้พึ่งพิงหรือผู้ที่รอคอยความช่วยหลือจากรัฐ ซึ่งการที่สื่อเลือกน�ำเสนอคุณค่า
หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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ของผู้สูงวัยในลักษณะเชิงรุกเช่นนี้อาจจะช่วยขับเคลื่อนมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนใน
ลักษณะก้าวหน้าขึ้น
๔.๔ มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงวัยที่ปรากฏในข่าว
จากการศึกษาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
ผู้สูงวัย พบว่าข่าว ๗๑ ข่าว สะท้อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ กัน โดยพบการ
รายงานแบบตอกย�้ำ/เสริมแรง มากกว่า แบบส่งเสริม/สนับสนุน ตามรายละเอียดใน
ตาราง ๔.๒ (๓)
มิติด้านสิทธิมนุษยชน

ตอกย�้ำ/ เสริมแรง ส่งเสริม/สนับสนุน

ด้านสังคม-คุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ
ด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง
รวมทั้งหมด
(ความถี่ ๘๑ ครั้ง)

๒๘
๑๙
๕
๕๕

(๕๐.๙%)
(๓๔.๕%)
(๙.๑%)
(๑๐๐%)

๑๑
๘
๔
๒๖

(๔๒.๕%)
(๓๐.๘%)
(๑๕.๔%)
(๑๐๐%)

ตารางที่ ๕ มิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงวัยในข่าว
จากตาราง ๕ จะเห็นได้บางข่าวจะน�ำเสนอหรืออ้างถึงสิทธิมนุษยชนมากกว่า
๑ มิติ ดังนัน้ จึงมีการนับซ�ำ้ เพือ่ บันทึกมิตดิ า้ นสิทธิตา่ ง ๆ ทีป่ รากฏ แต่ยงั คงแยกประเภท
ระหว่างการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะการ เสริมแรง/ตอกย�้ำ และ การรายงาน
ข่าวเฉพาะที่มีลักษณะส่งเสริม/สนับสนุนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
ผู้สูงวัยเพื่อน�ำผลไปอภิปรายเปรียบเทียบ
เมือ่ พิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะทีม่ ลี กั ษณะการ เสริมแรง/ตอกย�ำ้ เนือ้ หา
ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงวัย ตามล�ำดับมากไปหาน้อย ดังนี้
• มิติด้านสังคม-คุณภาพชีวิต เช่น การยกระดับความเป็นอยู่ รัฐบาลและ
เอกชนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติตัวกับผู้สูงวัย การหาหน่วยงานที่มา
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ช่วยเหลือคนสูงวัยในฐานะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อยู่ในสถานะพึ่งพิง ต�ำราดูแลสุขภาพ
ค�ำเตือนส�ำหรับอาหารการกินและการใช้ยารักษาโรค สุขภาพชายวัยทอง การสร้าง
จิตส�ำนึกและคุณธรรมทีค่ วรมีตอ่ ผูส้ งู วัย เป็นต้น รวมถึงการวิจยั และพัฒนา การประชุม
วิชาการเกี่ยวกับสังคมสูงวัย
• มิตทิ างด้านเศรษฐกิจ-อาชีพ เช่น ตลาดแรงงานทีเ่ ป็นผูส้ งู วัย ความรูเ้ รือ่ ง
การเก็บออม การว่าจ้าง การเตรียมตัวสู่เศรษฐกิจสูงวัย
• มิตดิ า้ นการเมืองและความเป็นพลเมือง เช่น รัฐบาลวางแผนยุทธศาสตร์
รับสังคมผูส้ งู วัยนโยบายรัฐเรือ่ งปรับเกณฑ์การเกษียณอายุ และเงินบ�ำนาญ การก�ำหนด
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงวัย
ในส่วนของการรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะส่งเสริม/สนับสนุนเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงวัย จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มิติด้าน
สังคม-คุณภาพชีวติ เป็นประเด็นทีส่ อื่ สนใจน�ำเสนอมากทีส่ ดุ และมีประเด็นทีห่ ลากหลาย
มีทิศทางเชิงรุกเพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มี
ผู้สูงวัยมากขึ้น โดยจ�ำแนกเป็น ๔ ประเด็นย่อยดังนี้
• การติดอาวุธความรู้และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย เช่น เปิดต้นแบบโรงเรียน
ผู้สูงวัย คนสูงอายุใช้สื่อโซเชียล การพัฒนาสุขภาพจิต-กายเพื่อให้คนสูงวัยใช้ชีวิตเต็ม
ศักยภาพ ความรูเ้ รือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยและปรับปรุงพืน้ ทีส่ ำ� หรับผูส้ งู วัย การศึกษาตลอดชีวติ
และโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัย
• การรณรงค์เพือ่ คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู วัย เช่น การเพิม่ เบีย้ คนชราเดือนละ
๓ พันบาท การตั้งค�ำถามบ�ำนาญประกันสังคมส�ำหรับชีวิตยามเกษียณ การฝึกการ
วางแผนงานเพือ่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยและการใช้ชวี ติ การท�ำบัตรประชาชนเคลือ่ นที่
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
• การเตรียมรับมือกับสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง เช่น การป้องกันอาการซึมเศร้า
เพื่อลดเรื่องการฆ่าตัวตาย การเปิดศูนย์ส�ำหรับดูแลคนชราเพิ่มเติม การเพิ่มบุคลากร
ทางแพทย์ วิจัยและพัฒนาการประชุมวิชาการเกี่ยวกับสังคมสูงวัย
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• การสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงวัย เช่น ตัวอย่างผู้สูงวัยในฐานะ
ต้นแบบและผู้มีศักยภาพ การประกวดสุขภาวะของผู้สูงวัย
ส�ำหรับมิติด้านเศรษฐกิจ-อาชีพนั้น เน้นเรื่อง การพึ่งพาตัวเองด้านการเงิน
ผ่านการเก็บออม การลงทุน ไปจนถึงการสร้างงานอาชีพเพื่อเตรียมตัวสู่เศรษฐกิจ
สูงวัย โดยค�ำถามหรือให้ข้อสังเกตกับรัฐบาลในการรับมือกับเศรษฐกิจของผู้สูงวัย
เช่น ตลาดแรงงานที่เป็นผู้สูงวัย ความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการรับมือเรื่องที่อยู่อาศัย
โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับผู้สูงวัย การจ้างงานผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การท�ำงาน การออมเงิน การฝึกอาชีพ เพื่อพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย การเรียกร้องให้
รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือการออมที่เป็นระบบ การเสนอเอกชนให้ปล่อยกู้
ดอกเบี้ยต�่ำ การเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส�ำหรับ
ผู้สูงวัย เป็นต้น การขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือการจัดท�ำร่างกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน อาทิ การเรียกร้องให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในพระราชบัญญัติ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ การตรากฎหมายด้านการเงินเพื่อการออม ส�ำหรับ
มิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมือง มีน้อยมาก เป็นข่าวที่เสนอแนะการก�ำหนดแผน
และนโยบายส�ำหรับผู้สูงวัย และ การเตรียมพร้อมเชิงนโยบายรัฐให้รับมือสังคมคน
สูงวัย
กล่าวโดยสรุป การรายงานข่าวเฉพาะทั้งสองประเภทมีนัยต่อการรับรู้
และการท�ำความเข้าใจของสาธารณะต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย โดยเฉพาะทั้ง
สองประเภทมีจุดเน้นด้านมิติสังคม ซึ่งมีการพูดถึงเป็นอันดับต้น ๆ โดยชูประเด็นเรื่อง
การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ทางสังคม
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของผู้ที่มีอายุมากขึ้นก่อนสู่สังคมสูงวัย ไปจนถึง
สวัสดิการทางสังคมว่าด้วยเรื่องการบริการถึงบ้าน ระบบการรักษาพยาบาลและ
การดูแลสุขภาวะ สวัสดิการรัฐ การปรับบ�ำนาญ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และ
ข้ามพ้นการเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
๔.๕ ภาพตัวแทนผู้สูงวัยที่สื่อน�ำเสนอ
เมื่อพิจารณาการรายงานข่าวเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม
ผู้สูงวัย พบว่าสื่อน�ำเสนอภาพตัวแทน ดังต่อไปนี้
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ภาพตัวแทนของกลุ่มผู้สูงวัย
ภาพตัวแทนแนวรับ (๒๖ครั้ง = ๕๓.๑%)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา
ภาพตัวแทนแนวรุก (๒๓ ครั้ง = ๔๖.๙%)
ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา
ผู้ร่วมแก้ไขปัญหาและหาทางออก
ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในการใช้ชีวิต
ผู้บริโภค ลูกค้า
รวม

ความถี่

(%)

๑๑
๙
๖

๒๑.๖
๑๗.๖
๑๑.๘

๓
๒
๔
๑๖
๕๑

๕.๙
๓.๙
๗.๘
๓๑.๔
(๑๐๐%)

ตารางที่ ๖ ภาพตัวแทนที่สื่อใช้ต่อผู้สูงวัย
จากตาราง ๖ พบว่า ข้อมูลที่ศึกษาการรายงานข่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงวัย สามารถจ�ำแนกภาพผู้สูงวัยได้ ๒ ประเภทหลัก คือภาพ
ผู้สูงวัยที่เป็นผู้ได้รับการคุ้มครองปกป้องสิทธิ หรือแนวรับ (๕๓.๑%) กับ ผู้มีศักยภาพ
หรือภาพแนวรุก (๔๖.๙%) มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน จากตารางแสดงว่าสื่อสร้างภาพ
ผูส้ งู วัยทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบ “ผูบ้ ริโภค ลูกค้า” (๓๑.๔%) มีการมองผูส้ งู วัย สองแบบ กล่าวคือ
เป็นกลุ่มตลาดใหม่ ผู้ใช้สินค้าและบริการ และอีกแบบคือภาพผู้สูงวัยที่มีอิสระทาง
การเงิน มีศักยภาพ พร้อมที่จะใช้เงิน ส�ำหรับ ภาพผู้สูงวัยแนวรับ ได้แก่ “ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” (๒๑.๖%) “ผู้ได้รับผลประโยชน์” (๑๗.๖%) และ “ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง/
ผู้ประสบปัญหา” (๑๑.๘%) โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าผู้สูงวัยเป็นผู้พึ่งพิงที่ต้องการ
ความช่วยเหลือโอบอุ้มจากสังคม รัฐบาล และเอกชน ในขณะเดียวกัน ภาพของ
ผู้สูงวัยกับการเป็นผู้เรียกร้อง หรือผู้ร่วมแก้ไขปัญหา หรือผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการใช้ชีวิต มีความถี่น้อย

หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้พบว่าการวางกรอบข่าวและการสร้างภาพตัวแทนผู้สูงวัย
มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย เมื่อพิจารณาจากประเภท
ของหนังสือพิมพ์ จะพบว่าหนังสือพิมพ์แนวคุณภาพและส�ำนักข่าวออนไลน์จะเน้น
การรายงานข่าวทัว่ ไปทัง้ แบบข่าวหนักทีใ่ ห้ความรูข้ า่ วสาร เพิม่ ความรูใ้ ห้กบั หรือเกีย่ วกับ
คนผู้สูงวัย และมีข่าวเบาที่เน้นความสนใจของปุถุชน ในขณะที่หนังสือพิมพ์แนว
ประชานิยมส่วนใหญ่เน้นเรื่องการรายงานข่าวทั่วไปในแบบข่าวเบาโดยวางกรอบข่าว
เรื่องผู้สูงวัยที่ให้คุณค่าข่าวเรื่อง การปลุกเร้าอารมณ์ การสร้างความอื้อฉาว โดย
ผู ้ สู ง วั ย ซึ่ ง มั ก เป็ น ผู ้ ก ระท� ำ เหตุ หรื อ เป็ น เหยื่ อ ของเหตุ ก ารณ์ และอาศั ย เรื่ อ ง
ความขัดแย้งระดับปัจเจกบุคคลและประเด็นด้านเพศดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
การวางกรอบข่าวประเภทนี้เป็นเพียงการรายงานสถานการณ์ทั่วไป ไม่ได้มีนัยส�ำคัญ
ต่อการสนับสนุนหรือลดทอนสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยอย่างชัดเจน
ในทางตรงกันข้าม ข่าวที่รายงานเฉพาะเรื่องหรือวางกรอบข่าวเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยนั้น ได้ให้คุณค่าเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศ
เมื่ อ เข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งผู ้ สู ง วั ย กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การปกป้องคุ้มครองโดยรัฐและสังคม ความก้าวหน้าเพื่อเตรียมสังคมและเศรษฐกิจ
ให้เข้าสู่สังคมสูงวัย ตลาดแรงงานที่ต้องพึ่งพาคนสูงอายุ รวมถึงความสดใหม่ใน
การสร้างความตระหนักเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียม ที่น�ำมาขับเคลื่อนประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยได้ ซึ่งอาจจะท�ำให้การมองผู้สูงวัยในมุมมองที่แตกต่าง
จากเดิมและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
ในขณะทีข่ า่ วปกติบางข่าวจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิทธิผสู้ งู วัย แต่การรายงานข่าว
เฉพาะที่เน้นเรื่องสิทธิผู้สูงวัยมักจะปรากฏในรูปแบบของบทความ สารคดี และข่าว
เชิงลึกเป็นส�ำคัญ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนว
คุณภาพและสื่อออนไลน์มักจะให้ความสนใจกับเรื่องราวสิทธิผู้สูงวัยเป็นพิเศษโดย
พิจารณาจากความยาวของเนื้อหา และพื้นที่ที่ข่าวปรากฏ เพราะในพื้นที่บทความ/
สารคดี และข่าวเชิงลึก นักข่าวจะสามารถเจาะประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
ได้มากกว่าข่าวปกติ สามารถน�ำเสนอและสะท้อนภาพผูส้ งู วัยได้หลากหลายประเภทและ
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หลายกลุ่ม รวมถึงอธิบายที่มาของประเด็นข่าว และความส�ำคัญเกี่ยวกับจุดเน้นสิทธิ
ผู้สูงวัยในมิติที่หลากหลาย ส่วนรูปแบบการเสนอข่าวที่เป็นการแสดงความคิดเห็น
แม้จะมีปริมาณน้อย แต่ยงั แสดงให้เห็นว่ายังเป็นกรอบข่าวทีไ่ ด้พนื้ ทีใ่ นการน�ำเสนอข่าว
ผู้สูงวัยอยู่บ้าง เป็นที่น่าสนใจว่า หากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ผู้สูงวัยมีปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ปริมาณมากขึ้น อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอแล้ว
น่าจะมีผลต่อการก�ำหนดวาระเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยต่อสาธารณะได้ดีขึ้น
ด้วยหรือไม่
การรายงานข่าวเฉพาะที่มีลักษณะเสริมแรง/ตอกย�้ำ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
ในมิติต่าง ๆ โดยเน้นการดูแลคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยตามนโยบายรัฐ หรือ
สะท้อนหลักคิดแห่งความเท่าเทียมในสิทธิมนุษยชน แม้ว่าการน�ำเสนอในลักษณะนี้
จะช่วยสร้างทิศทางเชิงบวกต่อการรับรู้เรื่องสิทธิของผู้สูงวัยในสังคมก็ตาม แต่ข่าวใน
ลักษณะนี้มักจะมองผู้สูงวัยว่าเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง หรืออยู่ในสภาพที่ต้องรับ
ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นประเด็นคุ้นเคยที่สื่อต่าง ๆ ได้น�ำเสนออยู่ตลอดเวลา การท�ำ
หน้าที่ของหนังสือพิมพ์เช่นนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการตั้งรับ/ตอบรับ (Reactive)
ต่อนโยบายรัฐ หรือภาคเอกชน
ในขณะที่ ก ารรายงานข่ า วเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี ลั ก ษณะการส่ ง เสริ ม /
สนับสนุน เป็นการสื่อข่าวที่ส่งเสริมความสามารถของผู้สูงวัย เป็นการรายงานข่าวที่
แสดงว่าผู้ที่สูงวัยหรือตัวแทนกลุ่มผู้สูงวัยเพื่อแสดงอ�ำนาจและศักยภาพตามสิทธิของ
ตนเอง และมีความพยายามลดอคติเรื่องศักยภาพของผู้สูงวัย เพราะเน้นเรื่องราวคน
สูงวัยที่แข็งแรง กระตือรือร้น คล่องแคล่ว แตกต่างจากภาพผู้พึ่งพิงหรือผู้ที่รอคอย
ความช่วยเหลือจากรัฐ การรายงานลักษณะนี้แสดงว่านักข่าวสามารถวางกรอบข่าว
สิทธิของผู้สูงวัยแบบเชิงรุก (Proactive) ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนมิติต่าง ๆ ด้าน
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยในลักษณะก้าวหน้าขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่าการสร้างภาพผู้สูงวัยในฐานะ “ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย” “ผู้ได้รับประโยชน์” และ “ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง/ผู้ประสบปัญหา” ค�ำอธิบาย
ข้อหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เข้าใจวิธีการวางกรอบข่าวและการสร้างภาพแบบนี้ก็คือ การ
เลือกใช้แหล่งข่าวที่เป็นทางการจะเห็นว่าส่วนใหญ่ข่าวที่ใช้แหล่งข่าวรัฐบาลหรือหน่วย
หนังสือพิมพ์ไทยกับกรอบการรายงานข่าวที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
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งานราชการ สื่อจึงก�ำหนดกรอบให้ผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้ที่รอรับผลประโยชน์จากนโยบาย
แห่งรัฐ หรือผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงสมควรได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐและสังคม เช่นเรือ่ ง
การต้องได้รับการดูแลสุขภาวะ (หน่วยงานด้านสุขภาพ) โอกาสการได้รับการจ้างงาน
การพยากรณ์เศรษฐกิจสูงวัย (ด้านเศรษฐกิจ) การเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสูว่ ยั ชราอย่าง
มีความสุข (ด้านสังคมวัฒนธรรม) และนโยบายการช่วยเหลือคุ้มครองหรือสร้างหลัก
ประกันให้แก่ผู้สูงวัย (ด้านการเมืองการปกครอง) ซึ่งแสดงวิธีคิดของสื่อที่เชื่อว่ารัฐ
เป็นแหล่งข่าวทางการ เป็นผู้ครอบครองข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยใน
สังคมไทย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�ำเป็นที่หน่วยงานรัฐในฐานะแหล่งข่าวหลักเกี่ยวกับ
ผู้สูงวัยในสังคมไทยจะต้องมีวิธีการกระจายความรู้หรือก�ำหนดเนื้อหาที่มีมิติต่าง ๆ
หลากหลายในลักษณะที่จะช่วยให้สื่อน�ำเสนอเรื่องราวผู้สูงวัยแบบเชิงรุกและรอบด้าน
มากขึ้น
ในขณะเดียวกัน สื่อที่สร้างภาพให้ผู้สูงวัย เป็น “ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้รับบริการ”
ในสัดส่วนสูงที่สุด สะท้อนภาพผู้สูงอายุที่มีศักยภาพทางการเงิน เป็นลูกค้าส�ำคัญ
ทางการตลาดที่มีอ�ำนาจในการใช้จ่าย โดยใช้แหล่งข่าวเอกชนเป็นหลักในการน�ำเสนอ
เรื่องคุณภาพชีวิตและหลักประกันในชีวิตของผู้สูงวัยจากการมีเงินออม มีการลงทุน
และมีอาชีพ มองเห็นโอกาสทางการตลาดส�ำหรับผู้สูงวัย ซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็น
การสร้างภาพข่าวเชิงรุก สอดคล้องกับมิติด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุน
ความคิดทีว่ า่ ผูส้ งู วัยมีศกั ยภาพทีจ่ ะบริหารจัดการการเงิน อาชีพ ความเป็นอยู่ และเป็น
กระบอกเสียงของตัวเองได้ แต่มีค�ำถามที่ชวนคิดต่อว่า ภาพเชิงรุกแบบ “ผู้บริโภค
ลูกค้า ผู้รับบริการ” เป็นเพียงอีกด้านหนึ่งของการเป็นเหยื่อทางการตลาดหรือไม่
ทั้งนี้ ภาพผู้สูงวัยที่เป็น “ผู้เรียกร้องให้มีการรับรู้ปัญหา” “ผู้ร่วมแก้ไขปัญหา
และหาทางออก” “ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในการใช้ชีวิต” ยังมีปริมาณน้อยมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะแหล่งข่าวประเภทนี้เองก็มีจ�ำนวนน้อย กระจัดกระจาย และมีลักษณะ
เป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งหากไม่มีความโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงมากพอก็จะเป็นเพียง
แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีพลังในการดึงดูดสื่อมวลชนที่จะใช้เป็น
แหล่งข่าวมากเท่าหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน ดังนั้นหากจะพัฒนาแนวทางการสื่อข่าว
ที่มีทิศทางเชิงรุกต่อสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย ก็อาจจะต้องหาตัวบุคคลหรือตัวแทน
กลุ่มผู้สูงวัยที่เป็นตัวแทน ระบุตัวตนได้ชัดเจน เพื่อสะท้อนปัญหาหรือความต้องการ
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และเป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มผู้สูงวัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มความหลากหลาย
ให้กับจากการวางกรอบข่าวที่มีลักษณะเชิงรุกและเติมเต็มข่าวตั้งรับอันเนื่องมาจาก
การใช้แหล่งข่าวจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มักจะเสนอภาพรวมของผู้สูงวัย
อย่างกว้าง ๆ ทั่วไป
ประเด็นอภิปรายสุดท้ายที่เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ก็คือ การ
ก�ำหนดกรอบข่าวทีม่ สี ะท้อนมิตเิ รือ่ งสิทธิมนุษยชนของผูส้ งู วัย จะเห็นได้วา่ หนังสือพิมพ์
ที่น�ำมาศึกษาจะตอกย�้ำ หรือ ส่งเสริม มิติสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้สูงวัย
ค่อนข้างมากที่สุด เพราะปรากฏทั้งในข่าวตั้งรับและข่าวเชิงรุกที่มีนัยต่อสิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงวัย โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย เรื่องของคุณภาพชีวิต
การดูแลสุขภาพ การอยู่อาศัย การศึกษาเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องน่ายินดี
ที่ปรากฏข่าวผู้สูงวัยกับจุดเน้นด้านเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักประกันด้านอาชีพและ
การพึง่ พาตนเองในการท�ำมาหากิน รวมถึงโอกาสในการจ้างงานและเป็นตลาดแรงงาน
ที่ยังมีคุณค่าและมูลค่า ซึ่งเป็นมิติที่แสดงถึงความศักยภาพของผู้สูงวัยในฐานะมนุษย์
ที่ก�ำลังจะกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ
มิติเรื่องของสิทธิทางการเมืองและความเป็นพลเมืองปรากฏน้อยที่สุดทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเป็นมิติที่มีความสลับซับซ้อน ผู้สื่อข่าวต้องมีความเข้าใจกลไกต่าง ๆ ทั้ง
ในเรื่องโครงสร้างการเมืองที่ก�ำหนดนโยบายรัฐ รวมถึงมาตราการทางกฎหมายและ
การบังคับใช้ จึงอาจส่งผลให้การรายงานข่าวในมิตนิ มี้ ไี ม่มากพอ ถ้าหากจะเพิม่ ปริมาณ
และคุณภาพข่าวในมิตินี้ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการหาข่าว เริ่มตั้งแต่แหล่งข่าว
ควรเป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญทีม่ อี งค์ความรูท้ างด้านเรือ่ งสิทธิผสู้ งู วัยมากพอทีจ่ ะสามารถ
อธิบายประเด็นซับซ้อน แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลกับสื่อได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์
ความจ�ำเป็นที่ผู้สูงวัยก�ำลังเผชิญอยู่มากที่สุด รวมถึงนโยบายกองบรรณาธิการที่เห็น
ความส�ำคัญและความน่าสนใจ และทีส่ ำ� คัญคือตัวผูส้ อื่ ข่าวต้องมีความสามารถรายงาน
ข่าวในมิติทั้งสองนี้อย่างรอบด้าน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านข่าว มองสิทธิทางด้านการเมือง
ความเป็นพลเมือง และกฎหมายคุ้มครองที่ร่วมสมัย ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น
โดยสรุป จุดเน้นเรื่องสิทธิเรื่องสังคมและคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ได้แสดงถึง
ศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย เท่ากับประเด็นที่ปรากฏในมิติด้านเศรษฐกิจ
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ที่เน้นเรื่องศักยภาพของผู้สูงวัย ส�ำหรับโอกาสการมีอาชีพโดยไม่ต้องพึ่งพิงใคร และ
ความสามารถบริหารจัดการเงินในยามสูงวัย ในขณะที่จุดเน้นมิติด้านการเมืองและมิติ
ด้านกฎหมายมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แต่ก็ถือได้ว่าเป็นความพยายามของหนังสือพิมพ์
ไทยในการพาประเด็นเรื่องผู้สูงวัยให้เป็นเรื่องของทุกคนในสังคม เป็นการบูรณาการ
ประเด็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนของทุกคนในสังคมในฐานะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสังคมสูงวัย

บทสรุป
ขณะที่ประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ สื่อจึงถูกคาดหวังว่า
จะสามารถน� ำเสนอข่ า วผู ้ สู ง วั ย ที่ มี บู ร ณาการกั บ ภาคส่ ว นอื่ น ในสั ง คม เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นที่สื่อจะหาวิธีการรายงานที่ลดอคติเรื่องวัย
เพื่อหวังว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการวางกรอบข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
ในแนวรุกและแบบก้าวหน้ามากขึ้น
ในฐานะที่สื่อมวลชนเป็นต้นทางของการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูล จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวจะต้องเข้าใจประเด็นอ่อนไหวที่ผูกโยงกับสิทธิมนุษยชน ผล
จากงานวิจัยครั้งนี้ อาจต่างไปจากความเข้าใจของคนทั่วไปที่มักจะมองการรายงาน
ข่าวผู้สูงอายุว่าจะปรากฏภาพในเชิงลบด้านเดียว เพราะแม้จะพบว่ามีข่าวที่ใช้การพาด
หัวข่าวที่สร้างภาพเหมารวม สร้างภาพลบต่อกลุ่มผู้สูงอายุในข่าวทั่วไปอยู่บ้าง แต่โดย
ภาพใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย
อย่างรอบคอบ มีวิธีคิดในการวางกรอบข่าวและการสร้างภาพตัวแทนที่ค�ำนึงถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยตามหลักคิดในปฏิญญาสากล และจริยธรรมวิชาชีพ
ที่มีก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ที่น�ำมาศึกษาครั้งนี้มีความจริงจังในการน�ำเสนอข่าว
ที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัยผ่านรูปแบบการเขียนหลากหลายประเภท โดย
เฉพาะข่าวที่มีทิศทางเชิงบวกนั้นมีทั้งการตอกย�้ำและการสนับสนุนมิติสิทธิมนุษยชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองครบถ้วน อย่างไรก็ดี มีข้อชวนสังเกตประการหนึ่ง
ก็คอื สือ่ หนังสือพิมพ์มคี วามพยายามทีจ่ ะธ�ำรงไว้ซงึ่ ภววิสยั ในการสือ่ ข่าวโดยไม่เข้าข้าง
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หรือฝักใฝ่ฝา่ ยใด เพือ่ หลีกเลีย่ งข้อขัดแยังและเสียงวิพากษ์ถงึ ความไม่เป็นกลาง อันจะ
ส่งผลถึงธุรกิจ หนังสือพิมพ์ไทยจึงเลือกที่จะน�ำเสนอข่าวผู้สูงวัยในลักษณะตั้งรับ
ตามกระแสสังคม หรือตามนโยบายรัฐ ซึง่ เป็นเรือ่ งง่ายและปลอดภัยมากกว่าการลุกขึน้
มาเป็นกระบอกเสียงตั้งค�ำถามกับรัฐบาลเรียกร้องสิทธิแทนผู้สูงวัย จึงน่าพิจารณาว่า
ควรเพิ่มกลไกและแรงจูงใจใดบ้างในการผลักดันการน�ำเสนอข่าวในอนาคตให้เน้น
ภาพผู้สูงวัยเชิงรุกมากขึ้น และเพิ่มมิติด้านการเมือง-ความเป็นพลเมืองให้มากขึ้น
ซึง่ น�ำไปสูค่ ำ� ถามเรือ่ งบทบาทหน้าทีส่ อื่ ในการพัฒนาแนวทางทีจ่ ะให้หนังสือพิมพ์นำ� เสนอ
ข่าวทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้คนสูงวัยแสดงความเห็นในฐานะพลเมืองแห่งสังคมสูงวัย และน�ำเสนอ
ประเด็นเรื่องสิทธิผู้สูงวัยในเชิงบูรณาการกับสังคมในภาพใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องและ
ลึกซึ้งแค่ไหน และเป็นความท้าทายที่น่าจับตาดูว่า ท่ามกลางการแข่งขันในยุคข้อมูล
ข่าวสาร สื่อหนังสือพิมพ์ (รวมถึงสื่อโซเชียล และสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ) จะสร้าง
สมดุลในบทบาทการเป็นผู้ก�ำหนดวาระข่าวสาร ผู้สร้างภาพตัวแทน และ ผู้ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนอย่างไร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการแพทย์และการสื่อสารท�ำให้ผู้สูงวัย
มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีอายุยืนยาวขึ้น สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปกติ
จึงจ�ำเป็นที่จะหาวิธีการที่สังคมไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้สูงวัยอย่างมี “วยาคติ” เพื่อหวังว่า
จะเกิดการเปลีย่ นแปลงในวงการสือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำเสนอเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของผูส้ งู วัย
ในแบบก้าวหน้า ร่วมสมัยมากขึ้น เพื่อช่วยให้สถานภาพของผู้สูงวัยและสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป และเพื่อส่งเสริมคุณค่าให้ผู้สูงวัยยังคง
มีพลัง และอยู่ร่วมกันในสังคมไทยโดยปราศจากอคติและการถูกเลือกปฏิบัติ
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