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คาํนํา 

พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และกํากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 

วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๘) ประกอบกับ พระราชบญัญตัิการ

ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ กําหนดให ้กสทช. มอีํานาจ

หน้าที่ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ร ับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ

สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกบักิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทํา

หน้าที่จดัทํามาตรฐานทางจรยิธรรมของการประกอบอาชพีและวชิาชพีและการควบคุมการประกอบ

อาชีพหรอืวิชาชีพกนัเองภายใต้มาตรฐานทางจรยิธรรม และการจดัทํามาตรฐานทางจรยิธรรมต้อง

คํานึงถงึการคุม้ครองการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุม้ครองผู้บรโิภคจากการ

ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ รวมทัง้การคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพของผู้ประกอบ

อาชพีและวชิาชพีขององคก์ร 

สถานการณ์ด้านจรยิธรรมสื่อในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามปัีญหาทางจรยิธรรม

ปรากฏขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางจรยิธรรม ประกอบด้วย บุคลากรสื่อ 

องค์กรธุรกิจ ข้อจํากดัและแนวปฏบิตัิในการทํางาน ความคลุมเครอืของหลกัการทางจรยิธรรม การ

ละเมดิจรยิธรรมของสื่อมวลชน การขาดความใส่ใจดา้นจรยิธรรมอย่างจรงิจงั  นอกจากนัน้พบว่าการ

เผยแพร่รายการข่าว รายการละครโทรทศัน์ในประเทศไทยมกีารนําเสนอเน้ือหาที่ละเมดิสทิธมินุษยชน

และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตรใีนหลายดา้น ดงันัน้ สาํนกังาน กสทช. ในฐานะองคก์รกํากบัดูแลทีม่ ี

ภารกจิในการส่งเสรมิให้ผูร้บัใบอนุญาต ผูป้ระกอบวชิาชพีสื่อสารมวลชนมกีารกํากบัดูแลตนเอง/กนัเอง

ภายใต้มาตรฐานจรยิธรรมจรรยาบรรณวชิาชพี  จงึมอบหมายให ้ดร.ชเนตต ีทนินาม ศูนยจ์ติตปัญญาศกึษา 

มหาวทิยาลยัมหดิล ทาํการศกึษาวจิยัการพฒันาแนวทางปฏบิตัใินการนําเสนอรายการโทรทศัน์บนหลกั

สทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตร ีเพื่อสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัประเดน็สตร ี

สาํนกังาน กสทช. หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจรยิธรรมและแนวทางปฏบิตัสิําหรบัรายการโทรทศัน์  

รวมทัง้ ข้อควรทําและไม่ควรทํา ในรายการข่าว รายการละครและโฆษณา ที่เป็นผลการศึกษาของ

โครงการวจิยัฯ ฉบบัน้ี จะเป็นคู่มอืการทํางานของสื่อมวลชนในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์ รวมทัง้

เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิกลไกการกํากบัดแูลตนเอง/กนัเองในประเทศไทยต่อไป 

        สาํนกัส่งเสรมิการแขง่ขนัและกํากบัดแูลกนัเอง 

                                                    มนีาคม ๒๕๕๙  
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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 

 

งานศกึษาน้ี มเีป้าหมายเพื่อพฒันาแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมโดยคํานึงถงึสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์ของสตรใีนการนําเสนอข่าวและรายการทางโทรทศัน์ โดยใช้วธิกีารศึกษา 1.การวจิยั

เอกสาร (Documentary Research) เก็บข้อมูลงานวจิยัและวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ

จริยธรรมสื่อมวลชนในประเด็นผู้หญิงย้อนหลัง 10 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548-2557 2. ศึกษาข้อบังคับ

จรยิธรรมและแนวปฏบิตัขิองสื่อมวลชนในประเดน็ผู้หญงิขององค์กรวชิาชพีสื่อมวลชนในประเทศไทย

และกรณีศกึษาต่างประเทศ 3. การวเิคราะหว์าทกรรม (Discourse Analysis) เพื่อพจิารณาหาประเดน็

อคตทิางเพศต่อผูห้ญงิในขา่วและรายการโทรทศัน์   4.การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ชยีวชาญดา้น

ข่าว โฆษณา ละคร และ ตวัแทนองคก์รภาครฐัและภาคประชาสงัคมที่ทํางานด้านผูห้ญงิ ผลการศกึษา

พบว่า จรยิธรรมและแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมโดยคาํนึงถงึสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์อง

สตรใีนการนําเสนอขา่วและรายการทางโทรทศัน์ มดีงัน้ี 

จริยธรรมรายการโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องสตรี 

1. หลกัความถกูต้อง  

สื่อมวลชนควรยดึหลกัการนําเสนอความถูกต้องเกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง การ

นําเสนอขอ้มลูอย่างครบถ้วน รอบดา้น ไม่บดิเบอืน ไม่แต่งเตมิ และไม่ผลติซํ้ามายาคตทิีส่รา้งอคตทิาง

เพศต่อผูห้ญงิ เน้ือหาขา่วสารตอ้งสามารถแยกแยะใหผู้ร้บัสารเหน็ว่า ขอ้เทจ็จรงิในข่าวความรุนแรงทาง

เพศกบัมายาคตซิึง่ผลติซํ้าความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศเป็นอยา่งไร 

2.หลกัภววิสยั  

การรายงานขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ญงิโดยสื่อมวลชนต้องเป็นกลาง 

ปราศจากอคต ิไมว่่าจะเป็นอคตจิากความรกั ความเกลยีดชงั ความกลวั หรอืความไม่รู ้ตลอดจนการไม่

ปล่อยให้ความคดิเหน็หรอืความรู้สกึส่วนตวัเขา้แทรกแซงในการรายงานขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัเรื่องเพศ

สื่อมวลชนตอ้งไมต่ดัสนิ ไมต่ําหนิ ไมต่ตีรา ไม่ประเมนิคุณค่าทัง้ผูก้ระทําผดิและผูถู้กกระทําความรุนแรง

ทางเพศ 
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3.หลกัสิทธิมนุษยชน  

ในการปฏบิตังิานทุกขัน้ตอนของสื่อมวลชนควรตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูห้ญงิในฐานะ

ทีเ่ป็นมนุษยซ์ึ่งมศีกัดิศ์ร ีในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรงทางเพศหรอืประเดน็ที่มคีวามอ่อนไหว

ทางเพศภาวะนัน้ ให้ถือว่าการปกป้องผู้หญงิซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมคีวามสําคญักว่าการ

ได้มาซึ่งเน้ือหาเพื่อการรายงานข่าวหรอืการผลติรายการโทรทศัน์ ไม่นําเสนอภาพผู้หญงิในลกัษณะที่

ดอ้ยค่า ไรศ้กัดิศ์ร ีและไมค่วรนําเสนอภาพผูห้ญงิเพื่อแสวงหาประโยชน์ในฐานะวตัถุทางเพศ 

4.หลกัความเป็นส่วนตวั  

 สื่อมวลชนควรคํานึงถงึสทิธขิองผู้หญงิ โดยเฉพาะผูซ้ึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศที่จะไม่

ถูกรบกวนในการดําเนินชวีติ สื่อมวลชนควรให้ความเคารพความเป็นส่วนตวัในครอบครวั เกยีรติยศ 

ชื่อเสยีง ตลอดจนขอ้มลูส่วนตวัของผูห้ญงิซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจะต้องไม่ถูกเปิดเผย ความ

เป็นส่วนตวัถอืเป็นสทิธขิองบุคคลของผูห้ญงิทีจ่ะอยูต่ามลาํพงัโดยอสิระและปลอดภยั  

5.หลกัศีลธรรม  

สื่อมวลชนควรคํานึงถึงหลกัความซื่อสตัย์ในการนําเสนอเน้ือหาอย่างตรงไปตรงมา มคีวาม

ซื่อสตัยต่์อการรกัษาคํามัน่สญัญาทีม่ไีวต่้อแหล่งข่าวซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนมคีวาม

ซื่อสตัยใ์นการเปิดเผยตวัตนของผูส้ ื่อขา่ว 

6.หลกัความหลากหลาย  

สื่อมวลชนควรยอมรบัในความแตกต่างของการดํารงอยู่ซึ่งความหลากหลายในสงัคม ได้แก่ 

วฒันธรรม ศาสนา ชาตพินัธุ ์สผีวิ เพศภาวะ เพศวถิ ีในพืน้ทีส่ ื่อมวลชนหากมกีารเปิดพืน้ทีย่อมรบัความ

แตกต่างหลากหลายเกิดขึ้น ก็จะยิง่ทําให้สื่อมวลชนสามารถเข้าใกล้ความจรงิ ความยุติธรรม และ

สามารถสรา้งทางเลอืกและโอกาสใหม่ๆ  แก่กลุ่มคนทีม่คีวามหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิซึง่มคีวาม

หลากหลายทัง้ในแงบ่ทบาททางสงัคมและบทบาททางเพศ 

7.หลกัความยติุธรรม  

สื่อมวลชนควรให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีไ่ดร้บัผลกระทบในข่าวความรุนแรงทางเพศ เป็น

การเปิดโอกาสใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งในเหตุการณ์ไดม้โีอกาสทีจ่ะพูด การไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอแหล่งข่าวดว้ยเหตุ

แห่งเพศ ควรใหค้วามสาํคญัในการเปิดพืน้ทีใ่นรายการขา่ว/รายการโทรทศัน์โดยใหท้ัง้หญงิและชาย 
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มโีอกาสปรากฏตวัในสดัส่วนที่เท่าเทยีม ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาและภาพในรายการข่าว ตลอดจนการใช้

แหล่งขา่วหญงิ-ชายในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  

8.หลกัความรบัผิดชอบ  

การทําหน้าทีข่องสื่อมวลชนควรคํานึงถงึผลกระทบต่อสงัคมเป็นสําคญั ในประเดน็ความรุนแรง

ทางเพศต่อผูห้ญงิ สื่อมวลชนควรแสดงความรบัผดิชอบโดยการรายงานขอ้มลูเกี่ยวกบักฎหมาย นําเสนอ

ขอ้มูลหน่วยงาน/องค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ การใช้ขอ้มูล

ประเภทสถติเิพื่ออธบิายความรุนแรงทางเพศในฐานะปัญหาสงัคมแทนที่จะรายงานแบบโศกนาฏกรรม 

การขยายข่าวความรุนแรงทางเพศให้มมีุมมองเชงิสงัคม เพื่อใหส้งัคมต้องร่วมกนัรบัผดิชอบและหาทาง

ออกของปัญหา มใิช่ปล่อยใหเ้ป็นเพยีงปัญหาส่วนตวัของผูถู้กกระทาํความรนุแรง  

แนวปฏิบติัสําหรบัรายการข่าวและรายการโทรทัศน์โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษยข์องสตรี 

 แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการข่าว 

1. แหล่งขา่ว 

- ควรปกปิดขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งขา่วซึง่ถูกกระทาํความรนุแรงทางเพศ 

- การรายงานข่าวควรนําเสนอด้วยความเขา้ใจในสภาพปัญหาและเคารพศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษยข์องแหล่งขา่ว 

- ควรใชแ้หล่งขา่วทีห่ลากหลาย สามารถใหข้อ้มลูไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และรอบดา้น  

- หลกีเลีย่งการนําเสนอภาพในลกัษณะทีม่กีารเผชญิหน้าระหว่างคู่กรณคีวามขดัแยง้ 

- ควรใหค้าํแนะนําแหล่งขา่ว เกีย่วกบัขอ้มลูหากไดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงทางเพศ 

แหล่งขา่วจะสามารถเรยีกรอ้งขอความช่วยเหลอื หรอืปกป้องสทิธขิองตนเองไดท้ีไ่หน 

และตอ้งดาํเนินการอย่างไร 

- สื่อมวลชนตอ้งขออนุญาตแหล่งขา่ว ในทุกขัน้ตอนของการทาํขา่ว 

- กรณีทีผู่้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นเดก็ การเข้าถงึแหล่งข่าวควรได้รบัความ

ยนิยอมจากตวัเดก็เอง พ่อแม ่ผูป้กครอง หรอืผูด้แูลดว้ย 

- แหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศควรได้รบัโอกาสในการตดัสินใจร่วมกับ

ผูส้ ื่อขา่ว ในการกําหนดประเดน็ขา่วและภาพทีนํ่าเสนอ 

- ไมต่ดัสนิอตัลกัษณ์ทางเพศของแหล่งขา่วจากลกัษณะทางรา่งกายหรอืบุคลกิภาพ 
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- ควรมกีารคุม้ครองสทิธขิองแหล่งขา่วทีเ่ป็นผูต้อ้งสงสยั/ผูต้อ้งหา 

- หลกีเลี่ยงการใช้สถานที่ที่บ้าน/ที่ทํางาน ของแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทาง

เพศ เป็นฉากของการนําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ข่าว หรอืเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการ

สมัภาษณ์ 

- การจาํลองสถานที/่เหตุการณ์ ในการรายงานขา่วความรนุแรงทางเพศสามารถทําได ้แต่

ต้องไม่ใช้สถานที่เกิดเหตุจรงิ และไม่จําลองเหตุการณ์โดยเน้นขัน้ตอนของการเกิด

เหตุการณ์ความรนุแรงอยา่งละเอยีด 

- ระมดัระวงัการอ้างองิข่าวจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ เช่น การอ้างข่าวจากหนังสอืพมิพ์ การ

อา้งขา่วจากสาํนกัขา่วต่างประเทศ เพราะอาจเป็นการผลติซํ้าความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง 

อันเป็นผลจากการไม่ระมดัระวังในการปกป้องสิทธิของแหล่งข่าวโดยสื่ออื่น ๆ ที่

นํามาใชอ้า้งองิ 

- สถานีโทรทศัน์ควรมนีโยบายสรา้งความหลากหลายให้ปรากฏในพื้นทีข่องการรายงาน

ข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้

สมัภาษณ์ 

- การอ้างแหล่งข่าวที่เป็นผู้หญิง หากประเด็นข่าวที่ส ัมภาษณ์แหล่งข่าวผู้หญิงไม่

เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครวั ควรหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงข้อมูลของพวกเธอกบัเรื่อง

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั เช่น ไมค่วรอา้งองิว่าแหล่งขา่วผูห้ญงิคนนัน้ เป็นภรรยา เป็น

คุณแม ่หรอืเป็นลกูสาวของใคร 

 

 

2. การสมัภาษณ์ 

- สื่อมวลชนไมค่วรตัง้คาํถามทีเ่ป็นการเปิดแผล ควรคาํนึงถงึสภาพจติใจของแหล่งขา่ว 

- ระมดัระวงัการปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ขณะที่ตํารวจกําลงัสอบสวนผู้ต้องหา เพราะอาจมี

เน้ือหาทีเ่ป็นการใหร้ายละเอยีดของเหตุการณ์มากเกนิไป 

- ตอ้งใหส้ทิธแิก่แหล่งขา่วในการทีจ่ะเลอืกวธิกีารปกปิดอตัลกัษณ์ 

- การแปลงเสยีงสมัภาษณ์ของแหล่งข่าวซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องควร

ปฏบิตั ิเพื่อเป็นการปกปิดอตัลกัษณ์ 

- ควรเลอืกสถานที่ในการสมัภาษณ์ให้เหมาะสม ควรเลี่ยงการบนัทกึเทปสมัภาษณ์ใน

สถานทีเ่กดิเหตุ เพราะอาจนําไปสู่ความรูส้กึสะเทอืนใจ นอกจากน้ีพงึระมดัระวงัการนํา

แหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมาบนัทกึเทปในสตูดโิอที่มทีมีงานอยู่เป็น

จาํนวนมาก เน่ืองจากอาจนําไปสู่การเปิดเผยตวั 
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3. การจดัวางองคป์ระกอบมมุกลอ้ง และการนําเสนอภาพขา่ว 

- ไมค่วรนําเสนอภาพศพ ภาพเปลอืย ภาพทีเ่น้นสรรีะเชื่อมโยงดา้นเพศของผูถู้กกระทาํ

ความรุนแรงทางเพศ  

- ไมค่วรนําเสนอภาพทีผู่ห้ญงิกําลงัถูกกระทาํความรนุแรง 

- ไม่ควรนําเสนอภาพทีม่ลีกัษณะล้อเลยีน ในดา้นความพกิารทางร่างกาย รูปร่างหน้าตา 

หรอืบุคลกิภาพของแหล่งขา่ว  

- ไม่ควรนําเสนอภาพความอ่อนแอของผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจนนําไปสู่การ

สรา้งความเรา้อารมณ์ในขา่ว 

- ภาพถ่ายของผู้เสยีหายทัง้ที่มชีวีติและเสยีชวีติจากความรุนแรงทางเพศจะต้องมกีาร

ปกปิดดว้ยเทคนิคต่างๆ 

- ในกรณีที่มคีวามจําเป็นต้องใช้ภาพ อาจใช้ภาพวาดหรอืการต์ูนแทนภาพถ่ายในเรื่อง

ของความรนุแรงทางเพศหรอืในประเดน็ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อแหล่งขา่ว 

- หลกีเลี่ยงการนําแฟ้มภาพข่าวเกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศในอดตี มานําเสนอซํ้าใน

กรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ความรนุแรงทางเพศครัง้ใหม ่

- ควรใชค้วามระมดัระวงัในการนําคลปิทีเ่ผยแพรใ่นสงัคมออนไลน์มาเป็นภาพข่าว เพราะ

มโีอกาสทีจ่ะกระทบต่อสทิธขิองแหล่งขา่วซึง่ถูกกระทาํความรนุแรงทางเพศไดง้า่ย 

- ผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อควรตรวจสอบเทคนิคในการนําเสนอ เช่น มุมกลอ้ง เสยีง แสง และ

องคป์ระกอบอื่น ๆ ทีอ่าจมผีลต่อมมุมองหรอืการเลอืกปฏบิตัทิางเพศ 

 

4. ประเดน็ขา่ว 

- การกําหนดประเดน็ข่าวความรุนแรงทางเพศ ตอ้งคาํนึงถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อตวั

แหล่งขา่ว มากกว่าการคาํนึงถงึผลประโยชน์ของสงัคม 

- การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรนําเสนอขอ้เทจ็จรงิมากกว่าการเน้นอารมณ์

ความรูส้กึของแหล่งขา่ว  

- การรายงานขา่วความรนุแรงทางเพศ ไมค่วรอธบิายขัน้ตอนของการกระทําความรุนแรง

ทางเพศ 

- การรายงานขา่วทัว่ไป ไมค่วรนําประเดน็อตัลกัษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยงกบัพฤตกิรรม

การกระทําความผดิ  

- การรายงานขา่วทัว่ไป ไมค่วรนําประเดน็อตัลกัษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยงกบัพฤตกิรรม

การกระทําความผดิ  

- ข่าวความรุนแรงทางเพศไม่ควรนําเสนอในรูปแบบของข่าวอาชญากรรม ควรนําเสนอ

ขอ้มลูความรนุแรงทางเพศในฐานะทีเ่ป็นปัญหาสงัคมมากกว่าปัญหาส่วนตวั 
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- สื่อมวลชนตอ้งวเิคราะหแ์ละทาํความเขา้ใจเรือ่งระบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ

ระหว่างหญงิชาย ว่าส่งผลต่อปัญหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิอยา่งไร 

- สื่อมวลชนควรเพิม่พืน้ทีใ่นการนําเสนอประเดน็ขา่วดา้นบวกเกีย่วกบัผูห้ญงิ 

- การรายงานขา่วความรนุแรงทางเพศควรเชื่อมโยงความรูข้า้มศาสตร ์

 

5. ภาษาขา่ว 

- ควรระมดัระวงัการใชภ้าษาทีเ่ป็นการซํ้าเตมิความทุกขข์องผูเ้สยีหายในคดคีวามรุนแรง

ทางเพศ รวมทัง้ผลกระทบต่อความรูส้กึของครอบครวั 

- รายการขา่ว/รายการเล่าข่าว ไมค่วรใชภ้าษาหยอกลอ้ ใชค้าํอุทานทีแ่สดงอารมณ์

ความรูส้กึ ในระหว่างการรายงานขา่วความรุนแรงทางเพศ   

- ไมค่วรเรยีกแหล่งขา่วซึง่ถูกกระทําความรนุแรงทางเพศ ว่า เหยื่อ แต่ ควรใชค้าํว่า ผู้

ผ่านพน้ (survivor) 

- หลกีเลีย่งภาษาขา่วในลกัษณะวาทกรรมเชงิลบ และสรา้งภาพเหมารวม 

- หลกีเลีย่งภาษาขา่วทีล่ดทอนความหมายของความรุนแรงทางเพศใหเ้ป็นเรือ่งเลก็น้อย 

หรอืเป็นเพยีงเรือ่งสนุก 

- หลีกเลี่ยงภาษาข่าวที่ทําให้เรื่องความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องกรรมเวร สิ้นหวงั ไร้

หนทางต่อสู ้

  

แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการละคร 

- เน้ือหาของรายการละครควรวางอยูบ่นพืน้ฐานขอ้เทจ็จรงิทีป่ราศจากอคตทิางเพศ  

- หากเน้ือหารายการละครมกีารนําเสนอเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิซึง่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็

อนามยัเจรญิพนัธุ ์หรอื โรคทางเพศ ควรนําเสนอเน้ือหาดงักล่าวโดยตัง้อยู่บนพืน้

ฐานขอ้มลูจากงานวจิยั หรอืเป็นขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นนัน้ๆ  

- เน้ือหาของรายการละครไมค่วรผลติซํ้าบทบาททางเพศภาวะและเพศวถิแีบบเดมิๆ ควร

นําเสนอบทบาททางเพศภาวะทีม่คีวามหลากหลาย 

- เน้ือหาของรายการละครควรมกีารนําเสนอภาพความเท่าเทยีมทางเพศของผู้หญิงใน

พืน้ทีห่ลากหลายในสงัคม 

- เน้ือหาของรายการละครควรนําเสนอภาพผู้หญิงที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ ใน

ลกัษณะของการเคารพสทิธแิละปราศจากอคต ิ

- ระมดัระวงัเรื่องการนําเสนอภาพของการกระทําความรุนแรงต่อผู้หญงิในรายการละคร 

ไม่ผลติซํ้าภาพผู้หญงิเป็นเหยื่อหรอืแสดงใหเ้หน็การกระทําความรุนแรงอย่างละเอยีด 

ไม่ควรสรา้งค่านิยมทีก่่อให้เกดิความเขา้ใจผดิว่าผู้หญงิเป็นวตัถุทางเพศทีส่ามารถถูก

กระทาํความรนุแรงทางเพศได ้ 
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- หากมเีน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรงทางเพศในรายการละคร ควรนําเสนอช่องทาง

การช่วยเหลอืผูห้ญงิทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในทางปฏบิตั ิ

- ควรเพิม่เน้ือหาทีส่่งเสรมิใหผู้ช้ายมคีวามรบัผดิชอบในเรือ่งเพศสมัพนัธ ์

- เน้ือหาในรายการละครควรนําเสนอภาพทีผู่ห้ญงิสามารถพึง่พาตวัเองไดใ้นทุกบรบิท 

 

แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการโฆษณา 

- ไมค่วรนําเสนอเน้ือหาโฆษณาซึง่สะทอ้นอคตทิางเพศทีแ่อบแฝงมาพรอ้มกบัเน้ือหาการ

เหยยีด ชาตกิําเนิด ศาสนา สผีวิ วฒันธรรม และชาตพินัธุ ์  

- ไมค่วรนําเสนอภาพผูห้ญงิในลกัษณะทีด่อ้ยค่า ไรศ้กัดิศ์ร ีไมนํ่าเรือ่งสรรีะ เพศภาวะ 

สถานะทางสงัคม และสถานภาพสมรส มาเป็นประเดน็ลอ้เลยีนในงานโฆษณา 

- ไมนํ่าเสนอภาพผูห้ญงิเป็นวตัถุทางเพศเพื่อผูช้าย ไมค่วรทาํใหเ้รื่องเพศกลายเป็นสนิคา้ 

ควรถูกพดูถงึในแงป่ระโยชน์ใชส้อยมากกว่าความเป็นเพศ 

- ระมดัระวงัความถูกตอ้งของการอา้งองิขอ้มลูทางสถติทิีเ่กี่ยวกบัเรื่องเพศในงานโฆษณา 

เพราะการใชข้อ้มูลทางสถติทิี่ผดิพลาดในงานโฆษณาอาจกลายเป็นมายาคตทิีผ่ลติซํ้า

ความรนุแรงทางเพศได ้

- ไมค่วรนําเสนอภาพตายตวั (stereotype) ของบทบาทความเป็นหญงิ เช่น ความเป็นแม ่

ความเป็นภรรยา  แต่ควรนําเสนอบทบาทใหม่ ๆ ที่หลากหลายของผูห้ญงิซึง่แตกต่าง

จากภาพเดมิ  

- ไมค่วรตอกยํา้ภาพตายตวัของผูห้ญงิในเรือ่งของวยั โดยเฉพาะผูห้ญงิสงูอายใุนงาน

โฆษณามกัถูกทําใหม้ภีาพอ่อนดอ้ย พึง่พาตวัเองไมไ่ด ้เมือ่เทยีบกบัผูห้ญงิในวยัอื่นๆ 

- ไมส่รา้งภาพตายตวัว่าผูห้ญงิเป็นเพศทีห่มกมุ่นอยูก่บัการบรโิภคอยา่งไม่มเีหตุผล 

- ในงานโฆษณาควรนําเสนอภาพความหลากหลายของครอบครวั ไม่ยดึตดิกบัครอบครวั

ตามอุดมคต ิเช่น ครอบครวัที่มแีต่พ่อ แม่ ลูก แต่ควรมกีารนําเสนอภาพครอบครวัแม่

เลีย้งเดีย่ว ครอบครวัหลากหลายทางเพศ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวถิชีวีติของสงัคม 

- ควรนําเสนอทางเลอืกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกบัความงามของผูห้ญงิ โดยไม่จาํกดัเฉพาะ

ความงามในอุดมคต ิควรชีใ้หเ้หน็ว่า ความงามควรเกดิจากการนิยามตวัเองของผูห้ญงิ 

ไมใ่ช่การกําหนดของผูช้ายหรอืค่านิยมของสงัคม 

- ไม่ควรนําเสนอนัยยะทางเพศผ่านเดก็ ควรจาํกดัอายุผูแ้สดงในงานโฆษณาที่สื่อนัยยะ

ทางเพศ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 
 

 

ภาพน้ี Alton Grizzle ไดนํ้าเสนอไวใ้นบทนําของหนังสอื Gender-Sensitive Indicators for 

Media (UNESCO,2012:12) โดยอธิบายความสัมพันธ์ของ หญิง ชาย และสื่อมวลชน ไว้ว่า

เปรยีบเสมอืนการบรรจบของสายน้ําในมหาสมุทรซึ่งมคีวามหนาแน่น (density) ต่างกนั จงึทําให้ไม่

สามารถที่จะรวมกนัได้ ทําให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สําคญั  เส้นสขีาวซึ่งนําสายน้ํามา

บรรจบกนัเปรยีบเสมอืนสื่อมวลชนซึ่งบางครัง้ทําหน้าที่ราวกบัว่าได้สร้างความกลมกลนืระหว่างหญิง

ชายในฐานะสายน้ําในมหาสมทุรเดยีวกนั ทว่าบางครัง้กก็ลายเป็นเสน้แบ่งแยกถาวร เป็นอุปสรรคสําคญั

ไมใ่หส้ายน้ําทีม่คีวามหนาแน่นแตกต่างกนัน้ีสามารถหลอมรวมเป็นหน่ึงเน้ือเดยีวกนั เปรยีบเสมอืนอคติ

และความไมเ่สมอภาคทางเพศระหว่างหญงิชายทีย่งัคงดาํรงอยูบ่นพืน้ทีส่ ื่อมวลชน 

การส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศและการพฒันาศักยภาพสตรใีนงานสื่อสารมวลชนเป็น

ประเดน็ทีส่ ื่อมวลชนทัว่โลกยงัคงใหค้วามสนใจ จากการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยสื่อและความเสมอภาค

ทางเพศ ครัง้ที ่1 (Global Forum on Media and Gender) เมื่อเดอืนธนัวาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร 

สื่อมวลชนทัว่โลกที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ประกาศคํามัน่ในการปกป้องหลกัสิทธิมนุษยชน 

ส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศและส่งเสรมิบทบาทของสตรใีนสื่อมวลชน เน้นยํ้าประเดน็ความปลอดภยั

ของผูห้ญงิในสื่อ การไมอ่คต ิไมก่ดีกนัและสรา้งความสมดุลในเน้ือหาและในสื่อทุกประเภท ตลอดจนการ

ก่อตัง้พนัธมติรโลกว่าดว้ยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ 

 การเสรมิพลงัอํานาจของผู้หญงิ (women’s empowerment) และการพฒันาสื่อมวลชนถอืเป็น

ประเดน็ทีส่ามารถนํามาเชื่อมโยงบรรจบกนัได ้สื่อมวลชนปรากฏบทบาทและถูกอา้งองิอยา่งชดัเจนใน 



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 2 

การเสรมิพลงัอํานาจของผู้หญงิในขบวนการเคลื่อนไหวของนักสตรนิียมในคลื่นลูกที่ 2 และ 3
1
 ซึ่งเป็น

การขบัเคลื่อนที่มจีุดเน้นในประเดน็ของการรื้อทําลายการสร้างภาพเหมารวมและอคติทางเพศในงาน

สื่อมวลชน ขณะที่ความไม่เสมอภาคและการสร้างภาพเหมารวมทางเพศสภาวะยงัคงดํารงอยู่ใน

โครงสรา้งสงัคมและระบบคดิของผู้คน ยิง่กว่านัน้ความมอีคตขิองบรรดาสื่อมวลชนมอือาชพี ทัง้หญงิ-

ชาย บางครัง้อาจทําให้ต้องเผชญิต่อทศันคตแิบบคดิลดทอนซึ่งนําไปสู่ข้อจํากดัในการนําเสนอเน้ือหา

ประเดน็ผูห้ญงิและเพศสภาวะอยา่งไมร่อบดา้น (UNESCO,2012:15)  

 จากรายงานสถานการณ์สื่อมวลชนกบัประเดน็ความเสมอภาคทางเพศในระดบัโลก โดย Global 

Media Monitoring Project (GMMP) (ข่าวสด 10 มกราคม 2557) ระบุว่า ในการสํารวจปี 2010 ภาพ

การถูกกดขีท่างเพศของสตรทีัว่โลกยงัถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมากกว่าผู้ชาย เหยื่อทีป่รากฏในการนําเสนอ

ข่าวคดิเป็นรอ้ยละ 18 ขณะทีเ่หยื่อผูช้ายมเีพยีงรอ้ยละ 8 เท่านัน้ ผลการสํารวจยงัพบว่าสื่อมวลชนมกั

นําเสนอขา่วทีแ่หล่งขา่วหรอืเหยือ่ในขา่วเป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ขณะทีส่ ื่อทีนํ่าเสนอเรื่องเกี่ยวกบัสตรี

โดยเฉพาะคดิเป็นรอ้ยละ 13 และเพยีงรอ้ยละ 6 เท่านัน้ทีเ่น้นประเดน็ความเสมอภาคทางเพศ สื่อถงึรอ้ย

ละ 46 ยงัคงนําเสนอเน้ือหาทีต่อกยํา้แนวคดิเรื่องความแตกต่างทางเพศ คดิเป็นเกอืบ 8 เท่าของสื่อที่

พยายามจะนําเสนอมุมมองที่ท้าทายเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศ และส่วนใหญ่มกันําเสนอโดย

ผูส้ ื่อข่าวทีเ่ป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย และเพยีงรอ้ยละ 10 ของสื่อในภาพรวมเท่านัน้ทีนํ่าเสนอเรื่องสทิธิ

มนุษยชน 

 สาํหรบัสถานการณ์ในประเทศไทย รายงานสถานการณ์ความรนุแรงทางเพศ ปี 2556 โดยมลูนิธิ

หญงิชายก้าวไกลได้เก็บรวมรวมสถิตขิ่าวความรุนแรงทางเพศในปี 2556 จากหนังสอืพมิพ์ 5 ฉบบั 

พบว่าการนําเสนอข่าวเกี่ยวกบัผูห้ญงิ พบในพืน้ที่ของ ข่าวข่มขนื มากที่สุด รองลงมาคอื ข่าวอนาจาร 

ข่าวพยายามข่มขนื ข่าวรุมโทรม ตามลําดบั (มูลนิธหิญงิ ชายก้าวไกล,2557:27)  นอกจากน้ี จากการ

เกบ็ขอ้มลูรายการข่าวโทรทศัน์ จาํนวน 6 ช่อง ในเดอืน สงิหาคม 2557  พบว่า รายการข่าวโทรทศัน์มี

การใชภ้าษาทีส่ะทอ้นอคตทิางเพศมากกว่าการนําเสนอเน้ือหาทีเ่น้นความเท่าเทยีมทางเพศ ผูห้ญงิถูก

นําเสนอในฐานะที่เป็นเหยื่อ (victim) มากกว่าผู้ผ่านพ้น (survivor) และมกีารนําเสนอเน้ือหาที่ละเมดิ

ความเป็นส่วนตวั/ละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ต่อผู้หญิง เป็นจํานวนสูงถึง 226 ครัง้ ขณะที่การ

                                           
1
 ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเสรมิพลงัของผู้หญงิ เริม่ตัง้แต่ทศวรรษ 1900s สตรนิียมคลื่นลูกที ่1 เกี่ยวขอ้งกบัการ

เรียกร้องสทิธใินการเลือกตัง้ของผู้หญิง ซึ่งเริ่มต้นในสหรฐัอเมริกา ในปี 1845 และขยายอาณาบริเวณไปยงัหลาย

ประเทศ  สตรนิียมคลื่นลูกที ่2 เป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยผู้หญิงใหเ้ป็นอสิระ ซึง่เป็นการต่อสูท้ี่มากไป

กว่าการเรยีกร้องสทิธใินการเลอืกตัง้ เริม่ในประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา และอกีหลายประเทศในทศวรรษ 1960s  

สตรนิียมคลื่นลูกที ่2 ขยายพื้นทีข่องการปลดปล่อยผูห้ญิงไปสู่มติทิางสงัคมและวฒันธรรม ซึง่รวมถงึการสรา้งภาพที่

ผดิเพีย้นไปจากความเป็นจรงิเกีย่วกบัผูห้ญงิในงานโฆษณาและสือ่มวลชน ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นธรรม การเขา้ถงึโอกาส

ในอาชพีของผูห้ญงิ สว่นสตรนิียมคลื่นลกูที ่3 เป็นการทาํงานเชงิลกึโดยตัง้คําถามถงึ บทบาทตามเพศ (gender roles) 

ของผูค้นในสงัคม การเรยีกรอ้งทีส่าํคญัของสตรนิียมคลื่นลูกที ่3 คอื การมบีทบาทตามเพศทีต่ายตวัมสี่วนสรา้งความ

ไม่เท่าเทยีมในสงัคมและเป็นการจาํกดัทางเลอืกและอสิรภาพในการแสดงความคดิเหน็ของปัจเจกบุคคล 



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 3 

นําเสนอทางออกของปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ญงิ รวมทัง้การใหข้อ้มลูในเชงิสถติ ิกฎหมาย ยงั

ไมม่กีารเน้นมากนกัในรายการขา่วโทรทศัน์ (Tinnam,2015:78) 

 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวน (ครัง้) ของเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ความเสมอภาคทางเพศในขา่วโทรทศัน์ 

ในรอบ  30 วนั (สงิหาคม 2557) 

 

ประเดน็ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 NBT ThaiPBS รวม 

จาํนวนครัง้ในการนําเสนอภาษาแสดง

อคตทิางเพศ 

3 - 6 1 3 - 13 

จาํนวนครัง้ทีนํ่าเสนอเน้ือหาเน้นความ

เท่าเทยีมทางเพศ 

1 - - - 1 1 3 

จาํนวนครัง้ทีห่ญงิถูกนําเสนอในฐานะ

เหยือ่ 

20 8 44 18 13 15 118 

จาํนวนครัง้ทีห่ญงิถูกนําเสนอในฐานะผู้

ผ่านพน้  

2 3 5 1 2 2 15 

จาํนวนครัง้ของเน้ือหาทีล่ะเมดิความ

เป็นส่วนตวั/ละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย ์

39 18 69 34 38 28 226 

จาํนวนครัง้ทีม่กีารใชข้อ้มลู สถติ ิ

กฎหมาย นําเสนอขอ้มลูความรนุแรง

ทางเพศในฐานะทีเ่ป็นปัญหาสงัคม

มากกว่าปัญหาส่วนตวั 

4 - 1 3 1 8 17 

จาํนวนครัง้ทีม่กีารนําเสนอขอ้มลู

องคก์รทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืต่อ

ปัญหาความรุนแรง 

- - - 1 - 2 3 

 

 ทัง้น้ีเมื่อพิจารณาจากพื้นที่การรายงานข่าวของสื่อมวลชนจะพบว่า การนําเสนอเน้ือหาใน

ประเดน็ผู้หญงิมกักระจุกตวัอยู่ภายใต้วธิคีดิที่มอง “ผูห้ญงิ” ผูกโยงกบั “เรื่องเพศ” การนําเสนอเน้ือหา

เกีย่วกบัผูห้ญงิจงึกลายเป็นแค่การเน้นภาพสรรีะและความสมัพนัธท์างกาย จงึทําใหก้ารนําเสนอเน้ือหา

ในพืน้ที่ของความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ญงิจงึเป็นการรายงานในระดบัความรุนแรงทางตรง ซึง่หมายถงึ 

ความรุนแรงซึง่เหน็ได้ดว้ยตาเปล่าและรบัรูไ้ด้ทางประสาทหู เช่น การข่มขนื การสมัผสัร่างกายโดยไม่

ยนิยอม ตลอดจนการทุบต ีการจกิผม การขู่ตะคอก การด่าทอ การฆ่าอนัสบืเน่ืองมาจากเหตุแห่งเพศ 

เป็นต้น ตัวอย่างองค์ประกอบของการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ มักให้ความสําคัญกับ

องคป์ระกอบไมก่ีอ่ยา่งทีเ่ป็นความรนุแรงทางตรงซึง่เหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น การสูญเสยีเยื่อพรหมจรรย ์



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 4 

คราบอสุจ ิ ร่องรอยการต่อสู ้บาดแผลบนเรอืนร่าง สรรีะผูห้ญงิ เสือ้ผา้การแต่งกายของผูห้ญงิ สื่อลามก 

ยาเสพตดิ สถานทีเ่กดิเหตุในทีเ่ปลีย่ว ความผดิปกตทิางร่างกายและจติใจของผูก้ระทําความผดิ ความ

สญูเสยีทางเศรษฐกจิในกรณทีีเ่ป็นการขม่ขนืนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเป็นตน้ 

เมื่อพจิารณาจากกรอบสทิธมินุษยชนร่วมกบัแนวคดิดา้นเพศภาวะและเพศวถิ ี พบว่า ประเดน็

สทิธมินุษยชน ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยค์อืส่วนทีห่ายไปในการนําเสนอเน้ือหาประเดน็ผู้หญงิ กรอบคดิ

ดงักล่าวน้ีสมัพนัธ์โยงใยกบัการมองความรุนแรงต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็นปัญหาของความสมัพนัธ์เชงิ

อํานาจมากกว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเพศ กล่าวคอื การเกิดขึ้นของความรุนแรงต่อผู้หญิงเริม่จากการที่

สถาบนัสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม การศกึษา กฎหมาย ฯลฯ ไดท้ําหน้าทีใ่นวางบทบาทความ

เป็นเพศภาวะหน่ึงใหด้อ้ยและมคีุณค่าตํ่ากว่าอกีเพศภาวะ เช่น การทีส่งัคมไทยใหคุ้ณค่าความเป็นหญงิ

อยูใ่นสถานะทีต่้อยตํ่ากว่าความเป็นชาย และความเชื่อเช่นน้ีมรีากลกึฝังแน่นในฐานคตขิองสถาบนัหลกั

ต่าง ๆ เช่น ศาสนา อุดมการณ์ ครอบครวั การศกึษา สื่อมวลชน จารตีประเพณี และระบบความเชื่อต่าง ๆ 

ทําใหผู้ห้ญงิยอมรบัสถานะทีด่อ้ยกว่าโดยไม่ตัง้คําถามและทําใหผู้ห้ญงิส่วนใหญ่ยอมรบัความรุนแรงที่มี

ต่อตนเอง และสงัคมกระทําความรุนแรงต่อผู้หญงิโดยเขา้ใจว่าเป็นปัญหาเชงิปัจเจกในด้านร่างกายและ

สรรีะของผูห้ญงิมากกว่าเป็นปัญหาการประกอบสรา้งความคดิความเชื่อของสงัคม ทําใหค้วามรุนแรงเชงิ

โครงสรา้งและวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นตวัหล่อเลีย้งให้ความรุนแรงทางตรงดํารงอยู่และนําไปสู่การละเมดิ

สทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตร ี

 ในดา้นองค์กรวชิาชพีซึ่งมหีน้าทีค่วบคุมจรยิธรรมสื่อมวลชน ขอ้บงัคบัจรยิธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ประเด็นผู้หญิงถูกเขยีนไว้อย่างกว้างภายใต้กรอบ “สทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย”์  โดย

ขอ้บงัคบัจรยิธรรมของสภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิพ.ศ. 2541 ซึง่เกีย่วขอ้งกบั “ผูห้ญงิ” ปรากฏใน ขอ้ 15  

ขอ้ 15 ในการเสนอข่าวหรอืภาพใด ๆ หนังสอืพมิพ์ต้องคํานึงมใิห้ล่วงละเมดิ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องให้

ความคุ้มครองอย่างเคร่งครดัต่อสทิธมินุษยชนของเดก็ สตรแีละผู้ด้อยโอกาส 

ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่ เ ป็นการซํ้ า เติมความทุกข์หรือ

โศกนาฏกรรมอนัเกดิแก่เดก็ สตร ีและผูด้อ้ยโอกาสนัน้ไมว่่าทางใดทางหน่ึง 

(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/6) 

นอกจากน้ีเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการปฏบิตังิานและป้องกนัการนําเสนอข่าวและภาพข่าวที่

หมิน่เหมต่่อการละเมดิสทิธมินุษยชนในกรณขีองเดก็และสตร ีสภาการหนังสอืพมิพจ์งึไดอ้อกแนวปฏบิตัิ

เรือ่ง การเสนอขา่วและภาพขา่วผูห้ญงิและเดก็ถูกละเมดิทางเพศ พ.ศ. 2549 ซึง่แนวปฏบิตัดิงักล่าวน้ีได้

ปกป้องผูห้ญงิทีต่กเป็นผูถู้กกระทาํทางเพศ ดงัน้ี 

1) หนังสอืพมิพ์จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุลหรอืตําบลที่อยู่ของผู้หญงิและเดก็ที่ถูก

ละเมดิทางเพศ รวมทัง้ชื่อ ชื่อสกุลและตําบลทีอ่ยู่ของญาตขิองผูเ้สยีหาย ไม่ว่า

กรณีใด ๆ หรอืสิง่ที่ทําให้รู้หรอืสามารถรู้ได้ว่าผู้หญงิและเดก็ที่ถูกละเมดิทาง

เพศเป็นใคร  

http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/


 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 5 

2) สําหรบัในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมดิทางเพศได้รบัอนัตรายถึงแก่ชวีติ 

ต้องไม่เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัผู้เสยีชวีติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่

จติใจ ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอื

เพื่อแสวงหาประโยชน์สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

3) ในการพาดหวัข่าว โปรยข่าว หรือการนําเสนอรายละเอียดของเน้ือหาข่าว

ผู้หญงิและเดก็ที่ถูกละเมดิทางเพศ จะต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั ทัง้ใน

เรื่องการใช้ภาษาและการคํานึงถึงหลกัสิทธมินุษยชน และไม่ตอกยํ้าให้เกิด

ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัทศันคตเิรือ่งเพศอนัเน่ืองมาจากการละเมดิทางเพศนัน้ 

4) หนังสอืพมิพ์ต้องไม่ลงตพีมิพ์ภาพข่าวของผู้หญงิและเดก็ที่ถูกละเมดิทางเพศ 

ไมว่่ากรณใีด ๆ และไมว่่าผูท้ีถู่กละเมดิทางเพศนัน้ จะเสยีชวีติหรอืไมก่ต็าม  

5) ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ได้ร ับอันตรายถึงแก่ชีวิต 

หนังสอืพมิพอ์าจลงตพีมิพ์ภาพหน้าตรงของผู้เสยีชวีติขณะมชีวีติได ้ทัง้น้ี ต้อง

ไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่จติใจ ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใด

ของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอืเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดย

มชิอบ  

(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/117/53/) 

จะเห็นได้ว่าข้อบงัคบัจรยิธรรมดงักล่าวพยายามมุ่งเน้นที่การให้ความคุ้มครองผู้หญิงภายใต้

กรอบสทิธมินุษยชนซึง่ปกป้องขอ้มลูส่วนตวัของผู้หญงิในฐานะทีถู่กกระทําความรุนแรงทางเพศรวมทัง้

การระมดัระวงัในเรื่องการใช้ภาษาซึ่งอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีคิดในเรื่องเพศ 

อย่างไรก็ตามด้วยกรอบคดิเรื่องผู้หญิงในขอ้บงัคบัจรยิธรรมดงักล่าวอาจไม่เพยีงพอต่อการรือ้ทําลาย

ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งและวฒันธรรมทีจ่ดัวางความสมัพนัธข์องเพศภาวะใหอ้ยู่ในลกัษณะทีไ่ม่สมดุล

ในเชงิอํานาจ ขอ้เสนอทีม่ต่ีอขอ้บงัคบัจรยิธรรมสื่อมวลชน ต้องขยายอาณาบรเิวณความเขา้ใจเกี่ยวกบั

เรื่อง “ผู้หญิง” ซึ่งไม่ควรกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของการรายงานข่าว และการมุ่งเน้นไปที่ปัญหาความ

รุนแรงทางเพศแต่เพยีงอย่างเดยีวโดยควรขยายอาณาบรเิวณให้ครอบคลุมขึน้ในปรมิณฑลอื่น ๆ ของ

สื่อมวลชน เช่น รายการละครและโฆษณา กลไกสําคญัในการถอดรือ้อคตทิางเพศทีม่ต่ีอผู้หญงิ ต้องใช้

การกระตุน้ใหส้งัคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่สื่อมวลชนตอ้งปรบัเปลีย่นฐานคดิเกีย่วกบัเพศ การเขยีนขอ้บงัคบั

จรยิธรรมในประเดน็ผู้หญงิอย่างกว้างเช่นน้ี อาจส่งผลทําให้การนําไปบงัคบัใช้ในระดบัภาคปฏบิตักิาร

ของสื่อมวลชนเกดิขึน้ไดย้าก  

งานวจิยัเรือ่ง “การพฒันาแนวทางปฏบิตั ิในการนําเสนอรายการโทรทศัน์บนหลกัสทิธมินุษยชน

และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตร”ี จงึตอ้งการทีจ่ะพฒันากรอบแนวทางการนําเสนอรายการโทรทศัน์

ในประเดน็ผูห้ญงิภายใต้หลกัการสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์เพื่อใหห้น่วยงานทีม่หีน้าที่

กํากบัดูแล เช่น คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.) รวมทัง้องค์กรวชิาชพีสื่อมวลชน  สามารถใช้ตรวจสอบเชงิจรยิธรรมในการรายงานข่าวและ
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รายการโทรทศัน์ วทิยุกระจายเสยีง และสื่อมวลชนทุกประเภทบนพืน้ฐานของความเสมอภาคทางเพศ 

คุณค่าของงานวจิยัเรื่องน้ีจะสามารถเป็นเครื่องมอืช่วยในการทํางานของสื่อมวลชนในการตรวจสอบ

จรยิธรรมดา้นเน้ือหา ใหเ้ป็นการนําเสนอเน้ือหาทีม่คีวามถูกต้อง (Accuracy) มคีวามสมดุลและยุตธิรรม 

(Balance and Fairness) ปลอดจากอคต ิ(Objectivity) และคํานึงถงึสทิธมินุษยชน (Human Rights)   

สื่อมวลชนเองกจ็ะสามารถเป็นผูส้รา้งการเปลีย่นแปลงในสงัคม จากเดมิที่เป็นสงัคมซํ้าเตมิผูถู้กกระทํา

และเตม็ไปดว้ยการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศ ไปสู่สงัคมปัญญาทีป่ราศจากอคตใินเรื่องเพศ และเพื่อ

การสรา้งสงัคมแห่งการรูเ้ท่าทนัสื่อซึง่เป็นสงัคมทีพ่งึปรารถนา 

 

1. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1. เพื่อสาํรวจสถานภาพองคค์วามรูเ้รือ่งจรยิธรรมสื่อมวลชนกบัประเดน็ผูห้ญงิในสงัคมไทย 

 2. เพื่อสํารวจข้อบงัคบัจรยิธรรมและแนวปฏบิตัิของสื่อมวลชนในประเด็นผู้หญิงขององค์กร

วชิาชพีสื่อมวลชนในประเทศไทยและกรณศีกึษาจากต่างประเทศ 

 3. เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาข่าวและรายการโทรทศัน์ที่มปัีญหาด้านอคติทางเพศในประเด็น

ผูห้ญงิ 

 4. เพื่อสรา้งแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมโดยคาํนึงถงึสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์อง

ผูห้ญงิในการนําเสนอขา่วและรายการทางโทรทศัน์ 

 

2. ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษาครัง้น้ีมขีอบเขตการศกึษาดงัน้ี  

1. การศกึษาจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัจรยิธรรมสื่อมวลชนยอ้นหลงั 10 ปี ร่วมกบัวเิคราะห์

ข้อบงัคบัจรยิธรรมและแนวปฏิบตัิของสื่อมวลชนในประเด็นผู้หญิงขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนใน

ประเทศไทยและกรณีศึกษา ดัชนีชี้ว ัดความอ่อนไหวทางเพศภาวะสําหรบัสื่อ (Gender-Sensitive 

Indicators for Media) ของ UNESCO แนวทางเพื่อการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศสําหรบั

ผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อ (Broadcasting for All: Focus on Gender) ( Asia Media Summit, 2011) และ 

หลกัการเชงิจรยิธรรมสาํหรบัการรายงานขา่วเกีย่วกบัผูร้อดชวีติจากความรนุแรงทางเพศ โดย UNFPA 

2. การวเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) เพื่อพจิารณาหาประเดน็อคตทิางเพศต่อผู้หญงิใน

ข่าวและรายการโทรทศัน์   ใชแ้หล่งขอ้มลูรายการโทรทศัน์จาก www.youtube.com โดยใช้คําสําคญัใน

การคน้หารายการโทรทศัน์เพื่อนํามาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ “ความรุนแรงต่อผูห้ญงิ” “ข่มขนื” “อนาจาร” “เพศ” 

“ความรุนแรงในครอบครวั” “อุ้มบุญ” “การคา้บรกิารทางเพศ” “การคา้มนุษย”์ “ทอ้งไม่พรอ้ม” “แม่วยัใส” 

และศกึษาจากเน้ือหารายการโฆษณา ในช่วงละครหลงัข่าว ของสถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 ซึ่ง

เป็นสถานีทีม่เีรตติง้สงูสุด โดยจะเกบ็ขอ้มลูงานโฆษณา ในเดอืนกรกฎาคม 2558 

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าวซึ่งรายงานข่าวประเด็นผู้หญิง 

นักวชิาการด้านการสื่อข่าว นักวชิาการด้านเพศสภาวะ/เพศวถิีซึ่งศึกษาด้านการวเิคราะห์ข่าว ผู้ผลติ

http://www.youtube.com/
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ละคร/โฆษณา นักวชิาการด้านละคร/โฆษณา นักวชิาการด้านเพศสภาวะ/เพศวถิีซึ่งศกึษางานละคร/

โฆษณา ตวัแทนองคก์รภาครฐัและภาคประชาสงัคมทีท่าํงานดา้นผูห้ญงิ  

 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. องคก์รทีท่ําหน้าทีก่ํากบัดูแล ไดแ้ก่ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) และองคก์รวชิาชพี มแีนวปฏบิตั ิ(Guideline) ในการนําเสนอข่าว

และรายการทางสื่อกระจายเสยีงและโทรทศัน์บนหลกัสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตร ี

2. ผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการข่าว รวมทัง้ฝ่ายรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ

โทรทศัน์ สามารถใช้แนวปฏบิตัิ (Guideline) ในการนําเสนอข่าวและรายการทางสื่อกระจายเสยีงและ

โทรทศัน์บนหลกัสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของสตร ีเพื่อตรวจสอบเน้ือหารายการที่

ออกอากาศไมใ่หก้ระทบสทิธมินุษยชนของสตร ี

3. การมีแนวปฏิบัติ (Guideline) ในการนําเสนอข่าวและรายการทางสื่อกระจายเสียงและ

โทรทศัน์บนหลกัสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตร ีจะมสี่วนสําคญัทําให ้ผูต้กเป็นข่าว

ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง ไดร้บัการนําเสนอในลกัษณะทีม่กีารปกป้องสทิธคิวามเป็นส่วนตวั และ

เคารพในสทิธมินุษยชน และสามารถใชช้วีติหลงัการตกเป็นขา่วไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์ร ี 

4. ประชาชนในฐานะผูร้บัสารสามารถมสี่วนร่วมในการกํากบัดูแลสื่อมวลชน ใหร้ายงานข่าวโดย

ปราศจากอคติทางเพศ โดยการใช้แนวปฏิบตัิ (Guideline) ในการนําเสนอข่าวและรายการทางสื่อ

กระจายเสยีงและโทรทศัน์บนหลกัสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตรเีพื่อตรวจสอบเฝ้า

ระวงัเน้ือหาในรายการทางสื่อกระจายเสยีงและโทรทศัน์ เป็นการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสงัคมการรูเ้ท่า

ทนัสื่อ 

 

4. ตวัช้ีวดัผลผลิต  

1. มแีนวปฏบิตั ิ(Guideline) ในการนําเสนอข่าวและรายการทางสื่อกระจายเสยีงและโทรทศัน์

บนหลกัสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตร ี 

2. มขีอ้เสนอแนะที่ควรทําและไม่ควรทําในประเดน็สทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์

ของสตร ีในรายการโทรทศัน์  

3. มงีานวจิยัเกีย่วกบัผูห้ญงิและปัญหาเชงิจรยิธรรมในประเทศไทยทีเ่ป็นปัจจบุนั   

4. มขี้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อสํานักงาน กสทช. ในการกํากบัดูแลกนัเอง เพื่อปกป้องสทิธิ

มนุษยชน และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องกลุ่มสตร ี   
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีใช้ในงานวิจยั 

 

งานศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศน์บนหลักสิทธิ

มนุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องสตร”ี ใชแ้นวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1.แนวคดิวาทกรรม 

2.แนวคดิจรยิธรรมสื่อมวลชน 

3.แนวคดิสตรนิียม 

 

1. แนวคิดวาทกรรม 

คําถามสําคญัทีแ่นวคดิสกุลโครงสรา้งนิยม
2
พยายามหาคําตอบใหก้บัความเป็นจรงิกค็อื ภาษา

สรา้งความเป็นมนุษยห์รอืแทจ้รงิแลว้มนุษยต่์างหากทีเ่ป็นผูก้ําหนดภาษา สําหรบัMichel Foucault นัก

ปรชัญาชาวฝรัง่เศสมองว่า การตัง้คําถามดงักล่าวเป็นจุดเริม่ต้นของการทําความเขา้ใจถงึรากที่มาของ

คาํว่า “วาทกรรม” (ชเนตต ีทนินาม,2551) 

Foucault มแีนวคดิคลา้ยกบันักคดิโครงสรา้งนิยมในประเดน็ทีว่่ามนุษยม์ไิดเ้ป็นผูบ้งการกําเนิด

ภาษา หากแต่มนุษย์กําเนิดมาท่ามกลางภาษาที่มกีารสื่อสารกนัทัว่ไป และเมื่อมกีารสื่อความออกไป 

วาทกรรมนัน้กม็ไิดม้มีนุษยผ์ูใ้ดเป็นเจา้ของ มนุษยจ์งึเป็นผูท้ี่ถูกกําหนดว่าจะพูด แสดงออกผ่านวาทกรรม

ทีค่รอบคลุมวถิชีวีติของพวกเขาทัง้หลาย แต่กระนัน้วาทกรรมมไิด้มสีถานะเป็นภาษาและมไิดส้มัพนัธ์

กบัความเป็นจรงิ หากแต่วาทกรรมเป็นระบบทีแ่สดงยุทธวธิอีนัจะทําใหม้นุษยร์บัรูค้วามเป็นจรงิ วาทกรรม

จงึถือเป็นตัวกําหนดความรุนแรงต่อสรรพสิ่ง เน่ืองจากวาทกรรมถูกสร้างขึ้นมาจากความแตกต่าง

ระหว่างสิง่ที่ผูค้นนิยามว่ามนัถูกต้อง ณ ชัว่ขณะเวลาหน่ึง ภายใต้กฎเกณฑข์องไวยากรณ์และเหตุผลที่

ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นชุดเดยีวกนั ภายใต้วาทกรรมจะมบีางสิง่ทีส่ามารถใหนิ้ยามไดก่้อตวัขึน้มาและพรอ้มที่

จะผนัแปรกลายไปเป็นอกีสิง่หน่ึง (Foucault,1972:63)  

ในงาน The Archaeology of Knowledge & the Discourse on Language (Foucault,1972:30-

39,65-66,216,228)  Foucault ได้เสนอขอ้สนันิษฐานเกี่ยวกบัการก่อรูปของวาทกรรมว่า วาทกรรมคอื

ถ้อยคําทีม่รีปูแบบแตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ีส่อดคลอ้ง โต้แยง้ หรอืเป็นส่วนเสรมิแต่ง

กบัชุดวาทกรรมอื่น ความสมัพนัธ์ของวาทกรรมก่อให้เกดิการยอมรบัในสิง่หน่ึงหรอืการกดีกนัออกไป 

                                           
2 แนวคดิสกุลโครงสรา้งนิยม (Structuralism) มหีลกัสาํคญัทีก่ารศกึษาการดํารงอยู่ของความสมัพนัธแ์ละหน้าทีต่่าง ๆ

ในระบบ มองภาษาว่าเป็นส่วนหน่ึงของการสื่อความหมายภายใต้ระบบไวยากรณ์ มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างภาษา แต่

ภาษาเป็นผูพู้ดกบัมนุษย ์ภาษาเป็นผูส้ถาปนาความเป็นมนุษย ์ต่อมาแนวคดิน้ีได้ถูกโต้แยง้และมอีทิธพิลต่อการเกดิ

แนวคดิในยุคหลงั ไดแ้ก่ แนวคดิหลงัสกุลโครงสรา้งนิยม (Post-structuralism) เป็นแนวคดิทีไ่ม่เชื่อในเรื่องของการมอียู่ 

ดาํรงอยู่ มองสรรพสิง่ว่ามกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา แนวคดิน้ีใชก้ารวเิคราะหโ์ครงสรา้งภาษาเป็นเครื่องมอื ประเดน็

หลกัคอื ไม่มโีครงสรา้งหรอืองคป์ระธานทีต่ายตวั สรรพสิง่เปลีย่นแปลงอยู่ทุกขณะ 
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มนุษยไ์ม่มอีสิระที่จะพูดอะไรไดอ้ย่างง่ายดาย กฎของการกดีกนั (rules of exclusion) ครอบคลุมอยู่

ทัว่ไปในทุกสงัคมทัง้ยงัเป็นตัวกําหนดและจํากัดขอบเขตของวาทกรรม ว่าการผลิตวาทกรรมจะถูก

ควบคุม เลอืกสรร ตกแต่งและจ่ายแจกอย่างไร วาทกรรมจงึเป็นเสมอืนกิจกรรมที่เริม่จากการเขยีน 

จากนัน้นําไปสู่การอ่าน แลกเปลี่ยนจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ทีก่ระจดักระจายในห้วงขณะเวลาหน่ึง การ

ก่อตวัของวาทกรรมมกีารกล่าวอ้างถงึตวัเองหรอืสิง่หน่ึงเสมอ กระนัน้เอกภาพของวาทกรรมมใิช่แค่การ

มอียู่ของวตัถุหรอืโครงสร้างใด แต่อยู่ที่การตอบโต้ของวาทกรรมนัน้ต่อกฎที่มอีํานาจในการนิยามสิง่  

ต่าง ๆ ใหม้คีวามผนัแปรและแตกต่าง  

วาทกรรมจงึมไิด้มอีํานาจแค่เพยีงการทําหน้าที่สื่อความ หากแต่เป็นเครอืข่ายของกฎเกณฑ ์

ค่านิยม ความรบัรู ้ความเขา้ใจรว่ม มาตรฐาน ความเชื่อ ในเรือ่งต่าง ๆ ของชวีติมนุษย ์วาทกรรมมาจาก

การสื่อสารของคนจาํนวนมาก จนยากทีจ่ะรูท้ ีม่าและไม่มผีูใ้ดสามารถอ้างความเป็นเจา้ของวาทกรรมนัน้

ได้ เราจะต้องทําความเข้าใจต่อวาทกรรมในฐานะที่เป็นชุดของความไม่ต่อเน่ือง
3
ซึ่งไม่มีล ักษณะ

เหมอืนกันหรอืคงที่ตายตัวทัง้หมด วาทกรรมไม่สามารถแบ่งแยกได้แค่เพียงวาทกรรมที่ได้รบัการ

ยอมรบัและวาทกรรมทีถู่กกดีกนัออกไป หรอืเฉพาะวาทกรรมที่มอีํานาจ วาทกรรมมคีวามหลากหลาย

ซบัซอ้นยิง่กว่านัน้ การวเิคราะหว์าทกรรมจะต้องเปิดใจยอมรบัต่อกระบวนการทีไ่ม่คงทีท่ว่าเตม็ไปดว้ย

ความหลากหลาย วาทกรรมจะเป็นทัง้เครื่องมอื ผลของอํานาจ 7และ 7ยงัเป็นอุปสรรคขดัขวางยุทธวธิขีอง

การต่อต้าน ดงันัน้วาทกรรมจงึเป็นทัง้ตวัส่งผ่าน สร้างเสรมิพลงั และทําลายอํานาจลงอย่างราบคาบ 

(Foucault, 1978: 100-101)  

ขณะเดยีวกนัวาทกรรมยงัมไิดข้ึน้อยู่กบัความหมายหรอืความตัง้ใจของผูใ้ชภ้าษาหากแต่ขึน้อยู่

กบัระบบตรรกะภายในของวาทกรรมเอง ดงันัน้การยอมรบัว่าประโยคความรูใ้ดถูกประโยคความรูใ้ดผดิ

จงึไม่ไดข้ึน้อยู่กบักฎเกณฑข์องวาทกรรมอย่างเดยีว ปฏบิตักิารวาทกรรมยงัต้องสมัพนัธ์กบัสถานภาพ

และบทบาทของผูเ้สนอความจรงิดว้ยว่ามสีถานภาพทางสงัคมเป็นอย่างไร การก่อตวัของวาทกรรมจงึ

ครอบคลุมไปถงึกจิกรรมอื่น ๆ ทางสงัคม เช่น ระบบความคดิ (episteme) ซึง่เป็นกลไกทางวาทกรรมที่

ทําใหส้ามารถแยกแยะบางประโยคออกจากประโยคชนิดอื่น ๆ ได ้(Foucault, 1984 ใน ธเนศ วงศ์ยาน

นาวา 2532:19) ระบบความคดิจงึเป็นตวัสะทอ้นความสมัพนัธข์องวาทกรรมทําใหเ้หน็สนามวาทกรรมที่

กระจดักระจายไมส่ิน้สุด(a space of dispersion)  (Foucault,1977:55) 

                                           
3 การวเิคราะห์วาทกรรมเป็นแนวคดิที่ปฏิเสธความต่อเน่ืองเพื่อที่จะไม่ลดทอนความสําคญัของความหลากหลายที่

กระจดักระจายในเหตุการณ์ใด ๆ ทีจ่ะมาประสานผนัแปรกลายเป็นวาทกรรมชุดใหม่  โลกไม่ไดเ้รยีบง่าย ถงึขนาดทีจ่ะ

ลดทอนความซบัซอ้นใหเ้หลอืเพยีงธาตุแทเ้ดยีวหรอืแกนของประวตัศิาสตรไ์ด ้โลกมไิดเ้รยีบง่ายขนาดจะระบุจุดหมาย

ปลายทางหรอืคุณค่าสําคญัที่สุดได้ ทว่าโลกเป็นที่รวมของสารพดัเหตุการณ์ที่เขา้มาปะทะประสานอย่างหาระเบยีบ

ไม่ได ้Foucault ระบุไว้อย่างชดัเจนว่าเราไม่สามารถชี้ชดัลงไปไดว้่า ความไม่ต่อเน่ือง (discontinuity) ของประวตัิศาสตร์

วาทกรรมจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด (ธงชยั,2534:38-40;Foucault,1972:4-5;Smart,1983:73-107;O’Farrell,1989:44-

64;Todd,1993:69-84 ) 
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บรบิททางประวตัศิาสตร์ จะเป็นที่ซึ่งวาทกรรมจํานวนมหาศาลดํารงอยู่ วาทกรรมมไิด้เผยตวั

ออกมาตรง ๆ หากแต่มาจากการประสานกนัเข้าของการสื่อความผ่านกฎเกณฑ์ ความรู้ ความเชื่อ 

มาตรฐาน ความจรงิของยุคสมยัที่ครอบคลุมวถิีชวีติมนุษย์
4
  Foucault กล่าวว่าหน่วยพื้นฐานของ    

วาทกรรมคอืถอ้ยคาํ (statement) ทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างกนับนพืน้ทีแ่ละทําใหเ้กดิบรบิท โดยขอ้ความ

เหล่าน้ีอาจปรากฏตวัหรอืถูกแทนทีโ่ดยขอ้ความอื่น
5
 (Danaher, Schirato, Webb, 2000:35)  

 Foucault มองการคงอยูข่องวาทกรรมทีม่อียู่จาํนวนมากภายใต้เวลาและความเป็นมาของตวัเอง 

การประสานหรอืบรรจบของวาทกรรม ทาํใหเ้กดิเป็นปฏบิตักิารวาทกรรมและเกดิเป็นความหมายความรู้

ขึน้ (Lemert and Gillan,1982:43) การมองวาทกรรมในเชงิพืน้ผวิระนาบทีเ่ป็นอสิระเป็นการมองในเชงิ

พืน้ที ่ความรูจ้งึสามารถพจิารณาไดใ้นลกัษณะของปรมิณฑล  วาทกรรมจงึเป็นเหมอืนพลงัอํานาจทีเ่ขา้

ครอบงําพื้นที่ตวัอย่างที่สามารถอธบิายแนวคดิวาทกรรมได้ดทีี่สุดคอืงานศกึษาเรื่อง Madness and 

Civilization (1965)  Foucault ได้อธบิายประวตัศิาสตรข์องความบ้า ที่มสีถานะแตกต่างจากยุคก่อนๆ 

และผนัแปรแตกต่างมาอย่างไม่ต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากวาทกรรมที่มอีิทธพิลครอบงําในแต่ละพื้นที ่ 

แต่ละเวลา ทําให้ความบ้าในอดีตแทบไม่บรรจบกันได้สนิทแนบกับความบ้าในความหมายปัจจุบัน   

Foucault เริม่ตน้อธบิายความบา้ในยคุกลางของยโุรปว่าเป็นลกัษณะของความพเิศษศกัดิส์ทิธิเ์ป็นทีส่ถติ

สจัจะของพระเจา้ แต่ในปลายยคุกลางความบา้กลายเป็นภมูปัิญญาพเิศษทีพ่ระเจา้ประทานมาให ้เมื่อมา

สู่ยุคแสงสว่างทางปัญญาในศตวรรษที ่ 17-18 เหตุผลได้เขา้มาแทนที่ความเชื่อ ในยุคกลางวาทกรรม

ความบา้จงึหลุดพน้ไปจากความมเีหตุผลของความเป็นมนุษย ์เป็นความแตกต่างจากความเป็นปกตวิสิยั 

คนบา้จงึถูกจดักลุ่มไปรวมกบั ขอทาน และอาชญากร ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ความบ้าถูกใหนิ้ยามเป็น

อาการป่วยประเภทหน่ึง เน่ืองจากการปรากฏของวาทกรรมโรคทางจติ ความบา้จงึเป็นความบกพร่อง

                                           
4 Nietzsche กล่าวว่ายิง่เขา้ใกลจุ้ดเริม่ตน้ของสรรพสิง่กย็ิง่ไม่สามารถทีจ่ะประเมนิจุดเริม่แรกของสิง่นัน้ได ้(Nietzsche  

in Richardson &  Leiter, 2001:325)  การวเิคราะหว์าทกรรมจงึปฏเิสธการหาจุดกําเนิด (origin) และไม่เชื่อใน

ประวตัศิาสตรแ์บบองคร์วมเพราะว่ากําเนิดไม่ไดม้าจากสิง่เดยีวแต่เกดิจากองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัสารพดั  หากจะ

หาแหล่งที่มาของสิง่ใดต้องแยกสิง่นัน้ออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ แล้วตามแกะรอยองคป์ระกอบนัน้ว่าเขา้มาปะทะ

ประสานเมื่อใด ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอย่างไร ไม่มีธาตุแท้หรือสาระใด ๆ เหนือกาลเวลา ไม่ว่าองค์ประกอบที่มา

ประสานจะเป็นเพยีงเปลอืกนอกไม่ใช่แก่นแท้ กจ็ะถือว่ามคีุณค่าพอที่จะนํามาวเิคราะห์เพราะต่างมคีุณลกัษณะของ

ความเป็นสิง่นัน้ดว้ยกนัทัง้หมดทัง้สิน้  ขณะทีก่ารคน้หากาํเนิดในประวตัศิาสตรก์ระแสหลกัมฐีานความคดิทีว่่าสิง่ต่าง ๆ 

ณ จุดกาํเนิดมสีถานะทีม่คีุณค่า จรงิแท ้และยิง่ใหญ่ การเผยตวัของวาทกรรม (emergence) ซึง่หมายถงึขณะหน่ึง ๆ ที่

วตัถุหรอืสิง่หน่ึงเริม่มสีภาพเช่นนัน้ (the moment of arising) เป็นภาวะทีพ่ลงัขององคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ มาปะทะ

ประสานกนั (Foucault,1984:78-86)   
5 วาทกรรมสามารถประสานและก่อให้เกิดคําพูดได้มากมายนับไม่ถ้วน เช่น ผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคน ชาย

ขา้วเปลอืกหญิงขา้วสาร ผู้หญงิมบีุญน้อยกว่าผู้ชาย ฯลฯ ถ้อยคําดงักล่าวน้ีประสานกนัขึน้ภายใต้วาทกรรมความไม่ 

เท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย ความเขา้ใจในการสื่อความของวาทกรรมจงึเป็นการประกอบประสานของการสื่อความใน

สถานการณ์เฉพาะ ทําให้เกิดการรบัรู้ภายใต้เครือข่ายกําหนดของวาทกรรม เพื่อที่จะเผยให้เห็นถึงส่วนต่าง ๆ ที่

ประมวลประสานกนัเข้าเป็นความรู้ที่เป็นอิสระมาจากองค์ประกอบที่แตกต่างจากกนัแต่มีความสมัพนัธ์กันขึ้นมา     

วาทกรรมกค็อืความรูใ้นชัน้ดนิทีไ่ดม้าจากการประสานประกอบกนัเขา้ภายใตภ้าวะทางประวตัศิาสตร ์
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ทางชวีวทิยา การคน้พบของ Freud และวชิาจติวเิคราะห์ทําให้ความบา้เป็นระบบทีต่่างจากคนอื่น และ

เป็นเหตุผลทีท่าํใหค้นบา้ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลของจติแพทย ์ 

การผนัแปรของความหมายไม่ว่าจะเป็นนิยามความบา้หรอืสิง่ใดกต็ามในประวตัศิาสตรแ์สดงให้

เหน็ถงึอํานาจใน ระบบการกดีกนัของวาทกรรม (system of exclusion) ทีแ่สดงออกในลกัษณะของ 1) 

ขอ้ห้าม (prohibition) เป็นตวัการกกัเก็บเสรภีาพการแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ ตามกาลเทศะ แสดงให้

เหน็ถงึความปรารถนาและอํานาจ สทิธทิีบ่างคนจะพูดไดห้รอืไม่ได ้เช่น การหา้มพูดเรื่องเพศและการเมอืง 

เป็นต้น 2) การแบ่งแยก (division) และปฏเิสธ (rejection) เป็นเกณฑท์ี่ใช้ในการการแบ่งแยกสิง่หน่ึง

ออกจากพืน้ที ่เช่น การแยกคนบา้กบัคนปกตอิอกจากกนัดว้ยเกณฑเ์หตุผล หรอื อาการเจบ็ป่วยทางจติ 

(Foucault,1972:216)  การกีดกนัภายนอก (external exclusion) ซึ่งเป็นกรรมวิธขีองวาทกรรมนัน้ 

ประกอบดว้ย  

 1) การใหค้วามเหน็ (commentary) เป็นการบอกกล่าวถงึคุณภาพของสิง่ต่าง ๆ อะไรทีค่วรต้อง

นํามาวเิคราะห ์สิง่ใดสามารถเป็นความเหน็ไดห้รอืไมไ่ด ้การใหค้วามเหน็จะนํามาซึง่การตดัสนิในเรื่องใด

เรื่องหน่ึง ในสงัคมจะมวีาทกรรมหลกัที่ได้รบัการยอมรบั การให้ความเหน็มผีลทําให้วาทกรรมชุดนัน้

สามารถแพรก่ระจายต่อไปไดห้รอืหยดุน่ิง  

2) ประพนัธกร (the author) คอืผูท้ีก่ําหนดว่าควรจะมหีรอืไม่มเีน้ือหาใดในตวับท การทําใหเ้กดิ

ความเป็นเน้ือเดยีวของถอ้ยความต่าง ๆ เพื่อกลบทบัความลวงในความสอดคลอ้ง  

3) ขอบเขตความรู ้(disciplinary boundary) คอืเน้ือหาความรูว้ชิาต่าง ๆ ทีจ่ดัระเบยีบสรรพสิง่ 

เป็นกฎระเบยีบควบคุมการผลติวาทกรรม ทําให้ภาคปฏบิตักิารความรูถู้กผลติในรปูแบบเดยีวกนัอย่าง

เป็นระบบ 

4) การกลัน่กรององคป์ระธาน (rarefaction) คอืการผกูขาดความรูด้ว้ย 4.1) พธิกีรรม (ritual) ซึง่

เป็นการกําหนดคุณสมบตัิบทบาทขององค์ประธานผู้พูด เป็นกรรมวธิสีรา้งความชอบธรรมให้กบัวาท

กรรม 4.2) ความเป็นสมาชกิของวาทกรรม (fellowships of discourse) เป็นการจดัเกบ็วาทกรรมนัน้ไว้

ในประชาคมเฉพาะ เพื่อเพิม่มลูค่าความสาํคญัใหแ้ก่วาทกรรมนัน้ (Foucault, 1970:57-58; 1972: 220-224) 

ไม่ว่า Foucault มองไปทางใดก็ตาม เขาไม่พบสิ่งใดนอกจากวาทกรรม และเมื่อใดก็ตามที ่  

วาทกรรมปรากฏตวัขึน้ เขาจะพบการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่อ้างสทิธคิวามชอบธรรมต่อวาทกรรม

และกลุ่มทีต่กเป็นรองเสมอ (White, 1979:91) การศกึษาอํานาจผ่านวาทกรรม ทําใหเ้รามองเหน็อํานาจ

กระจายอยู่ทุกจุด ระบบความหมายทีเ่ผยตวัขึน้มาไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึร่องรอยของการต่อสู ้และเทคนิคที่

สําคญัของการต่อสูค้อืการอ้างความเป็นสากลรวมทัง้ความจรงิจากภายนอกนัน่เอง (Danaher et al., 

2000:27)   

ตวัอย่างงานของ Foucault คอื Discipline and Punish (1977) เป็นงานทีเ่ขาประกาศจุดยนื

เกี่ยวกบัการศกึษาว่ามใิช่การศกึษาประวตัศิาสตรเ์พราะความสนใจในอดตี แต่เป็นความสนใจอดตีจาก

ปัจจุบนั ด้วยการเผยให้เห็นถึงสนามการต่อสู้ทางการเมอืงและความสมัพนัธ์ทางอํานาจที่อยู่รอบ ๆ 

ชวีติประจาํวนัจากตวัอยา่งของคุกและทณัฑทรมานในอดตี Foucault เสนอว่ายุคก่อนหน้าสงัคมทุนนิยม
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สมยัใหม่ ระเบยีบวนิัยและการลงโทษมแีบบแผนที่ต้องแสดงในพืน้ที่สาธารณะ เช่น การเสยีบหวัประจาน 

การทรมานร่างกายนักโทษต่อหน้าประชาชน การขบัใหพ้น้จากการเป็นสมาชกิกลุ่ม การทําใหเ้สื่อมเสยี

ในที่สาธารณะ เป็นตน้  ยุคสมยัต่อมาในช่วง ปี 1757 และทศวรรษ 1830 เป็นช่วงที่เลกิการทรมาน

นักโทษและเปลี่ยนเป็นการใช้กฎเกณฑเ์ขา้มาแทนที่คุก “Panopticon” (pan=all, optic=seeing) มหีอ

สงัเกตการณ์ของผูคุ้มอยูต่รงกลาง หอ้งขงันกัโทษถูกจดัเรยีงเป็นวงกลม นกัโทษในแต่ละหอ้งมองไม่เหน็

กนั  ขณะที่ผูคุ้มสามารถมองเหน็นักโทษไดอ้ย่างทัว่ถงึ  ทําใหน้ักโทษรูส้กึอยู่ตลอดเวลาว่ากําลงัถูกจบั

ตามอง พวกเขาจงึตอ้งเฝ้าระวงัควบคุมตวัเองโดยดุษฎ ีในสายตา Foucault มองว่าทัง้หมดเป็นการทํา

ใหก้ารลงโทษมเีหตุผลดว้ยการแสดงความมมีนุษยธรรมต่อนกัโทษ คอืเปลีย่นจากการทรมานร่างกายมา

เป็นการจบัจอ้งเฝ้ามองนักโทษแทน  เป็นการลงโทษทีใ่ส่อํานาจเขา้ไปในเรอืนร่างทางสงัคมของมนุษย ์

การลงโทษเช่นน้ีมใิช่การกระทาํต่อนกัโทษเพยีงเท่านัน้หากแต่เป็นการกระทําต่อทัง้สงัคม เป็นการทําให้

วนิัยและการลงโทษเปลี่ยนมาเป็นการควบคุมภายในปัจเจกบุคคล ได้แก่การเคร่งครดัต่อเวลา การ

ควบคุมท่าทาง การทาํหน้าทีข่องร่างกาย ความเอาใจใส่ต่อสิง่ต่าง ๆ รวมทัง้การควบคุมความปรารถนา

และอารมณ์ เป็นตน้ Foucault สรุปว่าระเบยีบวนิัยและการลงโทษคอืชุดของยุทธวธิ ีเป็นกระบวนการที่

เกี่ยวขอ้งกบับรบิทแห่งสถาบนัและซมึลกึไปทัว่ทัง้องคส์งัคม ดงัที่ปรากฏว่าเริม่แรกระเบยีบวนิัยได้ถูก

นํามาใชใ้นคุก ระยะต่อมาค่อยแทรกซมึเขา้สู่สถานทํางาน กองทพั โรงพยาบาล โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 

และกระจดักระจายลงสู่เรอืนรา่งของมนุษย ์ 

 ในงาน The History of Sexuality Vol.1(1978) สําหรบัFoucaultเพศวถิ(ีsexuality)เป็นจุด

เปลี่ยนของความสมัพันธ์เชิงอํานาจ งานชิ้นน้ีแสดงให้เห็นความไม่ต่อเน่ือง (discontinuity) ในการ

เปิดเผยและกดทบัในประเดน็เพศวถิ ี เขาชีใ้หเ้หน็ว่าเรื่องเพศถูกปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นวาทกรรมทีม่อีํานาจ

มาเกีย่วขอ้ง มกีารใชเ้ทคนิคจดัประเภทแยกแยะ ใหอ้ํานาจแก่ผูเ้ชีย่วชาญในการสรา้งความรูก้ํากบัเรื่อง

เพศ เพื่อใชค้วามรูน้ัน้ในการจดัระเบยีบควบคุมสงัคม เช่น การกําหนดความปกตหิรอืไม่ปกตขิองผูค้น 

ในยุคคลาสสคิ (the classic period) เพศวถิเีป็นเรื่องทีเ่ปิดเผยได ้แต่ต่อมายุควคิตอเรยี ( Victorianism 

)ไดป้ลูกฝังความคดิที่เกบ็กดเรื่องเพศ คําถามของFoucaultกค็อืเหตุใดเรื่องเพศเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ชวีติมนุษย์มากที่สุดแต่กลบักลายเป็นเรื่องที่ถูกทําให้เงยีบเสียงลง เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

อํานาจมาก  ยิง่ถูกเก็บกดมากก็ยิง่แผ่ขยายกว้างออกไป  ขณะที่ก่อนศตวรรษที่18 สงัคมพยายาม

ควบคุมความตาย แต่ตน้ศตวรรษที1่8 สงัคมกลบัหนัมาสนใจการควบคุมเรื่องเพศและการมอีํานาจเหนือ

ชวีติซึง่มสีองรปูแบบคอื รปูแบบแรกเป็นการเมอืงเรือ่งรา่งกายโดยมเีป้าหมายเพื่อควบคุมร่างกายมนุษย ์

และรปูแบบทีส่องคอืการเมอืงเรื่องชวีภาพของประชากรโดยมเีป้าหมายคอืการควบคุมจาํนวนประชากร 

สุขภาพ ความยนืยาวของชวีติ ทัง้สองรปูแบบน้ีทําใหเ้หน็ว่าชวีติคอืวตัถุธรรมทางการเมอืงและเรื่องเพศ

เป็นศูนยก์ลางของชวีติทัง้หมด เพศเป็นสิง่กําหนดชวีติในแง่ร่างกายและชวีติในฐานะเผ่าพนัธุ์ ความรู้

เรื่องเพศวถิทีําให้สงัคมใช้อํานาจเหนือชวีติผู้คนและควบคุมคน เรอืนร่างกลายเป็นจุดเน้นที่ถูกกดดนั

และแสดงภาคปฏบิตักิารของวาทกรรมจํานวนมาก Foucaultมคีวามหวงัว่าเราต้องกลบักลไกอํานาจที่

ควบคุมเพศวถิโีดยมองใหเ้หน็ถงึอํานาจเหนือเรอืนรา่งดว้ยการต่อตา้นและขดัขนื 
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วาทกรรมของ Foucault ดา้นหน่ึงไดแ้สดงหน้าทีเ่ชงิประจกัษ์ (empirical role) ในการวเิคราะห์

เทคโนโลยขีองอํานาจ จากมุมมองน้ีความสมัพนัธ์เชงิอํานาจมคีวามน่าสนใจในแง่ทีเ่ป็นเงื่อนไขสําหรบั

การเกิดขึ้นของความรู้ สร้างผลกระทบต่อสังคม และสามารถอธิบายบริบทสังคมในเชิงหน้าที ่

(Habermas,1987  in Conway 1999 : 62)   Sawicki  (1988 ใน วารุณี, 2545:167) กล่าวว่าแนวคดิ

เรื่องอํานาจของ Foucault มขีอ้ดต่ีอการศกึษาในแนวสตรนิียมในประเดน็ทีส่ามารถทําใหข้อบเขตเรื่อง

ส่วนตวัเป็นเรื่องการเมอืง กล่าวคอือํานาจมอียู่ทุก ๆ แห่งซึ่งรวมถงึในปรมิณฑลส่วนตวัด้วย Sawicki 

มองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะตกลงไปในความเชื่อแบบเสรีนิยมที่เห็นว่าความปรารถนาและ

ความสมัพนัธส์่วนบุคคลเป็นเรือ่งของอํานาจภายนอก นอกจากน้ีผูห้ญงิสามารถเหน็ไดว้่าความแตกต่าง

ในหมู่ผู้หญงิเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นการคุกคาม ความแตกต่างสามารถเป็นประโยชน์ได้ถ้าเรา

สามารถเพิม่จาํนวนของแหล่งการต่อตา้นทีม่ต่ีอความสมัพนัธท์ีก่ดขีซ่ึง่อยูท่ ัว่ไปในทุกแงม่มุของสงัคม  

การนําแนวคดิเรือ่งวาทกรรมมาใชใ้นงานศกึษาดา้นจรยิธรรมสื่อมวลชนในประเดน็ผูห้ญงิจะช่วย

ทําให้เหน็พลงัอํานาจของระบบคดิซึง่สะทอ้นผ่านการสื่อความหมายของสื่อมวลชนทีม่มีติทิ ัง้การกดทบั 

กระทําความรุนแรง และละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิ การวเิคราะหว์าทกรรมจะเผยใหเ้หน็

อํานาจทีก่ดขีแ่ละดา้นบวกของอํานาจทีใ่ชใ้นการต่อสูท้ดัทานผ่านระบบคดิของจรยิธรรมสื่อมวลชน 

 

2. แนวคิดจริยธรรมส่ือมวลชน 

“จรยิธรรม” หมายถงึ ปรชัญาหรอืระบบแห่งศลีธรรม ซึ่งใช้เป็นหลกัประพฤตปิฏบิตัขิองคนใน

สงัคม เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความดีชัว่ตามมโนสํานึกของบุคคล  ส่วน“จรรยาบรรณ” แปลตาม

ตวัอกัษร  หมายถงึ หนงัสอืว่าดว้ยความประพฤต ิเป็นหลกัจรยิธรรมซึ่งไดต้ราไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เปรยีบเสมอืนธรรมนูญแห่งความประพฤตปิฏบิตัอินัดงีาม ซึง่คนในสายวชิาชพีจะไดย้ดึถอืเป็นหลกัการ 

เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการรบัประกนัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของสื่อมวลชน จรยิธรรมมคีวามหมายกวา้ง

กว่าจรรยาบรรณ จรยิธรรมเป็นปรชัญาหรอืระบบที่เกี่ยวกบัความประพฤตปิฏบิตัขิองคนทัง้สงัคม แต่

จรรยาบรรณนัน้จาํเพาะเจาะจงลงไปในแต่ละวชิาชพี ซึง่ไดม้กีารรว่มกําหนดขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ทัง้จรยิธรรมและจรรยาบรรณไม่ใช่ “กฎหมาย” เพราะจรยิธรรมและจรรยาบรรณอยู่สูงกว่ากฎหมาย 

กฎหมายเป็นเพยีงขอ้บงัคบัขัน้ตํ่าเท่านัน้ จรยิธรรมและจรรยาบรรณเป็นหลกัปฏบิตัติามความสมคัรใจ 

อาศัยการพจิารณาไตร่ตรองจากส่วนลกึในจติใจ เป็นหลกัเกณฑ์ที่สื่อมวลชนใช้ในการตดัสินใจชี้วดั 

ความถูก/ผดิทางวชิาชพี เป็นการสรา้งมาตรฐานในกลุ่มวชิาชพีเพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบกนัเอง

ของสื่อมวลชน (ชยพล สุทธโิยธนิ,2548;สุกญัญา สุดบรรทดั,2536; สุภา ศริมิานนท,์2530) 

ในฐานะทีส่ ื่อมวลชนเปรยีบเสมอืนเป็นสถาบนัเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติของพลเมอืง การยดึหลกั

จรยิธรรมแห่งวชิาชพีจะทําใหส้ื่อมวลชนมหีลกัประกนัความประพฤตใิหม้คีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและ

ผู้อื่น สื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบ นอกจากจะได้ทําหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนแล้ว ยงัจะเป็นผูท้ําหน้าที่ปกป้องสงัคมจากภยัอนัตรายต่าง ๆ กฎหมายรฐัธรรมนูญไดเ้น้น

ยํ้าความสําคญัของบทบาทหน้าทีข่องสื่อมวลชนดว้ยการบญัญตัใิหส้ื่อมวลชนมสีทิธแิละเสรภีาพในการ
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เขา้ถงึขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิ แต่หากสื่อมวลชนใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนอย่างขาดสํานึกความรบัผดิชอบ ก็

อาจนําไปสู่การกระทําผิดตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนจงึ

เปรยีบเสมอืนดาบสองคม ทีม่ที ัง้การสรา้งคุณและอาจสรา้งผลกระทบต่อสงัคมไดเ้ช่นกนั บทบาทหน้าที่

ของสื่อมวลชนจงึควรถูกกํากบัภายใตก้รอบความคดิเชงิจรยิธรรม ดงัน้ี 

1) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) Rao and Lee (2005) กล่าวว่า นักวารสารศาสตร ์ไม่ควร

ตดัสนิคุณค่าของผู้อื่นให้มฐีานะที่ต้อยตํ่ากว่าคุณค่าของตวัเองซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการสทิธมินุษยชน 

(Human Rights) และยดึถอืในหลกัการที่ว่า “สทิธ”ิ เป็นเรื่องตามธรรมชาตขิองมนุษยทุ์กคน โดยไม่มี

การแบ่งแยก  

 สทิธมินุษยชน (Human Rights) เป็นสทิธทิี่ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในประเทศเสรี

ประชาธปิไตย ถือว่าเป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชวีติอย่างมศีกัดิศ์รขีองมนุษย์ องค์การ

สหประชาชาตไิด้ประกาศ “ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน” (The universal Declaration of 

Human Rights) ในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) โดยบญัญตัใินขอ้สองว่า “ทุกคนมสีทิธแิละเสรภีาพที่

กล่าวในปฏญิญาน้ี โดยไมม่กีารแบ่งแยกใดใด ไมว่่า ชาต ิผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมอืง 

ความเชื่ออื่น ๆ ที่มาแห่งเชื้อชาตหิรอืสงัคม ทรพัย ์กําเนิด หรอืฐานะอื่น” หลกัการเรื่องสทิธมินุษยชน

นอกจากจะมกีารนํามาบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนูญแล้ว ยงัได้มกีารนํามาปรบัใช้เป็นขอ้บงัคบัจรยิธรรมใน

การรายงานขา่ว ของสภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิดงัทีป่รากฏใน ขอ้ 15  

ขอ้ 15 ในการเสนอข่าวหรอืภาพใด ๆ หนังสอืพมิพต์้องคํานึงมใิห้ล่วงละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษยข์องบุคคลทีต่กเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องใหค้วามคุม้ครองอย่างเคร่งครดัต่อสทิธมินุษยชน

ของเด็ก สตรแีละผู้ด้อยโอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซํ้าเติมความทุกข์หรอื

โศกนาฏกรรมอนัเกดิแก่เดก็ สตรแีละผูด้อ้ยโอกาสนัน้ไมว่่าทางใดทางหน่ึง  

(http://www.presscouncil. or.th /th2/content/view/4/8/)  

นอกจากน้ีเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการปฏบิตังิานและป้องกนัการนําเสนอข่าวและภาพข่าวที่

หมิน่เหมต่่อการละเมดิสทิธมินุษยชนในกรณขีองเดก็และสตร ีสภาการหนังสอืพมิพจ์งึไดอ้อกแนวปฏบิตัิ

เรือ่ง การเสนอขา่วและภาพขา่วผูห้ญงิและเดก็ถูกละเมดิทางเพศ พ.ศ. 2549 ซึง่แนวปฏบิตัดิงักล่าวน้ีได้

ปกป้องผูห้ญงิและเดก็ทีต่กเป็นผูถู้กกระทาํทางเพศ ดงัน้ี 

1. หนงัสอืพมิพจ์ะไมเ่ปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุลหรอืตําบลทีอ่ยูข่องผูห้ญงิและเดก็ทีถู่กละเมดิทาง

เพศ รวมทัง้ชื่อ ชื่อสกุลและตําบลทีอ่ยูข่องญาตขิองผูเ้สยีหาย ไมว่่ากรณใีด ๆ หรอืสิง่ทีท่าํใหรู้ห้รอื

สามารถรูไ้ดว้่าผูห้ญงิและเดก็ทีถู่กละเมดิทางเพศเป็นใคร  

2. สําหรบัในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมดิทางเพศได้รบัอนัตรายถึงแก่ชวีติ ต้องไม่

เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัตวัผูเ้สยีชวีติ ซึง่จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่จติใจ ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณหรอืสทิธิ

ประโยชน์อื่นใดของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอืเพื่อแสวงหาประโยชน์สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
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3. ในการพาดหวัข่าว โปรยข่าว หรอืการนําเสนอรายละเอยีดของเน้ือหาข่าวผู้หญงิและ

เดก็ทีถู่กละเมดิทางเพศ จะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั ทัง้ในเรื่องการใชภ้าษาและการคํานึงถงึหลกั

สทิธมินุษยชน และไม่ตอกยํ้าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัทศันคตเิรื่องเพศอนัเน่ืองมาจากการละเมดิ

ทางเพศนัน้ 

4. หนงัสอืพมิพต์อ้งไมล่งตพีมิพภ์าพข่าวของผูห้ญงิและเดก็ทีถู่กละเมดิทางเพศ ไมว่่ากรณี

ใด ๆ และไมว่่าผูท้ีถู่กละเมดิทางเพศนัน้ จะเสยีชวีติหรอืไมก่ต็าม  

5. ในกรณทีีผู่ห้ญงิและเดก็ทีถู่กละเมดิทางเพศ ไดร้บัอนัตรายถงึแก่ชวีติ หนังสอืพมิพอ์าจ

ลงตีพิมพ์ภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวิตขณะมีชีวิตได้ ทัง้น้ี ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ 

ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอืเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรบั

ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/117/53/) 

นอกจากน้ี หลกัการสทิธมินุษยชนยงัใหค้วามเคารพต่อความแตกต่าง หลากหลายทางชาตพินัธุ ์

และศาสนา เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขดัแย้งในสงัคม การรายงานข่าวบางครัง้ได้สร้างผลกระทบและ

นํามาซึง่การเลอืกปฏบิตัต่ิอเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ชาตพินัธุ ์ผวิส ีศาสนา ความเชื่อถอืหรอืภูมลิําเนาถิน่เกดิ

โดยรวม สภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาตจิงึประกาศแนวการปฏบิตัใินการรายงานข่าว การพาดหวัข่าว

หรอืการแสดงความคดิเหน็ ในกรณีมกีารกระทําใดอนัเป็นความผดิหรอืไม่ผดิ ต่อกฎหมายระเบยีบหรอื

ข้อบงัคบัใดของบุคคลอนัเป็นการกระทําเฉพาะตัวของผู้นัน้ ดงัที่ปรากฏในแนวปฏิบตัิของสภาการ

หนงัสอืพมิพแ์หง่ชาต ิเรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกบัชาตพินัธุแ์ละศาสนา พ.ศ. 2550 โดยวางแนวกวา้ง ๆ

สาํหรบัการรายงานขา่วทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชาตพินัธุแ์ละศาสนา ดงัน้ี 

1. ในการรายงานขา่วควรจาํกดัขอบเขตการนําเสนอเฉพาะบุคคลผูก้ระทําความผดิหรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง ไมค่วรเชื่อมโยงเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจไปถงึ เชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ผวิ ส ีศาสนา ความเชื่อถอืหรอื

ถิน่กําเนิดของผูน้ัน้  

2. ในกรณีที่ยงัไม่เป็นที่แน่ชดัว่า ผู้นัน้ได้กระทําความผดิจรงิหรอืไม่ ซึ่งต้องมกีารพสิูจน์

ความผดิโดยศาลยตุธิรรมแห่งชาตก่ิอน จงึไมค่วรนําเสนอขา่วหรอืภาพขา่วเพื่อใหเ้กดิความเสยีหายก่อน

การพสิจูน์ความผดิทางกฎหมาย  

3. เพื่อป้องกนัปัญหาการนําเสนอขา่วหรอืภาพข่าว หรอืแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วเชือ้ชาติ

เผ่าพนัธุ ์ผวิส ีศาสนา ความเชื่อถอืหรอืถิน่กําเนิดของผูต้กเป็นขา่ว ผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพค์วร

ตระหนกัถงึในขอ้เทจ็จรงิและจรยิธรรมแห่งความเป็นจรงิ ไมค่วรนําเสนอขา่วและภาพขา่วในทํานอง

ปรกัปราํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิกนัทัง้หมด (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/154/53/) 

2) การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน  ความเป็นส่วนตวั (Privacy) คอืสทิธขิองบุคคลที่จะ

ไม่ถูกรบกวนในการดําเนินชวีติที่ถือเป็นเรื่องส่วนตวั ได้แก่ ความเป็นส่วนตวัในครอบครวั เกยีรตยิศ 

ชื่อเสยีง ตลอดจนขอ้มลูส่วนตวัทีไ่มส่่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ความเป็นส่วนตวัถอืเป็น

สทิธิของบุคคลที่จะอยู่โดยลําพงั ได้แก่ ความเป็นส่วนตัวในเชิงกายภาพ ความเป็นส่วนตัวเชิงการ
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สื่อสาร และความเป็นส่วนตวัเชงิข้อมูลข่าวสาร  การทําหน้าที่ของสื่อมวลชน บางครัง้ได้ละเมดิชวีติ

ส่วนตวัของบุคคลอื่นเกนิความจาํเป็น  สื่อมวลชนมกัใหค้วามสาํคญัต่อ “สทิธทิีป่ระชาชนควรรู”้ มากกว่า 

“สทิธสิ่วนบุคคล” ทัง้ทีบุ่คคลไม่ว่าใครก็ตามลว้นไดร้บัการปกป้องในเรื่องสทิธสิ่วนบุคคลตามกฎหมาย 

สื่อมวลชนสามารถละเมดิสทิธิส่วนบุคคลในบางกรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านัน้ ดงัที่ระบุไว้ใน

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 34 “สทิธขิองบุคคลในครอบครวั เกียรติยศ 

ชือ่เสยีง หรอืความเป็นอยูส่่วนตวั ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง”  

อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนมกัอ้างว่าการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสามารถกระทําได้ในกรณีเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ คําว่า บุคคลสาธารณะ (public figure) ถูกนํามาใช้อ้างองิเสมอในการรายงานขา่ว 

อยา่งไรกต็าม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 ระบุไวว้่า “ในกรณหีมิน่ประมาท ถ้าผูถู้กหาว่ากระทํา

ความผดิพสิูจน์ได้ว่าข้อทีห่าว่าเป็นหมิน่ประมาทนัน้เป็นความจรงิ ผู้นัน้ไม่ต้องรบัโทษ แต่ห้ามไม่ให้

พสิจูน์ ถา้ขอ้ทีห่าว่าเป็นหมิน่ประมาทนัน้เป็นการใส่ความในเรือ่งส่วนตวั และการพสิูจน์ไม่เป็นประโยชน์

ต่อประชาชน” 

ปัญหาของการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลน้ี ประเดน็หน่ึงทีต่้องตระหนักนัน่คอืสื่อจะต้องสลายอตัตา

ที่ว่าสื่อนัน้มเีสรภีาพที่จะนําเสนออะไรก็ได้ มาสู่การนําเสนออย่างเคารพในสทิธคิวามเป็นมนุษย์ของ

บุคคลอื่นใหม้ากขึน้ ความเป็นฐานนัดรสีม่ใิช่ประกาศติทีจ่ะทําใหส้ื่อสามารถใชส้ทิธเิสรภีาพท่องไปทัว่ใน

ทุกเขตแดนสงัคม  บางครัง้สื่อละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลซึง่ขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน แต่สื่อกลบัเหน็ว่าสทิธิ

ของประชาชนผู้รบัสารต้องมาก่อนสทิธสิ่วนบุคคล สื่อจงึต้องปรบัเปลีย่นมุมมองใหม่ใหส้ทิธมินุษยชนมี

คุณค่าเทยีบเท่ากบัสทิธทิีค่วรรูข้องประชาชน ดว้ยการประสาน “จติสํานึกทางวชิาชพีสือ่” กบั “จติสํานึก

สทิธมินุษยชน” ซึ่งให้ความสําคญักบัการปกป้องความเป็นส่วนตวัของบุคคล เขา้ไว้ด้วยกนั ขอ้บงัคบั

จรยิธรรมทีว่่าดว้ยเรือ่งสทิธคิวามเป็นส่วนตวัมดีงัน้ี 

           ข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพส์ภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2541 

ขอ้ 14 หนังสอืพมิพต์้องปกปิดชื่อและฐานะของบุคคลทีใ่หข้่าวไวเ้ป็นความลบั หากไดใ้หค้ํามัน่

แก่แหล่งข่าวนัน้ไว ้หนังสอืพมิพต์้องปกปิดนามปากกาหรอืนามแฝงทีป่รากฏในหนังสอืพมิพฉ์บบันัน้ไว้

เป็นความลบั  

ขอ้ 27 หนงัสอืพมิพพ์งึละเวน้การล่วงละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล เวน้แต่กรณเีพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/6) 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุ

และโทรทศัน์ พ.ศ.2553 

ขอ้ 7 (3) ต้องปกปิดชื่อตวั ชื่อสกุล รูปร่าง ลกัษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทัง้ข่าวสาร

และขอ้มูลที่เกี่ยวข้องสําคญัที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจากแหล่งข่าว 

และเห็นได้อย่างชดัแจ้งว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว (จริยธรรมวิทยุและ

โทรทศัน์) (http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf) 
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จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 17 

3) หลกัการความถกูต้อง (Accuracy) Thomas W.Cooper (1989) สรุปไวว้่า หลกัการเรื่อง

ความถูกต้องเป็นหลกัสากลของจรยิธรรมสื่อมวลชนทัว่โลก เพราะหลกัการเรื่องการรายงานความจรงิ 

มาพรอ้มกบัสทิธทิีจ่ะไดรู้ข้องสาธารณชน หากปราศจากความจรงิ สื่อมวลชนย่อมหมดความน่าเชื่อถอื

และความไวว้างใจจากสาธารณชน  

ความจรงิย่อมมาพรอ้มกบัความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการรายงานข่าวนัน้ สื่อมวลชน

ต้องนําเสนอขอ้เทจ็จรงิทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ Callahan,S. (2003) กล่าวว่าความจรงิมใิช่แค่

การบอกเล่าและนําเสนอความจรงิเท่านัน้ แต่นักวารสารศาสตรต์้องไม่พยายามในการตคีวามหมายของ

ขา่วในแต่ละวนั  ขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏในสื่อมวลชนตอ้งไมถู่กบดิเบอืน แมว้่าสื่อมวลชนจะมเีน้ือทีจ่าํกดัจน

ไมส่ามารถรายงานขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ไดท้ัง้หมด หน้าทีข่องสื่อจะต้องมวีนิิจฉัยในการเลอืกขอ้เทจ็จรงิที่

เกีย่วขอ้งมานําเสนออยา่งระมดัระวงั  

ปัญหาของการรายงานความจรงิของสื่อมวลชนคอื การนําเสนอความจรงิครึง่เดยีว และการไม่

ทําหน้าที่พสิูจน์ความจรงิ สื่อมวลชนรู้ความจรงิทัง้หมด หรอืรู้ความจรงิสองด้าน แต่สื่อเลอืกนําเสนอ

ความจรงิด้านเดยีว อาจเพื่อผลประโยชน์บางประการของสื่อมวลชน อีกกรณีหน่ึงคอืสื่อมวลชนเลอืก

นําเสนอความจรงิสองด้านแล้ว แต่เป็นความจรงิที่ยงัมใิช่ความจรงิที่แท้ ยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ยงัไม่

ผ่านการพสิูจน์ใหเ้หน็แน่ชดั สงัคมยงัไม่ไดค้ําตอบ ขอ้มูลในรายงานข่าวยงัไม่นําไปสู่ขอ้ยุตขิองปัญหา 

การรายงานข่าวจากมุมมองสองด้านของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งจงึยงัเป็นเพยีงแค่การนําเสนอความจรงิครึง่เดยีว

และยงัไมนํ่าไปสู่การทาํหน้าทีพ่สิจูน์ความจรงิของสื่อมวลชน  

 ขอ้บงัคบัจรยิธรรมสื่อมวลชนทีว่่าดว้ย การนําเสนอความจรงิ มดีงัน้ี 

            ข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพส์ภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2541 

ขอ้ 7 หนงัสอืพมิพต์อ้งไมแ่ต่งเตมิเน้ือหาสาระของขา่ว จนคลาดเคลื่อนหรอืเกนิจากความเป็นจรงิ  

ขอ้ 10 เมื่อคดัลอกข้อความใดจากหนังสอืพมิพ์ สิง่พมิพ์ หรอืแหล่งขอ้มูลอื่น ๆ ต้องบอกที่มา

ของขอ้ความนัน้  

ขอ้ 12 ในกรณีทีม่กีารเสนอข่าวผดิพลาด หนังสอืพมิพ์ต้องลงพมิพ์แก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว

โดยไมช่กัชา้  

ขอ้ 13 หนังสอืพมิพ์ต้องไม่เสนอข่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มา พงึระบุชื่อบุคคลที่ให้

สมัภาษณ์ หรอืใหข้า่วอยา่งเปิดเผย เวน้แต่จะมเีหตุอนัควรปกปิดเพื่อสวสัดภิาพและความปลอดภยัของ

แหล่งขา่ว และตอ้งเป็นประโยชน์ต่อสทิธใินการรบัรูข้า่วสารของสาธารณชน   

ขอ้ 16 การพาดหวัขา่วและความนําของหนังสอืพมิพ ์ตอ้งไมเ่กนิไปจากขอ้เทจ็จรงิในขา่วและ

ตอ้งสะทอ้นใจความสําคญัหรอืเน้ือหาหลกัของข่าว (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/6) 

ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทศัน์ พ.ศ.2553 

http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/
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ขอ้ 7 (2) หากมกีารอ้างองิ หรอืคดัลอกข่าวสารและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลอื่น ต้อง

แจง้ทีม่าของขา่วสารและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทีนํ่าเสนอหรอืเผยแพรด่งักล่าว  

ขอ้ 7 (4) การนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดความผดิพลาดต้อง

ดาํเนินการแกไ้ขความผดิพลาดโดยทนัท ีพรอ้มทัง้ขออภยัในความผดิพลาดดงักล่าว  

          (http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf) 

4) หลกัภววิสยั (Objectivity) คอืหลกัความเป็นกลางทีป่ลอดจากอคต ิการรายงานขอ้เทจ็จรงิ

โดยปราศจากอคต ิไมว่่าจะเป็นอคตจิากความรกั ความเกลยีดชงั ความกลวั หรอืความไมรู่ ้ตลอดจน

การไมป่ล่อยใหค้วามคดิเหน็หรอืความรูส้กึส่วนตวัเขา้แทรกแซงในการรายงานขอ้เทจ็จรงิ  

ในบางครัง้สื่อมวลชนเลอืกนําเสนอข่าวในทศิทางใดทศิทางหน่ึงตามความเชื่อ ความรู้สกึของ

ตนเอง โดยปราศจากความเป็นธรรมและหลกัเหตุผล ความลําเอยีงในการเสนอข่าวอาจสะท้อนใหเ้หน็

จากการใช้ภาษาและภาพถ่ายที่บ่งบอกอคตขิองสื่อ หรอืแมแ้ต่การนําเสนอขอ้มลูทีข่าดความสมดุลเท่า

เทยีม การใส่ความคดิเหน็ส่วนตวัลงไปในรายงานข่าว สดัส่วนหรอืพื้นที่ในการนําเสนอที่ไม่สมดุล ภว

วสิยัหรอืความเป็นกลางสามารถทาํใหเ้กดิขึน้ไดใ้นทางปฏบิตัจิากการนําเสนอขอ้เทจ็จรงิทีเ่พยีงพอ เช่น 

การนําเสนอขอ้มลูรอบดา้น จากมมุมองและขอ้เทจ็จรงิของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเท่าเทยีมทัง้ในแง่ของ

ความหลากหลายของแหล่งขา่ว ความเท่าเทยีมในเน้ือหาและเวลาทีนํ่าเสนอ   

ขอ้บงัคบัจรยิธรรมสื่อมวลชนว่าดว้ย ภววสิยั มดีงัน้ี 

            ข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพส์ภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2541 

ขอ้ 8 หนงัสอืพมิพต์อ้งละเวน้การเสนอขา่วเพราะความลาํเอยีง หรอืมอีคต ิจนเป็นเหตุใหข้่าวนัน้

คลาดเคลื่อนหรอืเกนิจากความเป็นจรงิ  

ขอ้ 9 หนงัสอืพมิพต์อ้งไมส่อดแทรกความคดิเหน็ลงในขา่ว 

ขอ้ 19 ขอ้ความทีเ่ป็นประกาศโฆษณาทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืพมิพ ์ตอ้งแสดงใหเ้หน็ชดัว่าเป็น

ประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรอืความคดิเหน็มไิด ้  

ขอ้ 6 หนงัสอืพมิพต์อ้งแสดงความพยายาม ในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

ขอ้ 11 การเสนอข่าวทีม่กีารพาดพงิ อนัอาจเกดิความเสยีหายแก่บุคคลหรอืองคก์รใด ๆ ตอ้ง

แสดงถงึความพยายามในการเปิดโอกาสใหฝ่้ายทีถู่กกล่าวหาแสดงขอ้เทจ็จรงิดว้ย  

(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/6) 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุ

และโทรทศัน์ พ.ศ.2553 

ขอ้7 (1) ต้องนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งแก่สาธารณะชนตามหลกัวตัถุ

วสิยั ดว้ยความถูกต้องเทีย่งตรง แม่นยาํ และครบถ้วน ดว้ยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคต ิ4 ไดแ้ก่ 

ฉนัทาคต ิโทสาคต ิภยาคต ิและโมหาคต ิ 

ขอ้7 (8) ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความพยายามในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/
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ขอ้7 (9) ตอ้งไมนํ่าเสนอหรอืเผยแพรข่่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งโดยมกีารประกาศโฆษณาที่

แอบแฝงมาพรอ้มกบัข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งจนทําใหป้ระชาชนหลงเชื่อในความเป็นข่าวสารและ

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

          (http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf) 

5) หลกัศีลธรรม (Moral) คอื หลกัประพฤติปฏบิตัิของคนในสงัคม เป็นเกณฑ์ในการตดัสนิ

ความดชีัว่ตามมโนสํานึกของบุคคล หลกัศลีธรรมเป็นแกนหลกัในจรยิธรรมของสื่อมวลชน มเีป้าหมาย

ควบคุมสาํนึกซึง่จะควบคุมพฤตกิรรมดา้นดชีัว่ตามขอ้กําหนดของศลีธรรม ขอ้บงัคบัจรยิธรรมสื่อมวลชน 

ว่าดว้ยหลกัศลีธรรม มดีงัน้ี 

           ข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ ์สภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2541 

ขอ้ 20 ผู้ประกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏบิตัิการใด ๆ อนัจะนํามาซึ่งความ

เสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี (จรยิธรรมหนงัสอืพมิพ)์ 

ขอ้ 21 ผู้ประกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรอือาศยัตําแหน่งหน้าที ่เพื่อเรยีกรอ้ง

สทิธหิรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่มช่อบธรรม (จรยิธรรมหนงัสอืพมิพ)์ 

ขอ้ 22 ผูป้ระกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพ ์ต้องละเว้นการรบัอามสิสนิจา้งอนัมคี่า หรอืผลประโยชน์

ใดๆ เพื่อให้กระทําการหรอืไม่กระทําการใดอนัจะขดัต่อการปฏบิตัหิน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบัขอ้มูล

ขา่วสารอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น (จรยิธรรมหนงัสอืพมิพ)์ 

ขอ้ 23 ผู้ประกอบวชิาชพีหนังสอืพมิพพ์งึละเวน้การรบัอภสิทิธิห์รอืตําแหน่ง เพื่อใหก้ระทําการ

หรอืไม่กระทําการใดอนัจะขดัต่อการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอย่างถูกต้องรอบ

ดา้น (จรยิธรรมหนงัสอืพมิพ)์ 

ขอ้ 25 การไดม้าซึง่ข่าวสาร หนงัสอืพมิพพ์งึใชว้ธิทีีสุ่ภาพและซื่อสตัย ์(จรยิธรรมหนังสอืพมิพ)์  

(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/6) 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุ

และโทรทศัน์ พ.ศ.2553 

ขอ้ 8 ต้องไม่อวดอ้างตําแหน่งหน้าที่ของผู้ประกอบวชิาชพีข่าว หรอืตําแหน่งหน้าที่อื่นเพื่อ

เรยีกรอ้งประโยชน์ทีไ่มช่อบธรรม  

ขอ้ 9 ตอ้งไมร่บัอามสิ สนิจา้ง หรอืผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อใหก้ระทําการหรอืไม่กระทําการใด อนั

จะขดัต่อการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหป้ระชาชนไดร้บัขา่วสารและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น 

ขอ้ 10 ตอ้งไมป่ระกอบอาชพี หรอืวชิาชพี หรอืดําเนินธุรกจิ หรอืประพฤตตินอนัเป็นการฝ่าฝืน

ต่อศลีธรรมอนัด ีหรอืเป็นการเสื่อมเสยีต่อศกัดิศ์รแีละเกยีรตคิุณของผูป้ระกอบวชิาชพีขา่ว 

ขอ้ 11 การไดม้าหรอืการนําเสนอหรอืการเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งพงึใชว้ธิกีารที่

สุภาพ ซื่อสตัย ์หลกีเลีย่งการใชถ้อ้ยคาํทีไ่มสุ่ภาพ หรอืมคีวามหมายทีด่ถููก เหยยีดหยามผูอ้ื่น  

http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/
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ขอ้ 12 พงึไม่รบัตําแหน่งหน้าที ่หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการใด ๆ 

อนัขดัต่อการปฏบิตัหิน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบัข่าวสารและขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งที่ถูกต้องครบถ้วน หรอื

เพื่อใหบุ้คคลใด ๆ ไดร้บัประโยชน์ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย  

             (http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf) 

6) หลกัความรบัผิดชอบ (Responsibility) ความรบัผดิชอบหมายถงึหน้าทีท่ี่ต้องปฏบิตั ิโดย

พจิารณาจากเจตนาที่ด ี(good will) ความรบัผดิชอบของสื่อมวลชน หมายถงึ การทําหน้าที่ของสื่อมวลชน

โดยมเีจตนาทีจ่ะใหเ้กดิผลทีด่แีก่สงัคม การคํานึงถงึผลกระทบต่อสงัคมเป็นสําคญั ขอ้บงัคบัจรยิธรรมว่า

ดว้ยความรบัผดิชอบมดีงัน้ี 

ข้อบงัคบัว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพส์ภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2541 

ขอ้ 5 หนงัสอืพมิพต์อ้งนําเสนอขา่วเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไมแ่สวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

หรอืหมูค่ณะ  

ขอ้ 17 หนังสอืพมิพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรอืน่าหวาดเสยีวโดยไม่

คาํนึงถงึความรูส้กึของสาธารณชนอยา่งถีถ่ว้น  

ขอ้ 24 การเสนอข่าวของหนังสอืพมิพพ์งึตระหนักถงึความสําคญัของข่าวต่อสาธารณชนและไม่

เสนอขา่ว ในทาํนองชวนเชื่อในเรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

 (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/6) 

ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุ

และโทรทศัน์ พ.ศ.2553 

ขอ้7 (6) การนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งต้องตระหนักถงึประโยชน์แห่ง

สาธารณะ  

ขอ้7 (11) ตอ้งระมดัระวงัการนําเสนอหรอืเผยแพร่ข่าวสารและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งภายใต้ขอบเขต

แห่งขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศลีธรรมอนัดงีามของประชาชน มใิหป้ระชาชนหลงเชื่อในสิง่ทีง่มงาย และ

ไมเ่ป็นเครือ่งมอืในการนําเสนอหรอืเผยแพรส่ิง่ทีเ่ป็นภยัต่อสงัคม หรอืกระทบต่อสาธารณะ  

(http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf) 

การสร้างแนวปฏบิตัขิองจรยิธรรมในการนําเสนอรายการโทรทศัน์บนหลกัสทิธมินุษยชนและ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของสตร ีด้านหน่ึงอยู่ภายใต้กรอบคดิหลกัของจรยิธรรมสื่อมวลชน ภายใต ้

แนวคดิสทิธมินุษยชน การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของผูอ้ื่น หลกัความถูกต้อง หลกัภววสิยั หลกัศลีธรรม 

และหลกัความรบัผดิชอบ เหล่าน้ี 
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3. แนวคิดสตรีนิยม 

การศกึษาครัง้น้ียงัประยุกต์ใช้แนวคดิสตรนิียมซึ่งให้ความสําคญักบัการใช้อํานาจระหว่างเพศ

และมองว่าความรนุแรงต่อผูห้ญงิเกดิขึน้กเ็พื่อการดํารงรกัษาความเหนือกว่าของผูช้ายในสงัคม แนวคดิ

สตรนิียมจะช่วยในการอธบิายถงึความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ส่งผลให้ความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิเกดิขึน้ ดํารงอยู่ และหากจะต่อสูเ้พื่อรือ้ถอนการสื่อสารวาทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ญงิ

จะทาํไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ีการใหนิ้ยามความหมายแนวคดิสตรนิียม (Feminisms) เป็นสิง่ทีย่ากและคลุมเครอื 

เน่ืองจากแนวคิดน้ีมคีวามแตกต่างและหลากหลาย ในการตัง้คําถามและการอรรถาธบิายต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงจงึไม่สามารถใช้แนวคิดใดเพียงแนวคิดเดียวในการทําความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ได ้การศกึษาในครัง้น้ีจงึต้องผสมผสานแนวคดิสตรนิียม (Integrated Feminisms) ไดแ้ก่ 

สตรนิียมสายเสรนิียม (Liberal Feminism) สตรนิียมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) สตรี

นิยมสายสงัคมนิยม (Socialist Feminism) และสตรนิียมหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Feminism) มาเป็น

กรอบในการศกึษา ดงัน้ี 

แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) 

 แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมมีที่มาจากปรชัญาเสรีนิยมการเมืองที่มีจุดยืนในการอธิบาย

ปรากฏการณ์ดว้ยเหตุผลตามกฎสากลของกายภาพ สิง่ทีอ่ยูน่อกเหนือชุดคําอธบิายของเหตุผลจะกลายเป็น

สิง่อื่นที่ไม่สําคญัดงัเช่นความเป็นผู้หญิง (other category) (Donovan,1985 in Saulnier,1996:8) 

ปรชัญาเสรนิียมมพีืน้ฐานมาจากวธิคีดิแบบทวลิกัษณ์
6
 ซึง่แบ่งร่างกายของมนุษยอ์อกเป็นสรรีะส่วนหน่ึง

และจติใจอกีส่วนหน่ึง สิง่ทีท่าํใหช้วีติมคีวามเป็นมนุษยค์อืความสามารถในการใชเ้หตุผลไม่ใช่รปูร่างทาง

สรรีะ แมป้รชัญาเสรนิียมถอืว่าความสามารถทางสตปัิญญาเป็นเรื่องที่ไม่ผูกพนักบัเพศ แต่กเ็ป็นทีเ่ขา้ใจ

ว่า ความสามารถทางสตปัิญญาเป็นคุณสมบตัขิองผูช้าย ไมม่ใีครเถยีงว่าผูห้ญงิไม่มคีวามสามารถในการ

ใชเ้หตุผล แต่แยง้ว่าผูห้ญงิมคีวามสามารถในการใชเ้หตุผลน้อยกว่าผู้ชายและความสามารถของผูห้ญงิ

เป็นความสามารถทางสรีระซึ่งเกี่ยวข้องกับให้กําเนิดบุตร (ชาร์ค 2526:29,36 ใน กรวิภา บุญซื่อ 

2538:20) 

นักคดิคนสําคญัของแนวคดิเสรนิียมได้แก่  John Locke (1632-1704) และ Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) ใหค้วามสาํคญัต่อประเดน็ “สทิธ”ิ ทีเ่ป็นมมุมองของผูช้าย Locke กล่าวว่า สิง่ที่

ทาํใหเ้ป็นผูช้ายกค็อืความสามารถในการใชเ้หตุผลมากกว่าลกัษณะทางกายภาพ นอกจากน้ีแนวคดิเสรี

นิยมยงัตัง้อยู่บนพื้นฐานของสงัคมซึ่งมคีวามต้องการที่จะเข้าถึงการแบ่งปันทรพัยากรที่เท่าเทยีมกนั

(Jaggar,1983 in Saulnier,1996:8) แนวคดิเสรนิียมมคีวามเชื่อว่าปัจเจกบุคคลจะต้องสามารถใชอ้ํานาจ

ของตวัเองในการเตมิเตม็ความต้องการทีม่อียู่ใหส้มบูรณ์และต้องการปลดปล่อยรวมทัง้จาํกดัอํานาจของ

                                           
6 แนวคดิแบบทวลิกัษณ์ (Binary Opposition) เป็นแนวคดิที่เขา้มาจดัวางโครงสร้างการรบัรูเ้กี่ยวกบัธรรมชาติและ

สงัคมใหอ้ยู่ภายใตร้ะบบกฎเกณฑแ์ละความหมาย ผ่านการจาํแนกแยกแยะ แบ่งแยกเป็นคู่ เช่น ความเป็นหญงิ/ ความ

เป็นชาย ธรรมชาต/ิวฒันธรรม ตะวนัตก/ตะวนัออก ความด/ีความชัว่ แนวคดิน้ีถูกวพิากษ์วจิารณ์ว่ามลีกัษณะแบ่งแยก 

ตายตวั สรา้งความห่าง และเขา้ไม่ถงึความจรงิทีม่คีวามหลากหลาย 
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รฐั แนวคดิเสรนิียมมจีุดเน้นที่การเรยีกรอ้งให้รฐัปกป้องสทิธขิองพลเมอืงในด้านทรพัยส์นิ สทิธใินการ

เลือกตัง้ เสรีภาพในการพูด และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของปัจเจกบุคคลโดยปราศจากการ

แทรกแซงของตลาดเสร ีรวมทัง้คาดหวงัให้รฐัเขา้มาดูแลจดัการบรกิารด้านกฎหมาย การศึกษา ที่อยู่

อาศัย กองทุนเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการเหล่าน้ีอย่างเป็นธรรม 

(Saulnier,1996:9) 

 หวัใจสาํคญัของแนวคดิเสรนิียมคอืการใหคุ้ณค่าต่อความเป็นอสิระ โอกาสทีเ่ท่าเทยีมและความ

เป็นปัจเจกบุคคลดงักล่าวขา้งต้นไดก้ลายมาเป็นรากฐานทีพ่ฒันามาสู่แนวความคดิของสตรนิียมสายเสรี

นิยม ซึ่งถูกเรยีกว่าเป็นแนวคดิกระแสหลกั มจีุดยนืทางความคดิในการอธบิายสถานะทางสงัคมของ

ผูห้ญงิในสงัคมโดยมองทีส่ทิธทิีไ่ม่เท่าเทยีมหรอือุปสรรคทีข่วางกัน้มใิหผู้้หญงิเขา้ไปมสี่วนร่วมในพื้นที่

สาธารณะรวมทัง้พื้นที่ในบ้านและครวัเรอืน สตรนิียมสายเสรนิียมมจีุดเน้นที่พื้นที่สาธารณะในประเดน็

กฎหมาย การเมอืง เศรษฐกิจ และการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรภีาพของปัจเจกบุคคลอันเกิดจากความไม่

ยุตธิรรมในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่ป็นผลจาก รฐั ประเพณี รวมทัง้อคตต่ิาง ๆ ในสงัคม (Beasley, 1999:51) 

ขอ้สนันิษฐานของความเหมอืนกนัระหว่างหญงิชายเป็นความคดิหน่ึงของสตรนิียมสายเสรนิียมเช่นกนั 

ยุทธวิธีทางการเมอืงของแนวคิดน้ีสะท้อนมุมมองที่ว่า “ธรรมชาติที่แท้จรงิของมนุษย์นัน้ไม่มคีวาม

แตกต่างในเรื่องเพศ กล่าวคือผู้หญิงสามารถเป็นได้เหมือนกับผู้ชาย ผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้” 

(Tapper, 1986 in Beasley, 1999:52) ดงันัน้การไดร้บัสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกบัผูช้ายจงึถอืเป็นหวัใจทีส่ําคญั

ของแนวคดิน้ี สตรนิียมสายเสรนิียมจงึเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการปฏริูปสงัคมมากกว่าที่จะเป็นการปฏวิตัิ

แบบถอนรากถอนโคน  

ตวัอยา่งงานของนกัคดิกลุ่มน้ี เช่น Mary Wollstonecraf (1759-1797) หนงัสอืเล่มสําคญัของเธอ

ซึ่งถือเป็นคําประกาศจุดยนืของขบวนการเรยีกร้องสิทธสิตรใีนประเทศอังกฤษและสหรฐัอเมรกิาใน

ศตวรรษที ่19 คอื A Vindication of the Rights of Women (1792) สะทอ้นใหเ้หน็ถงึอุดมการณ์เสรนิียม

ที่ให้ความสําคญัต่ออิสรภาพส่วนบุคคล เสรีภาพ และความเท่าเทียม รวมถึงอิทธิพลของยุครู้แจ้ง 

(Enlightenment) ที่ให้คุณค่าอย่างสูงต่อเหตุผล Wollstonecraf เรยีกร้องให้ผู้หญิงที่อยู่ในสภาพพึ่งพา

สามแีละยอมจาํนนเปลีย่นเป็นผูห้ญงิทีม่คีวามอสิระ เป็นตวัของตวัเองและมเีหตุผลเพราะลกัษณะเหล่าน้ี

เป็นคุณสมบตัิของความเป็นมนุษย์ที่แท้จรงิ นอกจากน้ีอิทธิพลดงักล่าวยงัทําให้เธอปฏิเสธอารมณ์

ความรูส้กึเพราะเป็นสิง่ทีไ่ม่มเีหตุผล นวนิยาย ดนตร ีคํากลอน และการเขา้มาจบีของผูช้ายทําใหผู้ห้ญงิ

กลายเป็นมนุษย์อารมณ์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พึงประสงค์ ความรกั ความรู้สึกทางเพศ เป็นสิ่งที่ผู้หญิงควร

หลกีเลีย่ง เพราะเป็นสิง่ทีไ่มย่ ัง่ยนื สิง่ทีม่คีุณค่ายิง่กว่าความรกัคอืมติรภาพ (Bryson,2003; วารณุ,ี2545) 

John Stuart Mill  เขยีนผลงานเรื่อง The Subjection of Women (1869) เสนอว่า ไม่มคีวาม

แตกต่างทางเพศตามธรรมชาตริะหว่างหญิงชาย สิง่ที่เรยีกกนัว่าผู้หญิงเป็นสิง่ถูกสรา้งขึ้นอย่างชาญ

ฉลาด เช่น ผู้หญงิต้องทํางานบ้านก็จะถูกบอกว่าเป็นการทําเพื่อให้ชวีติครอบครวัสมบูรณ์แบบ ความ

เป็นรองของผู้หญงิไม่เคยชอบด้วยเหตุผลแต่ถูกยดัเยยีดโดยสงัคม ผู้หญิงมกัถูกพรํ่าสอนว่ามสีรรีะที่

อ่อนแอกว่า เธอจงึต้องพึ่งพิงผู้ชาย คําสอนต่าง ๆ เหล่าน้ีมกัได้รบัการรบัรองความชอบธรรมโดย

กฎหมายของรฐั  ดังนัน้การแก้ไขสภาพที่เป็นรองของผู้หญิงจึงควรเริ่มที่การแก้ไขกฎหมายก่อน  
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นอกจากน้ี ในพื้นทีส่าธารณะทีค่นทัง้สองเพศควรจะมสี่วนร่วมอย่างเท่าเทยีม เช่น พืน้ทีท่างการศกึษา

และโอกาสในทางเศรษฐกจิกย็งัไมเ่พยีงพอสาํหรบัผูห้ญงิ ขณะทีป่รมิณฑลส่วนตวั ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สาม ีภรรยากด็ูไม่ต่างไปจากความสมัพนัธร์ะหว่างนายกบัทาส  การแต่งงานทําใหส้ถานะของผูห้ญงิยิง่

เลวรา้ยเน่ืองจากกฎหมายมกัใหส้ทิธทิีเ่หนือกว่าแก่ผูช้ายผูเ้ป็นสามเีสมอ (Bryson,2003; วารณุ,ี2545) 

Betty Friedan นําเสนอผลงาน The Feminine Mystique (1963) สะทอ้นภาพผูห้ญงิแต่งงานชน

ชัน้กลางทีอ่าศยับรเิวณชานเมอืงของสงัคมอเมรกินัในช่วงทศวรรษ 1960  ก่อนหน้าน้ีในช่วงสงครามโลก

ครัง้ที่สอง ผูห้ญงิจาํนวนมากไดเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานเพื่อทดแทนแรงงานผูช้ายที่เขา้ร่วมสงคราม แต่เมื่อ

สงครามสงบผู้หญิงเหล่าน้ีถูกเลิกจ้างเพื่อให้ผู้ชายได้กลบัมามงีานทํา ทําให้ผู้หญิงต้องกลบัมาเป็น

แม่บา้นและพึง่พาทางเศรษฐกจิกบัผูช้าย ไม่สามารถพฒันาความเป็นตวัเอง มแีต่ความว่างเปล่าและไร้

ตวัตน ฟรดีานเรยีกร้องให้ผู้หญิงกลบัเขา้ไปอยู่ในโลกสาธารณะและทําทุกอย่างให้ได้เหมอืนผู้ชาย 

การศกึษาเป็นเงื่อนไขสําคญัทีจ่ะนําพวกเธอไปสู่เป้าหมาย การแก้กฎหมายเป็นการเปลีย่นแปลงสภาพ

ของผูห้ญงิในสงัคม อย่างไรกต็ามเธอเหน็ว่าครอบครวัยงัคงเป็นสิง่สําคญัสําหรบัผูห้ญงิ และผูห้ญงิกไ็ม่

ควรทิ้งโลกส่วนตวัและร่วมมอืกบัผู้ชายในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสงัคมเพื่อเอื้อใหทุ้กคนสามารถ

เตมิเตม็ความตอ้งการของตนเองได ้(Bryson,2003;วารณุ,ี2545) 

โดยสรุปแนวคดิสตรนิียมสายเสรนิียมได้จุดประกายความเชื่อในความเป็นมนุษย์ที่เหมอืนกนั

ระหว่างหญงิชาย เชื่อมัน่ว่าการเปลีย่นความคดิของปัจเจกบุคคลเป็นปัจจยัสําคญัทีท่ําใหก้ารกดขีผู่ห้ญงิ

หมดไป ยํา้เตอืนใหผู้ห้ญงิใฝ่หาอสิรภาพจากบทบาทการถูกกดขีโ่ดยใชยุ้ทธวธิต่ีอสูด้ว้ยการเปลีย่นแปลง

ในลกัษณะปฏริปูผลกัดนัการแก้ไขกฎหมายเพื่อใหส้ถานะของผูห้ญงิในสงัคมดขีึน้ ดงัทีไ่ดม้กีารผลกัดนั

และเห็นผลสําเรจ็ในหลายประเทศในการแก้ไขประเด็นการแบ่งแยกกีดกนัทางเพศในกฎหมาย การ

อนาจารทางเพศ การลาคลอด สทิธใินการทําแทง้ การข่มขนืในชวีติสมรส การเลอืกใชน้ามสกุลหลงัการ

แต่งงาน ฯลฯ รวมไปถงึแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยการสงัคมสงเคราะห ์เช่น การจดัใหม้สีถานเลีย้งดู

เด็กเพื่อลดภาระผู้หญิงที่ต้องทํางานนอกบ้าน นอกจากน้ีแนวคดิสตรนิียมสายเสรนิียมยงักระตุ้นการ

ปฏริปูการศกึษาสาํหรบัผูห้ญงิ เพื่อผลกัดนัใหพ้วกเธอมพีืน้ทีท่างการศกึษา ซึง่จะนําไปสู่การมอีาชพีและ

พื้นที่ในทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกับผู้ชาย สําหรบัประเด็นการเมอืงแนวคิดสตรนิียมสายเสรนิียมน้ี

ส่งเสรมิสทิธิทางการเมอืง สิทธกิารเลอืกตัง้ของผู้หญิง  ดงันัน้จงึอาจสรุปได้ว่าจุดแขง็ของแนวคดิน้ี

มุง่เน้นการเปลีย่นแปลงทีก่ารปฏริปูเชงิกฎหมายและสงัคมมากกว่าการปฏวิตัลิม้ลา้งโครงสรา้งสงัคมใหม่

ทัง้หมด (Saulnier, 1996; Beasley, 1999; Bryson, 2003; วารณุ,ี 2545)  

แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) 

 แนวคดิสตรนิียมสายถอนรากถอนโคนเกดิขึน้จากผลของการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคมในประเด็นสิทธิพลเมอืงตะวนัตกในช่วงทศวรรษ1950 และ 1960 (Saulnier,1996:29) หากจะ

ยอ้นกลบัไปในช่วงเวลาดงักล่าวกค็งต้องยอมรบัว่าแนวคดิสตรนิียมสายถอนรากถอนโคนได้รบัอทิธพิล

อย่างมากจากนักคดินักเคลื่อนไหวอย่าง Mary Wollstonecraf (1795;1797) ผูเ้รยีกรอ้งอสิรภาพทาง

เศรษฐกจิสําหรบัผู้หญิง โจมตีอุดมการณ์ความงาม และเปิดประเด็นการถูกกดขี่ของผู้หญิงว่ามใิช่ใน
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ฐานะทีพ่วกเธอเป็นปัจเจกบุคคลหากแต่ในฐานะทีเ่ป็นกลุ่มคนในสงัคม นอกจากน้ียงัม ีMaria Stewart 

นกัสตรนิียมผวิสคีนแรก ๆ ในช่วงทศวรรษ 1830 ทีไ่ดอุ้ทศิตนในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัการสรา้ง

ความสมัพนัธข์องสตรผีวิสกีบัคนอื่น ๆ ในสงัคม เธอยนืยนัว่าการกดขีท่างเพศ ผวิสแีละชาตพินัธุ์เป็น

สาเหตุสําคญัของความทุกขย์ากของผูห้ญงิ (Collins,1990 in Saulnier,1996:29) ในช่วงเวลาถดัมา ราว

ทศวรรษ 1880 Elizabeth Cady Stanton เป็นนักสตรนิียมอกีคนทีโ่จมตกีารกดขีผู่ห้ญงิในพืน้ทีศ่าสนา 

การต่อสู้ของเธอได้กลายเป็นแบบอย่างในนักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนรุ่นต่อมาให้ประยุกต์

แนวทางในการต่อสูต่้อการกดขีเ่พื่อปลดปล่อยสตรเีช่นกนั 

การก่อตวัของแนวคดิสตรนิียมสายถอนรากถอนโคนจงึเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ร่วมในองคก์รสทิธิ

พลเมอืง (civil rights organization) ในทศวรรษ 1950 และ 1960 จุดเริม่แรกของทฤษฎกีย็งัคงไม่อาจ

หลกีเลี่ยงความคดิเห็นที่ต่อต้านแนวคดิสตรนิียมทัง้จากฝ่ายซ้ายและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสทิธิ

พลเมอืงในสหรฐัอเมรกิา (Saulnier,1996:30)  นักสตรนิียมสายถอนรากถอนโคนส่วนหน่ึงกล่าวว่า การ

เน้นทีป่ระเดน็เพศสภาพในฐานะที่เป็นรากทีม่าของการกดขีเ่ป็นสิง่ที่จาํเป็นต่อการปะทะกบัแนวคดิของ

พวกฝ่ายซ้ายที่พยายามทําให้ประเดน็ดงักล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สําคญัและนอกจากประเด็นเรื่อง

อคตทิางเพศแลว้ ปัญหาอคตทิางชาตพินัธุก์จ็ะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงในการเคลื่อนไหวของสตรนิียมเช่นกนั 

แนวคดิที่สตรนิียมสายถอนรากถอนโคนหยบิยมืมาจากฝ่ายซ้ายและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ

สทิธพิลเมอืง ได้แก่ ความแปลกแยกและการไรอ้ํานาจ (alienation and powerlessness) ที่ถอืเป็น

จุดเริม่ต้นทางการเมอืงและการเปลี่ยนแปลงปัจเจกบุคคลด้วยวธิกีารถอนรากถอนโคน (Echols,1989 

cited in Saulnier,1996:30)  จากแนวทางน้ีจงึทําให้แนวคดิสตรนิียมสายถอนรากถอนโคนปฏเิสธ

แนวคดิสตรนิียมสายเสรนิียมในประเดน็สทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัของผูห้ญงิรวมทัง้ยุทธวธิใีนการต่อสูแ้บบเน้น

การปฏริปูสงัคมทีย่งัไมก่ลา้วพิากษ์วจิารณ์เพื่อรือ้ถอนบทบาทของผูช้ายอยา่งสิน้เชงิ 

ผู้หญิงผวิสไีด้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของการเคลื่อนไหวแนวคดิสตรนิียมสายถอนรากถอนโคน แต่

กระนัน้การเข้าร่วมดงักล่าวในทศวรรษ 1960 ก็ยงัมไิด้ทําให้ภาพของการต่อสู้ในประเดน็อคตใินชาติ

พนัธุ์และการเหยยีดชนชัน้มคีวามชดัเจนขึน้ (Brewer,1993; Combahee River Collective,1983 in 

Saulnier,1996:30)  ผู้หญงิผวิสสี่วนหน่ึงปฏเิสธการเขา้ร่วมด้วยเหตุผลเดยีวกบัที่เคยถอนตวัออกจาก

ขบวนการเคลื่อนไหวสตรนิียมสายเสรนิียม มุมมองของผู้หญิงผวิขาวไม่สอดรบักบัความต้องการของ

ผูห้ญงิผวิส ีเช่น 1. การนิยามว่าเพศสภาพเป็นปัญหาลําดบัแรกของการกดขี ่2.การนิยามกลไกการกดขี่

ทางเพศทีก่วา้งเกนิไป และ 3.การมองหาความเป็นอสิระจากผูช้ายและการพฒันาตวัเองทีเ่ป็นแบบเดมิ ๆ 

ซึ่งผู้หญงิผวิสต่ีางก็มปีระสบการณ์มาแล้วและพบว่ายุทธวธิดีงักล่าวไม่มวีนัสําเรจ็ ทศันะที่ไม่ลงรอยน้ี

เป็นการเสรมิพลงัของผูห้ญงิผวิสแีละทําใหผู้้หญงิผวิขาวตระหนักถงึปัญหาที่เป็นผลจากความแตกต่าง

ระหว่างผูห้ญงิดว้ยกนัเอง  

ประเดน็ทีน่ักสตรนิียมสายถอนรากถอนโคนให้ความสนใจก็คอืระบบเพศและเพศสภาพว่าเป็น

สาเหตุสําคญัต่อการกดขีผู่้หญงิ Paula Rothenberg อธบิายในประเดน็การกดขีผู่้หญงิในทศันะน้ีว่า 

ผูห้ญงิคอืกลุ่มแรกในประวตัศิาสตรท์ีถู่กกดขี ่การกดขีผู่ห้ญงิจงึแผ่ขยายและมใีนทัว่ทุกสงัคม นอกจากน้ี

การกดขีผู่้หญงิยงัฝังรากลกึจนยากทีจ่ะแก้ไขไม่ว่าจะดว้ยการเปลี่ยนแปลงใดใดทางสงัคม ที่สําคญัการ
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กดขีผู่ห้ญงิเป็นต้นเหตุของการทนทุกขท์รมานในฐานะที่เป็นเหยื่อ และมกัถูกละเลยเน่ืองจากอคตทิาง

เพศของทัง้ผูก้ดขีร่วมทัง้ผูท้ ีต่กเป็นเหยือ่ การกดขีผู่ห้ญงิจงึถอืเป็นแนวคดิหลกัในการทําความเขา้ใจการ

กดขีใ่นรูปแบบอื่น ๆ ทัง้หมด  กลุ่มสตรนิียมต่างมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า ประเดน็อคตทิางเพศกลายเป็น

ประเด็นที่มคีวามสําคญัที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องการกดขี่ งานเขยีนของสตรนิียมสายถอนรากถอนโคน 

นบัตัง้แต่ทศวรรษ 1960 - 1970 ต่างกส็นบัสนุนแนวคดิน้ีทัง้สิน้ (Tong,1998:46-47) 

แนวคดิสตรนิียมสายถอนรากถอนโคน ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ปรากฏแนวคดิที่ชดัเจนผ่าน

งานเขยีน Sexual Politics (Millett,1971:43-46) ทีไ่ดเ้สนอแนวความคดิว่าการเมอืงเป็นความสมัพนัธ์

ของโครงสร้างทางอํานาจที่ผู้ชายมเีหนือผู้หญงิและสามารถควบคุมผู้หญิงให้อยู่ภายใต้ระบบชายเป็น

ใหญ่ (patriarchy) การเมอืงเรื่องเพศนัน้เป็นเรื่องของสงัคม การขดัเกลาทางสงัคมเป็นผู้กําหนดความ

เป็นหญงิ ความเป็นชาย ทําใหผู้้หญงิตกอยู่ในสถานะที่เป็นรองเสมอมา ต้นเหตุของการกดขีผู่้หญงิคอื

ระบบชายเป็นใหญ่ อนัเป็นตน้เหตุทีส่าํคญัยิง่กว่าประเดน็ทางชนชัน้เพราะมคีวามเป็นสากลและยาวนาน 

ระบบชายเป็นใหญ่ทําให้ความสมัพนัธท์ี่ผู้หญงิตกเป็นรองกลายเป็นเรื่องธรรมชาต ิความแตกต่างทาง

สรรีะระหว่างหญงิชายทาํใหผู้ม้รีา่งกายเป็นชายมอีํานาจ และผูม้รี่างกายเป็นหญงิตกเป็นรอง นอกจากน้ี 

Millett ยงัมองว่าระบบชายเป็นใหญ่ยงัมปีฏิสมัพนัธ์ที่แนบแน่นกับโครงสร้างสงัคม เช่น ศาสนา 

การศกึษา  โดยเฉพาะครอบครวัเป็นสถาบนัหลกัทีค่อยทําหน้าที่ถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ และ

ตอกยํ้าด้วยสถาบนัการศึกษารวมทัง้สื่อมวลชน  ดงันัน้วธิกีารที่ฉลาดอนัจะทําให้ผู้หญงิอยู่รอดได้ใน

ระบบอุดมการณ์น้ีคอืการทีเ่ธอตอ้งคงความเป็นหญงิเอาไว ้ในทางกลบักนัการทีจ่ะกําจดัการควบคุมของ

ผูช้ายนัน้  ทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายตอ้งขจดัเพศสภาวะโดยเฉพาะสถานะทางเพศ บทบาท และธรรมชาตขิอง

นิสยัทีถู่กประกอบสรา้งดว้ยระบบชายเป็นใหญ่ออกไปดว้ยเช่นกนั ( Tong,1998:49) 

ในงาน The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution โดย Shulamith Firestone 

(1972) เสนอว่า สงัคมมกีารแบ่งชนชัน้โดยมฐีานอยู่ทีเ่พศ ชนชัน้ทางเพศเกดิขึน้จากความแตกต่างทาง

ชวีภาพ ทาํใหผู้ห้ญงิและผูช้ายแตกต่างและมสีทิธทิีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั หน้าทีใ่นการสบืพนัธุท์ีแ่ตกต่างทําให้

เกิดการเสยีเปรยีบ การที่ผู้หญงิมปีระจําเดอืน การคลอดลูกที่เจบ็ปวด การให้นม การเลี้ยงลูก ทําให้

ผูห้ญงิต้องมสีภาพเป็นรองที่ต้องรกัษาไว้เพื่อการดํารงอยู่ของเผ่าพนัธุ์ ขณะที่ผู้ชายมอีสิระในโลกของ

การทํางาน ผูห้ญงิจงึต้องพึง่พงิผูช้ายในดา้นเศรษฐกจิ Firestone จงึไดเ้สนอทางออกว่า ผูห้ญงิต้องเลกิ

ทําหน้าที่สบืพนัธุ์ และใช้เทคโนโลยมีาช่วยในการให้กําเนิดมนุษยแ์ทนผู้หญงิ การเลี้ยงดูเดก็ก็ถอืเป็น

หน้าทีข่องสมาชกิในสงัคม นอกจากน้ียงัมขีอ้เสนอว่าควรมกีารใหอ้สิรภาพทางเศรษฐกจิแก่ผูห้ญงิโดยไม่

ตอ้งพึง่พาผูช้าย ดว้ยวธิกีารเขา้รว่มในกจิกรรมดา้นต่าง ๆ ของสงัคมทัง้หมด (วารณุ ีภรูสินิสทิธิ,์2545) 

Adrienne Rich (1986:57) เขยีนงานเรื่อง Of Woman Born: Motherhood as Experience and 

Institution เสนอแนวความคดิว่า ระบบชายเป็นใหญ่เป็นหวัใจของการกดขีผู่ห้ญงิ อํานาจของพ่อ คอื 

ระบบของครอบครวั อุดมการณ์ การเมอืง ผู้ชายเป็นผู้กําหนดการกระทําของผู้หญิงผ่านการใช้กําลงั 

ประเพณี พธิกีรรม กฎหมาย ภาษา การศกึษา ฯลฯ แมแ้ต่ความเป็นแม่กถ็ูกกําหนดโดยอํานาจของพ่อ 

ผูห้ญงิถูกทําใหเ้ชื่อว่า ถ้าใครไม่ใช่แม่กไ็ม่ใช่ผู้หญงิทีแ่ท้จรงิ ประสบการณ์ความเป็นแม่หรอืกามารมณ์

ระหว่างหญงิชายถูกนําไปรบัใช้ผลประโยชน์ของผูช้าย ดงันัน้ พฤตกิรรมที่สวนทางกบัหน้าที่ดงักล่าวก็
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จะถูกมองว่าเป็นความเบีย่งเบนหรอืเป็นอาชญากร เช่น การมลีูกโดยไม่มพี่อ การทําแทง้ หญงิรกัหญงิ 

ความเป็นแม่และกามารมณ์ระหว่างหญงิชายจงึถูกอ้างว่าเป็นสจัธรรม เป็นธรรมชาต ิไม่เปิดใหม้กีารตัง้

คําถาม ในความเหน็ของ Rich เชื่อว่า ความเป็นแม่ไม่ใช่ธรรมชาต ิไม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าสญัชาตญาณความ

เป็นแม ่แต่เป็นความเชื่อทีถู่กสรา้งขึน้มาจากชายเป็นใหญ่  ในสงัคมปัจจบุนัชายเป็นใหญ่ไดพ้ฒันากลวธิี

ในการทําให้ผู้หญิงยอมรบัในบทบาทความเป็นแม่อย่างแยบยลโดยผ่าน อุดมการณ์การสบืพนัธุ์ และ

อุดมการณ์ความรกัทีม่ต่ีอผูช้าย เป้าหมายของ Rich มใิช่การลม้ลา้งความเป็นแม่ แต่ต้องการทีจ่ะทําลาย

สถาบนัของความเป็นแม ่เพื่อเป็นการปลดปล่อยพลงัการสรา้งสรรค ์การอยู่รอดของชวีติ เพื่อใหก้ารเป็น

แมเ่ป็นเหมอืนการทาํงานอื่นในสงัคมทีผู่ห้ญงิจะตอ้งเขา้ไปมบีทบาท 

โดยสรุป สตรนิียมสายถอนรากถอนโคนให้ความสําคญักบัความเป็นเพศหญิงในฐานะที่เป็น

สาเหตุของการถูกกดขี ่ระบบชายเป็นใหญ่เป็นสาเหตุสําคญัทีสุ่ดในการกดขีผู่ห้ญงิ ผ่านการหล่อหลอม

จากอุดมการณ์ทางสงัคม โครงการเสนอเพื่อปลดปล่อยผูห้ญงิถูกเสนอในลกัษณะของการปฏวิตัโิค่นล้ม

ระบบการกดขีผู่้หญิงทัง้หมด แนวคดิน้ีมสี่วนสําคญัอย่างมากในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง

อคตทิางเพศ  ซึง่รวมถงึประเดน็ เพศ เพศสภาพ การสบืพนัธุ์ ความรุนแรงต่อผูห้ญงิในทุกรปูแบบ ให้

เป็นศูนยก์ลางของการวเิคราะหป์ระเดน็การเมอืง และขยายไปสู่เรื่องภาพโป๊เปลอืย การคุกคามทางเพศ 

การข่มขนื การถูกทุบต ีโสเภณี   ที่สําคญัที่สุดคอื แนวคดิน้ีได้ก่อให้เกดิความรูส้กึที่ว่าผู้หญงิสามารถ

เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถและมีศักดิศ์รีโดยไม่จําเป็นต้องทําตัวเองให้เหมือนกับผู้ชายเสียก่อน 

(Saulnier,1996; Beasley,1999; Bryson,2003; วารณุ,ี2545) 

สตรีนิยมสายสงัคมนิยม (Socialist Feminism) 

 สตรนิียมสายสงัคมนิยมเป็นแนวคดิทีผ่สมผสานแนวคดิมารก์ซสิม ์และแนวคดิสตรนิียมสายถอน

รากถอนโคน รวมทัง้สตรนิียมสายจติวเิคราะหเ์ขา้ดว้ยกนั แนวคดิน้ีอธบิายว่าการกดขีร่ะหว่างเพศและ

การกดขีท่างชนชัน้นัน้เกดิขึน้พรอ้ม ๆ กนั ระบบชายเป็นใหญ่มไิด้เกดิจากการกดขีท่างชนชัน้ หากแต่

ดํารงอยู่ก่อนแล้วสบืทอดจากสงัคมหน่ึงไปอกีสงัคมหน่ึง และในยุคทุนนิยมนัน้ระบบชายเป็นใหญ่และ

ระบบทุนนิยมได้ปรบัตวัและทํางานร่วมกนัโดยระบบชายเป็นใหญ่ต้องการจดัลําดบัสูงตํ่าทางเพศ ผ่าน

การควบคุมอํานาจ ร่างกายและพื้นที่ของผู้หญงิ ระบบทุนนิยมกต็้องการขูดรดีแสวงหากําไรและสะสม

ทุน เมือ่ระบบทัง้สองทํางานร่วมกนัจงึเกื้อหนุนกนัและกนัและกลายเป็นรากฐานของการกดขีท่างเพศใน

ยคุทุนนิยมชายเป็นใหญ่ (กุลลนีิ มทุธากลนิ และ วรารกั เฉลมิพนัธุศกัดิ,์ 2547: 235) 

 แนวคดิสตรนิียมสายสงัคมนิยมแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวคดิใหญ่ คอื 

1. การวเิคราะหแ์บบระบบคู่ (Dual system) อธบิายการกดขีผู่ห้ญงิโดยพจิารณาจากทัง้ระบบ

ชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยม  แนวคิดน้ีเชื่อว่าแม้ระบบชายเป็นใหญ่กับระบบทุนนิยมจะมคีวาม

ขดัแยง้กนัอยูบ่า้งแต่ทัง้สองแนวคดิน้ีต่างทาํงานรว่มกนัในการกดขีผู่ห้ญงิ นกัสตรนิียมกลุ่มน้ีไดแ้ก่ Juliet 

Mitchell เขยีนงานทีม่ชีื่อว่า “Women’s Estate” (1971) มองว่า เพศวถิ ี(sexuality) ความเชื่อเรื่องชาย

เป็นใหญ่ (patriarchy) ทุนนิยม (capitalism) และชนชัน้ (class) เป็นสี่โครงสรา้งหลกัทางสงัคมที่กดขี่
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ผู้หญิง โดยชี้ให้เห็นว่าการที่ผู้ชายมอีํานาจเหนือเน้ือตวัร่างกายผู้หญิง ในแง่ที่เป็นฝ่ายควบคุมระบบ

อนามยัเจรญิพนัธุข์องผู้หญงิทําใหผู้้ชายอยู่ในฐานะทีเ่หนือกว่าผูห้ญงิเสมอ และมผีลทําใหผู้้หญงิรบัเอา

ความคดิความเชื่อที่ว่า เรอืนร่างของผู้หญงินัน้มไีว้เพื่อตอบสนองความเพลดิเพลนิทางเพศของผู้ชาย

และเพื่อการมบุีตรให้แก่ผู้ชาย ซึ่งทัง้สองบทบาทน้ีได้มสี่วนจํากัดผู้หญิงเอาไว้กับพื้นที่ในบ้านและ

กจิกรรมทีเ่ป็นเรือ่งในบา้น (Tannenbaum 2001 อา้งใน วลิาสนีิ พพิธิกุล และกติต ิกนัภยั,2546)  

Mitchell มองว่า การปลดปล่อยผู้หญงิจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งในส่วนต่าง ๆ ใน

สงัคมดว้ย ไดแ้ก่ โครงสรา้งการผลติ การสบืพนัธุ์ กามารมณ์ และกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม โดย

เธออธบิายในส่วนของโครงสรา้งการผลติว่าที่ผ่านมาผู้หญงิถูกทําให้เชื่อว่าไม่เหมาะกบังานประเภทที่

ต้องใชแ้รงงาน ผูห้ญงิจงึต้องทํางานบา้นซึ่งไม่ถูกนําเขา้ไปร่วมในโครงสรา้งการผลติ ผูห้ญงิจงึตกอยู่ใน

สถานะที่เป็นรองเสมอมา ในประเดน็การสบืพนัธุ ์Mitchell มองว่าสงัคมทุนนิยมไดส้รา้งอุดมการณ์ว่า

การเลีย้งดูเดก็และงานบา้นเป็นอาชพีตามธรรมชาตขิองผูห้ญงิ ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นเพยีงการประกอบสรา้ง

ขึน้มาและทาํใหผู้ห้ญงิไมม่สี่วนร่วมในการผลติ นอกจากน้ีการสบืพนัธุย์งัถูกมองว่าเป็นเรื่องทางร่างกาย

ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นภาพลวง เพราะในความเป็นจรงิการสบืพนัธ์

ของผู้หญิงถูกควบคุมจากผู้ชาย เช่น การควบคุมจํานวนบุตร การใช้กฎหมายและเศรษฐกิจเป็นตัว

ควบคุมผู้หญงิและลูก เป็นต้น  ส่วนเรื่องกามารมณ์  Mitchell เสนอว่าในประวตัศิาสตรท์ี่ยาวนานของ

มนุษย ์ผูห้ญงิถูกเปรยีบเสมอืนวตัถุทางเพศ วฒันธรรมทีผ่กูตดิอยู่กบักามารมณ์ไดก่้อใหเ้กดิการกดขีต่่อ

ผู้หญงิ เช่น การที่สามมีภีรรยาได้หลายคนโดยที่ผู้หญงิต้องซื่อสตัยต่์อผู้ชายเพยีงคนเดยีว  อย่างไรก็

ตามการแต่งงานระบบผวัเดยีวเมยีเดยีวที่ใช้ความรกัเป็นพื้นฐานก็ไม่ได้ทําให้สภาพของผู้หญิงดขีึ้น      

ความรกัได้ถูกนํามาหลอมละลายเขา้กบัการแต่งงาน ทัง้ ๆ ที่แนวคดิทัง้สองไม่น่าจะเข้ากนัได้เพราะ

ความรกัเป็นเรือ่งของอารมณ์ ขณะทีก่ารแต่งงานเป็นเรื่องของความตัง้ใจ การแต่งงานเป็นพนัธะสญัญา

ทางกฎหมายทีก่ําหนดใหคู้่สามภีรรยาซื่อสตัยต่์อกนั จากความขดัแยง้ระหว่างความรกัและการแต่งงาน

จงึทําใหเ้กดิการหย่ารา้งหรอืความสมัพนัธ์ทางเพศนอกสมรสเกดิขึน้มากมาย เพราะฉะนัน้การแต่งงาน

ตามกฎหมายจงึเป็นการกดขี่ในรูปแบบใหม่ ไม่ได้ทําให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นอิสระ  สําหรบั

ประเดน็กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม Mitchell เหน็ว่าสงัคมมกัมอบหมายหน้าที่น้ีให้แก่ผู้หญงิฝ่าย

เดยีว แต่มกีารศกึษาหลายชิน้พบว่า เดก็ตอ้งการทัง้พ่อและแม ่เพราะฉะนัน้สงัคมจงึควรมรีปูแบบการขดั

เกลาทางสงัคมหลาย ๆ รูปแบบ และไม่จําเป็นต้องเป็นหน้าที่ของแม่เสมอไป (วารุณี ภูริสินสิทธิ ์

,2545:119-122) 

2. การวเิคราะห์ระบบเดี่ยว (unified system) ระบบน้ีเชื่อว่าระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่เป็น

เพยีงระบบเดยีวที่มกีารกดขีผู่้หญงิเป็นประเดน็หลกั Iris Young เสนอว่า การวเิคราะห์ระบบคู่นัน้ยงั

ไม่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงการวเิคราะห์พื้นฐานของมารก์ซ์ หากแต่เพิม่เติมส่วนของการกดขี่ผู้หญงิโดย

ระบบชายเป็นใหญ่เขา้ไปในการวเิคราะหเ์ท่านัน้  ดงันัน้ สตรนิียมจงึต้องพฒันาแนวคดิเดยีวที่สามารถ

ทาํความเขา้ใจระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่ Young เสนอใหนํ้าแนวคดิเรื่องการแบ่งงานกนัทําระหว่างเพศ

มาใช้ในการวเิคราะห์ และวจิารณ์ว่าการใช้ชนชัน้ในการวเิคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างชนชัน้

นายทุนและผู้ใช้แรงงานนัน้มคีวามเป็นนามธรรมเกินไป แต่การวิเคราะห์การแบ่งงานกันทํามคีวาม
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ละเอยีดมากกว่านัน้ เพราะสามารถอธบิายได้ว่าทําไมผู้หญงิจงึต้องรบัคําสัง่ ทํางานซํ้าซาก และได้รบั

ค่าจา้งทีต่ํ่ากว่า ส่วน Alison Jagger นักสตรนิียมสายสงัคมนิยมระบบเดีย่วอกีคนเสนอว่า สตรนิียมต้อง

ใชม้มุมองจากจดุยนืของผูห้ญงิในการมองโลก และดว้ยกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมอืงเท่านัน้ทีจ่ะ

ทําให้ค้นพบมุมมองที่แท้จรงิของผู้หญงิ (กุลลนีิ มุทธากลนิและ วรารกั เฉลมิพนัธุศกัดิ,์2547:237) ใน

ระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่ไดท้ําใหผู้ห้ญงิแปลกแยกจากสิง่รอบ ๆ ตวัรวมทัง้ร่างกายของเธอซึง่ถอืเป็น

การกดขีใ่นรปูแบบหน่ึง นัน่คอืผู้หญิงไม่สามารถที่จะเลอืกเป็นหรอืไม่เป็นแม่ได้ เน่ืองจากสงัคมเป็นผู้

กําหนดว่าหน้าทีแ่ละบทบาทความเป็นแม่คอืหน้าที่ของผูห้ญงิ ผูห้ญงิแทบไม่ได้ตดัสนิใจเลยว่าร่างกาย

ของเธอถูกใช้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และโดยใคร การที่ผู้หญงิพยายามดูแลร่างกายของตวัเองทําให้

ร่างกายของผูห้ญงิไม่ต่างจากการเป็นวตัถุสําหรบัผูช้ายและตวัเธอเอง  และการการกดขีท่ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้

เฉพาะภายในจติใจแต่แอบแฝงอยู่ในสถาบนัสงัคมต่าง ๆ และในโครงสรา้งทางวฒันธรรม นักสตรนิียม

กลุ่มน้ีจงึเสนอให้เกดิอสิรภาพในการผลติซํ้าแก่ผู้หญงิควบคู่ไปกบัการขจดัความเหนือกว่าของผูช้ายใน

โลกสาธารณะ โดยจะต้องดึงผู้หญิงออกมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้ได้ อย่างไรก็ตามการ

เปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติกไ็มอ่าจบรรลุผลไดถ้า้ระบบความสมัพนัธร์ะหว่างเพศหรอืวถิกีารผลติซํ้า

ในสงัคมยงัคงเป็นสิง่ที่เรยีกว่ามายาคตอิยู่เช่นเดมิ (sexual economyths) (Jaggar,1983 in Saulnier, 

1996:63) 

สตรีนิยมหลงัสมยัใหม่ (Postmodern Feminism)  

 หลงัทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา แนวคดิหลงัสมยัใหม่ได้จุดประกายท้าทายต่อญาณวทิยาและ

ระบบความคดิของยุคสมยัใหม่ทัง้หมด ดว้ยการปฏเิสธระบบความคดิทีส่บืทอดมาจากยุคแสงสว่างทาง

ปัญญา (Enlightenment) ของยโุรปในศตวรรษที ่18 แนวคดิหลงัสมยัใหม่ไดว้พิากษ์วจิารณ์การมอียู่จรงิ

ความรูอ้นัเป็นสากล ไม่เชื่อว่าเหตุผลจะเป็นเครื่องมอืในการเขา้ถงึความจรงิ กฎเกณฑไ์ม่สามารถสรา้ง

ความแน่นอนในการอธบิายปรากฏการณ์ของโลกและสงัคมได้ ปฏเิสธต่อระบบคดิคู่ตรงขา้ม รวมทัง้ไม่

เชื่อว่ามคีวามจรงิทีเ่ป็นวตัถุวสิยั เป็นตน้ 

แนวคดิหลงัสมยัใหม่ได้รบัความสนใจในกลุ่มนักสตรนิียมเป็นอย่างมาก มกีารมองกนัว่าโดย

พื้นฐานแนวคดิสตรนิียมมคีวามเหมอืนกับแนวคดิหลงัสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเด็น การ

วพิากษ์ต่อกรอบโครงการการรูแ้จง้ (Enlightenment Project) ทีม่ชีายเป็นใหญ่เป็นศูนยก์ลาง และการ

ปฏเิสธแนวคดิองค์ประธานที่มเีหตุผลเป็นสากล และความรู้เป็นสิง่ที่ผ่านการประกอบสร้างจากสงัคม 

ความเป็นเพศกเ็ช่นเดยีวกนัมไิดเ้ป็นปัจจยัทางดา้นชวีะเท่านัน้ หากแต่ความเป็นหญงิความเป็นชายลว้น

เป็นการประกอบสรา้งความหมายทางวฒันธรรมทัง้สิน้ ตวัตนธาตุแทแ้ก่นแกนลว้นไม่ไดด้ํารงอยู่ แทจ้รงิ

ความเป็นสากลมใิช่สิง่ที่ไรเ้ดยีงสาหากแต่มอีํานาจและการทําให้ตกเป็นรองแอบแฝงอยู่ สตรนิียมหลงั

สมยัใหม่เสนอว่าการเลอืกปฏบิตัหิรอืการกดีกนัผูห้ญงิมหีลายรปูแบบ หลายลกัษณะพรอ้ม ๆ กนั ไม่ใช่

ว่าผู้หญิงทุกคนจะถูกเลอืกปฏบิตัิอย่างเดยีวกัน แนวคดิน้ีวิพากษ์สงัคมและแนวทางที่ชายเป็นใหญ่

ครอบงําสงัคม การแสวงหาความหมายที่แน่นอนไม่มปีระโยชน์เพราะไม่มคีวามหมายเดยีว การเป็น

อสิระทีสุ่ด คอื การไมต่ดิอยูใ่นกบัดกัของคาํคู่ตรงขา้ม (วริะดา สมสวสัดิ,์2549:42-43) 
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 สตรีนิยมหลังสมยัใหม่ได้นําความคิดในเรื่องวาทกรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 

โดยเฉพาะในประเดน็เรือ่งอํานาจและความรูข้อง Foucault และแนวความคดิเรือ่งเพศ Sawicki 

(1988, อ้างใน วารณุี,2545:167-168)) เสนอว่าการวเิคราะหเ์รื่องอํานาจของ Foucault ช่วยใหข้อบเขต

เรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องการเมือง ทําให้ผู้หญิงสามารถต่อต้านการกดขี่ที่มีอยู่ทัว่ไปได้ การที ่

Foucault ปฏเิสธการอธบิายดว้ยทฤษฎสีากล (grand theory) ทําใหล้กัษณะเฉพาะ ความหลากหลาย 

และพหุนิยมในสงัคมทีถู่กกดขีม่บีทบาทขึน้มา และการทีอ่ํานาจไม่ไดร้วมอยู่ในปรมิณฑลเดยีวของสงัคม

ทาํใหว้าทกรรมทีส่รา้งผูห้ญงิใหด้อ้ยกว่าชายกระจายอยู่ทัว่ทัง้องคส์งัคม  ดงันัน้ การแก้ไขความเป็นรอง

ของผู้หญิงทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม จงึไม่ได้เป็นการปลดปล่อยผู้หญิงอย่างแท้จรงิ ผู้หญิง

จาํเป็นต้องคดัคา้นต่อวาทกรรมความรูแ้ละอํานาจทีท่ําให้ผูห้ญงิด้อยกว่าผูช้ายทีแ่ฝงตวัอยู่อย่างกระจดั

กระจายในทุกทีส่งัคม   

 นอกจากน้ี Foucault ยงัมองว่าสตรนิียมควรให้ความสําคญักบัมุมมองทีเ่ป็นทอ้งถิน่ บรบิททาง

ประวตัศิาสตร ์ซึง่จะนําไปสู่การต่อสูข้องผูห้ญงิ แทนทีจ่ะพยายามกล่าวถงึธรรมชาตคิวามเป็นหญงิทีเ่ป็น

ธาตุแท้ น่าจะพยายามทําความเขา้ใจว่าผู้หญงิถูกสรา้งทางสงัคมอย่างไร และแทนที่จะเสนอความเป็น

สากลของระบบชายเป็นใหญ่ น่าจะทําการศึกษาววิฒันาการทางประวตัศิาสตรข์องโครงสรา้งชายเป็น

ใหญ่ Foucault มองว่านักสตรนิียมไม่สามารถต่อต้านระบบชายเป็นใหญ่ที่เป็นสากลได้ แต่สามารถ

ต่อต้านปรากฏการณ์ของชายเป็นใหญ่ที่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งเป็นการต่อต้านของท้องถิ่น 

(วารณุ ีภรูสินิสทิธิ,์2545:170-171) 

 Judith Butler (1999:3-44) นักสตรนิียมหลงัสมยัใหม่ ผูเ้ขยีน Gender Trouble กล่าวว่าสตรี

นิยมหลงัสมยัใหม่ปฏเิสธความเหมอืนกนัของกลุ่มผู้หญงิ หรอืการมอีตัลกัษณ์ที่แน่นอนของกลุ่ม การ

สร้างอัตลักษณ์ถือเป็นการใช้ความรุนแรงและเป็นเรื่องอันตราย เพราะการมอีัตลกัษณ์ถือเป็นการ

ดําเนินการทางอํานาจ ไม่ใช่การปลดปล่อยตวัตนทีแ่ทจ้รงิ Butler กล่าวว่า ถ้าเชื่อว่า ความหมายของ

ผู้หญิงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาและอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดบางอย่าง ก็ควรเลิกใช้คําน้ี เพื่อเป็นการ

เปิดทางไปสู่ความหลากหลายขึน้ในความเป็นผู้หญงิ ไม่จาํกดัอยู่ภายใต้กรอบแนวคดิบางอย่าง Butler 

เสนอความเป็นปฏปัิกษ์ต่อแนวคดิสารตัถะนิยมและบอกว่าแทนทีจ่ะพจิารณาอตัลกัษณ์ทางเพศของคน

ว่ามคีวามคงทีแ่น่นอนแบบเดยีว ควรตอ้งมกีารพจิารณาในมุมของความไม่ต่อเน่ืองเปลีย่นแปลงได ้และ

เป็นสิง่ที่ถูกสรา้งขึน้ อตัลกัษณ์ของคนควรมลีกัษณะเป็นพหุหลากหลาย และควรปฏเิสธแนวคดิคู่ตรง

ขา้ม แมแ้ต่ผูห้ญงิเองกไ็มเ่หมอืนกนัและไมม่คีวามเป็นสากลเช่นเดยีวกนั 

 Helene Cixous (Tong,1998:199-201) ให้ความสําคญักบัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง

ภาษากบัโครงสรา้งอํานาจชายเป็นใหญ่ ภายใต้ระบบคดิของสงัคมผู้หญงิไม่มภีาษาเพยีงพอทีจ่ะใชพู้ด

คําว่า “ไม่” ผู้หญิงไม่สามารถมองเห็นตัวเธอเอง ไม่มแีม้แต่ภาษาที่จะบนัทึกเรื่องราวของเธอไว้ใน

ประวตัศิาสตร ์Cixous เสนอใหต่้อตา้นการเขยีนแบบผูช้าย (masculine writing) ทีนํ่ามาซึง่แนวคดิคู่ตรง

ขา้ม (binary opposition) ผูช้ายไดแ้ยกส่วนความเป็นจรงิโดยการจดักลุ่มความคดิออกเป็นขัว้ต่าง ๆ ที่

ตรงขา้มกนั ทําให้ชุดความคดิหน่ึงมอีํานาจเหนือชุดความคดิอื่น เช่น การแบ่งกลุ่ม ออกเป็นวฒันธรรม 

ตรงข้ามกับธรรมชาติ พระอาทติย์ ตรงข้ามกับ พระจนัทร์ กลางวนั ตรงข้ามกับ กลางคืน  เป็นต้น 
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แนวคดิคู่ตรงขา้มนํามาซึ่งการแบ่งแยกหญงิ ชาย โดยที่ผู้ชายจะมคีวามเชื่อมโยงกบัวฒันธรรม ความ

เข้มแขง็ การเป็นผู้กระทํา หรอืความหมายในทางบวก ขณะที่ผู้หญิงถูกเชื่อมโยงเข้ากับ ธรรมชาต ิ

ผู้ถูกกระทํา ความอ่อนแอ หรอืความหมายในทางลบ ผู้ชายคือสิ่งที่มตีัวตน ผู้หญิงคือความเป็นอื่น 

ผูห้ญงิจงึอยู่ในโลกของชุดคําศพัทท์ีก่ําหนดโดยผูช้าย Cixous ทา้ทายใหผู้ห้ญงิเขยีนถงึตวัเองโดยออก

จากโลกที่ผู้ชายเป็นผู้กําหนด ผู้หญิงอาจเริม่ต้นการเขยีนแบบบนัทกึ ไม่ยดึติดกฎเกณฑ ์โดยการให้

ความสําคญักบัร่างกายของตนเอง (Writing is of the body) ขณะทีก่ารเขยีนแบบชายคอืการเขยีนเพื่อ

สรา้งภมูปัิญญา จงึยากทีจ่ะเปลีย่นแปลง การเขยีนแบบผูห้ญงิไมเ่พยีงแต่เป็นการเขยีนในรปูแบบใหม่แต่

ยงัเป็นการโค่นลม้ความคดิเพื่อทีจ่ะนําไปสู่การเปลีย่นแปลงมาตรฐานทางสงัคมและวฒันธรรม การเขยีน

แบบผูห้ญงิ จะช่วยใหผู้ห้ญงิเขา้ใจจติใจตนเองและสามารถปลดปล่อยโลกจากขัว้ตรงขา้มรวมทัง้การใช้

อํานาจเพื่อการครอบครองผูท้ีต่กเป็นรองได ้ 

 Luce Irigaray (Tong,1998:201-204) กล่าวว่าผูห้ญงิมกัถูกมองรวมไปกบัความปรารถนาทาง

เพศ ซึ่งเป็นมุมมองของผูช้าย ผูห้ญงิถูกรูจ้กัในลกัษณะที่เป็นผู้หญงิแบบผูช้าย (masculine feminine) 

ซึ่งเป็นทศันะที่ผู้ชายมอง มากกว่าที่จะเป็นผู้หญงิแบบผู้หญงิ (feminine feminine) Irigary ใช้คําว่า

เครื่องถ่างตรวจ (speculum) ซึ่งไม่เป็นเพยีงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจช่องคลอดเท่านัน้ แต่ยงัแสดงให้

เหน็ถงึการมอียู่ขององค์ประธานซึ่งเป็นวาทกรรมของผู้ชายทีไ่ม่เคยเขา้ใจในความเป็นหญงิ เมื่อผูช้าย

มองผู้หญงิ พวกเขาไม่ได้เหน็ผู้หญงิ หากแต่ผู้หญงิเป็นเพยีงภาพสะท้อนและจนิตนาการของพวกเขา

เท่านัน้  ในการศกึษาปรชัญาและจติวเิคราะหต์ะวนัตก Irigary พบความเหมอืนในทุกแนวคดิของนักคดิ

ต่าง ๆ เช่น ฟรอยด์มองเดก็ผู้หญงิตวัเลก็ ๆ ว่าเหมอืนกบัผู้ชายตวัเลก็ ๆ ที่ไม่มลีงึค์ ผู้หญงิเป็นภาพ

สะทอ้นของผูช้าย เหมอืนผูช้าย เพยีงแต่แตกต่างตรงทีเ่พศวถิเีท่านัน้  Irigary กล่าวว่าถ้าผูห้ญงิต้องการ

ทีจ่ะเป็นมากกว่าความเป็นอื่นในโครงสรา้งชายขอบของระบบชายเป็นใหญ่ ผูห้ญงิจะต้องสรา้งภาษาของ

ผูห้ญงิ สรา้งเพศวถิขีองผูห้ญงิและพยายามทีจ่ะเป็นตวัเองใหม้ากทีสุ่ด  

 Julia Kristeva (Tong,1998:204) เชื่อว่าตัวตนไม่มอียู่จรงิ ไร้เอกภาพ เต็มไปด้วยความ

หลากหลาย เปลี่ยนแปลงได้และถูกสรา้งผ่านวาทกรรม เธอเสนอว่า symbolic เป็นตวัสร้างวาทกรรม

และผลติซํ้าระเบยีบสงัคม และมลีกัษณะของความเป็นพ่อ มรีะเบยีบ กฎเกณฑแ์บบชายที่มศีูนยก์ลาง

แบบเดียว ส่วน semiotic เป็นการแสดงถึงพลงัอํานาจผ่านวาทกรรมและเป็นที่มาของความเป็นแม ่

(maternal semiotic)  Kristeva เชื่อว่าครัง้หน่ึงมคีวามเชื่อที่ว่าการแยกแยะความเป็นหญงิชายต้องใช้

ปัจจยัทางร่างกาย แท้จรงิแล้วภาษาเป็นปัจจยัสําคญัในการส่งผ่านเรื่องราวและผลติซํ้าระเบยีบสงัคม 

การแสดงออกในด้านแรงขบัทางเพศกเ็กดิดว้ยวถิทีางของภาษา ภาษาทีแ่สดงสภาพความเป็นแม่ทีถู่ก

ใช้ในการต่อต้านและรบกวนอํานาจของชายและนํามาซึง่การเปลี่ยนแปลงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ภาษาจงึมี

บทบาทฐานะทีเ่ป็นการสรา้งตวัตนและกําหนดอํานาจทางสงัคมของผูห้ญงิ 

การศกึษาในครัง้น้ี ได้ประยุกต์ใช้แนวคดิสตรนิียมซึ่งมมีติิของการกําหนดขอบเขตของความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิไวอ้ยา่งหลากหลายภายใตฐ้านคดิเดยีวกนั คอืความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั

ระหว่างหญงิชายซึง่เป็นปรากฏการณ์ที่ถูกสะท้อนผ่านการทํางานของสื่อมวลชน มุมมองของสตรนิียม

สายเสรีนิยมมจีุดเน้นที่ความรุนแรงต่อผู้หญิงในเชิงพื้นที่ทางสังคม ได้แก่ อาชีพ การศึกษา และ
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เศรษฐกจิ การต่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่พื้นทีด่งักล่าวคอืการเรยีกรอ้งสทิธแิละความเสมอภาคที่เท่าเทยีมกนั 

ส่วนสตรนิียมสายถอนรากถอนโคนมองความรุนแรงต่อผู้หญงิว่ามตี้นเหตุมาจาก ชนชัน้ทางเพศ เพศ

สภาพ อคตทิางเพศ ชาตพินัธุ์ โครงสรา้งสงัคม การเมอืง ศาสนา การศกึษา ครอบครวั ระบบคดิชาย

เป็นใหญ่ และเปิดประเดน็เรื่องเพศและร่างกายของผู้หญิงว่าเป็นส่วนหน่ึงของการต่อสู้ทางการเมอืง 

ขณะทีส่ตรนิียมสายสงัคมนิยมไดเ้ขา้มาเตมิเต็มคําอธบิายความรุนแรงต่อผูห้ญงิว่านอกจากจะมมีติขิอง

ชนชัน้แลว้ ยงัมมีติเิพศวถิ ีอุดมการณ์ทุนนิยมชายเป็นใหญ่ และรากเหงา้ความรุนแรงทีฝั่งลกึอยู่ภายใต้

โครงสรา้งสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมอกีดว้ย สาํหรบัสตรนิียมสายหลงัสมยัใหม่มองว่าการต่อสูต่้อความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิตอ้งเริม่ทีก่ารคดัคา้นความเป็นสากลของผูช้ายและสถาปนาความหลากหลายของผูห้ญงิ

ให้เป็นความรูค้วามหมายใหม่ในสงัคม ปฏเิสธแนวคดิคู่ตรงขา้ม ให้ความสําคญักบัมุมมองทอ้งถิน่และ

บรบิทประวตัศิาสตร์ รวมทัง้เสนอมุมมองว่าวาทกรรมการกดขี่ผู้หญิงไม่ได้มคีวามหมายเดยีว วธิกีาร

ต่อสู้ทีส่ําคญัคอืการสถาปนาการเขยีนแบบผูห้ญงิ ทําใหก้ารใช้ภาษาแบบผูห้ญงิเป็นวธิกีารต่อสู้ต่อการ

กดขีใ่นทุกรปูแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 32 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

งานวจิยัเรือ่ง “การพฒันาแนวทางปฏบิตั ิในการนําเสนอรายการโทรทศัน์บนหลกัสทิธมินุษยชน 

และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของสตร”ี เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพที่ประกอบด้วยวธิกีารศึกษา การเก็บ

ขอ้มลู และการวเิคราะหแ์บบผสานวธิทีีห่ลากหลาย ดงัน้ี 

 

1.การวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  

 1.1 เพื่อทําการสํารวจสถานะองค์ความรู้ในงานวจิยัที่เกี่ยวกบัเรื่องจรยิธรรมสื่อมวลชนกบั

ประเดน็ผูห้ญงิในสงัคมไทย โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูงานวจิยัและวทิยานิพนธใ์นประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548-2557 แนวทางการวเิคราะหเ์น้นผลการศกึษาทีจ่ะนําไปสู่ขอ้เสนอแนะเพื่อการสรา้ง

แนวปฏิบตัิทางจริยธรรมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของผู้หญิงในการ

นําเสนอขา่วและรายการทางโทรทศัน์ 

รายชื่องานวจิยัและวทิยานิพนธ์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกบั จรยิธรรมสื่อมวลชนกบัประเด็นผู้หญิงใน

สงัคมไทย ระหว่างปี พ.ศ.2548-2557 มดีงัน้ี  

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่องานวจิยัและวทิยานิพนธ์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกบั จรยิธรรมสื่อมวลชนกบัประเด็น

ผูห้ญงิในสงัคมไทย ระหว่างปี พ.ศ.2548-2557         

ลาํดบั ชื่องานวจิยั/หนงัสอื พ.ศ. ผูว้จิยั/

ผูเ้ขยีน 

สถาบนั 

1 การถอดรหสัมายาคติของ ข่าวข่มขนื ศึกษา

เปรยีบเทยีบผู้รบัสารที่มปีระสบการณ์ตรงกบั

ผูร้บัสารทีม่ปีระสบการณ์ผ่านสื่อ 

2548 ปภสัรา 

ศวิะพริฬุห์

เทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

3 การสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงของกลุ่มผู้ผลิต

ละครโทรทศัน์ : การต่อสูเ้รือ่งความหมาย 

2549 จารภุา 

พานิชภกัดิ ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

4 การรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน

จงัหวดัปทุมธานีต่อการใช้ผูห้ญงิเป็นวตัถุทาง

เพศทีแ่ฝงอยูใ่นโฆษณาทางโทรทศัน์ 

2549 กุลวด ี

  พรหมมนิทร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

5 ละครโทรทศัน์ทีป่รากฏความรนุแรงในครอบครวั

ต่อสตร ีศกึษาสตรทีีผ่่านประสบการณ์ความ

รนุแรงในครอบครวัและเคยใชบ้รกิารกบัมลูนิธิ

เพื่อหญงิ 

2549 ปานรตัน์ 

น่ิมตลุง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

6 การพาดหวัขา่วหน้าหน่ึงของหนงัสอืพมิพก์บั 2549 จนัทกร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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ลาํดบั ชื่องานวจิยั/หนงัสอื พ.ศ. ผูว้จิยั/

ผูเ้ขยีน 

สถาบนั 

การคุกคามทางเพศทีเ่กดิขึน้กบัสตร ี

กรณศีกึษา เฉพาะหนังสอืพมิพ ์ไทยรฐั 

เดลนิิวส ์คมชดัลกึ ใน ปีพ.ศ.2548 

บุญเลศิกุล 

7 มายาคตใินโฆษณาครมีหน้าขาวสาํหรบั

ผูห้ญงิของไทย 

2550 อุไรวรรณ  

รตันพนัธ ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

8 ภาพลกัษณ์ของผูห้ญงิทีเ่ป็นภาพสะทอ้นวตัถุ

ทางเพศซึง่ปรากฏในสื่อโฆษณาประเภทนิตยสาร 

2550 ปรียาภรณ์ 

คุณะเกษม 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

9 ผลกระทบของการนําเสนอข่าวขม่ขนืใน

หนงัสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนัทีม่ต่ีอผูข้่มขนื 

ผูถู้กขม่ขนื และผูอ่้านทีส่ะทอ้นจรยิธรรมของ

หนงัสอืพมิพ ์

2550 วชัระ จริฐิติ

กาลกจิ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

10 ภาพตวัแทนผผีูห้ญงิในละครโทรทศัน์ 2550 นิรนิทร ์

เภตราไชย

อนนัต ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

11 มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสาร

แนวอโิรตกิไทย 

2551 วโิรจน์ สุทธิ

สมีา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

12 "ความเป็นผูห้ญงิ" ในนิตยสารสตรสีาร (พ.ศ.

2491-2539) : การศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างภาษากบัอุดมการณ์ 

2551 ชนกพร 

องัศุวริยิะ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13 การสรา้งภาพตวัแทนของผู้หญงิสุขภาพดใีน

นิตยสารสุขภาพและความงาม 

2551 สุนนัทา  

อิม่ประไพ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

14 ประวตัศิาสตรว์าทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ญงิ

ในสื่อพ.ศ.2449-2519 

2551 ชเนตต ี  

ทนินาม 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

15 ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฎในข่ า ว

ประชาสมัพนัธล์ะครโทรทศัน์ 

2552 ชญาน์ทตั 

วงศม์ณ ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

16 ภาษาแสดงการครอบงาํของเพศชายในนิตยสาร

ผูห้ญงิของไทย : มุมมองจากผูช้ายและผูห้ญงิ 

2554 จรีาภา  

สตะเวทนิ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

17 ภาพร่างกายและเซ็กส์ของผู้หญิงในสื่ อ

โฆษณาโทรทัศน์ของสินค้าเพื่อความงาม

สําหรบัผู้หญิงที่นําเสนอผ่านตัวแทนสินค้า: 

มายาคติความงามที่ตอกยํ้ าและสะท้อน

มมุมองผูห้ญงิเป็นวตัถุทางเพศ 

2556 อโนชา  

ทองชยั 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์
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ผูเ้ขยีน 

สถาบนั 

18 สญัญะ ผูห้ญงิยคุใหม ่ในโฆษณาแฝง

บทความนิตยสาร Cosmopolitan ความเป็น

ผูห้ญงิยคุใหม:่ บรโิภคนิยม 

2556 นวพร    
สงิหพุทธางกรู 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

19 การนําเสนอผูห้ญงิและความรุนแรงใน

ภาพยนตรไ์ทย 

2557 พรจนัทร ์

เสยีงสอน 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

20 Gender Equality in Thai TV Broadcasting 

Organizations 

2014 Chanettee 

Tinnam 

UNESCO 

  

1.2 เพื่อทําการสํารวจและวเิคราะหข์อ้บงัคบัจรยิธรรมและแนวปฏบิตัขิองสื่อมวลชนในประเดน็

ผูห้ญงิขององคก์รวชิาชพีสื่อมวลชนในประเทศไทยและกรณีศกึษา Gender-Sensitive Indicators for 

Media ของ UNESCO โดยแหล่งขอ้มลูจะรวบรวมจากขอ้บงัคบัจรยิธรรมและแนวปฏบิตัขิองสื่อมวลชน

ของสภาการหนังสอืพมิพแ์ห่งชาต ิสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย องค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณา และ UNESCO 

2. การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) เพื่อพจิารณาหาประเดน็อคตทิางเพศต่อผูห้ญงิใน

ขา่วและรายการโทรทศัน์    

 2.1 ในส่วนของรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบนั จะใช้แหล่งข้อมูลรายการโทรทศัน์

จาก www.youtube.com โดยใชค้าํสาํคญัในการคน้หารายการโทรทศัน์เพื่อนํามาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ “ความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิ” “ขม่ขนื” “อนาจาร” “เพศ” “ความรนุแรงในครอบครวั” “อุม้บุญ” “การคา้บรกิารทางเพศ” 

“การคา้มนุษย”์ “ทอ้งไมพ่รอ้ม” “แมว่ยัใส” เป็นตน้ 

 2.2 ในส่วนของรายการละคร จะใชว้ธิกีารคดัเลอืกละครซึง่เป็นประเดน็ถกเถยีงในสงัคมเกี่ยวกบั

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิมาเป็นกรณศีกึษา จาํนวน 5 เรือ่ง ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั ไดแ้ก่  

- ดอกสม้สทีอง (2554) สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 

- แรงเงา (2555) สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 

- อสีา0 รวช่ีวงโชติ0 (2556) สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

- สามตีตีรา (2557) สถานีวทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง 3 

- สุสานคนเป็น (2557) สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 

 2.3 ในส่วนของรายการโฆษณา จะใชว้ธิกีารบนัทกึรายการโฆษณายอ้นหลงัในช่วงรายการละคร

หลงัข่าว เป็นระยะเวลา 1 เดอืน คอืเดอืน กรกฎาคม 2558 ของสถานีโทรทศัน์ที่มเีรตติ้งสูงสุด ได้แก่

สถานีโทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 

 

http://www.youtube.com/
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3.การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดาํเนินการจดักระบวนการสนทนากลุ่ม 3 ครัง้ ดงัน้ี 

 3.1 บรรณาธกิาร/ผูส้ ื่อขา่วซึง่รายงานข่าวประเดน็ผูห้ญงิ นกัวชิาการดา้นการสื่อขา่ว นกัวชิาการ

ดา้นเพศสภาวะ/เพศวถิซีึง่ศกึษาดา้นการวเิคราะหข์า่ว  

- คุณธนกร วงษ์ปัญญา  มตชิน 

- คุณธนานุช สงวนศกัดิ ์  Nation Channel 

- คุณชวดิา วาทนิชยั  ช่อง 8 

- คุณโอปอล ์ประภาวด ี  บรษิทั อะกาลโิอ โมทฟี จาํกดั 

- คุณพชัราภรณ์ ชมกลิน่  FM 96.5 อสมท 

- อาจารยส์ริลิกัษณ์ พฒันลลีาวงศ ์มหาวทิยาลยัเนชัน่ 

- อาจารยณ์ิชาภา แกว้ประดบั คณะวทิยาการจดัการการสื่อสารมวลชน  

                                             มหาวทิยาลยัราชภฎัสมเดจ็เจา้พระยา 

 3.2 ผูผ้ลติโฆษณา นักวชิาการดา้นละคร/โฆษณา นักวชิาการดา้นเพศสภาวะ/เพศวถิซีึง่ศกึษา

งานละคร/โฆษณา ดงัน้ี 

- ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทปี  อาจารยป์ระจาํสาขานิเทศศาสตรธ์ุรกจิ   

          คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- ผศ.ดร.จเร สงิหโกวนิท ์       อาจารยป์ระจาํคณะภาษาและการสื่อสาร   

          สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- ผศ.เอกธดิา เสรมิทอง     อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

- ดร.ธนสัถ ์เกษมไชยานนัท ์   นกัวชิาชพีโฆษณา 

- อาจารยภ์รูภีทัร ภทัรสุขดาํรงกุล   อาจารยพ์เิศษคณะนิเทศศาสตร ์ 

        มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ  

- ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวตัร อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

- อ.พเิชษฐ พมิพเ์จรญิ อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

- ดร.วชิาต ิบรูณะประเสรฐิสุข อาจารยป์ระจาํคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 3.3 ตวัแทนองคก์รภาครฐัและภาคประชาสงัคมทีท่าํงานดา้นผูห้ญงิ  

- คุณธดิชะนนั เทีย่งธรรม   แผนงานส่งเสรมิสุขภาวะผูห้ญงิและความเป็นธรรมทางเพศ 

- คุณจารทุรรศน์ สทิธสิมบรูณ์  แผนงานสุขภาวะทางเพศ 

- คุณนนัทน์ภสั ทวโีภคา ศูนยช่์วยเหลอืสงัคม  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

- คุณสุไลพร ชลวไิล  สมาคมเพศวถิศีกึษา 

- คุณรตันา ดว้ยด ี  สมาคมเพศวถิศีกึษา 

- พระชาย วรธมัโม คอลมันิสตแ์ละผูเ้ขยีนประเดน็ Gender&Sexuality 
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- คุณเจษฎา แตส้มบตั ิ เครอืขา่ยเพื่อนกะเทยไทย 

- คุณอโนพร เครอืแตง  Love Pattaya 

- คุณเมธาว ีคมัภรีทศัน์  Love Pattaya 

- คุณนิศารตัน์ จงวศิาล  Love Pattaya 

 

4. การตรวจสอบข้อมลู 

 การศกึษาครัง้น้ีใชก้ารตรวจสอบความน่าเชื่อถอืและความถูกต้องดว้ยวธิกีารตรวจสอบสามเส้า 

(Triangulation) เป็นการตรวจสอบทัง้ในมติดิา้นขอ้มลู มติกิารตรวจสอบ และมติทิฤษฎ ีดงัน้ี  

1. มติดิา้นขอ้มลู (Data Triangulation ) ผูว้จิยัตรวจสอบความน่าเชื่อถอืดา้นขอ้มลูดว้ยการใช ้

แหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย ทัง้ในดา้นเอกสาร รายการโทรทศัน์ และบุคคล 

2. มติกิารตรวจสอบ (Investigator Triangulation ) ก่อนและระหว่างการเก็บขอ้มูลผู้วจิยัได้

ทดลองตรวจสอบวธิกีารวเิคราะหว์าทกรรม และการประยุกต์ใชแ้นวคดิสตรนิียมว่าสามารถใชว้เิคราะห์

และสรา้งขอ้บงัคบัจรยิธรรมสําหรบัรายการโทรทศัน์ในประเดน็ผูห้ญงิ ผูว้จิยัจงึเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล  

นําผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์าปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นสตรนิียมและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสื่อสาร 

3. มติทิฤษฎ ี(Theoretical Triangulation) ผูว้จิยัใชก้รอบทฤษฎทีีห่ลากหลายและมจีุดอ่อนจุดแขง็

ทีแ่ตกต่างกนั เช่น ใชแ้นวคดิสตรนิียมสํานักต่าง ๆ ได้แก่ สตรนิียมสายเสรนิียม สตรนิียมสายถอนราก

ถอนโคน สตรนิียมสายสงัคมนิยม สตรนิียมสายหลงัสมยัใหม่ มาตรวจสอบขอ้มูลร่วมกบัวธิวีเิคราะห ์

วาทกรรมของ Michel Foucault และแนวคดิดา้นจรยิธรรมสื่อมวลชน 

 

5. การวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวเิคราะห์วาทกรรมของ Michel Foucault ร่วมกบัแนวคดิสตรนิียมเน้นสายเสรี

นิยม สายถอนรากถอนโคน สายสงัคมนิยมและสายหลงัสมยัใหม่ รวมทัง้ แนวคดิจรยิธรรมสื่อมวลชน 

มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวบทประเภทเอกสารงานวจิยั ข้อบงัคบัจรยิธรรม รายการโทรทศัน์และ

โฆษณา รว่มกบั ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุ่ม   
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

1.องคค์วามรู้เร่ืองจริยธรรมส่ือมวลชนกบัประเดน็ผูห้ญิงในสงัคมไทย  

จากการศกึษางานวจิยัในประเทศไทย ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ ผูห้ญงิและจรยิธรรมสื่อ ยอ้นหลงั 

10 ปี (ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2548-2557) มอีงคค์วามรูเ้รือ่งจรยิธรรมสื่อมวลชนในประเดน็ผูห้ญงิ ดงัน้ี 

 

1.1 การสร้างบทบาทใหม่ๆของผูห้ญิงในฐานะท่ีเป็นแหล่งข่าว  

  จากการศกึษาเรื่อง Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations (Tinnam,2015) 

พบว่า องคก์รสถานีโทรทศัน์ควรมขีอ้กําหนดเรื่องการสรา้งความหลากหลายใหป้รากฏในพืน้ทีข่องการ

รายงานข่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่การเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้สมัภาษณ์ 

รวมทัง้การเป็นแหล่งข่าวในประเดน็ต่าง ๆ ผลการศกึษารายการข่าวของสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย 

6 แห่ง พบว่า ผูช้ายถูกสมัภาษณ์ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญมากกว่าผูห้ญงิ  นอกจากน้ี ผูช้ายถูกสมัภาษณ์ใน

ฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงมากกว่าผูห้ญงิเช่นกนั เมือ่พจิารณาการเป็นแหล่งขา่วในดา้นต่างๆ พบว่า ผูช้ายเป็น

แหล่งข่าวมากกว่าผู้หญิงในทุกประเด็น โดยสามลําดับแรกของการเป็นแหล่งข่าวที่สูงสุด ได้แก่ 

แหล่งขา่วในประเดน็กฬีา ประเดน็การเมอืง และประเดน็สงคราม/ความขดัแยง้ ในงานศกึษาเรื่อง "ความ

เป็นผูห้ญงิ" ในนิตยสารสตรสีาร (พ.ศ.2491-2539) : การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัอุดมการณ์ 

(ชนกพร องัศุวริยิะ,2551) สะท้อนให้เหน็ว่า บทบาทของผูห้ญงิในบางยุคสมยัไม่มบีทบาทในการแสดง

ความคดิเหน็ทางการเมอืงเลย 

 นอกจากน้ีจากการศกึษาเรือ่ง การถอดรหสัมายาคตขิอง ข่าวข่มขนื ศกึษาเปรยีบเทยีบผูร้บัสาร

ทีม่ปีระสบการณ์ตรงกบัผู้รบัสารทีม่ปีระสบการณ์ผ่านสื่อ (ปภสัรา ศวิะพริุฬห์เทพ,2548) ได้สมัภาษณ์

ผูห้ญงิซึง่มปีระสบการณ์ตรงจากความรนุแรงทางเพศ ไดเ้สนอว่า  “สือ่มวลชนบางทกีนํ็าเสนอด้านเดยีว 

ไม่ได้ถามว่าผู้หญงิอยากจะบอกอะไรบ้าง ไม่เคยเจอนะว่าผู้หญงิต้องการแค่ไหนในการให้ข่าว รูส้กึว่า

สือ่มวลชนจะเป็นเจา้ของข่าวเสยีเอง” สะทอ้นให้เหน็ว่าผู้หญงิซึ่งมปีระสบการณ์ความรุนแรงทางเพศมี

ทัศนคติว่า สื่อมวลชนไม่ได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกข่มขืนอย่างถูกต้องครบถ้วน พวกเธอจึง

ปรารถนาที่จะไดย้นิเสยีงของผู้หญงิซึ่งถูกกระทําความรุนแรง เพื่อให้เธอได้เป็นผู้เล่าความจรงิด้วยตวั

ของเธอเอง  

1.2 การสร้างความหลากหลายในเชิงประเดน็เก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศ 

งานศกึษาเรื่องการรบัรูข้องนักศึกษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดัปทุมธานีต่อการใช้ผู้หญงิเป็น

วตัถุทางเพศที่แฝงอยู่ในโฆษณาทางโทรทศัน์ (กุลวด ีพรหมมนิทร,์2549) และ Gender Equality in 

Thai TV Broadcasting Organizations (Tinnam,2015)  เสนอใหส้ื่อมวลชนต้องเพิม่เวลาและพืน้ทีใ่น

การนําเสนอเน้นเน้ือหาการสรา้งความเสมอภาคทางเพศ และนําเสนอภาพพจน์ของผูห้ญงิตามความเป็น

จรงิในแง่มุมหลากหลายโดยปราศจากอคตทิางเพศ ส่วนงานศกึษาเรื่อง ละครโทรทศัน์ที่ปรากฏความ
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รนุแรงในครอบครวัต่อสตร ีศกึษาสตรทีีผ่่านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครวัและเคยใชบ้รกิารกบั

มูลนิธเิพื่อนหญิง (ปานรตัน์ น่ิมตลุง,2549) เสนอให้ละครโทรทศัน์ ควรนําเสนอสาระความรู้เรื่องการ

พทิกัษ์สตรสีอดแทรกร่วมกบัความบนัเทงิ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสม โดยปราศจากอคตทิางเพศ

หรอืการปฏบิตัต่ิอสตรแีบบทวมิาตรฐาน (double standard) โดยละครโทรทศัน์และสื่อมวลชนอื่น ๆ

สามารถสรา้งภาพลกัษณ์ทัง้ผูช้ายและผู้หญงิใหเ้ป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม เน้นความเสมอภาคทาง

เพศ ลดหรอืขจดัรปูแบบการนําเสนอทีนํ่าไปสู่ความรนุแรง  

 สําหรบังานศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ของผูห้ญงิที่เป็นภาพสะท้อนวตัถุทางเพศซึ่งปรากฏในสื่อ

โฆษณาประเภทนิตยสาร (ปรยีาภรณ์ คุณะเกษม,2550) มายาคตใินโฆษณาครมีหน้าขาวสําหรบัผูห้ญงิ

ของไทย (อุไรวรรณ รตันพันธ์,2550) "ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัอุดมการณ์ (ชนกพร องัศุวริยิะ,2551) ภาพร่างกายและเซก็ส์

ของผู้หญงิในสื่อโฆษณาโทรทศัน์ของสนิค้าเพื่อความงามสําหรบัผู้หญงิที่นําเสนอผ่านตวัแทนสนิค้า: 

มายาคติความงามที่ตอกยํ้าและสะท้อนมุมมองผู้หญิงเป็นวตัถุทางเพศ (อโนชา ทองชยั,2556) และ 

ประวตัศิาสตรว์าทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ญงิในสื่อ พ.ศ.2449-2519 (ชเนตต ีทนินาม,2551) เสนอใหม้ี

การขยายความสนใจจาก “เพศ” ไปสู่การยุตคิวามรุนแรงต่อผู้หญงิในมติอิื่น ๆ เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีการ

นําเสนอความรนุแรงทางเพศกลายเป็นประเดน็ทีส่งัคมใหค้วามสาํคญัและตัง้คําถามต่อสื่อในแง่จรยิธรรม

มากที่สุด ทัง้ยงัสามารถมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชดัเจนเพราะมคีวามใกล้ชิดกับความรุนแรง

ทางตรง อย่างไรก็ตาม การกําหนดกรอบจรรยาบรรณสื่อไม่ควรเน้นมติดิ้านเพศแต่เพยีงประการเดยีว  

แต่ควรขยายใหค้รอบคลุมถงึ การผลติซํ้าความรุนแรงต่อผูห้ญงิในมติอิื่นๆ ดว้ย โดยเฉพาะความรุนแรง

เชงิโครงสรา้งและวฒันธรรม สื่อตอ้งมสี่วนในการรือ้ทาํลายวาทกรรมเก่าๆทีส่ะทอ้นความรุนแรงมาสู่การ

สรา้งวาทกรรมใหม ่ๆ ทีเ่น้นเน้ือหาความเสมอภาคระหว่างหญงิชายใหม้ากขึน้ เช่น  

• การผลติซํ้าบทบาททีต่ายตวัของผูห้ญงิในฐานะแม่และเมยี สื่อไม่ควรนําเสนอภาพ

เดมิ ๆ ทีเ่น้นใหบ้ทบาทการเลีย้งดลูกู การทาํงานบา้น เป็นของผูห้ญงิฝ่ายเดยีว สื่อ

ต้องนําเสนอภาพของผู้ชายให้เข้ามามสี่วนร่วมกบักิจกรรมภายในบ้านอย่างเท่า

เทยีมกนั ไมว่่าจะเป็นการนําเสนอในลกัษณะขอ้มลูข่าวสาร การแสดงความคดิเหน็ 

โฆษณาสนิคา้ ภาพยนตร ์ละครโทรทศัน์ ฯลฯ 

• สื่อตอ้งรือ้ทาํลายวาทกรรมความรุนแรงในครอบครวัเป็นเรื่องส่วนตวั แลว้สรา้งใหม่

ใหค้วามรนุแรงในครอบครวักลายเป็นเรื่องทีส่าธารณะ ชุมชน ต้องเขา้ไปมสี่วนรบัรู้

แก้ไข เพราะความเป็นจริงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาระดับ

โครงสรา้งสงัคมมใิช่ปัจเจก  

• สื่อต้องรื้อทําลายวาทกรรมผู้หญิงเป็นสมบตัิของผู้ชายและครอบครวั โดยการ

นําเสนอเน้ือหาสารในรูปแบบที่เน้นความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย ในพื้นที่ข่าว
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และโฆษณาตอ้งไมใ่ชถ้อ้ยคาํทีร่ะบุว่าผูห้ญงิมรีาคาทีส่ามารถแลกเปลีย่นไดด้ว้ยเงนิ

หรือสิ่งของ ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ต้องไม่มีเน้ือหาที่ให้ตัวละครสื่อ

ความหมายใหผู้ห้ญงิมสีถานะแทนสนิคา้ หรอืสามารถซือ้ขายได ้

•  สื่อต้องเลกินําเสนอภาพผู้หญงิในลกัษณะที่ทําให้กลายเป็นวตัถุทางเพศแห่งการ

จอ้งมอง เช่น การนําเสนอรา่งกายผูห้ญงิแบบแยกส่วน สรา้งจุดเน้นใหส้ายตาผูร้บัสาร

จอ้งมองไปทีส่ญัลกัษณ์ทางเพศ การนําเสนอภาพโป๊เปลอืย 

• ในการนําเสนอเพศวถิใีนงานโฆษณา ควรนําเสนอภาพความหลากหลายของเพศ

วถิ ีและชี้ให้เหน็ภาพด้านบวกของเพศวถิ ีโดยไม่สรา้งภาพตายตวัว่าร่างกายของ

ผูห้ญงิเป็นส่วนหน่ึงของสนิคา้ในระบบทุนนิยม 

• เมื่อนําเสนอข่าวสารหรอืเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบับทบาทของผูห้ญงิในพืน้ทีส่าธารณะ 

สื่อควรใหค้วามสําคญัต่อศกัยภาพและผลงานของผูห้ญงิ มากกว่าการเน้นทีเ่รอืนร่าง 

การแต่งกาย หรอืภมูหิลงัของสตรผีูน้ัน้ซึง่ไม่เกี่ยวกบัเกยีรตปิระวตัใินการทํางานแต่

ผูกโยงเขา้กบั ความสมัพนัธ์ของผู้หญงิกบัผู้ชายคนอื่น รวมทัง้สามแีละครอบครวั

ของเธอ 

• ประเดน็ “ชนชัน้” เป็นปัจจยัแอบแฝงทีส่รา้งความรุนแรงต่อผูห้ญงิบนพืน้ทีส่ ื่อ เช่น

ในโฆษณาสนิค้าความงาม สื่อต้องถอดความเป็นชนชัน้ที่สร้างมายาคตวิ่า ความ

งามของผู้หญิงเป็นการเลื่อนชัน้ทางสงัคม ในความเป็นจรงิผู้หญิงสามารถเลื่อน

สถานะทางสงัคมไดโ้ดยไม่จาํเป็นต้องพึง่พงิความงาม หากแต่ใชค้วามสามารถและ

สติปัญญา สื่อควรให้ความสําคัญกับศักยภาพของผู้หญิงมากกว่าที่จะให้เธอ

เหล่านัน้หมกมุ่นอยู่กบัความงามที่ไม่จรีงั และท้ายที่สุดผู้หญงิก็จะกลายเป็นเหยื่อ

ของลทัธบิรโิภคนิยมอยา่งไมจ่บสิน้ 

1.3 นําหลกัสิทธิมนุษยชนและหลกัสิทธิสตรีมาใช้ในการนําเสนอข่าว 

การศกึษาเรื่อง การพาดหวัข่าวหน้าหน่ึงของหนังสอืพมิพ์กบัการคุกคามทางเพศที่เกดิขึน้กบั

สตร ีกรณีศกึษา เฉพาะหนังสอืพมิพ์ ไทยรฐั เดลนิิวส์ คมชดัลกึ ใน ปี พ.ศ.2548 (จนัทกร บุญเลศิกุล

,2549) เสนอใหส้ื่อหนงัสอืพมิพนํ์าหลกัสทิธสิตรมีาเป็นแบบอยา่งและแนวทางในการนําเสนอข่าวพาดหวั 

ซึง่หมายความว่า แมส้ื่อมวลชนจะทําหน้าที่ในการเสนอความจรงิแต่ควรคํานึงถงึผลกระทบที่จะเกดิขึน้

จากการนําเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวที่มผีู้หญงิตกเป็นข่าวนัน้ เน่ืองจากสงัคมไทย ผู้หญงิจดัได้ว่าเป็น

เพศที่เสียเปรยีบผู้ชาย บางครัง้มกีารใช้ถ้อยคําพาดหัวที่รุนแรง บางข่าวนําเสนอให้ผู้หญิงซึ่งเป็น

ผูเ้คราะหร์า้ยกลายเป็นผูไ้ดร้บัความเสยีหาย ข่าวมลีกัษณะลําเอยีงเขา้ขา้งผูช้าย ดงันัน้การนําเสนอข่าว
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กค็วรคํานึงถงึหลกัสทิธสิตรดีว้ย ส่วนงาน Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations 

(Tinnam,2015) เสนอใหม้กีารใชห้ลกัการสทิธมินุษยชนเพื่อการคุม้ครองสทิธขิองผูห้ญงิ และผูต้อ้งหา ดงัน้ี 

• ในด้านภาพถ่าย ภาพถ่ายของผูเ้สยีหายทัง้ที่มชีวีติและเสยีชวีติจากความรุนแรงทาง

เพศจะต้องมกีารปกปิดด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในการนําเสนอภาพผู้เสียหายจากความ

รุนแรงทางเพศไม่ควรใช้เทคนิคเบลอ หรอืใช้การคลุมใบหน้าผู้เสยีหายด้วยหมวก ผ้า

หรือสวมแว่นตาดํา แต่ควรใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยการบดบังเอกลักษณ์ของ

ผู้เสียหาย ผู้สื่อข่าวต้องทําให้ผู้เสียหายสามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติเฉกเช่นคน

ธรรมดาทัว่ไป แม้ขณะกําลังแถลงข่าว ผู้สื่อข่าวพึงระลึกว่าหน้าที่ในการปกป้อง

ผู้เสียหาย เป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าว ต้องไม่ปล่อยให้เป็นภาระของผู้เสยีหายที่จะต้อง

ปกป้องคุ้มครองตนเองดว้ยเหตุจากการที่ต้องปรากฏตวัในพืน้ที่สื่อมวลชน  ในกรณีที่

ผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นผูห้ญงิซึง่มคีวามเปราะบางทางจติใจอนัเป็นผลมา

จากการถูกกระทาํความรนุแรงทางเพศ ผูส้ ื่อขา่วพงึเลีย่งการนําเสนอภาพในลกัษณะทีม่ ี

การเผชญิหน้าระหว่างคู่กรณีความขดัแย้ง ตลอดจนหลกีเลี่ยงภาพที่แสดงให้เห็นถึง

ความโศกเศร้า เช่น ภาพญาติผู้เสียหายร้องไห้ ไม่ควรรายงานให้ผู้ถูกกระทําความ

รุนแรงมสีภาพเป็นเหยื่อ ที่น่าเวทนา ไรท้างต่อสู ้ควรนําเสนอภาพของผู้ถูกกระทําใน

ฐานะทีเ่ป็นผูผ้่านพน้จากความรนุแรง (survivor) 

• ด้านความเป็นส่วนตวั ขอ้มูลส่วนตวัของผู้เสยีหายและครอบครวั จะต้องปกปิด ซึ่ง

รวมถึง บตัรประชาชน พาสปอร์ต ที่อยู่สถานที่ทํางาน สถาบนัการศึกษา ตลอดจน

เอกสารรวมทัง้ขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถเชื่อมโยงเอกลกัษณ์ของผูเ้สยีหายการนําเสนอขา่ว

ความรุนแรงในครอบครวัควรหลกีเลีย่งการนําเสนอภาพบุคคลในครอบครวัทีถู่กทํารา้ย

รา่งกาย รวมทัง้ไมค่วรเผยแพรภ่าพของสมาชกิในครอบครวัดว้ยเช่นกนั  

• ด้านภาษา ผู้สื่อข่าวพงึระมดัระวงัการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นถึงอคติทางเพศในการ

รายงานข่าวไม่ซํ้าเตมิความทุกขข์องผูเ้สยีหายในคดคีวามรุนแรงทางเพศ ผูส้ ื่อข่าวควร

ระมดัระวงัการใชภ้าษาทีอ่าจเป็นการซํ้าเตมิความทุกขข์องผูเ้สยีหายในคดคีวามรุนแรง

ทางเพศ รวมทัง้ผลกระทบต่อความรูส้กึของครอบครวั  

• ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผู้ต้องสงสยั/ผู้ต้องหา ในการรายงานข่าวความรุนแรง

ทางเพศ สื่อมวลชนต้องให้ความสําคญักบัคุ้มครองสทิธขิองผู้ถูกกระทําและผู้กระทํา

ดว้ย ตามหลกักฎหมายสมยัใหม่ผูต้้องสงสยั/ผูต้้องหายงัไม่ถอืว่าเป็นผูก้ระทําความผดิ
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จนกว่าจะมคีาํพพิากษาของศาล การถ่ายภาพทีเ่ปิดเผยใบหน้าผูต้อ้งสงสยั/ต้องหาทัง้ใน

คดคีวามรนุแรงทางเพศ เป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่ง  

1.4 ปรบัเปล่ียนทศันะต่อโครงสร้างความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจระหว่างหญิงชาย 

งานศกึษาเรื่อง ประวตัศิาสตรว์าทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญงิในสื่อ พ.ศ.2449-2519 (ชเนตต ี

ทนินาม,2551) เสนอใหส้ื่อมวลชนตอ้งวเิคราะหแ์ละทาํความเขา้ใจเรื่องระบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิ

อํานาจระหว่างหญงิชาย ว่าส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญงิอย่างไร สื่อต้องทําหน้าทีอ่ย่างต่อเน่ือง

แบบกดัไมป่ล่อย ตอ้งอ่านเกมใหอ้อกว่าเรื่องราวข่าวสารทีเ่กดิขึน้นัน้มฐีานความเชื่อเรื่องอํานาจระหว่าง

หญงิชายแฝงตวัอยู่หรอืไม่ เพื่อนําไปสู่การปรบัเปลี่ยนทศันคตเิรื่องความสมัพนัธ์เชงิอํานาจให้นําไปสู่

ความเท่าเทยีม ดงัเช่นในรายงานข่าวทีแ่ฝงไว้ดว้ยทวมิาตรฐาน (double standard) ได้แก่ ข่าวขายบรกิาร

ทางเพศและข่าวผูห้ญงิทําแท้ง สื่อไม่ควรรายงานในลกัษณะที่โยนความผดิใหก้บัผูห้ญงิขายบรกิารทาง

เพศ และผู้หญิงที่ทําแท้ง เน่ืองจากปัญหาการค้าบรกิารและการทําแท้งล้วนมผีู้ชายมสี่วนร่วมในการ

กระทําดว้ยกนัทัง้สิ้น ดงันัน้ การรายงานข่าวควรขยายปรมิณฑลของเน้ือหาไปยงัผูช้ายผู้เกี่ยวขอ้งดว้ย  

ส่วนข่าวความรุนแรงทางเพศซึ่งผู้หญงิเป็นผู้ถูกกระทํา ในเน้ือหาข่าวจงึควรเน้นที่ผูก้ระทําผดิมากกว่า

ผูถู้กกระทํา เพื่อใหเ้กดิความหวาดกลวั อบัอาย หลาบจาํ ดงัที ่Ralph L. Holsinger (1987:508) กล่าวว่า   

ทีส่ําคญัในพืน้ที่การรายงานข่าวสาร สื่อต้องทําหน้าที่ชีใ้ห้สงัคมเขา้ใจต้นตอของปัญหาความรุนแรงต่อ

ผูห้ญงิว่า ดา้นหน่ึงมาจากความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจทีไ่มเ่ท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย 

ในงานศกึษาเรือ่ง ภาพตวัแทนผผีูห้ญงิในละครโทรทศัน์ (นิรนิทร ์เภตราไชยอนันต,์2550) เสนอ

ว่า แมล้ะครโทรทศัน์ไทย จะถูกสรา้งภายใต้บรรทดัฐานอํานาจของชาย (male norms) แต่ละครสามารถ

ทําใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์เชงิอํานาจในลกัษณะของการต่อต้านเขา้แทรกตลอดเวลาของผู้หญงิได ้เมื่อ

ละครถ่ายทอดมายงัผู้ชม ผูช้มจะเป็นคนตดัสนิเองว่า จะยอมรบัอํานาจปิตาธปิไตยแบบยอมจาํนน หรอื

ยอมรบัอุดมการณ์ต่อต้านทา้ทายอํานาจปิตาธปิไตย ละครโทรทศัน์จงึควรมพีื้นที่สําหรบัการแสดงออก

ถงึการใช้อํานาจของผูห้ญงิที่ส่งผลดต่ีอตวัผู้หญงิหรอืละครทีแ่สดงการใช้อํานาจระหว่างหญงิชายอย่าง

ประนีประนอม ขณะที่งานศึกษาเรื่อง มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนวอิโรติกไทย 

(วโิรจน์ สุทธสิมีา,2551) มองปรากฏการณ์เรือ่งความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจในงานสื่อมวลชนว่า แมม้ายาคติ

เกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญงิจะปรากฏในสื่ออย่างแนบเนียน แต่สื่อสามารถนําเสนอการโต้

กลบัเพื่อท้าทายในเชงิอํานาจได้เช่นกนั เพราะอํานาจไม่ใช่สิง่ย ัง่ยนืถาวร ทว่าเลื่อนไหลและพรอ้มจะ

เปลีย่นแปลงไดทุ้กเมือ่ ดงัจะเหน็ไดจ้าก อํานาจโต้กลบัของเพศหญงิในการยัว่ยวนเพศชายผ่านการจอ้ง

มองของนางแบบกลบัมายงัผูร้บัสาร เป็นตน้ 

1.5 การนําเสนอบทบาทในเชิงการป้องกนั การนําเสนอเน้ือหาท่ีเป็นทางออกของปัญหา

ความรนุแรงทางเพศ  

งานศกึษา เรื่อง ผลกระทบของการนําเสนอข่าวข่มขนืในหนังสอืพมิพ์ภาษาไทยรายวนัที่มต่ีอ   

ผูข้่มขนื ผู้ถูกข่มขนื และผูอ่้านทีส่ะทอ้นจรยิธรรมของหนังสอืพมิพ ์(วชัระ จริฐติกิาลกจิ,2550) เสนอว่า 
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สื่อมวลชนควรมคีวามรบัผดิชอบต่อการนําเสนอเน้ือหาข่าวความรุนแรงทางเพศด้วยการสอดแทรก

เน้ือหาที่เป็นการเตอืนภยัแก่ผู้อ่านมากกว่าการสร้างความหวาดกลวั นําเสนอในเชงิการป้องกนั เป็น

ตวักลางทีช่่วยสะทอ้นปัญหาเพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้มาวางมาตรการป้องกนัแก้ไข และจรรโลง

สงัคมใหน่้าอยู ่ 

ส่วนงานศกึษาเรื่อง ละครโทรทศัน์ที่ปรากฏความรุนแรงในครอบครวัต่อสตร ีศกึษาสตรทีี่ผ่าน

ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครวัและเคยใช้บรกิารกบัมลูนิธเิพื่อนหญงิ (ปานรตัน์ น่ิมตลุง,2549) 

เสนอว่า สื่อมวลชนเป็นช่องทางสําคญัในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ดงันัน้การนําเสนอรูปแบบการ

พทิกัษ์สทิธแิก่สตรทีีถู่กกระทาํความรนุแรงในรปูแบบต่าง ๆ เช่น สารคด ีรายการพเิศษ ใหส้ตรไีดศ้กึษา 

รบัรูถ้งึสาเหตุ ผลกระทบวธิกีารแกไ้ข รวมทัง้กระตุน้ใหส้าธารณชนรบัรูแ้ละใหค้วามสาํคญักบัปัญหา 

งานศกึษาเรื่อง ประวตัศิาสตรว์าทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญงิในสื่อ พ.ศ.2449-2519 (ชเนตต ี

ทนินาม,2551) เสนอให้สื่อมวลชนต้องเสนอทางเลือกให้แก่ผู้หญิงโดยให้ข้อมูลที่รอบด้าน ครบถ้วน 

ถูกต้อง เพื่อให้ผู้หญิงและสงัคมสามารถพิจารณาข้อมูลและทางเลอืกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิ ตวัอยา่งเช่น ในการรายงานขา่วความรุนแรงทางเพศ หนังสอืพมิพค์วรสอดแทรกแง่คดิ 

คําแนะนําของจติแพทย ์แพทย ์ มุมมององคก์รสตร ีวธิกีารป้องกนัระวงัภยัให้ผูห้ญงิ ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั

บทลงโทษที่ผู้กระทําจะได้รบั แง่มุมทางกฎหมายที่ปกป้องผู้ถูกกระทํา หน่วยงานที่สามารถให้การ

ช่วยเหลอืผูห้ญงิ  

ส่วนงาน Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations (Tinnam,2015) เสนอให้

ในการนําเสนอขา่วความรนุแรงทางเพศ ควรเน้นการนําเสนอในเชงิขอ้มลูสถติ ิกฎหมาย นําเสนอขอ้มลู

ความรุนแรงทางเพศในฐานะที่เป็นปัญหาสงัคมมากกว่าปัญหาส่วนตวั ในการนําเสนอข่าวความรุนแรง

ทางเพศ ควรมกีารนําเสนอขอ้มลูองคก์รทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืต่อปัญหาความรนุแรง 

1.6 เปิดประเดน็ให้เหน็อดุมการณ์และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีซ่อนอยู่ 

งานศึกษาเรื่อง การสร้างภาพตัวแทนผู้หญิงของกลุ่มผู้ผลิตละครโทรทศัน์ : การต่อสู้เรื่อง

ความหมาย (จารุภา พานิชภกัดิ,์2549) เสนอใหอุ้ตสาหกรรมทีม่กีารผลติสรา้งตวับทเชงิวฒันธรรม เช่น 

ละครโทรทศัน์ สรา้งเน้ือหาทีม่ลีกัษณะของการทา้ทายต่อแบบแผน หรอือุดมการณ์ดัง้เดมิ ในเรื่องเพศ

สภาวะ เช่นเดยีวกบังานศึกษาเรื่อง ประวตัิศาสตรว์าทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ พ.ศ.2449-

2519 (ชเนตต ีทนินาม,2551) เสนอให้ สื่อมหีน้าที่เปิดโปง ขุดคุย้ให้สงัคมเหน็โฉมหน้าของอุดมการณ์

และปัจจยัตวัอื่น ๆ ที่หลบซ่อนอยู่และมสี่วนกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิง นอกเหนือจากอุดมการณ์

ปิตาธิปไตย ยงัมี อุดมการณ์ทุนนิยม อุดมการณ์ชนชัน้ อุดมการณ์การเมือง อุดมการณ์ชาตินิยม  

อุดมการณ์เหยา้เรอืน ความรู ้ประเพณี/วฒันธรรม/ศลีธรรม เพศวถิ ีอตัลกัษณ์ และวาทกรรมชุดต่าง ๆ  

ทีม่สี่วนร่วมในการสรา้งความรุนแรงต่อผู้หญงิ การที่สงัคมและสื่อมุ่งเป้าไปที ่“ปิตาธปิไตย” เพยีงอย่าง

เดยีว จนทาํใหอุ้ดมการณ์และปัจจยัตวัอื่น ๆ ถูกลดรปูความรุนแรงลงหรอืถูกกดีกนั (exclusion) ออกไป

จากพืน้ทีข่องการประณาม ทาํใหส้งัคมมองไมเ่หน็ตน้ตอของปัญหาทีแ่ทจ้รงิ เพราะสื่อเองไดท้ําหน้าทีใ่น

การตดัรากที่มาของวาทกรรมความรุนแรงนัน้ให้หายไปหรอืถ้ายงัอยู่ก็ถูกทําให้มองเห็นอย่างเบาบาง 
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ดงัเช่น การทีส่ ื่อนําเสนอวาทกรรมความงามใหก้ลายเป็นเรื่องของอํานาจของสตร ีเป็นการตดัตอนไม่ให้

เหน็รากทีม่าของวาทกรรมซึง่สบืสายมาจาก วตัถุทางเพศ และอุดมการณ์ทุนนิยม เป็นตน้ 

 

2. ข้อบงัคับจริยธรรมและแนวปฏิบติัของส่ือมวลชนในประเด็นผู้หญิงขององค์กรวิชาชีพ

ส่ือมวลชนในประเทศไทย  

จากการศกึษาขอ้มลูขอ้บงัคบัจรยิธรรมสื่อมวลชนขององคก์รวชิาชพีสื่อมวลชน พบว่าทีผ่่านมามี

ขอ้บงัคบัจรยิธรรม ของสภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิเป็นขอ้บงัคบัเดยีวทีม่กีารระบุถงึประเดน็ “ผูห้ญงิ” 

โดยเขยีนรวมไว้กบักลุ่มเดก็ สตร ีและผู้ดอ้ยโอกาส ภายใต้หลกัการทีว่่า เดก็ ผู้หญงิ และผูด้้อยโอกาส 

คอืผูท้ีต่อ้งไดร้บัการปกป้องในแงส่ทิธมินุษยชน ดงัทีป่รากฏในขอ้ 15 

ขอ้ 15 ในการเสนอขา่วหรอืภาพใด ๆ หนงัสอืพมิพต์อ้งคาํนึงมใิหล้่วงละเมดิศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษยข์องบุคคลทีต่กเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องให้ความคุ้มครอง

อยา่งเครง่ครดัต่อสทิธมินุษยชนของเดก็ สตรแีละผูด้อ้ยโอกาส ในการเสนอข่าวตาม

วรรคแรกต้องไม่เป็นการซํ้าเตมิความทุกขห์รอืโศกนาฏกรรมอนัเกดิแก่เดก็ สตรี

และผู้ด้อยโอกาสนัน้ไม่ว่าทางใดทางหน่ึง (ข้อบงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวชิาชพี

หนงัสอืพมิพส์ภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิพ.ศ. 2541) 

(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/6) 

นอกจากน้ีเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการปฏบิตังิานและป้องกนัการนําเสนอข่าวและภาพข่าวที่

หมิน่เหมต่่อการละเมดิสทิธมินุษยชนในกรณขีองเดก็และสตร ีสภาการหนังสอืพมิพจ์งึไดอ้อกแนวปฏบิตัิ

เรือ่ง การเสนอขา่วและภาพขา่วผูห้ญงิและเดก็ถูกละเมดิทางเพศ พ.ศ. 2549 ซึง่แนวปฏบิตัดิงักล่าวน้ีได้

ปกป้องผูห้ญงิและเดก็ทีต่กเป็นผูถู้กกระทาํทางเพศ ดงัน้ี 

1. หนังสอืพมิพ์จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล หรอืตําบลทีอ่ยู่ของผูห้ญงิและเดก็ทีถู่ก

ละเมดิทางเพศ รวมทัง้ชื่อ ชื่อสกุล และตําบลทีอ่ยู่ของญาตขิองผูเ้สยีหาย ไม่ว่า

กรณีใด ๆ หรอืสิง่ที่ทําให้รู้หรอืสามารถรู้ได้ว่าผู้หญงิและเดก็ที่ถูกละเมดิทาง

เพศเป็นใคร 

2. สําหรบัในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมดิทางเพศได้รบัอนัตรายถึงแก่ชวีิต 

ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัตวัผู้เสยีชวีติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่

จติใจ ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอื

เพื่อแสวงหาประโยชน์สาํหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

3. ในการพาดหวัข่าว โปรยข่าว หรอืการนําเสนอรายละเอียดของเน้ือหาข่าว

ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมดิทางเพศ จะต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั ทัง้ใน

เรื่องการใช้ภาษาและการคํานึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และไม่ตอกยํ้าให้เกิด

ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัทศันคตเิรือ่งเพศอนัเน่ืองมาจากการละเมดิทางเพศนัน้ 

http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/
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4. หนังสอืพมิพ์ต้องไม่ลงตพีมิพ์ภาพข่าวของผู้หญงิและเดก็ที่ถูกละเมดิทางเพศ 

ไมว่่ากรณใีด ๆ และไมว่่าผูท้ีถู่กละเมดิทางเพศนัน้ จะเสยีชวีติหรอืไมก่ต็าม  

5. ในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ ได้ร ับอันตรายถึงแก่ชีวิต 

หนังสอืพมิพอ์าจลงตพีมิพ์ภาพหน้าตรงของผู้เสยีชวีติขณะมชีวีติได ้ทัง้น้ี ต้อง

ไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่จติใจ ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใด

ของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอืเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดย

มชิอบ (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/117/53/6) 

 

ในปีเดยีวกบัที่สภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาตอิอกแนวปฏบิตัเิรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าว

ผูห้ญงิและเดก็ถูกละเมดิทางเพศ (พ.ศ. 2549) คณะทํางานพฒันาแนวทางการเสนอข่าวประเดน็ผู้หญงิ 

ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) สมาคมนักข่าว

นักหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบันักวชิาการ และสื่อมวลชน จดัทําคู่มอืในลกัษณะ How to โดย

พฒันาขอ้บงัคบัจรยิธรรมของสภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิมานําเสนอใหเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีส่ามารถนําไป

ประยกุตใ์ชไ้ดง้า่ย โดยยดึโยงประเดน็ “ผูห้ญงิ” เขา้กบัมติเิรือ่ง “เพศ” ดงัน้ี 

แนวทางการทาํขา่วขม่ขนือยา่งไรใหส้รา้งสรรค ์

1. ตอ้งรูเ้ท่าทนัพลงัของภาษา 

• เลกิใชค้ําอธบิายคุณลกัษณะของร่างกาย เช่น รปูร่างหน้าตา การแต่งกาย เพราะ

การรายงานข่าวดว้ยการเน้นยํ้าและใหค้วามเด่นแก่เพศสรรีะบางส่วนในฐานะเป็น

จุดดึงดูดความสนใจ เช่น หน้าอก สะโพก บัน้ท้าย โดยใช้ภาษาที่พรรณนาถึง

รปูร่างหน้าตาของผู้ถูกกระทําทีส่่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิจะไปสรา้งความเขา้ใจใหผู้แ้ก่

อ่าน ว่าการล่วงละเมดิทางเพศจะเกดิขึน้กบัผูท้ีม่สีรรีะดงึดดูความสนใจเท่านัน้ 

• ไม่เรยีกผูก้ระทําดว้ยสมญานามทีบ่่งบอกถงึความโหดรา้ยทีผ่ดิมนุษย ์หรอืมจีติใจ

ที่วิปรติทางเพศ เช่น หื่น โหด บ้ากาม ซาดิสต์ ซึ่งทําให้เข้าใจไปว่าผู้ที่ลงมือ

กระทําเป็นผู้มจีติใจวปิรติ เพราะมคีวามต้องการทางเพศสูงที่ไม่สามารถระงบัได ้

ซึง่ไมจ่รงิ เพราะผูก้ระทาํผดิส่วนมากเป็นคนปกตไิมไ่ดป่้วยทางจติ การนําเสนอทํา

ใหเ้รือ่งของความรุนแรงทางเพศซึง่สามารถเกดิขึน้ไดก้บัทุก ๆ คน กลายเป็นปัญหา

ทีส่งัคมมองไม่เหน็หรอืละเลยทีจ่ะทําความเขา้ใจ และตอกยํ้าความเชื่อผดิ ๆ ดว้ย

การอธิบายปัญหาข่มขืนด้วยเหตุผลมิติเดียว คือเหตุผลด้ายสภาพจิตใจของ

ผู้กระทําซึ่งไม่เพียงพอต่อการทําความเข้าใจปัญหาในระดับวัฒนธรรมหรือ

โครงสรา้งอํานาจได ้

• ไม่เน้นคําเรยีกผูถู้กกระทํา ว่า “เหยื่อ” หรอื “ผู้เคราะหร์า้ย” เพราะสะท้อนให้เหน็

มายาคตวิ่า เหตุการณ์ที่เกดิขึน้เป็นความเคราะหร์า้ยของผู้หญงิ ทําใหพ้ฤตกิรรม

http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/117/53/
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ของผูก้ระทาํไมไ่ดร้บัการตัง้คาํถามจากสงัคม หรอืการมองปัญหาในระดบักวา้งขึน้

มากกว่าเรื่องชะตากรรมส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหน่ึง นอกจากน้ีการมอบ

สถานะ “เหยื่อ” แก่ผูห้ญงิผูถู้กกระทํานัน้ เป็นการตอกยํ้ามายาคตขิองการถูกล่วง

ละเมดิทางเพศว่าเป็นสิง่ทีส่รา้งรอยมลทนิใหก้บัผูห้ญงิ และทําใหคุ้ณค่าของผูห้ญงิ

หมดไป เป็นการยดึโยงคุณค่าของผูห้ญงิไวก้บัพรหมจรรย ์แมค้ําว่า “เหยื่อ” จะทํา

ให้ผูอ่้านรูส้กึสงสารและเหน็ใจผูถู้กกระทํา แต่กไ็ม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร กลบัทํา

ใหส้งัคมเขา้ใจผดิว่าการข่มขนืเป็นปัญหาของคนโชครา้ย ไม่ใช่ปัญหาสงัคมทีค่วร

ช่วยกนัแกไ้ข 

2. ทาํขา่วอยูใ่นกรอบสทิธมินุษยชน 

• ไมบ่รรยายหรอืใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัการลงมอืข่มขนือย่างละเอยีด เช่น การเล่า

รายละเอียดตัง้แต่การดกัฉุด ไปจนถึงการเปลื้องผ้า รวมถึงจํานวนครัง้ของการ

ขม่ขนื หากเป็นการขม่ขนืหมู่ กม็กัรายงานอย่างละเอยีดถงึผูก้ระทํา (ซึง่มชีื่อระบุ) 

ที่ผลดักันข่มขืนทีละคน ในบางเหตุการณ์ใช้คําที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาอัน

ยาวนานติดต่อกันของการกระทํา ซึ่งถือเป็นการข่มขนืซํ้า อีกทัง้ยงัไม่คํานึงถึง

จติใจของครอบครวั และญาตมิติรของผูถู้กกระทาํ ทีอ่าจไดอ่้านขา่วน้ีเช่นกนั 

• มุง่เน้นการคุม้ครองผูถู้กกระทาํ โดยปกปิดภาพ ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่ สถานทีท่ํางาน 

หลกีเลี่ยงการบรรยายที่ให้รายละเอียดของผู้ถูกกระทําโดยไม่จําเป็น เน่ืองจาก

สงัคมยงัมคีวามเชื่อผดิ ๆ ว่าคุณค่าของผู้หญงิอยู่ที่พรหมจรรยห์รอืความบรสิุทธิ ์ 

ผูถู้กข่มขนืจงึกลายเป็นผู้หญงิมตีําหนิ ผู้หญงิที่ถูกกระทําจงึเผชญิกบัสายตาของ

สงัคม และอบัอายกบัการตอ้งเปิดเผยตวั 

3. ทาํขา่วโดยไมผ่ลติซํ้าความรูค้วามเขา้ใจทีผ่ดิเกีย่วกบัปัญหาขม่ขนื 

• ไมบ่รรยายสถานทีเ่กดิเหตุอย่างละเอยีด ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานการสอบสวน

ของตํารวจ ซึง่ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจว่าการขม่ขนืเกดิในทีเ่ปลีย่วและมดืเท่านัน้ นําไปสู่

การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและอาจเป็นการละเมดิสิทธอิีกด้วยหากบอกให้ผู้หญิง

หลกีเลี่ยงการเดนิในที่เปลีย่ว เวลาคํ่ามดื เพราะสภาพสงัคมปัจจุบนัเปลีย่นแปลง

ไปผู้หญงิก็ต้องทํางานนอกบ้านเช่นเดยีวกบัผู้ชาย จงึไม่สามารถหลกีเลี่ยงเวลา 

สถานทีใ่นการเดนิทางได้ สื่ออาจช่วยแก้ไขความเขา้ใจผดิได ้โดยหากการข่มขนื

เกิดในสถานที่เช่นน้ี อาจพาดหวัข่าวว่า “ข่มขนื ในซอยบ้าน” เพื่อชี้ให้เห็นว่า

ผูห้ญงิต้องใช้เสน้ทางน้ีเป็นประจาํในการเดนิทางจากบา้นไปที่ทํางาน ซึง่จะทําให้

เราสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากกว่า เช่นจัดให้มีระบบความ

ปลอดภยัทีด่มีากขึน้ แทนทีจ่ะจาํกดัเวลาและสถานทีใ่นการเดนิทางของผูห้ญงิ 
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• ไม่นําเสนอข่าวในลกัษณะที่ชี้นําว่าการข่มขนืสามารถทําได้เพื่อเป็นการสัง่สอน

ผู้หญิงที่ไม่ปฏิบัติตามค่านิยมของสังคม เช่น “สอบสาวเหยื่อ 4 ทรชน เที่ยว    

อาร์ซเีอบ่อย” ทําให้เข้าใจไปว่าผู้หญิงที่ไปเที่ยวสถานบนัเทงิสมควรถูกข่มขนื 

ขณะเดยีวกนัสื่อควรรายงานข่าวโดยมจีุดยนืว่าการข่มขนืคอืความรุนแรงทางเพศ

ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในทุกกรณีไม่ว่าผู้หญิงคนนัน้มอีาชีพอะไร แต่งกายอย่างไร มี

พฤตกิรรมอยา่งไร และอยูใ่นสถานทีใ่ด เวลาใด ในกรณน้ีีจงึควรหลกีเลีย่งขอ้ความ

ทีว่่า “เทีย่วอารซ์เีอบ่อย” 

• ไม่เบี่ยงเบนความผิดของผู้กระทําไปที่สื่อโป๊ การเสพยา การดื่มสุราซึ่งทําให้

ความผิดของผู้กระทําเบาบางลง อีกทัง้ ยงัไม่ได้ลดความเข้าใจผดิที่ว่า “ความ

ต้องการทางเพศของผู้ชายเป็นเรื่องธรรมชาต ิควบคุมไม่ได้” เพราะในความเป็น

จรงิแล้ว ทัง้หญิงและชาย มคีวามต้องการทางเพสตามธรรมชาติทัง้คู่ เพียงแต่

ผู้หญิงถูกสอนให้ควบคุมความต้องการน้ี แต่ผู้ชายถูกสอนว่าต้องแสดงออกถึง

ความเป็นชาย 

4. เพิม่เตมิมมุมองทีข่าดหายไป 

• ขยายมติขิองข่าวประเดน็ข่มขนืใหเ้ป็นมากกว่าข่าวอาชญากรรม มากกว่าการเล่า

เหตุการณ์ หรอืเป็นการรายงานความคบืหน้าของคดเีป็นส่วนใหญ่ แต่มมีติอิื่นๆ

เข้ามาด้วย เช่น ทศันคติ ค่านิยมเรื่องเพศของสงัคม ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ

ระหว่างคนทีม่เีพศต่าง ๆ กนั เพื่อช่วยใหส้งัคมมคีวามเขา้ใจต่อปัญหาขม่ขนืมากขึน้ 

• ขยายมมุมองของประเดน็ขา่วขม่ขนืใหม้ากกว่าปัญหาของปัจเจกชน การเสนอข่าว

ควรเพิม่บรบิททางสงัคมอื่น ๆ เช่น ความไม่ปลอดภยัในชวีติ การฟ้ืนฟูผู้หญงิที่

ประสบปัญหา ปัญหาจรยิธรรมทางเพศ โดยสมัภาษณ์บุคคลทีม่มีุมมองหลากหลาย

ต่อปัญหาข่มขนืเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหาของทัง้สงัคม ไม่ใช่ชะตากรรม

ส่วนตวัของผูห้ญงิคนใดคนหน่ึง ผูอ่้านจะไดม้มุมองและเหน็มติอิื่นทีก่วา้งออกไป 

 

จะเหน็ไดว้่าขอ้บงัคบัจรยิธรรมดงักล่าวมุง่เน้นทีก่ารใหค้วามคุม้ครองผูห้ญงิและเดก็ภายใต้กรอบ

สทิธมินุษยชนซึ่งปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของผู้หญงิในฐานะที่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศรวมทัง้การ

ระมดัระวงัในเรื่องการใชภ้าษาซึง่อาจสรา้งความเขา้ใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัวธิคีดิในเรื่องเพศ อย่างไรก็

ตาม ในส่วนของสื่อดา้นกระจายเสยีงนัน้ ไม่ปรากฏว่ามขีอ้บงัคบัจรยิธรรม ของสมาคมนักข่าววทิยุและ

โทรทศัน์ไทยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูห้ญงิ
7
 แต่สถานีโทรทศัน์บางแห่งมคีวามพยายามในการระบุถงึจรยิธรรม

                                           
7 โปรดดขูอ้บงัคบัสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทยว่าดว้ย จรยิธรรมแหง่วชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ พ.ศ.2553 

(http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf) 
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เกีย่วกบัผูห้ญงิอยูบ่า้ง ดงัเช่น ขอ้บงัคบัองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่า

ดว้ยจรยิธรรมของวชิาชพีเกี่ยวกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 (สถานีโทรทศัน์ ThaiPBS) 

ระบุภายใต้กรอบการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละการคุม้ครองสทิธสิ่วนบุคคล โดยไม่มองปัญหา

ของผู้หญิงที่มลีกัษณะแบ่งแยกทางเพศ หากแต่คุ้มครองภายใต้วธิคีดิเรื่อง เพศภาวะและเพศวถิซีึ่งมี

ความแตกต่างหลากหลาย  

 

ขอ้ 7 จรยิธรรมดา้นการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละการคุม้ครองสทิธสิ่วนบุคคล  

7.1 การปฏบิตังิานในทุกขัน้ตอน การผลติรายการในทุกประเภททุกรูปแบบ ต้องเคารพ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่เสยีดสบุีคคล กลุ่มบุคคล เพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างในเรือ่งถิน่กําเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศสภาพ เพศวถิ ีอาย ุความพกิาร สภาพทาง

กายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศกึษาอบรมหรอืความคดิทางการเมอืงทีไ่มข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

7.2 การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวถิ ีต้องดําเนินการอย่างเคารพ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์รวมทัง้สทิธแิละเสรภีาพในการรบัรูข้องประชาชน แต่ต้องมเีหตุผล

และคํานึงถึงความเหมาะสมกับบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมเพื่อประโยชน์ทาง

การศกึษา 

(ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจรยิธรรม

ของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติและการเผยแพรร่ายการ พ.ศ. 2552) 

 

3. กรณีศึกษาตัวช้ีวดัและแนวปฏิบติัทางจริยธรรมของส่ือมวลชนเก่ียวกบัประเด็นผู้หญิงใน

ต่างประเทศ  

 ในส่วนน้ีจะเป็นการนําเสนอ ตวัชีว้ดัและแนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมของสื่อมวลชนเกี่ยวกบัประเดน็

ผู้หญิงในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วดัความอ่อนไหวทางเพศภาวะสําหรบัสื่อโดย UNESCO 

(Gender-Sensitive Indicators for Media,2012) แนวทางเพื่อการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศสําหรบั

ผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อ (Broadcasting for All: Focus on Gender) (Asia Media Summit ,2011) และหลกัการ

เชงิจรยิธรรมสาํหรบัการรายงานขา่วเกีย่วกบัผูร้อดชวีติจากความรนุแรงทางเพศ โดย UNFPA (2014) 

3.1 กรณีศึกษา Gender-Sensitive Indicators for Media ของ UNESCO 

ในความเคลื่อนไหวระดบัโลก ประเดน็ “ความเสมอภาคทางเพศ” (gender equality) และการ

เสรมิพลงัอํานาจของสตร ีถอืเป็นภารกจิหลกัของ UNESCO ความเสมอภาคทางเพศ หมายถงึ การทํา

ใหท้ัง้หญงิและชายมโีอกาสในการไดพ้ฒันาศกัยภาพ เขา้ถงึสทิธแิละโอกาส ถูกมองเหน็ว่ามคีุณค่า โดย

ปราศจากอคตทิางเพศ การสรา้งความเสมอภาคทางเพศเป็นประเดน็ทีต่้องผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ทัว่โลก การ

ประชุมระดบัโลกของสหประชาชาตคิรัง้ที ่4 ประเดน็เรื่องผูห้ญงิ ในปี 1995 เน้นบทบาทของสื่อมวลชน
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ในการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่การต่อสู้กบัวกิฤตภาพเหมารวมของผู้หญิง

และความไมเ่ท่าเทยีมในการเขา้ถงึและมสี่วนร่วมในการสื่อสารทุกระบบ (Karklins,9:2012) เพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคก์ารส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศดงักล่าว UNESCO โดยความร่วมมอืกบั International 

Federation of Journalists ไดพ้ฒันากรอบตวัชีว้ดัความเสมอภาคทางเพศทีใ่ชร้่วมกนัในระดบัสากล คอื  

ดชันีชีว้ดัความอ่อนไหวดา้นเพศสภาวะในสื่อ (Gender-Sensitive Indicators for Media-GSIM,2012) 

กระบวนการพฒันาตวัชี้วดัเริม่ต้นขึ้น ในปี 2010  ในการอภปิรายในระดบัโลกในวนัสตรสีากล ที่ว่า 

ผูห้ญงิสามารถเป็นผูก้ําหนดนโยบายดา้นข่าว และมกีารนําไปใชเ้พื่อวดัความอ่อนไหวดา้นเพศสภาวะใน

งานสื่อมวลชนในพืน้ทีต่่าง ๆ ทัว่โลกนบัแต่ปี 2012 เป็นตน้มา 

กลุ่มเป้าหมายของ Gender-Sensitive Indicators for Media (GSIM) ไดแ้ก่ สื่อมวลชนในทุก

รปูแบบ เป้าหมายของ GSIM คอืการกระตุน้ใหอ้งคก์รสื่อ กําหนดวาระเรื่องความเสมอภาคทางเพศลงใน

นโยบายองค์กรและเปิดโอกาสให้สาธารณะสามารถตรวจสอบได้ GSIM อาจไม่ใช้เครื่องมอืที่สําเรจ็รูป 

วดัความเสมอภาคทางเพศในองคก์รสื่อ แต่เครื่องมอืน้ีถูกคาดหวงัว่าจะเป็นแนวทางเบือ้งต้นทีอ่งคก์รสื่อ

จะสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการผลกัดนัใหว้าระความเสมอภาคทางเพศเกดิขึน้ เสมอืนเป็นเครื่องมอืใน

การประเมนิตวัเอง  (self-assessment) ซึง่มปีระเดน็สําคญั ได้แก่การสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ

ในองค์กรสื่อ เพื่อสร้างมาตรฐานแก่องค์กรสื่อในการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศและการพฒันา

ศกัยภาพผู้หญิงในงานสื่อสารมวลชนแก่องค์กรสื่อทัว่โลก โดยในดชันีน้ีได้รวมถึง การนําเสนอภาพ

สดัส่วนหญงิชายทีส่มดุลในรายการข่าว การปฏเิสธภาพเหมารวมในรายการโทรทศัน์ ตวัชีว้ดัดา้นความ

เขา้ใจเกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศในโทรทศัน์ และความเท่าเทยีมในการเสนอภาพหญงิชายในรายการ

โฆษณา ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดัท่ี A4 การส่งเสริมให้มีข้อบงัคบัทางจริยธรรมท่ีมีเน้ือหาด้านความเสมอภาคทาง

เพศขององคก์รส่ือ 

ผูใ้ช้ : องคก์รสื่อ 

ประเดน็สาํคญั: ขอ้บงัคบัทางจรยิธรรมและ/หรอืนโยบายขององค์กรสื่อในการรายงานเน้ือหา

ขา่วสารทีม่เีน้ือหาดา้นความเสมอภาคระหว่างเพศ 

A4.1 การสอดแทรกความตระหนักรูเ้ร ื่องเพศภาวะในการปฏบิตังิานด้านสื่อผ่านนโยบายและ

การส่งเสรมิความรูเ้รือ่งเพศภาวะแก่ผูส้ ื่อขา่ว 

ตวัช้ีวดั  

1. องคก์รสื่อมกีารบญัญตันิโยบายดา้นเพศภาวะทีใ่ชเ้ป็นแหล่งอา้งองิในการทาํงานของสื่อ  

2. องคก์รสื่อมกีารบญัญตัขิอ้บงัคบัทางจรยิธรรมทีม่กีารระบุถงึปัญหาการสรา้งภาพแทนเพศภาวะ

ในสื่อมวลชน 

3. องคก์รสื่อมคีู่มอืการปฏบิตังิานสําหรบัการรายงานข่าวในประเดน็อ่อนไหวเกีย่วกบัเพศภาวะ  

4. องคก์รสื่อมกีารจดัโครงการอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความเป็นวชิาชพีสื่อมวลชนดา้นนโยบาย

เพศภาวะ  
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5. องคก์รสื่อมกีารตรวจสอบเน้ือหาสื่อเพื่อประเมนิประสทิธภิาพและผลลพัธข์องการมนีโยบาย

ดา้นเพศภาวะ 

6. องคก์รสื่อมกีลไกในการจดัการประชุม สมัมนา อบรมเพื่อรบัฟังการวพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบั

ประเดน็ความเท่าเทยีมทางเพศ 

7. องคก์รสื่อมกีารเผยแพร่นโยบายเพศภาวะและรายงานสู่สาธารณะ  

8. องคก์รสื่อมนีโยบายเพศภาวะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเน้ือหาสื่อโดยคํานึงถงึการประเมนิการทํางาน

ของนกัวชิาชพีสื่อในองคก์ร  

9. องค์กรสื่อให้การยอมรับองค์กรอิสระภายนอกที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของ

สื่อมวลชนดา้นเพศภาวะ  

10. องคก์รสื่อมกีารจดัทํารายการแสดงการมสี่วนร่วมทีจ่าํแนกเพศเพื่อการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ในดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนกังาน  

11. องค์กรสื่อมกีารส่งเสรมิการใช้ขอ้มูลจําแนกเพศในเน้ือหารายการข่าว เพื่อให้การนําเสนอ

ขา่วมคีวามหลากหลาย  

12. องคก์รสื่อมกีารทบทวนตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสื่อทีม่ปัีญหาดา้นเพศภาวะ 

          หมวด B ความเสมอภาคทางเพศในเน้ือหาส่ือ (Gender Portrayal in Media Content) 

 ตวัช้ีวดัท่ี B1 ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจบุนั  

ผู้ใช้ : องคก์รสื่อ ผูส้ ื่อข่าว บรรณาธกิาร ผูผ้ลติรายการ สหภาพแรงงาน องคก์รวชิาชพี องคก์รอสิระ 

องคก์รภาคประชาสงัคม หน่วยงานวชิาการ การวจิยัและหน่วยงานของรฐั 

ประเดน็สาํคญั : ความเสมอภาคระหว่างเพศในเน้ือหาขา่วสาร 

B1.1 การนําเสนอหญงิ-ชายในสดัส่วนทีส่มดุลในข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั 

ตวัช้ีวดั  

1. ขา่วและรายการสถานการณ์ปัจจบุนัมเีน้ือหาและภาพหญงิชายในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  

2. ข่าวและรายการกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมกีารสมัภาษณ์หรอือ้างถึงแหล่งข่าวหรอืแหล่งข้อมูล

ชาย-หญงิในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  

3. ขา่วและรายการสถานการณ์ปัจจุบนัมหีญงิ-ชายทีป่รากฏในฐานะผูใ้หข้่าวอย่างเป็นทางการ 

ผูเ้ชีย่วชาญ และผูใ้หส้มัภาษณ์ในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  

4. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนัมกีารนําเสนอภาพสถานะทางสงัคมของชายหญิง

มากกว่าชวีติส่วนตวั เพื่อไมใ่หเ้กดิการสรา้งภาพตวัแทน 

5. ขา่วและรายการสถานการณ์ปัจจบุนัมกีารนําเสนอเน้ือหาทางสถติจิาํแนกเพศทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สถานะทางสงัคม 

6. ขา่วและรายการสถานการณ์ปัจจุบนัมสีดัส่วนจาํนวนชายหญงิทีไ่ดร้บัการสมัภาษณ์ในฐานะ

แหล่งขา่ว และผูใ้หข้อ้มลูในขา่วทุกประเภทในจาํนวนทีเ่ท่าเทยีมกนั เช่น ข่าวการเมอืง ข่าว

เศรษฐกจิ ขา่วความขดัแยง้ ขา่วเทคโนโลยแีละขา่วกฬีา เป็นตน้  
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7. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบันมีการนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง หรือ

ประเดน็พเิศษในขา่ว เช่น ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ สทิธสิตร ีความสาํเรจ็ของผูห้ญงิ เป็นตน้  

8. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนัมกีารนําเสนอประเดน็เกี่ยวกบัผูห้ญงิ หรอืมแีหล่งข่าว 

ผู้ให้ขอ้มูล ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้หญิง โดยให้สดัส่วนของเวลา พื้นที่และเวลาที่ได้รบัความ

นิยมสงู เช่น ช่วงไพรมไทม ์อยา่งเพยีงพอ  

B1.2 การนําเสนอภาพของหญงิ-ชายทีไ่มเ่ป็นภาพเหมารวม  

ตวัช้ีวดั 

1. สดัส่วนหรอืจาํนวนของการนําเสนอภาพชายหญงิทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทหน้าทีใ่นสงัคมแบบ

เหมารวมตายตวั 

2. สดัส่วนของการนําเสนอภาพหญงิ-ชายในฐานะเหยือ่ เช่น ขา่วอาชญากรรม ความขดัแยง้ 

ภยัพบิตั ิความยากจน เป็นตน้  

3. สดัส่วนของการนําเสนอภาพหญงิ-ชายในฐานะผูร้อดชวีติ 

4. จาํนวนเรือ่ง หรอืประเดน็ทีม่ภีาพของหญงิ-ชายในหลากหลายมติ ิ

5. จาํนวนเรือ่งหรอืประเดน็ทีนํ่าเสนอการใชภ้าษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรือ่งเพศอยา่งชดัเจน ไมร่วม

กรณเีป็นคําพดูทีค่ดัลอกมาจากแหล่งข่าว  

B1.3 การรายงานประเดน็ความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นประเดน็และเป็นองค์ประกอบสําคญั

ของบทบาทสื่อ  

ตวัช้ีวดั  

1. จาํนวนเรือ่งหรอืประเดน็ทีเ่น้นเรือ่งความเสมอภาคและไมเ่สมอภาคทางเพศ เช่น ประเดน็

เฉพาะเกีย่วกบันโยบาย การปกป้องและส่งเสรมิสทิธมินุษยชน สทิธสิตรแีละความเสมอภาค

ทางเพศ เป็นตน้  

2. จาํนวนเรือ่งทีเ่น้นความเสมอภาคและไมเ่สมอภาคทางเพศในดา้นต่าง ๆ เช่น การเมอืงและ

รฐับาล เศรษฐกจิและธุรกจิ สงครามและความขดัแยง้ อาชญากรรม ความรนุแรง ความ

ยากจน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกฬีา เป็นตน้  

3. จาํนวนของเวลา พืน้ที ่และช่วงเวลาสาํคญัเช่น ไพรม์ไทม ์ในการใหพ้ืน้ทีก่บัประเดน็เพศ

สภาพ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเดน็อื่น ๆ  

B1.4 ความตระหนกัรูเ้ร ือ่งเพศสภาพในเน้ือหาข่าวสารในรปูแบบและหวัขอ้ต่าง ๆ 

ตวัช้ีวดั  

1. จาํนวนเรือ่งหรอืประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศภาวะในขา่วหน้าหน่ึง การอภปิรายในสตูดโิอ 

การสมัภาษณ์ สกู๊ปพเิศษ หรอืรายการทอลค์โชว ์

2. จาํนวนเรือ่งในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเพศภาวะในแต่ละประเดน็เช่น การเมอืง เศรษฐกจิและ

ธุรกจิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันาชนบท กฬีา เป็นตน้  

3. จาํนวนเรือ่งทีม่กีารรายงานขอ้มลูสถติจิาํแนกเพศ  
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B 1.5 ความเขา้ใจในประเดน็ความรนุแรงทางเพศภาวะตามนิยามสทิธมินุษยชนระดบัสากล 

ตวัช้ีวดั  

1. การใช้ภาษาทีไ่ม่เป็นการตดัสนิ แบ่งแยกระหว่างเพศ และไม่ตําหนิผูถู้กกระทําหรอืผู้รอดชวีติ

จากเหตุอาชญากรรม  

2. การเลอืกใชค้าํ “ผูผ้่านพน้” “ผูร้อดชวีติ” แทน “เหยือ่”ในกรณกีระทาํความรนุแรงทางเพศ 

3. การไมร่ะบุลกัษณะหรอืขอ้มลูจาํเพาะของผูท้ีป่ระสบเหตุความรุนแรงทางเพศ 

4. จํานวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การคุกคามสิทธิส่วนบุคคล การไม่เคารพศักดิศ์รคีวามเป็น

มนุษยใ์นขา่วความรนุแรงทางเพศ 

5. การใช้ขอ้มลูพื้นฐานและสถติเิพื่ออธบิายปรากฏการณ์ความรุนแรงทางเพศในฐานะปัญหา

สงัคม แทนทีก่ารรายงานในลกัษณะขา่วโศกนาฏกรรม  

6. การสอดแทรกข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในท้องถิ่นเกี่ยวกบัเรื่องความรุนแรง

ทางเพศ 

7. เวลา พืน้ที ่และการใหเ้วลาสําคญักบัประเดน็ความรนุแรงทางเพศทีเ่ชื่อมโยงกบัประเดน็อื่น ๆ  

ตวัช้ีวดัท่ี B2 โฆษณา  

ผูใ้ช้ : องคก์รสื่อ สหภาพวชิาชพีสื่อ กลุ่มสื่อพลเมอืง องคก์รอสิระ สถานศกึษาดา้นนิเทศศาสตร์

และการสื่อสารมวลชน 

ประเดน็สาํคญั : การนําเสนอภาพเหมารวมในโฆษณา  

B2.1 ความเท่าเทยีมในการนําเสนอภาพหญงิ-ชายในสื่อโฆษณา  

ตวัชีว้ดั  

1. สดัส่วนจาํนวนหญงิชายในงานโฆษณา  

2. สดัส่วนจาํนวนหญงิชายทีล่งเสยีงโฆษณา  

3. สดัส่วนจาํนวนหญงิชายทีป่รากฏในโฆษณาในเชงิรกุ 

4. สดัส่วนจาํนวนหญงิชายในโฆษณาในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ ทีป่รกึษา ผูใ้หข้อ้มลู ผูบ้รโิภคที่

มวีจิารณญาณ  

5. อาชพีของหญงิ-ชายในงานโฆษณา  

6. บทบาทหรอืสถานะของหญงิชายในงานโฆษณา 

7. ภาพลกัษณ์และท่าทางของหญงิชายในงานโฆษณา  

8. สดัส่วนจาํนวนของหญงิชายในโฆษณาผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายและไมส่ื่อถงึภาพเหมา

รวมตายตวัเกีย่วกบับทบาทของหญงิชาย เช่น แมบ่า้น เป็นตน้  

9. สดัส่วนจาํนวนของหญงิชายในงานโฆษณาบรกิารทีไ่มส่ื่อถงึภาพเหมารวมตายตวั

เกีย่วกบับทบาทของหญงิชาย  

10. การบรรยายหรอืพรรณนาเกีย่วกบัเรือ่งเพศในงานโฆษณา  
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3.2 แนวทางเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสําหรบัผู้ปฏิบติังานด้านส่ือ 

(Broadcasting for All: Focus on Gender) (2011) 

การประชุมสุดยอดดา้นสื่อสารมวลชนแห่งภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค Asia Media Summit ปี 2011 

ไดม้กีารจดัทาํแนวทางปฏบิตัขิองผูผ้ลติสื่อเพือ่การส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศ “Broadcasting For 

All: Focus on Gender” เป็นหลกัปฏบิตัใินการพฒันาบทบาทสตรใีนแวดวงสื่อสารมวลชน ทัง้การมสี่วนรว่ม

และภาพทีป่รากฏในสื่อ ซึง่พจิารณาตามหลกัปฏญิญาปักกิง่และแผนปฏบิตักิารปักกิง่เพื่อความกา้วหน้า

ของสตร ีโดยองคก์ารสหประชาชาต ิในปี ค.ศ.1995 มหีลกัปฏบิตัดิงัน้ี    

1. เพิม่บทบาทผูห้ญงิในกระบวนการผลติและกระบวนการตดัสนิใจในระดบันโยบาย  

2. ส่งเสรมิการนําเสนอภาพหรอืเรือ่งราวทีไ่ม่มลีกัษณะเป็นภาพเหมารวม และไม่นําเสนอภาพ

ทีเ่น้นเรอืนร่างของผูห้ญงิ  

3. งดเวน้การนําเสนอภาพผูห้ญงิในลกัษณ์ทีด่อ้ยค่า ไรศ้กัดิศ์ร ีและการนําเสนอเพื่อใชป้ระโยชน์

ในฐานะวตัถุทางเพศหรอืสนิคา้  

4. พฒันามุมมองและมติิด้านเพศสภาวะในประเด็นที่เป็นปัญหาและข้อกงัวลจากผู้ชมผู้ฟัง 

ชุมชนและภาคประชาสงัคม  

5. ส่งเสรมิการศกึษาวจิยัในประเดน็ดา้นเพศสภาพกบัสื่อ และการฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อ

ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัในความเสมอภาคทางเพศ 

6. ส่งเสรมิและพฒันาเครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญประเดน็เพศสภาพเพื่อการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนั  

7. ส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศในองคก์รสื่อ   

แนวทางปฏิบติั  

การผลติสื่อ กระบวนการผลติและนําเสนอเน้ือหาทีค่าํนึงถงึความเสมอภาคทางเพศ ความ

ตระหนกัถงึสทิธสิตรแีละศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยน์ัน้ ปรากฏใน 3 ส่วน ไดแ้ก่  

1. การเลอืกเน้ือหาหรอืเน้ือเรือ่ง  

2. การผลติและการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเฉพาะการผลติ  

3. การส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศในองคก์รสื่อ  

การเลือกเน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง  

1. การเลือกเน้ือหา  

การเสรมิสรา้งความเสมอภาคหญงิชายในสื่อสารมวลชนนัน้เริม่จากการคดัเลอืกประเดน็ทีจ่ะ

นําเสนอสู่สาธารณชน โดยผูป้ฏบิตังิานด้านสื่อซึ่งทําหน้าที่เป็นผูก้ําหนดวาระข่าวสารต้องตดัสนิใจดว้ย

ความระมดัระวงัและไม่เลอืกปฏบิตัเิพยีงเพราะความแตกต่างระหว่างเพศ รวมถึงต้องคํานึงถงึบรบิท

แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้  
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• เน้ือหาหรอืประเดน็ของเรื่องที่จะนําเสนอต้องไม่ใช่เรื่องทีส่่งเสรมิ หรอืตอกยํ้าความไม่

เสมอภาค ภาพเหมารวม หรอืการลดคุณค่า หากมสีาระเหล่านัน้อยู่ในเน้ือเรื่อง หรอืจาํเป็นต้องนําเสนอ

ประเดน็ดงักล่าวจะตอ้งนําเสนอในมมุมองทีแ่ตกต่าง  

• เน้ือหาหรอืเรื่องราวที่นําเสนอควรมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านสิทธิ

มนุษยชนหรอืความเลื่อมลํ้า ไมเ่ป็นธรรม ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งปรากฏทัง้หมดของเน้ือเรือ่งแต่ควรจะมกีารตัง้

คาํถามในแงม่มุเหล่าน้ีดว้ย 

• เรื่องราวที่นําเสนอควรถูกบอกเล่าดว้ยมุมมองดา้นความเสมอภาคทางเพศและมติดิา้น

เพศสภาพ แมไ้มใ่ช่แก่นเรือ่งหลกักค็วรสอดแทรกไวใ้นเน้ือหาทีนํ่าเสนอ  

• การนําเสนอเน้ือหาที่มบุีคคลในข่าวหรอืรายการแสดงออกถึงการเลอืกปฏบิตัิหรอืไม่

เสมอภาคทางเพศ ควรเพิม่เตมิแหล่งข่าวและนําเสนอขอ้มลูทีอ่าจหายไปในประเดน็นัน้ รวมถงึปรบัปรุง

เน้ือหาใหส้มดุลมากขึน้ก่อนการเผยแพร ่ 

• เรื่องราวหรอืข่าวที่นําเสนอนัน้ควรสะท้อนถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและเป็นไป

ตามนโยบายขององคก์ร  

• ประเดน็ทีนํ่าเสนอควรอยูใ่นความสนใจและมคีวามสําคญัต่อสงัคม  

2. แหล่งข่าว/แหล่งข้อมลู  

การนําเสนอขอ้มลูข่าวสารไม่ว่าจะในรปูแบบใดกต็าม การพฒันาแหล่งขอ้มลูในกระบวนการ

ผลิตเน้ือหาอย่างสมํ่าเสมอย่อมทําให้ผู้ปฏิบตัิงานด้านสื่อได้เน้ือหาข่าวสารและรายการที่มคีุณภาพ 

โดยเฉพาะสื่อสาธารณะซึง่ต้องเผยแพร่และนําเสนอขอ้มูลข่าวสารโดยคํานึงถงึประโยชน์สาธารณะและ

ทุกเสยีงในสงัคม  

• แสวงหาขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลู รวมถงึการรวบรวมจากการถกเถยีงแลกเปลีย่นในเวที

สาธารณะจากกลุ่มบุคคล  นกัวชิาการหลากหลายระดบั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูจากหลายมุมมอง  

• องคก์รสื่อควรมแีหล่งข่าวและแหล่งขอ้มลูทีม่คีุณภาพและหลากหลาย โดยผูป้ฏบิตังิาน

ด้านสื่อควรตรวจสอบรายชื่อหรอืฐานขอ้มูลสําหรบัผู้ตดิต่อให้เป็นปัจจุบนัและควรมแีหล่งขอ้มูลที่เป็น

ผูห้ญงิในทุกๆประเดน็ 

• องค์กรสื่อควรพจิารณาแหล่งข่าวหรอืแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นสตรทีี่มคีวามเกี่ยวข้องหรอื

อํานาจหน้าทีใ่นการตอบปัญหาไดอ้ยา่งมน้ํีาหนกั  

• การพฒันาแหล่งขอ้มลูสามารถทาํไดโ้ดยการฝึกอบรมผูส้ ื่อขา่วดา้นจรยิธรรม และสรา้ง

ความเขา้ใจในการหลกีเลีย่งสิง่ทีต่ดัสนิหรอืทําใหเ้กดิสองมาตรฐาน ภาพตวัแทนและการตตีรา  

• การเชญิผู้เข้าร่วมสนทนารายการควรมคีวามหลากหลาย แต่ละคนต้องมคีวามคดิที่

ชดัเจนเพื่อใหม้กีารแลกเปลีย่นทศันคตใินมมุมองใหม ่

• หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและตรวจสอบสื่อทัว่โลกสะทอ้นว่าในอุตสาหกรรมสื่อควร

เน้นการนําเสนอผูห้ญงิใหม้ากขึน้ทัง้ในแงแ่หล่งขอ้มลู แนวคดิ ขอ้คดิเหน็  
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• ควรเพิม่พืน้ทีใ่นการหารอืพูดคุยในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศสภาพและความเสมอภาค

ทางเพศในกระบวนการบรรณาธกิารเน้ือหาเพื่อสรา้งความเขา้ใจและความตระหนกัรูใ้นหมูผู่ป้ฏบิตังิาน  

• พฒันาฐานขอ้มลู แนวทาง ระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้บงัคบัสําหรบัผู้ปฏบิตังิานดา้นสื่อให้มี

มติดิา้นเพศ เพศสภาพ เพศวถิอียา่งสมํ่าเสมอ  

3. การใช้ภาษา  

องคป์ระกอบสาํคญัของการสื่อสารในขา่วและรายการคอืภาษา บ่อยครัง้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นสื่อ

ใชภ้าษาอย่างไม่ระมดัระวงั ส่งผลใหเ้กดิการตตีรา เหมารวมและมผีลกระทบอย่างมากผูป้ฏบิตังิานดา้น

สื่อจงึควรรู้เท่าทนัพลงัของภาษาและละเอียดอ่อนกบัการเลอืกใช้ถ้อยคําเพื่อให้งานข่าวและรายการมี

คุณภาพมากยิง่ขึน้  

• องคก์รสื่อควรมนีโยบายหรอืแนวปฏบิตัดิา้นการใชภ้าษาในการรายงานขา่วหรอืรายการ

ทีค่าํนึงถงึความอ่อนไหวในประเดน็ดา้นเพศสภาพ  

• องคก์รสื่อควรพฒันาคู่มอืสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อ ผูส้ ื่อขา่ว ผูป้ระกาศขา่วในดา้นการ

ใชภ้าษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชค้ําเรยีกผูห้ญงิซึง่ควรหลกีเลีย่งการใชค้ําแสดงภาพเหมารวม ดูหมิน่

เหยยีดหยามเพราะความแตกต่างระหว่างเพศ  

• องคก์รสื่อควรจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาของผูป้ฏบิตังิานในงานขา่ว

และรายการใหม้คีวามตระหนกัรูแ้ละรูเ้ท่าทนัพลงัของภาษาทีอ่าจมผีลต่อเรือ่งเพศ  

• องคก์รสื่อควรพฒันาคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเพศสาํหรบัใช้

ในกรณเีฉพาะ  

 

การผลิตและการประยกุต์ใช้เทคนิคเฉพาะการผลิต 

1. การนําเสนอภาพท่ีสมดลุ (Balance Portrayal) 

• ตอ้งบรรยายและนําเสนอมมุมองของทุกเพศอยา่งสมดุล หลกีเลีย่งการนําเสนอภาพดา้น

ลบต่างๆ เช่น ภาพเหมารวมดา้นเพศ เพศภาวะ เพศวถิ ีการตตีรา การทําใหเ้ป็นเหยื่อ หรอืลดค่าความ

เป็นปัจเจกบุคคล  

• นําเสนอภาพทีม่คีวามสมดุลดา้นเพศสภาพดว้ยการนําเสนอภาพทีเ่ป็นดา้นตรงขา้มของ

ภาพเหมารวม เช่น การนําเสนอภาพผูช้ายทีท่ํางานบา้น  เลีย้งลูก และนําเสนอภาพของผูห้ญงิในฐานะ

หวัหน้าครอบครวั ผูนํ้าทางการเมอืง หรอืหวัหน้าในทีท่าํงาน  

2. การนําเสนอภาพท่ีมีความหลากหลาย  

• ควรสะทอ้นภาพของผูห้ญงิและผูช้ายท่ามกลางความหลากหลายทางสงัคม วฒันธรรม 

• ควรนําเสนอบทบาทของผูห้ญงิทีม่คีวามหลากหลาย รวมถงึผูห้ญงิทีป่ระสบความสําเรจ็

ในงานทีท่ํา  

• ตอ้งนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในดา้นอาชพี ตําแหน่งและสถานภาพทางสงัคม  

• ตอ้งนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในดา้นอาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา  
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• ตอ้งนําเสนอตวัแทนของกลุ่มคนทีม่กัถูกหลงลมืจากสื่อ เช่น ผูห้ญงิพกิารในชนบท 

ผูห้ญงิกลุ่มพืน้เมอืง ผูห้ญงิในศาสนา  

• หลกีเลีย่งการนําเสนอภาพผูห้ญงิดว้ยการเชื่อมโยงกบัเรื่องความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

เช่น คุณแมล่กูสาม หรอื ภรรยาของนาย ก เป็นตน้ 

• ในกรณทีีต่อ้งการนําเสนอตวัอยา่งของความสําเรจ็ของผูห้ญงิ ไมค่วรแสดงความยนิดี

หรอืยกยอ่งเชดิชมูากจนเกนิไป หาเป็นเพยีงความสําเรจ็ในสิง่ทีผู่ช้ายกท็าํได ้

3. การสมัภาษณ์  

• ควรพจิารณามติดิา้นเพศของผูท้ีเ่ป็นแขกรบัเชญิมาออกอากาศรายการสนทนา หรอื

ผูใ้หส้มัภาษณ์ในรายการ  

• ควรใชภ้าษาทีเ่หมาะสม เป็นกลาง ไม่มอีคตใินการสมัภาษณ์ ทัง้วจันภาษาและอวจัน

ภาษา 

• หลกีเลีย่งการใชถ้อ้ยคําเหมารวม ตตีรา ทางดา้นสภาวะทางเพศ ไมว่่าผูใ้หส้มัภาษณ์จะ

เป็นชายหรอืหญงิ  

• หลกีเลีย่งคาํถามทีไ่มเ่หมาะสมในมติดิา้นเพศ เช่น ในฐานะผูห้ญงิ คุณรูส้กึอย่างไรกบั

การข่มขนื เป็นตน้ 

4. การจดัวางองคป์ระกอบ มมุกล้อง และการนําเสนอภาพโดยรวม 

• ผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อควรตรวจสอบเทคนิคในการนําเสนอ เช่น มมุกลอ้ง เสยีง แสง และ

องคป์ระกอบอื่นๆทีอ่าจมผีลต่อมมุมองหรอืการเลอืกปฏบิตัทิางเพศ ก่อนการเริม่รายการ เช่น  

- การใชเ้สยีงและแสงทีม่คีุณภาพเท่ากนัระหว่างเพศ เช่น ไมใ่ช่เทคนิคดา้นแสงทีอ่่อน

นุ่มต่อแขกรบัเชญิทีเ่ป็น “หญงิ” เพื่อใหภ้าพออกมาด ู“อ่อนโยน” แต่ใชแ้สงทีค่มเขม้ต่อแขกรบัเชญิทีเ่ป็น 

“ชาย” เพื่อใหภ้าพออกมาด ู“เขม้แขง็”  

- การใชม้มุกลอ้งทีเ่ท่ากนัระหว่างเพศเมือ่จบัภาพบุคคล  

- เลอืกสถานทีถ่่ายทาํใหเ้หมาะสมและเท่าเทยีมกนัทัง้แหล่งขา่วทีเ่ป็นผูช้ายและผูห้ญงิ  

- ไมค่วรนําเสนอภาพผูห้ญงิในฐานะสญัลกัษณ์หรอืวตัถุทางเพศ  

5. ความละเอียดอ่อนในการนําเสนอ 

แนวทางปฏบิตัต่ิอประเดน็หรอืขา่วทีม่คีวามละเอยีดอ่อนดา้นเพศ เช่น พนกังานบรกิาร 

ความรุนแรง การละเมดิทางเพศ การทาํแทง้ ฯลฯ จะตอ้งนําเสนออย่างระมดัระวงั และพงึเคารพศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษยแ์ละคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูเ้สยีหาย ผูบ้รสิุทธิ ์หรอืผูถู้กกระทาํในเรือ่งดงักล่าว 

6. การกาํหนดช่วงเวลาการออกอากาศ และมุมมองรายการในการออกอากาศ 

• ควรคาํนึงถงึประเดน็และมติดิา้นเพศ เมือ่วางแผนการจดัทาํรายการ วางผงัรายการ 

หรอืเมือ่เลอืกประเดน็ขา่วหรอืเรือ่งทีจ่ะนําเสนอ  
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• ควรพจิารณาว่ารายการทีอ่อกอากาศนัน้นําเสนอภาพเหมารวมมากน้อยเพยีงใด และ

ควรปรบัใหม้คีวามสมดุลในดา้นความเสมอภาคระหว่างเพศ หรอืเพิม่มมุมองทีห่ายไป เช่น มุมมอง

ผูห้ญงิต่อประเดน็ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

• ควรพจิารณาการออกอากาศในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูห้ญงิในช่วงเวลาไพรม์ไทม ์

• ควรพจิารณานําเสนอประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิ และเพศสภาพในช่วงเวลาไพรม์

ไทมม์ากกว่าทีจ่ะนําเสนอในรายการผูห้ญงิแต่เพยีงอยา่งเดยีว 

 

การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองคก์รส่ือ  

ปัจจยัสาํคญัในการลดการสรา้งภาพตวัแทนของสตรใีนงานสื่อสารมวลชนคอืการเพิม่สดัส่วน

ผู้ปฏบิตังิานหญิงในองค์กรสื่อ ทัง้ในฐานะผู้สื่อข่าว ผู้ผลติรายการ ผู้ปฏบิตังิานด้านเทคนิค ตลอดจน

ผูบ้รหิารองคก์รสื่อ  ฯลฯ แนวคดิน้ีส่งเสรมิใหผู้ห้ญงิมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานดา้นสื่อในทุกระดบั โดย

ผูป้ฏบิตังิานเหล่าน้ีควรได้รบัโอกาสในการจา้งงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมถงึการพฒันาทกัษะ

ทางอาชพีและค่าจา้งที่เท่าเทยีมกนั นอกจากน้ีองค์กรสื่อควรสร้างบรรยากาศและทศันคตเิชงิบวกใน

ประเดน็เพศสภาพใหก้บัพนกังานทุกระดบั โดยมนีโยบายและแนวปฏบิตั ิดงัน้ี  

• นโยบายดา้นการปฏบิตังิานควรมเีน้ือหาสาระเกีย่วกบัการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการล่วงละเมดิ

ทางเพศ และการขม่ขูคุ่กคามทางเพศ  

• การรอ้งทุกขข์องพนกังานควรมขีัน้ตอนการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาในสถานทีท่ํางาน  

• ควรมตีวัแทนของพนักงานทัง้เพศชายและเพศหญิงในเจ้าหน้าที่ระดบับรหิาร/ ระดบั

ตดัสนิใจ  

• ในการร่างนโยบายหรอืแนวปฏบิตัคิวรคํานึงถึงการใช้ภาษาและคําที่เหมาะสมในด้าน

เพศสภาพ  

• จดัใหม้กีารอบรมที่เหมาะสมสําหรบับุคลากรขององค์กรเพื่อพฒันาทกัษะในด้านต่างๆ 

และความตระหนกัรูด้า้นเพศสภาพในการทาํงานรว่มกนั  

• ในด้านนโยบายด้านการรบับุคลากรเขา้ทํางาน ควรเปิดโอกาสให้ทุกเพศได้สมคัรงาน

โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ

ในดา้นการพฒันาทกัษะบุคลากร องคก์รสื่อควรมกีารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะดา้นอาชพีใน

กบับุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั และควรมนีโยบายในการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของสตร ีดงัน้ี  

• ตรวจสอบการใชภ้าษาและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเพศสภาพในนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

• ไมเ่ลอืกปฏบิตัเิพราะความแตกต่างดา้นเพศสภาพในการรบับุคลากรเขา้ทํางาน  

• การจา่ยค่าตอบแทนทีส่มเหตุสมผล  

• ควรมกีารฝึกอบรมและเพิ่มโอกาสในการพฒันาทกัษะให้กับบุคลากรในองค์กรอย่าง

สมํ่าเสมอ 
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3.3 หลกัการเชิงจริยธรรมสาํหรบัการรายงานข่าวเก่ียวกบัผู้รอดชีวิตจากความรนุแรง

ทางเพศ โดย UNFPA 

 UNFPA ได้พฒันาหลกัการการรายงานข่าวเกี่ยวกบัผู้รอดชวีติจากความรุนแรงทางเพศหรอื

ความรนุแรงรปูแบบอื่น ๆ เพื่อใหผู้ส้ ื่อขา่วรายงานข่าวทีถู่กต้อง เหมาะสม ไมส่่งผลกระทบต่อผูร้อดชวีติ 

เป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ที่ดขีองผูส้ ื่อข่าวทีม่จีรยิธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ

ไมล่มืทีจ่ะคาํนึงถงึสทิธขิองผูร้อดชวีติ 

1. หลกัการ 

1.1 ศกัดิศ์รแีละสทิธขิองผูร้อดชวีติทุกคนตอ้งไดร้บัการเคารพในทุกสถานการณ์ 

1.2 ในการสมัภาษณ์และการรายงานขา่วเกีย่วกบัผูร้อดชวีติ จะต้องใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ

ต่อสทิธใินความเป็นส่วนตวัและการรกัษาความลบัของผู้รอดชวีติ การให้พวกเขามโีอกาสแสดงความ

คดิเหน็ การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา และการปกป้องคุ้มครองพวกเขา

จากอนัตรายและการถูกลงโทษ รวมถงึ “โอกาส” ทีจ่ะเกดิอนัตรายและถูกลงโทษ 

1.3 ผลประโยชน์สูงสุดของผู้รอดชวีติจะต้องไดร้บัการปกป้องคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการ

พจิารณา รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอืในเรือ่งต่าง ๆ แก่ผูร้อดชวีติ และการสนบัสนุนสทิธขิองผูร้อดชวีติ 

1.4 เมื่อจะมกีารกําหนดผลประโยชน์สูงสุดของผู้รอดชวีิต เป็นสทิธขิองผู้รอดชวีิตที่จะมี

มมุมองต่อเรือ่งต่าง ๆ ทีจ่ะหยบิยกมาพจิารณาน้ําหนกัตามอายแุละวุฒภิาวะของพวกเขา 

1.5 ผู้อยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์ของผู้รอดชีวิตและสามารถเข้าถึงได้ดีที่สุด ต้องได้ร ับ

คาํปรกึษาในดา้นการเมอืง สงัคม และวฒันธรรมในการรายงานขา่วใด ๆ 

1.6 หา้มเผยแพรเ่รือ่งราวหรอืภาพทีอ่าจทาํใหผู้ร้อดชวีติ พีน้่อง หรอืเพื่อนตกอยู่ในอนัตราย 

เมือ่พยานหลกัฐานต่าง ๆ เปลีย่นไป หรอืไมม่คีวามชดัเจน หรอืไมไ่ดนํ้าไปใช ้

2. แนวทางสาํหรบัการสมัภาษณ์ผูร้อดชีวิต 

2.1 ห้ามสร้างความอันตรายต่อผู้รอดชีวติ โดยหลกีเลี่ยงคําถาม ทศันคติ หรอืการแสดง

ความเหน็ที่มกีารตดัสนิ หรอืประเมนิคุณค่า ซึ่งทําให้ผู้รอดชวีติตกอยู่ในอนัตราย หรอืเผชญิกบัความ  

อบัอาย หรอืตอกยํา้ความเจบ็ปวดและความเสยีใจของผูร้อดชวีติจากเหตุการณ์ทีท่าํใหเ้กดิบาดแผล 

2.2 ห้ามแบ่งแยกในการเลอืกผู้รอดชวีติเพื่อที่จะสมัภาษณ์ ด้วยเหตุผลทางเพศ เชื้อชาต ิ

อาย ุศาสนา สถานภาพ วุฒกิารศกึษา หรอืความสามารถทางกายภาพ 

2.3 อย่าแต่งเรื่อง ห้ามขอให้ผู้รอดชวีติเล่าเรื่อง หรอืแสดงอาการในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับ

ประวตัขิองพวกเขา 

2.4 ต้องแน่ใจว่าผู้รอดชีวิต หรอืผู้ปกครองของเขาหรอืเธอ รู้ว่าพวกเขากําลงัคุยอยู่กับ

ผูส้ ื่อขา่ว อธบิายวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ และความตัง้ใจทีจ่ะนําการสมัภาษณ์ไปใช ้

2.5 ต้องได้ร ับการอนุญาตจากผู้รอดชีวิต และผู้ปกครองของเขาหรือเธอ ก่อนทําการ

สมัภาษณ์ บนัทกึวดีทีศัน์ และถ่ายภาพ หากเป็นไปได ้และเพื่อความเหมาะสม การอนุญาตน้ีควรทําเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร การอนุญาตต้องมสี่วนที่ทําใหแ้น่ใจว่าผูร้อดชวีติไม่ได้ถูกบบีบงัคบัในทางใดทางหน่ึง 

และเธอ/เขาเขา้ใจว่า เธอ/เขาเป็นส่วนหน่ึงของเรื่องราวที่อาจมกีารเผยแพร่ในระดบัท้องถิน่หรอืระดบั
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โลก และควรตอ้งแน่ใจว่าการอนุญาตน้ีทําเป็นภาษาของผูร้อดชวีติ และในกรณีของผูร้อดชวีติทีเ่ป็นเดก็ 

การตดัสนิใจต่าง ๆ ตอ้งกระทาํภายใตค้าํปรกึษาจากผูใ้หญ่ทีผู่ร้อดชวีติเชื่อถอื 

2.6 ใหค้วามสําคญักบัสถานทีแ่ละวธิกีารสมัภาษณ์ผูร้อดชวีติ จาํกดัจาํนวนของผูส้มัภาษณ์

และช่างภาพ ตอ้งแน่ใจว่าผูร้อดชวีติรูส้กึสบายใจ และสามารถเล่าเรื่องของพวกเขา โดยไม่มคีวามกดดนั

จากภายนอก รวมถงึจากผูส้มัภาษณ์เอง ในการสมัภาษณ์ทางภาพยนตร ์วดิทิศัน์ หรอืวทิยุ ใหพ้จิารณา

ถงึการใช้ภาพหรอืเสยีงที่อาจบ่งบอกขอ้มูลเกี่ยวกบัผูร้อดชวีติ รวมถงึเรื่องราวในชวีติของเธอหรอืเขา 

ต้องแน่ใจว่าผู้รอดชวีติจะไม่ได้รบัอนัตราย หรอืได้รบัผลกระทบจากการแสดงให้เห็นภาพบ้าน ชุมชน 

หรอืสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของพวกเขา 

3. แนวทางสาํหรบัการรายงานข่าวเก่ียวกบัผู้รอดชีวิต 

3.1 อย่าสรา้งตราบาปเพิม่เตมิแก่ผูร้อดชวีติ หลกีเลีย่งการแบ่งแยก หรอืการใช้ถ้อยคําทีจ่ะ

ทาํใหผู้ร้อดชวีติไดร้บัการโต้ตอบในทางลบ รวมถงึการคุกคามทัง้ทางกายและทางใจเพิม่เตมิ หรอืทําให้

เกดิการดหูมิน่ เหยยีดหยาม หรอืปฏเิสธจากชุมชนของพวกเขาไปตลอดชวีติ  

3.2 สรา้งบรบิททีถู่กตอ้งเสมอสาํหรบัเรือ่งราวหรอืภาพของผูร้อดชวีติ 

3.3 หากสมัภาษณ์เดก็ (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ใหป้ฏบิตัติามแนวทางขององค์การยูนิเซฟ คอื 

ตอ้งมกีารเปลีย่นชื่อและปิดบงัตวัตนทีอ่าจมองเหน็ได ้หากพวกเขาถูกระบุว่าเป็น 

• เหยือ่ของการล่วงละเมดิหรอืการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 

• ผูก้ระทําผดิในการล่วงละเมดิทางกายหรอืทางเพศ 

• ผูไ้ดร้บัเชือ้เอชไอว ีหรอืเป็นเอดส ์เวน้แต่ผูร้อดชวีติทีพ่่อแมห่รอืผูป้กครองไดใ้ห้

ความยนิยอมอย่างเตม็ที ่

• ผูถู้กกล่าวหาหรอืผูไ้ดร้บัโทษในคดอีาชญากรรม 

3.4 ในกรณีที่มคีวามเสี่ยงหรอือาจเกดิอนัตรายหรอืผลกระทบที่เกิดขึน้ตามมา ต้องมกีาร

เปลีย่นชื่อและปิดบงัตวัตนทีอ่าจมองเหน็ไดข้องผูร้อดชวีติทีถู่กระบุว่าเป็น 

• ผูท้ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นนกัรบเดก็ 

• ผูท้ีก่ําลงัหาทีล่ ีภ้ยั ผูล้ ีภ้ยั หรอืคนพลดัถิน่ภายในประเทศ 

3.5 ในบางกรณีอาจมกีารระบุตวัตนของผู้รอดชวีติ ชื่อและ/หรอืภาพทีแ่สดงตวัตนของเขา 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูร้อดชวีติ อย่างไรกต็าม หากมกีารแสดงตวัตนของผู้รอดชวีติ พวกเขาต้อง

ยงัคงไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายต่าง ๆ รวมถงึการสรา้งตราบาปหรอืการถูกโต้ตอบ ตวัอย่าง

ของกรณเีหล่าน้ี เช่น 

• เมื่อผู้รอดชีวิตเริ่มติดต่อติดต่อกับผู้สื่อข่าว โดยต้องการแสดงสิทธิที่จะมี

เสรภีาพในการแสดงออก และสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ 

• เมื่อผู้รอดชวีติเป็นส่วนหน่ึงของโครงการต่อเน่ืองเกี่ยวกบัการดําเนินกจิกรรม

ทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางสังคม และต้องการที่จะแสดงตัวตน

ตามนัน้ 
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• เมือ่ผูร้อดชวีติมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัโครงการทางจติวทิยาเชงิสงัคม และอา้งว่าชื่อ

และตวัตนของพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาสุขภาพ 

3.6 หากมคีวามไม่แน่ใจว่าผู้รอดชวีติจะตกอยู่ในอนัตรายหรอืไม่ ให้รายงานข่าวเกี่ยวกบั

สถานการณ์ทัว่ไปของผู้รอดชีวิตแทนการแสดงตัวตน ไม่ว่าเรื่องที่นํามารายงานนัน้จะมคีุณค่าข่าว

เพยีงใดกต็าม 

4. ผลการวิเคราะหก์รณีศึกษาจริยธรรมส่ือมวลชนประเดน็ผูห้ญิงในประเทศและต่างประเทศ 

จากการวเิคราะห์กรณีศกึษาจรยิธรรมสื่อมวลชนในประเดน็ผู้หญงิทัง้ในและต่างประเทศพบว่า

อยูภ่ายใตห้ลกัการทางจรยิธรรมสื่อมวลชน ดงัน้ี 

4.1 หลกัความถกูต้อง (Accuracy) หลกัการเรื่องการรายงานความจรงิย่อมมาพรอ้มกบัสทิธทิี่

จะไดร้บัรูข้อ้มลูอยา่งถูกตอ้งของสาธารณชน หากปราศจากความจรงิ/ความถูกต้อง สื่อมวลชนย่อมหมด

ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสาธารณชน สื่อมวลชนต้องยดึหลกัการนําเสนอความถูกต้อง

เกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ การนําเสนอขอ้มลูอย่างครบถ้วน รอบดา้น จะทําใหก้ารรายงานข่าวความ

รุนแรงทางเพศเขา้ใกลก้บัความถูกต้อง ไม่บดิเบอืน ไม่แต่งเตมิ และไม่ผลติซํ้ามายาคตทิีส่รา้งอคตทิาง

เพศต่อผูห้ญงิ เน้ือหาขา่วสารตอ้งสามารถแยกแยะใหผู้ร้บัสารเหน็ว่า ขอ้เทจ็จรงิในข่าวความรุนแรงทาง

เพศกบัมายาคตซิึง่ผลติซํ้าความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศเป็นอยา่งไร 

 ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัความถกูต้อง 

• ไมบ่รรยายสถานทีเ่กดิเหตุอย่างละเอยีด ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานการสอบสวน

ของตํารวจ ซึง่ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจว่าการขม่ขนืเกดิในทีเ่ปลีย่วและมดืเท่านัน้ นําไปสู่

การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและอาจเป็นการละเมิดสิทธิอีกด้วยหากบอกให้ผู้หญิง

หลกีเลี่ยงการเดนิในทีเ่ปลี่ยว เวลาคํ่ามดื เพราะสภาพสงัคมปัจจุบนัเปลีย่นแปลง

ไป ผู้หญงิก็ต้องทํางานนอกบ้านเช่นเดยีวกบัผู้ชาย จงึไม่สามารถหลกีเลี่ยงเวลา 

สถานทีใ่นการเดนิทางได้ สื่ออาจช่วยแก้ไขความเขา้ใจผดิได้ โดยหากการข่มขนื

เกิดในสถานที่เช่นน้ี อาจพาดหวัข่าวว่า “ข่มขนื ในซอยบ้าน” เพื่อชี้ให้เห็นว่า

ผูห้ญงิต้องใช้เสน้ทางน้ีเป็นประจาํในการเดนิทางจากบา้นไปทีท่ํางาน ซึง่จะทําให้

เราสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากกว่า เช่นจัดให้มีระบบความ

ปลอดภยัที่ดมีากขึ้น แทนที่จะจํากัดเวลาและสถานที่ในการเดนิทางของผู้หญิง

(แนวทางการเสนอขา่วเรือ่งเพศ,2549) 

• ไม่นําเสนอข่าวในลกัษณะที่ชี้นําว่าการข่มขนืสามารถทําได้เพื่อเป็นการสัง่สอน

ผูห้ญงิทีไ่มป่ฏบิตัติามค่านิยมของสงัคม เช่น “สอบสาวเหยื่อ 4 ทรชน-เทีย่วอารซ์เีอ

บ่อย ”  ทําให้เข้าใจไปว่าผู้หญิงที่ ไปเที่ยวสถานบันเทิงสมควรถูกข่มขืน 

ขณะเดยีวกนัสื่อควรรายงานขา่ว โดยมจีุดยนืว่าการข่มขนืคอืความรุนแรงทางเพศ

ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในทุกกรณีไม่ว่าผู้หญิงคนนัน้มอีาชีพอะไร แต่งกายอย่างไร มี
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พฤตกิรรมอยา่งไร และอยูใ่นสถานทีใ่ด เวลาใด ในกรณน้ีีจงึควรหลกีเลีย่งขอ้ความ

ทีว่่า “เทีย่วอารซ์เีอบ่อย” (แนวทางการเสนอขา่วเรือ่งเพศ,2549) 

• ไม่เบี่ยงเบนความผิดของผู้กระทําไปที่สื่อโป๊ การเสพยา การดื่มสุราซึ่งทําให้

ความผิดของผู้กระทําเบาบางลง อีกทัง้ ยงัไม่ได้ลดความเข้าใจผดิที่ว่า “ความ

ต้องการทางเพศของผู้ชายเป็นเรื่องธรรมชาต ิควบคุมไม่ได้” เพราะในความเป็น

จรงิแล้ว ทัง้หญิงและชาย มคีวามต้องการทางเพศตามธรรมชาติทัง้คู่ เพยีงแต่

ผู้หญิงถูกสอนให้ควบคุมความต้องการน้ี แต่ผู้ชายถูกสอนว่าต้องแสดงออกถึง

ความเป็นชาย (แนวทางการเสนอขา่วเรือ่งเพศ,2549) 

 

4.2 หลกัภววิสยั (Objectivity) คอืหลกัความเป็นกลางที่ปลอดจากอคตทิางเพศ การรายงาน

ขอ้เทจ็จรงิของสื่อมวลชนต้องเป็นกลาง ปราศจากอคต ิไม่ว่าจะเป็นอคตจิากความรกั ความเกลยีดชงั 

ความกลวั หรอืความไม่รู ้ตลอดจนการไม่ปล่อยใหค้วามคดิเหน็หรอืความรูส้กึส่วนตวัเขา้แทรกแซงใน

การรายงานขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเรือ่งเพศ 

หลกัความเป็นกลางในการรายงานประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง หมายถึง การไม่ตดัสนิ ไม่

ตําหนิ ไมต่ตีรา ไมป่ระเมนิคุณค่าทัง้ผูก้ระทาํผดิและผูถู้กกระทาํความรนุแรงทางเพศ 

ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัภววิสยั 

• ห้ามสร้างอนัตรายให้เกิดขึ้นต่อผู้รอดชีวติจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ 

โดยหลีกเลี่ยงคําถาม ทัศนคติ หรือการแสดงความเห็นที่มีการตัดสิน หรือ

ประเมนิคุณค่า ซึ่งทําให้ผู้รอดชวีติตกอยู่ในอนัตราย หรอืเผชญิกบัความอบัอาย 

หรอืตอกยํ้าความเจบ็ปวดและความเสยีใจของผู้รอดชวีติจากเหตุการณ์ที่ทําให้

เกดิบาดแผล (UNFPA,2014)  

• หา้มแบ่งแยกในการเลอืกผูร้อดชวีติจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ เพื่อทีจ่ะ

สมัภาษณ์ ด้วยเหตุผลทางเพศ เชื้อชาต ิอายุ ศาสนา สถานภาพ วุฒกิารศกึษา 

หรอืความสามารถทางกายภาพ (UNFPA,2014) 

• การใชภ้าษาทีไ่มเ่ป็นการตดัสนิ แบ่งแยกระหว่างเพศ และไมต่ําหนิผูถู้กกระทาํ

หรอืผูร้อดชวีติจากเหตุอาชญากรรม (UNESCO,2012) 

4.3 หลกัสิทธิมนุษยชน (Human Rights) คอืสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีม่นุษยทุ์กคนพงึมโีดยเสมอภาคกนั 

มศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์มโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการใช้ชวีติ การเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ โดยไม่มกีารแบ่งแยกด้วยปัจจยัแห่งเชื้อชาติ สีผวิ ภาษา ศาสนา  

ความเชื่อ ความพกิาร สุขภาพ ความเป็นอยู่ ถิ่นกําเนิด ฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม ระดบัการศึกษา 

ความคดิเหน็ทางการเมอืงทีไ่มข่ดัต่อรฐัธรรมนูญ เพศภาวะ เพศวถิใีด ๆ0   

สทิธมินุษยชนยดึถือในหลกัการที่ว่า “สทิธ”ิ เป็นเรื่องตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน ในการ

ทํางานของสื่อมวลชนเกี่ยวกบัประเดน็ผู้หญิง หลกัการสทิธมินุษยชนถูกนํามาประยุกต์ใช้ โดยในการ

ปฏบิตังิานทุกขัน้ตอนของสื่อมวลชนตอ้งตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูห้ญงิในฐานะทีเ่ป็นมนุษยซ์ึง่
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มศีกัดิศ์ร ีในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงทางเพศหรอืประเดน็ทีม่คีวามอ่อนไหวทางเพศภาวะนัน้ 

ให้ถอืว่าการปกป้องผู้หญงิซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมคีวามสําคญักว่าการได้มาซึง่เน้ือหาเพื่อ

การรายงานข่าวหรอืการผลติรายการโทรทศัน์ ไม่นําเสนอภาพผู้หญิงในลกัษณะที่ด้อยค่า ไร้ศกัดิศ์ร ี

และการนําเสนอเพื่อแสวงหาประโยชน์ในฐานะวตัถุทางเพศ 

ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสิทธิมนุษยชน 

• ในการเสนอข่าวหรอืภาพใด ๆ หนังสือพมิพ์ต้องคํานึงมใิห้ล่วงละเมดิศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษยข์องบุคคลทีต่กเป็นขา่วโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องใหค้วามคุม้ครอง

อย่างเคร่งครดัต่อสทิธมินุษยชนของเดก็ สตรแีละผูด้้อยโอกาส ในการเสนอข่าว

ตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการซํ้าเตมิความทุกขห์รอืโศกนาฏกรรมอนัเกดิแก่เดก็ 

สตรแีละผู้ด้อยโอกาสนัน้ไม่ว่าทางใดทางหน่ึง (ข้อบงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่ง

วชิาชพีหนงัสอืพมิพส์ภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต ิพ.ศ. 2541) 

• ไมบ่รรยายหรอืใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการลงมอืขม่ขนือย่างละเอยีด เช่น การเล่า

รายละเอยีดตัง้แต่การดกัฉุด ไปจนถึงการเปลือ้งผ้า รวมถึงจํานวนครัง้ของการ

ข่มขนื หากเป็นการข่มขนืหมู่ ก็มกัรายงานอย่างละเอียดถึงผู้กระทํา (ซึ่งมชีื่อ

ระบุ) ทีผ่ลดักนัข่มขนืทลีะคน ในบางเหตุการณ์ใช้คําที่แสดงให้เหน็ถงึระยะเวลา

อนัยาวนานตดิต่อกนัของการกระทํา ซึง่ถอืเป็นการข่มขนืซํ้า อกีทัง้ยงัไม่คํานึงถงึ

จติใจของครอบครวั และญาตมิติรของผูถู้กกระทาํ ทีอ่าจไดอ่้านขา่วน้ีเช่นกนั 

(แนวทางการเสนอขา่วเรือ่งเพศ,2549) 

• การปฏบิตัิงานในทุกขัน้ตอน การผลิตรายการในทุกประเภททุกรูปแบบ ต้อง

เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคล 

เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิน่กําเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศสภาพ เพศ

วถิี อายุ ความพกิาร สภาพทางกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรอืความคิดทาง

การเมอืงที่ไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ (ขอ้บงัคบัองค์การกระจายเสยีง

และแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าดว้ยจรยิธรรมของวชิาชพีเกี่ยวกบัการ

ผลติและการเผยแพรร่ายการ พ.ศ. 2552) 

• การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวถิ ีต้องดําเนินการอย่าง

เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์รวมทัง้สทิธแิละเสรภีาพในการรบัรูข้องประชาชน 

แต่ตอ้งมเีหตุผลและคาํนึงถงึความเหมาะสมกบับรรทดัฐานและค่านิยมของสงัคม

เพื่อประโยชน์ทางการศกึษา 

(ขอ้บงัคบัองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าดว้ย

จรยิธรรมของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติและการเผยแพรร่ายการ พ.ศ. 2552) 

• ให้ความสําคญักบัสถานที่และวิธกีารสมัภาษณ์ผู้รอดชีวติจากเหตุการณ์ความ

รนุแรงทางเพศ จาํกดัจาํนวนของผูส้มัภาษณ์และช่างภาพ ต้องแน่ใจว่าผูร้อดชวีติ
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รูส้กึสบายใจ และสามารถเล่าเรือ่งของพวกเขา โดยไม่มคีวามกดดนัจากภายนอก 

รวมถงึจากผูส้มัภาษณ์เอง ในการสมัภาษณ์ทางภาพยนตร ์วดิทิศัน์ หรอืวทิยุ ให้

พจิารณาถงึการใช้ภาพหรอืเสยีงที่อาจบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกบัผู้รอดชวีติ รวมถึง

เรื่องราวในชวีติของเธอหรอืเขา ต้องแน่ใจว่าผู้รอดชวีติจะไม่ได้รบัอนัตราย หรอื

ได้รบัผลกระทบจากการแสดงให้เหน็ภาพบ้าน ชุมชน หรอืสภาพแวดลอ้มทัว่ไป

ของพวกเขา (UNFPA,2014) 

• หากไมแ่น่ใจว่าผูร้อดชวีติจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศจะตกอยู่ในอนัตราย

หรอืไม่ ให้รายงานข่าวเกี่ยวกบัสถานการณ์ทัว่ไปของผู้รอดชวีติแทนการแสดง

ตวัตน ไมว่่าเรือ่งทีนํ่ามารายงานนัน้จะมคีุณค่าขา่วเพยีงใดกต็าม (UNFPA,2014) 

• การเลอืกใช้คํา “ผู้รอดชวีิต” แทน “เหยื่อ”ในกรณีกระทําความรุนแรงทางเพศ

(UNESCO,2012) 

• ส่งเสรมิการนําเสนอภาพหรอืเรื่องราวที่ไม่มลีกัษณะเป็นภาพเหมารวม และไม่

นําเสนอภาพทีเ่น้นเรอืนรา่งของผูห้ญงิ (Asia Media Summit ,2011) 

• งดเวน้การนําเสนอภาพผูห้ญงิในลกัษณะทีด่อ้ยค่า ไรศ้กัดิศ์ร ีและการนําเสนอ

เพื่อเอาประโยชน์ในฐานะวตัถุทางเพศหรอืสนิคา้ (Asia Media Summit ,2011) 

  

4.4 หลกัความเป็นส่วนตวั (Privacy) สื่อมวลชนตอ้งคาํนึงถงึสทิธขิองผูห้ญงิ โดยเฉพาะผูซ้ึง่ 

ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศทีจ่ะไม่ถูกรบกวนในการดําเนินชวีติ สื่อมวลชนต้องใหค้วามเคารพความ

เป็นส่วนตวัในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง ตลอดจนขอ้มลูส่วนตวัของผูห้ญงิซึง่ถูกกระทําความรุนแรง

ทางเพศ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ความเป็นส่วนตวัถอืเป็นสทิธขิองบุคคลที่จะอยู่ตามลําพงัโดยอสิระและ

ปลอดภยั  

ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัความเป็นส่วนตวั 

• มุ่งเน้นการคุม้ครองผู้ถูกกระทํา โดยปกปิดภาพ ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่ สถานทีท่ํางาน 

หลกีเลี่ยงการบรรยายที่ให้รายละเอียดของผู้ถูกกระทําโดยไม่จําเป็น เน่ืองจาก

สงัคมยงัมคีวามเชื่อผดิ ๆ ว่าคุณค่าของผูห้ญงิอยู่ทีพ่รหมจรรยห์รอืความบรสิุทธิ ์

ผูถู้กข่มขนืจงึกลายเป็นผูห้ญงิมตีําหนิ ผู้หญงิที่ถูกกระทําจงึเผชญิกบัสายตาของ

สงัคม และอบัอายกบัการตอ้งเปิดเผยตวั (แนวทางการเสนอขา่วเรือ่งเพศ,2549) 

• หนังสอืพมิพ์จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุลหรอืตําบลที่อยู่ของผู้หญงิและเด็กที่ถูก

ละเมดิทางเพศ รวมทัง้ชื่อ ชื่อสกุลและตําบลทีอ่ยู่ของญาตขิองผู้เสยีหาย ไม่ว่า

กรณใีด ๆ หรอืสิง่ทีท่าํใหรู้ห้รอืสามารถรูไ้ดว้่าผูห้ญงิและเดก็ทีถู่กละเมดิทางเพศ

เป็นใคร (แนวปฏบิตัิเรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญงิและเดก็ถูกละเมดิ

ทางเพศ,2549) 
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• สําหรบัในกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมดิทางเพศได้รบัอันตรายถึงแก่ชีวิต 

ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตวัผู้เสียชีวติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่

จติใจ ชื่อเสยีง เกยีรตคิุณหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดของครอบครวัผูเ้สยีชวีติ หรอื

เพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ (แนวปฏบิตัเิรื่อง การ

เสนอขา่วและภาพขา่วผูห้ญงิและเดก็ถูกละเมดิทางเพศ,2549) 

• ในการสมัภาษณ์และการรายงานขา่วเกีย่วกบัผูร้อดชวีติ จะต้องใหค้วามสนใจเป็น

พเิศษต่อสทิธใินความเป็นส่วนตวัและการรกัษาความลบัของผู้รอดชวีติ การให้

พวกเขามโีอกาสแสดงความคดิเห็น การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจที่อาจส่งผล

กระทบต่อพวกเขา และการปกป้องคุ้มครองพวกเขาจากอันตรายและการถูก

ลงโทษ รวมถงึ “โอกาส” ทีจ่ะเกดิอนัตรายและถูกลงโทษ (UNFPA,2014) 

 

4.5 หลกัศีลธรรม (Moral) คอื หลกัประพฤตปิฏบิตัขิองคนในสงัคม เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิ

ความดชีัว่ตามมโนสํานึกของบุคคล หลกัศลีธรรมเป็นแกนหลกัในจรยิธรรมของสื่อมวลชน มเีป้าหมาย

ควบคุมสํานึกซึง่จะควบคุมพฤตกิรรมด้านดชีัว่ตามขอ้กําหนดของศลีธรรม หลกัศลีธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั

การนําเสนอเน้ือหาในประเดน็ผูห้ญงิของสื่อมวลชน ไดแ้ก่ หลกัความซื่อสตัยใ์นการนําเสนอเน้ือหาอย่าง

ตรงไปตรงมา ความซื่อสตัย์ต่อการรกัษาคํามัน่ที่มไีว้ต่อแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ 

ความซื่อสตัยใ์นการเปิดเผยตวัตนของผูส้ ื่อขา่ว  

ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัศีลธรรม 

• อย่าแต่งเรื่อง ห้ามขอให้ผู้รอดชีวิตเล่าเรื่องหรือแสดงอาการในส่วนที่ไม่ได้

เกีย่วกบัประวตัขิองพวกเขา (UNFPA,2014) 

• ตอ้งแน่ใจว่าผูร้อดชวีติ หรอืผูป้กครองของเขาหรอืเธอรูว้่าพวกเขากําลงัคุยอยู่กบั

ผู้สื่อข่าว อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และความตัง้ใจที่จะนําการ

สมัภาษณ์ไปใช ้(UNFPA,2014) 

• ต้องไดร้บัการอนุญาตจากผูร้อดชวีติ และผูป้กครองของเขาหรอืเธอ ก่อนทําการ

สมัภาษณ์ บนัทกึวดีทีศัน์ และถ่ายภาพ หากเป็นไปได้ และเพื่อความเหมาะสม 

การอนุญาตน้ีควรทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร การอนุญาตต้องมสี่วนทีท่ําใหแ้น่ใจว่า

ผูร้อดชวีติไมไ่ดถู้กบบีบงัคบัในทางใดทางหน่ึง และเธอ/เขาเขา้ใจว่า เธอ/เขาเป็น

ส่วนหน่ึงของเรื่องราวทีอ่าจมกีารเผยแพร่ในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัโลก และควร

ตอ้งแน่ใจว่าการอนุญาตน้ีทําเป็นภาษาของผูร้อดชวีติ และในกรณีของผูร้อดชวีติ

ทีเ่ป็นเดก็ การตดัสนิใจต่าง ๆ ต้องกระทําภายใต้คําปรกึษาจากผูใ้หญ่ทีผู่้รอดชวีติ

เชื่อถอื (UNFPA,2014) 

 



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 64 

4.6 ความหลากหลาย (Diversity) หมายถงึ การยอมรบัในความแตกต่างของการดํารงอยู่ซึ่ง

ความหลากหลายในสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ สีผิว เพศภาวะ เพศวิถี ในพื้นที่

สื่อมวลชนหากมกีารเปิดพืน้ที่ยอมรบัความแตกต่างหลากหลายเกดิขึน้ ก็จะยิง่ทําใหส้ื่อมวลชนสามารถ

เข้าใกล้ความจรงิ ความยุติธรรม และสามารถสร้างทางเลอืกและโอกาสใหม่ ๆ แก่กลุ่มคนที่มคีวาม

หลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิซึง่มคีวามหลากหลายทัง้ในแงบ่ทบาททางสงัคมและบทบาททางเพศ  

ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความหลากหลาย 

• ควรสะทอ้นภาพของผูห้ญงิและผูช้ายท่ามกลางความหลากหลายทางสงัคม วฒันธรรม 

• ควรนําเสนอบทบาทของผูห้ญงิทีม่คีวามหลากหลาย รวมถงึผูห้ญงิทีป่ระสบ

ความสาํเรจ็ในงานทีท่ํา  

• ตอ้งนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในดา้นอาชพี ตําแหน่งและสถานภาพทาง

สงัคม 

•  ตอ้งนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในดา้นอาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา  

• ตอ้งนําเสนอตวัแทนของกลุ่มคนทีม่กัถูกหลงลมืจากสื่อ เช่น ผูห้ญงิพกิารใน

ชนบท ผูห้ญงิกลุ่มพืน้เมอืง ผูห้ญงิในศาสนา (Asia Media Summit ,2011) 

 

4.7 หลกัความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง การให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ได้รบั

ผลกระทบในข่าวความรุนแรงทางเพศ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ที่เกี่ยวขอ้งในเหตุการณ์ได้มโีอกาสที่จะ

พดู การไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอแหล่งขา่วดว้ยเหตุแห่งเพศ การใหค้วามสําคญัในการเปิดพืน้ทีใ่นรายการข่าว/

รายการโทรทศัน์โดยใหท้ัง้หญงิและชายมโีอกาสปรากฏตวัในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีม ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาและ

ภาพในรายการขา่ว ตลอดจนการใชแ้หล่งขา่วหญงิ-ชายในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  

ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัความยติุธรรม 

• ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนัมเีน้ือหาและภาพหญงิชายในสดัส่วนที่เท่า

เทยีมกนั  

• ข่าวและรายการกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมกีารสมัภาษณ์หรอือ้างถึงแหล่งข่าว 

หรอืแหล่งขอ้มลูชาย-หญงิในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  

• ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนัมหีญงิ-ชายที่ปรากฏในฐานะผูใ้หข้่าวอย่าง

เป็นทางการ ผูเ้ชีย่วชาญ และผูใ้หส้มัภาษณ์ในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  

• ขา่วและรายการสถานการณ์ปัจจบุนัมสีดัส่วนจาํนวนชายหญงิทีไ่ดร้บัการสมัภาษณ์

ในฐานะแหล่งข่าว และผูใ้หข้อ้มลูในข่าวทุกประเภทในจาํนวนทีเ่ท่าเทยีมกนั เช่น 

ขา่วการเมอืง ข่าวเศรษฐกจิ ขา่วความขดัแยง้ ข่าวเทคโนโลยแีละขา่วกฬีา เป็นตน้

(UNESCO,2012)                   
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• การใช้เสยีงและแสงทีม่คีุณภาพเท่ากนัระหว่างเพศ เช่น ไม่ใช่เทคนิคด้านแสงที่

อ่อนนุ่มต่อแขกรบัเชญิทีเ่ป็น “หญงิ” เพื่อใหภ้าพออกมาดู “อ่อนโยน” แต่ใชแ้สงที่

คมเขม้ต่อแขกรบัเชญิทีเ่ป็น “ชาย” เพื่อใหภ้าพออกมาด ู“เขม้แขง็”  

• การใชม้มุกลอ้งทีเ่ท่ากนัระหว่างเพศเมือ่จบัภาพบุคคล  

• เลอืกสถานที่ถ่ายทําให้เหมาะสมและเท่าเทยีมกนัทัง้แหล่งข่าวที่เป็นผู้ชายและ

ผูห้ญงิ (Asia Media Summit ,2011) 

 

4.8 หลกัความรบัผิดชอบ (Responsibility) ความรบัผดิชอบหมายถงึหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิโดย 

พจิารณาจากเจตนาที่ด ีความรบัผดิชอบของสื่อมวลชนหมายถึง การทําหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยมี

เจตนาที่จะใหเ้กดิผลทีด่แีก่สงัคม การคํานึงถงึผลกระทบต่อสงัคมเป็นสําคญั การแสดงความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของสื่อมวลชนในข่าวความรุนแรงทางเพศ เช่น การเสนอให้มกีารรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 

กฎหมาย การนําเสนอขอ้มูลหน่วยงาน/องค์กรที่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผู้ถูกกระทําความรุนแรง

ทางเพศ การใชข้อ้มลูประเภทสถติเิพื่ออธบิายความรนุแรงทางเพศในฐานะปัญหาสงัคมแทนทีจ่ะรายงาน

แบบโศกนาฏกรรม การขยายข่าวความรุนแรงทางเพศให้มมีุมมองเชงิสงัคม เพื่อให้สงัคมต้องร่วมกนั

รบัผดิชอบและหาทางออกของปัญหา มใิช่ปล่อยใหเ้ป็นเพยีงปัญหาส่วนตวัของผูถู้กกระทาํความรนุแรง  

ตวัอย่าง ข้อบงัคบั/แนวปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัความรบัผิดชอบ 

• ขยายมติขิองขา่วประเดน็ข่มขนืใหเ้ป็นมากกว่าข่าวอาชญากรรม มากกว่าการเล่า

เหตุการณ์ หรอืเป็นการรายงานความคบืหน้าของคดเีป็นส่วนใหญ่ แต่มมีติอิื่น ๆ 

เข้ามาด้วย เช่น ทศันคติ ค่านิยมเรื่องเพศของสงัคม ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ

ระหว่างคนทีม่เีพศต่าง ๆ กนั เพื่อช่วยใหส้งัคมมคีวามเขา้ใจต่อปัญหาข่มขนืมากขึน้ 

(แนวทางการเสนอขา่วเรือ่งเพศ,2549) 

• ขยายมุมมองของประเด็นข่าวข่มขนืให้มากกว่าปัญหาของปัจเจกชน การเสนอ

ขา่วควรเพิม่บรบิททางสงัคมอื่น ๆ เช่น ความไมป่ลอดภยัในชวีติ การฟ้ืนฟูผูห้ญงิ

ที่ประสบปัญหา ปัญหาจริยธรรมทางเพศ โดยสัมภาษณ์บุคคลที่มีมุมมอง

หลากหลายต่อปัญหาข่มขนืเพื่อสะท้อนให้เหน็ว่าเป็นปัญหาของทัง้สงัคม ไม่ใช่

ชะตากรรมส่วนตวัของผู้หญิงคนใดคนหน่ึง ผู้อ่านจะได้มุมมองและเห็นมติอิื่นที่

กวา้งออกไป (แนวทางการเสนอขา่วเรือ่งเพศ,2549) 

• การใช้ข้อมูลพื้นฐานและสถิติเพื่ออธบิายปรากฏการณ์ความรุนแรงทางเพศใน

ฐานะปัญหาสงัคม แทนทีก่ารรายงานในลกัษณะขา่วโศกนาฏกรรม (UNESCO,2012) 

• การสอดแทรกขอ้มลูการตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในทอ้งถิน่เกี่ยวกบัเรื่องความ

รนุแรงทางเพศ (UNESCO,2012) 
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5. การวิเคราะหก์รณีศึกษาข่าวและรายการโทรทศัน์ท่ีมีปัญหาด้านอคติทางเพศในประเดน็ผู้หญิง 

อคตทิางเพศต่อผู้หญงิเป็นประเดน็ทางสงัคมทีเ่กี่ยวพนัอย่างลกึซึง้กบัฐานคดิของผูค้นในสงัคม 

สื่อมวลชนเป็นทัง้ภาพสะทอ้นของวธิคีดิและผูช้ีนํ้าวธิคีดิของสงัคม การผลติซํ้าอคตทิางเพศต่อผูห้ญงิใน

สื่อจงึเป็นการฝังระบบความคดิให้สงัคมมชุีดความเชื่อในมติเิดยีวกบัทีส่ ื่อนําเสนอ จากกรณีศกึษาข่าว 

รายการโทรทศัน์ และขอ้มลูจากงานวจิยัและเอกสารเกี่ยวกบัจรยิธรรมสื่อมวลชนในประเดน็ผู้หญงิ ได้

ฉายภาพใหเ้หน็ว่าสื่อมฐีานคดิซึง่สะทอ้นอคตทิางเพศเกีย่วกบัผูห้ญงิดงัต่อไปน้ี 

 5.1 วาทกรรมความรนุแรงต่อผูห้ญิงเป็นเร่ืองเลก็  

การใช้ภาษาที่สรา้งให้เหตุการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญงิเป็นเรื่องธรรมดาทีส่ามารถเกดิขึน้ไดใ้น

ชวีติประจําวนั เป็นการประกอบสร้างเหตุผลเข้าขา้งผู้กระทําผดิในการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิง ซึ่ง

ประเดน็น้ีทาํใหน้ํ้าหนกัของการล่วงละเมดิทางเพศดอู่อนลงกลายเป็นความน่าเหน็อกเหน็ใจเขา้มาแทนที ่

7เช่น การทําให้การคุกคามทางเพศ ถอืเป็น “เรื่องเลก็น้อย” ที่สามารถไกล่เกลี่ยยอมความกนัได 7้ ความ

รุนแรงเป็นเรื่องเลก็น้อยเหล่าน้ีสะท้อนผ่านการใช้ภาษาในข่าวที่มน้ํีาหนักเบา เช่น แซว ขีห้ล ีลกัหลบั 

เสรจ็กจิ หน้ามดื 

– ทัง้ 3 คนเสรจ็กจิเรยีบรอ้ย พระใหเ้งนิ 300 และขูอ่ยา่บอกใคร (รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

– ปิดประตูหน้าต่างมดิชดิกลางวนัแสก ๆ ยงัมคีนหน้ามดืปีนเข้าไปงดัหน้าต่างหวงัจะ

ขม่ขนื (รายการ 8 โมงเชา้ ขา่ว 11 สทท.อุบลราชธานี) 

– แค่แซวหญงิถูกไล่ยงิดบั (มตชิน 5 พฤศจกิายน 2545) 

– กรรมาธกิารขีห้ล ี(มตชิน 18 มถุินายน 2545) 

– ล่าไอบ้า้กาม ปีนหอพกั ลกัหลบัสาว (ไทยรฐั 18 กนัยายน 2547) 

วาทกรรมความรุนแรงทางเพศในความหมาย “เรื่องเล็กน้อย” กลายเป็นมายาคติที่ทรงพลงั

อํานาจในขา่วขม่ขนื เพราะสื่อมวลชนสรา้งความหมายใหก้ารข่มขนืคอืเรื่องทางเพศ ซึง่นําไปสู่ความเชื่อ

ซึง่ Benediot (สุกญัญา บุญตานนท,์ ผู้แปล, 2533:10-11) อธบิายว่า การข่มขนืไม่ใช่การทํารา้ยผู้ถูก

ขม่ขนืมากไปกว่าเรือ่งเพศทีท่ํา ผูห้ญงิสนุกสนานกบัการข่มขนื ดงันัน้การข่มขนืจงึเป็นเรื่องสนุกมากกว่าที่

จะน่าห่วงใย แต่ในความเป็นจรงิการข่มขนืใกล้เคยีงกบัความทรมานมากกว่าเรื่องทางเพศ ตราบเท่าที่

คนยงัเชื่อว่า การขม่ขนืเป็นเรือ่งเพศไมใ่ช่การทาํรา้ย ผูห้ญงิจะถูกเชื่อว่าเป็นผูข้อมนัเอง  

ในรายการละครโทรทศัน์ ความรนุแรงต่อผูห้ญงิถูกทาํใหเ้ป็นเรือ่งเลก็น้อยผ่านพฤตกิรรมของตวั

ละครชาย สะทอ้นใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมการนอกใจภรรยา การล่วงละเมดิทางเพศผูห้ญงิอื่น  หรอื ความ

รนุแรงในครอบครวัถอืเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาทีผู่ช้ายไมจ่าํเป็นตอ้งรบัผดิชอบ 

– เจนภพแสดงพฤตกิรรมเจา้ชู้จนเป็นที่รบัรูก้นัทัง้สํานักงาน แต่เขาก็ไม่เคยใส่ใจในคําติ

ฉินนินทาต่างๆ เจนภพหลอกลวงมุตตาใหต้กเป็นของเขา จนกระทัง่นพนภาจบัได ้และ

อาละวาดทําให้มุตตาได้รบัความอบัอายและหายหน้าไป แต่เจนภพก็ทําทรีาวกบัไม่มี

อะไรเกดิขึน้ (แรงเงา ช่อง 3) 
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– ชีพไม่เคยใส่ใจต่อความเจ็บปวดที่ล ัน่ทมได้รบั เขายนิดีเสียด้วยซํ้าหากลัน่ทมตาย 

เพราะเขาจะไดท้ัง้สมบตัแิละไดอ้ยูก่นิกบัรสสุคนธอ์ยา่งเปิดเผย (สุสานคนเป็น ช่อง 7) 

– ภเูบศวรน์อกใจกะรตัไปมผีูห้ญงิอื่น โดยไม่ใส่ใจความรูส้กึของเธอ  ส่วนศวิาคดิว่าจะคบ

กบัสายน้ําผึง้แลว้ตจีากเหมอืนทีเ่คยทาํกบัผูห้ญงิคนอื่น ๆ (สามตีตีรา ช่อง 3) 

5.2 วาทกรรมความรนุแรงทางเพศ เป็นความบนัเทิงของผูล่้า  

การอธบิายเหตุการณ์การคุกคามทางเพศผ่านการเรยีงรอ้ยเรื่องราวดว้ยถ้อยคําทีใ่หค้วามหมาย

เชิงบวกแก่ผู้กระทําผดิ และมคีวามหมายไม่เพยีงแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ยงัสื่อมวลชนยงัเพิม่เสรมิ

ความหมายว่าการคุกคามทางเพศนัน้เป็นเรื่องสนุก ประหน่ึงเป็นการแสดงโชว ์หนังสด ซึง่ประกอบดว้ย

ตวัแสดง และผูช้ม 

– 20 ทรชนวยัรุ่นกรุงเก่าก่อเหตุ โทรม 2 นร.หญงิ ม.3 ยบั ผลดักนัเวยีนเทยีนอย่างเมามนั 

(ขา่วสด 22 กรกฎาคม 2546) 

– วยัรุน่ชาย 5 คน ใชม้ดีจีบ้งัคบัขนืใจ โชวอุ์บาทวก์ลางถนนโล่งแจง้แบบ 1 ต่อ 1 โดย

เสยีสละ 1 คน ยนืถอืมดีคุมเชงิดหูนงัสดเพลนิ (ไทยรฐั 22 กรกฎาคม 2546) 

– พอถงึทีเ่ปลีย่วใชเ้ทา้ถบีรถ 2 สาวลม้ แลว้แยกยา้ยกนัไล่ล่าเผดจ็ศกึ (ไทยรฐั 15 

สงิหาคม 2546) 

– ขณะทีเ่หยือ่พยายามดิน้รนขดัขนื แต่ดเูหมอืนหมดเรีย่วแรง ระหว่างนัน้ชายทัง้ 2 ยงั

หวัเราะอย่างสนุกสนานตลอดเวลา (ไทยรฐั 12 ตุลาคม 2547) 

– 5 โจรกามรุมเรยีงควิ นศ. จบั นศ.หนุ่มมดัตน้ไม ้ใหน้ัง่ดูครบคน ตํารวจล่าจบัทนัท ี2 

(ไทยรฐั 2 มนีาคม 2545) 

ในละครโทรทศัน์ มฉีากทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่า ความรนุแรงต่อผูห้ญงิเป็นเรือ่งสนุกในสายตา 

ของคนอื่นทีม่ผีูห้ญงิเป็นผูถู้กกระทํา และมผีูช้มซึง่อาจเป็นเพื่อนรว่มงานของเธอทีร่บัรูถ้งึความรนุแรง

นัน้แต่ทว่าเพกิเฉย ผ่านนิยามของความบนัเทงิในรปูแบบหน่ึงในสาํนกังาน 

– ทีส่าํนกังานมกัมกีลุ่มคนทีช่อบสอดส่องเรือ่งอือ้ฉาวของคนอื่น และนําไปนินทากนั ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องจรงิหรอืเท็จ คลิปวิดีโอของเจนภพกับมุตตาถูกส่งต่ออย่างรวดเรว็ และ

กลายเป็นประเดน็ใหเ้พื่อนรว่มงานนินทากนัอยา่งสนุกสนาน (แรงเงา ช่อง 3) 

5.3 วาทกรรมว่าด้วยผูห้ญิงคือต้นเหตุของความรนุแรงทางเพศและการทาํแท้ง 

Carol Smart (1976 อา้งถงึใน มาล ีพฤกษ์พงศาวล,ี 2526) ใหท้ศันะว่า หน่ึงในความเชื่อทีม่กีนั

อย่างแพร่หลายที่สุดเกี่ยวกบัเรื่องความรุนแรงทางเพศคอื ความเชื่อที่ว่าความต้องการทางเพศของ

ผูช้ายมกัจะเกดิขึน้อย่างปัจจุบนัทนัด่วน ถ้าผู้ชายถูกกระตุ้นให้เกดิความใคร่แล้วจะไม่สามารถควบคุม

หรอืระงบัได ้ความเชื่อน้ีถูกนํามาเป็นขอ้อา้งว่า ถ้าผูห้ญงิหยอกลอ้ หรอืยัว่ยุใหผู้ช้ายเกดิอารมณ์ขึน้แลว้
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ผูช้ายกระทาํต่อผูห้ญงิเพื่อบําบดัความใคร่จะมาโทษผูช้ายไม่ได ้เพราะความต้องการทางเพศของผูช้าย

รนุแรงมาตัง้แต่กําเนิด รนุแรงจนไมส่ามารถควบคุมได ้ 

วาทกรรมว่าด้วยผูห้ญงิคอืต้นเหตุแห่งการถูกข่มขนื และความรุนแรงทางเพศในรปูแบบอื่น ๆ 

จงึเกีย่วขอ้งกบัสรรีะ การแต่งตวั และพฤตกิรรมของผูห้ญงิเองทีเ่ป็นต้นเหตุทําใหถู้กกระทําความรุนแรง

ทางเพศ  ซึง่รวมถงึกรณขีองการทาํแทง้ดว้ย 

วาทกรรมว่าด้วยสรีระของผูห้ญิง 

– เมื่อเหยื่อสาวหลงผ่านมา แต่หากเหยื่อหน้าตาดคีนรา้ยจะหาทางข่มขนืด้วย (รายการ

ขา่ว 3 มติ ิช่อง 3) 

– ผูต้ายเป็นคนรปูร่างหน้าตาด ีกลุ่มวยัรุ่นจงึเกดิอารมณ์เปลีย่ว (ข่าวสด 12 สงิหาคม 2546) 

– คนรา้ยตอ้งรูจ้กักบัผูต้ายเป็นอยา่งด ีและอาจแอบชอบผูต้าย เน่ืองจากรปูร่างเตบิโตเป็น

สาวเรว็กว่าเพื่อนรุ่นเดยีวกนั (ขา่วสด 5 ตุลาคม 2546) 

– ไอห้ื่นสารภาพอึม๋กว่าแฟนตวั เลยวางแผนชัว่ (ไทยรฐั 16 ธนัวาคม 2546)  

– คาดว่า คนรา้ยน่าจะพาไปทํามดิมีริา้ย เน่ืองจาก นส.จอยเป็นคนหน้าตาด ี(ไทยรฐั 4 

มกราคม 2547) 

– ลงมอืในซอยลบัตา อา้งเหน็เดก็อวบอัน๋ (ไทยรฐั 29 สงิหาคม 2547) 

วาทกรรมว่าด้วยการแต่งกายของผูห้ญิง 

– “ไมไ่ดแ้ต่งตวัโป๊มาก ไมไ่ดใ้ส่ขาสัน้วบั ๆ แวม ๆ (ผูส้ ื่อขา่วตัง้คาํถามถงึการแต่งตวัของ

ผูห้ญงิซึง่ถูกกระทาํความรุนแรงทางเพศ) (รายการนาทฉุีกเฉิน ช่อง 5) 

– สงัเกตเหน็เหยือ่นุ่งกระโปรงสัน้เลยเกดิอารมณ์เพศ (รายการยกทพัข่าวเชา้ PPTV) 

– เหน็เหยือ่สาวนุ่งกระโจมอกเลยอดใจไมไ่หว เหน็ผวิขาวเนียนอวบอัน๋ ฉวยจงัหวะปลุก

ปลํ้า เพราะเขา้ใจว่าสาวจะเออออหอหมกดว้ย (ไทยรฐั 21 มกราคม 2546) 

– ขม่ขนืฆา่ สาวม.6 ใส่โนบรา (ขา่วสด 12 พฤศจกิายน 2547) 

– ไอห้ื่นฆา่โหด สาวใส่เกาะอก ลวงไปจะขยีก้าม เหยือ่สูห้นิทุบหวั (ไทยรฐั 20 พฤษภาคม 2548) 

– สยองภยัสาวรุน่ สายเดีย่ว! บุกขม่ขนืฆ่าคาหอ้ง (ขา่วสด 12 พฤศจกิายน 2542) 

วาทกรรมว่าด้วยความไม่ทันคน การพ่ึงตนเองไม่ได้ ของผู้หญิงเป็นต้นเหตุของ

ความรนุแรงทางเพศ 

– ลวงจากวดั เดก็สาวปฏบิตัธิรรม โดนข่มขนื หลงลิน้ลม ไอก้ามโฉด ชวนไปซือ้หนงัสอื

ธรรมมะ พาเขา้บา้นยํ่ายจีนยบัเยนิ (ไทยรฐั 24 กรกฎาคม 2546) 

– โลน้อลชัช ีขม่ขนืสาว ไวใ้จนกัว่าเครง่ศลี ทีไ่หนไดซ้าตานชดัๆ (ไทยรฐั 21 กนัยายน 2546)  
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– มตุตารูไ้มท่นัเล่หเ์หลีย่มของเจนภพ ทาํใหเ้ธอตกเป็นของเขา อกีทัง้ยงัมผีูไ้มป่ระสงคด์ี

อกีหลายคนมาคอยยุยงใหมุ้ตตาถลาํลกึกบัเจนภพ (แรงเงา ช่อง 3) 

วาทกรรมชุดน้ีจงึนํามาสู่บทสรปุทีว่่า ผูห้ญงิพึง่ตวัเองไม่ได ้ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกป้องดแูล

จากผูอ้ื่น หรอืตอ้งมอุีปกรณ์ป้องกนัตวัเอง 

– คลัง่จบัเมยีเฉือนแลว้ขม่ขนื โชคดเีจา้หน้าทีช่่วยทนั (รายการยกทพัขา่วเชา้ PPTV) 

– หญงิสาวทีอ่ยูค่นเดยีวตามลําพงัอาจตอ้งระมดัระวงัโดยเฉพาะตามหอพกัทีอ่าจไม่มคีน

คอยตรวจตราดแูลอาจตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษ (รายการเชา้น้ีทีห่มอชติ ช่อง 7) 

– หลกีเลี่ยงการเดนิทางคนเดยีวที่เปลี่ยว หากหลกีเลี่ยงไม่ได้ ให้หาเพื่อนร่วมทาง เดนิ

กลบับ้านต้องระมดัระวงั ต้องพกพาอาวุธป้องกนัตวัเองบ้าง สเปรยพ์รกิไทย นกหวดี

เป่าใหค้นช่วย (สมัภาษณ์ตํารวจ) (รายการนาทฉุีกเฉิน ช่อง 5) 

– ขอเตอืนภยัผูห้ญงิทีอ่ยูค่นเดยีว การอยูค่นเดยีวควรป้องกนัตรวจสอบประตูหอ้งนอน 

(สมัภาษณ์ตํารวจ) (รายการนาทฉุีกเฉิน ช่อง 5) 

วาทกรรมว่าด้วยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของผูห้ญิง 

– 4 นร.สาวแอบหนีพ่อแมไ่ปเทีย่วรา้นคาราโอเกะจนไดเ้รือ่ง (ไทยรฐั 22 กรกฎาคม 2546) 

– รวบแก๊ง 3 ทรชน ฉุดข่มขนื นศ.สาวเทีย่วเธค (ไทยรฐั 26 กนัยายน 2546)  

– จบั 11 โจโ๋ทรม 2 สาว ไมส่าํนึก อา้งเหยือ่ใจแตก (ขา่วสด 22 ธนัวาคม 2547) 

ในทัศนะของผู้หญิงที่มปีระสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศ ไม่ยอมรบัการประกอบสร้าง

ความหมายเกี่ยวกบัสาเหตุของการข่มขนืที่สื่อมวลชนนําเสนอว่า เป็นเพราะผู้หญิงมพีฤติกรรมไม่ด ี

พวกเธอใหเ้หตุผลว่า “ไมจ่รงิค่ะ ผูห้ญงิไม่ต้องแต่งตวัโป๊ ผูช้ายมนักเ็อา” “การแต่งตวัของผูห้ญงิไม่เกี่ยว 

เราไมเ่คยแต่งตวัโป๊เลย” หรอื “ ทีว่่าผูห้ญงิเป็นฝ่ายหาเรือ่ง หรอืมายาคตทิีว่่าผูห้ญงิทีเ่ดนิในทีเ่ปลีย่ว ใส่

สายเดี่ยว ถึงจะถูกข่มขนื ความจรงิมนัไม่ใช่ ขนาดใส่ชุดออฟฟิศไปทํางานไปทํางาน 8 โมงเช้า ใต้

สะพานลอย ยงัถูกข่มขนื เดนิลงจากสะพานลอยกถ็ูกข่มขนื บนสะพานลอยกถ็ูกข่มขนื แมแ้ต่ในรถยนต ์

ในโรงแรมมา่นรดูกย็งัถูกขม่ขนื (ปภสัรา ศวิะพริฬุหเ์ทพ,2548) 

ในกรณีของข่าวทําแท้ง ผู้หญิงมกักลายเป็นบุคคลที่สื่อมวลชนเลอืกที่จะตําหนิกล่าวโทษ

ก่อนเสมอว่าเป็นตน้เหตุทีท่าํใหเ้กดิการตัง้ครรภใ์นวยัทีไ่มเ่หมาะสม 

– ผูเ้ล่าข่าวหญงิ: ไม่น่าเชื่อนะคะ โลกยคุปัจจุบนัยงัมบีรรดาเดก็สาว ๆ ทีไ่ม่รูจ้กัระมดัระวงั

ป้องกนัตวัเอง ปล่อยใหม้คีรรภห์รอืมทีอ้ง ทําใหต้อ้งไปทาํแทง้ 

ผูเ้ล่าขา่วชาย: อยูบ่า้นเวลาทบัจะไม่รอ้ง เวลาทอ้งจะใหม้าทําแทง้อยูเ่รือ่ย โอ๊ย เดีย๋วน้ี

คนมนัเป็นแบบน้ีเยอะ (รายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง) 
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                              รายการขา่วภาคคํ่า ช่อง 7  

 

รายการข่าวภาคคํ่า ช่อง 7 นําเสนอสกู๊ปข่าว แม่ใจรา้ยทิง้ลูกแรกคลอด แสดงใหเ้หน็วธิคีดิ

ของสื่อมวลชนที่กล่าวโทษว่าต้นเหตุของปัญหาการทําแทง้มาจากผูห้ญงิ ในงานศกึษาของ กุลภา วจนสาระ 

(2551:64-65) สรุปข่าวทําแท้งในหนังสือพมิพ์ระหว่างปี 2541-2550 ปรากฏว่ายงัมกีารใช้วาทกรรม   

แม่ใจยกัษ์ สรา้งความหมายให้ผู้หญงิเป็นผู้กระทําผดิแต่เพยีงผู้เดยีว เช่น สาวใจแตกรดัคอลูกทิ้งขยะ 

(2542) แม่ใจยกัษ์ใชร้ถทวัรเ์บ่งลูกทิง้ลงสว้ม (2542) แม่ใจยกัษ์คลอดลูก ฟันหวัดบัอนาถ (2544) แม่ใจ

เหี้ยมกนิยาขบัลูก ทชิชูยดัปากทิ้งกองขยะ (2546) แม่ใจยกัษ์ฆ่าทารกทิ้งคลอง 8 เดอืน 6 ศพ (2549) 

นอกจากน้ีพืน้ทีก่ารรายงานขา่วในปัจจบุนัยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการลกัลอบทําแทง้ยงัคงเป็นปัญหาทีท่ําให้

ผูห้ญงิไทยต้องเผชญิและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชวีติของผูห้ญงิ เช่นข่าว แฉยอดทําแทง้ในเมอืงไทย 

เกอืบ 50,000 รายต่อปี (2543) สํารวจหญงิไทยทําแท้ง เสี่ยงตายปีละ 8 แสนคน (2543) ท้องไม่มพี่อ

ยอดพุ่ง พบเกอืบ 5 แสนราย (2544) ผลวจิยัระบุวยัทนีแห่ทําแท้งปีละ 100,000 คน (2547) สลดหญงิ

รกัษาตวัหลงัทําแทง้ 13,833 คน (2550) สถาบนัรามจติต ิเผยเดก็ไทยทําแท้ง 2 แสนคนต่อปี (2550) 

สธ.ตะลงึทาํแทง้เพิม่ปีละแสนคน ทัว่โลกแมเ่สยีชวีติชัว่โมงละ 8 คน (2550) เป็นตน้ 

Marta Lamas (1990 อ้างถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล, 2535:11-12) กล่าวว่า การตรา

บทบาทของผูห้ญงิโดยตรงึไว้กบับทบาทของสตัวท์ี่ใหก้ําเนิดไดน้ี้ คอืทีม่าของการบดิเบอืนเรื่องการทํา

แท้ง โดยมองประหน่ึงเสมอืนว่าการมเีดก็อยู่ในท้องและการคลอดนัน้เป็นเรื่องชวีวทิยาล้วน ๆ ปลอด

จากความซบัซอ้นทางสงัคมและความเป็นจรงิทางอารมณ์ ทางครอบครวั และผลกระทบทางเศรษฐกจิ 

วาทกรรมแม่ใจยกัษ์ จงึเป็นการตราบทบาทของผูห้ญงิโดยตรงึไว้กบัมายาคตขิองความเป็นแม ่ 

การประกอบสร้างบทบาทที่ตายตวัให้ “ผู้หญิง” ว่าเป็น “เพศแม่”โดยไม่สามารถปฏเิสธได้นัน้  ทําให้

ผูห้ญงิไมส่ามารถทาํแทง้ไดไ้มว่่ากรณใีด ๆ เพราะธรรมชาตแิละสงัคมกําหนดใหเ้ธอต้องเป็นแม่ ทัง้ ๆ ที่

ความหมายของการเป็นแม่ที่แท้จรงินัน้ควรหมายถึงผู้ทําหน้าที่ให้ความรกัอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมา 

มากกว่าผูท้ีต่ ัง้ทอ้งแต่ไมป่รารถนาทีจ่ะทาํหน้าทีน้ี่  บุคคลนัน้จงึไม่สมควรทีจ่ะไดช้ื่อว่าเป็นแม่  โดยนัยน้ี

จงึไม่ใช่ผูห้ญงิทุกคนจะสามารถเป็นแม่ได้  ทีน่่าคดิกค็อืในเมื่อสงัคมได้ตราความหมายความเป็นแม่ให้
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เป็นบทบาทหน้าทีอ่นัยิง่ใหญ่และศกัดิส์ทิธิแ์ก่ผูห้ญงิ  แลว้เหตุใดจงึมผีูห้ญงิจาํนวนหน่ึงปฏเิสธทีจ่ะรกัษา

หน้าทีอ่นัมเีกยีรตขิองความเป็นแม่นัน้เสยี เหตุใดสงัคมจงึไม่โอบอุ้มผู้หญงิเหล่าน้ีเพื่อให้ภารกจิสําคญั

ของความเป็นแม่จะได้ดํารงอยู่ต่อไป ตรงขา้มกลบัผลกัไสให้ผู้หญิงที่กําลงัจะเป็นแม่เหล่าน้ีเหล่าน้ีไร้

ทางเลอืก เพราะสงัคมนัน่เองเป็นตวัตัง้ตวัตทีีไ่ม่ยอมรบัผูห้ญงิทอ้งนอกสมรส  ไม่ยอมรบัผูห้ญงิทอ้งทีม่ ี

ความจําเป็นทางเศรษฐกจิ และไม่ยอมรบัผู้หญงิท้องซึ่งถูกปฏเิสธจากชายคนรกั สาม ีหรอืครอบครวั 

การตัง้ท้องของผู้หญิงจงึมใิช่เรื่องธรรมชาติหรอืปรากฏการณ์ทางชวีวทิยาอีกต่อไป หากแต่เป็นการ

ประกอบสรา้งทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง (ชเนตต ีทนินาม,2551)  

วาทกรรมว่าด้วยความบกพร่องของภรรยา เป็นต้นเหตขุองความรนุแรงทางเพศและ

ความรนุแรงในครอบครวั 

– ขม่ขนืลกูในไส ้จนทอ้ง-คลอด อา้งว่าเมยีไมย่อมใหยุ้ง่ (ไทยรฐั 6 สงิหาคม 2548) 

ความบกพร่องของภรรยา โดยเฉพาะการไม่สามารถทําหน้าที่มเีพศสมัพันธ์ได้ หรือใน

รายการละครโทรทศัน์ ตวัละครหญิงที่ไม่สามารถให้กําเนิดบุตรได้ มกัถูกใช้เป็นขอ้อ้างในการนอกใจ

ภรรยาของผู้ชายในละครโทรทศัน์ และเป็นบาดแผลที่ทําให้ผู้หญิงต้องกล่าวโทษตวัเองเสมอ ความ

รนุแรงในครอบครวัทีเ่กดิขึน้มสีาเหตุมาจากความบกพรอ่งในการไม่สามารถมเีพศสมัพนัธก์บัสามแีละไม่

สามารถเป็นแมไ่ดข้องผูห้ญงิ 

– ณฤดรีูส้กึว่าตวัเองเป็นภรรยาทีไ่มด่พีอ เพราะไมม่ทีายาทสบืสกุล (ดอกสม้สทีอง ช่อง 3) 

– ลัน่ทมมสีุขภาพอ่อนแอ ไมส่ามารถใหค้วามสุขทางเพศกบัชพี และมลีกูกบัเขาไมไ่ด ้

(สุสานคนเป็น ช่อง 7) 

วาทกรรมว่าด้วยผู้หญงิเป็นต้นเหตุของความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครวั

เป็นการตอกยํ้าสารตัถะของความเป็นผูห้ญงิดทีีไ่ม่ควรเปิดเผยเน้ือตวัร่างกาย ต้องอยู่กบัเหยา้เฝ้าเรอืน 

เป็นภรรยาและเป็นแม่ทีด่ ีและเน้นยํ้าถงึธรรมชาตขิองสรรีะผูห้ญงิในดา้นความอ่อนแอ มลีกัษณะตัง้รบั 

และปกป้องตวัเองไมไ่ด ้ ซึง่ถูกอา้งซํ้าแลว้ซํ้าเล่าอยูเ่สมอว่าเป็นเหตุผลหลกัทีท่ําใหผู้ห้ญงิต้องยอมรบัต่อ

สภาพที่ตกเป็นรองผู้ชาย วาทกรรมชุดน้ีทําให้สงัคมเหน็ร่วมกนัว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่สมควรถูกลงโทษ

โดยเฉพาะเมื่อผู้หญงิฝ่าฝืนกฎของความเป็นผู้หญงิดตีามกรอบของสงัคม เช่น ออกนอกบ้าน กลบัดกึ 

แต่งตวัไมเ่หมาะสม  หรอืไมส่ามารถเป็นแมไ่ด ้ เป็นตน้ 

5.4 วาทกรรมความรนุแรงทางเพศเป็นเร่ืองส่วนตวั  

สื่อมวลชนมกัมองปัญหาการคุกคามทางเพศว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของปัจเจก มากกว่าเป็น

ปัญหาสงัคม เช่น การมองว่าเป็นเรื่องส่วนตวัของผวัเมยี หรอืเมื่อพบในภายหลงัว่าการข่มขนืเป็นเรื่อง

ของคู่ขา สื่อมกัลดทอนความหมายจากความห่วงใย ความตระหนักถึงภัยอันตราย มาสู่การทําให้

กลายเป็นประเดน็ “ โอละพ่อ” ซึง่ทาํใหร้ะดบัของความตระหนักว่าปัญหาน้ีเป็นปัญหาส่วนรวม หรอื การ

เป็นปัญหาสงัคมลดถอยลง  
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– จไีอกามซาดสิต ์โอละพ่อ ทีแ่ทเ้ป็นคู่ขาแหมม่ เป็นทหารสหรฐั นกัรบสุดเรา้รอ้น กดันม

แฟนเหวอะ ออสซีช่่วยโดนชก (ไทยรฐั 11 พฤษภาคม 2545) 

ในละครโทรทศัน์ เรื่องราวความรุนแรงทางเพศมกัถูกทําใหเ้งยีบเสยีง เพราะถอืเป็นเรื่องส่วนตวั 

– ศวิาเหน็ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างเขากบัสายน้ําผึง้ไมใ่ช่เรือ่งผดิบาปอะไรตราบเท่าทีไ่มม่ี

คนอื่นมาล่วงรู ้(สามตีตีรา ช่อง 3) 

– มนิุนทรไ์ม่มกีารดาํเนินการใด ๆ จากการทีเ่ธอถูกวกีจิขม่ขนื (แรงเงา ช่อง 3) 

กรณีที่ความรุนแรงในครอบครวัเกดิขึน้กบับุคคลสาธารณะ เช่นกรณีของนักรอ้งชื่อดงั เสก 

โลโซ ทาํรา้ยรา่งกายภรรยา รายการขา่วโทรทศัน์หลายช่องกลบัไมม่องว่าเป็นปัญหาส่วนตวั แต่เป็นสิง่ที่

ต้องรายงานสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตามวธิกีารในการรายงานของสื่อโทรทศัน์กลบัเลอืกที่จะนําเสนอ

ภาพความรุนแรงดงักล่าวอย่างตรงไปตรงมาผ่านคลปิ ซึ่งเผยให้เห็นถงึขัน้ตอนของการกระทําความ

รุนแรงอย่างชดัเจน และไม่มกีารพรางหน้าผูเ้กี่ยวขอ้งในเหตุการณ์ แมว้่าตามพระราชบญัญตัคิุ้มครอง

ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550 ในมาตรา 9 ระบุชดัเจนว่า หากมกีารร้องทุกข์ต่อเจ้า

พนกังานในกรณคีวามรนุแรงในครอบครวั หา้มมใิหผู้ใ้ดลงพมิพโ์ฆษณาหรอืเผยแพร่ภาพ เรื่องราว หรอื

ขอ้มูลใด ๆ อนัน่าจะทําให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้กระทําความรุนแรงหรอืผู้ถูกกระทําความรุนแรงใน

ครอบครวั 

                      

                  
 

รายการทุบโต๊ะข่าว Amarin TV นําเสนอคลปิเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครวัของนักรอ้งชื่อดงั โดย

ไมม่กีารพรางหน้าผูเ้กีย่วขอ้ง 
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รายการทุบโต๊ะขา่ว Amarin TV เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงในครอบครวั 

 

จากข่าวเดยีวกนัน้ี รายการเชา้ข่าวชดั ช่อง Thairath TV เลอืกทีจ่ะนําเสนอขอ้มลูดา้นเดยีว

จากการสมัภาษณ์ เสก โลโซ นักรอ้งชื่อดงัซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครวั โดยบท

สมัภาษณ์ของเสก โลโซ ระบุว่า  

“ยอมรบัว่าทํารา้ยร่างกายภรรยาต่อหน้าลูกจรงิ เพราะเป็นเรื่องปกตใินครอบครวั ไม่ซเีรยีสกบั

กระแสสงัคม”  (สมัภาษณ์ เสก โลโซ, รายการเชา้ขา่วชดั ช่อง Thairath TV ) 

การนําเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวดังกล่าว อาจเป็นการทําให้วาทกรรมความรุนแรงใน

ครอบครวัเป็นเรื่องส่วนตวัยงัคงดํารงอยู่ สื่อมวลชนควรมหีน้าที่ชี้ให้สงัคมเหน็ในมุมมองที่หลากหลาย

เพื่อเป็นการรือ้ทาํลายวาทกรรมชุดดงักล่าวลง 

5.5 ความรนุแรงทางเพศ เป็นเร่ือง กรรมเวร ส้ินหวงั ยอมจาํนน  

การอธบิายปรากฏการณ์ความรนุแรงทางเพศโดยผกูโยงกบัถอ้ยคาํทีม่คีวามหมายเชื่อมโยงถงึ

เรือ่ง เคราะหก์รรม กรรมเวร โชคชะตา ความโชครา้ย ชะตากรรมต่าง ๆ ทาํใหส้ถานการณ์ความรนุแรง

เป็นเรือ่งทีต่อ้งยอมรบั ไม่มทีางออก ไมนํ่าไปสู่การหาหนทางแกปั้ญหา 

– ผูเ้คราะหร์า้ยถูกลกูเขยล่วงละเมดิทางเพศ (รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

– นกัเรยีนเคราะหร์า้ยส่วนใหญ่ไมม่ใีครกลา้แจง้ความ คดจีงึเงยีบหายไป (รายการข่าว 3 

มติ ิช่อง 3) 

– เดก็น้อยชะตาโหด หนีไมพ่น้ ขม่ขนื-มาราธอน (ไทยรฐั 9 มกราคม 2546) 

– นร.สาวม.4 สุดโชครา้ย (ไทยรฐั 3 มถุินายน 2546) 
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– 1 ใน 2 เหยือ่โชครา้ย หนีไม่พน้ ถูกลากเขา้ป่าละเมาะ (ไทยรฐั 15 สงิหาคม 2546) 

– เคราะหซ์ํ้ากรรมซดั เหยือ่สาวอนาคตไกลดนัตัง้ทอ้ง  ไดล้กูพกิารทางสมอง แถมถูก

โรงเรยีนพกัการเรยีน (ไทยรฐั 19 กนัยายน 2546) 

– ถงึคราวซวย เหมอืนหนีเสอืปะจระเข ้ถูกโชเฟอรม์หาภยั ออกอุบายขบัพาไปข่มขนื 

(ไทยรฐั 25 มกราคม 2548) 

– ดวงซวย เจอแก๊งบา้กาม รมุโทรมศพทิง้สวนยาง (ไทยรฐั 2 มนีาคม 2548) 

– ดญ.ฟ้า กล่าวว่า ครอบครวัเหมอืนตอ้งคาํสาป แมเ่จบ็ พ่อตดิคุก ตอ้งระหกระเหนิ อาศยั

หลบันอนตามวดัต่าง ๆ จนมาถูกพระเฒ่าบงัคบัข่มขนื (ไทยรฐั 6 พฤศจกิายน 2543)  

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผู้หญงิซึ่งเคยถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ในงานวจิยัของปภสัรา 

ศวิะพริฬุหเ์ทพ (2548) ระบุว่า “ทุกครัง้ทีอ่่านขา่วขม่ขนืจะเจอว่าเหยื่อน่ีคอืผูเ้คราะหร์า้ย พีม่คีวามรูส้กึที่

ไมด่ ีมนัไมใ่ช่การเคราะหร์า้ย มนัเป็นเหตุการณ์ทีเ่ลวรา้ยมากกว่า”  

นอกจากน้ีในรายการโทรทศัน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็น คุณแม่วยัใส ประเดน็ท้องไม่พรอ้ม

และการทาํแทง้  เน้ือหารายการบางส่วนยงัสะทอ้นปัญหาการทาํแทง้ว่าจะส่งผลต่อเรือ่งบาปกรรม  

– เขาและเธอถูกฆาตกรรมตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา ผู้คนมากมายเชื่อว่าวญิญาณเดก็ยงั

อยู่แถวน้ี…การทําแท้งนอกจากเป็นเรื่องผดิกฎหมายแล้วยงัเป็นกรรมหนัก (รายการ

บนัทกึลกึลบั ช่อง 5) 

 

 
                                             รายการไทยรฐันิวส ์โชว ์Thairath TV 

 

  การนําเสนอข่าวการทําแท้ง โดยใช้ฉากเกี่ยวกบัวดั เครื่องเซ่นไหว้ดวงวญิญาณ เป็น

ส่วนหน่ึงทีท่าํใหส้งัคมยงัมองว่าการทาํแทง้เป็นตราบาปของผูห้ญงิและเป็นเรื่องกรรมเวรทีต่้องชดใช ้ซึง่
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อาจส่งผลทาํใหผู้ห้ญงิกลุ่มน้ีถูกตตีราว่าเป็นคนบาป และทําใหมุ้มมองเรื่องการทําแทง้ในฐานะทีเ่ป็นสทิธิ

อนามยัเจรญิพนัธุก์ลายเป็นเรือ่งหลุดหายออกไปจากวงจรของการแกปั้ญหา 

5.6 การคกุคามทางเพศ เป็นอาํนาจของผูช้าย  

รากเหงา้ของปัญหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิเมือ่พจิารณาในเชงิโครงสรา้ง คอืสงัคมไทยวางสถานะ

ของผูช้ายใหม้อีํานาจมากและสรา้งความสมัพนัธ์ในลกัษณะที่ผูห้ญงิตกเป็นรอง ในละครโทรทศัน์ ภาพ

ชนิตาประการหน่ึงของบทบาทผูช้ายในละครคอื ความมอีสิระเสรใีนเรื่องเพศ ซึง่ถอืเป็นรปูแบบหน่ึงของ

อํานาจในการทีจ่ะมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัผูห้ญงิไดม้ากกว่าหน่ึงคน 

– ถงึแม้เจ้าสวัเชงจะมอีายุล่วงเข้าวยัชรา แต่ก็ยงัมคีวามต้องการทางเพศสูง และมภีรรยา

หลายคน (ดอกสม้สทีอง ช่อง 3) 

– ประสทิธิช์ยัเป็นผูช้ายเจา้ชู ้และมชีื่อเสยีงเรือ่งทีผ่่านผูห้ญงิมาแลว้มากมาย (แรงเงา ช่อง 3) 

– มจ.โชตช่ิวงรว ีโปรดปรานสา และเสดจ็ไปบรรทมกบัสาทุกคนืไมห่ยดุหยอ่น จนในทีสุ่ดก็

ถงึชพีติกัษยัขณะทีบ่รรทมร่วมเตยีงกบัสานัน่เอง (อสีา0 รวช่ีวงโชติ0 ช่อง 5)  

– ขณะทีภ่เูบศวรม์สีถานะเป็นสามขีองกะรตั เขากย็งัแอบคบหากบัสายน้ําผึง้ และมผีูห้ญงิอื่น

อกีหลายคน (สามตีตีรา ช่อง 3) 

– ชพีเป็นคนมกัมากในเรือ่งเพศ เมือ่ลัน่ทมไมส่ามารถใหค้วามสุขทางเพศกบัเขาได ้เขากนั

ไปเป็นชูก้บัรสสุคนธ ์ขณะเดยีวกนักย็งัหมายปองอุษาอกีดว้ย (สุสานคนเป็น ช่อง 7) 

อํานาจของผูช้ายทีส่ะท้อนผ่านการมอีสิระในเรื่องเพศจนกลายเป็นสิง่สามญัธรรมดาในรายการ

ละครนัน้ ได้ถ่ายโอนขา้มตวับทมาปรากฏในพื้นที่ข่าวซึ่งแสดงให้เหน็ว่า โลกของความเป็นจรงิในข่าว 

อํานาจทางเพศของผูช้ายถอืเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา 

การใช้ถ้อยคําภาษาของสื่อมวลชนในพื้นที่ข่าวได้แสดงให้เห็นประหน่ึงเป็นการสร้างอํานาจ

ให้กบัผู้กระทําความผดิ ให้มคีวามชอบธรรมในการก่อความรุนแรงทางเพศ บางครัง้ภาษาสามารถ

เชื่อมโยงใหเ้ขา้ใจว่า ผูก้ระทาํความผดิไดร้บัการสบืทอดอํานาจ ผ่านการใชถ้อ้ยคํา  แก๊งล่าสวาทตกทอด

มาจากรุ่นพี ่จอมข่มขนื อาละวาด สงิหด์มกาว จากแนวคดิเรื่องอํานาจของ Michel Foucault “อํานาจ” 

มกัถูกทําให้เขา้ใจว่าเป็นความปกตธิรรมดาหรอืเป็นธรรมชาต ิ(naturalization) และถูกทําใหก้ลายเป็น

ความรู้ความจรงิในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่ออํานาจถูกส่งต่อและผลติซํ้าว่ายวนในสงัคมผ่านพื้นที่

สื่อมวลชน  

– แฉเป็นแก๊งล่าสวาทตกทอดมาจากรุน่พี ่ๆ ครา่สวาทสาวรุน่มาแลว้นบัไมถ่ว้น (ขา่วสด 

2 พฤษภาคม 2546) 

– ตะลงึ ขยีส้าว  30 ราย จอมขม่ขนื รวบหนุ่มเกบ็ขยะหื่น แฉอาละวาดทัว่เมอืง (ขา่วสด 

26 มถุินายน 2547) 

– รวบ 3 สงิหด์มกาว ขม่ขนืฆ่าเปลอืยเดก็หญงิ (ไทยรฐั 13 กนัยายน 2540) 
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การใหอ้ํานาจแก่ผูช้ายในการกระทาํต่อเรอืนรา่งของผูห้ญงิ นําไปสู่การอา้งเหตุข่มขนืผูห้ญงิ

เพราะความรกั  

– หนุ่มช่างตดัผม แอบหลงรกัลกูสาวเจา้ของอู่ซ่อมรถยนต ์แต่อกีฝ่ายไมเ่ล่นดว้ย ดื่มเบยีร์

จนเมาบุกพงัประตูลากข่มขนื (ไทยรฐั 12 ตุลาคม 2547) 

– โจ๋จ ับคู่ขืนใจ 2 สาวฝาแฝด จีบไม่ได้ ใช้วิธีพูด เอาปืนจี้ ขยี้ทัง้คืน (ไทยรัฐ 20 

กุมภาพนัธ ์2548) 

การใชอ้ํานาจของผูช้ายในการข่มขนืหลายกรณีเกดิจาก การใชอ้ํานาจของพ่อ กรณีน้ีนักสตรี

นิยมเหน็ว่า การทีผู่้ชายข่มขนืภรรยา ลูกสาว น้องสาว รวมถงึญาตขิองตวัเองนัน้เป็นตวัอย่างที่ชดัเจน

ทีสุ่ดทีแ่สดงถงึอํานาจของเพศชายทีม่เีหนือเพศหญงิและความรูส้กึเรื่องเพศของเพศหญงิ (ปภสัรา ศวิะ

พริฬุหเ์ทพ, 2548 :14) 

– บางครัง้หนูบอกพ่อเลีย้งว่าเจบ็ แต่เขาไมส่นใจ แต่กย็งัต้องอดทน เพราะคดิว่าไม่มใีคร

ช่วยได ้และพยายามทําใจว่า เขามบุีญคุณกบัเราทีอุ่ตส่าหเ์ลีย้งดเูรามา (ขา่วสด 20 

มกราคม 2545)  

– จนกระทัง่อาย ุ5 ขวบ หลงัจากทีลุ่งอาบน้ําและเชด็ตวัใหเ้สรจ็ ไดอุ้ม้ไปขม่ขนืในครวั 

โดยบอกว่า พ่อรกัหนูนะ ถา้หนูรกัพ่อ ตอ้งใหพ้่อสอนใหรู้จ้กัความรกัว่าเป็นอย่างไร 

(ขา่วสด 6 สงิหาคม 2546)  

การข่มขนื คอืการที่เพศชายใช้อํานาจกระทําต่อเพศหญิงเพราะการข่มขนืไม่ใช่เพื่อสนอง

ความต้องการทางเพศ แต่เป็นผลจากความต้องการแสดงอํานาจและการระบายความโกรธ เพื่อที่จะ

ส่งเสรมิความมัน่คงทางใจของผู้กระทําเอง ในแง่น้ีการข่มขนืจงึเป็นการแสดงออกที่เพศชายใช้ในการ

บรหิารอํานาจ (the exercise of power) ในการจดัการกบัเพศหญงิมากกว่าแรงจงูใจทีม่าจากเรื่องเพศ

และความตอ้งการทางรา่งกาย ( ไพโรจน์ ปัญจประทบี ใน ปภสัรา ศวิะพริฬุหเ์ทพ, 2548 :3) 

ในรายการละครโทรทศัน์ ฉากข่มขนืทีพ่ระเอกกระทําต่อนางเอก เช่นในละครเรื่องแรงเงา “วกีจิ

ข่มขนืมุนินทรด์้วยความเขา้ใจผดิ” (ช่อง 3) การสรา้งความชอบธรรมให้คนปกตเิช่นพระเอก สามารถ

ข่มขืนหรือกระทําอนาจารต่อนางเอกในละครโทรทัศน์ได้น้ี ในทัศนะของผู้ร ับสารเพศหญิงซึ่งมี

ประสบการณ์ตรงในเหตุการณ์ข่มขนืท่านหน่ึง เหน็ว่า “ นางเอกถูกคนรา้ยข่มขนืกจ็ะลุน้ใหม้คีนมาช่วย 

พระเอกมาช่วย ถา้นางเอกกําลงัโดนพระเอกขม่ขนืมนัลุน้ อยากใหพ้ระเอกสมหวงั” อย่างไรกต็ามผูห้ญงิ

ที่มปีระสบการณ์ตรงต่อความรุนแรงทางเพศบางคนปฏเิสธที่จะดูละครที่มฉีากข่มขนื “เหตุผลที่ไม่ดู

เพราะถ้าดูก็จะนึกถงึเรื่องที่เกิดกบัเรา ดงันัน้ไม่ดูดกีว่า อย่างฉากข่มขนืในละคร ไม่ชอบ ไม่อยากดู”  

(ปภสัรา ศวิะพริุฬห์เทพ, 2548 ) ทศันะของผูส้รา้งและผู้กํากบัละครก็เป็นสิง่ช่วยยนืยนัถงึความจําเป็น

ของวตัถุทางเพศ เพื่อตอบสนองตลาดคนดู สร้างภาพตายตวัว่าวฒันธรรมโป๊เปลอืยเป็นรสนิยมของ   

ชนชัน้ล่างซึง่ผูก้ํากบัยํา้ว่าเป็นกลุ่มคนดูทีต่้องการเสพเน้ือหาประเภทน้ี นอกจากน้ีทศันะของผูส้รา้งหนัง



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 77 

ในประเทศตะวนัตกที่ไดต้อกยํ้าว่า “บทข่มขนื” เป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้เพราะผูช้ายต้องการทัง้ยงัสะทอ้นให้

เหน็ความจรงิทีผู่้สรา้งภาพยนตรเ์ชื่อว่า แมแ้ต่ผูห้ญงิเองกช็อบทีจ่ะถูกข่มขนืเช่นกนั
8
 (ชเนตต ีทนินาม

,2551)   

 5.7 ผูถ้กูคกุคามทางเพศ ไม่ใช่มนุษย ์ 

ผูถู้กคุกคามทางเพศถูกทําใหม้คีวามหมายทีต่ํ่าต้อยกว่าความเป็นมนุษย ์ผ่านการใช้คําเรยีกว่า 

“เหยื่อ” ซึ่งมคีวามหมายถงึสตัวท์ีถู่กล่า สตัวท์ีถู่กส่งเขา้หอ้งเชอืด เป็นผตีายโหง วญิญาณเฮี้ยน การใช้

ภาษาเพื่ออธบิายกรยิาอธบิายการกระทําความรุนแรงทางเพศ บ่งบอกว่า ผูถู้กกระทําเป็นวตัถุสิง่ของ ที่

สามารถถูกขยี ้ขงึพดื ยบั เป็นตน้ 

– ใครทีเ่คยตกเป็นเหยือ่ผูต้อ้งหารายน้ี ไปแจง้ความเพิม่เตมิได ้(รายการทนัขา่ว ช่อง 9) 

– ตอนนัน้เหยือ่พยายามดิน้รนขดัขนื (รายการยกทพัขา่วเชา้ PPTV) 

– ขยี ้2 นร. สาวม.2 (ขา่วสด 22 กรกฎาคม 2546) 

– 12 คน โทรมยบั เหยือ่สาว กศน. (ไทยรฐั 14 กุมภาพนัธ ์2547) 

– ขงึพดืรายวนั ฉุดฉนัทนา  ม.3 ขยีก้าม 2 คดซีอ้น (ไทยรฐั 5 กุมภาพนัธ ์2547 

– ล่าไอโ้หดจอมซาดสิต ์ข่มขนืฆา่ ก่อคดสีะเทอืนขวญัชวนขนหวัลุก ฆา่สยองยดัตูเ้ยน็ 

กลายเป็นผตีายโหงแช่เยน็ (ไทยรฐั 9 ตุลาคม 2543) 

– 2 สาวเหยือ่สตัวน์รก ถูกรดัคอตายเคยีง วญิญาณเฮีย้นดลใจใหเ้ดก็ทีอ่อกไปยงินกเจอ 

(ไทยรฐั 9 มกราคม 2544) 

– พาดญ.ชีจ้ดุ หอ้งเชอืด (ขา่วสด 22 มกราคม 2544) 

ในรายการละครโทรทศัน์ ผูห้ญงิจะกลายสภาพไม่ใช่มนุษยใ์นชวีติหลงัความตาย เมื่อยงัมชีวีติ

อยูพ่วกเธอมกัจะเป็นผูถู้กกระทําความรุนแรงในรปูแบบต่าง ๆ ความเป็นหญงิไม่สามารถทําใหเ้ธอต่อสู้

กบัความรุนแรงที่เธอถูกกระทําได้ เมื่อจบชวีติลงพวกเธอถูกทําให้กลายเป็นวญิญาณตามกลบัมาล้าง

แคน้เอาคนื 

                                           
8 ความเชื่อประเภททีว่่า ผูห้ญงิเองกช็อบทีจ่ะถูกข่มขนื อยู่ภายใต้กรอบคดิทฤษฎเีรื่องปมดอ้ยของความเป็น

เพศหญงิ (penis envy) จากการศกึษาของ Freud ทีนํ่าไปสูข่อ้สรุปทีว่่า น่ีเป็นแนวโน้มทีเ่กดิขึน้โดยทัว่ไปของความเป็น

ผูห้ญงิ ขอ้คน้พบน้ีนําไปสูก่ารสรุปของ Helene Deutsch ว่า ผูห้ญงินัน่แหละตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในความเป็นเหยื่อของ

เธอเอง ผูห้ญงิสว่นใหญ่จะมจีนิตนาการในเรื่องเพศสมัพนัธก์บัชายคนรกั (ซึง่มกัจะไม่รูจ้กักนัมาก่อน) ในแบบทีเ่ตม็ไป

ดว้ยความเจบ็ปวดรุนแรง ในหลายกรณีทีค่ดขีม่ขนืขึน้สูช่ ัน้ศาลปรากฏว่า ผูพ้พิากษายงัเชื่อว่าฝ่ายชายถูกกล่าวหาโดย

หญงิทีม่ปัีญหาในเรื่องเพศ (hysterical women) ภาพสะทอ้นทีม่าจากแนววเิคราะหด์งักล่าวปรากฏในบทภาพยนตรท์ี่

ไดส้รา้งใหช้ายผูข้ม่ขนืบุกหอ้งนอนของเหยื่อสาวพรอ้มอาวุธ แต่ในทีส่ดุเหยื่อสาวไดเ้คลบิเคลิม้หลงใหลในตวัชายคนนัน้ 

(Susan Griffin, 1976 อา้งถงึในสธุรีะ ฤกษ์วลัย,์ 2545: 23) 
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– ลัน่ทมไมส่ามารถทําอะไรกบัชพีและรสสุคนธไ์ดใ้นตอนทีเ่ธอยงัมชีวีติอยู ่แต่เมือ่เธอตาย

ไปแลว้ วญิญาณของลัน่ทมกอ็อกอาละวาดสัง่สอนใหทุ้กคนไดรู้ว้่าวญิญาณของเธอยงั

วนเวยีนอยูใ่นบา้น และหวงัใหช้พีและรสสุคนธก์ลบัตวักลบัใจเสยีใหม ่จากนัน้เธอกจ็ะ

ไปชดใชก้รรมเหมอืนผทีัว่ไป (สุสานคนเป็น ช่อง 7) 

จากการศกึษาเรือ่งภาพตวัแทนของผผีูห้ญงิในละครโทรทศัน์ (นิรนิทร ์เภตราไชยอนนัต์,2550)  

สรุปไวว้่า ผผีูห้ญงิ เป็นตวัละครทีเ่กดิขึน้จากการมปีมในใจ ซึง่ทําใหเ้ธอต้องกลายมาเป็นผผีูห้ญงิ ปมในใจ

เหล่าน้ีมกัมรีากที่มาจากการถูกกดขีใ่นระบอบปิตาธปิไตยทัง้สิ้น  แม้ละครผผีู้หญงิจะถูกสร้างขึ้นด้วย

มุมมองบรรทดัฐานของชาย (male norms) แต่กย็งัมอุีดมการณ์ต่อต้านเขา้แทรกตลอดเวลา ดงัเช่นการ

ต่อสูข้องผผีูห้ญงิเพื่อลา้งแคน้ในรปูแบบต่างๆ  

5.8 สถานท่ีเกิดเหต ุกลายเป็นภาพเหมารวมท่ีน่าหวาดกลวัในเร่ืองเพศ 

การสรา้งจดุเน้นในเรือ่งสถานทีเ่กดิเหตุ สรา้งภาพเหมารวมใหปั้ญหาของการคุกคามทางเพศ 

เกดิจากสถานที่ซึ่งมลีกัษณะเปลี่ยว รา้ง ที่มดื  ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกบัฐานคดิ

ของผูค้นในเรือ่งความสมัพนัธท์างเพศทีไ่มเ่ท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย 

– เป็นเพราะทีเ่กดิเหตุห่างไกลจากบา้นมากจงึทําใหไ้ม่มใีครไดย้นิเสยีงของเธอ (รายการ

นาทฉุีกเฉิน ช่อง 5) 

– หลกีเลี่ยงการเดนิทางคนเดยีวที่เปลีย่ว หากหลกีเลี่ยงไม่ได้ ใหห้าเพื่อนร่วมทาง ญาต ิ

เดนิกลบับ้าน เดนิกลบับ้านต้องระมดัระวงั ต้องพกพาอาวุธป้องกนัตวัเองบ้าง สเปรย์

พรกิไทย นกหวดีเป่าใหค้นช่วย (สมัภาษณ์ตํารวจ) (รายการนาทฉุีกเฉิน ช่อง 5) 

– สถานทีอ่าจเป็นปัจจยัสนับสนุน แต่เหตุรา้ยจะไมเ่กดิถ้าไมม่ผีูล้งมอืกระทาํและพลเมอืงดี

ช่วยเหลอืไดท้นัท่วงท ี(ข่าว 3 มติ ิช่อง 3) 

– จดุทีค่นรา้ยนิยมมากทีสุ่ดคอื รมิถนนเสน้ทางสายเปลีย่ว (ขา่ว 3 มติ ิช่อง 3) 

– ใครทีพ่กัอยูบ่า้นคนเดยีวโดยเฉพาะหญงิสาว ใหร้ะวงัตวัหน่อย โดยเฉพาะกลบับา้นคํ่า 

บา้นอยู่ทีเ่ปลีย่วตอ้งระวงั (รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

– แก๊งหื่นเจอคุก 20 ปี คดฉุีดนร.สาว ลากขยีก้ามตกึรา้ง (สยามรฐั 1 สงิหาคม 2546) 

– ลากสาวออฟฟิศ ขม่ขนืยบั อุกอาจใตส้ะพาน (ไทยรฐั 20 กุมภาพนัธ ์2546)  

– ฉุดสาว 15 ลากขนืใจ ทีบ่า้นรา้ง (ไทยรฐั 11 พฤษภาคม 2547) 

– ซุ่มดกัฉุดจุดเปลีย่ว มดีบงัคบัลากเขา้ป่า ขยีย้บัเยนิสุดทารณุ (ไทยรฐั 17 กรกฎาคม 2547) 

ในขณะที่พื้นที่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นสถานที่ซึ่งปลอดภยัที่สุด ได้แก่ครอบครวั วดั โรงเรยีน 

รวมทัง้พื้นที่สาธารณะซึ่งมีคนพลุกพล่านกลับเป็นสถานที่ซึ่งมีการกระทําความรุนแรงทางเพศไม่

แตกต่างจากซอยเปลีย่วเลย เช่น 
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– หื่นทัง้บา้น พ่อ ปู่  ลุง รมุข่มขนื ดญ. 9 ขวบ (ไทยรฐั 8 มนีาคม 2543) 

– ตลบหลงัรวบ อจ.บา้กาม เคลมศษิยส์าว (ไทยรฐั 27 สงิหาคม 2543) 

– 3 โลน้หื่น ลวงเดก็ 12 ขม่ขนืมาราธอน 2 ปี(มตชิน 23 กรกฎาคม 2544) 

– ลากขม่ขนืกลางทอ้งสนามหลวง ตร.ล่า 3 ขอทานเขมรรว่มก๊วน (สยามรฐั 6 ธนัวาคม 2546) 

5.9 พรหมจารี ความบริสุทธ์ิ ความสาว เป็นปัจจยัสาํคญัในการรายงานข่าว 

การขม่ขนืเป็นความรุนแรงทางเพศทีร่า้ยแรงมากทีสุ่ด ดงัจะปรากฏใหเ้หน็ว่าในพืน้ทีส่ ื่อเมื่อพูด

ถึงภยัทางเพศ ข่าวข่มขนืจะเป็นประเด็นที่มกีารนําเสนอมากที่สุด
9
เพราะนอกจากจะเป็นการกระทํา

ความรุนแรงทางตรงต่อร่างกายผู้หญงิแล้ว ยงัเป็นการทําลายความเป็นตวัตนของผู้หญงิให้ย่อยยบัไป 

โดยเฉพาะสงัคมที่ยงัคงตดิอยู่ในกบัดกัทีว่่า ผูห้ญงิทีด่ตี้องรกัษาพรหมจารไีวจ้นถงึวนัแต่งงาน ในละคร

โทรทศัน์ คุณค่าของผูห้ญงิคอืผูท้ีย่งัคงรกัษาความบรสิุทธิข์องตนเอาไว ้(ชเนตต ีทนินาม,2551)  

- วกีจิรูส้กึรกัมุนินทรม์ากยิง่ขึน้ เมื่อไดท้ราบว่าแทท้ีจ่รงิมุนินทรเ์ป็นผูห้ญงิสาวบรสิุทธิท์ีย่งั

ไมเ่คยผ่านชายใดมาก่อน (แรงเงา ช่อง 3) 

- ประสทิธิช์ยัหลงรกัรชันกเพราะเขา้ใจว่าเธอเป็นหญงิสาวบรสิุทธิ ์(แรงเงา ช่อง 3) 

- มรว.โสภาพรรณวดเีป็นหญิงสาวบรสิุทธิ ์การที่เธอหนีตามสมศกัดิจ์งึสรา้งความเสื่อมเสยี

ชื่อเสยีงแก่ราชสกุล ทาํใหห้มอ่มพริม้โกรธจนถงึขัน้ประกาศตดัขาดความเป็นแม่ลูก (อสีา0 

รวช่ีวงโชต ิช่อง 5)  

- ครอบครวัของพศุิทธิไ์ม่เหน็ด้วยกบัการแต่งงานของเขากบักะรตั เพราะรงัเกยีจว่าเธอเคย

ผ่านการแต่งงานมาแลว้ถงึสามครัง้ จงึไดช้ื่อว่าเป็นผูห้ญงิกาลกณิกีนิผวั (สามตีตีรา ช่อง 3) 

ในพืน้ทีข่องการรายงานขา่ว ขา่วขม่ขนืไดท้าํหน้าทีผ่ลติซํ้าความชอบธรรมใหก้บัวาทกรรม 

พรหมจารีด้วยการนําเสนอ ประเด็นการเสียหรือไม่เสียเยื่อพรหมจรรย์ ให้กลายประหน่ึงเป็น

องคป์ระกอบขา่ว หรอืคุณค่าขา่วทีส่ําคญั ในการรายงานข่าวข่มขนื เป็นการแสดงใหเ้หน็การเผยตวัของ

วาทกรรมความรนุแรงทางเพศ ใหไ้มเ่พยีงแค่เป็นแค่ความเจบ็ปวดทางร่างกาย ซึง่หมายถงึความรุนแรง

                                           
9 การนําเสนอเรื่องราวทางเพศเฉพาะในพืน้ทีข่า่วในรอบ 10 ปี ตัง้แต่ พ.ศ.2441-2550 พบว่า เน้ือหาข่าวทาง

เพศที่ถูกนําเสนอมากที่สุด ได้แก่ การข่มขนื คดิเป็นสดัส่วน 38% รองลงมาคอื ความรุนแรงทางเพศ 26% อนามยั

เจรญิพนัธุ ์12%  ความหลากหลายทางเพศ 7% และการทําแท้ง 5% เป็นต้น (กุลภา วจนสาระ,2551:40) นอกจากน้ี 

สถติ ิในปี 2556 ซึง่เกบ็รวบรวมขอ้มลูเฉพาะขา่วในหนงัสอืพมิพ ์5 ชื่อฉบบั ไดแ้ก่ ไทยรฐั เดลนิิวส ์คมชดัลกึและมตชิน 

พบว่าในรอบปี 2556 หนังสอืพมิพท์ัง้ 5 ชื่อฉบบัดงักล่าวมกีารรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศทัง้หมดมากถงึ 169 ข่าว 

ขา่วความรุนแรงทางเพศทีพ่บมากทีสุ่ดไดแ้ก่ข่าวข่มขนื รองลงมาคอืข่าวอนาจาร ข่าวพยายามข่มขนื ข่าวคา้ประเวณี 

และขา่วความรุนแรงทางเพศทีช่ายกระทาํต่อชาย ตามลาํดบั  (มลูนิธหิญงิชายกา้วไกล,2557:27)  
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ทางตรง แต่ยงัสะทอ้นความรุนแรงเชงิโครงสรา้งและวฒันธรรม
10

ในการประกอบสรา้งความหมายทีโ่น้ม

นําไปสู่การทําลายตัวตนของผู้หญิง จากความบรสิุทธิส์ู่ความแปดเป้ือนของผู้หญิงผู้ถูกกระทําเหยื่อ

เคราะหร์า้ยถูกเจาะไขแ่ดงเป็นครัง้แรก (สยามรฐั 8 มกราคม 2546) 

– แฉเหยือ่สาวรายหน่ึง ถูกขยีพ้รหมจารยีบั ขณะถูกกกัขงั (ไทยรฐั 26 กุมภาพนัธ ์2546) 

– สงัคมวปิรติ นร.ชายป.1 กระทาํทารณุกรรมทางเพศ จบัเพื่อนนกัเรยีนหญงิหอ้ง

เดยีวกนัวยั 7 ขวบ ขงึพดืกลางหอ้งเรยีน แลว้ถลกกระโปรงรมุโทรมดว้ยการใชม้อืและ

ไมเ้รยีวทะลวงพรหมจารจีนเลอืดสาด (ไทยรฐั 19 กนัยายน 2540) 

การให้ความสําคญัต่อประเดน็พรหมจารทีําใหปั้ญหาความรุนแรงทางเพศมุ่งเน้นไปทีผู่้หญงิวยั

เดก็และวยัสาวมากกว่าผูห้ญงิวยัชรา ดงัตวัอย่างข่าวการค้าบรกิารทางเพศ เมื่อมผีูค้า้บรกิารทางเพศที่

ถูกจบักุมตวัโดยเจา้หน้าทีต่ํารวจมผีูห้ญงิ อายุ 50 ปีรวมอยู่ดว้ย ผูป้ระกาศข่าวของสถานีโทรทศัน์ ต่าง

แสดงท่าทผี่านคาํพดูและน้ําเสยีงทีป่ระหลาดใจปนขบขนั ขณะทีข่อ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศ

และการถูกเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศนัน้สามารถเกดิขึน้ไดก้บัทุกวยั 

ผูป้ระกาศหญงิ: รูไ้หมคนขายบรกิารทางเพศในข่าวอายุน้อยกีปี่ 25 ปี ยงัเอ๊าะๆอยู ่รู้

ไหมอายุมากสุดเท่าไหร่ 

ผูป้ระกาศชาย: 30 มัง๊ 

ผูป้ระกาศหญงิ: ดถููกกนัเกนิไปแลว้ 50 ปี 

ผูป้ระกาศขา่วชาย: วา้ย คุณยาย 

ผูป้ระกาศหญงิ: ทาํไมพดูจาหยาบคายขนาดน้ี 

(รายการคุยโขมง บ่าย 3 โมง ช่อง 9) 

การใหค้วามสาํคญัต่อประเดน็ “พรหมจาร”ี ในรายงานข่าว ไดแ้สดงใหเ้หน็อคตใินวาทกรรมของ

สื่อมวลชนอยู ่3 ประการดว้ยกนัคอื (ชเนตต ีทนินาม,2551) 

                                           
10 ความรุนแรงทางตรง เป็นความรุนแรงทีเ่หน็ไดด้ว้ยตาเปล่าและรบัรูไ้ดท้างประสาทหู เช่น การทุบต ีการจกิผม 

การขูต่ะคอก การด่าทอ การขวา้งปาของ จนถงึการฆา่ เป็นตน้ 

 ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง หมายถงึโครงสรา้งเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ทีว่างบทบาทความเป็นหญงิใหด้อ้ย

และมคีุณค่าตํ่ากว่าบทบาทความเป็นชาย 

ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม เป็นความรุนแรงทีม่รีากลกึฝังแน่นในฐานคตขิองสถาบนัหลกัต่าง ๆ เช่น ศาสนา 

อุดมการณ์ ครอบครวั การศกึษา จารตีประเพณี และระบบความเชื่อต่าง ๆ ทําใหผู้ห้ญงิยอมรบัสถานะทีด่อ้ยกว่าโดย

ไม่ตัง้คาํถามและทาํใหผู้ห้ญงิสว่นใหญ่ยอมรบัความรุนแรงทีม่ต่ีอตนเอง (กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ,2546:1) 
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ประการแรก สื่อได้ให้ความสําคญัต่อการถูกคุกคามทางเพศของเดก็หญิงและผู้หญิงโสด

มากเป็นกรณีพเิศษ การทีร่ายงานข่าวต้องเพิม่ประเดน็การเสยีหรอืไม่เสยีความบรสิุทธิล์งไป ได้ทําให้

การข่มขนืเดก็และผูห้ญงิโสดกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและเพิม่ความน่าสนใจมากกว่าการข่มขนืผูห้ญงิ

สูงอายุ ผู้หญงิที่แต่งงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่หญงิพนักงานบรกิาร มกัเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกเพกิเฉย

มากทีสุ่ดในกรณทีีถู่กขม่ขนื เพราะสงัคมตอ้งการหลกัฐานเรือ่ง “ความบรสิุทธิ”์ ของฝ่ายหญงิ เพื่อยนืยนั

ว่าผูห้ญงิทีถู่กขม่ขนืนัน้เป็นผูห้ญงิดแีละมไิดย้นิยอมกบัการขม่ขนื หญงิทีไ่มบ่รสิุทธิม์กัถูกตัง้ขอ้สงสยัไวก่้อน  

วาทกรรมพรหมจารไีดท้าํใหผู้ห้ญงิกลุ่มหน่ึงซึง่ปราศจากเยื่อพรหมจรรย ์ กลายเป็นบุคคลไร้

สทิธไิรเ้สยีงที่จะได้รบัการปกป้องในร่างกายของเธอเอง ในกรณีน้ีเป็นการใชปั้จจยัเบื้องหลงัเรื่อง “ชน

ชัน้” มาแบ่งแยกความเป็น “หญิงดีมพีรหมจารี” ออกจาก “หญิงไม่ดีไม่มพีรหมจารี” ทัง้ๆที่ไม่ว่า

เหตุการณ์ข่มขนืจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนใด ไม่ว่าเธอเหล่านัน้จะม ีชนชัน้ วยั สรรีะ อาชีพ เชื้อชาต ิ

สถานภาพสมรส หรอืสถานภาพทางสงัคมแบบใด เธอทัง้หมดเหล่าน้ีสมควรอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บัความเหน็

อกเหน็ใจและช่วยเหลอืจากสงัคมอยา่งเท่าเทยีมกนั  

ประการท่ีสอง การใหค้วามสาํคญักบัการรายงานขา่วเรือ่ง “เยือ่พรหมจรรย”์ ยงัเป็นการเบน

ความสนใจของขา่วขม่ขนืไปทีเ่รือ่ง “สรรีะรา่งกาย” เท่ากบัเป็นการสรา้งจุดเน้นใหส้งัคมมองเหน็เพยีงแค่ 

“ความรุนแรงทางตรง” ที่เกดิขึน้ต่อผู้หญงิเท่านัน้ แท้จรงิแล้วการข่มขนืมไิด้สมัพนัธ์แค่ความเจบ็ปวด

ทางกายเท่านัน้ แต่สิง่ทีแ่ฝงฝังอยู่ภายในปัญหาทีส่ําคญัยิง่กว่าคอื ประเดน็เชงิโครงสรา้งและวฒันธรรม 

ทีจ่ดัวางความสมัพนัธท์ีไ่มเ่ท่าเทยีมระหว่างหญงิชายและกลบลบมใิหม้องเหน็ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง

และเชงิวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ต่อผูห้ญงิไดโ้ดยงา่ย  

ประการท่ีสาม การเน้นความสําคญัของข่าวไปที่ “เยื่อพรหมจรรย”์ เป็นการลดทอนคุณค่า

ความเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิให้เหลอืเพยีง “เศษเสี้ยวหน่ึงของร่างกาย” ซึ่งมสีภาพไม่ต่างไปจาก “วตัถุ

พยานแห่งคดอีาชญากรรม” ที่ต้องใชเ้พื่อการยนืยนัในฐานะทีเ่ยื่อพรหมจรรยน์ัน้เป็นประจกัษ์พยานชิ้น

สาํคญัของการขม่ขนืในกระบวนการยตุธิรรมและสื่อกไ็ดเ้พิม่คุณค่าของความเป็นวตัถุนัน้ใหก้ลายเป็นสิง่

ทีล่ดทอนคุณค่าความเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิ 

5.10 ถกูข่มขืน ต้องแจ้งความทนัที 

วาทกรรมว่าดว้ยการข่มขนืแลว้ตอ้งรบีแจง้ความทนัทไีดส้รา้งปัญหาทําใหเ้รือ่งการขม่ขนืตอ้ง 

เงยีบเสยีงลง ผูห้ญงิส่วนหน่ึงทีถู่กขม่ขนืไมก่ลา้เขา้แจง้ความ
11

 และมบีางส่วนรรีอทีจ่ะเขา้แจง้ความ ซึง่ 

 

                                           
11 ผลการศกึษาเรื่อง ทศันคตขิองบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมต่อปัญหาการดําเนินคดขี่มขนืกระทําชําเรา 

(ปนดัดา พนัธุพ์าณิช, 2535) พบว่าบุคลากรในกระทรวงยุตธิรรมส่วนใหญ่ เหน็ว่า ค่านิยมทีเ่ชื่อว่า ผูห้ญงิมสี่วนทําให้

เกดิการขม่ขนืกระทาํชาํเรา ค่านิยมเรื่องหญงิตอ้งรกันวลสงวนตวั ค่านิยมทีเ่ชื่อว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องทีค่วรปกปิดไม่ควร

นํามาพูดต่อหน้าสาธารณชน ค่านิยมเรื่องความกตัญ�ูรู้คุณ ค่านิยมที่เชื่อว่าชื่อเสยีงของวงศ์ตระกูลหรือชื่อเสยีง

สถาบนัเป็นสิง่สาํคญั สง่ผลใหผู้ห้ญงิทีถู่กขม่ขนืไม่กลา้เขา้แจง้ความ  



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 82 

อาจนําไปสู่ความเสยีเปรยีบของตวัผูห้ญงิเองในการพจิารณาคดขีองศาล
12

  นอกจากอบัอายแลว้ พวก

เธอยงักลวัทีจ่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุในการข่มขนืเสยีเอง 

– ถูกขม่ขนื 2 เดอืน ทาํไมเพิง่มาโวย (ไทยรฐั 15 มกราคม 2546)  

นอกจากน้ี บางครัง้ผู้หญิงมกัถูกตัง้คําถามจากสื่อมวลชนว่า เหตุการณ์การล่วงละเมดิทางเพศ 

นัน้เป็นเรือ่งจรงิหรอืไม ่

– ไมใ่ช่การแกลง้โกหกหลอกลวงว่ามปีระจาํเดอืน แต่มปีระจาํเดอืนจรงิ ๆ (รายการทนัขา่ว 

ช่อง 9) 

ในละครโทรทศัน์เมื่อมฉีากข่มขนืเกดิขึน้ ตวัละครหญงิมกัยอมจาํนนต่อชะตากรรมมากกว่า

จะใชช่้องทางกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมมาช่วยในการหาทางออกใหก้บัชวีติ 

– มนิุนทรไ์ม่มกีารดาํเนินการใดๆ จากการทีเ่ธอถูกวกีจิขม่ขนื (แรงเงา ช่อง 3) 

นักสตรนิียมสายสงัคมนิยม วเิคราะห์ว่าระบบโครงสรา้งสงัคมวฒันธรรมแบบถอือํานาจชาย

เป็นใหญ่ ชะตากรรมและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของผู้หญิงจะถูกกําหนดให้ต้อยตํ่ากว่า ค่านิยมของ

สงัคมจะมกับบีคัน้ไม่ให้ผูห้ญงิปรปิากพูดเรื่องการข่มขนื เพราะถอืว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสยี  สุดทา้ยผูห้ญงิ

ส่วนหน่ึงจงึจาํยอมรบัชะตากรรมทีเ่กดิขึน้ 

5.11 วาทกรรมว่าด้วย “สรีระ ภมิูหลงั ภาพถ่ายของผู้หญิง” องคป์ระกอบท่ีขาดไม่ได้ในข่าว 

การลงภาพถ่ายของผูถู้กกระทาํความรนุแรงทางเพศอาจทาํใหส้ถติคิดขีม่ขนืกระทาํ 

ชําเราน้อยกว่าความเป็นจรงิ เพราะมผีู้หญงิจํานวนมากทีอ่บัอายและไม่กลา้เขา้แจง้ความกบัเจา้หน้าที่

ตํารวจ เน่ืองจากกลวัตกเป็นขา่ว (อลงกรณ์ พลบุตร ใน วชัระ จริฐติกิาลกจิ,2550:5)  

                                           
12 ตามแนวคําพพิากษาของศาลฎีกา ระยะเวลาในการดําเนินการของหญงิผูเ้สยีหายในคดขี่มขนืเป็นปัจจยั

สาํคญัต่อการวนิิจฉยัของศาล ถา้หากหญงิไดบ้อกเล่าเรื่องราวแก่ผูอ้ื่นทนัททีีส่ามารถกระทําไดร้วมถงึการแจง้ความต่อ

เจา้หน้าทีต่ํารวจภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ การใหป้ากคําของหญงิกจ็ะถูกพจิารณาว่าน่าเชื่อถอืและรบัฟังเป็นความ

จรงิได ้ตรงกนัขา้ม หากหญงิปล่อยใหเ้วลาจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทอดยาวออกไป โดยไม่ยอมกระโตกกระตากใหผู้้อื่น

รบัรูเ้มื่อมโีอกาส รวมทัง้การแจง้ความทีอ่าจตอ้งล่าชา้ออกไป ในกรณีเช่นน้ี การใหถ้้อยคําของฝ่ายหญงิกเ็ป็นสิง่ทีช่วน

ใหม้ขีอ้พรุิธน่าสงสยัและไม่มคีวามน่าเชื่อถอืแก่การรบัฟัง (สมชาย ปรชีาศลิปะกุล, 2552:17-18) 
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 รายการยกทพัข่าวเช้า ช่อง PPTV เปิดเผยภาพนาททีี่เจา้หน้าที่ตํารวจเขา้ช่วยผู้หญงิซึ่งถูก

สามขีม่ขนืและทํารา้ยร่างกาย จากภาพจะเหน็ขัน้ตอนการกระทําความรุนแรงทีช่ดัเจน รวมทัง้สรรีะของ

ทัง้ผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํถูกเปิดเผยในหน้าจอโทรทศัน์  

 

                         
                    รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3              รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9 

                                                                                                                             

                     
                         รายการจดุชนวนข่าว Nation Channel 
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รายการเรื่องเล่าเช้าน้ี ช่อง 3 รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9 และรายการจุดชนวนข่าว 

Nation Channel ถ่ายภาพผูห้ญงิซึง่ถูกล่วงละเมดิทางเพศ ภาพทีป่รากฏมลีกัษณะไมเ่หมาะสมเน่ืองจาก

เน้นทีร่่างกายของผูเ้สยีหาย แมจ้ะมกีารเบลอภาพในส่วนใบหน้า แต่การซูมภาพร่างกายเฉพาะส่วนถอื

เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนเพราะรา่งกายของผูห้ญงิบางส่วน เช่น ตน้แขนและขา สามารถเชื่อมโยงกบัภาพใน

จนิตนาการในเรือ่งเพศและฉากของการถูกกระทาํความรนุแรงทางเพศ 

นอกจากน้ีใน ข่าวการค้าบรกิารทางเพศ ในเหตุการณ์ที่มกีารจบัผู้ค้าบรกิาร หรอืช่วยเหลือ

ผูห้ญงิทีถู่กล่อลวงมาคา้บรกิารทางเพศ รายการข่าวโทรทศัน์จะปกปิดใบหน้าผูห้ญงิทีค่า้บรกิารแต่ใชว้ธิี

ถ่ายเรอืนร่างของพวกเธอแทน ร่างกายในส่วนทีเ่ป็นเป้าหมายของการรายงานข่าวคอื เรยีวขาของพวก

เธอซึง่เชื่อมโยงกบัจนิตนาการในเรือ่งเพศ 

       
 

                   
                                           

                                                     รายการขา่ว 3 มติ ิ

 

รายการข่าว 3 มติิ นําเสนอภาพผู้หญิงในข่าวการค้าบรกิารทางเพศ หลายภาพเน้นร่างกาย

เฉพาะส่วน ในเอกสาร Sex worker and sex work in South Africa A guide for Journalist and 

Writers (2014) ระบุว่า ภาพของผูค้า้บรกิารทางเพศทีป่รากฏในสื่อมวลชนถูกทําใหม้ลีกัษณะเหมารวม

ในเรือ่งรา่งกายซึง่ถูกตดัทอนแยกส่วน ใหเ้หลอื เฉพาะ หน้าอก สะโพก กน้ และขา  
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                                          รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 

รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3 นําเสนอภาพ ณ นาทซีึง่มกีารเขา้ช่วยเหลอืผูห้ญงิใหร้อดพน้จาก 

การถูกกระทําความรนุแรงทางเพศในรถแทก็ซี ่ภาพขา่วขณะเกดิเหตุการณ์ความรนุแรงทางเพศอาจทํา

ใหเ้หน็แงมุ่มทีไ่มเ่หมาะสมและละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูถู้กกระทาํ 

 

                        
                                    

                                     รายการเรือ่งจรงิผ่านจอ ช่อง 7 

 

รายการเรือ่งจรงิผ่านจอ ช่อง 7 นําเสนอภาพส่วนหน่ึงของรา่งกายของผูเ้สยีชวีติจากการถูก 

ขม่ขนืบนรถไฟ ในบทบรรยายไดอ้ธบิายภาพน้ีว่า ก่อนเสยีชวีติผูถู้กข่มขนืน่าจะเจบ็ปวดและทรมานมาก

เน่ืองจากเน้ือตวัของศพมลีกัษณะขนลุกตัง้ชนั  
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                                       ภาพการล่อซือ้บรกิารทางเพศ รายการขา่ว ช่อง TNN 

 

                     
 

                             ภาพการล่อซือ้บรกิารทางเพศ  รายการสนามข่าว ช่อง 7 

 

รายการขา่ว ช่อง TNN และ รายการสนามขา่ว ช่อง 7 นําเสนอภาพเหตุการณ์ขณะล่อซือ้บรกิาร

ทางเพศ และนําไปสู่ภาพการถูกจบักุมผู้หญงิซึง่ค้าบรกิารทางเพศ ความสมจรงิของเหตุการณ์นาทต่ีอ

นาทเีช่นน้ีอาจนํามาสู่การละเมดิสทิธขิองผู้หญงิซึ่งอยู่ในสภาพร่างกายและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม 

และยิง่เป็นการทําให้ภาพการคา้บรกิารทางเพศถูกลดทอนเหลอืเพยีงมติเิดยีวคอื การกล่าวโทษผู้หญงิ

ในฐานะผู้กระทําความผิด ขณะที่การค้าบรกิารทางเพศมคีวามเชื่อมโยงในหลายมติิของปัญหาเชิง

โครงสร้างสังคมและวฒันธรรม ขณะที่ผู้ใช้บรกิารทางเพศซึ่งคือผู้ชายกลับหลุดรอดไปจากการถูก

ประกอบสรา้งความหมายในครัง้น้ี การนําเสนอภาพการล่อซื้อบรกิารทางเพศได้สรา้งอคตทิางเพศต่อ
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ผูห้ญงิ ในวาทกรรมการล่อซือ้บรกิารทางเพศไดย้กสถานะของผูช้ายใหก้ลายเป็นผูกุ้มอํานาจในการสรา้ง

ความเป็นระเบยีบของสงัคมผ่านการบงัคบัใชก้ฎหมาย ส่วนหญงิคา้บรกิารทางเพศต้องอยู่ในสถานะของ

ผูท้ี่เป็นต้นเหตุของการทําผดิกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่วธิกีารแก้ปัญหา ทว่ากลบัทําให้ภาพของอคตทิางเพศ

ยงัคงดาํรงอยู่
13

 

การประกอบสรา้งวาทกรรมความเป็นอื่น เป็นปัจจยัสําคญัทีท่ําใหก้ารใชค้วามรุนแรงเป็นเรื่องที่

ไมผ่ดิจนเกนิไปสาํหรบัผูก้ระทาํ การเป็นพวกเขาไมใ่ช่พวกเราทาํใหค้วามเป็นอื่นของผูห้ญงิซึง่คา้บรกิาร

ทางเพศ ถูกนําไปเชื่อมโยงกบัความเกลยีดชงั ซึ่งกลายเป็นปัญหาทบัซ้อนสู่ความรุนแรงทางตรง การ

เหยยีดผู้หญิงซึ่งค้าบรกิารทางเพศโดยมองแค่ว่าเป็นเพยีงปัญหาของผู้หญงิไม่เกี่ยวกบัผู้ชาย เท่ากบั

เป็นการบดิเบอืนที่จะมองไปยงัเหตุผลเบื้องหลงัของโครงสรา้งสงัคมทุนนิยมชายเป็นใหญ่ที่กดดนัให้

ผู้หญงิเหล่าน้ีไม่มทีางเลอืกทางเศรษฐกิจ โครงสรา้งสงัคมและวฒันธรรมไม่มทีางออกให้แก่พวกเธอ 

ผูห้ญงิเหล่าน้ีจงึถูกกดีกนัออกจากชนชัน้แรงงานและถูกใหค้วามหมายว่าเป็นอาชญากร โรครา้ย บุคคล

ทีน่่ารงัเกยีจประเภทหน่ึงทีต่อ้งกําจดั (Walkowitz 1980, in Cabezas, 1998, p.81)   

 

 

                                           
13 นัยนา สุภาพึง่  เคยใหส้มัภาษณ์ไวอ้ย่างน่าสนใจเกี่ยวกบัประสบการณ์ทีเ่คยตามเจา้หน้าทีต่ํารวจเขา้ไปช่วยเหลอื

ผูห้ญงิในซ่องว่า “สิง่ทีรู่ส้กึมาก ๆ คอืเวลาเขา้ไปในซ่องกบัตํารวจ ตํารวจพาเขา้ไปช่วยผูห้ญงิ หลงัจากไดร้บัขอ้มูลว่ามี

ผู้หญิงถูกกกัขงับงัคบัไว้ที่นัน่ที่น่ี จะมกีารเข้าไปล้อม ขณะที่ตํารวจกรูเขา้ไป ภาพที่เห็นจะเป็นความวุ่นวาย แตก

กระเจงิกนัไป ผูช้ายบางคนยงัเพิง่ลุกขึน้มาแต่งตวั บางคนยงัรดูซบิกางเกง บา้งกท็าํหน้าตาประหลาด ๆ ต่าง ๆ กนัไป 

อาจเป็นเพราะอารมณ์คา้ง สว่นผูห้ญงิกจ็ะลุกวิง่หนีออกจากซ่อง รูส้กึสะเทอืนใจมากเลยนะทีผู่ห้ญงิต้องเป็นฝ่ายวิง่หนี 

ในขณะทีผู่ช้ายยงัเออ้ระเหยลุกขึน้มาใสก่างเกงใสเ่สือ้ผา้ น่ีมนัอะไร คนทาํกจิกรรมร่วมกนั กจิกรรมครัง้น้ีมนัเป็นกจิกรรมที่

คนสองคนร่วมกนักระทํา ทําไมคนหน่ึงผดิ และอกีคนไม่ผดิอย่างเหน็ไดช้ดั ผู้ชายจะกลวัแต่ว่าหนังสอืพมิพจ์ะถ่ายรูป

ตวัเองไปลง แลว้เมยีจะเหน็กเ็ท่านัน้ น่ีคอืสิง่ทีส่ะเทอืนใจว่าทําไมกฎหมายบา้นเมอืงมนัถงึไดเ้ลอืกปฏบิตัอิย่างรุนแรง

เช่นน้ี ในฐานะผูห้ญงิคนหน่ึง รูส้กึว่าทาํไมกฎหมายจงึใหค้วามคุม้ครองอะไรกบัผูช้ายมากขนาดน้ี กฎหมายการนัตดีว้ย

ซํ้าไปทีจ่ะใหผู้ช้ายลุกขึน้มามคีวามสมัพนัธท์างเพศโยการซือ้ขายซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากฎหมายบา้นเมอืงไม่ไดเ้หน็คุณค่า

ของความเป็นมนุษย”์ (สมัภาษณ์ นยันา สภุาพึง่ ในอรสม สทุธสิาคร,2539:130) 
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                     รายการสถานีข่าวระวงัภยั (nation channel) 

 

รายการสถานีข่าวระวงัภยั Nation Channel ไปยนืถ่ายทําบรเิวณหน้าบ้านของผู้หญงิซึ่งถูก

ข่มขนื อีกทัง้ยงัใช้สถานที่ภายในบ้านเป็นฉากสําหรบัการสมัภาษณ์ผู้เสียหาย แม้ไม่มกีารเปิดเผย

บา้นเลขที ่แต่ภาพสถานทีซ่ึง่ปรากฏในขา่วสามารถนําไปสู่การจดจาํไดข้องบุคคลทัว่ไป 

ไมเ่พยีงแต่ขา่วความรนุแรงทางเพศเท่านัน้ หากเป็นประเดน็ข่าวทีเ่ป็นกระแสใหม่ในสงัคม เช่น 

ข่าวอุ้มบุญ ผู้หญงิซึ่งเป็นแม่อุ้มบุญ มกัถูกมองจากสื่อว่า ไม่อยู่ในข่ายทีค่วรได้รบัการปกป้อง ถงึแมว้่า

ผู้หญงิเหล่าน้ีถูกโครงสร้างทางสงัคมเศรษฐกิจผลกัให้เธอต้องใช้ร่างกายเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม ดงัที่

ปรากฏว่ามสีถานีโทรทศัน์บางช่อง ไม่ได้พรางใบหน้าผู้หญงิที่รบัจา้งอุ้มบุญ นอกจากน้ีสถานีโทรทศัน์

บางช่องมกีารพรางหน้าเฉพาะผูห้ญงิรบัจา้งอุ้มบุญทีเ่ป็นหญงิไทยเท่านัน้ แต่ในกรณีทีม่กีารใชภ้าพข่าว

จากต่างประเทศ จะไมม่กีารปกป้องสทิธขิองผูห้ญงิต่างชาตเิหล่าน้ี รวมทัง้ในกรณีทีเ่ป็นหญงิต่างชาตใิน

ประเดน็อื่น เช่นการคา้บรกิารทางเพศ สื่อมวลชนมกัขาดความระมดัระวงัในการปกปิดขอ้มลูส่วนตวัของ

ผูห้ญงิต่างชาต ิเช่น รายการข่าว 3 มติ ิช่อง 3 ถ่ายภาพหนังสอืเดนิทางของหญงิชาวลาวซึ่งคา้บรกิาร

ทางเพศ เผยใหเ้หน็ขอ้มลู ชื่อ นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง วนัเดอืนปีเกดิ 
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                               ขา่วภาคคํ่า ช่อง 5 เปิดเผยใบหน้าแมอุ่ม้บุญ 

 

 

                  

                         เรือ่งเด่นเยน็น้ี ช่อง 3 เปิดเผยใบหน้าแมอุ่ม้บุญ 
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           ขา่วภาคคํ่า ThaiPBS ใชแ้หล่งข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศ เปิดเผยใบหน้าแม่โดยสายเลอืด 

และแมอุ่ม้บุญ 

 

                      
 

            รายการขา่ว 3 มติ ิช่อง 3 นําเสนอขอ้มลูส่วนบุคคลของหญงิชาวลาวซึง่คา้บรกิารทางเพศ 

5.12 การข่มขืนเป็นเคร่ืองมือเพ่ือการล้างแค้น 

วาทกรรมการข่มขนืเป็นเครื่องมอืลา้งแคน้ของผูช้าย สะทอ้นใหเ้หน็ปัจจยัเบือ้งหลงัคอืปิตาธปิไตย

ทีค่อยกํากบัวาทกรรมชุดน้ีอย่างใกล้ชดิ ตวัอย่าง ละครโทรทศัน์มฉีากใช้การข่มขนืผูห้ญงิเพื่อล้างแค้น 

ดงัเช่นในเรื่อง แรงเงา (ช่อง 3)  นพนภาส่งลูกน้องไปคุกคามมุนินทรห์วงัทีจ่ะใหข้่มขนื เพราะแคน้ใจใน

สิง่ทีม่นิุนทรก์ระทาํกบัเธอ  

ในโลกความเป็นจรงิพื้นที่ข่าวได้ทําหน้าที่สะท้อนเน้ือหาทํานองน้ีเช่นกนั โดยมทีัง้ การข่มขนื

และฉุดครา่หญงิเป็นตวัประกนั  

– อาจจะโกรธแคน้ทีถู่กแจง้จบัจนตดิคุกหวัโต จงึวางแผนตามสะกดรอยเขา้ไปขม่ขนืในไร่

ดงักล่าว (ไทยรฐั 28 กรกฎาคม 2546) 
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– ไอห้นุ่มบ่อกุง้ ขม่ขนืลกูเสีย่ มาทวงค่าลกูกุง้ ไมม่จี่ายแลว้ยงัปลุกปลํ้าทําเมยี (ไทยรฐั 1 

มถุินายน 2548) 

– ลงมอืขม่ขนืและฆ่าเพราะฝังใจว่าไมใ่ช่ลกูตวัเอง (ขา่วสด 8 กรกฎาคม 2542 

– ไปขอยมืเงนิแลว้ไม่ได ้แคน้พ่อทาํกบัลกู ลากไปขยีใ้นป่าไผ่ (ไทยรฐั 25 มถุินายน 2542)  

Nicholas Groth (สุกญัญา บุญตานนท์, ผู้แปล, 2533:11) เรยีกผู้ชายผู้ข่มขนืผู้หญงิด้วย

ความแคน้ว่า “The Anger Rapist” ผูช้ายประเภทน้ีข่มขนืเพื่อแก้แคน้ เขาโกรธแคน้ใครบางคน หรอืบางสิง่

บางอยา่งในชวีติของเขา หรอืบางทอีาจจะเป็นชวีติของเขาทัง้หมด ผูถู้กข่มขนืซึง่เขาเลอืกอย่างไม่ตัง้ใจ

เป็นวตัถุใกล้มอืที่จะช่วยให้เขาระบายความโกรธแค้นออกไป เขาต้องการที่จะลงโทษใครบางคนเพื่อ

ความเป็นธรรมแก่ตวัเขาเอง และอาจจะกล่าวรา้ยผูถู้กข่มขนืของเขา ผูข้่มขนืคนหน่ึงได้รบัโทษ 99 ปี 

สาํหรบัอาชญากรรมในเทก็ซสั ไดแ้สดงอาการคลา้ย ๆ จะกล่าวรา้ยเหยื่อของเขาว่า “ …ผูห้ญงิทําใหเ้ขา

ชอกชํ้าอย่างมากมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น แม่ พี่สาว ป้า แต่นัน่ไม่ใช่สิง่สําคญั เท่ากบัเป็นเครื่องหมายว่า 

เขาไดแ้กแ้คน้คนเหล่าน้ี” 

อย่างไรกต็ามหากลองใชก้รอบแนวคดิสตรนิียมสายสงัคมนิยมที่มฐีานความเชื่อว่าความไม่เท่า

เทยีมระหว่างหญงิชายเกดิจากรากความคดิทีว่่าผูห้ญงิเป็นเพยีงปัจจยัการผลติของผูช้ายและครอบครวั 

โดยนัยน้ีผู้หญงิจงึเป็นเพยีงสมบตัขิองผู้ชาย การข่มขนืจงึเป็นวธิกีารละเมดิต่อทรพัยส์นิของสามหีรอื

บดิามารดาของฝ่ายหญงิ การใชก้ารข่มขนืเป็นเครื่องมอืในการล้างแคน้ผูช้าย เป็นเสมอืนการใชอ้ํานาจ

ทําลายหรอืช่วงชงิปัจจยัการผลติของฝ่ายตรงขา้ม การข่มขนืจงึมใิช่การละเมดิสทิธใินเน้ือตวัร่างกาย

ของผูห้ญงิแต่เพยีงประการเดยีว (ชเนตต ีทนินาม,2551) 

5.13 อคติเช้ือชาติในข่าวข่มขืน 

ความรนุแรงในชวีติมนุษยน์ัน้ดาํรงและแพรห่ลายอยูไ่ดก้ด็ว้ยการกระทําของตวัมนุษยเ์องในการ

แยกตนเองและกลุ่มของตนออกจากผู้อื่นและกลุ่มอื่น การที่มนุษย์แยกตวัออกจากมนุษย์คนอื่นได้ก็

เพราะมนุษยส์รา้ง “เอกลกัษณ์” ขึน้มาเป็นชุด ๆ ภายใต้มายาการแห่งเอกลกัษณ์น้ี มนุษยส์ามารถใช้

ความรุนแรงต่อผู้อื่นได้ไม่ยากหากเกิดความขดัแย้งขึน้ ตวัอย่างของเอกลกัษณ์ในระดบัใหญ่ คอืชาติ

อันมีกฎหมายและภูมิศาสตร์เป็นกรอบ และเชื้อชาติอันมีสีผิวและลักษณะโครงกระดูกเป็นกรอบ 

(ชยัวฒัน์ สถาอานันท์, 2539:43-44) ทัง้ “ความเป็นชาติ” และ “เชื้อชาติ” มสี่วนสําคญัในการสร้าง    

วาทกรรมความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงในระดบัปัจเจกรวมทัง้สงัคม การที่รายการโทรทศัน์ ข่าว

หนงัสอืพมิพ ์ใหค้วามสําคญักบัการเน้นยํ้าอตัลกัษณ์ของผูก้ระทําความรุนแรงทางเพศโดยเชื่อมโยงกบั

เชือ้ชาต ิจะนําไปสู่การสรา้งภาพเหมารวมสู่ความเกลยีดชงัระหว่างกนั 

– คนทาํงานใหร้ะวงั ไอ้พวกเขมร พม่า มทีัง้คนดคีนไม่ด ี(ผูส้ ื่อข่าวสมัภาษณ์ผูถู้กกระทํา

ความรนุแรงทางเพศ) (รายการนาทฉุีกเฉิน ช่อง 5) 

– ไทยใหญ่ชัว่ ขม่ขนืสาว 15 ยกพวกตพีอ่รอ่แร ่ตร.สัง่ล่าเฉียบขาด (ไทยรฐั 11 กนัยายน 2542) 
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– รวบพม่าโหด เชอืดนายจา้ง ขม่ขนืฆา่ลกูวยั 12 ชาวบา้นลอ้มทัง้คนื  จบัไดก้ระทบืสลบ 

(ไทยรฐั 5 สงิหาคม 2545) 

– ตามล่าไอล้าวโหด ฆาตกามวปิรติ ฆา่ข่มขนืเดก็ 8 ขวบ (มตชิน 20 เมษายน 2538) 

– ล่าไอก้ะเหรีย่งโหด ฆ่า-ขม่ขนื สาวทอ้ง 4 เดอืน แคน้ไม่ยอมใหย้มืเงนิ (28 มถุินายน 2537) 

ในทางกลบักนั กรณทีีเ่ป็นการขม่ขนืนกัท่องเทีย่วจากประเทศทีพ่ฒันาแลว้ วธิคีดิของสื่อมวลชน

และสงัคมมกัทําใหเ้หน็ถงึวาทกรรมทวมิาตรฐาน (double standard) เกี่ยวกบัอคตใินเชือ้ชาต ิกล่าวคอื

วาทกรรมในชุดน้ี ทําใหค้วามรุนแรงทางเพศทีเ่กดิขึน้กบันักท่องเทยีวทีม่กีําลงัและฐานะทางเศรษฐกจิมี

ความสําคญัระดบัชาต ิเกี่ยวโยงกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และมมีติคิวามรุนแรงระหว่างความ

เป็นเชือ้ชาต ิซึง่เบนความหมายของความรุนแรงทางเพศจากความไม่สมดุลเชงิอํานาจระหว่างผูก้ระทํา

และผูถู้กกระทาํ ไปสู่มติทิางเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว ภาพลกัษณ์ และความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

– เรื่องน้ีประเทศไทยเสียชื่อเสียงแน่ เพราะไปข่มขนืนักท่องเที่ยวต่างชาติ (นายอุทยั 

พมิพใ์จชน ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ใน ขา่วสด 6 มถุินายน 2546) 

– จบั 2 ชาวเขา ฆา่ขม่ขนืออสซี ่ชวนฮึม่ โทษหนกั (มตชิน 7 กุมภาพนัธ ์2543)  

– โชเฟอร ์2 แถวโฉดลวงนกัท่องเทีย่วสาวชาวนอรเวยข์ยีก้ามทําลายการท่องเทีย่ว 

(ไทยรฐั 10 กนัยายน 2543) 

– ปิดเกาะระดมล่า ไอห้ื่นข่มขนืแหม่ม (ไทยรฐั 7 ตุลาคม 2543) 

5.14 ใส่ความเป็นดราม่า (ละคร) ลงในข่าว 

สื่อมวลชนใช้ท่วงทํานองการรายงานข่าวการคุกคามทางเพศในลกัษณะของการเล่าเรื่องแบบ

ตคีวามใส่สสีนัเหมอืนเล่าละคร เขยีนนิยาย เป็นการแสดงใหเ้หน็การปรแิตกจาก  “การรายงานข่าวความ

รนุแรงทางเพศ ทีเ่น้นอธบิาย สรรีะ ภมูหิลงั เหตุการณ์” สู่ “ การรายงานข่าวแบบเล่าเรื่อง” (dramatized 

news) ทีเ่น้นการบรรยายใหเ้หน็เรอืนรา่ง อารมณ์ ความรูส้กึ ตวัละคร ฉาก อย่างชดัเจน แสดงใหเ้หน็ว่า

มไิดย้ดึถอืเฉพาะแก่นสารของขอ้เทจ็จรงิในการรายงานข่าวแต่เพยีงอย่างเดยีว หากสอดแทรกอารมณ์

ความรูส้กึลงไปในข่าว โครงสรา้งการเขยีนข่าวจงึมไิดเ้ป็นเพยีงการรายงานความจรงิ แต่กลบักลายเป็น

ท่วงทาํนองในลกัษณะเดยีวกบัฉากหน่ึงในละคร สมจรงิ และเลยีนแบบได ้การรายงานข่าวดว้ยลลีาแบบ

ละครน้ีเป็นกระบวนการลดทอนขอ้เทจ็จรงิประเภทหน่ึง และยิง่เป็นการตอกยํ้าใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธท์ี่

ไมเ่ท่าเทยีมระหว่างหญงิชายภายใตก้ารกํากบัของปิตาธปิไตย  

– เรือ่งน้ีเปิดเผยเพราะ พ่อ ตา น้องชายตาอกี 2 คน เกดิความหงึหวงจะแย่งหลบันอนกบั

น้องเลยเกดิเป็นคลา้ยๆศกึชงินาง (รายการเรือ่งเล่าเสารอ์าทติย ์ช่อง 3) 
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– ผูป้ระกาศ 1: บา้นตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางป่าออ้ยคอยรกั  

ผูป้ระกาศ 2: โหบรรยากาศได ้บรรยากาศมนัเปลีย่ว อนัตราย (รายการ 8 โมงเชา้ ขา่ว 

11 สทท.อุบลราชธานี) 

– แต่งคาวบอย บุกขม่ขนืเศรษฐนีี เสรจ็กจิแลว้รดูทรพัย ์ ไอห้ื่นสุดเหมิ บอกกูจะมาหามงึ

อกี (สยามรฐั 9 มถุินายน 2543) 

– จบัโจรกุหลาบแดง ล่าสวาท ในอพารท์เมนท ์ทิง้กุหลาบเป็นทีร่ะลกึ (ขา่วสด 9 

พฤษภาคม 2543) 

ในรายการข่าวโทรทศัน์ การใช้สถานการณ์จําลองเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ

ประกอบเสยีงสมัภาษณ์ของผู้ถูกกระทํา ทําให้รายการยิง่เขา้ใกล้ความเสมอืนจรงิ เน่ืองจากไม่ได้เป็น

เพยีงการถ่ายทอดผ่านทางเสยีง ทว่ามภีาพจาํลองเหตุการณ์ร่วมดว้ย บางครัง้การปล่อยเสยีงสมัภาษณ์

เน้นไปทีร่ะดบัเหตุการณ์ ซึง่เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึระดบัของความรุนแรงทางตรง มากกว่าความรุนแรงเชงิ

โครงสรา้งซึง่เป็นตน้ตอของปัญหา 

– เขาจบัหนัหลงั แลว้เอามอืสอดเขา้ไปในอนันัน้…(สมัภาษณ์ผูถู้กกระทําความรุนแรง ใน

รายการ นาทฉุีกเฉิน ช่อง5 ) 

– หลอกใหจ้บัอวยัวะเพศ จบัหน้าอกและลูบไลเ้น้ือตวัในกุฏ ิสําเรจ็ความใคร่ดว้ยมอืในกุฏ ิ

(รายการเบิง่ขา่วเมอืงอุดรธานี) 

รายการโทรทศัน์ที่เป็นรายการสมัภาษณ์ การตัง้คําถามที่มลีกัษณะของการถามยํ้าใน

รายละเอยีดเหตุการณ์ เป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งความเป็นละครเรา้อารมณ์ (dramatize)ให้เกดิขึน้ใน

รายการ และเป็นการเปิดแผลในใจของผูถู้กกระทําความรุนแรง รวมทัง้การปล่อยเสยีงตํารวจขณะกําลงั

สอบสวนผูต้อ้งหากเ็ป็นส่วนหน่ึงของการเสนอซํ้าความรนุแรงไดเ้ช่นกนั 

– พธิกีร: คุณแมถ่ามไหมว่าครเูคา้ทาํอะไรลกู 

คุณแม:่ ลกูสัน่ รอ้งไห ้เล่าว่าครชูอบจบันมหนู 

พธิกีร (ยํา้ประเดน็ดว้ยน้ําเสยีงตกใจสุดขดี) : ครชูอบจบันมหนู! คอืครไูปจบันมน้อง ขอ

อนุญาตนะ หน้าอกน้อง ถา้ไมใ่หจ้บัจะไมใ่หเ้รยีนคอมพวิเตอร ์

(รายการปากโป้ง ช่อง 8) 

– ผู้สื่อข่าว: แล้วที่บอกว่าโดนพ่อที่ไม่ใช่พ่อจรงิ ๆ ข่มขนื เขาทําบ่อยมากน้อยแค่ไหน 

(รายการระวงัภยั Nation Channel) 

– ตํารวจ: ผู้เสยีหายใส่กางเกงหรอืกระโปรง แล้วเราข่มขนืเค้าไปกี่ครัง้ (รายการยกทพั

ขา่วเชา้ PPTV) 
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การอธบิายสภาพศพอยา่งละเอยีด แมไ้มม่ภีาพถ่าย กเ็ป็นส่วนหน่ึงของการทาํใหข้า่วม ี

ความเป็นดราม่า และเป็นการตอกยํ้ารายละเอยีดของเหตุการณ์ซึง่สะเทอืนใจและไม่คํานึงถงึความรูส้กึ

ของครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ  

– ลกูสาวอาย ุ28 ปี อยูใ่นสภาพนอนควํ่าหน้าและเสยีชวีติ ลกัษณะร่างกาย กางเกงถูกรดู

ขึน้มา มรีอ่งรอยของการถูกล่วงละเมดิทางเพส มอืทัง้ 2 ขา้งถูกมดัไพล่หลงัดว้ยเสือ้ยดื

ลายการต์ูน ลิน้จุกปาก ลําตวัมรี่องรอยการมดัจนเขยีวชํ้า ไหล่ขวาและลําตวัมรี่องรอย

จากการถูกทาํรา้ยหลายแห่ง (รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

– แก้มตายแล้ว นอนควํ่าหน้า ขาขา้งหน่ึงยดัเข้าไปในพงหญ้าแล้วมอืคล้าย ๆ คุดคู้อยู่

อยา่งน้ีเหมอืนหนาว เหมอืนตอ้งการไออุ่น (รายการเรือ่งจรงิผ่านจอ ช่อง 7) 

การเรา้อารมณ์ให้ข่าวความรุนแรงทางเพศมลีกัษณะของความเป็นละคร หรอืน่าสลด 

หดหู่จนไรท้างออก ในรายการโทรทศัน์ ประเภทเล่าข่าว ผู้ดําเนินรายการมกัอุทาน เพื่อแสดงอารมณ์

ความรูส้กึรว่มไปกบัขา่วดว้ยเสมอ 

– ผูด้าํเนินรายการหญงิ : …มาถูกขม่ขนืซํ้า ตอนน้ีทอ้งไดส้องเดอืน 

ผูด้าํเนินรายการชาย: โอโ้ห 

ผูด้าํเนินรายการหญงิ: ปรากฏว่าผูเ้ป็นแมม่าพบเอาไมห้น้าสามต ี 

ผูด้าํเนินรายการชาย: โอว้ 

(รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9) 

– เมือ่ทอ้งโตใกลค้ลอดแลว้ โอ ้คุณเอ๊ย (รายการหผูึง่ยามเชา้ BrightTV) 

– อือ้ฮอื หดหู่ ขอแสดงความเสยีใจดว้ยนะฮะ เรือ่งแบบน้ี (รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

– อูห้ ูแปลก แต่อยา่เพิง่สรปุ (รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

– โอโ้ห ลายสกัทัง้ตวั (รายการทนัขา่ว ช่อง 9) 

– โอย้ โหดเหีย้มมากจรงิๆ  ขา่วอยา่งน้ียงัมอียู(่รายการเรื่องเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศที่มลีกัษณะของการทําใหส้มจรงิ ใส่ความเป็นดราม่า

ลงไปเช่นน้ี ส่งผลต่อผูร้บัสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญงิทีถู่กขม่ขนืส่วนหน่ึง อาจปฏเิสธการเปิดรบัสารที่

เกี่ยวกบัการข่มขนื ด้วยเหตุผลที่ว่า “ไม่อ่าน เพราะสลดใจ ตอกยํ้าให้คดิถงึเรื่องของตนเอง”  “หนูไม่

อยากให้พูดถึงคําว่าข่มขืนเลยค่ะ มนักระทบจิตใจหนูค่ะ ก็มนัมีสิทธิตอกยํ้าค่ะ เห็นข่าวตามหน้า

หนงัสอืพมิพอ์ยา่งน้ี เขาว่าขม่ขนือะไรอยา่งน้ี แลว้ทน้ีีสลดใจค่ะ รูส้กึไม่ดคี่ะ เป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่อยาก

รบัรู ้ไมอ่่าน ไมยุ่ง่เลย หนีออกเลย เหน็กจ็ะไมด่ ูเดนิออกไปเลย” ผูร้บัสารเพศหญงิทีม่ปีระสบการณ์ตรง

ในการข่มขนืมแีนวโน้มที่จะปฏเิสธการอ่านเน้ือหาเกี่ยวกบัเหตุการณ์ข่มขนื โดยเฉพาะในส่วนทีว่่าดว้ย

วธิกีารขม่ขนื เน่ืองจากการรบัรูเ้กีย่วกบัเหตุการณ์การขม่ขนื จะนําไปสู่ การฟ้ืนความทรงจาํเกี่ยวกบัการ

ขม่ขนืทีเ่กดิขึน้ในประสบการณ์ตรง (ปภสัรา ศวิะพริฬุหเ์ทพ, 2548 ) 
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5.15 ผูช้ายผูข่้มขืนเป็นผู้ผิดปกติ 

การประกอบสรา้งความหมายให้ชายผู้ข่มขนืเป็นผู้ผดิปกต ิโดยนัยน้ี ผูข้่มขนืคอืคนบ้ากาม ไม่

น่าไวว้างใจ โหดรา้ย จติใจไม่ปกต ิการประกอบสรา้งความหมายเช่นน้ีไดท้ําใหเ้กดิมายาคตทิีว่่า ชายผู้

ข่มขนืคอืคนที่ผิดปกติเท่านัน้
14

 เท่ากบัเป็นการลงความเห็น (Commentary) ในเน้ือข่าวและเป็นการ

รายงานขา่วประหน่ึงผูส้ ื่อขา่วเป็นผูพ้พิากษาความผดิใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผดิเสยีเอง 

– พ่อเลีย้งโฉด ข่มขนืลูกเลีย้งฝาแฝด แฝดพีท่อ้ง 4 เดอืน (รายการหผูึง่ยามเชา้ BrightTV) 

– พ่อเลีย้งหื่นขม่ขนืลกูเลีย้ง (รายการขา่ว ช่อง8) 

– จบักุมตวัโจรชงิทรพัย ์หื่นกาม (รายการทนัขา่ว ช่อง 9) 

– อยูใ่นออฟฟิสอาจเจอพวกโรคจติ เป็นหนุ่มหื่น (รายการสดใหมไ่ทยแลนด ์ช่อง 2) 

– คนร้ายอาจเป็นโจรโรคจติ ที่มพีฤติกรรมงดัแงะขโมยทรพัย์ ชอบมาขโมยชุดชัน้ใน

ผูห้ญงิไปสาํเรจ็ความใคร(่รายการเรือ่งเล่าเชา้น้ี ช่อง 3) 

นักทฤษฎีสตรีนิยมวิเคราะห์ว่า การข่มขืนนัน้ไม่ใช่กิจกรรมทางเพศหรือการมีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนทางเพศ อนัหมายความว่า การข่มขนืไม่ได้เกิดจากลกัษณะทางชวีภาพของบุคคลที่มคีวาม

บกพร่องทางกายภาพและถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ ์เช่น ความไม่สมดุลของต่อมหรอืพยาธสิภาพของสมอง 

และการขม่ขนืกไ็ม่ไดเ้กดิจากโครงสรา้งของร่างกายหรอืแบบอารมณ์ ซึง่ส่งผลใหบุ้คคลนัน้ชอบใชค้วาม

รุนแรงกบัผูอ้ื่นหรอืทีเ่รยีกว่าพวกทีเ่กดิมาเพื่อเป็นอาชญากร (Born Criminal) (ปภสัรา ศวิะพริุฬหเ์ทพ

,2548:2) 

การนิยามว่าชายผู้ข่มขนืคือ “คนผิดปกติ บ้ากาม วิปรติ”  แต่แท้ที่จรงิแล้วน่ีเป็นการกีดกัน

ลงโทษเพยีงแค่ชายชนชัน้ล่างขณะที่เอื้อประโยชน์ให้ชายชนชัน้กลางและชนชัน้สูงซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้

ปกตเิสมอ แสดงให้เหน็ปัจจยั “ชนชัน้” ที่อยู่เบื้องหลงัวาทกรรม Susan Brownmiller (1975) นักสตรี

นิยมสายถอนรากถอนโคน วเิคราะห์ว่าการข่มขนืมใิช่ปัญหาความผดิปกติในพฤติกรรมทางเพศของ

ผูช้าย หากแต่เป็นพฤตกิรรมเชงิอํานาจทีต่้องการควบคุมอกีฝ่ายหน่ึงมากกว่า การทีผู่ช้ายพบว่าอวยัวะ

เพศของตนสามารถใชแ้ทนอาวุธซึง่ทาํใหผู้ห้ญงิเกดิความหวาดกลวันัน้มคีุณค่าเท่ากบัการคน้พบไฟหรอื

เครือ่งมอืหนิของมนุษยชาต ิการข่มขนืจงึเป็นการควบคุมผูห้ญงิไวใ้นอาณาจกัรแห่งความกลวั (state of 

fear) ทําให้ผู้หญงิไม่สามารถมชีวีติอย่างเป็นอสิระและไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการคุม้ครองของ

ผูช้าย  

                                           
14 ความเชื่อทีว่่าผูข้่มขนืเป็นพวกผดิปกตน้ีิ เป็นทศันะทัว่ไปทีค่นส่วนใหญ่ในสงัคมถูกทําใหเ้ชื่อว่าเป็นเช่นน้ี

จรงิ จากผลการวจิยัเรื่อง ทศันคตขิองประชาชนต่อการข่มขนืกระทําชําเรา โดยศกึษาจากประชาชนกลุ่มอาชพีต่างๆ 

จาํนวน 565 คน พบว่า ประชาชนสว่นใหญ่รอ้ยละ 36.53 คดิว่า สาเหตุทีท่าํใหผู้ช้ายขม่ขนืผูห้ญงิเพราะความวปิรติทาง

จติของผูช้าย และรอ้ยละ 29.15 เกดิจากผูห้ญงิแต่งกายยัว่ยุ เดนิทีเ่ปลีย่ว (สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

, 2525:1) 
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5.16 วาทกรรมวตัถทุางเพศ 

วาทกรรมความรุนแรงทางเพศมไิด้แสดงภาคปฏิบตัิการทางวาทกรรมเฉพาะในพื้นที่ข่าวที่

เกี่ยวกบัการคุกคามทางเพศ เช่น ข่าวข่มขนื ข่าวความรุนแรงทางเพศ เท่านัน้ ทว่าวาทกรรมชุดน้ียงัมี

เส้นทางการสบืสายมาจาก การประกอบสรา้งความหมายของเรอืนร่างสตรใีห้เป็นเพยีง “วตัถุทางเพศ” 

ในพืน้ทีข่องละครโทรทศัน์และโฆษณาอกีดว้ย รา่งกายของผูห้ญงิมไิดเ้ป็นเพยีงสิง่ทีผู่ห้ญงิ “เป็น” แต่ถูก

ใช้เป็นเครื่องมอืทางการค้าใหม้นุษยส์ามารถ “ซือ้ขายได”้ ในระบบทุนนิยม ทัง้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทีบุ่รุษ

เพศสามารถ “จนิตนาการได”้ เพื่อเชื่อมโยงถงึความบนัเทงิเรงิรมย ์สตรใีนฐานะวตัถุทางเพศจงึมใิช่เพยีง

วตัถุธรรมดาหากแต่มนีัยของความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจที่ไม่เท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย  ซึ่งมทีัง้อุดมการณ์

ปิตาธปิไตยและอุดมการณ์ทุนนิยมกํากบัอยูเ่บือ้งหลงั (ชเนตต ีทนินาม,2551)   

– เจา้สวัเชงเลีย้งดผููห้ญงิจาํนวนมากเป็นภรรยา (ดอกสม้สทีอง ช่อง 3) 

– สนิธรเสนอให้เงนิเรยา 2 ลา้นบาทเพื่อยุตคิวามสมัพนัธ์ แต่เรยาเรยีกรอ้งเงนิมากกว่านัน้

จงึตอ้งมกีารต่อรองกนั (ดอกสม้สทีอง ช่อง 3) 

– ก้องเกยีรต ิสนิธร และเด่นจนัทรต่์างเหน็ว่า การที่ผู้ชายเผลอใจไปมคีวามสมัพนัธ์กบั

ผูห้ญงิอื่นทีไ่มใ่ช่ภรรยา สามารถจบเรือ่งไดด้ว้ยการใชเ้งนิ (ดอกสม้สทีอง ช่อง 3) 

– มจ.โชตช่ิวงรว ีรววีาร มหีม่อมหลายคนตามคตคิวามเชื่อของคนไทยสมยัก่อนที่ถอืว่า

การเลีย้งดภูรรยาจาํนวนมากเป็นการแสดงถงึอํานาจบารม ี(อสีา0 รวช่ีวงโชต ิช่อง 5)  

– “ท่านผูนํ้า” รูส้กึถูกตาตอ้งใจโสภตินภา และตอ้งการใหเ้ธอมาเป็นอนุภรรยา พรอ้มเตรยีม

บา้นหลงัใหมไ่วใ้ห ้(อสีา0 รวช่ีวงโชต ิช่อง 5)  

0ในงานโฆษณา รา่งกายของผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะเยา้ยวนในเรือ่งเพศ ถูกผกูโยงเขา้สู่สนิคา้ ซึง่ 

0ไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งในเรื่องเพศ เช่น สนิค้าประเภทอาหาร ดงัเช่น โฆษณาไก่จ๊อ 5 ดาว เมื่อจะทําการ

เปรยีบเทยีบใหผู้ช้มเหน็ว่า ไก่จ๊อชิน้ใหญ่เป็นอย่างไร ภาพในงานโฆษณาจงใจใชพ้รเีซน็เตอรผ์ูห้ญงิทีม่ ี

ขนาดหน้าอกใหญ่สวมใส่เสือ้ผา้ทีเ่น้นสรรีะ มาแนะนําความใหญ่ของชิน้ไก่จอ๊  
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                                     โฆษณามามา่ อัม้ป้อน 

 

0โฆษณามาม่า ที่มีภาพปากสีชมพูในลักษณะเย้ายวนทางเพศ ตัดสลบักับ ถ้วยบรรจุมาม่า

เยน็ตาโฟ พรอ้มบทพูดของ อัม้ พชัราภา ดาราสาวชื่อดงั ว่า “น้ําซุปสชีมพู มาม่าเยน็ตาโฟ กบัปากอัม้ 

อนัไหนแซ่บกว่ากนั” 

 

 

             
                                       โฆษณาเนเจอรก์ฟิ 

 

โฆษณาเนเจอร์กิฟ นําเด็กผู้ชายมาเป็นภาพแทนของความหลงใหลในร่างกายของผู้หญิงที่

รบัประทานเนเจอรก์ฟิ แลว้มรีปูร่างดงึดูดเยา้ยวนชวนฝัน โฆษณาชุดน้ีไม่เพยีงทําใหร้่างกายผูห้ญงิเป็น

วตัถุทางเพศ ทว่ายงันําความเป็นเดก็มาสวมบทบาทของผูใ้หญ่ทีม่บีทบาทในทางเพศเตบิโตเกนิวยั 
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5.17 วาทกรรมผูห้ญิงในฐานะนักบริโภคนิยม / วตัถนิุยม 

 ภาพผู้หญงิในงานโฆษณาส่วนใหญ่ถูกทําให้เป็นผู้ซึ่งไม่มบีทบาทในอาชพี
15

 ทว่ากลบัเป็นผู้ที่

คลัง่ไคล้กบัการบรโิภค มคีวามปรารถนาที่จะไดค้รอบครองวตัถุ สนิค้า แบรนด์เนมต่างๆจนเกนิความ

พอดี ภาพของผู้หญิงในงานโฆษณาในฐานะที่เป็นผู้บรโิภคมกัถูกทําให้สื่อความหมายให้ดูเป็นผู้ที่มี

อาการไมป่กต ิไรส้ต ิเป็นตวัประหลาด บา้ชอ็ปป้ิงอยา่งไมม่เีหตุผล 

 

                        
 

โฆษณา เทสโก้โลตสั สร้างความหมายให้ผู้หญงิเป็นตวัประหลาด ภายใต้สโลแกน “พลงัผู้หญิง พลงั

การช๊อป 

                                           
15 งานศกึษาเรื่อง Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations  (Tinnam,2015) เสนอว่าใน

ประเดน็สดัสว่นอาชพี/สถานภาพหญงิ/ชาย ในงานโฆษณา พบว่า ปรากฏภาพผูห้ญงิในงานโฆษณาโดยไม่ระบุอาชพี 

มากทีส่ดุ เป็นจาํนวน  816 หรอื รอ้ยละ 73.91 ขณะทีผู่ช้ายถูกนําเสนอในบทบาทพนักงานเอกชนมากทีสุ่ด มจีํานวน 

726 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 82.6 ในดา้นพืน้ทีข่องหญงิชายในงานโฆษณา พบว่า ทัง้หญงิและชายมภีาพปรากฏอยู่ในพืน้ที่

นอกบา้นมากกว่าพืน้ที่ในบา้น โดยผูช้ายมภีาพอยู่ในพื้นทีน่อกบา้นเป็นจํานวน 1,416 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 51.43และ

ผูห้ญงิเป็นจาํนวน 1,337 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 48.57 
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โฆษณาเครอืขา่ยอนาคตไทย 

 

โฆษณาเครอืข่ายอนาคตไทยนําเสนอขอ้ความโฆษณาว่า  “น่ีคอืคนไทยหวัสูง คนไทยเผ่าน้ีมี

นิสยัฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่รายได้ตํ่า ชอบของแบรนดเ์นมถ้าไม่ไดเ้หมอืนจะตาย” เป็นการเตอืนสตคินไทย

ไมใ่หฟุ่้มเฟือย ทว่าภาพตวัแทนในงานโฆษณาชุดน้ีกําลงัส่งสารบอกผูช้มว่า คนไทยกลุ่มทีบ่รโิภคจนเสยี

สตนิัน้หมายถงึผูห้ญงิ 

ดา้นละครโทรทศัน์ มกีารสรา้งภาพตายตวัให้ผูห้ญงิเป็นนักบรโิภคอย่างไม่มเีหตุผลเช่นกนั ดงั

ตวัอยา่ง 

- เด่นจนัทรซ์ื้อรถสปอตคนัหรเูป็นของขวญัใหส้นิธร โดยเชื่อว่าจะทําใหเ้ขาไม่นอกใจเธอ 

(ดอกสม้สทีอง ช่อง 3) 
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- เรยาและเด่นจนัทรม์กัไปซื้อสนิค้าแบรนดเ์นมตามหา้งสรรพสนิคา้ ทําใหม้เีรื่องทะเลาะ

กนัอยูเ่ป็นประจาํ (ดอกสม้สทีอง ช่อง 3)  

- มุนินทร์ นพนภา และผู้หญิงหลายคนในเรื่องใช้สนิค้าแบรนด์เนมที่ดูหรูหรา (แรงเงา 

ช่อง 3) 

- กะรตัมชีวีติที่หรหูรา ใชส้นิคา้ราคาแพง แต่เมื่อพบกบัความผดิหวงัครัง้ใด เธอกอ็าละวาด

ทาํลายขา้วของโดยไมเ่คยคาํนึงถงึมลูค่า (สามตีตีรา ช่อง 3) 

- รสสุคนธม์พีฤตกิรรมชอบใชช้วีติทีร่ํ่ารวยหรหูรา (สุสานคนเป็น ช่อง 7) 

ตามสํานึกใหม่ของระบบทุนนิยมที่แยกความสุขของชีวิตผู้หญิงออกจากการผลิตมาสู่การ

แสวงหาความสุขจากการบรโิภคแทน ผู้หญงิในงานโฆษณาและละครส่วนใหญ่ถูกจดัวางบทบาทให้มี

ลกัษณะของผูห้ญงิทีไ่ม่มอีาชพี เป็นแม่บา้นมากกว่าทํางานนอกบา้น ในสมยัทีค่รอบครวัทําการผลตินัน้ 

ความสุขของบุคคลคน้หาได้จากชวีติการผลติคอืการทํางาน แต่เมื่อครอบครวัหมดบทบาทที่เป็นผู้ผลติ

ลงไป ก็หนัมาเพิม่บทบาทด้านการบรโิภคให้มากขึน้ทุกท ีการบรโิภคจงึได้กลายมาเป็นหนทางในการ

แสวงหาความสุขส่วนตวั ความสุขภายในครอบครวัสมยัใหม่จงึมไิดม้าจากการช่วยกนัทํางานอกีต่อไป 

หากแต่เป็นความสุขในการบรโิภคร่วมกนั ปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ีมผีลทําใหผู้ห้ญงิอเมรกินัในยุคปลาย

ศตวรรษที ่19 เป็นต้นมา มคีวามรูส้กึว่าฐานะของตนตกตํ่ากว่ายุคสมยัของแม่และยายของเธอ เพราะ

เธอมฐีานะเป็นแต่ผูก้นิผูใ้ช ้เป็นภาระโดยไม่ไดท้ําอะไรเป็นชิน้อนัเลย (เน่ืองจากงานบา้นทีเ่ธอทําอยู่ทัง้

วนันัน้ไมถู่กถอืว่าเป็นงาน) (กาญจนา แกว้เทพ,2534:17-18) 

 

6.แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ของผู้หญิงจากมุมมองนักวิชาการด้านส่ือ นักวิชาการด้านเพศภาวะ ส่ือมวลชน และนักกิจกรรม

ด้านความเป็นธรรมทางเพศ 

 

จากการจดัสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัจรยิธรรมสื่อมวลชนในประเด็น

ผู้หญิง จํานวน 25 คน ประกอบด้วย (1) บรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าวซึ่งรายงานข่าวประเด็นผู้หญิง 

นักวชิาการด้านการสื่อข่าว นักวชิาการด้านเพศสภาวะ/เพศวถิซีึ่งศกึษาด้านการวเิคราะห์ข่าว (2) นัก

วชิาชพีโฆษณา นักวชิาการด้านละคร/โฆษณา นักวชิาการด้านเพศสภาวะ/เพศวถิซีึ่งศกึษางานละคร/

โฆษณา (3) ตวัแทนองคก์รภาครฐัและภาคประชาสงัคมทีท่าํงานดา้นผูห้ญงิ ผลการศกึษามดีงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 101 

6.1 แนวปฏิบติัทางจริยธรรมโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง

ผูห้ญิงในการนําเสนอข่าว 

 

แหล่งข่าว/กระบวนการได้มาซ่ึงข่าว 

สิทธิของแหล่งข่าวผูถ้กูกระทาํความรนุแรง 

1. การปกปิดขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งข่าวที่มคีวามอ่อนไหวดา้นเพศสภาวะ รวมทัง้ผู้เกี่ยวขอ้ง

ทัง้หมด ญาตพิี่น้อง พยาน รวมทัง้ลกัษณะความพกิารของแหล่งข่าวก็ต้องมกีารปกปิด 

เพื่อป้องกนัการจดจาํ ในกรณีทีอ่าจทําใหแ้หล่งข่าวเสยีหายได ้สื่อมวลชนควรคํานึงเสมอ

ว่า ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัความอ่อนไหวในด้านเพศภาวะนัน้ ให้ถือว่าการปกป้อง

แหล่งขา่วสาํคญักว่าการไดม้าซึง่ขา่ว 

2.  สรา้งความเป็นมติรและเขา้ใจสภาพปัญหาของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง การรายงานข่าว

ควรนําเสนออยา่งเป็นมติรกบัผูผ้่านพน้ความรนุแรง และเขา้ใจสภาพปัญหา  

3. ในการเสาะหาขอ้มูลข่าวเกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศ ไม่ควรใช้แหล่งข่าวเฉพาะที่เป็น

ผูถู้กกระทาํความรนุแรงเท่านัน้  ควรใชแ้หล่งขา่วทีห่ลากหลาย ควรหาแหล่งข่าวทีถู่กต้อง 

ครบถว้น รอบดา้น  

4. ในการสมัภาษณ์ สื่อมวลชนไม่ควรตัง้คําถามที่เปิดแผล ควรคํานึงถึงสภาพจติใจของ

แหล่งขา่ว ไมค่วรถามถงึความรูส้กึทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ความรนุแรง ไม่ควรตัง้คําถาม

ทีม่ลีกัษณะของการกระทําซํ้าความรุนแรง เช่นคําถามทีม่ลีกัษณะกล่าวโทษผูถู้กกระทํา

ความรุนแรง เช่น คําถามทีโ่ทษพฤตกิรรมของผู้ถูกกระทํา เช่น การแต่งตวัโป๊ การกลบั

บา้นดกึ การเดนิในที่เปลี่ยว การเที่ยวกลางคนื การดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรตัง้คําถามให้

แหล่งข่าวอธิบายขัน้ตอนการถูกกระทําความรุนแรง รวมทัง้คําถามที่พาดพิงถึงตัว

ผูก้ระทาํความผดิโดยตรง 

5. ควรใหค้าํแนะนําแหล่งขา่ว เกีย่วกบัขอ้มลูหากไดร้บัผลกระทบจากความรนุแรง แหล่งข่าว

จะสามารถเรยีกรอ้งขอความช่วยเหลอื หรอืปกป้องสทิธไิดท้ีไ่หน อยา่งไร 

6. ในการเข้าถึงแหล่งข่าวซึ่งมคีวามอ่อนไหวทางเพศสภาวะ สื่อมวลชนต้องขออนุญาต

แหล่งขา่ว ในทุกขัน้ตอนของการทาํขา่ว เช่น ขออนุญาตถ่ายรปู ขออนุญาตสมัภาษณ์ ขอ

อนุญาตไปลงพมิพ ์เพื่อเคารพสทิธขิองแหล่งขา่ว 

7. ไม่ตดัสนิอตัลกัษณ์ทางเพศของแหล่งข่าว เช่น กรณีผู้หญงิผมสัน้ ผู้หญงิที่มบุีคลกิภาพ

ห้าวๆ สื่อมวลชนมกัรบีเชื่อมโยงกบัอตัลกัษณ์ของความเป็นทอม ซึ่งอาจเป็นการสร้าง

ภาพเหมารวมทีค่ลาดเคลื่อน 
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8. แหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศควรได้รบัโอกาสในการตัดสินใจร่วมกับ

ผูส้ ื่อขา่ว ในการกําหนดประเดน็และภาพทีนํ่าเสนอซึง่เกีย่วขอ้งกบัตวัเอง 

9. ควรมกีารคุ้มครองสทิธขิองแหล่งข่าวที่เป็นผูต้้องหา ไม่ไปซํ้าเตมิผู้ต้องหา ไม่กระทําซํ้า 

ไม่ตัดสินว่าผู้ต้องหาผิดหรอืถูก ไม่ควรเปิดหน้าผู้ต้องหาก่อนจะรู้ว่าเขาเป็นผู้กระทํา

แน่นอน  ตอ้งเคารพผูถู้กกล่าวหาดว้ย ตราบใดทีย่งัไมไ่ดร้บัคาํตดัสนิของศาล 

10. การปกปิดอตัลกัษณ์ของแหล่งข่าว เมื่อปรากฏตวัใหส้มัภาษณ์ ต้องใหส้ทิธแิก่แหล่งข่าว

ในการทีจ่ะเลอืกปกปิดอตัลกัษณ์อย่างไร บางครัง้การใชห้มวกไหมพรมคลุมศรีษะอาจทํา

ใหแ้หล่งขา่วบางคนซึง่มคีวามอ่อนไหวรูส้กึในแงล่บต่อตวัเอง  

11. การแปลงเสยีงของแหล่งข่าวซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องควรปฏบิตั ิเพื่อ

เป็นการปกปิดอตัลกัษณ์ การจดจาํได ้

12. หลกีเลีย่งการใชส้ถานทีท่ีบ่า้น/ทีท่ํางาน ของแหล่งข่าวซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ 

เป็นฉากของการนําเสนอเรือ่งราวเหตุการณ์ขา่วหรอืเป็นสถานทีใ่หส้มัภาษณ์ เพราะจะทํา

ใหส้บืรูไ้ดว้่าแหล่งขา่วทีถู่กกระทาํความรนุแรงทางเพศเป็นใคร  

13. การจาํลองสถานที/่เหตุการณ์ ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศสามารถทําได้ แต่

ต้องไม่ใช้สถานที่เกิดเหตุจริง และไม่จําลองเหตุการณ์โดยเน้นขัน้ตอนของการเกิด

เหตุการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการสร้างผลกระทบด้าน

ความรูส้กึต่อผูถู้กกระทาํความรนุแรง 

14. ระมดัระวงัการอา้งองิขา่วจากแหล่งขอ้มลูอื่นๆ เช่น การอา้งขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์ข่าวจาก

สํานักข่าวต่างประเทศ อาจเป็นการผลติซํ้าความรุนแรงต่อเน่ือง จากการไม่ระมดัระวงัใน

การปกป้องสทิธขิองแหล่งขา่วของสื่ออื่นๆ 

ภาพข่าว 

1. ไม่ควรนําเสนอภาพศพ ภาพเปลอืย หรอืเสยีชวีติของผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ 

ภาพของพนกังานบรกิารทีก่ําลงัถูกจบักุมจากเจา้หน้าทีต่ํารวจ หรอืภาพทีก่ําลงัถูกกระทํา

ความรุนแรง เช่น ภาพที่โดนฉุดกระชาก ลากถู หรอืถูกทุบต ีทํารา้ยไม่นําเสนอภาพที่มี

ลกัษณะแบบล้อเลยีน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพกิารทางร่างกาย รปูร่างหน้าตา หรอื

บุคลกิภาพของแหล่งข่าว ไม่นําเสนอภาพความอ่อนแอของผู้ถูกกระทําความรุนแรงจน

นําไปสู่การสรา้งความเรา้อารมณ์ในขา่ว  

2. ในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นต้องใชภ้าพ อาจใชภ้าพวาดหรอืการต์ูนแทนภาพถ่ายในเรื่องของ

ความรุนแรงหรอืในประเดน็ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อแหล่งข่าว แต่ต้องระมดัระวงัใหภ้าพวาด

นัน้มลีกัษณะของการจาํลองมากกว่าจะใชภ้าพวาดทีม่คีวามเหมอืนจรงิ 
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3. หลกีเลีย่งการนําแฟ้มภาพขา่วเกีย่วกบัความรแุรงทางเพศในอดตี มานําเสนอซํ้าในกรณีที่

เกดิเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศครัง้ใหม่ เพื่อไม่ใหก้ระทบกระเทอืนต่อความรูส้กึของ

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดตีดว้ยการรือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม ่

4. ควรใชค้วามระมดัระวงัในการนําคลปิทีเ่ผยแพร่ในสงัคมออนไลน์มาเป็นภาพข่าว เพราะมี

โอกาสที่จะกระทบต่อสทิธขิองแหล่งข่าวได้ง่าย แมจ้ะมกีารเบลอหน้าของแหล่งข่าว แต่

บรรยากาศแวดล้อมในคลปิเหล่านัน้สามารถเชื่อมโยงถงึตวัแหล่งข่าวผู้ถูกกระทําความ

รนุแรงได ้

ประเดน็ข่าว 

1. ในการรายงานขา่วความรนุแรงทางเพศ ควรนําเสนอขอ้เทจ็จรงิมากกว่าอารมณ์ความรูส้กึ

ของแหล่งขา่ว  

2. ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ไม่ควรอธิบายขัน้ตอนของการกระทําความ

รนุแรงทางเพศ  

3. การกําหนดประเดน็ข่าว ต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตวัแหล่งข่าว มากกว่า

การคาํนึงถงึผลประโยชน์ของสงัคม 

4. นําเสนอขอ้มูลของเรื่องกระบวนการในการให้ความช่วยเหลอืเมื่อเกิดเหตุความรุนแรง 

หน่วยงานทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืผูถู้กกระทาํความรนุแรง  

5. สื่อมวลชนควรเพิม่พื้นทีใ่นการนําเสนอประเดน็ข่าวด้านบวกเกี่ยวกบัผู้หญงิ เช่น ผู้หญงิ

ทําดใีนสงัคม ผูห้ญงิในมติทิีห่ลากหลายแต่ถูกหลงลมื เช่นผูห้ญงิในชนบท ผู้หญงิชาตพินัธุ ์

นําเสนอผูห้ญงิทีป่ระสบความสําเรจ็โดยไม่จาํเป็นต้องอยู่ในกรอบบรรทดัฐานดัง้เดมิของ

ความเป็นผู้หญงิ เช่น เรื่องราวของผู้หญงิที่ดูแลตวัเองได ้พึ่งตวัเองได้ ผู้หญงิที่ผ่านพ้น

จากความรุนแรง แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสําเรจ็ นําเสนอเรื่องผู้หญิงในมติิใหม่ ๆ 

อยา่งเช่นเรือ่งของสทิธใินการเขา้ถงึการตัง้ครรภ ์การทําแทง้อย่างปลอดภยั หรอืสทิธขิอง

พนกังานบรกิารทางเพศ เป็นตน้ 

6. การรายงานข่าวควรนําเสนอประเดน็เรื่องความไม่เท่าเทยีมกนัหรอืการล่วงละเมดิทางเพศ 

ในเชงิโครงสรา้งสงัคมมากกว่าเป็นเรือ่งส่วนตวั 

7. ข่าวความรุนแรงทางเพศไม่ควรนําเสนอในรูปแบบของข่าวอาชญากรรม ควรนําเสนอ

บรบิทแวดลอ้ม รายงานใหเ้หน็ถงึปัญหาเชงิโครงสรา้งทีส่ามารถเชื่อมโยงสู่ประเดน็อื่น ๆ 

เช่นมกีารเยยีวอยา่งไร มกีารแกปั้ญหาอยา่งไร สงัคมเขา้ไปโอบอุม้อยา่งไร 

8. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศควรเชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ เช่น นิติศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์สตรศีกึษา จติวทิยา สุขภาพ เป็นต้น เพื่อใหก้ารรายงานเกดิความครบถ้วน

รอบดา้น เพราะปัญหาความรุนแรงทางเพศไม่ไดม้มีติเิดยีว แต่มคีวามทบัซอ้นและส่งผล

ต่อปัญหาสงัคมในทุกดา้น 
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ภาษาข่าว 

1. ควรใชภ้าษาทีเ่ป็นกลาง ไม่ตดัสนิ และวางอยู่บนพืน้ฐานของการเคารพสทิธ ิไม่นําอตัลกัษณ์

ทางเพศมาเชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมการกระทาํความผดิ  

2. รายการข่าว/รายการเล่าข่าว ไม่ควรใชภ้าษาหยอกลอ้ คําอุทานทีแ่สดงอารมณ์ความรูส้กึ 

ในระหว่างการรายงานขา่วความรนุแรงทางเพศ   

3. ไม่ควรเรียกแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศว่า เหยื่อ แต่ ควรใช้คําว่า 

“ผูร้อดชวีติ” หรอื “ผูผ้่านพน้” หรอื “ผูเ้ผชญิความรนุแรง” 

4. หลกีเลี่ยงภาษาข่าวในลกัษณะวาทกรรมเชงิลบ และสรา้งภาพเหมารวม เช่น ทอมโหด 

แมใ่จรา้ย แมใ่จยกัษ์ ไอห้ื่นวติถาร 

 

6.2 แนวปฏิบติัทางจริยธรรมโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง

ผูห้ญิงในรายการละคร 

1. เน้ือหาของละครควรวางอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจรงิที่ปราศจากอคติทางเพศ หากต้อง

นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็เรื่องเพศ อนามยัเจรญิพนัธุ ์

โรคทางเพศ ควรอยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูจากการวจิยั  

2. ไม่ผลติซํ้าวาทกรรมบทบาททางเพศภาวะ เพศวถิแีบบเดมิ ๆ เช่น กรอบของความเป็น

ผูห้ญงิทีด่ ีผูห้ญงิทีไ่มด่ ี ซึง่เป็นภาพแบบฉบบัทีต่ายตวั ควรนําเสนอบทบาททางเพศภาวะ

ทีม่คีวามหลากหลาย 

3. ควรมกีารนําเสนอภาพความเท่าเทยีมทางเพศของผู้หญิงในพื้นที่หลากหลายในสงัคม 

เช่น ในพืน้ทีศ่าสนา การเมอืง เศรษฐกจิ เป็นตน้ 

4. ควรนําเสนอภาพผู้หญงิที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ ในลกัษณะของการเคารพสทิธิ

และปราศจากอคติ ไม่สร้างภาพเหมารวมในละครให้บุคคลเหล่าน้ีเป็นตวัตลก โรคจติ

วปิรติ ใชค้วามรนุแรง เสยีสต ิอาฆาต พยาบาท เป็นต้น แต่ควรนําเสนอภาพผูห้ญงิทีเ่ป็น

คนหลากหลายทางเพศในลกัษณะทีเ่ป็นคนธรรมดา  

5. ระมดัระวงัเรื่องการนําเสนอภาพของการกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิง ไม่ผลติซํ้าภาพ

ผู้หญิงเป็นเหยื่อหรอืแสดงให้เห็นการกระทําความรุนแรงอย่างละเอียด ควรนําเสนอ

ช่องทางการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติ การให้ข้อมูลด้าน

กฎหมาย มากกว่าจะสรา้งภาพตายตวัว่ามเีพยีงพระเอกเท่านัน้ทีจ่ะช่วยเหลอืนางเอกได ้ 

6. ควรเพิม่เน้ือหาทีส่่งเสรมิใหผู้ช้ายมคีวามรบัผดิชอบในเรื่องเพศสมัพนัธ ์ละครต้องสะทอ้น

ให้เหน็ว่าการคุมกําเนิดเป็นเรื่องที่ต้องรบัผดิชอบร่วมกนั  ผู้หญิงสามารถพูดหรอืแสดง

ความตอ้งการในเรือ่งเพศได ้หรอืบอกใหผู้ช้ายใส่ถุงยางได ้และควรจะเปลีย่นความคดิใน

เรือ่งเพศว่าผูห้ญงิเป็นฝ่ายเสยีหาย ผูช้ายเป็นฝ่ายได ้การนําเสนอเรื่องเพศในละครควรมี

เน้ือหาเกีย่วกบัอนามยัเจรญิพนัธุ ์
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7. นําเสนอภาพที่ผูห้ญงิสามารถพึ่งตวัเองได้ในทุก ๆ เรื่องทุก ๆ บรบิท ทัง้เรื่องทางเศรษฐกจิ 

สงัคม วฒันธรรม ศาสนา โดยไมจ่าํเป็นตอ้งพึง่พงิผูช้ายอยูเ่สมอ 

8. ละครไม่ควรเน้นยํ้าฉากความรุนแรงทางเพศ หากมกีารนําเสนอ ต้องมีการนําเสนอ

ทางออกของปัญหา เช่นการใหข้อ้มลูในเชงิกฎหมาย หรอืบทสรุปทีม่แีง่มุมของการเคารพ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์

 

6.3 แนวปฏิบติัทางจริยธรรมโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง

ผูห้ญิงในรายการโฆษณา 

1. ไม่ควรนําเสนอเน้ือหาอคตทิางเพศ ที่แอบแฝงมาพรอ้มกบัเน้ือหา ชาตกิําเนิด ศาสนา สผีวิ 

วฒันธรรม ชาตพินัธุ ์และ ศาสนา 

2. ไม่นําเรื่องสรีระ เพศสภาพ สถานะทางสังคม และสถานภาพสมรส มาเป็นประเด็น

ลอ้เลยีนในงานโฆษณา 

3. ไม่นําเสนอภาพผู้หญงิเป็นวตัถุทางเพศเพื่อผู้ชาย ไม่ควรทําให้วฒันธรรมและเรื่องเพศ

กลายเป็นสนิคา้ สนิค้าควรนําเสนอแบบไม่มเีพศ หรอืไรเ้พศ ควรนําเสนอมุมมองใหม่ ๆ

โดยไม่ต้องยดึกบัความเป็นเพศ สนิคา้ควรถูกพูดถงึในแง่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความ

เป็นเพศ 

4. ไม่นําเรื่องความรุนแรงทางเพศมาตอกยํ้าดว้ยขอ้มูลทางสถติทิี่อาจจะกลายเป็นมายาคติ

ผ่านขอ้มลูทางสถตินิัน้ 

5. ไม่ควรนําเสนอภาพตายตวัของบทบาทความเป็นหญิง เช่น การเป็นแม่บ้าน การเป็น

ภรรยา ความเป็นแม่ แต่ควรนําเสนอบทบาทใหม่ ๆ ของผู้หญงิที่แตกต่างจากภาพเดมิ 

เช่น บทบาทนอกบา้น อาชพีใหม่ๆ ของผูห้ญงิ 

6. ไมส่รา้งภาพตายตวัว่าผูห้ญงิเป็นเพศทีห่มกมุน่อยูก่บัการบรโิภคอยา่งไมม่เีหตุผล 

7. ในงานโฆษณาควรนําเสนอภาพความหลากหลายของครอบครวั ไม่ยดึตดิกบัครอบครวั

ตามอุดมคต ิเช่น พ่อ แม ่ลกู แต่ควรมกีารนําเสนอภาพครอบครวัแมเ่ลีย้งเดีย่ว ครอบครวั

หลากหลายทางเพศ เป็นตน้ 

8. ควรนําเสนอทางเลอืกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกบัความงามของผู้หญงิ โดยไม่จํากดัเฉพาะ

ความงามในอุดมคต ิเช่น ต้องผอม ต้องขาว ต้องจมูกโด่ง ต้องตาโต หน้าอกโต เท่านัน้ 

ควรชี้ใหเ้หน็ว่า ความงามต้องเกดิจากการนิยามตวัเองของผูห้ญงิ ไม่ใช่การกําหนดของ

ผูช้ายหรอืค่านิยมของสงัคม 

9. ระมดัระวงัการสรา้งสญัญะ ทีนํ่าไปสู่การตคีวามในความหมายทีม่อีคตทิางเพศ 

10. ไมค่วรนําเสนอนยัยะทางเพศผ่านเดก็ ควรจาํกดัอายผุูแ้สดงในงานโฆษณาทีส่ื่อนยัยะทางเพศ 
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บทท่ี 5 

             สรปุผลการศึกษา 

 

 ในบทน้ีจะนําเสนอขอ้สรุปจากการศึกษาซึ่งพฒันาเป็น แนวปฏบิตัทิางจรยิธรรมโดยคํานึงถึง

สทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิในรายการโทรทศัน์ ซึง่รวบรวมจากขอ้มลูดงัน้ี 

 1. งานวจิยัและวทิยานิพนธใ์นประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548-2557  

 2. การวเิคราะหข์อ้บงัคบัจรยิธรรมและแนวปฏบิตัขิองสื่อมวลชนของ สภาการหนงัสอืพมิพ์

แห่งชาต ิสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

Gender-Sensitive Indicators for Media ,UNESCO รายงานการประชุมสุดยอดดา้นสื่อสารมวลชนแห่ง

ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค Asia Media Summit ปี 2011 และหลกัการเชงิจรยิธรรมสําหรบัการรายงานขา่ว

เกีย่วกบัผูร้อดชวีติจากความรุนแรงทางเพศ โดย UNFPA 

3. การวเิคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) อคตทิางเพศต่อผู้หญงิในสื่อ วเิคราะห์จาก 

ขา่วรายการสถานการณ์ปัจจบุนั รายการละคร และโฆษณา 

 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ครัง้ จาํนวน 25 คน ดงัน้ี 

4.1 บรรณาธกิาร/ผู้สื่อข่าวซึ่งรายงานข่าวประเด็นผู้หญิง นักวิชาการด้านการสื่อข่าว 

นกัวชิาการดา้นเพศสภาวะ/เพศวถิซีึง่ศกึษาดา้นการวเิคราะหข์า่ว  

4.2 นักวชิาชพีโฆษณา นักวชิาการดา้นละคร/โฆษณา นักวชิาการดา้นเพศสภาวะ/เพศวถิี

ซึง่ศกึษางานละคร/โฆษณา  

4.3 ตวัแทนองคก์รภาครฐัและภาคประชาสงัคมทีท่าํงานดา้นผูห้ญงิ  

 

1. จริยธรรมรายการโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องสตรี 

 

1.1 หลกัความถกูต้อง  

สื่อมวลชนควรยดึหลกัการนําเสนอความถูกต้องเกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง การ

นําเสนอขอ้มลูอยา่งครบถ้วน รอบดา้น ไม่บดิเบอืน ไม่แต่งเตมิ และไม่ผลติซํ้ามายาคตทิีส่รา้งอคตทิางเพศ

ต่อผูห้ญงิ เน้ือหาขา่วสารตอ้งสามารถแยกแยะใหผู้ร้บัสารเหน็ว่า ขอ้เทจ็จรงิในข่าวความรุนแรงทางเพศ

กบัมายาคตซิึง่ผลติซํ้าความเขา้ใจทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศเป็นอยา่งไร 

 

1.2 หลกัภววิสยั  

การรายงานขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ญงิโดยสื่อมวลชนต้องเป็นกลาง 

ปราศจากอคต ิไมว่่าจะเป็นอคตจิากความรกั ความเกลยีดชงั ความกลวั หรอืความไม่รู ้ตลอดจนการไม่

ปล่อยใหค้วามคดิเหน็หรอืความรูส้กึส่วนตวัเขา้แทรกแซงในการรายงานขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัเรือ่งเพศ 
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สื่อมวลชนตอ้งไมต่ดัสนิ ไมต่ําหนิ ไมต่ตีรา ไม่ประเมนิคุณค่าทัง้ผูก้ระทําผดิและผูถู้กกระทําความรุนแรง

ทางเพศ 

 

1.3 หลกัสิทธิมนุษยชน  

ในการปฏบิตังิานทุกขัน้ตอนของสื่อมวลชนควรตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูห้ญงิในฐานะ

ทีเ่ป็นมนุษยซ์ึ่งมศีกัดิศ์ร ีในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัความรุนแรงทางเพศหรอืประเดน็ที่มคีวามอ่อนไหว

ทางเพศภาวะนัน้ ให้ถือว่าการปกป้องผู้หญงิซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมคีวามสําคญักว่าการ

ได้มาซึ่งเน้ือหาเพื่อการรายงานข่าวหรอืการผลติรายการโทรทศัน์ ไม่นําเสนอภาพผู้หญงิในลกัษณะที่

ดอ้ยค่า ไรศ้กัดิศ์ร ีและไมค่วรนําเสนอภาพผูห้ญงิเพื่อแสวงหาประโยชน์ในฐานะวตัถุทางเพศ 

 

1.4 หลกัความเป็นส่วนตวั  

 สื่อมวลชนควรคํานึงถงึสทิธขิองผู้หญงิ โดยเฉพาะผูซ้ึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศที่จะไม่

ถูกรบกวนในการดําเนินชวีติ สื่อมวลชนควรให้ความเคารพความเป็นส่วนตวัในครอบครวั เกยีรติยศ 

ชื่อเสยีง ตลอดจนขอ้มลูส่วนตวัของผูห้ญงิซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจะต้องไม่ถูกเปิดเผย ความ

เป็นส่วนตวัถอืเป็นสทิธขิองบุคคลของผูห้ญงิทีจ่ะอยูต่ามลาํพงัโดยอสิระและปลอดภยั  

 

1.5 หลกัศีลธรรม  

สื่อมวลชนควรคํานึงถึงหลกัความซื่อสตัย์ในการนําเสนอเน้ือหาอย่างตรงไปตรงมา มคีวาม

ซื่อสตัยต่์อการรกัษาคํามัน่สญัญาทีม่ไีวต่้อแหล่งข่าวซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนมคีวาม

ซื่อสตัยใ์นการเปิดเผยตวัตนของผูส้ ื่อขา่ว 

 

1.6 หลกัความหลากหลาย  

สื่อมวลชนควรยอมรบัในความแตกต่างของการดํารงอยู่ซึ่งความหลากหลายในสงัคม ได้แก่ 

วฒันธรรม ศาสนา ชาตพินัธุ ์สผีวิ เพศภาวะ เพศวถิ ีในพืน้ทีส่ ื่อมวลชนหากมกีารเปิดพืน้ทีย่อมรบัความ

แตกต่างหลากหลายเกิดขึ้น ก็จะยิง่ทําให้สื่อมวลชนสามารถเข้าใกล้ความจรงิ ความยุติธรรม และ

สามารถสร้างทางเลอืกและโอกาสใหม่ ๆ แก่กลุ่มคนที่มคีวามหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงซึ่งมี

ความหลากหลายทัง้ในแงบ่ทบาททางสงัคมและบทบาททางเพศ 

 

1.7 หลกัความยติุธรรม  

สื่อมวลชนควรให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีไ่ดร้บัผลกระทบในข่าวความรุนแรงทางเพศ เป็น

การเปิดโอกาสใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งในเหตุการณ์ไดม้โีอกาสทีจ่ะพูด การไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอแหล่งข่าวดว้ยเหตุ

แห่งเพศ ควรให้ความสําคญัในการเปิดพื้นที่ในรายการข่าว/รายการโทรทศัน์โดยให้ทัง้หญงิและชายมี

โอกาสปรากฏตวัในสดัส่วนที่เท่าเทยีม ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาและภาพในรายการข่าว ตลอดจนการใช้

แหล่งขา่วหญงิ-ชายในสดัส่วนทีเ่ท่าเทยีมกนั  
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1.8 หลกัความรบัผิดชอบ  

การทําหน้าทีข่องสื่อมวลชนควรคํานึงถงึผลกระทบต่อสงัคมเป็นสําคญั ในประเดน็ความรุนแรง

ทางเพศต่อผู้หญิง สื่อมวลชนควรแสดงความรบัผิดชอบโดยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย 

นําเสนอขอ้มลูหน่วยงาน/องคก์รทีส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศ การใช้

ข้อมูลประเภทสถิติเพื่ออธิบายความรุนแรงทางเพศในฐานะปัญหาสังคมแทนที่จะรายงานแบบ

โศกนาฏกรรม การขยายข่าวความรุนแรงทางเพศให้มีมุมมองเชิงสังคม เพื่อให้สังคมต้องร่วมกัน

รบัผดิชอบและหาทางออกของปัญหา มใิช่ปล่อยใหเ้ป็นเพยีงปัญหาส่วนตวัของผูถู้กกระทาํความรนุแรง  

 

2. แนวปฏิบติัสําหรบัรายการข่าวโทรทัศน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยข์องสตรี 

2.1 แหล่งข่าว 

1. ควรปกปิดขอ้มูลเกี่ยวกบัแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ทัง้กรณีเสยีชวีติ

หรอืยงัมชีวีติอยู ่ไดแ้ก่ ชื่อ-นามสกุลจรงิ สญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา ระดบัการศกึษา ทีอ่ยู่

อาศัย ชื่อสถานศึกษา สถานที่ทํางาน อาชีพ ทะเบียนรถ ข้อมูลในบัตรประชาชน 

หนังสอืเดนิทาง เอกสารซึง่บ่งชีข้อ้มลูส่วนตวั ขอ้มูลของบดิามารดา ญาตพิี่น้อง พยาน 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ลกัษณะความพกิารของแหล่งข่าว เพื่อป้องกนัการจดจํา ใน

กรณทีีอ่าจทาํใหแ้หล่งขา่วและครอบครวัเสยีหายได ้ 

2. การรายงานข่าวควรนําเสนอด้วยความเขา้ใจในสภาพปัญหาและเคารพศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษยข์องแหล่งขา่ว ไมค่วรรายงานใหผู้ถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศมสีภาพเป็น

เหยื่อที่น่าเวทนา ไรท้างต่อสู ้ควรนําเสนอภาพของผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศใน

ฐานะทีเ่ป็นผูผ้่านพน้จากความรนุแรง 

3. ในการเสาะแสวงหาขอ้มลูขา่วเกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ ไม่ควรใชแ้หล่งข่าวเฉพาะที่

เป็นผูถู้กกระทาํความรนุแรงทางเพศเท่านัน้  ควรใชแ้หล่งข่าวทีห่ลากหลาย สามารถให้

ขอ้มลูไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และรอบดา้น  

4. ผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นผู้ซึ่งมคีวามเปราะบางทางจติใจอนัเป็นผลมาจาก

การถูกกระทําความรุนแรง ผู้สื่อข่าวพงึหลกีเลี่ยงการนําเสนอภาพในลกัษณะที่มกีาร

เผชญิหน้าระหว่างคู่กรณคีวามขดัแยง้ 

5. ควรใหค้าํแนะนําแหล่งขา่ว เกีย่วกบัขอ้มลูหากไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ 

แหล่งข่าวจะสามารถเรยีกรอ้งขอความช่วยเหลอื หรอืปกป้องสทิธขิองตนเองไดท้ี่ไหน 

และตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 
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6. ในการเข้าถึงแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ สื่อมวลชนต้องขออนุญาต

แหล่งข่าว ในทุกขัน้ตอนของการทําข่าว เช่น ขออนุญาตบนัทกึภาพ/เสยีง  สมัภาษณ์ 

ตลอดจนขออนุญาตนําขอ้มลูไปออกอากาศ เพื่อเคารพสทิธขิองแหล่งขา่ว 

7. กรณีที่ผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นเด็ก การเข้าถึงแหล่งข่าวควรได้รบัความ

ยนิยอมจากตวัเดก็เอง พ่อแม ่ผูป้กครอง หรอืผูด้แูลดว้ย 

8. แหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศควรได้รบัโอกาสในการตัดสินใจร่วมกับ

ผูส้ ื่อขา่ว ในการกําหนดประเดน็ขา่วและภาพทีนํ่าเสนอซึง่เกีย่วขอ้งกบัตวัของพวกเธอเอง 

9. ไม่ตดัสนิอตัลกัษณ์ทางเพศของแหล่งข่าวจากลกัษณะทางร่างกายหรอืบุคลกิภาพ เช่น 

กรณผีูห้ญงิผมสัน้ ผูห้ญงิทีม่บุีคลกิภาพหา้ว ๆ โดยมากสื่อมวลชนมกัรบีเชื่อมโยงกบัอตั

ลกัษณ์ของความเป็นทอม ซึง่อาจเป็นการสรา้งภาพเหมารวมทีค่ลาดเคลื่อน 

10. ควรมกีารคุม้ครองสทิธขิองแหล่งข่าวทีเ่ป็นผู้ต้องสงสยั/ผูต้้องหา ไม่ซํ้าเตมิผูต้้องสงสยั/

ผู้ต้องหา ไม่กระทําซํ้า ไม่ตัดสินว่าผู้ต้องสงสยั/ผู้ต้องหาผิดหรอืถูก ไม่ควรเปิดเผย

ใบหน้าและขอ้มูลส่วนตวัของผู้ต้องสงสยั/ผูต้้องหาก่อนจะรูว้่าเขาเป็นผู้กระทําความผดิ

แน่นอน  ตอ้งใหค้วามเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูต้้องสงสยั/ผูต้้องหา ตราบ

ใดทีย่งัไมม่คีาํตดัสนิของศาล 

11. หลกีเลีย่งการใชส้ถานทีท่ีบ่า้น/ทีท่าํงาน ของแหล่งขา่วซึง่ถูกกระทาํความรุนแรงทางเพศ 

เป็นฉากของการนําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ข่าวหรอืเป็นสถานทีใ่หส้มัภาษณ์ เพราะจะ

ทาํใหส้บืรูไ้ดว้่าแหล่งขา่วทีถู่กกระทาํความรนุแรงทางเพศเป็นใคร  

12. การจาํลองสถานที/่เหตุการณ์ ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศสามารถทําได ้แต่

ต้องไม่ใช้สถานที่เกิดเหตุจรงิ และไม่จําลองเหตุการณ์โดยเน้นขัน้ตอนของการเกิด

เหตุการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการสร้างผลกระทบด้าน

ความรูส้กึต่อผูถู้กกระทาํความรนุแรง 

13. ระมดัระวงัการอ้างองิข่าวจากแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ เช่น การอ้างข่าวจากหนังสอืพมิพ ์การอ้าง

ขา่วจากสาํนกัขา่วต่างประเทศ เพราะอาจเป็นการผลติซํ้าความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง อนัเป็น

ผลจากการไมร่ะมดัระวงัในการปกป้องสทิธขิองแหล่งขา่วโดยสื่ออื่น ๆ ทีนํ่ามาใชอ้า้งองิ 

14. สถานีโทรทศัน์ควรมนีโยบายสรา้งความหลากหลายให้ปรากฏในพื้นที่ของการรายงาน

ข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้

สมัภาษณ์ รวมทัง้การเป็นแหล่งขา่วในประเดน็ต่าง ๆ 

15. การอ้างแหล่งข่าวที่เป็นผู้หญิง หากประเด็นข่าวที่ส ัมภาษณ์แหล่งข่าวผู้หญิงไม่

เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครวั ควรหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงข้อมูลของพวกเธอกับเรื่อง

ความสมัพนัธใ์นครอบครวั เช่น ไมค่วรอา้งองิว่าแหล่งขา่วผูห้ญงิคนนัน้ เป็นภรรยา เป็น

คุณแม ่หรอืเป็นลกูสาวของใคร 
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2.2 การสมัภาษณ์ 

1. ในการสมัภาษณ์ สื่อมวลชนไม่ควรตัง้คําถามที่เป็นการเปิดแผล ควรคํานึงถึงสภาพ

จติใจของแหล่งข่าว ไม่ควรถามถงึความรูส้กึที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ความรุนแรงทาง

เพศ ไม่ควรตัง้คําถามที่มลีกัษณะของการกระทําซํ้าความรุนแรง คําถามที่มลีกัษณะ

กล่าวโทษผู้ถูกกระทําความรุนแรง เช่น คําถามที่โทษพฤติกรรมของผู้ถูกกระทํา 

เกี่ยวกบัการแต่งตวัโป๊ การกลบับา้นดกึ การเดนิในทีเ่ปลีย่ว การเที่ยวกลางคนื การดื่ม

แอลกอฮอล์ ไม่ควรตัง้คําถามให้แหล่งข่าวอธบิายขัน้ตอนการถูกกระทําความรุนแรง 

รวมทัง้คาํถามทีพ่าดพงิถงึตวัคู่กรณผีูก้ระทาํความผดิโดยตรง 

2. ระมดัระวงัการปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ขณะที่ตํารวจกําลงัสอบสวนผู้ต้องหา เพราะอาจมี

เน้ือหาที่เป็นการให้รายละเอยีดของเหตุการณ์มากเกนิไป ซึง่กระทบต่อความรูส้กึของ

ผูถู้กกระทาํความรนุแรงทางเพศ 

3. เมื่อแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศปรากฏตวัให้สมัภาษณ์ ต้องใหส้ทิธแิก่

แหล่งข่าวในการทีจ่ะเลอืกวธิกีารปกปิดอตัลกัษณ์  บางครัง้การใชห้มวกไหมพรมคลุม

ศีรษะอาจทําให้แหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศรู้สึกในแง่ลบต่อตัวเอง 

ช่างภาพควรใช้เทคนิคมุมกล้องในการช่วยปกปิดอตัลกัษณ์ เพื่อให้แหล่งข่าวรูส้กึเป็น

อสิระ ปลอดภยั และสามารถใชช้วีติไดต้ามปกตเิฉกเช่นคนธรรมดาทัว่ไป  

4. การแปลงเสยีงสมัภาษณ์ของแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องควร

ปฏบิตั ิเพื่อเป็นการปกปิดอตัลกัษณ์ การจดจําได้  หรอือาจใชผู้้แสดงแทนมาทําหน้าที่

ในการใหเ้สยีงสมัภาษณ์แทนแหล่งขา่ว 

5. ควรเลอืกสถานที่ในการสมัภาษณ์ให้เหมาะสม ถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงการบนัทกึเทป

สมัภาษณ์ในสถานทีเ่กดิเหตุ เพราะอาจนําไปสู่ความรูส้กึสะเทอืนใจของแหล่งข่าวซึง่ถูก

กระทาํความรนุแรงทางเพศ นอกจากน้ีพงึระมดัระวงัการนําแหล่งข่าวซึง่ถูกกระทําความ

รุนแรงทางเพศมาบนัทึกเทปในสตูดิโอที่มทีีมงานอยู่เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากอาจ

นําไปสู่การเปิดเผยตวัและเป็นที่จดจําได้ อาจทําให้แหล่งข่าวรู้สึกไม่ปลอดภยัและมี

ความกงัวลใจ 

2.3 การจดัวางองคป์ระกอบมมุกล้อง และการนําเสนอภาพข่าว 

1. ไม่ควรนําเสนอภาพศพ ภาพเปลอืย ภาพที่เน้นสรรีะเชื่อมโยงดา้นเพศของผูถู้กกระทํา

ความรนุแรงทางเพศ  

2. ไม่ควรนําเสนอภาพที่ผู้หญงิกําลงัถูกกระทําความรุนแรง เช่น ภาพที่โดนฉุดกระชาก 

ลากถู ถูกทุบต ีทาํรา้ย ภาพของพนกังานบรกิารทีก่ําลงัถูกจบักุมจากเจา้หน้าทีต่ํารวจ 
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3. ไม่ควรนําเสนอภาพที่มลีกัษณะลอ้เลยีน ในดา้นความพกิารทางร่างกาย รปูร่างหน้าตา 

หรอืบุคลกิภาพของแหล่งขา่ว  

4. ไม่ควรนําเสนอภาพความอ่อนแอของผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจนนําไปสู่การ

สรา้งความเร้าอารมณ์ในข่าว ตลอดจนหลกีเลี่ยงภาพที่แสดงให้เห็นถงึความโศกเศร้า 

เช่น ภาพญาตผิูเ้สยีหายรอ้งไห ้ 

5. ภาพถ่ายของผู้เสยีหายทัง้ที่มชีวีติและเสยีชวีติจากความรุนแรงทางเพศจะต้องมกีาร

ปกปิดดว้ยเทคนิคต่างๆในการนําเสนอภาพผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศ ควรใชมุ้ม

กลอ้ง ใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพดว้ยการบดบงัอตัลกัษณ์ของผูถู้กกระทําความรุนแรงทาง

เพศ ผู้สื่อข่าวต้องทําให้ผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศสามารถดํารงชวีติไดต้ามปกติ

เฉกเช่นคนธรรมดาทัว่ไป ผู้สื่อข่าวพงึระลกึว่าหน้าที่ในการปกป้องผู้ถูกกระทําความ

รนุแรงทางเพศ เป็นหน้าทีข่องผูส้ ื่อข่าว ต้องไม่ปล่อยใหเ้ป็นภาระของผูถู้กกระทําความ

รนุแรงทางเพศทีจ่ะตอ้งปกป้องคุม้ครองตนเอง ดว้ยเหตุจากการทีต่อ้งปรากฏตวัในพืน้ที่

สื่อมวลชน 

6. ในกรณีที่มคีวามจําเป็นต้องใช้ภาพ อาจใช้ภาพวาดหรอืการต์ูนแทนภาพถ่ายในเรื่อง

ของความรุนแรงทางเพศหรอืในประเดน็ที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งข่าว แต่ต้องระมดัระวงั

ใหภ้าพวาดนัน้มลีกัษณะของการจาํลองมากกว่าจะใชภ้าพวาดทีม่คีวามเหมอืนจรงิ 

7. หลกีเลี่ยงการนําแฟ้มภาพข่าวเกี่ยวกบัความรุนแรงทางเพศในอดตี มานําเสนอซํ้าใน

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศครัง้ใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อ

ความรูส้กึของผูเ้กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดตีดว้ยการรือ้ฟ้ืนบาดแผลและความทรงจาํ 

8. ควรใชค้วามระมดัระวงัในการนําคลปิทีเ่ผยแพร่ในสงัคมออนไลน์มาเป็นภาพข่าว เพราะ

มโีอกาสทีจ่ะกระทบต่อสทิธขิองแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศได้ง่าย แม้

จะมีการเบลอหน้าของแหล่งข่าว แต่บรรยากาศแวดล้อมในคลิปเหล่านัน้สามารถ

เชื่อมโยงถงึตวัแหล่งขา่วผูถู้กกระทาํความรนุแรงได ้

9. ผูป้ฏบิตังิานดา้นสื่อควรตรวจสอบเทคนิคในการนําเสนอ เช่น มุมกลอ้ง เสยีง แสง และ

องค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจมผีลต่อมุมมองหรอืการเลอืกปฏิบตัิทางเพศ ก่อนการเริม่

รายการ เช่น การใชเ้สยีงและแสงทีม่คีุณภาพเท่ากนัระหว่างเพศ เช่น ไม่ใชเ้ทคนิคดา้น

แสงทีอ่่อนนุ่มต่อแขกรบัเชญิทีเ่ป็น “หญงิ” เพื่อใหภ้าพออกมาดู “อ่อนโยน” แต่ใชแ้สงที่

คมเขม้ต่อแขกรบัเชญิที่เป็น “ชาย” เพื่อให้ภาพออกมาดู “เขม้แขง็” เพื่อหลกีเลี่ยงการ

สรา้งภาพเหมารวมในเรื่องเพศภาวะ ควรเลอืกใชมุ้มกลอ้งทีเ่ท่ากนัระหว่างเพศเมื่อจบั

ภาพบุคคล เลอืกสถานที่ถ่ายทําให้เหมาะสมและเท่าเทยีมกนัทัง้แหล่งข่าวทีเ่ป็นผู้ชาย

และผูห้ญงิ  

 



 
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของสตร ี  หนา 112 

2.4 ประเดน็ข่าว 

1. การกําหนดประเดน็ขา่วความรนุแรงทางเพศ ต้องคํานึงถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อตวั

แหล่งขา่ว มากกว่าการคาํนึงถงึผลประโยชน์ของสงัคม 

2. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรนําเสนอขอ้เทจ็จรงิมากกว่าการเน้นอารมณ์

ความรูส้กึของแหล่งขา่ว  

3. การรายงานขา่วความรนุแรงทางเพศ ไม่ควรอธบิายขัน้ตอนของการกระทําความรุนแรง

ทางเพศ 

4. การรายงานข่าวทัว่ไป ไม่ควรนําประเดน็อตัลกัษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยงกบัพฤตกิรรม

การกระทาํความผดิ  

5. สื่อมวลชนตอ้งเสนอทางเลอืกใหแ้ก่ผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศโดยใหข้อ้มลูทีร่อบดา้น 

ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้ผูถู้กกระทําและสงัคมสามารถพจิารณาขอ้มูลและทางเลอืกต่าง ๆ 

ในการแกปั้ญหาความรุนแรง เช่น ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรเน้นการ

นําเสนอในเชงิข้อมูลสถติ ิควรสอดแทรกแง่คดิ คําแนะนําของแพทย์ นักวชิาการด้าน

ความเป็นธรรมทางเพศ มุมมององค์กรสตร /ีองค์กรด้านความเป็นธรรมทางเพศ ให้

ขอ้มลูเกี่ยวกบักฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม หน่วยงานทีส่ามารถใหก้ารช่วยเหลอื

ผูห้ญงิ กระบวนการในการใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่เกดิเหตุความรนุแรง 

6.  ควรนําเสนอข้อมูลความรุนแรงทางเพศในฐานะที่เป็นปัญหาสงัคมมากกว่าปัญหา

ส่วนตวั ความรุนแรงทางเพศไม่ว่าจะเกดิในครอบครวั หรอืสถานที่ใดก็ตามต้องถอืว่า

เป็นปัญหาทีส่าธารณะ ชุมชน สงัคมต้องเขา้ไปมสี่วนรบัรูแ้ก้ไข เพราะความรุนแรงทาง

เพศถือเป็นปัญหาระดับโครงสร้างสังคมมิใช่แค่ระดับปัจเจก การรายงานข่าวต้อง

ชีใ้หเ้หน็ว่าปัจจยัเชงิโครงสรา้งสงัคมและวฒันธรรมเป็นต้นเหตุของปัญหาความรุนแรง 

ควรนําเสนอบรบิทแวดล้อม รายงานให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างสงัคมที่สามารถ

เชื่อมโยงสู่ประเดน็อื่น ๆ  

7. สื่อมวลชนตอ้งวเิคราะหแ์ละทาํความเขา้ใจเรื่องระบบโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ

ระหว่างหญิงชาย ว่าส่งผลต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างไร เพื่อนําไปสู่การ

ปรบัเปลีย่นทศันคตเิรือ่งความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจใหนํ้าไปสู่ความเท่าเทยีม 

8.  สื่อมวลชนควรเพิ่มพื้นที่ในการนําเสนอประเด็นข่าวด้านบวกเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น 

ผูห้ญงิทาํดใีนสงัคม ผูห้ญงิในมติทิีห่ลากหลายแต่ถูกหลงลมื เช่นผูห้ญงิในชนบท ผูห้ญงิ

สูงอายุ ผูห้ญงิชาตพินัธุ ์นําเสนอภาพผู้หญงิที่ประสบความสําเรจ็โดยไม่จําเป็นต้องอยู่

ในกรอบบรรทดัฐานดัง้เดมิของความเป็นผูห้ญงิ เช่น เรื่องราวของผูห้ญงิทีดู่แลตวัเองได ้

พึ่งพาตวัเองได้ ผู้หญิงที่ผ่านพ้นจากความรุนแรง แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสําเรจ็ 
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นําเสนอเรือ่งผูห้ญงิในมติใิหม่ ๆ อย่างเช่น เรื่องของสทิธใินการเขา้ถงึการตัง้ครรภ ์การ

ทาํแทง้อยา่งปลอดภยั หรอืสทิธขิองพนกังานบรกิารทางเพศ เป็นตน้ 

9. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศควรเชื่อมโยงความรู้ขา้มศาสตร ์เช่น นิตศิาสตร ์

สงัคมศาสตร์ เพศวิถีศึกษา จติวทิยา สุขภาพ เป็นต้น เพื่อให้การรายงานเกิดความ

ครบถว้นรอบดา้น เพราะปัญหาความรุนแรงทางเพศไม่ไดม้มีติเิดยีว แต่มคีวามทบัซอ้น

และส่งผลต่อปัญหาสงัคมในทุกดา้น 

2.5 ภาษาข่าว 

1. ควรระมดัระวงัการใชภ้าษาทีเ่ป็นการซํ้าเตมิความทุกขข์องผูเ้สยีหายในคดคีวามรุนแรง

ทางเพศ รวมทัง้ผลกระทบต่อความรูส้กึของครอบครวั ควรใชภ้าษาทีเ่ป็นกลาง ไม่ตดัสนิ 

และวางอยูบ่นพืน้ฐานของการเคารพสทิธ ิ 

2. รายการข่าว/รายการเล่าข่าว ไม่ควรใช้ภาษาหยอกล้อ ใช้คําอุทานที่แสดงอารมณ์

ความรูส้กึ ในระหว่างการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ  เพราะภาษาหยอกล้อ และ

คาํอุทานอาจสื่อความหมายว่าความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องเลก็น้อย หรอืเป็นเรื่องชวน

ขบขนั 

3. ไม่ควรเรยีกแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ว่า เหยื่อ แต่ ควรใช้คําว่า 

ผูร้อดชวีติ  ผูผ้่านพน้ ผูเ้ผชญิความรนุแรง 

4. หลกีเลีย่งภาษาข่าวในลกัษณะวาทกรรมเชงิลบ และสรา้งภาพเหมารวม เช่น ทอมโหด 

แมใ่จรา้ย แมใ่จยกัษ์ ไอห้ื่นวติถาร เป็นตน้ 

5. หลกีเลีย่งภาษาข่าวทีล่ดทอนความหมายของความรุนแรงทางเพศใหเ้ป็นเรื่องเลก็น้อย 

หรอืเป็นเพยีงเรือ่งสนุก 

6. หลกีเลีย่งภาษาข่าวที่ทําใหเ้รื่องความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องกรรมเวร สิน้หวงั ไรห้นทาง

ต่อสู ้เช่น การใชค้ําว่า เคราะหร์า้ย เคราะหซ์ํ้ากรรมซดั สุดโชครา้ย ดวงซวย ชะตาโหด 

ถงึคราวซวย เป็นตน้ 

 

3. แนวปฏิบติัรายการละครโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องสตรี 

3.1  เน้ือหาของรายการละครควรวางอยูบ่นพืน้ฐานขอ้เทจ็จรงิทีป่ราศจากอคตทิางเพศ 

3.2  หากเน้ือหารายการละครมกีารนําเสนอเกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิซึง่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็อนามยั

เจรญิพนัธุ์ หรอื โรคทางเพศ ควรนําเสนอเน้ือหาดงักล่าวโดยตัง้อยู่บนพื้นฐานขอ้มูลจาก

งานวจิยั หรอืเป็นขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นนัน้ ๆ  

3.3  เน้ือหาของรายการละครไม่ควรผลติซํ้าบทบาททางเพศภาวะและเพศวถิแีบบเดมิ ๆ เช่น 

การกําหนดกรอบที่ตายตวัของความเป็นผู้หญงิที่ด ีผู้หญิงไม่ด ีควรนําเสนอบทบาททาง
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เพศภาวะที่มคีวามหลากหลาย สรา้งเน้ือหาที่มลีกัษณะของการท้าทายต่อแบบแผน หรอื

อุดมการณ์ดัง้เดมิทีม่ลีกัษณะของความไมเ่ป็นธรรมในเรือ่งเพศ 

3.4  เน้ือหาของรายการละครควรมกีารนําเสนอภาพความเท่าเทยีมทางเพศของผู้หญงิในพืน้ที่

หลากหลายในสงัคม เช่น ในพืน้ทีศ่าสนา การเมอืง เศรษฐกจิ  เป็นตน้ 

3.5  เน้ือหาของรายการละครควรนําเสนอภาพผู้หญิงที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ ใน

ลกัษณะของการเคารพสทิธแิละปราศจากอคติ ไม่สร้างภาพเหมารวมในละครให้บุคคล

เหลา่น้ีเป็นตวัตลก โรคจติวปิรติ ใชค้วามรุนแรง เสยีสต ิอาฆาต พยาบาท เป็นต้น แต่ควร

นําเสนอภาพผู้หญิงที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศในลกัษณะที่เป็นคนธรรมดาทัว่ไป 

สามารถดาํเนินชวีติรว่มกบัคนอื่น ๆ ในสงัคมไดอ้ยา่งปกต ิ

3.6  ระมดัระวงัเรื่องการนําเสนอภาพของการกระทําความรุนแรงต่อผูห้ญงิในรายการละคร ไม่

ผลติซํ้าภาพผูห้ญงิเป็นเหยื่อหรอืแสดงใหเ้หน็การกระทําความรุนแรงอย่างละเอยีด ไม่ควร

สรา้งค่านิยมที่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิว่าผู้หญงิเป็นวตัถุทางเพศที่สามารถกระทําความ

รนุแรงทางเพศได ้ 

3.7  หากมเีน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรุนแรงทางเพศในรายการละคร ควรนําเสนอช่องทางการ

ช่วยเหลอืผูห้ญงิทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในทางปฏบิตั ิการใหข้อ้มลูดา้นกฎหมายหรอื

นําเสนอบทสรุปที่มแีง่มุมของการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ มากกว่าจะสร้างภาพ

ตายตวัว่ามเีพยีงพระเอกเท่านัน้ทีจ่ะช่วยเหลอืนางเอกได ้ 

3.8  ควรเพิม่เน้ือหาที่ส่งเสรมิใหผู้้ชายมคีวามรบัผดิชอบในเรื่องเพศสมัพนัธ ์รายการละครต้อง

สะท้อนให้เหน็ว่าการคุมกําเนิดเป็นเรื่องที่ตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนัของทัง้หญงิชาย  ผู้หญงิ

สามารถพูดหรอืแสดงความต้องการในเรื่องเพศได ้หรอืบอกใหผู้้ชายใส่ถุงยางได ้และควร

จะเปลี่ยนความคิดในเรื่องเพศว่าผู้หญิงเท่านัน้ที่เป็นฝ่ายเสียหาย ผู้ชายเท่านัน้เป็นฝ่าย

ไดเ้ปรยีบ การนําเสนอเรือ่งเพศในรายการละครควรมเีน้ือหาเกีย่วกบัอนามยัเจรญิพนัธุด์ว้ยเสมอ 

3.9  เน้ือหาในรายการละครควรนําเสนอภาพที่ผู้หญงิสามารถพึ่งพาตวัเองได้ในทุกบรบิท ทัง้

เรือ่งทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ศาสนา โดยไมจ่าํเป็นตอ้งพึง่พงิผูช้ายอยูเ่สมอ 

 

4. แนวปฏิบติัรายการโฆษณาโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องสตรี 

4.1 ไม่ควรนําเสนอเน้ือหาโฆษณาซึ่งสะท้อนอคตทิางเพศที่แอบแฝงมาพรอ้มกบัเน้ือหาการ

เหยยีดชาตกิําเนิด ศาสนา สผีวิ วฒันธรรม และชาตพินัธุ ์ระมดัระวงัการสรา้งสญัญลกัษณ์ 

ทีนํ่าไปสู่การตคีวามในความหมายทีม่อีคตทิางเพศ 

4.2  ไมค่วรนําเสนอภาพผูห้ญงิในลกัษณ์ทีด่อ้ยค่า ไรศ้กัดิศ์ร ีไม่นําเรื่องสรรีะ เพศภาวะ สถานะ

ทางสงัคม และสถานภาพสมรส มาเป็นประเดน็ลอ้เลยีนในงานโฆษณา 
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4.3  ไม่นําเสนอภาพผู้หญิงเป็นวตัถุทางเพศเพื่อผู้ชาย ไม่ควรทําให้เรื่องเพศกลายเป็นสนิค้า 

สนิคา้ควรนําเสนอแบบไรเ้พศ ควรนําเสนอมุมมองใหม ่ๆ โดยไม่ต้องยดึกบัความเป็นเพศ 

สนิคา้ควรถูกพดูถงึในแงป่ระโยชน์ใชส้อยมากกว่าความเป็นเพศ 

4.4  ระมดัระวงัความถูกต้องของการอ้างองิขอ้มูลทางสถติทิี่เกี่ยวกบัเรื่องเพศในงานโฆษณา 

เพราะการใชข้อ้มลูทางสถติทิีผ่ดิพลาดในงานโฆษณาอาจกลายเป็นมายาคตทิีผ่ลติซํ้าความ

รนุแรงทางเพศได ้

4.5  ไมค่วรนําเสนอภาพตายตวัของบทบาทความเป็นหญงิ เช่น ความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา  

แต่ควรนําเสนอบทบาทใหม่ๆที่หลากหลายของผู้หญิงซึ่งแตกต่างจากภาพเดิม เช่น 

บทบาทนอกบา้น อาชพีใหม ่ๆ ของผูห้ญงิ  

4.6  ไมค่วรตอกยํา้ภาพตายตวัของผูห้ญงิในเรือ่งของวยั โดยเฉพาะผูห้ญงิสงูอายใุนงานโฆษณา

มกัถูกทาํใหม้ภีาพอ่อนดอ้ย พึง่พาตวัเองไมไ่ด ้เมือ่เทยีบกบัผูห้ญงิในวยัอื่น ๆ 

4.7  ไมส่รา้งภาพตายตวัว่าผูห้ญงิเป็นเพศทีห่มกมุน่อยูก่บัการบรโิภคอยา่งไมม่เีหตุผล 

4.8  ในงานโฆษณาควรนําเสนอภาพความหลากหลายของครอบครวั ไมย่ดึตดิกบัครอบครวัตาม

อุดมคต ิเช่น ครอบครวัทีม่แีต่พ่อ แม ่ลกู แต่ควรมกีารนําเสนอภาพครอบครวัแม่เลีย้งเดีย่ว 

ครอบครวัหลากหลายทางเพศ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวถิชีวีติของสงัคม เป็นตน้ 

4.9  ควรนําเสนอทางเลอืกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกบัความงามของผู้หญงิ โดยไม่จํากดัเฉพาะ

ความงามในอุดมคติ เช่น ต้องผอม ต้องขาว ต้องจมูกโด่ง ต้องตาโต หน้าอกโต เท่านัน้ 

ควรชี้ให้เห็นว่า ความงามควรเกิดจากการนิยามตวัเองของผู้หญิง ไม่ใช่การกําหนดของ

ผูช้ายหรอืค่านิยมของสงัคม 

4.10 ไมค่วรนําเสนอนยัยะทางเพศผ่านเดก็ ควรจาํกดัอายผุูแ้สดงในงานโฆษณาทีส่ ื่อนยัยะทางเพศ 
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5. ข้อควรทาํ และไม่ควรทาํ ในการคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องสตรี 

ในรายการข่าว 

ควรทาํ ไม่ควรทาํ 

1. ควรปกปิดขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งขา่วซึง่ถูกกระทํา

ความรุนแรงทางเพศ 

1. ไมค่วรนําเสนอภาพในลกัษณะทีม่กีาร

เผชญิหน้าระหว่างคู่กรณคีวามขดัแยง้ 

2. ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควร

นําเสนอดว้ยความเขา้ใจในสภาพปัญหาและเคารพ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องแหล่งขา่ว 

2. ไม่ควรตดัสนิอตัลกัษณ์ทางเพศของแหล่งข่าว

จากลกัษณะทางรา่งกายหรอืบุคลกิภาพ 

3. ควรใชแ้หล่งขา่วทีห่ลากหลาย สามารถใหข้อ้มลู

ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และรอบดา้น 

3. ไมค่วรใชส้ถานทีท่ีบ่า้น/ทีท่ํางาน ของแหล่งข่าว

ซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ เป็นฉากของ

การนําเสนอเรือ่งราวเหตุการณ์ขา่ว 

4. ควรให้คําแนะนําแหล่งข่าว เกี่ยวกบัขอ้มูลหาก

ไดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงทางเพศ 

4. ไมค่วรพาแหล่งขา่วซึง่ถูกกระทําความรุนแรงไป

ถ่ายทํายงัสถานทีเ่กดิเหตุจรงิ เพราะอาจทําใหเ้กดิ

ความสะเทอืนใจ 

5. ควรขออนุญาตแหล่งขา่ว ในทุกขัน้ตอนของการ

ทาํขา่ว 

5. ไม่ควรนําแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรง

ทางเพศมาบนัทกึเทปในสตูดโิอที่มทีมีงานอยู่เป็น

จาํนวนมาก เน่ืองจากอาจนําไปสู่การเปิดเผยตวั 

6. กรณีที่ผูถู้กกระทําความรุนแรงทางเพศเป็นเดก็ 

การเขา้ถงึแหล่งขา่วควรไดร้บัความยนิยอมจากตวั

เดก็เอง พ่อแม ่ผูป้กครอง หรอืผูด้แูลดว้ย 

6. ไมจ่าํลองเหตุการณ์โดยเน้นขัน้ตอนของการเกดิ

เหตุการณ์ความรนุแรงอยา่งละเอยีด 

7. แหล่งขา่วซึง่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศควร

ได้รบัโอกาสในการตัดสินใจร่วมกับผู้สื่อข่าว ใน

การกําหนดประเดน็ขา่วและภาพทีนํ่าเสนอ 

7. ไมค่วรตัง้คาํถามทีเ่ป็นการเปิดแผล ควรคาํนึง 

ถงึสภาพจติใจของแหล่งข่าว 

 

8. ควรมกีารคุ้มครองสิทธิของแหล่งข่าวที่เป็นผู้

ตอ้งสงสยั/ผูต้อ้งหา 

8. ไมค่วรปล่อยเสยีงสมัภาษณ์ขณะทีต่ํารวจกําลงั

สอบสวนผูต้อ้งหา เพราะอาจมเีน้ือหาทีเ่ป็นการให้

รายละเอยีดของเหตุการณ์มากเกนิไป 

9.  สถานีโทรทัศ น์ควรมีนโยบายสร้างความ

หลากหลายให้ปรากฏในพืน้ทีข่องการรายงานข่าว

โดยเฉพาะอย่างยิง่การเพิม่บทบาทของผู้หญิงใน

ฐานะทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญใหส้มัภาษณ์ 

9. ไม่ควรนําเสนอภาพศพ ภาพเปลอืย ภาพทีเ่น้น

สรีระเชื่อมโยงด้านเพศของผู้ถูกกระทําความ

รนุแรงทางเพศ  

 

10. ควรให้สิทธิแก่แหล่งข่าวในการที่จะเลือก

วธิกีารปกปิดอตัลกัษณ์ 

10. ไม่ควรนําเสนอภาพที่ผู้หญิงกําลงัถูกกระทํา

ความรนุแรง 
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ควรทาํ ไม่ควรทาํ 

11. ควรแปลงเสยีงสมัภาษณ์ของแหล่งข่าวซึ่งถูก

กระทําความรุนแรงทางเพศหรอืใช้นักแสดงแทน 

เพื่อเป็นการปกปิดอตัลกัษณ์ 

11. ไม่ควรนําเสนอภาพที่มลีกัษณะล้อเลียน ใน

ด้านความพกิารทางร่างกาย รูปร่างหน้าตา หรอื

บุคลกิภาพของแหล่งขา่ว  

12. ภาพถ่ายของผูเ้สยีหายทัง้ทีม่ชีวีติและเสยีชวีติ

จากความรุนแรงทางเพศ ควรมีการปกปิดด้วย

เทคนิคต่าง ๆ 

12.  ไม่คว ร นํ า เสนอภาพความ อ่อนแอของ

ผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจนนําไปสู่การ

สรา้งความเรา้อารมณ์ในขา่ว 

13. ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้ภาพ ควรใช้

ภาพวาดหรือการ์ตูนแทนภาพถ่ายในเรื่องของ

ความรุนแรงทางเพศหรือในประเด็นที่จะส่งผล

กระทบต่อแหล่งขา่ว 

13. ไม่ควรนําแฟ้มภาพข่าวเกี่ยวกบัความรุนแรง

ทางเพศในอดีต มานําเสนอซํ้ าในกรณีที่ เกิด

เหตุการณ์ความรนุแรงทางเพศครัง้ใหม ่

14. ผู้ปฏิบตัิงานด้านสื่อควรตรวจสอบเทคนิคใน

การนําเสนอ เ ช่น มุมกล้อง เสียง แสง และ

องค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจมผีลต่อมุมมองหรอืการ

เลอืกปฏบิตัทิางเพศ 

14. การรายงานข่าวทัว่ไป ไม่ควรนําประเด็น    

อตัลกัษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการ

กระทาํความผดิ  

15. การกําหนดประเด็นข่าวความรุนแรงทางเพศ 

ควรคาํนึงถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อตวัแหล่งข่าว 

มากกว่าการคาํนึงถงึผลประโยชน์ของสงัคม 

15. ไม่ควรอ้างอิงว่าแหล่งข่าวผู้หญิง เป็นภรรยา 

เป็นแม่ หรอืเป็นลูกสาวของใคร หากประเดน็ข่าวที่

สมัภาษณ์แหล่งขา่วไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งความสมัพนัธ ์

ในครอบครวั 

16. การรายงานข่าวความรนุแรงทางเพศ ควรนําเสนอ

ขอ้เทจ็จรงิมากกว่าการเน้นอารมณ์ความรูส้กึของ

แหล่งขา่ว 

16. ไมค่วรนําประเดน็อตัลกัษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยง

กบัพฤตกิรรมการกระทาํความผดิ  

 

17. ควรวเิคราะหแ์ละทําความเขา้ใจเรือ่งระบบ

โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจระหว่างหญงิชาย 

ว่าส่งผลต่อปัญหาความรนุแรงทางเพศอย่างไร 

17. ควรนําเสนอข้อมูลความรุนแรงทางเพศใน

ฐานะทีเ่ป็นปัญหาสงัคมมากกว่าปัญหาส่วนตวั 

 

18. ควรเพิ่มพื้นที่ในการนําเสนอประเด็นข่าว  

ดา้นบวกเกีย่วกบัผูห้ญงิ 

18. รายการข่าว/รายการเล่าข่าว ไม่ควรใช้ภาษา

หยอกลอ้ ใช้คําอุทานทีแ่สดงอารมณ์ความรูส้กึ ใน

ระหว่างการรายงานขา่วความรนุแรงทางเพศ   

19. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศควร

เชื่อมโยงความรูข้า้มศาสตร ์

19. ไม่ควรเรียกแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความ

รนุแรงทางเพศว่า เหยือ่ แต่ควรใชค้าํว่า ผูร้อดชวีติ 

ผูผ้่านพน้ ผูเ้ผชญิความรนุแรง 
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5. ข้อควรทํา และไม่ควรทํา ในการคํานึงถึงสิทธมินุษยชนและศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของสตร ีใน

รายการขา่ว (ต่อ) 

ควรทาํ ไม่ควรทาํ 

20. ควรระมดัระวงัการใช้ภาษาที่เป็นการซํ้าเติม

ความทุกข์ของผู้เสียหายในคดีความรุนแรงทาง

เพศ รวมทัง้ผลกระทบต่อความรูส้กึของครอบครวั 

20. ไม่ควรใชภ้าษาข่าวในลกัษณะวาทกรรมเชงิลบ 

และสรา้งภาพเหมารวม 

 

21. ควรใช้ความระมัดระวังในการนําคลิปที่

เผยแพร่ในสงัคมออนไลน์มาเป็นภาพข่าว เพราะมี

โอกาสที่จะกระทบต่อสิทธิของแหล่งข่าวซึ่งถูก

กระทาํความรนุแรงทางเพศไดง้า่ย 

21. ไมค่วรใชภ้าษาข่าวทีล่ดทอนความหมายของ

ความรุนแรงทางเพศใหเ้ป็นเรือ่งเลก็น้อย หรอืเป็น

เพยีงเรือ่งสนุก 

22. ควรใช้ความระมัดระวังในการอ้างอิงข่าวจาก

แหล่งขอ้มลูอื่น ๆ เช่น การอ้างข่าวจากหนังสอืพมิพ ์

การอ้างข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศ เพราะอาจ

เป็นการผลติซํ้าความรนุแรงอยา่งต่อเน่ือง 

22. ไม่ควรใช้ภาษาข่าวที่ทําให้เรื่องความรุนแรง

ทางเพศเป็นเรือ่งกรรมเวร สิน้หวงั ไรห้นทางต่อสู ้
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6. ข้อควรทาํ และไม่ควรทาํ ในการคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องสตรี 

ในรายการละคร 

ควรทาํ ไม่ควรทาํ 

1. เน้ือหาของรายการละครควรวางอยูบ่นพืน้ฐาน

ขอ้เทจ็จรงิทีป่ราศจากอคตทิางเพศ  

1. เน้ือหาของรายการละครไมค่วรผลติซํ้าบทบาท

ทางเพศภาวะและเพศวถิแีบบเดมิ ๆ ของผูห้ญงิ 

ควรนําเสนอบทบาททางเพศภาวะทีม่คีวาม

หลากหลาย 

2. หากเน้ือหารายการละครมกีารนําเสนอเกีย่วกบั

ขอ้เทจ็จรงิซึง่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็อนามยัเจรญิพนัธุ ์

หรอื โรคทางเพศ ควรนําเสนอเน้ือหาดงักล่าวโดย

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูจากงานวจิยั หรอืเป็นขอ้มลู

จากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นนัน้ ๆ 

2. ไมผ่ลติซํ้าภาพผูห้ญงิเป็นเหยือ่หรอืแสดงใหเ้หน็

การกระทาํความรนุแรงอยา่งละเอยีด 

 

3. เน้ือหาของรายการละครควรมกีารนําเสนอภาพ

ความเ ท่า เทียมทาง เพศของผู้หญิง ในพื้นที่

หลากหลายในสงัคม 

3. ไม่ควรสร้างค่านิยมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผดิ

ว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศที่สามารถถูกกระทํา

ความรนุแรงทางเพศได ้

4. เ น้ือหาของรายการละครควรนําเสนอภาพ

ผูห้ญงิทีเ่ป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ ในลกัษณะ

ของการเคารพสทิธแิละปราศจากอคต ิ

 

5. หากมเีน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงทางเพศ

ในรายการละคร ควรนําเสนอช่องทางการช่วยเหลอื

ผูห้ญงิทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในทางปฏบิตั ิ

 

6. ควรเพิ่มเ น้ือหาที่ส่ ง เสริมให้ผู้ชายมีความ

รบัผดิชอบในเรือ่งเพศสมัพนัธ ์

 

7. เน้ือหาในรายการละครควรนําเสนอภาพที่

ผูห้ญงิสามารถพึง่พาตวัเองไดใ้นทุกบรบิท 
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ในรายการโฆษณา 

ควรทาํ ไม่ควรทาํ 

1.  ใ น ง าน โฆษณาคว ร นํ า เ สนอภาพความ

หลากหลายของครอบครวั ไม่ยดึตดิกบัครอบครวั

ตามอุดมคต ิเช่น ครอบครวัที่มแีต่พ่อ แม่ ลูก แต่

ควรมีการนําเสนอภาพครอบครวัแม่เลี้ยงเดี่ยว 

ครอบครวัหลากหลายทางเพศ ให้เป็นส่วนหน่ึง

ของวถิชีวีติของสงัคม 

1. ไม่ควรนําเสนอเน้ือหาโฆษณาซึ่งสะท้อนอคติ

ทางเพศที่แอบแฝงมาพร้อมกบัเน้ือหาการเหยยีด 

ชาตกิําเนิด ศาสนา สผีวิ วฒันธรรม และชาตพินัธุ ์  

2. ควรนําเสนอทางเลอืกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกบั

ความงามของผูห้ญงิ โดยไม่จาํกดัเฉพาะความงาม

ในอุดมคต ิควรชี้ให้เหน็ว่า ความงามควรเกดิจาก

การนิยามตวัเองของผู้หญงิ ไม่ใช่การกําหนดของ

ผูช้ายหรอืค่านิยมของสงัคม 

2. ไม่ควรนําเสนอภาพผู้หญงิในลกัษณะที่ด้อยค่า 

ไรศ้กัดิศ์ร ีไม่นําเรื่องสรรีะ เพศภาวะ สถานะทาง

สังคม และสถานภาพสมรส มาเป็นประเด็น

ลอ้เลยีนในงานโฆษณา 

3. ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของการอา้งองิขอ้มลู

ทางสถติทิี่เกี่ยวกบัเรื่องเพศในงานโฆษณา เพราะ

การใช้ข้อมูลทางสถิติที่ผิดพลาดในงานโฆษณา

อาจกลายเป็นมายาคติที่ผลติซํ้าความรุนแรงทาง

เพศได ้

3. ไมค่วรนําเสนอภาพผูห้ญงิเป็นวตัถุทางเพศเพื่อ

ผูช้าย ไมค่วรทาํใหเ้รือ่งเพศกลายเป็นสนิคา้ สนิคา้

ควรถูกพูดถงึในแง่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความ

เป็นเพศ 

 4. ไม่ควรนําเสนอภาพตายตัวของบทบาทความ

เป็นหญงิ เช่น ความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา  แต่

ควรนําเสนอบทบาทใหม่ ๆ ที่หลากหลายของ

ผูห้ญงิซึง่แตกต่างจากภาพเดมิ  

 5. ไมค่วรตอกยํา้ภาพตายตวัของผูห้ญงิในเรือ่ง

ของวยั โดยเฉพาะผูห้ญงิสงูอายใุนงานโฆษณามกั

ถูกทาํใหม้ภีาพอ่อนดอ้ย พึง่พาตวัเองไมไ่ด ้เมือ่

เทยีบกบัผูห้ญงิในวยัอื่น ๆ 

 6.ไม่ควรสร้างภาพตายตัวว่าผู้หญิงเป็นเพศที่

หมกมุน่อยูก่บัการบรโิภคอยา่งไมม่เีหตุผล 

 7.ไมค่วรนําเสนอนัยยะทางเพศผ่านเดก็ ควรจาํกดั

อายผุูแ้สดงในงานโฆษณาทีส่ ื่อนยัยะทางเพศ 
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8. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. กสทช. ควรมกีารสร้างกลไกที่เอื้อให้สื่อมวลชน ภาคประชาสงัคมที่ทํางานด้านความเป็น

ธรรมทางเพศ และผู้ชม สามารถมสี่วนร่วมในการนําจรยิธรรมและแนวปฏิบตัิรายการโทรทศัน์โดย

คาํนึงถงึสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิ ไปใชใ้นระดบัของการปฏบิตัจิรงิ 

2. กสทช.ควรมกีารสรา้งแรงจูงใจโดยการสนับสนุนในเชงิงบประมาณ หรอื รางวลัสําหรบัการ

สรา้งสรรคผ์ลงานของสื่อมวลชนทีม่เีน้ือหาส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิ 

3. กสทช. ควรมกีารทบทวนระบบ Rating ของรายการละครโทรทศัน์ ซึง่มกีารฉายซํ้า จงึทําให้

ไม่สามารถดูแลในเรื่องความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ออกอากาศได ้ละครบางเรื่องทีม่เีน้ือหารุนแรงใน

เรือ่งเพศถูกนํามาฉายใหมใ่นช่วงเวลากลางวนั ซึง่ไมเ่หมาะสมกบัเดก็และเยาวชน 

4. กสทช.ควรมกีารจดัทาํยทุธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์

ของผูห้ญงิ โดยรว่มมอืกบัเครอืขา่ยผูบ้รโิภค 

5. กสทช. ควรจดัฝึกอบรมเพื่อถ่ายถอดแลกเปลี่ยนองค์ความรูด้้านการส่งเสรมิสทิธมินุษยชน

และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูห้ญงิใหก้บัภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

6. กสทช.ควรพฒันาจรยิธรรมและแนวปฏบิตัริายการโทรทศัน์โดยคํานึงถงึสทิธมินุษยชนและ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ของผู้หญิง ให้สามารถเป็นเครื่องมอืที่ผู้บรโิภคสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ

รบัชมรายการโทรทศัน์ 
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ผศ.ดร.จเร จากทีด่ตูรงน้ีทีเ่ขยีนกนัมากค็ดิว่าแนวทางการปฏบิตัน่ิาจะแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น อนัหน่ึงคอืในเรื่องของ

เน้ือหาทีจ่ะนําเสนอ คอืขอ้ปฏบิตัทิี่จะเสนอแนะ ในเรื่องของเน้ือหาเรามองเหน็ภาพกว้างๆ   เรื่อง

ภาษาและภาพ การนําเสนอด้วยภาษาและภาพอาจจะรวมถึงโครงเรื่องด้วย การนําเสนอตวัละคร 

พวกมายาคตต่ิางๆ   ทางสงัคมในเรื่องเพศทีส่อดแทรกควรจะมคีวามหลากหลายมากขึน้ ไม่เน้น

เรื่องการเหมารวมมายาคตทิางเพศต่างๆ   เช่น ผูช้ายเป็นอย่างน้ี ผูห้ญงิเป็นอย่างน้ีมากจนเกนิไป 

ในฐานะที่อาจจะมีอทิธิพลต่อความคิดของคนได้ เป็นตัวอย่างของสงัคม ฉะนัน้แล้วละครควรจะ

สอดแทรกค่านิยมทีส่งัคมต้องการ ซึ่งต้องวางบนกรอบของจรยิธรรมทีเ่ราต้องการ เช่น การเคารพ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยร่์วมกนัระหว่างหญงิและชาย ทีส่าํคญักลุ่มเราไม่ไดม้องว่าควรจะไม่นําเสนอ

เรื่องความรุนแรงหรอืเรื่องการคุกคามทางเพศเยอะ เพราะว่าเท่ากบัไปเซนเซอรว์่าเน้ือหาใดนําเสนอ

ได้ นําเสนอไม่ได้ นําเสนอได้แต่ควรจะมขีอ้สรุปทางกฎหมายหรอืทางสงัคมที่ชดัเจน ยกตวัอย่าง

ละครต่างประเทศ ถ้ามฉีากข่มขนืผูก้ระทําจะต้องถูกดําเนินคดทีางกฎหมายหรอือะไรอย่างนัน้ ควร

จะเพิม่การนําเสนอความสมัพนัธร์ะหว่างเพศทีม่ลีกัษณะสรา้งสรรคม์ากขึน้ กย็งัคดิเหมอืนกนัว่าตก

ลงสรา้งสรรคค์อือะไร อาจจะไม่ใช่ในแง่ของละครทีเ่น้นตบจูบ เน้นแย่งชงิพระชงินางกนัมากเกนิไป 

ควรจะมคีวามสมจรงิ 

ดร.ธนสัถ ์ ขอเสรมิตรงน้ี เช่น ละครไทยเกอืบ 100% ผูห้ญงิเสยีตวัใหก้บัพระเอกก่อนแต่งงาน เพราะฉะนัน้แลว้

ทําอย่างไรจงึจะลดค่านิยมตรงน้ีได้ ผู้หญิงต้องรกันวลสงวนตวั ไม่ใช่ฝนตกหลบไปอยู่ในกระท่อม 

แลว้อารมณ์พาไป หรอืนัง่เรอืไปตดิเกาะ ไปไหนไม่ได ้เสยีตวัใหผู้ช้ายอะไรแบบน้ี ซึง่ตรงน้ีบทละคร

ควรจะทาํใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

ดร.ชเนตต ี แลว้บทบาททีใ่หผู้ช้ายเสยีตวัก่อนแต่งคดิว่ายงัไง 

ผศ.ดร.จเร ผมมองว่าความเป็น trend ของสงัคมทีม่นัเปลีย่นไปทีเ่รื่องค่านิยมเรื่องพรหมจรรยไ์ม่ไดถู้กยดึถอืเท่า

สมยัเมื่อก่อน ถา้จะทําอย่างนัน้มนักเ็หมอืนละครเกาหลทีีเ่ป็นรกัในอุดมคต ิเน้นบูชาความรกั แลว้ก็

ไม่มอีะไรเลยก่อนแต่งงาน อนัน้ีเป็นละครเกาหล ีแต่ถ้างัน้ผูจ้ดักจ็ะบอกว่าไม่สะทอ้นความจรงิ มนัก็

ตอ้ง balance เลย เพราะฉะนัน้ถา้มอีย่างนัน้ตวัละครจะต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อการกระทําของเขา 

เพราะเขาเลือกที่จะตัดสินใจทําอย่างนัน้ สมมติว่าท้องก่อนแต่งเขาจะทําอย่างไร หรือว่าความ

ปลอดภยั คือทําที่มนัสร้างสรรค์ด้วย ไม่ใช่แค่นําเสนอ เพราะเท่าที่สงัเกตการมีเพศสมัพนัธ์ก่อน
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แต่งงานไม่เน้นในเรื่องการป้องกนัเลย ฉะนัน้เราพบว่าการตดิเชือ้ HIV พบในเดก็ตํ่ากว่า 25 เยอะ

มาก อาจเพราะสว่นหน่ึงเขาไม่เคยรูว้่าจาํเป็นหรอืไม่ 

ดร.ธนสัถ ์ อนัน้ีเกดิจากละครไทยตัง้แต่หา้สบิปีทีแ่ลว้ ปลูกฝังมาว่าฝนตก ตดิกระท่อม ตดิเกาะ        เสยีตวั 

เดก็กเ็ลยรูส้กึว่ามนัเป็นเรื่องธรรมดา 

ดร.กาญจนาภรณ์ มนัถูกปลูกฝัง เสริม อ.แอน นิดหน่ึงว่าถ้ามองมุมกลบัว่าถ้าเป็นผู้ชายเสยีตัวก่อนแต่งงาน มนัไม่

ตื่นเตน้ เป็นค่านิยมของสงัคมไปแลว้ว่าผูช้ายมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานเป็นเรื่องปกต ิแต่ถา้ผูห้ญงิมี

เพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานอนันัน้ตื่นเตน้แลว้ กอ็อกมานําเสนอ 

ดร.ชเนตต ี ชอบที ่อ.จเร พดูเมื่อกี ้เรื่องอนามยัเจรญิพนัธุไ์ม่ถูกนําเสนอ 

ผศ.ดร.จเร โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธม์กัใชเ้ป็นการลงโทษตวัรา้ยตลอด อย่างล่าสุดทีต่ายดว้ยโรคเอดส ์พฒันา

เรว็มากไม่กีอ่าทติยต์ายแลว้ น่ีกเ็กนิไปนิดหน่ึง สว่นอกีอนัหน่ึงเป็นเรื่องการสรา้งกรอบขอ้ปฏบิตั ิซึง่

มองว่าการสร้างกรอบปฏบิตัิควรมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเช่น กสทช. ผู้ผลติ ผูช้ม หรอืว่า

ภาคการศกึษา เพื่อหากรอบร่วมกนัในเรื่องการจดั rating ซึ่งปัจจุบนัก็มแีล้ว อยากให้มองดูว่า

เหมาะสมไหม เพราะว่าละครบางเรื่องได ้rate 13+ แลว้ไดอ้ยู่ในช่วง prime time แต่มกีารตบจูบ มี

ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งมนัไม่ควรจะไดฉ้ายตอนสองทุ่มครึง่ มนัควรฉายตอนสามทุ่มหรอืสีทุ่่มใช่

ไหมครบั ลองพจิารณาใหม่ เรื่องเวลาและเน้ือหา ถา้เวลาน้ีประมาณน้ี ใชท้ัง้ละครไทยและละครทีเ่อา

มาจากต่างประเทศดว้ย ซึง่ rating ของละครไทยและละครต่างประเทศไม่เหมอืนสกัทเีดยีว ทีส่าํคญั

ควรจะตอ้งมกีารบงัคบัใชอ้ย่างจรงิจงั อย่างพวก cable TV ทีใ่ชก้ารวนฉาย บางทลีะครทีเ่คยอยู่ช่วง

หลงัสามทุ่ม แต่พอรรีนัมาฉายภาคกลางวนั ซึง่คนดูหลากหลายมากกว่า ซึง่บทลงโทษควรจะเป็น

บทลงโทษที่ไม่มากเกนิไป อย่างเช่น โทษปรบัน่าจะรุนแรงแล้ว และสรา้งเกราะในการดําเนินงาน

ร่วมกนั 

ดร.วชิาต ิ ทีเ่ขยีนเรื่องเน้ือหาของละคร อยากขยายความนิดหน่ึงว่า ถ้าเผื่อเราดูละครของต่างประเทศ จะเหน็

ว่าบทบาทของผู้หญิง หรอืการนําเสนอภาพของผู้หญิงในลกัษณะที่น่ายกย่องหรอืภาพลกัษณ์ที่ด ี

การยอมรบัในความสามารถ จริงๆ  แล้วมนักด็ ีอย่าง ThaiPBS คุณหมอหน้าใส หรือคนที่ไม่มี

ความรูอ้ะไรเลยแต่เยบ็ผา้จนสามารถส่งลูกเรยีนอะไรแบบน้ี ปรากฏว่า rating มนักด็ ีแต่ว่าเกดิขอ้

สงสยัว่าทําไมผูจ้ดัไทยไม่ลองทําแบบฉีกแนวไปบา้ง ในละกษณะทีใ่หเ้หน็แนว เหน็มติขิองผูห้ญงิที่

ค่อนขา้งหลากหลาย ในละครไทยทีพ่อจะนึกออกกพ็อมวีลัลเีป็นแบบอย่างของความกตญั�ูดูแลแม่ 

แต่ว่าหลงัจากนัน้มนักไ็ม่มอีกี กง็งเหมอืนกนัว่า หลงัจากนัน้กจ็ะนําเสนออะไรทีม่นัซํ้าๆ   

ผศ.ดร.จเร ขาดวตัถุดบิดว้ย เรื่องทีจ่ะนําไปทาํมนักไ็ม่ค่อยม ี

ดร.วชิาต ิ กม็องว่าละครมนัจะดจีรงิกต็อ้งยอ้นไปถงึบทประพนัธด์ว้ยว่าผูส้รา้งบทประพนัธจ์ะต้องนําเสนออะไร

ทีม่นัน่าจะแสดงถงึความเท่าเทยีมทางเพศหรอือะไรหลายๆ  อย่างเกีย่วกบัผูห้ญงิทีท่ําใหเ้กดิความ

เขา้ใจอย่างแทจ้รงิ อย่างละครทีเ่ป็นเอดสต์าย น่าจะเรื่องเพื่อนรกัเพื่อนรษิยา ละครเรื่องน้ีผมกเ็อาไป

สอนเดก็เหมอืนกนัว่าถ้าเรามองในแง่เจาะ จะรูส้กึว่ามนันําเสนอเกีย่วกบัผู้หญงิเยอะมาก แต่ในมุม

ไหน อนัน้ีน่าคดิ อย่างเช่น ครสิ หอวงั เขาถูกยา้ยช่องมา ปรากฏว่าตารางมนัเตม็หมดแลว้มนัไม่มี

ช่วงใหเ้ขาลง แลว้เจา้ของสถานีบอกว่าใหเ้ขามาหาทีค่อนโดคนืน้ี ตอนแรกครสิกต่็อต้านในใจว่าเขา
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อยากจะประสบความสาํเรจ็ดว้ยความสามารถ แลว้ครสิกไ็ปดูหมอดูซึง่เป็นผูห้ญงิ หมอดูกส็อนเรื่อง

ขนัธ ์5ว่าขนัธ ์5 เป็นของเน่าเป่ือย เพราะฉะนัน้จงใชข้นัธ ์5 ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด มนักเ็ลยทําใหค้

รสิทีค่ดิว่าจะเอาความสามารถของตวัเองทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ซึง่มอียู่แลว้ กเ็ลยเปลีย่นไปคอนโด 

มนัเป็นการเผยแพร่ว่าขนัธ ์5 เป็นของเน่าเป่ือย อนัน้ีทีผ่มตกใจเพราะว่าเอาตรงน้ีมาสอนเดก็ ไม่ใช่

ว่าคนทีอ่ยากประสบความสาํเรจ็ตอ้งใชข้นัธ ์5 ซึง่เป็นของเน่าเป่ือยเรว็มากใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

ดร.กาญจนาภรณ์ แลว้ถา้เดก็ดเูฉพาะตอนนัน้ทีห่มอดพูดู เดก็กจ็ะเขา้ใจว่าขนัธ ์5 เป็นของเน่าเป่ือยกเ็ดนิตามน้ีไปเลย

ไม่ไดด้ตูอนทา้ยว่าเป็นเอดสต์าย 

ผศ.ดร.จเร ตอนน้ีสงัเกตละครไทยหลายๆ  เรื่องทีเ่ป็นตอนจบจะมขีึน้แบบธรรมะประจําวนั ทุกเรื่องเลย อาจจะ

เป็นการ compromise เน้ือหาตรงน้ีนะ ผมเดา แต่ว่าลองใชแ้นวทางแบบเกาหลไีดไ้หม ทีเ่ขาประสบ

ความสาํเรจ็สรา้ง Korean wave ก่อนทีเ่ขาจะมาเป็นแบบน้ี แต่ก่อนละครเขากน้ํ็าเน่าไม่แพบ้า้นเรา

เลย แต่เขามกีารปฏวิตัวิงการ ปฏริปูวงการละคร คอืภาครฐั กระทรวงวฒันธรรมเขากเ็ชญิผูจ้ดัมาคุย

กนัว่าว่าเราจะมสี่วนในการปรบัเปลี่ยนทศันคติ ค่านิยม ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ compromise 

อย่างไร เราจะเหน็ว่าละครเกาหลปัีจจุบนัน้ีเรยีกไดว้่าขงจือ้มาเองเลย เน้นเรื่องการรกันวลสงวนตวั 

เคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ ฉะนัน้เป็นไปไดไ้หมว่าจะมาร่วมกนัปรบัระดบั จะต้องไม่ใช่แค่การนําเสนอ แต่

รวมถงึวตัถุดบิ 

ดร.กาญจนาภรณ์ รูส้กึว่าเกาหลมี ีpolicy ทีม่าจากรฐัเลย เอาวฒันธรรมสอดแรกเขา้ไปในเน้ือหา อย่างเช่นพวกอาหาร 

มบีททาํอาหาร ทาํกมิจ ิมสีถานทีท่่องเทีย่วเพื่อพฒันาประเทศเขา 

ผศ.เอกธดิา เน้นไปทัง้ระบบเลย 

ดร.กาญจนาภรณ์ เขามขีอ้บงัคบั แต่ของเราอสิระ เสร ี

ผศ.เอกธดิา อยากเพิม่เตมินิดหน่ึงในแง่ของผูผ้ลติไทย บางทเีรารณรงคเ์รื่องเน้ือหา แต่เราทําในช่วงแค่บางวาระ

โอกาส อย่างเช่นเราจะเหน็ละครดีๆ   เกีย่วกบัการเชดิชูแม่และบทบาทของผูห้ญงิในช่วงวนัแม่ หรอื

พ่อแลว้กค็วามเสยีสละของพ่อในช่วงวนัพ่อ 

ดร.กาญนาภรณ์ คนไทยเป็นอย่างน้ี พอแลง้แลว้ค่อยมารณรงคว์่าประหยดัน้ํา แลว้กจ็างหายไป 

ดร.วชิาต ิ ทราบว่าทีเ่กาหลรีฐัเขาใหง้บประมาณมหาศาลทีจ่ะผลติละครดีๆ    

ดร.กาญจนาภรณ์ ในเรื่องการมสีว่นร่วมเราควรจะบวกตวัใหญ่ไปอกีสกัตวั 

ผศ.ดร.จเร เกาหลทีีผ่มมองว่าเขาช่วยนอกจากงบ ทีส่าํคญัเขาทํามากกว่าของ EU ซึง่ EU กใ็หง้บในการสรา้ง 

แต่ที่เขาทํามากกว่าคือเขาหาช่องทางที่จะจําหน่ายให้ด้วย ซึ่งอนัน้ีอาจจะทําให้ภาคเอกชนยอม 

เพราะมนัหารายไดใ้หเ้ขาด้วย แต่ของเราเอกชนเป็นคนทําแลว้ทําตามตลาด ทําตามความต้องการ

ของคน มนัเลยออกมาเป็นอย่างน้ี 

ดร.กาญจนาภรณ์ แต่ตลาดมนัเป็นแบบน้ี อย่างของละครไทยบางเรื่องกไ็ปดงัในจนี ละครทีไ่ม่ได้เน้ือหาดนีัก ตบจูบ 

นางฟ้าทีเ่ป็นแอรโ์ฮสเตส กลบักลายไปดงัทีจ่นีไปเลย 

ผศ.ดร.จเร ทีจ่นีเขาหา้ม จนีไม่ทาํ 

ผศ.เอกธดิา กลายเป็นไดต้ลาดไป ขยายตลาด 

ดร.กาญจนาภรณ์ จุดแขง็ตรงน้ีเพราะของเราน้ําเนาตบจบู 
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ดร.วชิาต ิ case ของจนีเขาบอกว่าผูช้ายจนีไม่ได ้take care มนัจะม ีpart ทีผู่ช้ายดูแลผูห้ญงิด ีผูช้ายจนีจะไม่

ค่อยมีลักษณะแบบนัน้ คนจีนเลยรู้สึกว่าโหยหาผู้ชายแบบน้ี มีข้อน่าสังเกตพอเป็นละครดีๆ   

production กไ็ม่ค่อยน่าดงึดดู ดาราทีม่าแสดงกเ็ป็นระดบัแบบ no name มนัเลยไม่ค่อยเกดิ impact 

มากเท่าไร ทีจ่ะสรา้งสรรคส์งัคม 

ผศ.ดร.จเร ตอนน้ีเริม่ทาํทีผ่มสงัเกต ละตจิดูอะไรสกัอย่าง แต่ว่านักแสดงเกดิมปัีญหาครอบครวัก่อนกเ็ลยทําให้

กลายเป็นประชาสมัพนัธล์ม้เหลวไปเลย อย่างน้ีมนักเ็ริม่เหน็นะว่ารฐักเ็ริม่เขา้มามบีทบาทแต่ว่าจะแค่

ไหนเท่านัน้เอง ผมคดิว่าภาคเอกชนคงไม่อยากใหร้ฐัเขา้มายุ่งมากเกนิไป 

ดร.ธนสัถ ์ ภาคเอกชนจะเอาแค่เงนิเท่านัน้ เน้ือหาเรื่องของฉัน ณ ตอนน้ีวงการภาพยนตรก์เ็รยีกรอ้งใหร้ฐับาล

สนับสนุน แต่ใหส้นับสนุนแค่เงนิ เรื่องเน้ือหาเรื่องของกู คอืคนไทยจะเอาแต่ได ้จะไม่รบัผดิชอบต่อ

สงัคม ซึง่ตรงน้ีมนัจะไปเปลีย่น mind set เขาจะยากมาก ขอเสรมิเรื่องละครทีอ่าจารยพ์ูดว่าญี่ปุ่ น 

เยบ็ผา้ คอืในวงการโฆษณาไม่มใีครรูจ้กัละครเรื่องน้ีเลย มนัจะไดเ้ฉพาะในกลุ่มที่สนใจเรื่องเหล่าน้ี

เท่านัน้ ที่บอก rating ดี คือ rating ดีในกลุ่มของอาจารย์เท่านัน้ ถ้าเปรียบเทียบกบัจํานวน 

population มนัคอืกลุ่มน้อยมากทีน่กัโฆษณาไม่เคยรูจ้กัและจะเขา้ไปดอูะไรตรงนัน้เลย 

ดร.วชิาต ิ คอืผมกไ็ม่ไดส้นใจดา้นการเยบ็ผา้ ตอนแรกๆ   ทีเ่ปิดกไ็ม่คดิว่าจะดเูพราะรูส้กึว่ามนัเป็นเรื่องไกลตวั 

แต่มนัมวีธิอีะไรบางอย่างทีส่ะทอ้น ทีนํ่าเสนอ 

ดร.กาญจนาภรณ์ เหมอืนคุณหมออูเมโกะ เขานําเสนอทัง้ตวัละครทีเ่ป็นผูห้ญงิและกม็คีวามเพยีรในช่วงสงครามโลก

และอยากเป็นหมอ แต่ขณะเดยีวกนักม็มีุกอารมณ์ขนั พอเศรา้กม็อีารมณ์ขนัมากลบ มนัถงึ rating ด ี

มนัมทีุกรส 

ผศ.เอกธดิา แลว้มุมานะมาก เรารบัรูไ้ดถ้งึความมุมานะของคนญีปุ่่ นทีห่ลงัสงคราม แพส้งคราม 

ผศ.ดร.จเร นึกมาไดอ้ย่างหน่ึงว่าละครทีส่นุกเพราะเขาไม่ได ้drama มากเกนิไปเกีย่วกบับางฉาก การละเมดิทาง

เพศกม็อียู่แต่มนัมบีทสรุป ตอนทีคุ่ยกต็ัง้ขอ้สงัเกตเหมอืนกนัว่าละครไทยอย่างเช่นฉากข่มขนื ฉาก

อะไรทัง้หลาย เราจะเน้นความเป็น drama มาก ซึ่งรวมถงึการเสนอข่าวดว้ย มนัเน้น drama ทุก

อย่างเลย ทาํใหบ้างทมีนักค็วรจะมตีอนจบสรุปทีด่ไีหมว่าทาํผดิทาํชัว่กลายเป็นเอดส ์แต่กลายเป็นว่า

มนัไม่ใช่ คนไม่ได ้massage นัน้ คนไปไดค้วาม drama นัน้แทน ฉะนัน้อาจจะเป็นขอ้เสนอไดไ้หมว่า

ผูผ้ลติลดความเป็น drama ลงหน่อย ไม่ตอ้งเน้นอารมณ์มาก 

ดร.ธนสัถ ์ เรื่องน้ีเขากเ็รยีกรอ้งมาตลอด แต่ผูผ้ลติกบ็อกว่าผูบ้รโิภคตอ้งการดอูย่างน้ี กอ็ย่างเรื่องการจบูกนัจรงิ 

แต่ก่อนไม่เคยทาํ พอช่อง 7 ทาํ rating มนักระฉูด มนักท็าํใหช้่องอื่นตอ้งทาํบา้ง ซึง่จรงิๆ   ดาราเขา

กไ็ม่ไดอ้ยากจะทาํ แต่ทาํไงได ้ช่องบงัคบัใหท้าํ 

ผศ.เอกธดิา แลว้ตอนน้ีคอื ฮอรโ์มน ใชน้กัแสดงเดก็ดว้ย จบูจรงิดว้ย 

ผศ.ดร.จเร ตอนน้ีร่างกายเดก็ผู้ชายถูกใช้เป็นวตัถุทางเพศเยอะมาก ทุกเรื่องเลยตอนน้ี หนังเกย์ ละครเกย์

ออกมาใช้ร่างกายเดก็ผู้ชาย ถึงแม้ว่าตวันักแสดงอาจจะอายุเกนิวยัรุ่นแล้วกต็ามแต่ยงัเล่นสวมบท

กางเกงขาสัน้ มองว่ามนัสง่เสรมิความเป็น pedophilia มากในสงัคมเรา  แลว้มนักไ็ม่ใช่เฉพาะผูช้าย

นะ มันเกิดจากเด็กผู้หญิงมาก่อน แล้วตอนน้ีมันมาที่เด็กผู้ชาย มันน่ากลัวมากเลยประเด็นน้ี 

เพราะว่ากฎหมายระบุชดัเลยว่าการมอีะไรกบัเดก็ไม่ว่าจะสมยอมหรอืไม่ตํ่ากว่าไม่แน่ใจ 15 หรอื 18 
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มนัเป็นความผดิอาญา แต่กลบักลายเป็นว่าเราไปส่งเสรมิความเป็นวตัถุทางเพศของเดก็ทัง้ผู้หญิง

ผูช้าย ละครกใ็ชแ้ต่อาจจะไม่เท่าโฆษณา โฆษณาจะใชค้วามเป็นวตัถุทางเพศมากกว่า ของเดก็นะ 

ผศ.เอกธดิา เรามองในแง่ของผูช้ม และมองถงึในแง่ของตวัสือ่ แต่เรามองถงึความห่วงใยในตวันกัแสดงดว้ย จรงิๆ  

แลว้ในวยัของเขา ในชวีติจรงิเขาอาจจะไม่เคยไดส้มัผสัอะไรแบบน้ีแต่ดว้ยชื่อเสยีง ดว้ยอะไรทีม่นัมา 

ชวีติเขาภายหลงั 

ดร.กาญจนาภรณ์ ผลตอบแทน 

ผศ.เอกธดิา ผลตอบแทนทีม่นัเยอะ เขากย็อมทาํ 

ดร.กาญจนาภรณ์ แลว้พ่อแม่สนบัสนุนดว้ยนะ 

ดร.ชเนตต ี อยากใหข้ยายความต่อ ดนู่าสนใจ คอื ความห่วงใยต่อนกัแสดงทีเ่ป็นผูห้ญงิ ตรงน้ีไม่ค่อยมใีครพดูถงึ 

ผศ.ดร.จเร แต่จริงๆ  แล้วนักแสดงหญิงยอมเองนะ สังเกตไหมบางคนก็จะเริ่มด้วยบทแบบน้ี บทแรงๆ   

อย่างเช่นเล่นหนงัหม่อมน้อย แลว้เขาจะใชเ้ป็นบนัไดกา้วต่อไป 

ดร.ชเนตต ี ความยนิยอมของนกัแสดงหญงิจรงิๆ  กม็าจากการทีเ่ขาถูกหลอมดว้ยกรอบกตกิาสงัคมแบบทีเ่ราก็

ถูกหลอมนัน่แหละ กต็กเป็นเหยื่อเท่าๆ  กนั ทน้ีีเราจะแสดงความห่วงใยอะไรใหม้นัไปปรากฏอยู่ใน

แนวปฏบิตัอินัน้ีดไีหม 

ผศ.เอกธดิา ตอนน้ีมนัเหมอืนกบัว่าการทีไ่ด้เขา้ไปเป็นนักแสดงหรอืเป็นคนบนสื่อมนัเป็นช่องทางทีจ่ะหารายได ้

สรา้งชื่อเสยีง 

ดร.กาญจนาภรณ์ มากกว่าการเรยีนหนงัสอืไปจนจบ 

ผศ.เอกธดิา การที ่casting นกัแสดงกลายเป็นเน้ือหาทีค่นตามดูเยอะมาก กว่าจะไดน้ักแสดงฮอรโ์มนแต่ละชุดๆ  

มคีนตาม ไม่น่าเชื่อว่างานแบบน้ีจะสามารถมาเป็น content ได ้

ดร.กาญจนาภรณ์ คอืมนัเป็น pattern ไปแลว้เพราะค่าตอบแทนมนัสงู คนกอ็ยากจะกระโดเขา้มาในวงการน้ีเยอะ ทน่ีี

คู่แขง่เยอะ เราจะทาํยงัไงใหก้ลายเป็นหน่ึงในนัน้ เรากต็อ้งแรง ถ้ามบีทจูบ เรากต็้องจูบจรงิ จะไดด้งั

ขึน้มาเป็น Top5 หรอื Top10 

ผศ.ดร.จเร ถ้าให้ลองดูข้อบงัคบัของฝรัง่เศส เขาจะระบุเลย ฝรัง่เศสและองักฤษจะมีอยู่อนัหน่ึง ถ้าเป็นการ

คุกคามทางเพศต่อเดก็ตํ่ากว่าเท่าไรหา้มฉายเลย หรอืหา้มผลติเลย ถา้มตี้องเซนเซอร ์คอืเขากไ็ม่ได้

ปิดกัน้การนําเสนอ เพราะไม่งัน้กจ็ะเหมอืนกรณีที่บ้านเราโดนด่าว่าต่อใหไ้ม่มภีาพน้ีมนักม็อียู่แล้ว

ทาํไมไม่นําเสนอความจรงิใหเ้หน็ และกม็ขีอ้สรุปใหเ้หน็ว่าต้องไดร้บัผลอย่างไร ถ้าเราหา้มเลยมนัก็

ปิดกัน้ แต่ว่ามนัน่าจะม ีlimit รเึปล่าเน้ือหาอนัไหนนําเสนอไดถ้งึแค่ไหน อย่างเช่นเรื่องการขม่ขนืเดก็ 

ในยุโรปจะหา้มเลย หา้มนําเสนอเดด็ขาดถงึแมว้่าจะเป็นบทประพนัธจ์รงิมอียู่ในเรื่องจรงิ เป็นตอนจบ

ทีห่กัมุมกต็าม น่าจะม ีlimit สาํหรบันักแสดงว่าอายุเท่าน้ีเล่นไดแ้ค่น้ี ต้องห่วงนักแสดงการทีเ่ขาถูก 

expose ในเรื่องเพศ 

ดร.ชเนตต ี อาจารยว์่าน่าจะสกัประมาณอายุเท่าไหร่ 

ผศ.ดร.จเร กฎหมายเท่าไหร่ ผมว่า 18 

อ.ภูรภีทัร 18 

ดร.ธนสัถ ์ ล่วงละเมดิทางเพศ 15 ไม่ใช่หรอ 
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ผศ.ดร.จเร ใช่ แต่ว่าหมายถงึคนทีจ่ะมาเล่นไม่ควรตํ่ากว่าเท่าไร ไม่แน่ใจว่าโฆษณามนัจะมรีะบุหรอืเปล่า 

ดร.ธนสัถ ์ ไม่มรีะบุ ตวันกัแสดงไม่เคยมรีะบุ 

ผศ.ดร.จเร แต่ทางเป็นทางยุโรปมนัจะมรีะบุอย่างละเอยีดเลย 

ดร.ชเนตต ี เหมือนเราชอบไปคิดว่ามนัเป็นอาชีพ มันเป็นงานศิลปะ มนัไม่ใช่ชีวิตจริง พอแสดงเสร็จก็ต้อง

สามารถทีจ่ะลมื คอืกรอบทีส่งัคมให ้จนเราลมืไปว่าเราตอ้งปกป้องสทิธขิองนกัแสดง 

ดร.ธนสัถ ์ แต่เราว่าสทิธขิองนกัแสดงเป็นประเดน็น้อยกว่าความเป็นแบบอย่างใหก้บัสงัคม พอเขาไปเล่น เดก็ที่

อยู่ในวยัเดยีวกนั เหน็กบ็อกว่า นัน่ยงัทาํได ้น่ียงัทาํได ้แลว้ฉนัจะเกบ็ไวท้าํอะไร 

ดร.กาญจนาภรณ์ แลว้บางทเีดก็ไปยดึว่า เขาเป็น role model ดว้ยว่าดาราคนน้ีฉันชอบมากถ้าฉันอยากดงั ฉันอยาก

สวยแบบเขา ฉนักต็อ้งทาํตามเขา เขาเป็นตน้แบบ แลว้เดก็จะโดนหล่อหลอมไดง้่ายมาก เดก็ไม่รูเ้ท่า

ทนัสือ่ 

ดร.ธนสัถ ์ เดีย๋วน้ีมแีฟนคลบัไปกรีด๊ แลว้เราจะ share ว่าต่อไปคงจะควบคุมยากขึน้เน่ืองจากว่าช่องทางมมีาก

ขึน้ จากเดมิทวีมี ี6 ช่อง ตอนน้ีม ี38 ช่อง ตอนน้ีประเทศเราผลติ content ไม่ทนั เรากไ็ม่ซือ้ content 

จากเมอืงนอกมาลงประมาณ 40-50% เราพยายามทีจ่ะสรา้ง content ของเราเอง ทุกช่องพยายามจะ

ผลติรายการของตวัเอง การแข่งขนักจ็ะสูงมากขึน้ โอกาสที่จะปล่อยให้เดก็ออกมาแสดงกม็ากขึน้ 

เพราะฉะนัน้แลว้ใครจะเขา้ไปควบคุม 

ดร.กาญจนาภรณ์ อนัน้ียงัไม่รวมพวก cable ทีเ่ป็นทอ้งถิน่ทีแ่บบว่าขายยาเสรมิอาหาร อกฟูรูฟิดอะไรพวกนัน้ ใชค้ําที่

ฟังไม่ไดเ้ลย อนันัน้ยิง่อสิระใหญ่เลย เขา้ไม่ถงึทีจ่ะไปควบคุม 

ผศ.ดร.จเร คอื กสทช. ไม่มคีนพอทีจ่ะไป stream คอืขบัรถไปต่างจงัหวดัเปิดวทิยุแลว้ตกใจว่าขายกนัขนาดน้ี

เลยหรอ ฟังแลว้ตกใจ 

ดร.กาญนาภรณ์ แลว้ใชค้าํหยาบไม่มเีซนเซอร ์พดูออกมา 

ผศ.ดร.จเร จรงิๆ  ต่างประเทศเขามนีะ อย่างเช่นขององักฤษเขามีหน่วยงาน OFCOM ที่จะเป็นคนดู เป็น

หน่วยงานทีก่าํกบัดแูล แต่ว่าองักฤษเขาใชร้ะบบกึง่ๆ  ระหว่างควบคุมกนัเองของสมาคมต่างๆ  ดว้ย 

แลว้กม็ ีOFCOM เป็นหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน สามารถสัง่ปรบัได ้BBC ยงัเคยโดนปรบั ขนาด 

BBC เองยงัโดน ซึง่ BBC น่ี conservative สดุๆ  แลว้ในแง่การนําเสนอ 

ดร.ธนสัถ ์ ขนาดเดีย๋วน้ี BBC ยงัซือ้ขา่วไดเ้ลย ขนาด BBC ทีเ่ราเชื่อว่าเทีย่งตรงมาก 
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แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการโฆษณาโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง 

 

 
ดร.ธนสัถ ์ แนวทางปฏบิตัิด้านโฆษณาประเดน็ของผู้หญิงที่ lists มาได้ ที่เราทํากนัมีประมาณน้ี เริ่มต้นที่

ศลีธรรม โดยที่ศีลธรรมในน้ีเขยีนศีลธรรมตัวเดียวเลย ใครที่เขยีนศีลธรรมช่วยอธิบายหน่อยว่า

ประเดน็ศลีธรรมคอืตรงไหนอะไรยงัไงบา้ง 

อ.พเิชษฐ จรงิๆ  มนักร็วมๆ  ไปในพวกเชือ้ชาต ิศาสนา ความเชื่อ 

ดร.ธนสัถ ์ ถา้งัน้เรื่องกไ็ปกเ็รื่องเพศ ในเรื่องของการมเีพศสมัพนัธ ์ซึง่เราจะเหน็กนัมากในโฆษณาทีเ่ป็นสนิคา้

ทีเ่กีย่วกบัทางเพศ ซึง่ในแง่ของการโฆษณาอาจจะหลกีเลีย่งไม่ได ้แต่ทาํยงัไงทีเ่ราจะไปกาํหนดว่าไม่

ควรที่จะโชว์เน้ือหนังหรือว่าทําท่าที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร โดยที่ตรงน้ีมงัมนัก็จะเกี่ยวเน่ืองกบั

ศลีธรรมของคนไทยเรา 

ดร.กาญจนาภรณ์ ขอเสรมิเรื่องศลีธรรม อาจจะหมายความว่าต้องมศีลี 5 เป็นพืน้ฐานหรอืเปล่า ถ้าเรานําเสนอเน้ือหา

โฆษณาเราต้องคํานึงถงึว่ามนัไปกระทบศลี 5 หรอืเปล่า น่าจะได้ประเดน็อย่างนัน้ กค็อืถ้ามศีลี 5 

เป็นเกราะ คอืไม่เกนิจรงิ ไม่โกหก ถา้อยู่ในหลกัศลีธรรมมนักโ็อเคแลว้ 

ผศ.เอกธดิา เรื่องศีลธรรมนึกไปถึงประโยชน์ทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม มนักจ็ะเป็นศลีธรรมของ

ผูป้ระกอบการ เจา้ของสนิคา้ 
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ดร.ธนศัถ ์ นัน่น่าจะเป็นเรื่องจรยิธรรมมากกว่า ไม่น่าจะเป็นศลีธรรม ศลีธรรมผมมองว่าอาจจะเรื่องการลกัขโมย 

การโกหก เรื่องการผดิลกูผดิเมยีอะไรประมาณน้ีจะเป็นเรื่องของศลีธรรม ถา้เรื่องธุรกจิน่าจะเป็นเรื่อง

จรยิธรรมมากกว่า 

ดร.กาญจนาภรณ์ ไม่ควรนําเสนอนัยยะทางเพศผ่านเด็ก คือบางทีเขาต้องการให้ soft ลงก็เลยเอาเด็กมาเป็นตัว

นําเสนอแทน เช่น จํา product ไม่ไดท้ี่เดก็มลีูกโป่งติดอยู่บนต้นไม ้แลว้มผีูห้ญงิแต่งตวัเซก็ซี่ออก

กาํลงัอยู่ ใสเ่สือ้สายเดีย่วมาหยบิให ้เดก็กว็า้ว แลว้กม้กเ็หน็หน้าอก เดก็กท็าํตาโตแลว้กแ็กลง้เป็นลม 

แลว้กล็บูแขนผูห้ญงิว่าเนียนจงัเลยแลว้กซ็บ เดก็มนัคดิไม่ไดห้รอก แต่ผูใ้หญ่ นักสรา้งสรรคนํ์าเสนอ

ผ่านเดก็เพื่อใหด้ ูsoft และดตูลก เราดทูแีรกเรากข็าํ แต่ว่ามองลกึๆ  ลงไป ถา้เขา้มาใน class น้ีกค็อื

นยัยะทางเพศผ่านเดก็ 

ผศ.ดร.จเร เหมอืนจะมเีขยีนในน้ีใช่ไหมครบัว่าจํากดัอายุผู้ทีเ่ล่นในโฆษณา อย่างบางประเทศถ้าจําไม่ผดิหา้ม

เดก็เล่นเลย หรอืว่าบางประเทศกใ็หเ้ดก็เล่นไดแ้ต่ตอ้งหลงัสีทุ่่ม 

ดร.กาญจนาภรณ์ แต่อนัน้ีเราไม่หา้มนะถา้จะเอาเดก็มาเป็นพรเีซนเตอรก์ไ็ดน้ะ อย่างโฆษณาทีม่นัเหมาะ เชาวปั์ญญา 

อาหารเสรมิสมอง นมมไีขมนั โอเมกา้อะไรพวกน้ี แต่ว่าถา้มนียัยะทางเพศโดยใชเ้ดก็เป็นตวัเดนิเรื่อง 

เราว่าไม่ใช่แลว้ อนัน้ีตอ้งหา้ม 

ดร.ธนสัถ ์ ถดัไปเรื่องความตอ้งการทางเพศ เราเชื่อกนัว่าถา้ผูห้ญงิแสดงความต้องทางเพศออกมามนัเป็นเรื่อง

ทีไ่ม่งามเท่าไร ในทาํนองเดยีวกนัถา้เป็นผูช้ายแลว้แสดงความตอ้งการทางเพศออกมามนัจะเป็นการ

ชีนํ้าทีไ่ม่ด ีเพราะฉะนัน้เรื่องความต้องการทางเพศไม่ควรทีจ่ะโผล่ออกมาในเรื่องการโฆษณา ซึง่ใน

เรื่องการใชเ้สยีงทีม่กีารปลุกเรา้อารมณ์ทางเพศหรอืว่าเสยีงเซก็ซี ่

ดร.วชิาต ิ ในเรื่องของประเดน็เพศกลุ่มเรามองว่ามนัไม่ไดจ้ําเป็นต้องขายสนิคา้เกีย่วกบัเพศแลว้เราพบว่าเอา

ประเดน็เรื่องเพศขยายไป จะซือ้มาม่าสกัซอง มนักม็าม่ากบัปากอัม้ อัม้ป้อนไหม มนัเหมอืนกบัว่า

เรื่องเพศมนัขยายไปเยอะ แลว้ประเดน็หน่ึงทีพ่ดูในเรื่องของการใชเ้สยีงพบว่าสนิคา้อะไรกแ็ลว้แต่ไม่

ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เราพบว่ามีเทคนิคที่ใช้สื่อในเรื่องเพศ ซึ่งทางด้าน

ภาษาศาสตรจ์ะเรยีกเสยีงแบบน้ีว่า breathy voice หรอื sexy voice เป็นเสยีงทีใ่ชล้มหายใจออกมา

เยอะๆ   เช่น “ท่านผูม้เีกยีรตโิปรดทราบ” เราพบว่าในโฆษณาจะใช ้เช่น “ลองใชด้สูคิะ” มนัเป็นเสยีง

ทีส่ ือ่ในเรื่องของเพศ ทีม่นัเรยีกว่า sexy voice เพราะมนัเป็นเสยีงของคนทีเ่วลามคีวามต้องการทาง

เพศเสยีงมนัจะออกมาเป็นแบบนัน้ กจ็ะพบว่าโฆษณาที่ผู้หญิงลงเสยีง พากย์เสยีงส่วนใหญ่จะใช้

เสยีงประเภทน้ี แมว้่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ชายหรอืผูห้ญิง เพราะฉะนัน้จะเหน็ได้ว่าเรื่องเพศมนั

กลายเป็นสิง่ทีเ่อาไปขายคู่กบัสนิคา้ โดยทีไ่ม่ไดโ้ฟกสัทีต่วัสนิคา้นัน้ 

ดร.ธนสัถ ์ ถดัไปเรื่องเหยยีดเชือ้ชาต ิศาสนา ชาตพินัธุ ์แลว้กช็นกลุ่มน้อย 

อ.พเิชษฐ เชือ้ชาตใินโฆษณา จรงิๆ  แลว้ไม่ควรเอามาทาํโฆษณาเลยเรื่องเชือ้ชาตกิบัศาสนา 

ดร.ชเนตต ี เพราะอะไร อยากใหอ้ธบิายหน่อย 

อ.พเิชษฐ เรื่องน้ีถงึแมไ้ม่ผดิกฎอะไรแต่มนัเป็นเรื่อง sensitive โดยเฉพาะทีอ่อกสื่อโทรทศัน์ดว้ย เพราะคนใน

ประเทศกม็หีลากหลายเชือ้ชาตอิยู่แลว้ หลายเชือ้ชาต ิหลายศาสนา แลว้กค็วามเชื่อ ผสีาง 

ดร.ชเนตต ี เกีย่วโยงกบัผูห้ญงิอย่างไร ในมติขิองเชือ้ชาต ิศาสนามนัเชื่อมโยงกบัความเป็นผูห้ญงิยงัไง 
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อ.พเิชษฐ สว่นใหญ่ทีเ่หน็ในโฆษณาทางทวีกีเ็ป็นลกัษณะของผ ีผทีีอ่อกมาเป็นผผีูห้ญงิ ส่วนเรื่องเชือ้ชาต ิการ

แต่งกายของมุสลมิเรากไ็ม่ค่อยเคยเหน็โฆษณาทีโ่พกผา้มาโฆษณา 

ผศ.ดร.จเร แล้วกม็อีกีอนัหน่ึง กค็อื โฆษณาทีโ่ดนตดัไปแล้วกค็อื Dunkin donuts dark chocolate ตอนที่

ออกมากค็อืใชผู้ห้ญงิเป็นคนนําเสนอสนิคา้นัน้ แลว้กอ็ยู่ๆ  กก็ลายเป็นตวัสดีํา ซึง่อนัน้ีทีอ่เมรกิาเขา

ด่าเลย แล้ว CEO ของ Dunkin donuts เมืองไทยบอกว่ามนัไม่เกี่ยวกนั ที่เมืองไทยไม่ care 

จนกระทัง่คนเขาเขยีนจดหมายไปด่ากนั Dunkin donuts อเมรกิาเลยสัง่ใหต้ดั Dunkin donuts ตวั

นัน้ออก ถึงได้ตดัออก ตอนแรกไม่ยอมตัดออกด้วยซํ้า จะเหน็ได้ว่าประเด็นพวกน้ีทําไมเขาไม่ใช้

ร่างกายผูช้ายทาํไมตอ้งใชร่้างกายผูห้ญงิในการนําเสนอ จรงิๆ   มนักเ็กีย่วขอ้งกบัประเดน็เรื่องการ

ใช้ร่างกายผูห้ญงิถูกมองในสงัคมว่าเป็น sexualize อยู่แล้ว แลว้มนัมปีระเดน็เรื่องเชือ้ชาติเขา้มา

เกีย่วขอ้งดว้ย 

อ.พเิชษฐ มอีกีอนัหน่ึงทีผู่ห้ญงิ ทีเ่ป็นหม ี

ผศ.ดร.จเร ใช่ๆ   โฆษณาน้ําดื่มอะไรสกัอย่างสชีมพู ที่ว่าผูห้ญงิผวิขาวอมชมพูเลย แล้วกม็หีมมีานัง่อยู่ขา้งๆ   

แล้วเขาก็บอกเราช่วยคุณไม่ได้นะคุณไม่ใช่คน สกัพกัก็มีพ่อผู้หญิงโผล่ขึน้มาเป็นแอฟริกนั แล้ว

เหมือนกบัไม่ได้พูดตรงๆ  แต่ให้ความหมายโดยนัยว่าอย่างนัน้ จากดําขนาดน้ีแล้วตอนหลงัมา

กลายเป็นขาวไดข้นาดน้ีเป็นเพราะว่าดื่มน้ํา คอืแบบเตม็ทีเ่ลย ทัง้เชือ้ชาต ิทัง้เพศ ครบเลย 

ดร.ชเนตต ี เหยยีดสตัวด์ว้ยนะ 

ดร.กาญจนาภรณ์ ไม่ไดแ้ค่เหยยีดคน แต่แบบว่าเหยยีดสตัวด์ว้ยนะ ฉนัเป็นคน เธอเป็นสตัว ์

ผศ.ดร.จเร คอืเหมอืนกบัว่าถา้ผวิไม่ขาวไม่ใช่คน 

ดร.ธนสัถ ์ เรื่องแนวทางการนําเสนอกจ็ะมพีดูถงึเกีย่วกบัว่า เวลานําเสนอกค็วรจะนําเสนอใหม้นัเกีย่วขอ้งกบัตวั

สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิ โดยทีไ่ม่ตอ้งเอาเรื่องเพศเขา้มาเกีย่วขอ้ง เช่น ก๊อกน้ําซลัวา แทนทีจ่ะโฆษณาว่าก๊อก

น้ํามนัดยีงัไง ทําจากทองเหลอืง มนัทน ยงัไงกแ็ลว้แต่ แต่กลบักลายเป็นว่าผู้หญงิมาแต่งตวัเซก็ซี่

แลว้กเ็ปิดน้ํา น้ํากระเดน็ใส ่

ดร.กาญจนาภรณ์ เสรมินิดหน่ึงเมื่อกี้พีเ่ขาแย้งเพราะเขาเคยอยู่ agency ใช่ไหม เขากบ็อกว่าม ีpattern สําหรบัการ

นําเสนอตัง้สบิกว่าแบบ 

ดร.ธนสัถ ์ คอืจรงิๆ  แลว้การ create งานโฆษณา มนัม ีapproach หรอืว่าประเดน็ทีเ่ราต้องการจะดงึความ

สนใจของผูบ้รโิภค เราจะเอาประเดน็ไหนมาใชบ้า้ง ซึง่มนัมสีบิกว่า pattern เช่น 1.เรื่องเพศ 2.เรื่อง

ความปลอดภยั 3.เรื่องความสวยความงาม เรื่องอะไรพวกน้ี ซึง่เป็นหลกัทางวชิาการใชม้าเป็นปกต ิ

แลว้เรากส็อนกนัมา เพราะฉะนัน้การที่เรานําเสนอเรื่องก๊อกน้ําแลว้เอาเรื่องการผูห้ญิงมาเกีย่วขอ้ง

มนักเ็ป็น approach หน่ึงทีท่างวชิาการใหนํ้าเสนอ แต่อยู่ทีว่่าเวลาเรานําเสนอใหเ้ราคํานึงถงึสนิคา้

หน่อย หรอืว่าภาพทีอ่อกมานัน้ดลู่อแหลมมากเกนิไป 

ดร.กาญจนาภรณ์ กค็อืใหค้าํนึงถงึสนิคา้ ว่าสนิคา้นัน้มนัเหมาะทีจ่ะนําเสนอเรื่องทางเพศไหม ถา้เป็นเรื่องถงึยางอนามยั

อะไรกย็งัพอโอเค แต่น่ีมนัเป็นก๊อกน้ํา มนัไม่ไดเ้กี่ยวเลย แต่ว่าพีเ่ขากบ็อกว่า เพราะว่าคนทําเขาตี

โจทยว์่า consumer หรอืคนซือ้คอืผูช้าย ขายผูช้าย เพราะฉะนัน้อะไรทีข่ายผูช้ายไดซ้ึง่กค็อืเรื่องเพศ 
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ดร.ธนสัถ ์ คอืการทีจ่ะเอาก๊อกน้ําแลว้มาบอกเขาว่าก๊อกน้ําน้ีด ีดกีว่าอนันู้นอนัน้ีอนันัน้ มนัแลว้มนักเ็หมอืนกนั 

ก๊อกน้ํากเ็หมอืนกนัทุกยีห่อ้ 

ผศ.ดร.จเร การตคีวามของผูช้ายเป็น set คอืเหมอืนกบัว่าเรื่องเพศน่ีผูช้ายคดิอยู่ไดค้นเดยีว มนักเ็ป็นการตอก

ยํ้าภาพรวม ภาพเหมาจาํของคนอยู่ดวี่า ผูห้ญงิไม่สนใจเรื่องเพศ ผูช้ายสนใจเรื่องเพศ 

ดร.ธนสัถ ์ ในอดตีเป็นแบบน้ีนะ แต่ 5-10 ปีมาน้ีไม่ใช่แลว้นะ เพราะผูห้ญงิสามารถแสดงออกถงึความต้องการ

ทางเพศไดม้ากขึน้ สงัเกตไหมว่านิตยสารผูห้ญงิตอนน้ีมรีูปผูช้ายโป๊เยอะแยะ บางเล่มสามารถทีจ่ะ

ถ่ายกนัแบบว่า กางเกงจนเหน็ตรงนัน้ แลว้ผูห้ญงิในออฟฟิศกฮ็อืฮากนัมากแลว้เปิดดูเป็นเรื่องปกต ิ

แลว้กช็วนกนัด ู

ดร.ชเนตต ี เป็นเรื่องน่ายนิด ีจะไดม้คีวามเท่าเทยีมทางเพศ 

ผศ.ดร.จเร แต่ผมมองว่าตอนน้ีผูห้ญงิ conservative กบัผูช้ายแลว้นะ นักแสดงผูช้ายต้องถอดเสือ้ทุกเรื่อง เรื่อง

ไหนไม่มถีอดเสือ้กไ็ม่ปกตแิลว้ 

ดร.ธนสัถ ์ แลว้กอ็ย่างโฆษณาทีเ่ราว่า เมื่อคนืกนิฝรัง่มา ผูห้ญงิกส็ามารถแสดงออกเรื่องพวกน้ีไดเ้ยอะขึน้กว่า

สมยัก่อนเยอะมาก ซึ่งมนับ่งบอกได้ว่าเรายนิดทีี่จะให้เป็นแบบนัน้ไหมหรอืว่าเรายงัอยู่ในโลกของ 

conservative ตรงนัน้รเึปล่า ถดัไปเรื่องหลกัมนุษยชน 

ดร.ชเนตต ี แลว้ในมุมมองคดิว่าจะใหม้นัเป็นยงัไง มุมมองของวงน้ี อยากรูว้่าเมื่อคนืฉันกนิฝรัง่มา มนัมโีฆษณา

แบบน้ี อยากรู้ว่ามุมมองของวงน้ีห้องน้ีคิดว่ายังไง น่ีคือความท้าทายใหม่ของบทบาทความ

หลากหลายของผูห้ญงิในเรื่องทีจ่ะ active ในเรื่องเพศได ้หรอืว่าวงน้ีอาจจะยงัมองว่ามนัอาจจะไม่

เหมาะกบัสงัคมไทย 

ดร.ธนสัถ ์ โดยส่วนตัวเรา เราว่าไม่เหมาะในแง่ที่ตัวเองจะแสดงความต้องการออกมาในลักษณะน้ี แต่ตัว

โฆษณาที่เอาผู้ชายมาเดินโชว์แล้วให้ผู้หญิง เช่นก๊อกน้ําแทนที่จะขายผู้ชายแล้วให้ผู้หญิงมาโป๊ 

เปลีย่นเป็นก๊อกน้ําขายผูห้ญงิแลว้เอาผูช้ายมาโป๊ แบบนัน้โดยทีผู่ห้ญงิไม่ไดโ้ชว์ตวัเองว่าเกดิความ

ต้องการหรอืมีความต้องการหรือว่ามาคุยเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติ เราว่าแนวทางแบบนัน้ยงัโอเค

มากกว่า กค็อืเอาผูช้ายมาเป็นวตัถุทางเพศใหผู้ห้ญงิดูแทน แต่ไม่ไดบ้อกว่าเมื่อคนืฉันไปกนิฝรัง่มา

หรอืฉนัไปร่วมเพศมา 

ดร.กาญจนาภรณ์ อนันัน้มนัแรงไป มนัมนียัยะ มนัสะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูห้ญงิว่าเป็นผูห้ญงิดไีม่ควรทีจ่ะพดูเรื่องทาง

เพศออกมาต่อทีส่าธารณะ 

ผศ.ดร.จเร ถา้มุมมองสตรนิียมมนัโอเค แต่ถา้จะให ้compromise หน่อย น่าจะเอาเรื่องกาลเทศะเขา้มาเกีย่วขอ้ง

ดว้ย เช่น ประเภทสนิค้า การจดั rating โฆษณา อาจจะต้องทําให้มนัเหมอืนต่างประเทศนิดหน่ึง 

ไม่ใช่ว่าโฆษณาผลติออกมาแลว้ฉายเมื่อไรกไ็ด ้เอาออกมาเมื่อไรกไ็ด ้อย่างเช่นสนิคา้บางตวั เวลาจะ

ฉายจะมเีวลาระบ ุ

ดร.กาญจนาภรณ์ อาจารยก์าํลงัจะบอกว่าใหเ้ราเปิดกวา้งกไ็ด ้เพื่อว่านําเสนอแบบนัน้กไ็ดแ้ต่มาจดั rate แทน 

ผศ.ดร.จเร โฆษณาโทรทศัน์เราควบคุมไม่ไดเ้หมอืนภาพยนตร ์เพราะมนัเขา้ถงึใจกลางบา้น ใครเปิดดูเมื่อไรเรา

กไ็ม่รู ้แต่ว่าเราเชื่อว่าอย่างน้อยเดก็นอนก่อนสีทุ่่ม เราว่าผู้ใหญ่ทีเ่ป็น thinking subject สามารถ

เลอืก เพราะเดีย๋วน้ีเขาเลอืกรบัสารอยู่แลว้ บางทเีรากไ็ม่รูด้ว้ยซํ้าโฆษณาแต่เราไปดูโฆษณาทหีลงั
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บน youtube จรงิๆ  มนักก็รองไม่ไดอ้กีเหมอืนกนั youtube จะไปจดั rate ยงัไง แต่ถ้าเป็นทวีมีนั

อาจจะจดั rate ไดว้่าฉายในเวลาเท่าไร 

ดร.กาญจนาภรณ์ อนัน้ีมนัจะยากนิดหน่ึงเพราะว่ามนัเป็นโฆษณามนัมีข้อจํากดัของมนัก็คือเรื่องธุรกิจอยู่แล้ว มัน

จะตอ้งทาํยงัไงให ้product ขายไดม้ากทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ถา้เราไปวางเกณฑเ์ยอะๆ   แบบน้ี มนักจ็ะ

กระทบถงึตวัเจา้ของสนิคา้ และกร็ะยะเวลาทีนํ่าเสนอมนัสัน้ มนั 30 ว ิ15 ว ิmassage มนัจะไปบอก

อะไรไดไ้ม่ค่อยเยอะ อย่างซลัวาถา้มองในมุมของนกัโฆษณามนัดนีะ มนัสรา้ง unique ของมนัเลยว่า

ถา้นึกถงึก๊อกซลัวาตอ้งเซก็ซี ่แลว้กจ็ะหนีไม่พน้ภาพลกัษณ์แบบน้ี แต่ถ้าจะมามองใน class น้ีมนัไม่

เหมาะหรอกเพราะ product มนัไม่เกีย่ว กเ็กีย่วกบัเรื่องกาลเทศะ แต่เราตอ้ง balance 

ผศ.ดร.จเร สงัคมไทยใหค้วามสาํคญักบักาลเทศะมาก ฉะนัน้ถ้าเราจะ compromise อาจจะต้อง compromise 

ในเรื่องของกาลเทศะว่าจะนําเสนอไดถ้งึแค่ไหน  

ผศ.เอกธดิา ในเรื่องของการจดั rate มนัไม่ใช่แค่ในเรื่องของสนิค้าควรจะอยู่เวลาไหน แต่ให้พจิารณาถงึเรื่อง

เน้ือหา อย่างกรณีของก๊อกน้ําซลัวา ถ้าจะเอาเน้ือหาทางด้านเพศคุณกจ็ะต้องไปออกเวลากลางคนื

อย่างนัน้ไป ตรงสว่นน้ีเองมนัน่าจะเป็นตวับบีนกัโฆษณาทีจ่ะไดเ้ลีย่งทีจ่ะไม่นําเสนอเน้ือหาแบบนัน้ 

ดร.กาญจนาภรณ์ ใช่ เพราะว่าอย่างนัน้เจา้ของสนิคา้กไ็ม่อยากทาํ เพราะถ้าขายตอนกลางคนืเขากไ็ม่เอาแลว้เรื่องเซก็

ซี ่

ดร.ชเนตต ี เรื่องการจดั rating มนัมปัีญหา เพราะตอนน้ีมนัมสีือ่ออนไลน์จงึไม่สามารถคุมได ้

ผศ.ดร.จเร สือ่ออนไลน์คุมไม่ไดเ้ลย แต่ถา้สือ่โทรทศัน์มนัคุมได ้

ดร.ชเนตต ี คอืหมายถึงสื่อที่เราจดั rate ที่อาจารย์บอก เราไปคุมไม่ให้ออกในช่วงนัน้แต่มนักจ็ะต้องมาโผล่

ในช่วงบ่าย 

ผศ.ดร.จเร แต่โฆษณาไม่ไดข้นาดนัน้ เหน็โฆษณาบางอย่าง เช่น แชมพทูาํไมตอ้งมผีูช้ายถอดเสือ้ แชมพูใชส้ระ

ผม แลว้เรอืนร่างมาเกี่ยวกบัอะไร จรงิๆ  ถ้าเป็นเมอืงนอกอย่างน้ีต้องไปอยู่หลงัสามทุ่มเลยที่โชว์

เรอืนร่างขนาดนัน้ แต่บา้นเราออกแต่เชา้เลย เดก็กด็ ูโฆษณาแชมพ ูณเดชน์ถอดเสือ้ โชกุบุส ึ

ดร.ธนสัถ ์ ซึง่กฎเกณฑอ์นัน้ีเรายงัไม่เคยรูว้่ามเีรื่อง sex appeal เขา้มาแลว้เราต้องมกีารกําหนดในการออก

ระยะเวลา แต่เท่าทีรู่ก้ค็อืแอลกอฮอล ์แต่สว่นเน้ือหาเรายงัไม่เคยรูว้่าเขามกีารจดั rating ทีเ่มอืงนอก 

ยงัไงเราจะลองศกึษาเพิม่เตมิด ู

ผศ.ดร.จเร เหมอืนกบัมคีนรอ้งเรยีน 

ดร.ธนสัถ ์ รอ้งเรยีนกโ็อเค แต่เราว่ามนัไม่คดิว่ามกีฎหา้มออก เพราะทางอเมรกิาอสิระกว่าเรามาก โดยเฉพาะ

อย่างยิง่พวกฝรัง่เศส เหน็หน้าอกของผูห้ญงิได ้เหน็เรื่องเพศของผูช้ายไดป้กต ิคอืหนัง โฆษณาเหน็

เพศอะไรพวกน้ี แกผ้า้ไดเ้ป็นเรื่องปกต ิยกเวน้แค่หา้มมภีาพทีท่าํกนัหรอืว่าอวยัวะเพศผูช้ายแขง็ตวั 

ผศ.ดร.จเร ทีอ่งักฤษ เพศชายเหน็ไดแ้ต่หา้มเกนิ 45 องศา ซึง่กห็ลงัสามทุ่ม คอืหลงัสามทุ่มจะโป๊แค่ไหนกไ็ดแ้ต่

หา้มแขง็ตวั 45 องศา 

ดร.ธนสัถ ์ หรอืว่าทีญ่ีปุ่่ น หลงัต ี1 คุณสามารถทีจ่ะเปิดทวีทีีเ่ป็นหนังร่วมเพศกนัได ้แต่ว่าร่วมเพศของเขากจ็ะ

เป็นภาพมจีิก๊ซอว ์mosaic ทีไ่ม่ใหเ้หน็ตรงนัน้ เรากจ็ะเหน็เป็นหนงั x เลยแต่ว่าออนแอรไ์ดห้ลงัต ี1  
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ผศ.ดร.จเร เมื่อกีท้ีอ่าจารยพ์ูดเรื่องออนไลน์ เพราะเดีย๋วน้ีมนัไม่ไดอ้อกแค่ทวี ีโฆษณามาลง youtube หมดเลย 

แต่ว่าผมเหน็โฆษณาต่างประเทศถ้ามนัติด rate มากๆ   พอคลกิเปิดมนักจ็ะต้องให้ผู้ชมคลกิว่า

ยอมรบันะว่าภาพมนักราฟฟิคนะ ฉะนัน้เกนิ 18 มนักพ็อลดในแง่ของผูช้มได ้

ดร.ธนสัถ ์ เขาพยายามจะทํา อย่างใน youtube ถ้ามเีน้ือหาเกนิกว่า 18 เขากจ็ะให้ register ก่อนว่าอายุ

มากกว่า 18  แต่ถ้าน้อยกว่าเขาจะไม่ใหดู้ แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้มนักค็วบคุมไม่ได ้เพราะเวลาเรา register 

เรากโ็กงกนัได ้เราม ีuser ตัง้หลายอนั 

ดร.กาญจนาภรณ์ เดก็สมยัน้ีเก่ง ไวมาก 

ผศ.ดร.จเร เดก็สมยัน้ีไม่ดทูวีดีว้ยซํ้า 

ดร.ธนสัถ ์ กเ็ลอืกดูในเรื่องที่ตวัเองอยากดูใน ipad ถดัไปเรื่องหลากหลายของเพศสภาพซึ่งอยากใหนํ้าเสนอ

ออกมาในแง่บวกมากกว่าทีจ่ะพดูถงึแง่ลบ อนัน้ีสดัสว่นของชายหญงิแลว้ม ีquestion mark ไม่ทราบ

ว่าของใคร 

ผศ.ดร.จเร พอดีเห็นที่อาจารย์เขานําเสนอเรื่องสดัส่วนของชายหญิงที่ควรจะ balance กนั เพราะฉะนัน้ใน

โฆษณาผมจะถามว่าควรมไีหมในประเดน็น้ี 

ดร.ธนสัถ ์ เราคิดว่ามนัยาก แล้วไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปกําหนด เน่ืองจากว่าอนัน้ีมนัจะแปรเปลี่ยนตาม

ประเภทของสนิคา้ทีม่นัมขีายอยู่ ถงึแมว้่าสนิคา้จะเป็นผูช้าย เขากเ็อาผูห้ญงิมาโฆษณาได ้ในขณะที่

สนิคา้ผูห้ญงิกเ็อาผูช้ายมาโฆษณา ซึง่อนัน้ีมนัอยู่ที ่approach ทีเ่ราตอ้งการทีจ่ะใหเ้กดิ appeal เรื่อง

จรรณยาบรรณนักโฆษณาก็ในเรื่องของค่านิยมที่ผดิ ที่ไม่ควรที่จะส่งเสรมิหรอืสร้างค่านิยมที่ผิด 

โฆษณาเกนิจรงิ อย่างเช่น ครมีทาแลว้ผวิเด้ง ผวิขาว กนิแล้วผอม อว้น อะไรอย่างน้ี และเรื่องการ

แสดงภาพลกัษณ์ทีด่ ีการแต่งกายทีไ่ม่โป๊ ไม่เปลอืย การดื่มเหลา้ ซึง่เรื่องการดื่มเหลา้ กบว. ไม่ให้

ออกอยู่แลว้ เรื่องการเป็นแบบอย่างทีด่ ี

ดร.ชเนตต ี หวัขอ้มนัเกีย่วกบัผูห้ญงิยงัไง 

ดร.ธนสัถ ์ การทีเ่ราเหน็ผูห้ญงิดื่มเหลา้ สบูบุหรีเ่ป็นภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ด ีหรอืว่าการแต่งกายโป๊เปลอืย อย่างเช่น 

สนิค้าที่เป็นชุดชัน้ใน ชุดว่ายน้ํา เขาก็จะเอาสรีระของผู้หญิงมาใส่เลย ถ้าเราเทียบกับประเทศ

มาเลเซยีที่เป็นมุสลมิ เขาจะมกีฎว่าห้ามเอาเรอืนร่างของคนจรงิๆ  มาใส่ทําในโฆษณา ต้องใชเ้ป็น

หุ่นทดลอง 

ดร.กาญจนาภรณ์ อย่างของไทย ถ้าเป็นเมื่อก่อนโฆษณาเสือ้ชัน้ในกจ็ะใช้พรเีซนเตอร์ทีเ่ป็นฝรัง่ แต่เดีย๋วน้ีเปลีย่นไป 

พรเีซนเตอรเ์ป็นดาราเป็นคนไทยกใ็ส่เลย อย่างชมพู่ ยุคสมยัมนัเปลีย่น ผูห้ญงิกลา้มากขึน้ คนกลบั

มองชื่นชม อย่างเรายงัมองเลยว่าสวย หน้าอกสวย หุ่นสวยอะไรอย่างน้ี กเ็ริม่เปลีย่นไปดว้ย กต็้อง 

balance ใหก้บัสงัคมไทย ไม่มากเกนิไปแลว้กไ็ม่น้อยไปดว้ย แต่จะหาจุดตรงกลางไดย้งัไง 

ผศ.ดร.จเร จรงิๆ  มนัมกีฎหมายว่าตราบใดทีไ่ม่เหน็หวันมแบบน้ี อยู่ทีว่่าเรายดึตามกฎหมายรเึปล่า 

ดร.กาญจนาภรณ์ อนันัน้พูดถึงในมุมมองของสงัคมที่เปลี่ยนไป ความกล้าแสดงออกของผู้หญิงไทยมากขึ้น อย่าง

เมื่อก่อนน้ีกไ็ม่ใช่ ถ้าเป็นพรเีซนเตอร์ชุดชัน้ในกเ็ป็นฝรัง่หมดเลย แต่เดีย๋วน้ีกไ็ม่ต้องแล้วคนไทยน่ี

แหละแสดงไดเ้อง 
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ดร.ธนสัถ ์ การไม่เหน็หวันมอนันัน้กม็กีําหนดอยู่แลว้ แต่ในทางปฏบิตัิ จําได้ไหม ลูกเกดทีปิ่ดนิดเดยีวกค็อืไม่

เหน็หวันมจริงๆ   เรื่องการจดั rating โฆษณา เป็นการจดัที่เน้ือหา โดยที่ไม่ได้ดูตวัสนิค้า เรื่อง

องค์กรวชิาชพีคนที่จะเขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งหรือส่วนควบคุมในการโฆษณามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น

สถาบนัการศกึษา สมาคมนกัโฆษณา สือ่สารมวลชน กระทรวงวฒันธรรม สคบ. แลว้ก ็กสทช. เอง ก็

น่าจะใหค้วามรูแ้ละควบคุม ซึง่ กสทช. ควรจะรณรงคแ์ละใหค้วามรูก้บัผูบ้รโิภค และ สคบ. กน่็าจะรบั

ร้องเรียนเรื่องโฆษณาที่ไม่เหมาะสม แล้วก็หน่วยงานเหล่าน้ีควรจะมีบทบาทที่ชัดเจน และมี

บทลงโทษทีช่ดัเจนสาํหรบันกัโฆษณาทีท่าํผดิกฎ สดุทา้ยกค็อืเรื่องการกาํหนดอายุผูแ้สดง 

ผศ.ดร.จเร สคบ. มคีณะกรรมการอะไรโฆษณาไหม 

ดร.ธนสัถ ์ คือจริงๆ  แล้ว ณ ตอนน้ีเขาให้เซนเซอร์กันเอง โดยที่ให้ช่องทุกช่องส่งตัวแทนมาเข้าเป็น

คณะกรรมการเซนเซอร ์เหมอืนกบัว่าใหแ้ต่ละองคก์รควบคุมกนัเอง ซึง่ควบคุมได ้100% ไหม มนัก็

ไม่ได ้100% เพราะว่าทุกคนทีเ่ขา้มาลว้นแต่มผีลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั ถ้าหนังโฆษณาออกไม่ได ้

เวลาเขากจ็ะโดนตดั เพราะฉะนัน้แลว้มนักจ็ะเขา้มาเกีย่วขอ้ง คณะกรรมการกจ็ะเป็นคนจากสถานี

ต่างๆ  และคนจากบรษิทัโฆษณา ซึง่คนจากสถานีเขาจะใชช้่อง 3 และช่อง 7 เป็นหลกัเน่ืองจากเป็น 

2 ช่องทีม่ผีูช้มมากกว่าช่องอื่นๆ   ในวงการกจ็ะพูดกนัว่า ถ้าวนัไหนช่อง 3 หรอืช่อง 7 เป็น head 

แลว้ผ่าน 2 ช่องน้ี หรอืว่าช่อง 7 ใหอ้อกอากาศได ้ช่องอื่นกจ็ะออกได ้แต่ถา้ช่อง 7 ไม่ให ้ช่องอื่นกจ็ะ

ไม่ไดอ้อก ซงึเรากช็ื่นชมช่อง 7 ทีเ่ขามกีฎค่อนขา้งเขม้งวดรวมทัง้ไทยรฐัเช่นกนั โดยไทยรฐัการทีเ่รา

จะโฆษณา ทุกชิ้นต้องส่งให้เขาดูก่อน แล้วเขากจ็ะตรวจละเอยีดมาก ส่วนเรื่องภาพโป๊เปลอืยเขา

ไม่ได้พิจารณา เขาจะดูเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ถ้าโฆษณาคอนโดมิเนียมจะต้องมี

ตวัเลข ทีด่นิ การจดทะเบยีนทีช่ดัเจน ถ้าไม่มกีจ็ะใหก้ลบัไปทําใหม่ หรอืการจดัโปรโมชัน่ ถ้าไม่ได้

บอกว่าได้รบัอนุญาตจากตํารวจเมื่อไร ยงัไง มกีารจบัฉลากเมื่อไร อะไรอย่างน้ีกใ็ห้กลบัไปทําใหม่ 

หรอืว่ามคีําพูดทีเ่วอรเ์กนิความเป็นจรงิ ใชแ้ลว้ขาวภายใน 2 วนักต็้องเอาหลกัฐานมาโชวใ์หเ้หน็ว่า

มนัขาวจรงิภายใน 2 วนั 

ดร.กาญจนาภรณ์ เพราะว่าสือ่จะโดนปรบัดว้ยเพราะกฎหมายกาํหนดไว ้ทัง้ผูท้ีล่งโฆษณา เจา้ของสนิคา้ และตวัสือ่ดว้ย 

สือ่กเ็ลยตอ้งเขม้งวด 
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แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการขา่วโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง 

 

หวัข้อประเดน็ข่าว/ภาษาข่าว 

 

 

 
ผศ.ดร.ต่อตระกลู ภาษาขา่วมปีระมาณ 5 ประเดน็ทีเ่ราสรุปมา คอื 1.เรื่องของภาษาข่าวในลกัษณะวรรณกรรมเชงิลบ 

มกีารตัง้ฉายาต่างๆ   ยกตวัอย่างเช่น ทอมโหด แม่ใจรา้ย 2.เรื่องระดบัของภาษาทีใ่ช ้ภาษาทีเ่ราเจอ

ในข่าวมกัจะเป็นเรื่องการดูถูก การกดทบัว่าผูห้ญงิต้อยตํ่ากว่า 3.ภาษาข่าวควรเน้นเรื่องความเป็น

จรงิ ไม่เน้นภาษาทีก่ารสรา้งอารมณ์รุนแรง drama ในข่าว มนัไม่ใช่ความจรงิแลว้ มนัเน้นตไีข่ใส่สี

เพิม่เขา้ไปในข่าว มนัจะกลายเป็นนิยายเรื่องหน่ึงใหช้วนตดิตาม บางทมีนัเป็นเรื่องทีห่นักๆ   เรื่อง
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ใหญ่ เหมอืนดนิูยายทีเ่ราจะรบัมนัไดแ้ต่ความจรงิเรากไ็ม่ควรจะทําอย่างนัน้ 4.ภาษาทีใ่ชจ้ะเหน็ว่ามี

การอธบิายขัน้ตอนต่างๆ   ของการล่วงละเมดิทางเพศละเอยีดมากว่าทําอะไรยงัไง จรงิๆ   มนัไม่

ควรทาํเพราะมนัเหมอืนการขม่ขนืซํ้า ผลติวาทะกรรมซํ้า กจ็ะมคีวามรุนแรง 

ดร.ธนสัถ ์ เหมอืนสอนเรื่องเพศศกึษาทางออ้ม 

ผศ.ดร.ต่อตระกลู ในเรื่องของการพาดหวัขา่ว ขา่วทีเ่ป็นผูห้ญงิจะเน้นเรื่องรปูร่างหน้าตา สรรีะมากกว่าผูช้าย ผูช้ายจะ

เป็นเรื่องความสามารถทาํนองนัน้ไป ผูห้ญงิจะเป็นคนละเรื่องเลย มใีครจะเพิม่เตมิอะไรไหมครบัเรื่อง

ของภาษาข่าว ถ้าไม่มปีระเดน็ถดัไป เรื่องประเดน็ข่าวเราสรุปไว ้7 หวัขอ้ 1.ข่าวทีเ่ราเจอ ประเดน็

ข่าวที่นําเสนอจะเป็นเรื่องอ่อนไหว การคุกคามทางเพศ การละเมดิทางเพศ การเหยยีดหยามทาง

เพศ ขา่วผูห้ญงิทีเ่ราเจอจะเป็นแบบนัน้เราอยากจะใหม้กีารนําเสนอเรื่องของความสาํเรจ็ของผูห้ญงิ

ในหลายๆ  ด้าน จากข่าวจะยกผูช้ายซะส่วนใหญ่ อยากไดใ้นเรื่องของความสามารถผูห้ญงิในเรื่อง

ของเศรษฐกจิ การเมอืง การศกึษา สงัคม หน้าทีก่ารงาน ครอบครวั และภาวการณ์เป็นผูนํ้า ระยะที่

ผ่านมาจะเหน็ว่าผูห้ญงิกบัการเมอืงจะเป็นดา้นลบซะสว่นใหญ่ ผูห้ญงิโง่ ผูห้ญงิโชวค์วามเป่ินออกมา 

กอ็ยากจะขอใหเ้ปลี่ยนมุมมองมากกว่า อกีอย่างหน่ึงผู้หญิงอาจจะไม่ได้เป็นผู้หญิงในเมอืง ผูห้ญิง

ทอ้งถิน่ ยงัไม่มปีระเดน็น้ีเท่าไร ความเป็นผูนํ้าของสงัคมทอ้งถิน่เราจะไม่ค่อยเหน็ อยากใหโ้ชวค์วาม

ดคีวามเก่งมากกว่าทีจ่ะบอกว่าผูห้ญงิคนน้ีสวย สวยจากศลัยกรรมใดๆ  กต็ามจนทําใหส้งัคมมองว่า

ศลัยกรรมคอืทางผ่านที่ทําใหคุ้ณประสบความสาํเรจ็และได้รบัการยอมรบัในสงัคม ประเดน็ที่มกีาร

นําเสนออกีกเ็ป็นประเดน็เรื่องศลีธรรม การชูส้าว การขายบรกิาร ทําแทง้ อุม้บุญ แอลกอฮอลแ์ลว้ก็

ยาเสพติด ประเดน็ที่มีการนําเสนอผู้หญิงเหมือนกนั เรื่องของข่าวกีฬา เน้นเรื่องความสําคญัและ

ความสามารถของนักกฬีาผู้หญิงให้เท่าเทยีมกบันักกฬีาชาย ซึ่งกจ็ะเหน็เมื่อกี้มตีวัอย่างในกลุ่มก็

บอกว่าผูห้ญงิกลายเป็นเรื่องสดัสว่น เรื่องสรรีะกบัชุดกฬีาสวยงาม เป็นยงัไง พอผูช้ายกจ็ะบอกเรื่อง

ความสามารถในเชงิกฬีา ประเดน็ทีอ่ยากใหนํ้าเสนอเพิม่เตมิคอืความรุนแรงต่อเดก็ สตร ีครอบครวั

และอาชญากรรม อยากจะเพิม่นิดหน่ึงด้วยว่า ความรุนแรงเสรจ็แลว้จะมทีางออกแกปั้ญหาอย่างไร 

ไม่งัน้มนักเ็ป็นแค่การผลติและเล่าสูก่นัฟังว่ามนัมคีวามรุนแรงประเภทไหนบา้ง สดุทา้ยทีเ่ป็นประเดน็

ทีฮ่อ็ต ทีส่ดุทีเ่ราอาจจะมกีฎหมายเพิม่เตมิ อย่างเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องของ

ผูห้ญงิทีจ่ะมกีลุ่มของเลสเบีย้น ทอม ดี ้หรอืว่า trans ทัง้หลายแหล่ กจ็ะเป็นประเดน็ข่าวทีเ่ราไดล้อง

กรุ๊ปกนัมาจากในหอ้ง 

ผศ.ดร.จเร ถ้าเกดิว่าเอาไปเสนอ กสทช. น่าจะเป็นขอ้สงัเกตในการดําเนินรายการข่าวทุกประเภท เพราะถ้า

บอกว่ารายการขา่ว สือ่เขาอาจจะใชช้่องว่างไดว้่า ถา้งัน้รายการเล่าข่าวไม่เกีย่ว เพราะจรงิๆ  ถ้าเรา

ดูตอนน้ีรายการข่าวทีไ่ดร้บัความนิยมคอืรายการเล่าข่าว ซึง่ส่วนมากพวกน้ีจะเน้น Dramatize ทุก

อย่างเลย ซึง่จรงิๆ  ถา้รวมตอ้งรวมรายการขา่วทุกประเภท 

ดร.ชเนตต ี ซึง่อาจจะต้องรวมพวกรายการสถานการณ์ news talk อะไรพวกนัน้ รายการข่าวทัง้หมดเป็นกลุ่ม

เดยีวกนัเลย 

ดร.ธนสัถ ์ ใครเคยเหน็คลปิการอ่านข่าวของยุโรปตะวนัออก ทีผู่ห้ญงิอ่านไปแลว้ค่อยถอดเสือ้ มนัเป็นของจรงิ

ไหม 
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ผศ.ดร.จเร จรงิ แต่ว่ามนัเป็นรายการทีอ่ยู่ในช่องอย่างว่าอยู่แลว้ มนัไม่ใช่ช่อง main stream ของเรากเ็คยทํา 

grammy ทาํ แต่เป็นผูส้ ือ่ข่าวผูช้าย เป็นพวกดเีจมาอ่านแลว้กถ็อดๆๆๆ   ทา้ยสุดกเ็หลอืแต่กางเกง 

น่ีคอืบา้นเรามแีลว้ แต่ว่าไม่ไดร้บัความนิยม เหมอืนว่าจะอยู่แค่เดอืนสองเดอืนกห็ายไป 

ดร.กาญจนาภรณ์ ของเรากม็แีบบว่าพยายามแต่งกาย อย่างพยากรณ์อากาศช่อง 7 กางร่ม ใส่ชุดต่างๆ Custum แต่

ไม่ไดไ้ปนยัยะทางเพศหรอืล่อแหลม เพยีงแต่ใหม้นัมสีสีนั 

ดร.วชิาต ิ อยากเสรมิเรื่องราวภาษาขา่ว จรงิๆ  แลว้คาํว่าภาษาจะเหยยีดไม่เหยยีด มวีจิยัไวแ้ลว้ทัง้เรื่อง head 

speech หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ภาษาแบบน้ีในการพาดหัว มนัจะขึ้นเป็น

เปอร์เซน็ต์เลยว่ามแีนวโน้มทีว่่าคุณจะเหยยีดกี่เปอรเ์ซน็ต์ ซึ่งกต็้องเกบ็คําน้ี บรบิทแบบเยอะมาก 

คอืคาํหน่ึงคําสามารถเกดิไดห้ลาย commerce มาก ฉะนัน้เมื่อมนัไปปรากฏเลยว่าอนัน้ีมแีนวโน้มที่

คุณจะเหยยีดหรอืไม่ ซึ่งเคยตัง้โครงการกบัอาจารย์ต่อจะขอทุน กสทช. ทําโปรเจค็น้ี เพื่อที่ว่าทุก

สาํนักข่าวจะไดเ้อาไปใช ้ระมดัระวงัเรื่องของการใชภ้าษาที่อาจจะเป็นเชงิลบหรอืว่าเชงิเหยยีด แต่

ตอนน้ียังไม่ไหน ถ้าท่านมีโครงการที่จะทําก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากในแวดวงของ

สื่อสารมวลชน เพราะว่าบางทคีําปรากฏโดดๆ  มนัไม่ไดม้อีะไร แต่พอไปอยู่ในบรบิทมนักลายเป็น

เชงิเหยยีดขึน้มา ซึง่มนัตอ้งใช ้data เยอะมาก 

ดร.ชเนตต ี ช่วยยกตวัอย่างสกัคาํ สองคาํเผื่อจะเอาไปใส ่

ดร.ธนสัถ ์ เหยื่อตกปลา เราไม่รูส้กึว่ามนัเหยยีด แต่พอมนัเป็นข่าวแลว้ เช่น เหยื่อโดนข่มขนื อย่างที ่อ.แอน

โชว ์กก็ลายเป็นเหยยีดไปแลว้ น่ีกค็อืบรบิททีม่นัแตกต่างกนัจากคําคําเดยีวกนั ใหค้วามรูส้กึทีม่นั

แตกต่างกนัใช่ไหม 

ดร.วชิาต ิ ใช่ครบั เพราะฉะนัน้เราต้องเกบ็ขอ้มูลเยอะพอสมควร ในส่วนของตวัภาษาเองจรงิๆ  แลว้เขา้ไปลกึ

ถงึขนาดทีว่่าใน social media เวลามคีน comment มนั establish หรอืเปล่า มนักําลงัแสดงทศันคติ

ในเชงิลบ หรอืว่าคุณกาํลงัดถููก เหยยีดหยาม ดหูมิน่ใครรเึปล่า แบบน้ีมนัสามารถไปถงึตรงนัน้ได ้

ดร.ธนสัถ ์ ภาษาเขยีนมนัไม่ไดแ้สดงอารมณ์ แลว้บางทเีราไปอ่านคน comment ซึง่บางทเีขาไม่ไดค้ดิอะไร แต่

เราคดิเองโดยทีเ่ราเอาความรูส้กึของเราไปจบักบัสิง่ทีเ่ขาเขยีน 

ดร.วชิาต ิ อนัน้ีกม็งีานวจิยัออกมา พวกภาษาในอเีมล ์หรอือะไรทีม่นัไม่ม ีnon verbal มโีอกาสจะตคีวามผดิ 

70% ขึน้เพราะมนัไม่มน้ํีาเสยีง 

ดร.กาญจนาภรณ์ ภาษามนัดิน้ได ้

ดร.วชิาต ิ แต่โครงการน้ีที่เขาทํา เขาเอาคนมา key มนัจะบอกเปอร์เซน็ต์ แต่ตรงเปอร์เซน็ต์ไม่ไดบ้อกเป็น 

exactly มนัจะเป็นลกัษณะ scale แลว้กใ็นส่วนประเดน็ข่าว กค็ดิว่าประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูห้ญิง

เท่าทีไ่ปดูกจ็ะเหน็ว่ามนัมกัจะเป็นประเดน็ในแง่มุมทีค่่อนขา้งลบ เราเคยเป็นนักข่าวมาก่อนเรากด็ู

ภาพสะทอ้นตวัเองว่า ตอนทีเ่ราเป็นนกัขา่วทาํไมไม่ทาํขา่วในมุมบวก มุมบวกเราไม่รูส้กึว่ามนัไม่เป็น

ข่าว มนัไม่ม ีimpact มนัไม่น่าสนใจ แต่ถ้ามนัเป็นประเดน็ลบ เป็นเหยื่อถูกข่มขนื เรากอ็ยากจะได้

ขอ้มูลใหล้ะเอยีดที่สุด คอืเราเคยผ่านกระบวนการน้ีมาก่อน เรากค็ดิว่าสิง่สาํคญัคอืต้อง mind set 

จรงิๆ  ของสื่อมวลชน ซึง่มนัต้องไป set ใหม่ว่าถ้าเขาเป็นญาตคิุณหรอืว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนคุณ เขา

เป็นคนในครอบครวัของคุณ น้องสาวคุณ หรอืว่าเขาเป็นแม่คุณแบบน้ี คุณจะนําเสนอในระดบัไหน 
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ในแง่มุมไหน ผมรู้สกึว่าต้องมกีารเทรสหรอืว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อปรบักระบวนทศัน์ในเรื่อง

ของความคดิของสือ่ทีท่าํงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ 

ดร.กาญจนาภรณ์ ถา้อย่างนัน้ขอเสรมิอาจารยนิ์ดหน่ึง ถา้อาจารยพ์ดูอย่างน้ีกค็อืเน้นในเรื่องสดัส่วนหรอืการใหน้ํ้าหนัก

ของขา่ว กค็อืเดมิเราจะใหน้ํ้าหนกัของขา่วกบัขา่วทีรุ่นแรง ข่าวข่มขนื ข่าวอะไรแบบน้ี เราจะต้องรบี 

ทุกคนจะต้องรุมเข้าไป หรือข่าวทะเลาะตบตี แย่งกนั ดาราเลิกกบัแฟนอะไรอย่างน้ี แต่ว่าถ้าเรา

กําหนดสดัส่วนของข่าวควรจะเน้นไปในทางเชงิสร้างสรรค ์คอืนักข่าวให้ความสนใจหรอืทําข่าวใน

ประเดน็ทีม่นัเป็นเชงิบวก 

ดร.ธนสัถ ์ ขอเสรมิตรงน้ีเพิม่เติม ถ้าเราย้อนกลบัไปตอนที่เราเรยีนปรญิญาโทกนั มนัจะมทีฤษฎีการเปิดรบั

ข่าวสารและการเลอืกข่าวของพวกเรากนัเอง เราได้ธมีเกี่ยวกบัความรุนแรง อาชญากรรมพวกน้ี

มากกว่า เพราะฉะนัน้แลว้น่ีคอืความสนใจของคนทัว่ไป 

ดร.กาญจนาภรณ์ ถูก แต่ว่าทัง้น้ีทัง้นัน้กไ็ปยอ้นทฤษฎ ีGate keeper นักข่าวเป็นผูเ้ลอืกสรร ถ้าเรากําหนด เพราะ

นกัขา่วเป็นคนนําเสนออยู่แลว้ ต่อใหค้นอยากดแูค่ไหน แต่ถา้เรานําเสนอสดัส่วนใหม้นัน้อยลง ไม่ใช่

ว่าไม่นําเสนอเลย เราเป็น Gate keeper ไง เราเน้นขา่วเชงิสรา้งสรรค ์ใหน้ํ้าหนกัมนัมากกว่า แต่ขา่ว

อาชญากรรมเรากนํ็าเสนอแต่ว่าใหม้นัเพลาๆ  หน่อย 

ดร.ธนสัถ ์ กค็ดิต่อไป คนทําธุรกจิพวกน้ีมนัไม่ใช่มแีค่เล่มสองเล่มสามเล่มทีจ่ะพูด มนัแข่งขนักนั เพราะฉะนัน้

แลว้มนัเกดิการแขง่ขนักนั มธีุรกจิเขา้มาเกีย่วขอ้ง เกีย่วขอ้งกบักาํไรขาดทุน ทาํอย่างไรเขาจะขายได้

มากทีส่ดุ 

ดร.กาญจนาภรณ์ มนักเ็หมอืนโฆษณา แต่ว่าเราอาจจะตอ้งเสรมิเขา้ไปไดไ้หม 

ดร.ธนสัถ ์ ตวันกัข่าวเองกโ็ดนสาํนักพมิพใ์นการทีว่่าคุณต้องไดข้่าว แลว้พอตวัเองไดข้่าวมาชา้กว่าคนอื่นหรอื

ว่าเรื่องอื่น กโ็ดนอกี เน้ือขา่วไดม้าไม่ลกึพอหรอืว่าไม่เผด็รอ้นพอใหค้นจะตามกโ็ดน บก. ตําหนิ  

ผศ.ดร.จเร หรอืว่ามนัจะกลายเป็นปัญหาน้ีหรอืเปล่า เขยีนกฎมากๆ   กลายเป็นว่าต่อไปจะเป็นนักข่าวหรอืเป็น

ผูป้ระกาศขา่วตอ้งม ีlicense 

ดร.ธนสัถ ์ เราสงสยัมากเลย ผู้ประกาศข่าวหรอืดเีจ สมยัก่อนมนัต้องไปสอบใบผู้ประกาศ เดีย๋วน้ีไม่ต้องสอบ

แลว้ 

ดร.ชเนตต ี มอีบรม กค็อืตอ้งผ่านการอบรมอนันัน้ 

ผศ.ดร.จเร แต่จรงิๆ  ควรจะสอบนะ เพราะสมยัก่อนสอบกนัจรงิจงัมาก 

ดร.ชเนตต ี สมยัก่อนทีส่อบ สอบแค่อ่านออกเสยีง แต่ไม่เคยสอบจรยิธรรม ฉะนัน้ใครอ่านชดักไ็ดใ้บประกาศนัน้

ไป แต่ว่าความรูใ้นเรื่องจรยิธรรมสือ่ ไม่ม ี

ผศ.เอกธดิา ตอนน้ีมแีลว้ ต้องผ่านการอบรม 3 ระดบั และต้องเรยีนตามจํานวนเท่าน้ีๆ ชัว่โมง และกม็วีชิาสอน

ประหน่ึงเราไดเ้รยีน ป.ตร ีใหม่ 

ดร.ชเนตต ี แลว้หลกัสตูรที ่อ.เอกธดิา บอกตอ้งเรยีนผ่านกฎหมายจรยิธรรมสือ่ดว้ย ในทุกระดบัจะได ้

ดร.วชิาต ิ ซึง่อนัน้ีบงัคบัทุกคนไป 

ดร.ชเนตต ี ของ กสทช. ซึง่ กสทช. จะไปร่วมกบัมหาวทิยาลยัทีม่คีณะนิเทศศาสตร ์

ผศ.ดร.จเร นัน่คอืทุกช่องทีม่ตีอ้งสง่มา 
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ดร.ชเนตต ี คนทัว่ไปกม็าได ้ทีอ่ยากจะมา 

ผศ.เอกธดิา เขาบอกว่าอกี 2 ปีขา้งหน้าจะมกีารกาํหนดในราชกจิจานุเบกษาว่าตอ้งมใีบประกาศถงึจะสามารถพดู

ได ้

ผศ.ดร.จเร จะเป็น licence ต่อไป 

ดร.ธนสัถ ์ เมื่อ 5 ปี 10 ปีทีผ่่านมามนัไม่มกีารประกาศใชเ้ลย ภาษากไ็ม่ชดั ตวัควบกลํ้ากไ็ม่ม ีแถมยงัพูดจาไม่

ค่อยสภุาพ 

ดร.กาญจนาภรณ์ เน้ือหากไ็ม่แน่น ตอนน้ีดทีีลุ่กขึน้มาทาํ 

ผศ.ดร.จเร พอดเีพิง่นึกขึน้มาไดเ้รื่องประเดน็ข่าว คอืที่เราพูดว่าสดัส่วนใหน้ํ้าหนักของผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิใน

บางเรื่องใช่ไหม คอืถ้าลอง อนัน้ีเป็นแนวคดิสุดโต่งคอืกําหนดสดัส่วนเลยว่าจะต้องมสีดัส่วนอนัน้ีให้

มนัใกลส้มดุล แต่น่าจะยากมาก 

ดร.ธนสัถ ์ เราว่าเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากข่าวทีม่นัเกดิขึน้มนัควบคุมไม่ได ้คอื gate keeper เราสามารถเลอืกได ้

แต่ในแง่ของข่าวทีม่นัเกดิขึน้เราไม่สามารถจะแยกแยะหรอืว่าไปกําหนดไดห้รอกว่าข่าวน้ีมนัจะเกดิ

อะไรยงัไง แลว้บงัคบัตามทีเ่ขาบอกว่า สดัส่วนผูห้ญงิ 50 ผูช้าย 50 กจ็ะต้องโดนว่าคุณเอาเกณฑ์

อะไรมากําหนด แค่ digital tv ทีเ่ขาบอกว่าช่องข่าวทัง้หมด 24 ช่องทีป่ระมูลกนัไป ช่องข่าว 6 ช่อง 

ช่องเดก็ 4 ช่อง ช่องข่าวมนัยงับดิเอาทีว่่า ข่าวจากเดมิ 80% บนัเทงิ 20% กไ็ปต่อรองเหลอืข่าว 

60% บนัเทงิ 40% หรอืขา่วเหลอื 50% หรอื 40% แลว้กม็บีนัเทงิ 60% เพื่อทีใ่หช้่องตวัเองอยู่รอดได ้

แลว้ช่องเดก็เรากค็ดิว่าจะมกีารต์ูน มแีต่รายการเดก็ทีส่รา้งสรรค ์ปรากฏว่าไปเอาละครฝรัง่ทีเ่ป็นเดก็

วยัรุ่นของเขาซึ่งมเีน้ือหาที ่เดก็วยัรุ่นของเขากบัเดก็วยัรุ่นของเรามนัต่างกนัมาก มนักจ็ะมเีรื่องรกั 

เรื่องนู้น เรื่องน้ีเขา้มา โดยเฉพาะของฝรัง่มนักจ็ะโตกว่าของเรา มนักจ็ะโดนบดิเบอืนไปในลกัษณะน้ี

เพื่อความอยู่รอดทางธุรกจิ โดยที ่กสทช. เองกย็อม จาก 80-20 กลายเป็น 60-40 

ผศ.ดร.จเร ไม่เขม้แขง็ เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ดร.ธนสัถ ์ อย่างทวีพีลูไปประมลูช่องขา่วมา แทนทีจ่ะทาํข่าวจรงิๆ   กบ็อกว่ากข็่าวบนัเทงิ กเ็ป็นเรื่องบนัเทงิก็

ถอืว่าเป็นขา่ว กเ็ป็นแบบนัน้ปอกี เราว่ายาก กาํหนดสดัสว่น 

ดร.จเร มนักําหนดสดัส่วนทีฝ่รัง่เศสเขาใช ้ใชใ้นกรณีทีอ่ย่างเช่น เน้ือหา content ทีม่าจากต่างประเทศกบั 

content ทีผ่ลติในฝรัง่เศสเขาต้องให ้50-50 อนัน้ีถ้าทําได ้ผมกเ็ลยมองเป็นแบบถ้ามาใชใ้นประเดน็

เรื่องเพศน่าจะลําบาก ผมสงัเกตว่าสื่อชอบนําเสนอ อาจจะไม่ใช่รายการข่าวอย่างเดยีว แต่ว่าชอบ

นําเสนอ อย่างเช่นสงครามระหว่างเพศ ใครเก่งกว่าใคร อนัน้ีผูห้ญงิหรอืผูช้ายเก่งกว่า แต่บางทพีอ

ไปสมัภาษณ์ source กม็กัจะตอบโจทยท์ีเ่ขาคดิอยู่แลว้ เช่น ทําอาหารผูห้ญงิน่าจะเก่งกว่านะ แต่ว่า

ไม่ไดใ้ห ้balance ขอ้มูลอย่างน้ี ซึง่ถ้าเป็นเน้ือหาเกีย่วกบัสงครามระหว่างเพศ น่าจะเอา source ที ่

balance ซึง่กนัและกนัเป็นประเดน็บางประเดน็ 

ดร.ธนสัถ ์ ซึง่เราไม่รูส้กึว่าทีผ่่านมาการแบ่งแยกเรื่องเพศ ตอ้งมสีงครามระหว่างเพศกนั 

ผศ.ดร.จเร มนัเคยมรีายการผูห้ญงิดาวองัคาร ผูช้ายดาวอะไรแบบน้ี รายการคนละดาวเดยีวกนั 

ดร.ธนสัถ ์ เราว่ารายการน้ีเป็นรายการทีด่นีะ เขาไม่ไดบ้อกว่า เพศหญงิหรอืเพศชายดกีว่ากนันะ เขาเอาบุคลกิ 

พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงผู้ชายที่แตกต่างกันจนทําให้การอยู่ ร่วมกันมันมีปัญหา 
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อย่างเช่น แฟนกนั ผูช้ายคดิแบบน้ี ผูห้ญงิคดิแบบน้ี แลว้เรื่องๆ  เดยีวกนัมนัทําใหเ้กดิปัญหา เขาก็

ออกมาโชว์ให้เห็นว่า เรื่องน้ีผู้หญิงคิดยังไง ผู้ชายคิดยังไง แล้วก็มาปรับความเข้าใจโดยที่มี

นักจติวทิยา หรอืว่านายแพทย์ทางจติวทิยา 2 คนเลยมาอธบิายว่าทําไมผู้หญิงคดิอย่างน้ี ทําไม

ผูช้ายคดิอย่างน้ี ซึง่อนัน้ีเราไม่ไดม้องว่ามนัเป็นการสูร้บกนัระหว่างเพศ แต่เป็นการทาํความเขา้ใจซึง่

กนัและกนั ซึ่งส่วนหน่ึงเราต้องยอมรบัว่า โดยสภาพสรรีะ ความรู้สกึนึกคิด ทศันคติ หรือว่าการ

ดาํรงชวีติ life style ของเพศหญงิกบัเพศชายมนัแตกต่างกนัอยู่แลว้ ยงัไงมนัไม่มทีางทดัเทยีมกนัได ้

แต่ในแง่การปฎบิตัขิองสงัคมทีจ่ะทาํต่อเพศ เราว่ามนัสามารถทาํได ้

ผศ.ดร.จเร แต่ผมมองว่ารายการนัน้ไม่ใช่ไม่ด ีแต่ว่ามนัไปยํ้าแนวคดิแบบ Essentialism ว่าผูห้ญงิกบัผูช้ายมนั

แตกต่างกนัโดยสนิเชงิ จรงิๆ แลว้ความแตกต่างน้ี แน่นอน biology อาจจะดูแตกต่างกนั แต่จรงิๆ 

มนัถูกใหคุ้ณค่าทีแ่ตกต่างกนัโดยสงัคม แต่รายการน้ีไปสง่เสรมิแนวคดิแบบน้ีแทนทีจ่ะใหค้นเขา้ใจว่า

จรงิๆ  กเ็ป็นคนเหมอืนกนั 

ดร.ธนสัถ ์ เรามองว่าเขาไม่ไดไ้ปเอาค่านิยมของสงัคมมาตดัสนิในรายการเขานะ เขาไปถามถงึ สมมตวิ่าผูช้ายมี

พฤตกิรรมแบบน้ี ผูห้ญงิคดิอย่างไร 

ดร.ชเนตต ี ลกัษณะแบบน้ีในข่าว แบบทีอ่าจารยพ์ูด ลองดงึเขา้มาสู่ในอนัน้ี ในลกัษณะทีว่่าจะเป็นรายการข่าง 

เป็นสกู๊ปหรอืว่าเป็นลกัษณะทีว่่าทาํใหเ้หน็ถงึความแตกต่างทางเพศอย่างชดัเจน 

ดร.จเร อย่างชดัๆ   ThaiPBS ตอนช่วงสามทุ่มครึง่เป็นต้นไป ของคุณณัฐฐา จะมอียู่ช่วงหน่ึงทีนํ่าเสนอข่าว

แลว้เขากจ็ะไปคุยกบัผูเ้ชีย่วชาญ ลองสงัเกตสคิรบัว่าผูเ้ชีย่วชาญดา้นอื่นยกเวน้สงัคมสตรเีป็นผูช้าย

หมดเลย แต่พอสงัคมสตรกีจ็ะเป็น อ.วชัราภรณ์ อนัน้ีผมกม็องว่ามนัไม่ balance มนัเป็นการยํ้าว่า

ผู้หญิงถนัดด้านน้ี ทัง้ที่จรงิ อ.วชัราภรณ์สอนรฐัศาสตร์ ไม่ได้สอนแค่เรื่องผู้หญิงกบัการเมืองสกั

หน่อย สอนตัง้หลายวชิา 

ผศ.เอกธดิา ตรงน้ีสือ่เองกต็อ้งระวงัสกัหน่อย 

ดร.ชเนตต ี ตรงน้ีน่าสนใจที่อาจารยพ์ูด คอืในประเดน็ข่าวต้องใหนํ้าเสนอในประเดน็ทีไ่ม่ชีไ้ปใหเ้หน็ในทศิทาง

ความขดัแยง้ อาจจะเป็นลกัษณะอย่างนัน้ จะตอ้งชีใ้หเ้หน็ว่าทัง้ 2 เพศมคีวามแตกต่างแต่ว่าสามารถ

ทีจ่ะอยู่ร่วมกนัได ้โดยเคารพในความแตกต่าง ทศิทางขา่วตอ้งเป็นแบบนัน้ 

ดร.ธนสัถ ์ ซึ่งรายการคนละดาวเดยีวกนัพยายามที่จะทําให้เกดิแบบนัน้ไม่ได้เป็นเรื่องการแบ่งแยกเพศ งัน้

ประเดน็ทางดา้นน้ีน่าจะโอเคนะ หรอือาจารยจ์ะพดูอะไร 

ดร.วชิาต ิ เรื่องประเดน็ข่าวผมกําลงัถามตวัเองว่าถ้าเกดิว่ามโีอกาสไดก้ลบัไปเป็นนักข่าวทีต่้องทําข่าวผูห้ญิง

โดนข่มขนือะไรแบบน้ี มนัมวีธิกีารนําเสนอหรอืว่ามปีระเดน็อื่นที่น่าจะนําเสนอมากกว่าหรอืเปล่า 

ยงัไงเรากห็ลกีเลีย่งความสนใจในสงัคมไม่ได ้จะเหน็ว่าปัจจุบนัสือ่นําเสนอกส็มัภาษณ์ญาตผิูเ้สยีหาย 

เหยื่อโดนทําทีต่รงไหน สถานการณ์ เหตุการณ์เป็นยงัไง ผมรูส้กึว่ามนัน่าจะทําอะไรไดม้ากกว่านัน้ 

เช่น เหน็ว่าเกดิเหตุการณ์คดขี่มขนืในทอ้งทีน้ี่ ทอ้งทีน้ี่เกดิมาแลว้กีค่รัง้ สถติจิบัไดก้ีค่รัง้ จบัไม่ได้กี่

ครัง้ หรอืว่ามีความร่วมมือของคนในชุมชนว่าเมื่อมนัเกดิเหตุการณ์แบบน้ีในชุมชนเราแล้ว ทาง

ชุมชนมมีาตรการทีจ่ะร่วมกนัดูแลยงัไงอะไรแบบน้ี เพื่อเอาอะไรทีม่นัเป็นเชงิลบใหม้นัเป็นเชงิบวก 

แลว้กใ็หเ้หน็ตวัอย่างความร่วมมอืร่วมใจของคนในสงัคม หรอืว่าถ้าสถติิทอ้งที่น้ีเกดิกี่ครัง้แลว้ยงัมี
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ปัญหาอะไรแบบน้ีอกี เขากต็้องมมีาตรการอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าทีก่ต็้องเขา้มากวดขนัมากขึน้ให้

เหน็ว่านกัขา่วเราตดิตามนะในเรื่องของการเกดิอาชญากรรมทัว่ประเทศกบัใชส้ือ่ในการวางมาตรการ

ในการตรวจสอบและควบคุม กค็ดิว่าน่าจะเป็นแนวทางหน่ึง และกป็ระเดน็หน่ึงทีส่ ื่อมกัทําแลว้ผมก็

รูส้กึทุกขใ์จแทนเหยื่อกค็อื อย่าง case ทีน้่องแกม้เป็นเหยื่อถูกข่มขนืบนรถไฟ กจ็ะไปหาเหยื่อทีม่ ี

ลกัษณะที่เคยถูกข่มขนืเมื่อ 20 ปีที่แล้วมาข่มขนืซํ้า ถูกนํามาเสนอเรื่องราวชองเขาซํ้าอกี ซึง่เขา

อาจจะรูส้กึดขีึน้ หรอืกาํลงัจะหาย หรอืหายไปแลว้ ปรากฏว่ามนัผุดขึน้มา ภาพเก่า เหตุการณ์เก่าเอา

มาเล่าใหม่อะไรแบบน้ี น่ีกเ็ป็นเรื่องของประเดน็ขา่วทีส่ ือ่มกัจะทาํ ซึง่ผมกม็องว่ามนัไม่สรา้งสรรค ์มนั

น่าจะมวีธิกีารนําเสนอแบบอื่น 

ผศ.ดร.จเร ถ้างัน้ขอสรุปได้ไหมครบั มนักค็อืเมื่อกีท้ีอ่าจารย์พูดว่า สื่อเน้นเรื่องข่าวที่ล่วงละเมดิทางเพศมกัจะ

นําเสนอเป็น case เป็นประเดน็เชงิสว่นตวั แต่ไม่ไดนํ้าเสนอในเชงิโครงสรา้ง ไม่อธบิายปัญหาในเชงิ

โครงสรา้ง แลว้กก็ารแกปั้ญหาในเชงิโครงสรา้งของสงัคม 

ดร.ชเนตต ี บางทสีื่อเขา้ใจว่าการคุ้ยไปถึง background ภูมิหลงัมนัคือสิง่ที่ถูกต้อง อนันัน้คอืเหมาะกบัข่าว

ประเภทอื่น แต่การคุย้ไปทางน้ีคอืมนัต้องไปแบบที ่อ.จเร บอก คอืต้องชีใ้หเ้หน็ถงึความสาํคญัเชงิ

อํานาจที่มนัอยู่ภายใต้โครงสร้าง และมนักท็ําให้ปัญหาเหล่าน้ีมนัดํารงอยู่ ซึ่งงมนัยากมาก เพราะ

นกัขา่วเองยงัไม่เขา้ใจว่าโครงสรา้งคอือะไร 23.33 ส 

ดร.กาญจนาภรณ์ ซึง่มนันึกไปถงึการยอ้นคดเีก่าๆ   มนัจะมรีายการของช่อง 9 ทีย่อ้นเวลา เจาะข่าวยอ้นเวลา อย่าง

เทปทีอ่อกอากาศไป อย่างคดเีพชรซาอุฯ ซึง่เป็นข่าวนานแลว้ รูส้กึจะชื่อรายการข่าวดงัขา้มเวลา ก็

จะไปย้อนคดมีาซึ่งเราเกอืบลมืไปแล้ว แต่พอไปถึง scene ที่เป็นฆาตกรรม 2 แม่ลูก เราลมืไป

แลว้แต่เขากพ็ูดขึน้มา คนโดนกระทํากค็อืผูห้ญงิ แม่และกเ็ดก็ แต่ครอบครวัของเขากย็งัอยู่ และกม็ี

เทปที่สมัภาษณ์ครอบครวัที่ร้องไห้ อนัน้ีก็ทําให้นึกถึงที่อาจารย์พูดเรื่องการย้อนแบบน้ีมีผล มนั

เหมอืนไปขดุคุย้ขึน้มา ซึง่ตรงน้ีมนัแกย้าก 

ดร.ชเนตต ี            กค็งจะตอ้งเสนอไป 

ผศ.เอกธดิา เรื่องยอ้น ไม่ใช่แค่บาดเจบ็เฉพาะเรื่องของผูห้ญงิ เรื่องฆาตกรรม เรื่องหมอทีฆ่าตกรรมใครต่อใคร ก็

คอืหา้มยอ้น 

ดร.ธนสัถ ์ จรงิๆ  แลว้มนักเ็หมอืน 2 ดา้นนะ การยอ้นเอกประเดน็ขึน้มาใหม่ มนักเ็ป็นบทเรยีนของสงัคม เป็น

ตวัอย่างทีด่กีบัสงัคมปัจจุบนัว่ามนัเคยเกดิเหตุการณ์อย่างน้ีขึ้น แต่กค็วรจะมกีารตบในเน้ือหาดว้ย

แทนทีจ่ะบอกว่าขา่วเกดิอย่างน้ี สดุทา้ยแลว้คนทีท่าํผดิไดร้บัผลอย่างไร 

ดร.ชเนตต ี การทาํแบบน้ีของสื่อเป็นการทําเหมอืนไม่ใหโ้อกาสคน สมมตคิุณเคยเป็นฆาตกรครัง้หน่ึงอย่างน้ี ก็

หมายความว่าคุณไม่มทีางจะกลบัตวัเป็นคนดไีด้อกีแล้ว เพราะว่าเราจะมแีฟ้มประวตัขิ่าวที่ไปขุด

เวยีนออกมาเมื่อครบรอบสบิปียีส่บิปี มนัเป็นความทุกขร์ะทม เหมอืนอย่าง อ.แอน ที่จะมโีปรเจค็ที่

ทาํงานกบัผูห้ญงิในเรอืนจํา ซึง่คนเหล่าน้ีเขาบอกว่าเขาหวาดกลวัการทีจ่ะออกไปมชีวีติอยู่ขา้งนอก 

เพราะว่ามนัไม่มใีครใหโ้อกาสเขาเลย และยิง่ถา้เขาเป็นขา่ว เคยเป็นผูห้ญงิทีอ่ยู่ในขา่ว 

ผศ.ดร.จเร ทีเ่มอืงนอกเขาทาํไงรูไ้หมทีอ่งักฤษ นกัโทษคดอีย่างน้ีทีเ่คยทาํผดิตอนเดก็ๆ   ตดิคุกสกัพกัหน่ึงแลว้

ออกมาเขาจะเปลีย่นชื่อเปลีย่นนามสกุลใหเ้ลย 
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ดร.ชเนตต ี ใช่ต้องล้าง ล้างมลทินให้โอกาส เพราะหลายคนเขาทําผิดโดยที่ไม่ได้ตัง้ใจ คอืจริงๆ เคยได้คําๆ  

หน่ึง แลว้คาํน้ีมนัเปลีย่นชวีติ แอนตอนทีไ่ปทาํงานกบัผูห้ญงิทีอ่ยู่ทีเ่รอืนจาํทีข่อนแก่น มคีําๆ  หน่ึงก็

คอื จรงิๆ  แล้วคนที่อยู่ขา้งนอกที่ไม่ติดคุกไม่ไดเ้ลวทรามน้อยกว่าคนที่อยู่ในคุก แต่เพยีงคนที่อยู่

นอกคุกทาํผดิแต่คนจบัไม่ได ้คอืพวกเราอาจจะเคยทาํผดิมากมายเยอะแยะ แต่เราฉลาดไง เรารูว้่าจะ

ทาํยงัไงใหค้นไม่รูว้่าเราทาํผดิ แต่คนทีอ่ยู่ในคุกเขากท็าํผดิเหมอืนเรา แต่เขาเล่หเ์หลีย่มมนัไม่เท่าคน

ทีอ่ยู่ขา้งนอกไง ตรงน้ีพอเราไดย้นิคาํพดูน้ีออกมาปุ๊ บ มนัคลกิเลยว่าความดเีลวมนัไม่ไดอ้ยู่ทีก่ําแพง

กัน้ว่าเธอคอืคนที่อยู่ในเรอืนจํา ฉันดกีว่าฉันอยู่ขา้งนอก ฉันทําผดิมามากกว่าเธออกีแต่คนจบัฉัน

ไม่ได ้จีด๊เลยคาํน้ี 

 

หวัข้อ ภาพข่าว และ การได้มาซึง่ข่าว/การปกป้องแหล่งข่าว 
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อ.พเิชษฐ ภาพข่าวก่อน เราแบ่งเป็น 2 ทาง ภาพข่าวที่ควรอาจจะต้องเซนเซอร์ภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่

เหมาะสมในทีน้ี่อาจจะเป็นภาพศพ ภาพสยองขวญั โป๊ เปลอืย หรอืว่าใชว้ธิ ีmosaic ต่อมากค็อืใช้

สญัลกัษณ์ในการนําเสนอทีเ่หมาะสม การนําเสนอภาพที่ไม่ควรคอืภาพโป๊ เปลอืย ภาพสยองขวญั

ต่างๆ   ตวัอย่างเช่นเมื่อกีท้ีพ่ดูถงึรายการข่าวยอ้นเวลา ใหนึ้กถงึตอนทีซ่านตกิา้ผบั นําเสนอภาพที่

คนตะกายขึ้นเพื่อที่จะแย่งกนัออก หรอืว่าภาพฟูมฟายต่างๆ   ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นรถชน ถูกยิง 

ญาตมิาพบศพ แลว้กต็ามถ่ายเลยตามสภาพ ภาพผูถู้กกระทํา ไม่ควรจะโพสต์หน้าหรอืว่าสรรีะของ

เขา ภาพความรุนแรงทัง้ของผู้ที่กระทําและถูกกระทํา ภาพหลุดหรือคลิปหลุดต่างๆ  ก็จะมีอยู่

พอสมควรในภาพขา่วทีเ่ป็นขา่วทวี ีภาพยอ้นอดตีของผูถู้กกระทาํอย่างที ่อ.วชิาต ิพดูไป ตดัต่อภาพ

เพื่อบดิเบอืนขา่วอนัน้ีกไ็ม่สมควรทาํ สว่นแหล่งขา่ว หวัขอ้ย่อยกค็อืกระบวนการไดม้าซึง่ขา่วและการ

ปกป้องแหล่งข่าว เราจะแยกเป็นประเดน็ ประเดน็แรกคอืแหล่งข่าว และกเ็ป็นแหล่งข่าวทีม่คีวาม

น่าเชื่อถอื ไม่นัง่เทยีน เขยีนข่าวจากอนิเตอรเ์น็ต หรอืทาง social media ซึง่มนัไปไวมาก ไม่ควรที่

จะเอามา ตอ้งสบืคน้แหล่งขา่วทีแ่น่นอน ต่อมาเป็นเรื่องของไม่เปิดเผยแหล่งขา่ว ญาต ิเพื่อน หรอืว่า

สถานที่ โดยเฉพาะข่าวทีเ่ป็นเรื่องทีเ่สยีหาย เช่นข่าวข่มขนืต่างๆ   ถงึแม้จะไม่เปิดตวัผู้ถูกกระทํา 

แต่ว่าญาต ิเพื่อน คนอื่นเขารูจ้กั รวมทัง้สถานทีด่ว้ย บางครัง้กจ็ะมเีน้ือข่าวทีบ่อกโรงเรยีนแห่งหน่ึง

ย่านลาดพร้าว มหาวิทยาลยัดงัย่านรามคําแหง มกีี่ที่ การตัง้คําถาม คําถามที่ตัง้ขึ้นเพื่อที่จะถาม

แหล่งขา่วไม่ควรเป็นคําถามทีช่ีนํ้า ใหต้อบว่าใช่หรอืไม่ใช่ กระตุ้นอารมณ์เชงิลบกจ็ะมตีวัอย่าง เช่น 

คดทีีจ่บัพม่าได ้4 คนซึง่เมื่อวานน้ีแม่เขายงัมารอ้งไหอ้ยู่เลย 

ดร.กาญจนาภรณ์ ว่าเขาอยากจะพดูอะไรกบัลกู ถา้ลกูยงัอยู่จะพดูอะไร ไม่ชีนํ้า เคารพสทิธ ิ

ผศ.เอกธดิา ผูส้ือ่ขา่วเป็นผูช้าย แม่รอ้งไหใ้หญ่เลย 

อ.พเิชษฐ ต่อมาเป็นเรื่องของเน้ือหาขา่ว ไม่เขยีนเองโดยใชค้วามรูส้กึสว่นตวัของตวัเอง ไม่มโนขา่ว หรอืว่าใสส่ ี

ควรจะเสนอข่าวไปตามเน้ือหา นักข่าวเองก็ควรจะศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่จะไปสมัภาษณ์

แหล่งขา่ว กระบวนการไดม้าซึง่ขา่ว ไม่ใหร้างวลั คาดคัน้ หรอืล่อลวง หรอืบบีบงัคบักบัแหล่งข่าว จร

รณยาบรรณในการทาํขา่วกม็อียู่แลว้ ไม่ใสค่วามคดิเหน็สว่นตวัของตวัเองเขา้ไปในการรายงานขา่ว  

ดร.ชเนตต ี คอือนัน้ีถา้ดูๆ   แลว้มนักเ็หมอืนกบัจรยิธรรมของผูส้ ื่อข่าวทัว่ๆ  ไป อยากใหช้่วยลองขมวดว่ามนัจะ

เชื่อมโยงกบัประเดน็ผู้หญิงยงัไง เราควรนําเสนออะไร อย่างเช่นการตัง้คําถามไม่ชี้นํา อย่างเช่น



159 
 

คาํถามอะไรเกีย่วกบัขา่วความรุนแรงทางเพศหรอืขา่วอะไรกแ็ลว้แต่ทีถ่า้ตัง้ลกัษณะน้ีมนัจะสรา้งการ

ชีนํ้า และการชีนํ้ามนัสรา้งผลกระทบยงัไงสาํหรบัประเดน็เรื่องผูห้ญงิ อยากชวนอภปิรายต่อ 

ผศ.เอกธดิา คาํถามทีไ่ม่ควรจะเกดิในกรณีทีผู่ห้ญงิถูกกระทาํรุนแรงทางเพศหรอืขม่ขนื คอืคาํถามทีแ่บบรูส้กึยงัไง 

ดร.ชเนตต ี คาํถามประเภทว่า คุณรูส้กึยงัไงกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

ผศ.เอกธดิา หรอือยากจะพดูอะไรกบัคนรา้ย หรอืถามทีบ่า้นว่าอยากจะพดูอะไรกบัคนรา้ยไหม มนัมกัจะมคีําถาม

แบบน้ี 

ดร.ต่อตระกลู เล่าใหล้ะเอยีดว่าทาํยงัไงบา้ง 

ดร.กาญจนาภรณ์ ชอบถามว่า ทํายงัไงบา้ง ลองเล่าหน่อยสวิ่าเหตุการณ์เกดิขึน้แลว้เริม่มาจากยงัไง เขาทําอะไรก่อน 

แลว้เป็น step by step พยายามจะใหผู้ถู้กกระทาํเล่า เล่าทุก process ขัน้ตอน กระบวนการ อนันัน้ก็

คอืคลา้ยๆ  กบัทีพ่ดูเมื่อกีว้่ามนัคอืการขม่ขนืซํ้า ขม่ขนืทาํรา้ยจติใจผูถู้กกระทาํ ผูโ้ดนกระทาํซํ้า 

ผศ.ดร.จเร จรงิๆ  เป็นความผดิตํารวจหรอืเปล่า ตํารวจไม่ควรจะเปิดเผยใหก้บัสือ่รู ้

ผศ.เอกธดิา ไม่ควรจะมพีืน้ทีใ่หน้กัขา่วเขา้ไปถงึตวัของผูท้ีถู่กกระทาํ 

ดร.ชเนตต ี ผูท้ี่ถูกกระทําความรุนแรงควรจะพบผู้สื่อข่าวไหม หรอืว่าถ้าควร จงัหวะเวลาที่เหมาะสมคอือะไร 

ทนัทไีหมทีม่กีารแจง้ความ หรอืทนัททีีเ่กดิเหตุ timing ตรงน้ีคดิว่ายงัไง 

ผศ.เอกธดิา จรงิๆ  ไม่เหน็มปีระโยชน์ทีจ่ะไดเ้จอเลยนะ เขาควรจะเกบ็ตวัดว้ยซํ้า ใหแ้ค่เรื่องราวเขาออกมา 

ผศ.ดร.จเร ยกเป็นบางเรื่อง อย่างเรื่องการทําร้ายร่างกาย อย่างเราเหน็กรณีป้าเบ๊นซ์ ชดัเลยว่าใครเขา้ถึงสื่อ

ก่อน สงัคมจะเทความสงสารไปใหก่้อน อนันัน้คอืกรณีทํารา้ยร่างกาย แต่ถ้าเป็นกรณีล่วงละเมดิทาง

เพศน่ีผมเหน็ดว้ยว่าไม่ควรเปิดพืน้ทีใ่หส้ือ่เขา้ไป เพราะว่าเรื่องเพศมนัมคีวามอ่อนไหวมาก มนัทาํให้

เสื่อมเสยีอะไรได้ เลยน่าจะมองเป็นประเดน็มากกว่า เรื่องไหนเขา้ได ้เรื่องไหนเขา้ไม่ได ้และถ้าจะ

มองประเดน็ความรุนแรงพอใครไปแจง้ความก่อนหรอืเปิดพืน้ทีส่ ื่อก่อนกก็ลายเป็นสื่อกเ็ทไปทางนัน้ 

ไม่ไดเ้ชค็ขา่วทัง้สองดา้น 

ดร.ธนสัถ ์ ถา้เราจะหา้มทาํขา่วเกีย่วกบัผูห้ญงิโดนขม่ขนื คดิกนัอย่างไรบา้ง หา้มทําเลยนะ คอืบงัคบั ออกเป็น

กฎหมายเลยว่าหา้ม เพราะว่าการทาํขา่วคอืผูห้ญงิเสยีหาย ไม่กลา้ไปแจง้ความเพราะว่ากลวัเป็นขา่ว 

แลว้กก็ลวัว่าตวัเองจะอยู่ในสงัคมไม่ได ้เน่ืองจากว่าพอตกเป็นขา่วแลว้คนกร็ูก้นัหมด 

ดร.ชเนตต ี คดิว่าไม่ควรห้าม ต้องมีการรายงานข่าวข่มขนืต่อไป แต่รูปแบบของการรายงานมนัสามารถที่จะ

เลอืกวธิกีารนําเสนอได ้

ดร.กาญจนาภรณ์ เพราะว่าการรายงานขา่วกค็อืการบอกใหส้งัคมรูเ้พื่อจะไดร้ะแวดระวงัว่ามเีหตุรา้ยเกดิขึน้ ผูห้ญงิคน

อื่นจะไดร้บัรูว้่ามเีหตุการณ์แบบน้ีเกดิขึน้ ถา้หา้มเลย ผูห้ญงิกไ็ม่รู ้ปกต ิฉนัจะไปไหนอะไรยงัไงกไ็ด ้

ผศ.เอกธดิา ถ้าเกดิว่าจะเสนอว่าในข่าวกรณีที่ผูห้ญงิเสยีหายต้องผูส้ ื่อข่าวหญิงที่จะเขา้ไป มนัจะมคีวามเขา้อก

เขา้ใจมากกว่าไหม และความละมุนละม่อมในการตัง้คาํถาม 

ดร.กาญจนาภรณ์ ผูห้ญิงบางคนโหด เจอมากบัตวั ผูห้ญงิบางคนโหดกว่าผู้ชาย ผูช้ายบางทอีาจจะละมุนละม่อมกว่า

ดว้ยซํ้าไป อนัน้ีวดัไม่ได ้คอืผู้ชายบางคนกโ็หดแต่ผู้ชายบางคนกล็ะเอยีดอ่อน แต่ผูห้ญิงบางคนก็

หยาบ เพราะเขาไม่โดนเขา้ไม่รู ้เขาไม่ม ีcommon sense ของความละเอยีด แต่ผูห้ญงิบางคนก็

ละเอยีดอ่อน เขากร็ู ้อนัน้ีวดัไม่ได ้
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ดร.ธนสัถ ์ ใหท้อม ทอมจะเขา้ใจความเป็นผูห้ญงิไดด้กีว่า 

ดร.กาญจนาภรณ์ กไ็ม่แน่ เพราะอย่างน้ีมนัเรื่องจติใจ มนัเป็น emotional แลว้ ไม่รูว้่าโดนเลีย้งดปูลกูฝังมายงัไง 

ดร.ชเนตต ี คอืผูส้ ือ่ขา่วคนนัน้ตอ้งม ีgender lens ถงึจะทาํขา่วเกีย่วกบัความรุนแรงทางเพศได ้

ดร.กาญจนาภรณ์ ใช่ ตอ้งไปที ่บก. แลว้คดัสรรคาํ 

ผศ.เอกธดิา แลว้แบบน้ีกาํหนดไหมว่าประสบการณ์การทาํขา่วของคนทีจ่ะมาทางสายน้ี 

ดร.ชเนตต ี ไม่จําเป็น แค่ว่าต้องม ีgender lens ต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอม ซึง่อนัน้ีเป็นโปรเจค็ที ่อ.แอน 

ทําอยู่กบัผูส้ ื่อข่าวมาประมาณ 2 กลุ่มแลว้ เดีย๋วปีหน้ากจ็ะทําอกี ปีหน้าจะทํากบัผูส้ ื่อข่าวทีอ่ยู่ตาม

ภูมภิาคทีข่อนแก่นกบัเชยีงใหม่จะทาํร่วมกบัสาํนกัขา่วประชาไท จะจดัอย่างน้ีเพื่อจะใส ่gender lens 

เขา้ไป เพื่อใหผู้ส้ ือ่ขา่วมคีวาม sensitive มากขึน้ อนัน้ีสามารถค่อยๆ  ทาํ เขยือ้นตรงน้ีไดเ้ป็นกลุ่มๆ   

ซึง่คนกลุ่มน้ีพอเขามาทาํปุ๊ บ เขา change อะไรหลายๆ  อย่าง แต่ปัญหาคอืคนทีพ่รอ้มทีจ่ะมาอบรม

ตรงน้ีกบัเราสว่นมากจะเป็นคนทีม่คีวามเป็น gender sensitivity อยู่ในตวัอยู่บางส่วน แต่พวก hard 

core ทีเ่ป็นโต๊ะอาชญากรรม ทีป่ระมาณว่าอยู่ตาม สน. อะไรต่างๆ  เหล่าน้ียอมรบัเลยว่ายงัยากทีจ่ะ

เขา้ถึงกลุ่มพวกน้ี ซึ่งพอทา้ยที่สุดแลว้ถ้าพูดกนัตามตรงคนที่เหมาะทีจ่ะไปทําข่าวแบบน้ีต้องเลอืก

เพศ เพราะว่าจากการทีไ่ดเ้จอผู้หญงิทีเ่คยตกเป็นข่าวเบือ้งต้นจะมคีวามไวว้างใจเพศเดยีวกนัก่อน 

จะมีความไว้วางใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวอนัน้ี จึงจําเป็นต้องมีผู้สื่อข่าวหญิง และการไปทําข่าว

ลกัษณะแบบน้ีผูส้ ือ่ขา่วหญงิคนนัน้จาํเป็นทีจ่ะต้องถ่ายภาพเป็นดว้ย ไม่ควรทีจ่ะมตีากลอ้งหรอือะไร

ใดๆ   กระบวนการเขา้ถงึตรงน้ีกต็อ้งมกีารใสร่ายละเอยีดลงไป 

ดร.วชิาต ิ มนัเป็นไปได้ไหมครบัว่า ถ้าผู้สื่อข่าวจะไปทําข่าวประเภทน้ีต้องมาอบรมและต้องมี Certificated 

อะไรบางอย่าง ทาํคลา้ยๆ กบัขา่วพระราชสาํนกัซึง่เขาไม่ไดไ้ปทุกช่อง ช่องทีไ่ปสามารถกระจายข่าว 

หมายถึงว่าคนที่เขา้ถึงแหล่งข่าวได้จะต้องเป็นคนทีม่ ีcertificated แล้วมนัจะผลกัดนั อย่างสมมต ิ

ThaiPBS มนีักข่าวทีม่ ีcertificated 2 คน สํานักข่าวอื่นต้องมารอข่าวจาก ThaiPBS ช่อง 7 ก็

อยากจะเขา้ถึงแหล่งข่าวกส็่งคนมาอบรมจนได้อะไรบางอย่างที่การนัตีว่าคุณสามารถที่จะทําข่าว

ประเภทน้ีได ้

ผศ.ดร.จเร นกัข่าวพวกน้ีเขาจะรูส้กึว่าเขาตดิกบั คอืพอไดใ้บ certificated น้ีมา ต่อไปกต็้องทําข่าวน้ีตลอดชวีติ

เลย 

ดร.ชเนตต ี หรอืใบ Certificated นัน้อาจจะกลายเป็นกบัดกัในขัน้ทีว่่าฉันมัน่ใจว่าฉันมคีวามเขา้ใจในเรื่องพวกน้ี

อย่างด ีแต่ในทา้ยทีส่ดุมคีวามคดิว่าขา่วแบบน้ีตอ้งใหม้นัเป็นไปโดยธรรมชาต ิมนักค็งเป็นหน้าทีข่อง

พวกเราทีจ่ะตอ้งค่อยๆ ซมึและเปลีย่น มนัคงจะไม่ใช่ขา่วทีต่้องใชค้วามเป็นมอือาชพี ต้องเป็นข่าวที่

ใชค้วามเป็นมนุษย ์

ดร.กาญจนาภรณ์ เน่ืองจากมนัละเอยีดอ่อนแลว้มคีวามซบัซอ้นมาก ตอ้งกลบัไปทีร่ะบบ การปลกูฝังจรยิธรรม จรรณยา

บรรณ ความมเีมตตาต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ไปทีร่าก ไปทีค่รอบครวั สงัคม 

ผศ.ดร.จเร คอืใครเรยีนนิเทศศาสตร ์การสื่อสาร วารสาร น่าจะต้องผ่านจรรณยาบรรณวชิาชปีอยู่แลว้ น่าจะให้

เพิม่ในสว่น gender sexuality ดว้ย 

ดร.ชเนตต ี หาคนสอนไม่ค่อยได ้เหมอืน อ.จเร สอนคนทีจ่ะออกไปเป็นอาจารยอ์กีทหีน่ึง 
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ผศ.ดร.จเร มนัเป็นปลายทางแลว้ ตอ้งสอน ป.ตร ี

ดร.วชิาต ิ ทน้ีีพอทุกคนไดเ้รยีนมา พอเขา้ไปสูร่ะบบของสาํนกัขา่ว ทุกอย่างทีเ่รยีนมามนักต็อ้งทิง้ ถา้เกดิสาํนัก

ขา่วไม่ใหค้วามสาํคญั 

ผศ.ดร.จเร จรงิๆ  แลว้กน่็าจะมองว่าสรา้ง mass ไวก่้อน 

ดร.ชเนตต ี น่ีกเ็คยคุยกนักบั TIJ สถาบนัเพื่อการยุตธิรรมขององคภ์า ตอนนัน้ อ.แอน เคยไปทําโปรเจค็อนัน้ีที่

จบัผูส้ ือ่ขา่วมากลุ่ม แลว้เขากส็นใจ กม็าบอกว่า อาจารยท์ําอกีไหมอะไรแบบน้ีกเ็ลยโยนประเดน็ไป

ให ้TIJ แลว้บอกว่าสนใจไหม คราวหน้าอยากให ้TIJ เอาพระองคภ์าไปอา้งเลยแลว้กไ็ปเชญิเจา้ของ

สถานีทัง้หมด กค็อืแบบว่าอา้งองคภ์าไดไ้หมถา้จะใหเ้จา้ของสถานีมาเรยีนเรื่อง gender sensitive ที่

เราจะจดักนัขึน้ แลว้เอาออก certificated แลว้เขา้รบัจากองคภ์า ใชว้ธิหีลอกล่อไดไ้หม เขากด็ู alert 

ขึน้มานะ แลว้บอกว่ายนิดจีะจดัทมีเขา้ไป เขากบ็อก จรงินะอาจารย ์เรามวัมานัง่ทํางานกบัผูส้ ื่อข่าว 

แต่ว่ามาลนีนทย์งับอกว่าฉนัยงัไดข้า่วแบบน้ี เอาภาพลกัษณะอย่างน้ีมากจ็บ นักข่าวกท็ําอะไรไม่ได ้

น่ีกเ็คยมบีทบาทเขา้ไปกระตุ้น เหมอืนกบัว่าเราชวนกนัมาทําแบบน้ี เรากใ็ส่ gender lens เรามี

เครอืข่ายเพิม่ขึน้ เรากม็ทีมีที่จะทํางานต่อ ทน้ีีมนัจะมอีะไรอกีที่จะโยงเขา้ประเดน็ผู้หญิง อนัน้ีไม่

คาดคัน้บงัคบั 

ดร.กาญจนาภรณ์ ในกระบวนการในการได้ข่าว ถ้าแหล่งข่าวไม่อยากที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่อยากให้ข้อมูล 

สญัชาตญาณของนักข่าวต้องไปขุดคุย้ ต้องทําทุกวถิทีาง แลว้ไปคาดคัน้ ไปเซา้ซีเ้ขา เขาไม่อยาก

บอก กไ็ปตื้อ ไปเฝ้า หรอืว่าไปบงัคบักลายๆ   หรอืว่าแม้กระทัง่การล่อลวงกค็อื ถ้าบอกเดีย๋วจะมี

รางวลัให ้หรอืว่าจะดูแล ตบปากรบัคําโดยทีเ่ขาไม่เตม็ใจจะเปิดเผย เขาไม่อยากจะใหข้อ้มูลเพราะ

มนัสะเทอืนอารมณ์เขาหรอืเขาอาจจะหวาดกลวั เพื่อความปลอดภยัทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัเขา แต่เชื่อได้

เลยว่านกัขา่วสว่นใหญ่กม็สีญัชาตญาณของนกัขา่วทีจ่ะตอ้งขดุคุย้โดยไม่คาํนึงถงึ หรอืบางทคีาํนึงกบั

สิง่ทีเ่รยีนมา แต่บางทอีารมณ์นัน้ moment นัน้ เราตอ้งแขง่กบัสาํนกัพมิพอ์ื่น บก.คาดคัน้มา เมื่อไหร่

จะได้ข่าว ทําไมข่าวนัน้ไม่คบืหน้า อนัน้ีกเ็หมอืนไป force เขาโดยที่มนัไม่เหมาะไม่ควร เหมอืน

ขอบเขตในการทีจ่ะไปไดข้า่วมา เสรมิอกีนิดตรงใชส้ญัลกัษณ์ คอืบางทกีบ็อกว่าไม่ใหเ้สนอภาพของ

ผูถู้กกระทาํหรอือะไร กไ็ปใชภ้าพเหตุการณ์จาํลองหรอืว่าอะไรกแ็ลว้แต่ตอ้งพจิารณาความเหมาะสม 

หรอือย่างเมื่อกีท้ีพ่ดูว่าจะนําเสนอภาพสถานบนัเทงิกไ็ปถ่ายผูห้ญงิทีเ่ต้นรูดเสา ทําเบลอๆ   ไปถ่าย

เดก็นัง่ดริง๊ สรรีะ อะไรแบบน้ี กจ็ะรูก้นัว่าอนัน้ีคอืสถานบนัเทงิ แต่ถ้ามองในแง่ลกึๆ  กค็อืเอาผูห้ญงิ

มาเป็นวตัถุ นําเสนอผ่านทางสื่อคอืเป็นสญัลกัษณ์เลย เป็น symbolic ว่าถ้าสถานบนัเทองผูห้ญงิก็

จะตอ้งเป็นแบบน้ี เป็น pattern แบบน้ี 

ดร.วชิาต ิ ขอเสรมิประเดน็นิดหน่ึง เคยทํา case หน่ึงคอืแกว้ไดอารีท่ีต่ดิเชือ้ HIV มาเชญิออกรายการ ซึง่คุณ

แกว้กจ็ะมขีอ้จํากดัเยอะมาก คอืจะไม่เปิดเผยตวัเองเพราะว่ามนัส่งผลกระทบต่อคุณแกว้เยอะมาก 

แลว้สิง่ทีคุ่ณแกว้บอกคอืว่า อย่าเอามาใส่หมวกใส่แว่นซึง่จรงิๆ แลว้มนัดูเหมอืนเป็นโจร เป็นอะไรก็

ไม่รู ้ซึง่จรงิๆ  แลว้กไ็ม่ค่อยเหน็ดว้ยทีเ่อาผูถู้กข่มขนืมาใส่หมวกแลว้มาชีอ้ะไรแบบน้ี แต่ case ของ

คุณแกว้คอื หมวกกไ็ม่เอา แว่นกไ็ม่เอา คอืเขายนิดใีหข้อ้มูล แต่ให้ทางรายการไปหาทางเอาเองว่า 

1.จะไม่เหน็หน้าเขา 2.เขาไม่ใสห่มวก ไม่ใสแ่ว่น ทางเรากเ็ลยเลอืกใชร้ปูเดก็ผูห้ญงิ ซึง่เป็นรปูการต์ูน
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ทีเ่ขาชอบ ไม่ใช่รปูจรงิ แลว้กม็าตัง้บนเกา้อี ้แลว้กใ็ชเ้สยีงเขา แต่ใชเ้สยีงเขาแบบ transpose ใหม้นั

สงูกว่าปกตทิีไ่ม่ใช่เสยีงเขา กเ็ป็นวธิหีน่ึงในการ protect แหล่งข่าว เขากส็ามารถจะใหข้อ้มูลอย่าง

สะดวกใจ และเรากไ็ด้ขอ้มูลเชงิลกึ และกค็ดิว่าตวัแหล่งข่าวเองกไ็ม่มคีนทราบว่าคุณแกว้ไดอารี่น่ี

หน้าตาเป็นยงัไง 

ดร.ชเนตต ี ทีอ่าจารยพ์ดู เรายงัลมืเรื่องเสยีงไปเลยจรงิๆ   ยงัคงใชเ้สยีงจรงิแต่ปิดหน้า มนัจาํอตัลกัษณ์ได ้

ผศ.เอกธดิา ใหห้นัหลงั แต่เสยีงจรงิ 

ผศ.ดร.จเร หรอืไม่กใ็ชน้ักแสดงแทนกไ็ด ้พวกประเดน็ คดอีะไร เขากใ็ชน้ักแสดงแทน แล้วเขากข็ึน้เลย ข่าวที่

เมอืงนอก น่ีคอืเสยีงนักแสดงแทน เขยีนว่า actor’s voice หรอืว่าบางทกีใ็ชน้ักแสดงแทนเลย ผม

เขา้ใจสื่อชอบความสมจรงิมากถงึขนาดต้องผลติซํ้าเรื่องนัน้ใหดู้เป็น step เช่นเดก็เดนิมาจากป้าย

รถเมลแ์ลว้โดนจีต้รงไหน ทาํไมชอบอนัน้ีกไ็ม่ทราบ 

ดร.ชเนตต ี อย่างเรื่องจรงิผ่านจอ การมบีทบาทสมมตแิทน อนัน้ีอนัตรายมาก เพราะว่ามนัจาํลอง 

ดร.ธนสัถ ์ กเ็หมอืนอย่างเนชัน่ทีท่าํเรื่องระเบดิพระพรหม โดนด่า 

ผศ.ดร.จเร ช่องอื่นใช ้computer graphic ได ้ช่องน้ีตอ้งแบบ 

ดร.กาญจนาภรณ์ เพื่อความแตกต่าง ตอ้งโดดเด่น 

ดร.วชิาต ิ มปีระเดน็เรื่องรายละเอยีด จรงิๆ  แลว้เหยื่อทีร่อดมกัจะบอกว่าแกลง้ตายกเ็ลยรอดแลว้มาแจง้ความ 

กเ็ลยคดิว่าต่อไปน้ีคนทําคงต้องเชค็แล้วว่าตายจรงิแน่ๆ   มนักเ็ป็นดาบ 2 คมเหมอืนกนั กเ็ป็น

ประเดน็หน่ึงทีส่ ือ่ไม่เหน็จาํเป็นตอ้งนําเสนอว่าเขารอดมาไดย้งัไง 

 

การสนทนากลุม่จริยธรรมและแนวปฏิบติัสาํหรบัรายการโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยข์องผูห้ญิงแนวปฏิบติัเก่ียวกบัผูห้ญิงในรายการข่าว ละคร โฆษณา 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 29 ตลุาคม 2558 

ผูเ้ข้ารว่ม 

คุณธนกร วงษปั์ญญา มตชิน 

คุณธนานุช สงวนศกัดิ ์ เนชัน่ 

คุณชวดิา วาทนิชยั ช่อง 8 

คุณโอปอล ์ประภาวด ี บรษิทั อะกาลโิอ โมทฟี จาํกดั 

คุณพชัราภรณ์ ชมกลิน่ FM 96.5 อสมท 

อ.สริลิกัษณ์ พฒันลลีาวงศ ์ คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ.ณิชาภา แกว้ประดบั คณะวทิยาการจดัการการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัราชภฎัสมเดจ็เจา้พระยา 

 

แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการขา่วโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง 
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คุณธนกร เดีย๋วเราชเูรื่องประเดน็ขา่วก่อนจะไดนํ้าไปสู่การใชภ้าษา ทีเ่หน็พูดกนัอย่างหน่ึงว่าการนําเสนอข่าว

ความรุนแรง หรอืขา่วทีเ่กีย่วกบัสตร ีหรอือะไรหลายๆ อย่าง ปรากฏว่าเป็นการนําเสนอทีไ่ม่ไดเ้น้น

หรอืเจาะไปทีปั่ญหาเชงิโครงสรา้งสกัเท่าไร คอืภาพใหญ่มนัควรจะลงลกึไปว่าสิง่ทีม่นัเกดิขึน้หรอืว่า

ขา่วทีนํ่าเสนอไป ปัญหาของขอ้เทจ็จรงิ หรอืปัญหาทีม่นัเกดิขึน้ทีน่อกเหนือจากเรื่องมายาคต ิเรื่อง

เพศหรอืการถูกทําให้เป็นวตัถุทางเพศอย่างเดยีว มนัมกีารทํา something อะไรกนับ้าง เราควร

จะตอ้ง focus ในจุดน้ีมากขึน้ 

คุณโอปอล ์ สว่นใหญ่ทีเ่ราเหน็กค็อืนําเสนอแต่ปรากฏการณ์แต่ว่าไม่นําเสนอปัญหาเชงิโครงสรา้ง 
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คุณธนานุช นําเสนอว่าเป็นปัญหาของผูห้ญงิ เป็นปัญหาสว่นตวัของผูห้ญงิ ไม่ไดว้่าจรงิๆ แลว้ปัญหาทีเ่กดิขึน้มนั

เป็นปัญหาเชงิโครงสรา้งทีส่ามารถจะเชื่อมโยงสูปั่ญหาอื่นๆ ดว้ย  

คุณชวดิา ชอบนําเสนอในมุมของขา่วอาชญากรรม 

คุณธนานุช ใช่ เป็นความไม่ดขีองผูห้ญงิ ตัง้ทอ้งขึน้มาไม่พรอ้มน่ีมนัไม่ดนีะ เดก็ทอ้งมนัไม่รกัดนีะ เป็นการตตีรา 

โดยไม่ไดม้องว่าเราใหค้วามรูเ้รื่องเพศเขาพอรยึงั เขานัน่ เขาน่ี เขามเีกราะป้องกนัรยึงั 

คุณโอปอล ์ แลว้สงัคมเองกเ็ป็นสงัคมมสี่วนสรา้งความรุนแรง ผลติซํ้าความรุนแรง ไม่เอือ้ต่อการดํารงชวีติของ

ผูห้ญงิ 

คุณพชัราภรณ์ ทีเ่ราไม่เสนอปัญหาเพราะเราจะรูปั้ญหากนัอยู่แลว้ เพราะฉะนัน้น่ีคอืนิยามการเสนอทางออกใหส้รุป

ออกมา คอืเราคุยกนัว่าประเดน็ข่าวไม่ใช่ว่าใครถูกกระทําทีไ่หน เวลายงัไง ดว้ยท่าอะไร แต่เรามอง

ว่ามนัมปีระเดน็ของคนทีผ่่านพน้วกิฤตตรงนัน้ถูกเยยีวยา แลว้เขากลบัไปใชช้วีติในสงัคม เขาเอาตวั

รอดได้ และเขามคีวามสําเรจ็ในการที่จะมชีีวติปกติ คอืไม่อย่างนัน้ทุกคนกจ็ะบอก ถูกข่มขนืแล้ว 

ชวีติฉนัถูกขม่ขนืซํ้า คนรอบขา้งกม็องว่าฉันถูกข่มขนื แต่มนัควรจะมปีระเดน็ข่าวทีใ่หค้นนัน้ไดเ้กดิ

ในสงัคมว่าเขามอีาชพีอะไร แต่ไม่ตอ้งเปิดเผยหน้ากไ็ด ้แต่เป็นชวีติของคนทีไ่ดร้บัประสบการณ์การ

เยยีวยาจนใชช้วีติได ้เราถงึอยากใหเ้ป็นประเดน็ขา่ว 

คุณโอปอล ์ อยากจะเสรมิโดยเฉพาะผูห้ญงิสามญัธรรมดา ผูห้ญงิชาวบา้นซึง่มจีํานวนมากๆ เลยทีร่อดจากการ

ถูกกระทาํ แลว้ไปใชช้วีติไดใ้นสงัคมปกตใินชุมชนเหล่าน้ีเราไม่มขีอ้มลูทีจ่ะอ่านหรอืรบัรูเ้ลย แต่อย่าง

กรณีของผูห้ญงิปรญิญาโทถูกข่มขนืบนรถไฟอย่างน้ี อยู่ไม่ไดแ้ลว้ อยู่ในเมอืงไทยไม่ได ้ต้องไปอยู่

ต่างประเทศ แลว้ในนัน้มนัมมีายาคตหิลายอย่างปนอยู่ ทัง้สถานะ บทบาท การศกึษา เหมอืนเชงิว่า

ผู้หญิงคุณหนู สมมตินะคะ ผู้หญิงคุณหนูถูกข่มขนืจะมรีาคาไม่เท่ากบัผู้หญิงชาวบ้านที่ถูกข่มขนื 

ประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกข่มขนืมีค่ามาก ดูแล้วน่าสนใจมาก ไปอยู่ต่างประเทศได้ แต่ผู้หญิง

ชาวบา้นทีอ่ยู่อย่างสามญั เอาชวีติได ้มคีรอบครวัใหม่ มลีกูใหม่ ไม่มเีลย 

คุณธนกร อย่างกรณีของนกัศกึษา ป.โท ทีอ่อกมาเรื่องรถไฟ จรงิๆ แลว้กเ็ป็นแบบทีพ่ีโ่อปอลพ์ดูว่า ทุกคนกต็ัง้

คาํถามว่าเขากอ็อกมาไดส้ ิเขาเรยีนระดบัน้ี เขามคีวามรูค้วามสามารถระดบัน้ี แต่ในขณะเดยีวกนัก็

ไม่ได้มองไปถึงว่าเขาต่อสูเ้พื่อสทิธขิองตวัเองยงัไง เป็นความกลา้หาญในการออกมาสู ้พอออกมา

อย่างน้ีคนกต็ัง้คาํถามว่า นัยยะหน่ึงคอืตแีผ่สิง่ทีต่นเองโดนหรอืเปล่า ทําไมยอมทีจ่ะใหต้วัเองมาถูก

ผลติซํ้าในขา่วว่าแบบเคยโดนขม่ขนืบนรถไฟ แต่ไม่ไดม้องมติเิชงิความกลา้หาญ สทิธขิองตวัเอง ตัง้

หลายปีแลว้โดนแลว้ไม่ไดร้บัการเยยีวยา ลุกขึน้ออกมาสูต้วัเอง กเ็ป็นคนหน่ึงทีผ่่านพน้วกิฤตตรงนัน้

มาสามารถทีจ่ะนําเสนอมุมน้ีใหเ้ป็นประเดน็ทีส่รา้งสรรคไ์ด ้

คุณชวดิา ขา่วน้ีกเ็หมอืนกบัว่าถา้เป็นสาว ป.โท มนัน่าเชื่อถอื เพราะว่าสงัคมแคลงใจตัง้แต่คําว่าบนรถไฟ แต่

มนัถูกตอกยํ้าความจรงิก ็13 ปีผ่านไปเมื่อน้องแกม้มาโดน แลว้น้องแกม้ไม่ถูกสงสยัเพราะเธอตายไง 

แต่ถ้าผู้หญิงคนนัน้ถูกข่มขนืแล้วเดนิมาบอกว่าถูกข่มขนืแล้วไม่ตาย จะถูก question เยอะ น่ีเป็น

ปัญหาอย่างหน่ึงในการนําเสนอข่าวเหมอืนกนั ซึง่กไ็ม่รูว้่าทําไมคนไทยถงึไม่ค่อยเชื่อเวลาทีผู่ห้ญิง

คนหน่ึงลุกมาบอกว่าฉนัถูกขม่ขนื มนักน่็าคดิเหมอืนกนัว่าหรอืว่าฉันต้องตายถงึเชื่อ ต้องมหีลกัฐาน

ขนาดไหน 
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คุณพชัราภรณ์ ตอ้งน่าสงสารสดุๆ  

คุณโอปอล ์ ผูห้ญงิทีถู่กขม่ขนืแลว้ มกัจะไม่ถูกมองเป็นคนอกีแลว้ เธอกลา้หาญยงัไงเธอถงึมาบอกว่าถูกขม่ขนื 

คุณธนกร มนักว็นไปสู่ประเดน็ทีเ่ราผ่านมาเมื่อกี้ เรื่องของภาพข่าวคนกม็าขุดคุ้ยว่า คนที่ถูกข่มขนืบนรถไฟ

หน้าตาเป็นยงัไง มนัสวยถงึขนาดไหน อนัน้ีกเ็ป็นอกีเรื่องหน่ึง ทน้ีีพอเราเอาปัญหาเชงิโครงสรา้งมา

ดู มายาคติ แลว้พยายามจะบอกเล่าคนทีผ่่านพน้มา พีโ่อปอลก์เ็สนอว่าเป็นประเดน็ความเป็นปกติ

สามญัในชวีติประจาํวนั 

คุณโอปอล ์ ซึง่พื้นที่ข่าวเหล่าน้ีมนักไ็ม่มเีลยในสงัคม มกัจะนําเสนอประเดน็เกี่ยวกบัผูห้ญงิ หรอือะไรเมื่อมนัมี

ปรากฏการณ์วกิฤต หรอือะไรเกดิขึน้มาแลว้เท่านัน้หรอื วนัสําคญัอะไรต่างๆ  อย่างประเดน็ที่เป็น

ปกตใินชวีติประจําวนั อย่างเช่น การเป็นเมยี เป็นแม่ การทําหน้าทีเ่มยี แม่ ซึง่ถ้าเราไปตาม อบต. 

หรอืแม้กระทัง่ในชุมชนแออดั หรอืเราเดนิไปเขา้ห้องน้ํา เรากเ็หน็ภาพแต่เราไม่เคยตัง้คําถามเลย 

ทาํไมมผีูห้ญงิแม่บา้นจาํนวนมากมานัง่อยู่ทีพ่ืน้ แลว้กเ็อาอาหารมานัง่กนิ ลูกกม็าดว้ย พาลูกมาดว้ย 

ในขณะทีส่งัคมผลกัใหผู้ห้ญงิไปทาํงานนอกบา้น แต่ไม่มใีคร ซึง่ขอ้มลูชดัมากนะ แค่ไม่มใีครจะไปเอา

ขอ้มูลจาก อบต. มศีูนยเ์ดก็เลก็ แลว้ทุก อบต. เพิม่ปรมิาณการจา้งงาน การจา้งคนเขา้ในศูนย์เดก็

เลก็ เพราะผูห้ญงิไม่มเีวลาเลีย้งลกูเลย ศนูยเ์ดก็เลก็ทุกแห่งไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณของเดก็ที่

อยู่ในชุมชนนัน้ อย่างน้ีเราเอามานําเสนอเป็นเรื่องมติทิีเ่กดิขึน้กบัการเขา้ถงึโอกาส เราไม่นํามาเสนอ

เลย ถา้ผูห้ญงิกจ็ะตอ้งไปเรื่องขม่ขนื เรื่องสวยงาม แต่เหล่าน้ีทัง้ๆ ทีม่นัเป็นประเดน็อยู่แลว้แต่มนัไม่

ถูกนําเสนอ ซึ่งเรื่องปกตสิามญัในชวีติประจําวนัทีเ่ราสามารถจะเอามาซึง่พอมกีารนําเสนอ มกีารตี

แผ่มนัสามารถทีจ่ะเอาไปเคลื่อนในเชงินโยบายได ้เช่น อบต. ทุก อบต. เทยีบกบัสดัส่วนแม่ลูกอ่อน 

ควรจะมีพื้นที่รองรบัในการเลี้ยงเด็ก ศูนย์เลี้ยงเด็กอะไรเท่าไร แต่น่ีทุก อบต. ทํากนัไปเองตาม

ยถากรรม ตามการหาเสยีงของนกัการเมอืงทอ้งถิน่ 

คุณชวดิา ถา้เราวดัประเดน็แปลก/ไม่แปลก เมื่อมาวดักนัในทีป่ระชุมขา่ว ขา่วน้ีกเ็ลื่อนออกไป เขากจ็ะเลื่อนเอา

มาออกเวลาเท่าน้ีออกไดส้กั 5 ขา่ว ขา่วพวกน้ีอยู่อนัดบั 10 หรอือนัดบั 9 ไม่มชี่องทางเปิดพืน้ที ่

คุณโอปอล ์ ซึง่ทีจ่รงิบางทกีารนําเสนอของสื่อเอง บางทกีท็ําไม่น่าสนใจ แต่ถ้าเราเอาขอ้มูลมากระทุง้ มทีัง้ info 

graphic ใหเ้หน็เลย ผูห้ญงิทัง้ประเทศเอาลกูไปเลีย้งไหน ผูห้ญงิในเมอืงพอคลอดลูกปุ๊ บส่งไปพ่อแม่

ต่างจงัหวดัซึ่งทําไมเราไม่ตัง้คําถามว่าน่ีมนัเป็นหน้าที่ของรฐัที่จะต้องสร้างอะไรมารองรบั แต่มนั

กลายเป็นพอ่แม่ทีต่่างจงัหวดัรบัไปในสงัคมเครอืญาต ิ

คุณธนกร พอความปกตสิามญัในสงัคมมนัไม่ถูกตีแผ่ขึน้มา ทําให้เรื่องที่เราเหน็อยู่ปัจจุบนั หรอืความรุนแรง

ทางเพศทีเ่ป็นประเดน็กลายเป็นเรื่องประหลาดไป อย่างผูห้ญงิโดนกระทําแบบน้ี แลว้โดนจากผูช้าย 

ยิง่เป็นการกระทําแบบวติถาร หรอืว่าลกัษณะภาพทีม่นัถูกมองออกมายิง่เป็นความรุนแรงเท่าไรใน

การนําเสนอข่าวประเภทน้ีขายไดม้ากกว่า แต่พอประเดน็แบบทีพ่ีโ่อปอลพ์ูดว่า ความปกตสิามญัที่

มนัซอ้นทบัอยู่ในเรื่องพวกน้ีว่าชวีติเขาโดนอะไรมาบา้ง หรอืว่าปัญหาครอบครวั หรอืว่า มนัไม่ไดต้ี

แผ่อกีมุมหน่ึงขึน้มาเลย เพราะฉะนัน้ประเดน็ในการนําเสนอข่าวต้องเป็นเรื่องแปลกประหลาดทีม่นั

ตอ้งอย่างน้ี ผูห้ญงิทาํแบบน้ีมนัผดิ ทัง้ๆ ทีจ่รงิๆ มนัอาจจะเป็นเรื่องปกตสิามญัดว้ยซํ้ากไ็ด ้
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คุณโอปอล ์ ใช่ค่ะ พอดเีพิง่ไปออสเตรเลยีมา แลว้ขา่วเชา้อย่างหน่ึง เหมอืนเราดขูา่วสรยุทธ ์หลงัขา่วเชา้ช่วงน้ีทาํ

เรื่อง child care ค่ะว่า child care แต่ละทีเ่ป้นอย่างน้ีๆ  เป็นประเดน็สาํคญัมากเลยว่าแม่ตรงน้ีต้อง

เอาลูกไปอยู่ child care ทีไ่กล แลว้กลายเป็นประเดน็ทีน่ายกรฐัมนตรตี้องออกมาชีแ้จง้ถงึประเดน็

ทีว่่าทาํไมฉนัถงึไม่มเีวลาใหท้รพัยากร ใหเ้งนิ เกดิการรือ้ทาํ child care ใหม่ทัว่ประเทศเลย ว 

คุณชวดิา จรงิๆ ถา้จะถามว่าจะแกย้งัไง ช่องใดช่องหน่ึง ตอนน้ีมหีลายช่อง จะกลา้ประกาศไหมว่า ช่องน้ีจะมี

มุมข่าวสาํหรบัผูห้ญงิชดัๆ  อย่างคุณติม๋ทวีพีูล เรากไ็ม่กลา้คาดหวงักบัเขาว่าจะนําเสนอผู้หญิงอกี

แบบหน่ึง เพราะฉะนัน้มนัไม่ไดเ้กีย่วว่าผูบ้รหิารขา่วจะตอ้งเป็นผูช้ายผูห้ญงิซะทเีดยีว ปัญหาอยู่ทีว่่า 

ช่องนัน้กลา้ทีจ่ะเปิดพืน้ทีแ่ค่ไหน อย่าง ThaiPBS อาจจะยงัเปิดไม่มากพอ ถ้าเปิดมากพอมนัอาจจะ

ทาํใหเ้กดิแรงกระเพื่อมไดม้ากกว่าน้ี มนัตอ้งเปลีย่นทีช่่อง กลา้ทาํ เรื่องง่ายๆ ทีท่าํเชงินโยบาย ใหไ้ป

สมัภาษณ์นายกประยุทธใ์หพ้ดูใหไ้ดแ้บบน้ีค่ะ 

คุณธนานุช ออ้ยเคยทาํเรื่องนมแม่ นมแม่สือ่ไทยไม่ทาํ 

คุณชวดิา ตอนน้ีเรามปัีญหาเรื่องนมโรงเรยีน อย่างน้ีถงึจะเล่น แต่นมแม่ไม่เล่น 

คุณธนานุช อตัราการกนินมแม่ของเดก็ไทยน้อยทีส่ดุในอาเซยีน น้อยทีส่ดุตดิอนัดบัของโลก ไม่มใีครนําเสนอ แต่

นมโรงเรยีนทุจรติ มนิีดหน่อย บูดมานิดหน่ึง เริม่กระจายกนั คอืมนัเป็นเรื่องของมุมมองในการที่

นําเสนอด้วย แล้วนมแม่ในนโยบายของโอบามากม็นีะ แต่มนัเหมอืนคนไทยเราไม่แน่ใจว่ามนัเกดิ

อะไร ถา้เรื่องน้ีไปอยู่ในทีป่ระชุม กจ็ะมองว่าเป็นเรื่องไม่สาํคญัเลย 

คุณโอปอล ์ หรอืถา้พดูกพ็ดูในเชงิไปผลติซํ้าความเป็นแม่ใหผู้ห้ญงิซะอกี อิม่อุ่นอย่างนัน้ไปเลย 

คุณชวดิา พอมีคนไปพูดประเด็นน้ีในที่ประชุมข่าว ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงคนก็จะมองว่า มาแล้วสิทธิสตรี มัน

เหมอืนกบัยงัมภีาพอย่างน้ีอยู่ว่า พวกทีท่าํเรื่องผูห้ญงิจะเป็น feminist จรงิๆ สื่อต้องคลีต่รงน้ีออกมา

ใหไ้ดว้่าทา้ยทีส่ดุมนัคอืสทิธเิขา ทาํถูกแลว้ในการออกมาเคลื่อนไหว 

คุณธนานุช จรงิๆ มนัไม่ใช่ประเดน็เบาๆ ไรส้าระ 

คุณชวดิา น่ีมนัเป็นประเดน็ใหญ่ของสงัคม นมแม่พวกผูช้ายกต็อ้งกนิ นายกกต็อ้งกนิ 

คุณธนานุช เราไม่พดูว่าเราไปในเชงิสงัคม เชงิอะไร คอืเราทําข่าวทีม่นัใกลต้วั คุณมลีูกไหม เวลาเราพูดถงึข่าว

ขม่ขนื อยากใหคุ้ณนึกถงึว่าคุณมแีม่ คุณมพีีส่าว คุณมน้ีองสาว มลีูก เราจะไม่บอกว่าเป็นข่าวสงัคม

อะไร ถา้เราเองกจ็ะบอกว่ากข็า่วทีม่นัใกลช้ดิกบัทุกคน 

คุณธนกร กม็าหวัขอ้น้ี สารคดเีชงิข่าว ซึ่งสามารถรวบได ้ทัง้ให้ทางออก ให้โอกาสทางการเมอืงหรอืว่าอะไร 

เป็นเรื่องทีเ่ราไม่ค่อยเหน็สกัเท่าไรในหวัขอ้ข่าวในช่วงหลงัๆ  ถ้าเป็นเรื่องความรุนแรงกเ็ป็น scoop 

ก็ไปตามล่า ไปหาดูว่าจุดเกิดเหตุเป็นอะไรมายงัไง มีการออกหมายจบั ตามแต่เรื่องพวกน้ี ใน

ขณะเดยีวกนัทางออกหรอืวธิกีารแก้ไข แล้วกโ็อกาสที่ไปสู่การแก้ไขทัง้กบัเรื่องทางการเมอืงและ

สงัคม มนัสามารถทีจ่ะยดึโยงรวมกนัได ้มาเป็นประเดน็ในการนําเสนอเรื่องพวกน้ี 

คุณธนานุช เรื่องทางออก บางทสีื่อไทยอาจจะเขา้ใจว่า เรานําเสนอข่าวเหตุการณ์หรอืว่าประเดน็ทีม่นัใหญ่ๆ ที่

มนัเกิดขึ้นก็โอเค แต่ว่าพอไปนําเสนอสิง่ที่สําเร็จหรือสิง่ที่มันดี เขาก็จะมองว่าข่าวดีไม่ต้องไป

นําเสนอหรอก แต่จรงิๆ แล้วมนัมแีนวคดิสมนัใหม่ ทีเ่มอืงนอกเขากม็แีล้ว คอื วารสารศาสตรเ์พื่อ

การแกปั้ญหา resolution generalize กค็อืว่าเราไปดูเงื่อนไขทีม่นัสาํเรจ็เน่ียแหละ แต่ไม่ใช่ว่าไปดู
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เพื่อการประชาสมัพนัธ ์แต่เราดวู่ามนัมบีรบิท มนัมสีิง่แวดลอ้มหรอืเงื่อนไขอย่างไรทีม่นัสาํเรจ็ได ้คอื

มนัจะได้มบีทเรยีน แต่ของเราเราจะไม่ทํา สมมติข่าวถูกข่มขนื กจ็ะเป็นข่าวเหตุการณ์ไป แต่เรา

ไม่ไดล้งรายละเอยีดเชงิทีว่่าคนๆ หน่ึงทีผ่่านมาไดแ้ลว้ ผ่านมาไดอ้ย่างไร มนัมกีารเยยีวอย่างไร มนั

มีการแก้ปัญหาอย่างไร สงัคมเข้าไปโอบอุ้มอย่างไร ครอบครัว ไม่มี เราไม่ได้นําสิ่งนัน้มาใช ้

เพราะฉะนัน้นําเสนอข่าวที่มนัเป็นเหตุการณ์ ให้มนัหวอืหวา แล้วกไ็ม่ได้ลงไปในเชงิที่ว่าให้มนัมี

ทางออกของปัญหา แต่เราไม่ต้องบวกแบบประชาสมัพนัธ์ ไม่ต้องแบบมขี่าวดมีาบอก อย่างนัน้ก็

ไม่ใช่  อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องนมแม่ที่บริษัท Swarovski ดมีากๆ น่าจะลาออกไปถ้าคนท้อง คือ

ลาออกไปอยู่ทีน่ัน่ 

คุณธนกร คอืรวมๆ แลว้เป็นการนําเสนอปัญหาและทางออกในสดัส่วนทีม่คีวามเสมอภาคเท่าเทยีม ในแง่ของ

การนําเสนอทัง้สื่อทัง้ทีวี อีกอย่างที่มีการนําเสนอกนัก็คอื นําเสนอปัญหาน้ีไปสู่องค์กรแก้ปัญหา 

องคก์รเยยีวยา อกีอย่างหน่ึงคอืทําใหค้นหรอืประชาชนเขา้ใจว่าองคก์รเหล่าน้ีมบีทบาทหน้าทีแ่บบ

ไหน เขาจะสามารถเดดินเข้ามาเองได้ หรือว่าอยากจะร้องเรียน หรือว่าเห็นปัญหาแบบน้ี เป็น

ลกัษณะของการตแีผ่ภารกจิ คอืเป็นการกระทุง้ใหอ้งคก์รทีม่บีทบาทเหล่าน้ีรูว้่า มนัมอีย่างน้ีนะ แลว้

มนัสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืเขาและทาํใหเ้กดิประโยชน์อย่างไรบา้ง 

คุณธนานุช นอกจากจะมแีนวทางให้เขาแล้ว กต็้องให้ผู้หญิงรู้กฎระเบียบ รู้กฎหมายด้วย ว่ามนัมีอะไรอยู่ ณ 

ตอนน้ี 

คุณโอปอล ์ อย่างเช่นความรุนแรงในชสีติคู่ เขาไม่รูเ้ลยว่าสามารถทีจ่ะแจง้ความได ้

คุณชวดิา เหมอืนเรื่องล๊อตเตอรีท่ีเ่ป็นประเดน็ บางทผีูห้ญงิอยู่กนิกบัผูช้ายแลว้ ไม่จดทะเบยีน 

คุณธนกร มเีรื่องสนิสมรส 

คุณธนานุช บางทเีรื่องกฎหมายเราไม่รูเ้ลย 

คุณชวดิา บางทคีวามรกักท็าํใหล้มืนึกถงึการปกป้องสทิธิต์วัเอง 

คุณโอปอล ์ จากโครงสร้างลงมาเชงิเทคนิคหน่อยในเรื่องของการใชภ้าษา มนัต้องม ีpolitical correct คอื เอา

ง่ายๆ  สิง่ที่คดิว่า กสทช. จะทําได้ คอื คําที่ใช้เรยีกคนกลุ่มต่างๆ  เอาเบือ้งต้นง่ายก่อน อย่างเช่น 

กลุ่มคนพกิาร ผูห้ญงิหรอือะไรอย่างน้ีสามารถทําเป็นรูปธรรมได ้โดยเราเอาขอ้เสนอของแต่ละกลุ่ม 

เช่น หรอืว่าอย่างแรงงาน แรงงานต่างด้าวเราไม่ควรใช้อยู่แล้ว มนัทําให้เขาเป็นเอเลี่ยน หรอืคน

พิการ แม้กระทัง่เวลาออกหนังสือราชการ หน่วยงานต่างๆ  ใช้คําว่าทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการ 

stereotype เขาไปเลยว่าเขาไม่มศีกัยภาพอื่นใดอกีแลว้ ซึง่ในต่างประเทศ คําว่า handicap ไม่ใหใ้ช ้

เขาเปลีย่นมาเป็น disability คนพกิารในเมอืงไทยเขากเ็รยีกรอ้งใหเ้รยีกว่า คนพกิาร ผูพ้กิารกไ็ม่ให้

ใช ้แมก้ระทัง่คาํต่างๆ ทีใ่ชเ้รยีกชาตพินัธุ ์จนี เจ๊ก แขก เหล่าน้ีสามารถรวบรวมขอ้เสนอจากองคก์าร

เคลื่อนไหวทางการเมืองเอามาแจกจ่ายเป็นเหมอืนคู่มอื ไปทัง้สถาบนัการศกึษา ภาคธุรกจิ หรือ

องคก์รสือ่เอง สง่ไปเลยทุกช่อง 

อ.ชเนตต ี คอือยากไดค้าํเกีย่วกบัผูห้ญงิ ทีค่วรจะเลีย่ง 

คุณโอปอล ์ เห็นพาดหวัข่าวเมื่อเช้าเต็มไปหมดเลย สาวอึม๋ สาวใจแตก แม่ใจยกัษ์ ไม่ควรเลย มีเยอะแยะ

มากมาย 
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อ.ชเนตต ี เหมอืนตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการประดษิฐค์าํใหม่ๆ ออกมากทางสือ่ออนไลน์ 

คุณโอปอล ์ โดยสว่นตวัคดิว่าแค่ระมดัระวงัในการใชค้าํอย่างเดยีวไม่ได ้บางคาํควรหา้มใชไ้ปเลย อย่างเช่น แม่ใจ

ยกัษ ์

อ.ชเนตต ี ช่อง 7 ตอนเยน็ยงัแม่ใจยกัษ์อยู่เลย 

คุณโอปอล ์ วงเวยีนชวีติหรอือะไรในรายการวงเวยีนชวีติ 

อ.ชเนตต ี ช่อง 7 ขา่วพวกน้ีเชยมากเลย 

คุณธนกร อารมณ์แบบ แม่ผวัใจยกัษ์ อะไรแบบน้ีกม็เียอะ 

คุณชวดิา อย่างกมัพชูา กบัเขมรกใ็หเ้อารวมกนัใช่มัย้ อย่างแรงงานกมัพูชาดูลงทะเบยีนถูกต้อง แต่พอเขา้มา

เรยีกว่า คนงานเขมร 

คุณธนกร พม่า กบั เมยีนมาร ์กค็นละ feel 

คุณโอปอล ์ พม่ากบัเมยีนมารเ์รากต็อ้งดใูนเรื่องของการเมอืงดว้ยนะ เดีย๋วน้ีมนัเมยีนมาร ์

คุณธนกร สาวใช ้

คุณชวดิา แจ๋ว สาวดอย โคโยตีส้าว 

คุณโอปอล ์ ในความเป็นจรงิเราไปหา้มไดห้รอ 

อ.ชเนตต ี เราไม่ไดห้า้ม แต่เหมอืนแนวปฏบิตั ิ

คุณโอปอล ์ คาํเหล่าน้ีเวลาเราใหไ้ป สือ่เขายนิดนีะ มนัไม่ใช่เรื่องทีห่นกัหนามาก 

คุณธนานุช แต่มนัควรจะใชเ้ป็นแนวปฏบิตัเิพื่อหลกีเลีย่งคาํทีไ่ม่ควรใชอ้ะไรแบบน้ี 

คุณชวดิา สาวใหญ่รูส้กึกนัไหม 

อ.ชเนตต ี รูส้กึ หนุ่มใหญ่ สาวใหญ่ บางท ี50-60 กย็งัสาวใหญ่ 

คุณธนานุช เราไม่ควรจะแบบว่า สาวใหญ่ หนุ่มใหญ่ กไ็ม่ควร ควรจะไปแบบอายุนู้นเลย 

อ.ชเนตต ี มนับ่งบอก sexuality คาํพวกน้ี 

คุณพชัราภรณ์ 35 ปีน่ีเป็นสาวใหญ่ 

คุณธนานุช ชายวยั 60 กว็่าไป 

คุณโอปอล ์ แลว้มนักไ็ปสรา้งความ exotic เหมอืนกบัว่า เฒ่าแลว้ยงัม ี

คุณธนกร ปู่ หื่นกามขยีห้ลาน อะไรแบบน้ี 

อ.ชเนตต ี นยัยะอะไรในคาํนัน้ 

คุณโอปอล ์ สาวใหญ่ถูกขม่ขนื สาวใหญ่ไรค้่า อะไรประมาณนัน้ 

คุณธนานุช ถูกขม่ขนืกแ็บบหน่ึงแลว้แลว้ยงัสาวใหญ่ซํ้าไปอกี 

คุณธนกร ควรทาํเป็นรปูธรรมดว้ย 

คุณโอปอล ์ ในแนวทางปฏบิตัน้ีิ ควรเขยีนคําอธบิายดว้ยสัน้ๆ  ไม่ใช่เขยีนเขา้ไปว่า ไม่ควรเรยีกแม่ใจยกัษ์ ควร

ใชค้าํว่าผูห้ญงิแทน แค่น้ีจบ ควรเขยีนคาํอธบิายดว้ยว่าทาํไมเราถงึเปลีย่น 

คุณธนกร เคยม ีcase คําพวกน้ีแบบว่าที่พาดหวัแรงๆ  แล้วกระบวนการตรวจสอบมนัคอืเรื่องของ social 

ตรวจสอบกนัเอง หมายถงึว่าคุณพาดมาแรงๆ อย่างน้ี social กก็ระหน่ํา share แลว้กด่็าว่าทาํไมเป็น
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อย่างน้ีๆ ๆ  จนสดุทา้ยเดลนิิวสก์ต็อ้งเปลีย่นพาดหวัของตวัเอง ผมคดิว่ามนัยงัมปีรากฏการณ์อย่าง

น้ีอยู่ ทีแ่บบสามารถทาํเป็นแนวได ้

คุณชวดิา บางทใีชค้าํแรงกว่านัน้ ดถููกอาชพีโสเภณีมาก 

คุณธนานุช คอืเรามไีด ้อ.แอน แต่เราควรมคีาํอธบิายไปดว้ย 

อ.ชเนตต ี ภาษาตอนทํา focus group อาจจะไม่ค่อยไดอ้ะไร แต่จะใชว้ธิรีวบรวมจากงานวจิยัทีเ่คยศกึษา จะ 

list จากตรงนัน้มา 

คุณชวดิา อย่างโสเภณีกไ็ม่อยากใหใ้ช ้ขายบรกิารยงัดดูกีว่า 

อ.ชเนตต ี กต็ัง้นานแล้ว ให้เดก็ทําตอนประกวดสายฟ้าน้อย ให้เดก็ทําคําว่า พนังงานบรกิาร ยงัม ีcomment 

จากคณะกรรมการกลบัมาเลยว่าไม่เขา้ใจคําน้ีคอือะไร เราเทรนเดก็ไปเลยว่าเราใช้คําว่าพนักงาน

บรกิารแทนคาํว่าโสเภณี แต่ว่าคณะกรรมการกไ็ม่เขา้ใจ เราก ็advance ไปแลว้ 

คุณโอปอล ์ ตอนน้ีกลุ่มของผูห้ญงิทีท่าํแบบน้ีเขากใ็ชค้าํแทนของเขาเอง 

อ.ชเนตต ี คาํน้ีแหละ พนกังานบรกิาร ขอใหเ้รยีกเขาว่าเป็นคนทาํงานบรกิาร 

คุณธนานุช บางทมีนัขึน้อยู่กบัเขานะ เขาอยากใหเ้รยีกว่าอะไร 

อ.ชเนตต ี เชื่อมโยงความรูข้า้มสายน่ีคอือะไร 

คุณพชัราภรณ์ คุยกนัว่าไม่ใช่เสนอข่าวเพยีงอย่างเดยีว แต่อาจต้องใช้ความรู้ทางนิตศิาสตร ์จติวทิยา ความรู้ทาง

การแพทยอ์ะไรใสเ่ขา้ไปในเน้ือขา่วของภาษาขา่วดว้ย 

อ.ชเนตต ี ไม่เขา้ใจว่าเกีย่วกบัภาษาอย่างไร คดิว่าน่าจะเป็นเรื่องประเดน็ 

คุณโอปอล ์ อย่างเช่นเรื่องของนิตศิาสตร ์ในแวดวงสื่อเองยงัไม่มกีารเรยีนรูข้า้มศาสตรก์นั ถงึแมไ้ม่ใช่สื่อ คนใน

องคก์รต่างๆ  อย่างเช่นคนในองคก์รกระบวนการยุตธิรรม ซึ่งส่วนใหญ่เลยแทบจะทุกองคก์ร คนที่

เป็นใหญ่ในองค์กรต่างๆ กค็ือผู้ชาย อย่างเช่นในกระบวนการยุติธรรม เวลาการเขยีน อย่างเช่น

ตํารวจเขยีนขอ้มูล เขยีนคด ีโดยทีค่วามรูเ้รื่อง gender สาํคญัมาก ไม่ใช่เขาจะดือ้ดา้นเขยีนนะ พอ

เขารู้ว่า gender สําคญัก็เหมือนการเปิดโลกใหม่ให้เขาเหมือนกนั ควรจะมีองค์กรที่ทําหน้าที่

เชื่อมโยงใหค้วามรูเ้รื่องเหล่าน้ีซมึกระจายออกไป 

คุณธนกร ขยายความจากพี่โอปอล์นิดหน่ึง หมายความว่าจรงิๆ แล้วบางเรื่องมนัเป็นเรื่องทางเทคนิค เป็น

ศพัทเ์ทคนิคทีค่วรจะถูกใชก้บัภาษาข่าวทีถู่กต้อง กบั gender กบัเรื่องพวกน้ี แต่ในขณะเดยีวกนัถ้า

ขาดความรูเ้รื่องการใชศ้พัทเ์กีย่วกบัจติวทิยา เช่นแบบ กะเทยตอ้งเป็นแบบน้ีไหม 

คุณโอปอล ์ โดยเฉพาะศพัทด์า้นสงัคมศาสตร ์

คุณธนานุช มนัมโีฆษณาคนไรบา้นยงัใชค้าํว่าคนจรจดัอยู่เลย จรงิๆ เขาไม่ใชแ้ลว้ 

คุณธนกร จรงิๆ มนัอาจจะเชื่อมโยงกบั 2 อนัน้ีนะ มคีวามรูข้า้มศาสตรก์บัคาํนึงถงึความเป็นมนุษย ์

คุณโอปอล ์ คนจรจดั คนเร่ร่อน บางทอีาจจะคดิว่าไปอะไรนักหนา sensitive อะไรหนักหนากบัคํา แต่ว่าคําน้ีจะ

เปลีย่นมโนทศัน์ของคนทีร่บัรูเ้ลยนะคะ อย่างเช่นเราใชค้าํว่าคนเร่ร่อน คนจรจดั เหมอืนเขาไม่มหีลกั

แหล่ง ไม่มอีะไร ใชช้วีติไปเรื่อยๆ  แต่คนไรบ้า้นมนัอกีนยัยะหน่ึงเลย 

คุณธนานุช จรงิๆ เขากท็าํกจิกรรมทีเ่ดมิๆ ในทีข่องเขา 
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คุณโอปอล ์ มกีารดํารงชวีติด้วยภาวะเศรษฐกจิอกีแบบหน่ึง จากรือ้ขยะหรอืไปรบัของแจกพวกเสีย่ หรอือะไร

อย่างน้ี มนัมวีฒันธรรมของเขาเหมอืนกนั ซึง่ถา้เราเปลีย่นคาํเรยีกเหล่าน้ี มนัจะเปลีย่นมโนทศัน์ของ

คนทีร่บัรูไ้ปดว้ยตวั 

คุณธนกร แต่ว่าคาํพวกนัน้มนัมาจากความรูท้ีม่นัมฐีานของเรื่องของมนัอยู่ มนัจะทําใหเ้ขาพอรูว้่า คําทีเ่ปลีย่น

มาเรยีกแบบน้ี รูท้ีม่าทีไ่ปของสิง่ทีค่วรจะเป็นแบบน้ี 

ตุณพชัราภรณ์ พีเ่พิง่ไปกบั ตม. มา ไปประชุมกบัองคก์รทีช่่วยเรื่องคนพกิารกบัช่วยเรื่องคนดอ้ยโอกาส เขากย็งัไป

ฝึกใหก้บัมลูนิธทิีช่่วยคนจรจดั เขากย็งัเรยีกคนจรจดั มูลนิธคินจรจดั คนเร่ร่อน ตวัขา้ราชการเองยงั

ไม่ไดเ้ป็นแหล่งทีเ่ผยแพร่ความเชื่อทีถู่กตอ้งเลย ยงัใชอ้นัน้ีอยู่ 

คุณธนกร มาถงึวฒันธรรมในการทาํงานขา่ว มนัสง่ต่อเรื่องภาษา สง่ต่อความคดิทีม่ต่ีอการเขยีนข่าว ต่อการใช้

คาํในการทาํงาน คนทีเ่คยอยู่ในแวดวงการทําข่าวมาแบบน้ี ประเภท ตุ๋ย ประเภทใชศ้พัท ์มนักเ็ป็น

ความแมทของเขาทีเ่ขากม็องว่าเขากใ็ชก้นัมานาน สงัคมกไ็ม่ไดต้ัง้คาํถามกบัสิง่เหล่าน้ี วฒันธรรมใน

การทาํงานมนักถ็ูกส่งต่อมาถงึเดก็รุ่นใหม่หรอืคนทีม่าทําข่าวใหม่ เวลา search กจ็ะหาง่ายกบัศพัท์

พวกน้ี เพราะมกีารใชก้นั เรื่องวฒันธรรมในการทํางานกเ็ป็นเรื่องสาํคญัทีส่ ื่อ จรงิๆ แลว้น่าจะส่งผล

ในหลายเรื่อง แต่เรื่องภาษาน่าจะส่งผลชดั เพราะว่าการพาดหวัมผีลสาํคญั มาจากวฒันธรรมในแง่

ของ พอมนัมรีะบบบงัคบับญัชา หวัหน้า ลูกน้อง อสิระในการทํางานข่าวกถ็ูกครอบดว้ยเรื่องพวกน้ี

อยู่บา้งเหมอืนกนั  มนักเ็ลยทําใหว้ฒันธรรมทีถู่กสื่อสารออกมาผ่านทัง้ภาษา ประเดน็อะไรแบบน้ีก็

บดิบา้ง บดิเป็นสว่นใหญ่ สมยัก่อนไม่ชนเองกพ็ลาด คู่ขาเกย ์เกยนู่์นเกยน่ี์ พอเจอ อ.แอน ไดค้วามรู้

อะไรมากขึน้กป็รบัเปลีย่น พอปรบัเปลีย่น บก. ก ็คุณกใ็ชไ้ปเลย เกย ์คู่ขาเกย ์ตุ๋ยกนั เสพยาบา้อกี 

เป็นกะเทย เอาไงด ีอะไรแบบน้ี พอเราฟังเราไม่โอเคกเ็ลยคดิว่าตอ้งมกีระบวนการใหค้วามรู ้

อ.ชเนตต ี พาเขาเขา้ไปอยู่ใน facebook กลุ่มสทิธคิวามหลากหลายทางเพศ 

คุณธนกร แต่พวกน้ีปฏเิสธตัง้แต่ความหลากหลายทางเพศแลว้ เขาไม่ไดเ้ปิด 

อ.ชเนตต ี ถา้เขาเขา้ไปอยู่ในกลุ่มเขาจะรูว้่าขา่วทีเ่ขาเขยีนจะถูก share อยู่ในวงนัน้ 

คุณธนกร เหมอืนดาราสาวญีปุ่่ นแต่งงานกบัหญงิสาวดว้ยกนั กจ็ะเป็นตฉีิ่งเป็นคู่เบีย้นคู่อะไรกนั 

คุณธนานุช หรือว่าอย่างรายการตีสบิของวิทวสัของเมื่อปีมะรืน ที่เอาข่าวว่าคนแปลงเพศแล้ว สวยมากที่มา

สมัภาษณ์ มชีวีติอยู่ในเรอืนร่างของผูห้ญงิ แลว้ไดไ้ปนอนกบัผูห้ญงิ มายาคตเิดมิ เลยเปลีย่นกลบัมา

เป็นผูช้าย ในกลุ่ม LGBT กร็ณรงคใ์หแ้บนรายการตสีบิ ทาํใหเ้หน็ว่าพอไดล้องกบัเพศตรงขา้มแลว้ก็

กลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ เน้นถามว่าอะไรทําให้ติดใจ แล้วตอบแบบเพลนๆ ว่าธรรมชาติสรา้งมาให้

สมดุลแลว้ เป็นการทําใหไ้ม่เขา้ใจความหลากหลายอะไรใหม่ อย่างองักฤษตอนน้ีหนังสอืสอนเดก็

อนุบาลทีเ่ราพดูว่าเจา้หญงิเจา้ชายอยู่ดว้ยกนัอย่างมคีวามสขุเอาออกใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ แลว้มแีบบว่า 

เช่น สดุทา้ยเพนกวนิตวัผูอ้ยู่กบัเพนกวนิตวัผูด้ว้ยกนัในครอบครวั มเีรื่องในนิทานบา้นทีม่พี่อ 2 คน 

บา้นทีม่แีม่ 2 คน เขาเปลีย่นแลว้ 

 

 

หวัข้อ ภาพข่าว และ การได้มาซึง่ข่าว/การปกป้องแหล่งข่าว 
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คุณชวดิา ก่อนที่จะได้ภาพหรือได้ข่าวมา นอกจากประเด็นอื่นที่จะมีการเอ่ยถึง ปกติข่าวที่เกี่ยวกบัผู้หญิง 

หลายครัง้ทีเ่ราจะเหน็ไดว้่ามนัเป็นกรณีทีผู่ห้ญงิหลายคนไม่เตม็ใจ หนกัใจเมื่อสื่อมาขอสมัภาษณ์ ให้

ประสานกบัตํารวจ บางทตีํารวจกเ็ป็นคนให้เบอร์ กเ็หน็ว่าควรจะเน้นกระบวนการทีไ่ด้ข่าวมาต้อง

เคารพสทิธแิละศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ไม่ว่าผูห้ญงิคนนัน้จะเป็นผูถู้กกระทําหรอืผูก้ระทํา เพราะว่า

มนุษยน่์าจะไดร้บัสทิธิเ์ท่ากนั ผูต้อ้งหากย็งัไม่ถูกพสิจูน์จากศาล ตํารวจมกัจะไปใหเ้บอรห์รอืแอบไป

บอกนกัขา่ว ซึง่นกัขา่วกจ็ะไปกดดนัเขา อนัน้ีเราอยากใหก้ระบวนการไดม้าเป็นไปอย่างถูกต้องและ

ไดร้บัการอนุญาตจากแหล่งขา่วคนนัน้จรงิ แต่มหีลายครัง้ทีเ่มื่อไดร้บัการอนุญาต หากเราคํานึงถงึว่า

ถา้ออกขา่วน้ีไป แมว้่าแหล่งขา่วคนนัน้จะยนิด ีอย่าออกหน้า เหมอืนเราไปเจอเดก็เยาวชนผูห้ญงิบาง

คน เขายนิดจีะเปิดเผยหน้า แต่ถา้เราเหน็แลว้ว่าขา่วนัน้ถา้ออกมาแลว้เดก็จะเกดิความเสยีหาย เราก็

ตอ้งไม่ตามใจและควรจะเลอืกนําเสนอในมุมทีไ่ม่ทําใหเ้ขาเสยีหาย เราต้องคดิมากขึน้ มากกว่าข่าว

ปกติ แล้วกรณีการแปลงเสยีง กรณีน้ีเมื่อเป็นผู้เสยีหาย เสยีงหลายคน ถ้าเป็นคนรู้จกั คนในซอย 

หรอืว่าคนดําๆ  จะถูกจดจําได ้ทํายงัไงทีจ่ะใหด้าราผูห้ญงิคนน้ีไม่ถูกรู ้แต่อยากจะออกมาเรยีกรอ้ง 

เสยีงบางคนเป็นทีจ่ดจาํ การแปลงเสยีงเดีย๋วน้ีไม่ค่อยมคีนใช ้ซึง่ควรจะใช ้เราควรนึกถงึเขาว่าถา้เขา

เป็นตวัเราเองหรอืคนในครอบครวัเรา เราอยากจะออกขา่วน้ีแบบไหน น่ีคอืสิง่สาํคญัในการไดม้า เรา

ตอ้งคดิดว้ย ปกป้องเขา ไม่ใหเ้ขาจาํ อย่าไปบา้นทีเ่กดิเหตุ อย่างกรณีตํารวจกพ็ลาดนะ ไปตรวจบา้น
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ของผูห้ญงิทีถู่กข่มขนืแลว้ไม่ตาย พานักข่าวไป นักข่าวกล็มืนึกไปว่า อา้ว บา้นน้ียงัไม่รูม้นักร็ู ้กอ๋็อ

แม่บอกเพื่อนฉนัถูกขม่ขนื แลว้นึกถงึคนทีอ่ยู่ต่างจงัหวดั เรื่องน้ีเป็นเรื่องหน่ึงทีท่ําใหต้้องระวดัระวงั

เป็นพเิศษ 

อ.ณิชาภา กรณีที่ไม่ควรเกี่ยวกบัเรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งข่าว สิง่ที่ไม่ควรทําก็คอืว่า 1.นักข่าวไม่ควร

นําเสนอชื่อ ที่อยู่แหล่งข่าว หรือว่าครอบครวั หรือว่าอื่นๆ ที่จะทําให้คนรู้ได้ว่าเป็นใคร 2.ไม่นํา

แหล่งข่าวไปนําเสนอบน social เพราะ social มนักค็้นได้ง่าย ทําให้คนรู้ว่าเป็นใครอกีเหมอืนกนั 

แมว้่าจะมกีารเบลอภาพกต็าม อกีอนัหน่ึงทีเ่ป็นขอ้กงัวลกค็อืว่า ไม่ควรนําคลปิทีถู่กเผยแพร่ในสงัคม

ออนไลน์มาเผยแพร่ แมว้่าตอนน้ีจะมเียอะมาก แลว้เรากห็ยบิๆ มา นักข่าวกห็ยบิมาใส่ แต่ว่าเวลาที่

จะหยบิมามนักค็วรทีจ่ะคํานึงถงึผลกระทบทีแ่หล่งข่าวคนนัน้จะไดร้บัดว้ย หรอืไม่ใช่แหล่งข่าว เป็น

แหล่งขา่วจาํเป็นเพราะว่าโดนหยบิคลปิขา่วขึน้มา 

คุณชวดิา จรงิๆ เรื่องน้ีมนัเป็นเรื่องทีค่วรระวงัแลว้ กสทช. ไม่ทราบว่าจะทํายงัไง เพราะตอนน้ีหนังข่าวหรอืสื่อ

กระแสหลกัเองกใ็ชจ้าก social มาก เอาไปใชแ้ลว้คลปิบางอย่าง มนัเป็นคลปิทีถู่กคนอื่นโพสต่อมา 

ถามว่าแหล่งข่าวโทรทศัน์จะรู้ไหมว่าได้ถูกเผยแพร่ บางทีกไ็ม่รู้ เรากไ็ม่ควรจะรีบนํามาเผยแพร่

เพราะกลวัตกข่าวเหมอืนที่อื่น โดยไม่ไดค้ํานึงถงึเลยว่า เมื่อมภีาพน้ีออกมา คลปิออกมาแลว้ คนที่

อยู่ในคลิป แม้ว่าจะเบลอเขาแล้ว จะเสยีหายแค่ไหน แล้วสงัคมจะเห็นสิง่ต่างๆ ในคลิปที่เราไม่

ระมดัระวงัน้ียงัไง อย่างกรณีล่าสดุทีค่ลปิผูห้ญงิแกผ้า้บนลู่วิง่ มนักเ็ป็นอกีจุดหน่ึงทีถ่ามว่ามานําเสนอ

แลว้ไดอ้ะไรจากภาพของสรรีะผูห้ญงิทีโ่ป๊ มนักไ็ม่เหน็ช่วงอะไรกบัสงัคม 

อ.สริลิกัษณ์ แต่มนักจ็ะมเียอะขึน้ เพราะตอนน้ี youtube ใหใ้ครกไ็ดอ้พัเขา้ไปแลว้รูส้กึว่าคนทีโ่พสจะได ้ทุกๆ  1 

like หรอืยงัไง มนัจะมอีอกมาแลว้ทําใหค้นขยนัทีจ่ะเขา้ไปโพส แอบถ่าย ไปถ่ายใครมาแลว้กเ็อามา

โพส และนกัขา่วกห็าขา่วจากตรงน้ี 

คุณชวดิา หรอืถ้าไม่เล่นกเ็หมอืนตกข่าวของทีอ่ื่น เพราะตอนน้ีกลายเป็นว่าข่าวใน social ซึง่หลายครัง้กเ็ป็น

เรื่องผูห้ญงิ อย่างคนจนีของประเทศจนีกจ็ะโดนคลปิเผยแพร่และกเ็อามาใชโ้ดยทีไ่ม่คดิเลยว่า ถงึเขา

จะเป็นคนชาตอิื่น แต่ถา้เขารูว้่าเขาโดนแบบน้ีในไทย เอามาเผยแพร่ในลกัษณะทีดู่ตลกหรอืดูน่าสม

เพสอย่างน้ี เรากไ็ม่ควรนําเสนอเหมอืนกนั แมว้่าเขาจะเป็นคนไทยหรอืไม่ใช่คนไทย 

อ.สริลิกัษณ์ ต่อไปภาพขา่ว 

คุณชวดิา อนัน้ีมนัม ีconflict ที่เราสงสยั อนัน้ีต้องถามคนเขยีน คําว่าเสนอภาพที่เหน็บรบิทของแหล่งข่าว

เพื่อใหเ้กดิการตคีวาม 

คุณธนานุช บรบิทของเรื่อง เพราะว่าเรื่องของความรุนแรง บางครัง้นําเสนอภาพไม่ได ้เพราะฉะนัน้ช่างภาพเอง

ต้องมกีารถ่ายภาพใหเ้หน็บรบิทของเรื่อง แลว้กใ็หเ้กดิการตีความ เพราะฉะนัน้จะต้องอาศยัทกัษะ 

ตอ้งฝึก เพราะว่าภาพส่วนใหญ่เรากงัวลเรื่องของการละเมดิ เพราะไม่งัน้ถ้าเราไม่เหน็ถงึบรบิทของ

เรื่อง มนักอ็าจจะส่งผลกบัการทําใหเ้รามองว่าเรื่องนัน้เป็นเรื่องส่วนตวัรเึปล่า เรื่องนัน้เป็นความผดิ

ของผูห้ญงิ เป็นความผดิของผูถู้กกระทํา แต่การเหน็โครงสรา้ง เหน็สิง่แวดลอ้ม หรอืว่าเหน็บรบิท

ของเรื่อง มนัจะทาํใหเ้หน็ปัญหาในเชงิโครงสรา้ง 

คุณชวดิา สิง่แวดลอ้มในความหมายน่ีหมายถงึว่ายงัไง สมมตวิ่าเราจะพดูถงึผูห้ญงิทีถู่กกระทาํความรุนแรง 
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คุณธนานุช อย่างเช่น ถูกละเมดิทางเพศหรอืว่าเป็นเหยื่อ จรงิๆ แลว้มนัไม่ใช่เราเล่าขา่วไป ผูห้ญงิคนน้ีไปเดนิใน

ซอยเปลีย่ว เราตัง้คําถามว่ามนัควรจะเปลีย่วอย่างนัน้ไหม มนัควรจะมไีฟไหม มนัควรจะอะไรไหม

อย่างน้ี ใหเ้หน็สภาพทีแ่ทจ้รงิของมนั 

คุณชวดิา อาจจะใกลเ้คยีงกบัทีเ่คยทําบาง scoop ผู้หญงิที่กลบัมาจากการค้ามนุษย ์เราเหน็หน้ากไ็ม่ได ้แต่

พยายามใหช้่างภาพออกแบบใหม้นัดมูศีลิปะ คอืไม่ใช่ว่าถ่ายดา้นหลงัมนักด็ทูื่อๆ  ถ่ายดา้นหน้าแลว้

กเ็บลอมนักไ็ม่ด ีกเ็ปลีย่นเป็นว่าใหเ้ขายอ้นแสงถ่าย โดยม ีcase ผูห้ญงิคนหน่ึงถูกสามทีาํรา้ยแลว้วิง่

หนีจนลูกในมอืเสยีชวีติ อนัน้ีกเ็ป็น case ทีเ่ป็นความรุนแรงในครอบครวั ใหถ่้ายยอ้นแสงไม่ไดเ้น้น

หน้าเขา มแีต่เสยีง แลว้ closed ไปทีม่อืเขา ทีแ่บบความเครยีด 

อ.ชเนตต ี มอีะไรบา้ง ช่วยยกใหเ้ป็นรปูธรรม เผื่อเราตอ้งไปเขยีนอธบิาย เช่นบรบิทเป็นภาพประเภทไหน 

อ.สริลิกัษณ์ อย่างเดก็ผูห้ญงิกเ็ป็นตุ๊กตาอย่างน้ีใช่ไหม 

คุณธนานุช ใช่ เพราะเราเคยไปทําเรื่องของผูห้ญงิที่ฆ่าลูกของตวัเอง ทีท่ํารา้ยลูกของตวัเอง เขาอยู่ในชุมชนที่

เป็น ชุมชนทีเ่หมอืนสลมั แออดั แต่สิง่ทีเ่ราพยายามนําเสนอคอืเหน็ภาพอนันัน้ดว้ย แลว้กช็ีใ้หเ้หน็ว่า

ความรุนแรงจรงิๆ มนักไ็ม่ใช่แค่ทีแ่ออดัอยู่ตรงนัน้นะ ความรุนแรงบางทกีอ็ยู่ในบา้น แลว้ตอนนัน้เรา

ถ่ายผูห้ญงิคนนัน้หรอก โอเคเราเหน็ขา้งหลงั เราเหน็กจิกรรมของเขา ผูห้ญงิคนน้ีมคีวามเชื่อมโยง

กบัภาวะซึมเศร้าหลงัคลอด ผู้หญิงคนน้ีมีกิจกรรมที่ทําให้เหน่ือย เวลาสาละวนอยู่กบัการซกัผ้า 

ทาํงานบา้น อะไรพวกน้ี อนัน้ีคอืสิง่แวดลอ้มของเรื่อง เราพูดเฉยๆ  หรอืนักวชิาการพูดเฉยๆ ไม่ได้

ว่าผูห้ญงิพอหลงัคลอดมภีาวะความซมึเศรา้ มนัมคีวามเหน่ือย แลว้กส็าละวนอยู่กบัอะไรแบบน้ี เรา

พดูอย่างเดยีวไม่ได ้ภาพทวีมีนัตอ้งใหเ้หน็ภาพ แต่มนัจะเป็นภาพของ มนัเป็นภาพ เหน่ือยคอือะไร 

สาละวนอยู่กบัการซกัผา้ สาละวนอยู่กบัการเลีย้งลูกคนอื่นๆ มนัคอืบรบิทของเรื่อง มนัจะทําใหผู้ช้ม

เหน็ดว้ย 

อ.สริลิกัษณ์ แค่เหน็ภาพงานทีก่องอยู่ 

คุณธนานุช ใช่ เหน็ผา้กองโต เหน็นัง่ซกัผา้อยู่ อะไรกต็าม น่ีแหละมนัคอืเน้ือหา สิง่ทีต่้องการจะพูดกค็อืว่า ภาพ

คอืเน้ือหาขา่ว ภาพไม่ไดแ้ยกจากขา่ว 

อ.สริลิกัษณ์ เพราะทวีสีว่นใหญ่กค็อืภาพ 

คุณชวดิา อนัน้ีดว้ยค่ะ ควรแฝงนยัยะเพื่อใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ แฝงนยัยะอื่นเพื่อใหน่้าสนใจ 

คุณธนกร ความหมายคอื ไม่ควร ไม่ควรแฝงนยัยะอื่นเพื่อใหน่้าสนใจ 

อ.ณิชาภา อนัน้ีหมายถงึอะไร 

คุณชวดิา คอืเหมอืนมภีาพสอ่ไปทางเพศ 

คุณธนกร คอืลกัษณะของภาพบางททีีเ่อามาเสนอขา่วเหล่าน้ีใชภ้าพตวัแทน แต่มนัเป็นภาพตวัแทนทีม่นัส่อถงึ

นยัยะได ้ประเภททีแ่บบว่าผูช้ายกาํลงัขม่ขนืผูห้ญงิอยู่ หรอืผูช้ายกาํลงักดัคอผูห้ญงิ ซึง่เป็นภาพแทน

การเล่าเรื่อง แต่ว่านยัยะมนัใหเ้หน็ชดัมากกว่าอะไรอย่างน้ี 

คุณชวดิา การไปทาํแผน ยิง่ไปตอกยํ้า 

คุณธนกร หรอืไม่กใ็ชภ้าพดาํหรอืปรศินาอะไรไปเลยกไ็ด ้

คุณธนานุช อนัน้ีคอืไปตอกยํ้า 
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คุณชวดิา คอืบางทกีต็้องคดินะที ่กสทช. จะวางออกมา มนัตอบยากนะ ภาพบางททีี่มนัวางออกมาเน้นภาพ 

หรอืเน้นความจรงิมากๆ  มนัมปีระโยชน์แค่ไหน เพราะทา้ยที่สุดความจรงิ มนัอาจจะไม่ได้อยู่จาก

ภาพข่าวที่เกดิขึน้ แต่ว่ามนัอยู่กบัสิง่ที่เกดิขึน้กบัผูห้ญงิคนนัน้ บางครัง้ทวีอีาจจะต้องมองขา้มภาพ

สวยงาม ภาพทีศ่ลิปะมาก แต่ว่าถา้ทาํไดม้นักด็ ีแต่ถา้จะตอ้งไปบอกใหผู้ห้ญงิคนน้ีมาทําใหดู้อกีรอบ

หน่ึงอะไรแบบน้ี ไม่ไดห้มายความว่าทุก case บาง case ทีว่่า ลองทําใหดู้อกีครัง้สวิ่าผูห้ญงิคนน้ี 

ผูช้ายคนนัน้เขาทํายงัไง หรอืว่าผูช้ายคนนัน้ยนือยู่ตรงไหนบางครัง้มนัไม่จําเป็นขนาดนัน้ บางครัง้

เราอาจจะตอ้งจาํลองภาพเหตุการณ์โดยทีไ่ม่ตอ้งใหเ้ขารูส้กึ หรอืใหม้นัใกลเ้คยีงเหตุการณ์แต่อธบิาย

ไดว้่าผูห้ญงิคนน้ีไดร้บัความเสยีหายยงัไง โดยไม่ต้องผ่านปากเขาหรอืภาพทีเ่กดิเหตุจรงิ เพราะว่า

ภาพทีม่นัยิง่เหมอืนจรงิ ยิง่กระทบจติใจเขา แลว้มนัทาํใหเ้ขาถูกรูไ้ด ้ถา้เขาอยากปกปิด สมมตเิขาไม่

อยากใหใ้ครรูว้่าเขาฆ่าลูก แค่ตรงน้ีพอ แค่บา้นน้ี บา้นน้ีฆ่า แต่ในซอยน้ีอกี 7 บา้นอย่ารูไ้ดไ้หม แต่

ถา้ตํารวจมาทีบ่า้น นกัขา่วมา เขาจะต้องตัง้คําถามละว่ามาทําไม หลายครัง้มนัอาจจะต้องใหต้ํารวจ

ช่วยเราว่า ต่อใหคุ้ณบอกเขาว่าคนน้ีเบอรอ์ะไร แต่เวลาถ่ายทาํ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นบา้นทีเ่กดิเหตุ ควร

จะเป็นสถานทีใ่ดได ้ถา้ผูห้ญงิคนน้ียนิด ีจะเป็นบา้นพกัเดก็และเยาวชนหรอือะไรกไ็ดท้ีไ่ม่ใหเ้ดก็คนน้ี

หรือแม่คนน้ีที่กระทําไปแล้วถูกจดจําไปชัว่ชีวิตว่าเป็นแม่ที่ใจเหี้ยมที่ฆ่าลูก เพราะท้ายที่สุดแล้ว

ตํารวจกจ็รงิ แต่ว่าเราเองควรจะ ไม่จาํเป็นทีไ่ปคดิว่าภาพตรงน้ีอะไรอย่างน้ี 

คุณธนานุช ถา้จาํลองเหตุการณ์ สถานทีเ่กดิเหตุกไ็ม่สาํคญัเพราะจาํลองกค็อือกีทีห่น่ึงแลว้ไง มนักไ็ม่จําเป็นต้อง

เป็นทีเ่ดมิของเขา 

คุณชวดิา ในความหมายทีพ่ีอ่อ้ยพดูกเ็ขา้ใจ กาํลงัจะบอกว่ามศีลิปะในการทาํ แต่ว่าทีบ่อกว่าจําลองภาพมนักด็ี

อย่าง ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นบา้นตรงน้ี และไปทีไ่หนกไ็ดท้ีเ่ธอจะไม่มคีนรูว้่านกัขา่วมาสนใจบา้น 

อ.สริลิกัษณ์ ในเชงิของตํารวจ 

คุณธนกร อย่างน้ีง่ายต่อการทีจ่ะใชก้ราฟฟิคหรอืว่าอะไรขึน้มา แทนทีจ่ะไปจําลอง และอกีอย่างหน่ึงผมเขา้ใจ

ว่าภาพบางอนัไกลไปจากขอ้เทจ็จรงิมากขึน้ เพราะคนมคีวามรูส้กึว่ามโนหรอืว่าคดิตามจากสิง่ทีเ่หน็

มากกว่าทีจ่ะหาขอ้เทจ็จรงิ 

คุณชวดิา คอืเรื่องชวีิตคนมนัคงจะเป็นกราฟฟิคที่แบบเป็นเทคนิคมากไม่ได้อยู่แล้ว เพยีงแต่จําลองภาพ ก็

อย่างทีบ่อกว่าถ่ายยอ้นแสงในมุมบางมุมหรอืว่าไปอกีบา้นหน่ึงทีม่นัไกลจากบา้นผูห้ญงิคนน้ี แลว้ตวั

เขาไปไดถ้า้เขายนิดแีละกพ็รอ้ม และกท็าํใหม้นัเป็นจาํลองทีไ่ม่ตอ้งเป็นเหตุการณ์แบบสดๆ  

อ.สริลิกัษณ์ เดีย๋วน้ีในทวีเีขาใชก้ราฟฟิคมากขึน้ แลว้กเ็ดนิมายงัไง อะไรแบบน้ี 

คุณธนานุช เขา้ใจ คอืจาํลองบา้นแต่ว่าเลก็ๆ  

คุณชวดิา บางสว่น ในขณะเดยีวกนักใ็ชศ้ลิปะ อนันัน้มนัช่วยใหเ้รื่องแบบน้ีมนัถูกเขา้ใจ แลว้ไม่ไปละเมดิเขา ไม่

ว่าเราจะตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ และการทีไ่ม่ละเมดิความเป็นมนุษยก์เ็หมอืนกนั กส็อดคลอ้ง ต้องปกป้อง

สทิธ ิไม่ละเมดิ หรอืสรา้งความเสยีหาย ระดบัไหน ภาพแค่ไหนทีจ่ะเพยีงพอและพอต่อการเขา้ใจ ถ้า

เราตอ้งการชว่ยเหลอืเขา ถา้ใหเ้ขาตอ้งการไดร้บัการเขา้ใจ ภาพแค่ไหนทีม่นัจะพอด ีและไม่ทาํใหค้น

ทีต่กเป็นขา่วเสยีหาย อนัน้ีคอืสิง่ทีต่อ้งฝากไวเ้หมอืนกนั 
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อ.สริลิกัษณ์ ที่ไม่ควร ไม่ควรเปิดเผยใบหน้าและน้ําเสยีงที่แท้จรงิ ที่บอกว่าให้แปลงเสยีงเวลาเราตดัต่อจรงิๆ  

ภาพทีไ่ม่เน้นสรรีะ เรอืนร่าง สว่นใหญ่เราจะเหน็ บางทเีป็นภาพของศพ มนักจ็ะมบีางสือ่ทีช่อบจะเอา

ภาพแบบน้ีออกมา 

คุณชวดิา ภาพผู้หญิงถูกข่มขนืหรอืว่าเสยีชวีติแล้ว น่ีกจ็งใจจะเลอืกภาพทีเ่หน็ว่าเสือ้ผ้าน้อย โป๊อยู่ แม้ว่าจะ

เบลอ แต่มนักเ็หมอืนจงใจแลว้กภ็าพน้ีมนัไปเน้นสรรีะมากๆ  กลายเป็นว่าผูห้ญงิเป็นวตัถุทางเพศอยู่

ด ี

อ.สริลิกัษณ์ เหมอืนจะชีนํ้าใหค้นบรโิภคขา่วเหน็แลว้กบ็อกว่าเป็นอย่างน้ีน่ีเอง ภาพทีไ่ม่ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล ก็

คลา้ยๆ กนัพวกโชว์เรอืนร่างสรรีะ หรอืว่าเปิดเผยความเป็นส่วนตวั แลว้กล็ะเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย ์บางทไีม่ใช่โป๊เปลอืยแต่ว่าเป็นภาพของแม่หรอืญาตขิองผูเ้สยีชวีติ เขาอยู่ในอาการทีค่วบคุม

ตวัเองไม่ได ้เขาจะกรดีร้อง เราจะเหน็หลายครัง้ทีท่วีเีอาภาพของญาตกิรดีรอ้ง ตะโกน โอดครวญ 

ครวญครางด้วยความเสยีใจอย่างสุดขดี บางช่องจะชอบเอามานําเสนอ คอืเขาไม่อยู่ในสถานะทีจ่ะ

ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เพราะฮะนัน้ตรงน้ีสื่อกค็วรจะระมดัระวงั ไม่เน้นภาพเชิง drama กจ็ะ

คลา้ยๆ กนั การผลติซํ้ากน่็าจะเป็นเรื่องของการทาํแผนดว้ย คลปิ 

คุณชวดิา ไม่นําเสนอภาพทีท่าํใหผู้ห้ญงิบางคนดแูย่หรอืดตูํ่าตอ้ยกว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ บางทกีารเลอืกภาพมนัก็

มสี่วนนะ อย่างภาพทีเ่ราจะบอกว่าพรติตี้โดนข่มขนื จงใจจะเลอืกภาพทีเ่ธอแต่งตวัโป๊หรอืว่าไปหา

ภาพ แมว้่าเธอตายไปแล้วแต่ถูกนําเสนอภาพที่ใส่ชุดโป๊สุดๆ อะไรอย่างน้ี หรอืทําให้ผู้หญิงคนน้ีดู

ยากจนขน้แค้นมากๆ หรอืซอมซ่อสุดๆ  กเ็ลอืกภาพ เลอืกมุม เลอืกอะไรไม่ทําใหเ้ขาดูตํ่าต้อย ใน

ความเป็นผูห้ญงิกอ็ย่าใหเ้ขารูส้กึว่าดอ้ยกว่าผูช้ายในขา่วขนาดนัน้ แบว้กไ็ม่ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึตดัสนิ

ตามกระแสอย่างทีบ่อกถา้เขาตวัของสือ่มคีวามรูส้กึในใจว่า แหม่ผูห้ญงิคนน้ีมนัแต่งตวัโป๊สมควรโดน

ขม่ขนืเลย หรอืน่ีเป็นกะเทยแปลงเพศแลว้แต่แต่งตวัแบบน้ี หมัน่ไส ้โดนซะทเีถอะ หรอืว่ามนักจ็ะมี

การเลอืกภาพทีส่อ่งเจตนาของคนทีเ่ขยีนขา่วน้ีได ้เพราะฉะนัน้พยายามระมดัระวงั ต้องระวงัว่าภาพ

ภาพหน่ึงมนัสือ่ความหมายไดม้ากกว่าถอ้ยคาํ มนัอาจจะแรงยิง่กว่า คําในข่าวมนัอาจจะสูภ้าพไม่ได ้

แต่คนจะตดัสนิแล้ว แต่คนจะตดัสนิและจดจําภาพนัน้ได้ ไม่เสนอภาพความรุนแรง บางทไีม่ต้อง

นําเสนอจนสลดหดหู่ จนบางทแีบบว่าชวีติน้ีมนัขนาดนัน้ มนัจะเยอะไป มนัไม่ตอ้งความจรงิขนาดว่า 

ภาพสลดหดหู่บางทมีนักนํ็าเสนอไม่ไดห้มด บางทมีนักเ็หมอืนทีบ่อกว่าจะตอ้งเขา้ไปในพืน้ทีท่ีต่ํารวจ

กนัไม่ให้เขา้ไปในราชประสงค์ แล้วที่เหน็ภาพว่าน่ีฉันทํางานอยู่ แต่ตํารวจกท็ํางานอยู่ ความพอดี

ของสื่อตรงน้ีจะต้องเขา้ถึงภาพ จะต้องไปเอาภาพแค่ไหน บางทตี้องตอบตวัเองว่าตวัเองต้องการ

อะไร แลว้แค่น้ีมนัมเีครื่องมอืใช้ จะต้องเขา้ไปอยู่ในพืน้ทีส่มยัน้ีมนัไม่ต้องขนาดนัน้แล้ว ไม่ใช่ว่าน้ํา

ท่วมมนัต้องน้ําท่วมให้เหน็ ไม่ต้องลงทุนชวีติขนาดนัน้ คอืบางทสีื่อมนัแข่งขนัสูงแล้วมนัลมืนึกถึง

ความเหมาะสมไม่เหมาะสมไป แลว้อะไรทีม่นัพอหรอืว่ามนัพอดแีลว้ หรอืว่ามศีลิปะเอามาใช ้เทคนิค

บางอนัทีม่นัดไูม่น่าเชื่อถอืกเ็อามาใช ้แต่ใชใ้นทางสรา้งสรรค ์มนัจะทําใหข้่าวของผูห้ญงิถูกนําเสนอ

แลว้เกดิประโยชน์ต่อผูห้ญงิคนนัน้และสงัคมดว้ย 
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อ.สริลิกัษณ์ มชี่วงหน่ึงทีเ่ป็นภาพผูช้ายเอาปืนยงิผูห้ญงิทีก่าํลงัจะแต่งงานดว้ยทีน่ัง่อยู่กบัแม่ยาย อนันัน้เหน็หลาย

ช่อง play แลว้ play อกี plat วนไปวนมา เพื่อใหเ้หน็ถงึช่วงทีเ่อาปืนยงิ แลว้กก็ระหน่ําหลายชอ็ต 

นําเสนอกนัเป็นเรื่องปกต ิ

คุณชวดิา หรอืพยาบาลทีไ่ปเอามาจากโทรศพัทก์ไ็ด ้line พยาบาลคนหน่ึงทีฆ่่าตวัตายเพราะว่าผูช้ายทิง้ มนัก็

ไปละเมดิคนอื่นทัง้นัน้ เพราะว่ามนัหลายครัง้ทีส่ ือ่เองนําเสนอโดยไม่ทนันึก แค่ว่าตอ้งได ้หรอืว่าคลปิ

ภาพวงจรปิดคดิว่ามนัเบลอพอ มอียู่ครัง้หน่ึงโดนเรยีกหลายช่อง ภาพทีย่ามมาทุบหวัคนในหมู่บา้น 

เบลอแลว้ กสทช. กเ็รยีกหลายช่องเลย เป็นคลปิที ่play ซํ้าๆ  มนัเป็นความรุนแรงทีไ่ม่น่าเชื่อว่า ยิง่

กบัผูห้ญงิจะยิง่เหน็ชดั ผูห้ญงิโดนผูช้ายตบ มนัดูตอกยํ้า มนัทําใหแ้บบดูเป็นความรุนแรงทีช่าชนิใน

สงัคมมากๆ  ถ้าเราเอาคลปิอย่างน้ีมาบ่อยๆ  หรอืความด้อยโอกาสของผู้หญิงจนี หรอือะไรที่เรา

ชอบ คนจนีเหมอืนจะถูกนําเสนอในลกัษณะดตูลกขาํๆ อะไรอย่างน้ี บางทเีราคดิไหมว่า เขาดใีจไหม

ทีเ่ราเอาเขามาเล่นแบบน้ี บางทคีนจนีจะโดนดถููกเยอะ 

อ.สริลิกัษณ์ บางทใีนแง่ของความรุนแรง กต็ํารวจ ในทีเ่กดิเหตุจาํไดไ้หมทีม่นัมขีา่วผูห้ญงิไปชีต้วัคนรา้ย แลว้พอ

ชีเ้สรจ็ ตํารวจกบัช่างภาพบอกใหเ้ขา้ไปอกีๆ  ในคลปิจะเหน็ชดัเลย ตอนแรกผูห้ญงิยนืห่าง เขา้ไป

อกีๆ  ทน้ีีผูห้ญงิตบหวัเลย อนัน้ีกเ็ป็นภาพความรุนแรงนะ 

คุณชวดิา ทีว่่าไปทาํรา้ยเขาในรถไฟฟ้าใช่ไหม 

อ.สริลิกัษณ์ คอืจาํคดไีม่ได ้แต่จาํไดต้ดิตา 

คุณธนานุช มาเฟียทีเ่ป็นคนลาว 

อ.สริลิกัษณ์ ใช่ๆ  คอืตบแลว้สือ่กเ็อามา replay แลว้กต็บหลายครัง้เลย ตบเล่นกนั นอกจากทวีแีลว้กย็งัเป็นคลปิ

ข่าว คอืถ้าเป็นคลปิทีค่นทัว่ไปโพสมนักส็่วนหน่ึง แต่นัน่คอืสํานักข่าวหลายสาํนักข่าวกเ็อามา play 

ซํ้าไปซํ้ามา ดเูหมอืนสะใจ โอเคผูห้ญงิไม่ไดถู้กกระทาํแต่ว่ามนัเป็นภาพความรุนแรง 

คุณชวดิา น่ีก็เป็นวิธกีารนําเสนอข่าว จากนําเสนอกลายเป็นทําให้สงัคมมคีวามรุนแรงขึ้น เพราะว่าไปรู้สกึ

พฤตกิรรมของผูห้ญงิทีเ่อาคนืแบบน้ีคอืสะใจ มนักท็าํใหเ้กดิความชาชนิกบัความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น

ผูถู้กกระทาํหรอืผูก้ระทาํ เราไม่ควรเป็นตวัทีท่าํใหม้นัเกดิความรูส้กึว่าเน่ียเราต้องทําอย่างน้ีกนั อนัน้ี

มนัทาํฉนัก่อนฉนัตอ้งทาํบา้ง งัน้แลว้ผูห้ญงิกต็อ้งฆา่ผูช้ายทีท่าํรา้ยตวัเอง ในสงัคมกจ็ะมแีต่เรื่องแบบ

น้ี น่ีกก็ลายเป็นปัญหาของขา่วผูห้ญงิทีนํ่าเสนอ 

คุณธนกร คอืถ้ามองเรื่องข่าวออนไลน์ อย่างทีเ่คยคุยกบั อ.แอนก่อนหน้าน้ีทัง้ในเรื่องของการนําเสนอ LGBT 

หรือในเรื่องอะไรพวกน้ี สํานักข่าวเป็นองค์กรธุรกิจแล้วมนัผูกกบัการแข่งขนั จะต้องทํายอดวิว 

จะต้องเรว็ จะต้องตอบสนองต่อการเกดิขึน้ของปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ในออนไลน์ ทน้ีีความสําคญั

ของมนัจงึถูกลดทอน ว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรกลายเป็นเรื่องรองไปเลย มากกว่าที่จะมานัง่มองว่า 

ตรวจสอบก่อนไหม จะไปถงึอนัน้ียงัไง กพ็ยายามจะนําเสนอปรากฏการณ์ขึน้มา แต่กไ็ม่ไดค้ํานึงถงึ

ว่าแลว้ผลหรอืว่าวธิกีารหรอืว่าการแกไ้ขควรจะนํามาซึง่ อย่างเรื่องการทีม่ผีูห้ญงิต่างชาตทิี่ถูกถ่าย 

คาํถามกค็อืในคลปินัน้ไม่มผีูช้ายคนไหนเลยทีรู่ส้กึว่าควรจะเอาเสือ้ผา้มาใหเ้ขาใส่หรอืว่ายงัไง ในอกี

แง่มุมหน่ึงพอคลปิแบบน้ีถูกปล่อยออกไป มนัไม่ไดเ้ป็นการเล่นโดยตรงแบบทีน่ักข่าวไปโหลดคลปิ

มาแลว้กนํ็าเสนอ ก ็protect ตวัเองดว้ยการบอกมาคุณกไ็ปดูต่อจากทีน่ี่แลว้กเ็ชื่อมโยง link ไปอะไร
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แบบน้ี ส่วนหน่ึงอนัน้ีกเ็ป็นปัญหาสาํหรบัคนทําสื่อ โดยเฉพาะในยุคที่ต้องแข่งขนั ผมว่าสาํคญัทีสุ่ด

คอืตอ้งเอาคนทีเ่ป็นระดบัทีส่ามารถบอกไดว้่าขา่วไหนควรออกไม่ออก กค็อืระดบับรรณาธกิารขึน้ไป

มานัง่คุยกนั ผมกย็งัยนืยนัคําน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอีคตทิางเพศ gender หรอืว่าเรื่องความรุนแรง 

เขาถูกครอบดว้ยโครงสรา้งของการแข่งขนัทางธุรกจิ มนัทําให้เขาต้องทํายงัไงกไ็ดใ้หว้นัน้ียอดฉัน

ตอ้งชนะสาํนกัขา่วออนไลน์ทีน่ี่ ยอดฉันต้องชนะอนัน้ีๆ  อนัน้ีกเ็ป็นปัญหาสาํหรบัคนทีเ่ขา้มาทําข่าว

อย่างผมใหม่ๆ  ผมไม่เคยรู้กระบวนการว่าต้องทําข่าวประเภทน้ีแบบไหนยงัไง แล้วภาพข่าวที่

ถูกตอ้งทีด่มีนัควรจะเป็นยงัไง แลว้สว่นใหญ่มนัจะเป็นเดก็รุ่นใหม่ๆ ทีเ่ริม่เขา้มาทาํเรื่องน้ีเยอะ ตัง้แต่

มี digital มีออนไลน์มากขึ้น แต่ในขณะที่ความคิดของคนที่ทําสื่อมานานๆ มนัยังเป็นวิธีคิด

แบบเดมิๆ  เมื่อสมยัทีท่าํขา่วตอ้งเป็นภาพทีแ่รงๆ  ภาพทีแ่บบว่าช่วงทีแ่บบชนกนั ตบกนัในจงัหวะ

นัน้แลว้ค่อยๆ เซฟภาพน่ิงๆ แลว้เอามาฉาย 

อ.สริลิกัษณ์ แต่ว่าไปแลว้ขา่วแบบน้ี ถา้เราเหน็สื่อกระแสหลกัใหญ่ๆ เขาไม่เล่นนะ เขารูแ้ลว้ว่าเขาไม่ควร ทีเ่หน็

จะเป็นสื่อแบบทีใ่ช้ชื่อว่า sanook แลว้กจ็ะมขี่าวสด ซึง่เขาถอืว่าเป็นจุดขายเขาเลย เขาจะมหีน้าที่

รวมข่าวแบบน้ีไวเ้ฉพาะเลย แต่ทีน่่าแปลกใจ แต่จรงิๆ ไม่น่าแปลกใจคอืช่อง 3 เองทีม่กัจะมภีาพ

แบบน้ีมา ช่อง 7 น่ีไม่ค่อย แต่ ThaiPBS น่ีไม่มอียู่แลว้ Nation เองมไีหม 

คุณธนานุช บางทมี ีมดีว้ยความแบบว่า มแีลว้กม็าด่ากนัในไลน์ว่า ลงอย่างนัน้ไปไดย้งัไง มดีว้ยความทีแ่บบว่า 

จะว่าเป็น บก. อย่างเดยีวทีใ่หไ้ปกไ็ม่ไดห้รอก บางทมีนักค็อืไอหน้างานทีท่ําน่ะแหละ แลว้กม็านัง่ด่า

กนัในไลน์ว่า เห้ยมนัมกีฎหมายอยู่ แล้วทําแบบนัน้ได้ยงัไง มนัจะมแีบบน้ี กม็กีารแบบว่า ถามว่า

กระตุกกนัไหม กม็กีารกระตุก แต่ถามว่ายงัมพีลาดไหม กย็งัมพีลาดอยู่ แต่จะไม่เชงิพลาดถงึขนาด

ไปเล่ากนั 

คุณชวดิา นอกจากเรื่องน้ียงัมคีลปิ ยงัไม่พอ ยงัมคีําพากย์ คําบรรยายเสรมิของผู้เล่า ต้องยอมรบัว่าจะมตีวั

เว่อร์ๆ  อยู่ เป็นตวัๆ ของแต่ละช่องไป อย่างช่อง 9 กจ็ะมบีางคน อย่างช่อง nation กจ็ะมบีางคนที่

ชอบเสรมิเรื่องผูห้ญงิเยอะๆ  

อ.สริลิกัษณ์ เราว่ามนัทุกคนน่ะผสมโรง 

คุณธนานุช ยกง่ายๆ เลยอย่างรายการขา่วขน้ มคีุณกนก คุณธรีะ ฟิวส ์3 คนน้ีคุยกนัไปเรื่อยๆ แลว้มนัหลุด ถาม

ว่าควรไหมกไ็ม่ควร แต่ว่ามนักม็กีารตงิ แลว้พอตงิจากอาจารยอ์ะไรสกัคน มนักเ็ปลีย่นไป ถามว่าดี

ไหม มนักย็งัไม่ดทีัง้หมด แต่กร็ะมดัระวงั socialize เหมอืนกนั แต่ว่ามนัมอียู่เรื่องหน่ึงขอยอ้นไปนิด

หน่ึงที่มภีาพผู้ลี้ภัยที่มเีด็กเสยีชีวติ นัน่เรากเ็ถียงกนันะ ขึน้อยู่กบัว่าเรามองว่ามนัเป็นภาพความ

รุนแรง แต่ว่ามนัเพื่ออะไร มนักต็อ้งดเูจตนาเหมอืนกนั บางอย่างในเชงิกฎหมาย เจตนาคอือะไร อนั

นัน้น่ะแน่นอนเขาไม่ไดเ้จตนาทีจ่ะใหม้นัเกดิยอดววิ 

อ.สริลิกัษณ์ AP หรอือะไรเขากล็ง แต่ว่าเขาขึน้ไวใ้กล้ๆ  พาดหวัเลย เหตุผลทีนํ่าเสนอภาพน้ีคอืเพื่อไม่ใหค้นรูส้กึ

ว่าเขาผิดจริยธรรม เขาจะเขยีนไว้ใกล้ๆ พาดหวัข่าวเลย เพราะต้องการสะท้อนความรุนแรงและ

ดงึดดูความสนใจของคนทัว่โลกใหเ้หน็ว่าน่ีมนัเป็นเรื่องใหญ่ทีเ่ราจะต้องช่วยกนั เป็นปัญหาร่วมของ

มนุษยชาต ิ
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คุณธนานุช แต่ถา้เป็นเรื่องคลปิแทงกนั ตบกนัมนัไม่ไดเ้พื่อมนุษยชาตอิะไรเลย เพื่อ rating เพื่อววิ เพื่ออะไรเท่า

นัน้เอง อนัน้ีเจตนามนักเ็หน็ไดช้ดัเหมอืนกนั 

คุณชวดิา ตอนน้ีถ้าเกดิจะทําต้องดูดว้ย เพราะแต่ละช่องมนัลงทุนสงู ทน้ีีเขาวดักนัดว้ย rating ถ้า rating ตก

เขาจะลดเวลาของข่าว ตอนน้ีบางช่องทําอยู่นะ ข่าวช่วงไหนมนั hot ขายด ีเขาจะเพิม่เวลา แต่ถ้า

ขา่วช่วงไหน นําเสนอขา่วแลว้ไม่มใีครดจูะลดเวลา ถา้งัน้ถามว่าวนัน้ีจะไปตอบโจทยเ์รื่องข่าวผูห้ญงิ 

ขา่วผูห้ญงิแนวเว่อร์ๆ  ขายด ีแนวคดใีหญ่ๆ  ถูกกระทํารุนแรงเยอะๆ แบบข่มขนืแลว้ถูกฆ่า ถูกถ่วง

น้ําจะยิง่ขายได ้อย่างคดเีดก็อายุ 18 ทีฆ่า่ผูห้ญงิระนองอะไรแบบน้ี หรอืพรติตีอ้ย่างน้ี 

คุณธนานุช ช่อง 3 ใหเ้วลาเยอะมาก ทัง้ไปตามเอง สามมติ ิกเ็ล่าเยอะมาก 

คุณชวดิา ขา่วกระสอืขายได ้จะว่ามนัหมิน่เหม่ไหม กระสอืกเ็ป็นผูห้ญงิ ผปีอบกเ็ป็นผูห้ญงิ ตอกยํ้าใหผู้ห้ญงิดู

เป็นอะไรแปลกๆ เหมอืนกนั แต่อนัน้ีกเ็ป็นอกีขอ้หน่ึงทีค่นชอบด ู

คุณธนานุช ตลกมากเลยทีเ่ขาเขา้ไปนําเสนอขา่วกระสอื น้องพลอยไปบอก ทาํไมไปนําเสนอขา่วน้ีล่ะ 

คุณชวดิา กแ็ปลกใจว่าทําไมช่อง 3 ลงทุนกบัข่าวน้ีมาก ต้องฝากไวว้่าในระหว่างน้ีทีม่นัมปัีญหาเรื่องต้นทุน ก็

ตอ้งควบคุม เขากต็อ้งเรยีกการตลาดมากทีส่ดุ 

คุณธนกร สดุทา้ยแลว้ทุกคนเป็นนกัขา่วไดด้ว้ยตนเอง พอทน้ีีสงัคมมนัเล่นอะไร หรอืมเีรื่องอะไรขึน้มา เราเหน็

การปรบัตวัมาตัง้แต่รายการเรื่องเล่าเชา้น้ี กม็ชี่วงคลปิ มชี่วง share of the day อะไร ซึง่หลายช่องก็

ม ีอย่าง post today จะม ีcheck ก่อน share คอืโมเดลก่อนหน้าน้ีพอมอีะไรเกดิขึน้ปุ๊ บต้องพยามจะ

หยบิมาเล่นๆ ๆ กนัเพื่อให้ทนัและให้ตอบสนองต่อคนที่เสพข่าว พอสาํนักข่าวไปเอาข่าวพวกน้ีมา

เล่น มนัเหมอืนไปยนืยนัว่าเรื่องพวกน้ีมนัเกดิขึน้แลว้มอียู่จรงิ แลว้กไ็ดร้บัความสนใจในหน้าสื่อ แต่

ในขณะเดยีวกนัมนัไม่มกีาร protect แบบ check ก่อน share 

คุณชวดิา แต่จรงิๆ ไม่ว่าจะ check ก่อน share หรอืไม่ ต่อใหม้นัเกดิจรงิแลว้เอาภาพเรามานําเสนอโดยทีไ่ม่ขอ

อนุญาตเราฟ้องหมด คอือย่าใหห้ลุด คอืวนัหน่ึงสื่อจะต้องโดนเอง เพราะเรื่องจรงิคอืไม่มใีครปกป้อง

คุณได ้ตอนน้ีถา้เกดิมนัมภีาพแบบน้ีแลว้ share กนัไปเรื่อยๆ  แลว้เล่นข่าว คุณจะโดนฟ้องกนักราว 

แลว้คุณจะอา้งอะไรมารอด เพราะต่อใหคุ้ณเบลอยงัไง อนัน้ีกภ็าพฉัน ใครเหน็กร็ูว้่าเป็นฉัน หรอือยู่

ในเฟสบุ๊คฉนั เขาจะฟ้องคุณได ้แต่เรามอีงคก์รสือ่อยู่นะ เรากค็วรจะตอ้งตัง้สตกินันิดหน่ึงแลว้กไ็ม่งัน้

กไ็ม่ตอ้งมกีไ็ด ้ในเมื่อมแีลว้แลว้กช็อบว่า กสทช. แต่ตวัเองทาํอะไรใหม้นัดขีึน้ไหม แลว้ถามว่าตอนน้ี

มนัหมิน่เหม่แค่ไหน คดิกนัสกันิดแลว้กไ็ม่คดิจะทาํอะไรกไ็ม่ตอ้ง 

คุณธนกร สือ่กลวั กสทช. มากกว่ากลวัองคก์รสือ่ดว้ยกนันะ หมายถงึกลวัในเชงิกระบวนการตรวจสอบ กสทช. 

น่าจะมพีลงักว่า ช่วยทาํอะไรไดเ้ยอะ 
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แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการละครโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง 

 

 
คุณธนกร ความเป็นผูนํ้า ควรนําเสนอละครสะทอ้นปัญหาสงัคม ควรเป็นการสือ่สาร ไม่ใช่การตอกยํ้า 

คุณธนานุช ละครตอกยํ้าสงัคม แต่ทาํไมไม่กา้วหน้า 

คุณชวดิา จะบอกว่าตอนน้ีละครจะเป็นอะไรทีต่ดิตรงึตราและสรา้งเรทติง้ใหค้นดอูยู่เสมอ การโฆษณาของละคร

แต่ละเรื่องกม็กัจะฉากทีโ่ดดเด่น และฉากโดดเด่นต้องไม่รุนแรงหรอืหวานจ๋อย กเ็ลยอยากเหน็แนว

ปฏบิตัใินละคนว่าควรนําเสนอในบทอื่นๆ บา้ง ทีผ่่านมามกัจะเหน็ผูห้ญงิแสนด ีเป็นนางเอกโง่นิดๆ 

และกย็อมผูช้าย โดนตวัรา้ยตบบา้ง นานๆ จะเหน็ผูห้ญงิทีแ่กร่ง เก่งบา้ง เป็นผูนํ้าในสงัคม ซึง่น้อย

มาก น่าจะเปิดพืน้ทีใ่หผู้ห้ญงิในบทบาทอื่นนอกจากความเป็นแม่ เป็นเมยีหรอืเป็นผูห้ญงิในชาตพินัธุ ์

เพราะละครจะทาํใหส้งัคมมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ 

คุณธนานุช เรื่องของความตระหนักถงึผลกระทบเชงิคุณค่าในสงัคม อนัน้ีหมายถึงว่าละครควรจะนําเสนอภาพ

ผูห้ญงิในเชงิผลกระทบอื่นๆ ดว้ยที่อยู่ในละคร เช่น การนําเสนอภาพว่าเขาเป็นอย่างนัน้ อย่างน้ีใน

ละคร มนัมผีลกระทบอะไรบา้ง และกส็รา้งทศันคตทิีถู่กต้องอนัน้ีกส็าํคญัมาก จุดเริม่ต้นของคนกค็อื

ทศันคตเิลยเพราะฉะนัน้สิง่ทีนํ่าเสนอในรปูของละครทีนํ่าเสนอผูห้ญงิคนนัน้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

การแต่งกาย การแต่งหน้าต่างๆ มนัสามารถโชว์ในละครได้ อย่างเช่น ถ้าคุณแต่งหน้าจดัๆ แต่งสี

จดัๆ กจ็ะเป็นเหมอืนพรเีซนตว์่าเป็นตวัรา้ย ในทาํนองอย่างน้ี 

คุณธนกร ขอเสรมิว่าคนทีเ่ป็นนกัแสดงเอง เป็นผูจ้ดัเองกต็อ้งตระหนกัดว้ยว่าสิง่ทีเ่ราสือ่สารไปใหก้บัประชาชน

หรอืสงัคม โอเคมนัอาจเป็นไปตามบทที่เราเล่น แต่ว่าตวัเราเองได้ตระหนักไหมว่าหากมนัออกไป

อย่างน้ีแล้วผลกระทบที่มันจะเกิดมันจะเป็นอย่างไรบ้าง แล้วภาพผู้หญิงในเชิงบวกที่มันมี
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ความสามารถทีห่ลากหลายมนัถูกนําเสนอขึน้มาหรอืไม่เช่น ภาพผูห้ญงิทีม่คีวามเป็นผูนํ้า ละครมนั

สะทอ้นใหเ้หน็ปัญหาของสงัคมว่าภาพทีเ่หน็สงัคมเป็นแบบน้ีนะ มนัยงัมสีงัคมแบบน้ีอยู่ ภาพทีเ่หน็

ไม่ใช่การตอกยํ้าแต่เป็นสิง่ทีอ่ยากใหเ้หน็ว่าในสงัคมมเีรื่องแบบน้ีอยู่ แลว้เราทําใหล้ดน้อยไดอ้ย่างไร

บา้ง 

คุณชวดิา เสรมินิดนึง สือ่เน่ียเวลาออกมาเรากจ็ะวจิารณ์ว่าชอบตอกยํ้าสงัคม เขากจ็ะบอกว่าภาพมนัมอียู่แลว้ 

และคาํถามทีอ่ยากถามคอืคุณจะตอกยํ้าไปแค่ไหน จะไม่กา้วหน้าไปเลยหรอืโอเคเราเขา้ใจว่าสงัคม

มนัเป็นอยู่ แต่คุณจะต้องนําเสนอให้มนัลํ้าไปในเชงิสร้างสรรค ์ไม่ใช่ไปยํ้าเฉพาะปัญหาอย่างเดยีว 

คอืละครกส็ะท้อนปัญหาของสงัคมเพราะว่าบางคนสื่อควรนําเสนอเพื่อให้เกดิการแกปั้ญหา ตวับท 

ถงึจะแรงยงัไง ถา้ผูจ้ดัมจีติสาํนึกและตระหนกัคุณค่าของสงัคมกส็ามารถปรบับทได ้ตอ้งการใหส้งัคม

มคุีณค่าหรอืว่าควรเปลีย่นแปลงอย่างไร บางค่ายมลีะครอะไร ถงึเวลารณรงคว์่าอย่าดื่มเหลา้นะ แต่

ฉากกม็กัจะเป็นบทดื่มเหล้าตลอดในละคร แต่คุณเป็นพรเีซน็เตอรร์ณรงคห์้ามดื่มเหล้า แต่ภาพใน

ละครออกมามฉีากดื่มเหลา้ตลอด สงัคมเขาจบัตาดอูยู่ แต่การเล่นของคุณมนัเป็นภาพตดิตาของคนดู

อยู่ 

คุณธนานุช อย่างเช่นภาพของคุณบุ๋มปนดัดาใช่ไหม ภาพในละครเป็นแม่เลา้ เป็นโสเภณี นัง่สบูบุหรี ่นัง่ดื่มเหลา้ 

นัง่ถ่างขาอะไรอย่างน้ีแลว้จะออกมารณรงคเ์รื่องสทิธสิตรไีดอ้ย่างไรใช่มัย้ 

คุณชวดิา เขาจะรณรงคใ์นเรื่องสทิธสิตร ีไม่ใหข้ายเรอืนร่าง แต่คุณบุ๋มกข็ายเรอืนร่างในละครอะไรแบบน้ี 

อ.สริลิกัษณ์ คอืการที่เป็นนักแสดงเหมอืนต้องตอบคนในสงัคม การที่คุณเล่นละครแมเ้ป็นการแสดง แต่สงัคมก็

มองอยู่ สรุปแลว้ตอ้งมองว่าผูจ้ดัอยากไดอ้ะไร อยากใหค้นดเูยอะไ และคนดดูแูลว้มผีลอย่างไรคุณไม่

สนใจหรอืเปล่า 

คุณชวดิา ไดเ้คนเหน็เคยอ่านคุณเบน้ซพ์รชติาที่มหส้มัภาษณ์ตอนทีด่งัใหม่ๆ เขาบอกว่าเขาจะไม่ถ่ายโป๊ ไม่

ถ่ายอะไร เพราะว่าแฟนๆ เขาเป็นเดก็เยอะ ทีเ่ขาเล่นละครทีม่เีพลงโดเรม ีเสรจ็แลว้กจ็ะมชีุดทีโ่ชว์

หน้าบา้งคดิว่าแฟนเขาคงเขา้ไปดตูรงน้ีดว้ย 

อ.ณิชาภา จริงๆ แล้วเป็นภาพลกัษณ์ของดาราเท่านัน้เอง เพยีงแต่เรามองข้ามไป และท้ายสุดคอืภาพของ

ผูห้ญงิทีถู่กกระทาํ 

คุณธนานุช ไม่ลดทอนคุณค่าของครอบครวัทีส่มบรูณ์แบบ ละครมนัสรา้งครอบครวัทีส่มบูรณ์แบบ               มี

พ่อ มแีม่ มลีูก หรอืผู้หญงิที่ดคีอืผู้หญิงที่ประสบความสําเรจ็ในหน้าที่การงาน แต่เรากไ็ม่อยากให้

ลดทอนคุณค่าตรงสว่นน้ี เพราะว่า มนัไม่มใีครสมบูรณ์แบบในสงัคมจรงิๆ มนัมคีนไม่สมบูณณ์แบบ

อยู่เยอะแต่เขากส็ามารถเป็นผูห้ญงิทีด่ไีด ้โดยไม่สมบรูณ์แบบโดยทีเ่ขาอาจจะอยู่คนเดยีว เขาอาจจะ

โสด เขาอาจจะทอ้งโดยทีไ่ม่มใีครรบัผดิชอบเขา แต่เขากเ็ป็นผูห้ญงิดไีด ้กไ็ม่อยากไปลดทอนคุณค่า

ทีด่อีะไรแบบน้ี 

อ.ชวดิา อาจจะใชค้าํว่าไม่ควรสรา้งภาพตายตวัแบบฉบบัของครอบครวั อะไรแบบน้ี 

คุณธนานุช เท่าที่จําได้เหมือนที่คุยว่าผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดี หรือผู้หญิงที่เลี้ยงเดี่ยว

ครอบครวัจะไม่สมบรูณ์แบบ ทุกคนกท็าํชวีติใหเ้ป็นปกตสิขุได ้

คุณชวดิา ไม่ใช่ผูห้ญงิตอ้งวิง่หาผูช้ายตลอด 
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คุณธนกร เน่ืองจากว่าละครจะเป็นเรื่องราว คอืมนัฉายทุกอย่างทุกรสรวมกนัหมด ไม่ว่าจะรสหวาน รสความ

รุนแรงไม่ว่าพ่อ แม่ หรอืพ่อทาํกบัแม่อะไรแบบน้ี สดุทา้ยมนักล็งมาทีเ่รื่องของการเขยีนบท การสรา้ง

บทอะไรแบบน้ี ที่ว่ามนัจะสามารถส่งเสรมิสถานภาพของผู้หญิงอย่างไร คอื ผมมองว่าบทมนัเป็น

เรื่องสาํคญั กว่าจะเป็นตน้เรื่องว่าคุณคดิมาอย่างไร และนกัแสดงจะมาถ่ายทอดอย่างไร ดงันัน้บทเอง 

คนเขยีนบท และนักแสดงทีถ่่ายทอดตามบทควรจะทําความเขา้ใจในเรื่องพวกน้ีก่อนแลว้ตระหนัก

ร่วมกนัทัง้หมด 

คุณชวดิา อย่างยกตวัอย่างง่ายๆ คอืการทํา Research ก่อนทําละครร่วมกนั เพราะว่าต่อใหคุ้ณไดบ้ทดีๆ  แต่

ถา้ไม่ศกึษามาก่อนมนัจะเชยได ้เหมอืนอย่างละครทีเ่พิง่จบไป เพื่อนรกัเพื่อนรษิยาทีไ่ปสื่อภาพเกด

ออกมาเป็นเอดสแ์ละมนัจะไปสือ่ภาพความน่ากลวัของโรคน้ี ซึง่จรงิๆ โรคน้ีสามารถมชีวีติอยู่ไดน้าน 

และไม่น่าเชื่อว่าคนจะตดิภาพกบัเรื่องน้ี ซึง่จรงิๆ ละครสามารถสรา้งความเขา้ใจได ้

คุณธนานุช จรงิๆ ไม่ใช่ละคร บางทกีใ็นข่าว คอืทีเ่นชัน่ทําเรื่องเอดส ์คอืเอาภาพคนที่ป่วยแบบพุพอง แล้วมา

นําเสนอทัง้ขา่ว และคนเขากส็ง่มาใหเ้ราและบอกว่าฝากดดูว้ยนะคะว่าทาํไมมนัไปไกลถงึไหนแลว้แต่

ว่าทาํไมเรายงัตามไม่ทนัอะไรแบบน้ี 

คุณพชัราภรณ์ เราไม่ควรไปตอกยํ้าภาพเดมิๆ คอืถ้าผูจ้ดั นักเขยีนบท มคีวามตระหนักถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์

ต้องตระหนักถึงผลกระทบ การทําละครตรงน้ีมนัไม่ต่างจากข่าวหรอกเพราะละครมนักใ็กล้ตวัและ

ละครอาจจะมากกว่าขา่วในบางช่วง เพราะฉะนัน้ ความใสใ่จหรอืแนวทางมนัไม่ควรแตกต่างจากข่าว 

เพยีงแต่เรานําเสนอใหน่้าสนใจ วธิกีารนําเสนอโดยใชว้ธิกีารนําเสนอดาราใหส้ามารถดงึดดูไดแ้ต่การ

แต่งกายอาจไม่เรยีบรอ้ยเท่าขา่ว แต่มนัทาํใหก้ลายเป็นค่านิยมแปลกๆ ในการแต่งตวั 

คุณโอปอล ์ คอืเรื่องของเรื่องมนัเป็นขอ้เทจ็จรงิอยู่แล้ว ผู้ป่วยอาจพุพองอยู่แลว้แต่ไม่ต้องมานําเสนอกไ็ด้ ต้อง

เคารพในขอ้เทจ็จรงิมนัตอ้งคงไว ้

คุณธนานุช มนัไม่เฉพาะขอ้เทจ็จรงิมนัเป็นเรื่องของการละเมดิสทิธขิองผูป่้วย HIV จรงิๆ แลว้เขาไม่ไดอ่้อนแอถงึ

ขนาดนัน้แมแ้ต่เรื่องของคนพกิารกต็าม คอืจะไม่มสีือ่ทีส่ามารถนําเสนอคนพกิารทีเ่ป้นแม่เลีย้งลูกได้

เลย คอืเมื่อเหน็ผูห้ญงิพกิารขึน้มากค็ดิว่าทําอะไรไม่ได ้แต่ทัง้ทีจ่รงิแลว้คนพกิารสามารถจะเลีย้งลูก

ได้ดีมาก สามารถเป็นแม่ที่ดไีด้มากๆ ด้วย หูหนวก ตาบอดอะไรแบบน้ี แต่ภาพเหล่าน้ีมนัไม่ถูก

นําเสนออกมาเลย หรอืถูกนําเสนอออกมาแบบถูกๆ ผดิๆ คอือยู่อย่างทุกขเวทนา อย่างรายการวง

เวยีนชวีติ เป็นรายการทีไ่ม่ควรจะมแีลว้ไม่เคยทีจ่ะถามถงึโครงสรา้งทางสงัคมเลย และไม่เคยมกีาร

ตรวจสอบว่าเงนิทีบ่รจิาคมนัถงึมอืแหล่งขา่วจรงิๆ หรอืเปล่า มนัยงัอยู่และมนักย็งัยาวนานยดืเยือ้ 

คุณพชัราภรณ์ และตอนน้ีกย็งัมคีนเรยีกรอ้งอย่างน้ีอยู่ กย็งัมไีลน์กบั IG อฟัมาบอกว่าเป็นแม่เลีย้งเดีย่วขอรบับรจิาค

ลงเลขบญัชีให้หนูหน่อยอะไรแบบน้ี หมายถึงเขากจ็ะคดิว่าคนไทยใจอ่อน แล้วมนักจ็ะกลายเป็น

ค่านิยม โดยที่เราไม่ได้สร้างค่านิยมการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว สามารถมีชวีิตอยู่ได้ด้วยการประกอบ

อาชพี กเ็ป็นการเปิดอฟัขอเงนิบรจิาคเพราะเหน็ทาง TV เป็นรบับรจิาคยงัไดเ้งนิเป็นแสน 

คุณโอปอล ์ อนัน้ีขอนอกประเดน็นิดนึง คอืเรื่องน้ีมนัเป็นเรื่องประเดน็ของศาสนาพุทธดว้ย คอืเน้นนิพพานในเชงิ

ปัจเจก คอืเราทําดไีดด้ ีเพราะฉะนัน้มนัสอดรบักนัเลย คอืเราบรจิาคมากกช็่างมนัคอืความสบายใจ

ของราเองทน้ีีเราจะไม่สนใจโครงสรา้งทางสงัคมเลย ในขณะทีบ่างสงัคมทีเ่ป็นพุทธเหมอืนเราน่ี เป็น
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พุทธทีใ่หค่้ากบัหลกัสทิธมินุษยชน คอืเหมอืนกบัว่าการทําบุญต้องเป็นบุญรวม ไม่ใช่บุญเชงิปัจเจก 

อย่างสงัคมแบบญีปุ่่ นแบบน้ี เป็นสงัคมหมู่ ถ้าเราทําอะไรทีก่ระทบกบัคนอื่น เอาง่ายๆ กพ็ูดถงึหลกั

ใจเขาใจเรา แต่ของเราจะทําบุญในเชิงปัจเจก ขึ้นสวรรค์ในเชิงปัจเจก นิพพานในเชิงปัจเจก 

เพราะฉะนัน้ไม่แปลกเลยที่ธรรมะหรืออะไรจะเติบโตในทํานองน้ี และรายการพวกน้ีก็จะเกิดขึ้น

เรื่อยๆ หรือรายการที่เรามองว่าเป็นรายการน้ําด ีอย่างคน ค้น คน ก็บริจาคกนั อย่างตอนปู่ เย็น 

เมื่อก่อนเคยไปแกกอ็ยู่ของแกไป แกกไ็ม่รูว้่ามคีนบรจิาคมามาก ตอนหลงัมนักล็น้เรอืเมื่อมนัไม่มทีี่

วางกไ็ปวางทา้ยเรอื พอฝนตกแกกก็ลวัมนัจะเสยีหายกไ็ปขนเขา้มา จนเป็นปอดบวมตาย คนกไ็ปอนิ

กบัคาํคมๆ ทีร่ายการนําเสนอมาโดยไม่ตัง้คําถามว่าแลว้ทําไมคนแก่ถงึต้องมาอยู่แบบน้ี ไอป้ระเดน็

เหล่านัน้มนัสาํคญักว่าแต่ถูกลบออกไปหมดเลย ซึง่มนัเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาดว้ย ซึง่อนัน้ีถ้า

อาจารยเ์อาประเดน็ทางพุทธทีม่นัมาเชื่อมโยงกนัจนกลายมาเป็นมายาคตทิีม่นักดทบัในหลายๆ เรื่อง 

มนัจะทาํใหป้ระเดน็คมยิง่ขึน้ และมองเหน็ Solution ไดช้ดัยิง่ขึน้ 

คุณธนกร จรงิๆ ประเดน็ทีค่วรมนักไ็ดพู้ดกนัไปและสอดแทรกกนัไปอยู่แลว้ ไปเสนอภาพอื่นทีถู่กกระทํา หรอื

ไปทาํลายมายาคตทิีเ่หมอืนเป็นการตอกยํ้า อย่างเช่น เป็นเมยี เป็นแม่ หรอือารมณ์ประมาณน้ี ทาํให้

เกดิวตัถุทางเกเ็พศขึน้มาในการโชว์เรอืนร่างของผู้หญงิมากกว่าที่จะขายความสามารถ โชว์ความ

สมารท์ และกบ็ททีนํ่าเสนอแต่ความรุนแรง ซึง่จะเป็นประเดน็ที่สาํคญัมากในการทําละคร ซึ่งมกัจะ

เหน็ว่าบทกบัฉากจะมาในแนวน้ีตลอด คอืมนัเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของ Marketing แต่ว่า

มนัจะทําอย่างไรใหเ้หน็ถงึความตระหนักได ้คอืพูดง่ายๆ ถ้ามนัมลีะครทีม่นัรุนแรงเหมอืนกนั มนัก็

น่าจะมคีนที่คดิหรอืทําละครที่มนัขายเรื่องพวกน้ีบ้างมนัจะได้ดุลๆ กนั เรื่องความรุนแรงมนัคงจะ

หายไปไม่ได ้กเ็ป็นการสื่อใหเ้หน็ปัญหาส่วนหน่ึง ส่วนหน่ึงกข็ายอย่างเดยีว แต่ว่าทําอย่างไรใหม้นั

ไม่ตอ้งเน้นพวกน้ีมาก และไปสรา้งละครในอกีรปูแบบหน่ึง 

คุณชวดิา แนวปฏบิตัจิรงิๆ ทีใ่หค้ดิคอืใจเขา ใจเรา มนีกัแสดงบางคนทีม่ลีกูแลว้ ตวัเขาเองยงัไม่ใหลู้กดูละครที่

เขาเล่นเลย แต่ถ้าคิดกลบักนัว่าลูกคนอื่นที่ดูจะเป็นอย่างไร คือแค่น้ี แนวปฏิบตัิที่ต้องคิดก่อนจะ

นําเสนอ 

คุณธนานุช ละครไทยน่ีใหเ้ดก็ดไูม่ได ้เพราะมนัไม่ใช่แค่ฉากตบต ีในเรื่องของการใชภ้าษาอะไรต่างๆ บางทแีป๊บ

เดยีวนะเดก็กเ็ลยีนแบบแลว้ กไ็ม่ไดไ้ปเขาหรอกแต่ถา้เดก็มนัดไูม่ได ้

คุณโอปอล ์ แลว้ฉากตบต ีเป็นรื่องสามญัมากในละคร จรงิๆ นะเวลาเพื่อนฝรัง่มาเขาถามว่าทาํไมถงึมไีด ้

คุณธนานุช บางครัง้กม็คีลปิที่เดก็นักเรยีนตบตกีนั เหมอืนทีคุ่ณสรยุทธเ์คยนํามาออก กต็ยตีกนัทัง้ชุดนักเรยีน

แบบนัน้ เพราะฉะนัน้ไม่แค่ในคลปินะคะ ในละครมนักม็เีพราะฉะนัน้เรากไ็ม่รู้ว่าใครเลยีนแบบใคร 

ประเด็นน้ีไม่ได้เขยีนไปแต่เพิ่งคิดได้ว่ามนัควรมีแนวนโยบายของสถานีที่จะดูแลในเรื่องน้ีด้วย 

อย่างเช่น ของ ThaiPBS ก็จ้างคนขา้งนอกทําละคร ก็ไม่รู้นโยบายของ ThaiPBS ก็ทําละคร

แบบเดมิๆ พอมานําเสนอ ThaiPBS กต็ดัฉากๆ หน่ึงทิง้ไป เป็นฉากทีเ่หมอืนสามตีบภรรยาทีต่รง

สะพานฉากนัน้กถ็ูกตดัทิง้โดยใหเ้หตุผลว่าน่ีคอืความรุนแรง และนอกจากน้ีเขาจะนําเสนอหนังไทย

สมยัก่อน ซึง่สมยัก่อนจะยงิกนัเป็นพนัๆ นัด ซึง่กระสุนไม่หมดสกัท ีมนักค็อืความรุนแรง และกม็ี

ประเภทแบบลกูสาวไปรกักบัลกูศตัรแูละพ่อกต็บหน้าลกูสาว เขากบ็อกเชื่อไหม 2 ชัว่โมงตดัไปตดัมา
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เหลอืหน่ึงชัว่โมง คอื ThaiPBS ตดัหมดเลย แล้วเรากไ็ม่รูว้่ามนัจะต่อเน่ืองกนัไหม  ซึง่มนัอยู่ทีต่วั

สถานีถา้มนีโยบายเคร่งครดั 

อ.ชเนตต ี คอืว่ามนัทําได้ แต่มนัต้องจดัทําใหไ้ด้เหมอืนต่างประเทศว่าละครน้ีเหมาะสําหรบัไวน้ี แต่เราทําได้

หรอืเปล่า 

อ.ชวดิา ThaiPBS กจ็ะเน้นละครผเีสือ้และดอกไม ้เหมอืนหมอสงวน กไ็ม่มคีนด ูลกูมานัง่ดกูบพ่อแม่ 

คุณโอปอล ์ บางท ีThaiPBS ทาํแบบนัน้เหมอืนการพาสเจอไรทม์าเกนิไป ทีจ่รงิเขาสามารถทําไดถ้้าเขาสามารถ

ทาํใหม้นัซบัซอ้นถงึความสมัพนัธ ์หรอืละคร Club Friday ทีเ่รทติง้สงูมาก ความรกัไม่ผดิ ทีม่สีามคน

ผวัเมยี เชงิแบบน้ี ตอนแรกเรากล็องด ูบางทเีหมอืนไม่ตบตรุีนแรงมากเหมอืนดาวพระศุกรแ์ต่มองว่า

มนัรุนแรงกว่าอกี เหมอืนโปรดกัชัน่ด ีมผีู้หญิงเก่งนอกบ้าน ผู้ชายไปสมัพนัธ์กบัเลขา ผู้หญิงไปมี

ความสมัพนัธ์กบัคนทีท่ํางาน เขากก็ล้านําเสนอ สุดท้ายเขากต็กม้าตาย ทําเป็นพี่อ้อยพีฉ่อดเนาะ 

เหมอืนเป็นการสอนผูห้ญงิว่าถา้จะยงัยอมใหบ้า้นน้ี ใหค้รอบครวัน้ีสมบรูณ์แบบ คอืตอ้งยอมหรอืไม่ก็

ใหใ้ครคนใดคนหน่ึงอกมาซะ แต่ไม่ยอมนําเสนอเลยว่าตน้เหตุของความรุนแรงน้ีคอืผูช้าย ตอนน้ีเป็น

ตอนทีนิ่โคลกบันุ่นเป็นรุ่นพีรุ่่นน้อง และส่งนุ่นไปเป็นเลขา และพี่ออ้ยพีฉ่อดกจ็ะมาสอนว่าคนใดคน

หน่ึงออกมาซะอะไรแบบน้ี แล้วในนัน้มันรุนแรงมาก มนัซ้อนหลายเรื่อง และตอนหลงันิโคบก็อ

ออกมาเพราะเขาไม่สามารถมลีกูได ้เป็นเรื่องของความสมบูรณ์และคนแนะนําคอืพีอ่อ้ยพีฉ่อด เขาก็

จะมองว่าควรเสยีสละสามใีหก้บัคนทีส่ามารถมลีูกได ้ซึง่อนัน้ีเธอจะเลอืกอยู่กบัสามสีองคนผวัเมยีก็

ได ้แต่อนัน้ีพีม่องว่าเป็นเรื่องทีท่าํความรุนแรงกบัผูห้ญงิมากในบางเรื่อง พอดู Club Friday และมาดู

หนงัสอืทีคุ่ณชวดิาเขยีนว่าความรกัถูกทุกขอ้ เราจะเหน็ทางเลอืกทางออกหลายๆ อย่าง นงันึกเลยว่า

ถา้เอาจากหนงัสอืน้ีมาเป็น Series น่ะจะดแูลว้ทาํใหเ้หน็ทางเลอืกทางออกในชวีติมากกว่า ThaiPBS 

ทําได ้ใหเ้หน็ความรกัในแง่มุมต่างๆ ไม่ใช่ความรกัแบบในชาดกที่ต้องมแีบบหมอสงวนแบบเดยีว 

อาํแดงเหมอืนแบบผเีสือ้และดอกไม ้

คุณธนานุช ดซูรียีต่์างประเทศเขากไ็ม่มตีบตกีนั อย่างซรียีเ์กาหลคีนตดิกนังอมแงม แต่ช่อง 3 ยงัตบตกีนัอยู่ จรงิๆ 

แลว้อย่างเรื่องสดุรกัสดุหวัใจทีนิ่รุตตเ์ล่นเป็นพ่อ คอืช่อง 3 กเ็คยทําละครดีๆ  ทําละครในครอบครวั แต่

กม็เีรื่องตบตโีผล่มาบา้ง ถา้เขากลา้ทาํ เขาทาํไดด้ ี

คุณพชัราภรณ์ มนัอาจตอ้งเสรมิกนัมลีะครประเภทอื่นๆ บา้ง เช่นละครสรา้งสรรคส์งัคม ยกย่องสถานภาพของคนใน

สงัคม สือ่ตอ้งมานําเสนอเชยีรว์่าน่ีแหล่ะทีด่ทีีส่ดุในสงัคมทีน่่าจะทาํต่อ 
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แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการโฆษณาโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง 

 

 
คุณพชัราภรณ์ โฆษณา เป็นอะไรทีเ่ราเหน็ปัญหาอยู่แลว้ เรื่องภาพลกัษณ์ เรื่องค่านิยม เหน็ตัง้แต่เชา้ยนัเยน็ทัง้ในทวี ี

เดีย๋วน้ีมโีฆษณาใน google ข้อ 1 กต็ัง้ใจนําเสนอว่า Creative และ Copy writer ไม่ควรพุ่งแคว่่าเอาผูห้ญงิ

ใหเ้ป็นตวั Objective เอาสนิคา้มาผกูกบัผูห้ญงิ ข้อเสนอท่ี 2 คอื เมยี แม่ และสาวใช ้จะถูกนําเสนอใน 

Spot ตลอดเวลา 

คุณโอปอล ์ ซึง่ถา้เราดใูนโฆษณา กจ็ะอยู่ในบรบิทน้ีตลอดเวลา จะนําพาผูก้ญงิไปสูส่ถานะ เมยี แม่ หรอืสาวใชอ้ยู่

เสมอ คอืจรงิๆ กม็สีถานะอื่นเชน่ สาวออฟฟิส สถาปนิกไปร่วมงานแลว้ใสเ่สือ้โคง้เวา้อะไรแบบน้ี ชุดราตร ี

อะไรแบบน้ีแต่มนัยงัไม่มากพอทีจ่ะหลุดจากภาพ เมยี แม่ และสาวใช ้ 

คุณพชัราภรณ์ ข้อท่ี 3 เรื่องความหลากหลายทางอตัลกัษณ์ เช่น วชิาชพีต่างๆ หรอืความหลากหลายทางชนชัน้ 

คุณโอปอล ์ ถา้จะพดูไปแลว้โฆษณาไทยน่าจะทาํโฆษณาดา้นผูห้ญงิไดโ้ดดเด่นกว่าสงัคมตะวนัตกดว้ยซํ้า เพราะ

ผูห้ญงิในอุษาอาคเนยม์บีทบาททางเศรษฐกจิค่อนขา้งสงูอยูแ่ลว้ แต่นกัโฆษณาไม่เคยศกึษา

ปรากฏการณ์ทางสงัคมแบบน้ีเลย กไ็ปทาํโฆษณาเหมอืนเป็นตะวนัตก เป็นผูจ้ดัการใชส้อยใหอ้าํนาจทาง

เศรษฐกจิไปอยูใ่นมอืผูช้าย 

อ.ชเนตต ี ความจรงิเราลองไปดใูนบา้น ยาย แม่ เป็นคนคุมในบา้นและอะไรหลายๆ อย่าง 

คุณโอปอล ์ อาํนาจทางเศรษฐกจิในเอเชยีอาคเนยต์อนน้ี เป็นเพื่อนทีข่องผูห้ญงิซึง่นกัโฆษณาตามไม่ทนัเลย 

อ.สริลิกัษณ์ ขออนุญาตนิดนึง เช่น ในโฆษณามสีนิคา้ทีเ่ป็นของผูห้ญงิ เช่น ลา้งจาน ซกัผา้ เรื่องในครวั ผูห้ญงิเป็น

คนทาํ แต่ผูช้ายตอ้งมาบอกว่าหอม สะอาด ทัง้ๆ ทีไ่ม่ไดเ้ป็นคนทาํ แต่มาเป็นคนตดัสนิ 
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คุณพชัราภรณ์ ข้อ 4 จงึไม่ควรนําเสนอใหผู้ห้ญงิมคีวามหมายในเชงิทีม่แีต่ความปรารถนาทางเพศ มแีต่ความยัว่ยวน  

สิง่ที่เรารู้สกึว่าโฆษณายงัขาดเลือกฉัน ผู้ชายกินขา้วกบัฉัน ทัง้ๆ ที่มนัควรมีรูปลกัษณ์อื่น ที่มากกว่า 

copy writer จะคดิได ้เหมอืนในต่างประเทศมโีฆษณาในมุมอื่นทีไ่ดร้างวลัมาก แต่ไม่เคยถูกในเสนอใน

ตลาดของเมอืงไทย ข้อ 5 คุยกนัว่า spot TV ควรคํานึงถงึเรื่องบท ภาพ เน้ือหา เรื่องสดัส่วนทีส่มดุล 

ท้ายสุดลูกค้าก็เป็นคนเลือก เลือกภาพ เลือกศิลปิน ก็อยากให้ทางสมาคมหรือทางบริษัทโฆษณาดู

สดัสว่นใหส้มดุล แทนทีจ่ะเอาลกูคา้เป็นพระเจา้อย่างเดยีวไม่ใช่ Say Yes อย่างเดยีว 

คุณโอปอล ์ ภูมใิจในคุณค่าของตวัเอง มคีวามหลากหลายทางอตัลกัษณ์ เช่น พรเีซนเตอรโ์ฆษณามกัจะเป็นคนชัน้

กลาง ตอ้งขาว สวย มกีารศกึษา ทาํไมไม่เหน็การนําเสนอผูห้ญงิ เช่น จนิตนา แกว้ขาว ทีสู่ ้มบีทบาท

ทางสงัคมบา้ง สนิคา้บางตวัตอ้งเป็นผูช้ายโฆษณา การขบัรถยนตท์ุกยีห่อ้ตอ้งมพีรเีซนเตอรเ์ป็นผูช้าย 

ผูห้ญงิเป็นแค่เครื่องประดบัในรถ 

คุณพชัราภรณ์ ไม่มภีาพของผูห้ญิงทีป่ระสบความสําเรจ็ในอาชพี เช่น ภาพผูห้ญงิที่ทํางานและมาเลี้ยงฉลองกบัเพื่อน

อะไรแบบน้ี กม็แีต่ผูช้ายทํางานแลว้มาเลีย้งฉลองกบัเพื่อนอะไรแบบน้ี ขอ้ 7 เรื่องการ shopping มกัจะ

เสนอภาพของผูห้ญงิ shopping  เพยีงอย่างเดยีว เหมอืนเพศบรโิภคนิยมอย่างเดยีว shopping ไม่อัน้ 

ถา้เราไปดงูานมอเตอรโ์ชวใ์ครกนัแน่ไป shopping 

คุณธนานุช เหมอืนผูห้ญงิไม่พอใจในสภาพของตนเอง อนัน้ีกอ็ยากไป อนันัน้กอ็ยากไป ในทีสุ่ดเหมอืนว่าเราไม่เหน็

คุณค่าของตวัเอง เพราะโฆษณาทําใหเ้ราเหมอืนไม่ดพีอ เราไม่ขาวพอ ผูช้ายไม่เหน็รูส้กึว่าต้องทําแบบ

นัน้ 

คุณพชัราภรณ์ ข้อ 8 ไม่แสดงว่าสตรเีป็นตน้เหตุ (นิยม) ความรุนแรง กบัอกีภาพหน่ึงมกันําเสนอภาพความรุนแรงทีเ่กดิ

จากผูห้ญงิ ความเป็นแม่ใจรา้ย แมโ้ฆษณา เดก็ถูกลงโทษครกูย็งัใจรา้ย ลงโทษนกัเรยีน ภาพทีอ่อกมายงั

เป็นภาพครูผู้หญิงเลย เหน็ว่าความรุนแรงควรเป็นสดัส่วนที่เท่าๆ กนัไม่ใช่ให้แต่ผู้หญิงนําเสนอเพยีง

ภาพน้ี ซึง่ความรุนแรงมนัอาจจะไม่ไดห้มายถงึในเชงิกายภาพ เช่น การบ่น การงอน การจู่จี ้อะไรแบบน้ี 

และผูห้ญงิจะถูกนําเสนอลกูคา้และลกูคา้กช็อบด ู

อ.สริลิกัษณ์ ภาพผูห้ญงิมกัโชวเ์รอืนร่าง โชวผ์วิ ตอนน้ีถ้าไปดูเดก็มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะเอกชนแลว้ถามว่าอยาก

เป็นอะไร พอเดก็อยากเป็น Pretty กไ็ปเป็นภาพของผูห้ญงิทีเ่ขาเหน็จากทวีตีลอดเวลา กเ็ลย บางเรื่องมี

การ Package มาแลว้ว่าถา้เราโฆษณาตวัน้ีแลว้ว่า โฆษณาตวัน้ีคนน้ีตอ้งมาเป็นพรเีซนเตอร ์

คุณพชัราภรณ์ อกีอนัหน่ึงทีผ่่านการนําเสนอเรื่องผูห้ญงิคอื ผูห้ญงิคนนัน้ชื่อบญุรอด ตอนน้ีกก็ลบัมา rerun โดยมนุ่ีนเน

บุญรอด ตวัดาํป๋ี มนักเ็ป็นการนําเสนอดว้ยภาพลกัษณ์ 

คุณธนานุช แต่สดุทา้ยกต็อ้งเอาผูห้ญงิสวยมาแสดง ทาตวัสดีาํ ไม่สามารถเอาผูห้ญงิทีไ่ม่สวยมาแสดงไดเ้ช่นกนั เขา

ไม่ยอมรบัความไม่สวย เหมอืนเอาคนผวิขาวมาทาใหด้าํ 

คุณพชัราภรณ์ Modeling ม ี2 Trend คอื ไม่สวยไปเลย กบัทีเ่กลยีดไปเลย ผอมไปเลย เช่นโฆษณา Nature Gift เหมอืน

โฆษณา Handsome กจ็ะมรีปูร่างทีด่ ีแต่หน้าตาไมห่ล่อ หรอืโฆษณาทีเ่อาผูช้ายทีห่ล่อมากมาโฆษณา ก็

จะแบง่เป็น 2 กลุ่ม 
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อ.สลิลิกัษณ์ ถา้จะเกตว่าเดีย๋วน้ี Trend เดย็วน้ีนางเอกละครจะเดก็ลง เดก็ลง (ขอ้ 9) เป็นเรื่องของการคา้ทางธุรกจิเขา้

มาเกีย่วขอ้ง เพราะเอานางเอกเหล่าน้ีมาขายของดว้ย เช่น โฆษณาชุดชัน้ใน สมยัก่อน เอาผูห้ญงิอายุ 25 

-26 มาโฆษณา แต่สมยัน้ีเอาเดก็ 14-15 มาโฆษณาแลว้ เหมอืนขยายกลุ่มของลกูคา้ 

อ.ชเนตต ี เรื่องของเดก็ทีนํ่ามาถูกเป็นพรเีซนเตอรต์รงน้ีควรมมีาตรการอะไรไหมทีไ่ม่ใหเ้อาเดก็มาแสดงแบบน้ี หรอื

จะมกีารสะกดิเตอืนอะไรหรอืไม่ จะตอ้งระวงัเป็นพเิศษ เพราะเดก็บางทไีม่สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 

อ.สริลิกัษณ์ ถ้าไปเดินแถวสยามก็จะเหน็เดก็วยัรุ่น 14-15 ก็เดนิจูงมือกนัแล้ว  บางทีโฆษณาที่เหน็เดก็ผุ้ชายกส็่ง

สายตามาใหเ้ดก็ผูห้ญงิ กนิชอ็คโกแลต็อลัมอนลค์นละคาํ อะไรแบบน้ี สง่ผลมาใหเ้ดก็ผูช้ายทาํตามแลว้ 

คุณชวดิา ไม่อยากใหเ้ขาใชเ้ดก็มาเป็นเครื่องมอือยากใหโ้ฆษณามกีรอบ บางสนิคา้อาจถูกหลอก เดก็กอ็ยากจะกนิ 

พ่อแม่กต็อ้งซือ้ใหก้เ็อาเดก็มาเล่น กต็อกยํ้าในภาพน้ี 

คุณธนานุช เมื่อไม่นานมกีารวิจยัของอเมริกาว่าเดก็ผู้ชายและเดก็ผู้หญิงมีการนําเสนอนไม่เหมอืนกนั เดก็ผู้ชาย

แขง็แรงสมวยั แต่เดก็ไม่ใช่ เดก็ผูห้ญงิจะถูกกระทํามากกว่า จะถูกตอกยํ้าถงึความอ่อนแอ แต่เดก็ผูช้าย

จะเขม้แขง็ แขง็แรง 

อ.ชเนตต ี สงสยัแคมเปญของ UN Women แต่ในความเป็นจรงิเดก็ผูห้ญงิแขง็แรงมาก 

คุณธนานุช ในความเป็นจริงไม่ใช่เด็กผู้หญิงเตะฟุตบอลได้ เล่นกีฬาได้ เตะต่อยได้ ซึ่งเด็กผู้หญิงมกัไม่เคยถูก

นําเสนอแบบน้ี มแีต่เดก็ผูช้ายถูกนําเสนอภาพของความแขง็แรงซึ่งมนักน่็าคดิว่าโฆษณาสนิค้าเหล่าน้ี

กระทาํเยอะทเีดยีว 

อ.สริลิกัษณ์ สมยัทีพ่ลอยอายุ 14-15 มนิีตยาสารเล่มหน่ึงเอาพลอยไปแต่งชุดชัน้ในวาโกท้ี ่แม่พลอยกโ็ดนต่อว่าเยอะ

มาก เพราะว่าพอเริม่แตกเน้ือสาวเริม่มหีน้าอกแลว้ทาํไมแม่เอามาถ่ายแบบน้ี 

คุณพชัราภรณ์ จรงิๆ แลว้ควรจะมกีฎหมายว่าเดก็ผูห้ญงิอายุไม่ถงึ 15 ไม่ควรมาถ่ายโฆษณาแบบน้ี 

คุณธนานุช มคีนมาโพสต ์โมเดลลิง่กบ็อกว่าคุณละเมดิสทิธ ิแต่เราไปโพสต์ตรงหน้าบรษิทัเขา หน้าบลอ็กเขา จรงิๆ 

คุณกต็อ้งการ PR อยู่แลว้ ถา้เราไปถ่ายเขาในเชงิบวกเขาก ็OK แต่ถา้เราไปถ่ายในเชงิวพิากษ์เขากจ็ะไม่ 

OK คนกช็อบไปบอกว่าทาํไมเป็นความฝันน่ะ ลกูกอ็ยากทาํอะไรแบบน้ี 

คุณพชัราภรณ์ โครงสรา้งทางสงัคมมนกถูกปิดเบอืนดว้ยละคร ดว้ยการตลาด ว่าเดก็ต้องการเขา้สู่วงการโฆษณาเรว็ขึน้ 

ชอบคดัเดก็สีข่วบ หา้ขวบมา และทีเ่อาเดก็มาประกวดรอ้งเพลงตามช่องทวีไีม่ไดส้รา้งคุณค่าของคนฟัง

เพลงแต่ตอ้งการ present ลกูของตนเอง ถามว่าสถานีไดอ้ะไร ไดค้นทีส่่งลูกตวัเองมา present แต่สงัคม

ไม่ไดอ้ะไร แต่ศลิปินไม่ได้ผลงานเพลงทีด่ขี ึน้ ไม่ไดต้้นแบบเยาวชนเลย มนัเลยยอ้นกลบัไปว่าสื่อเองก็

สรา้งตลาดใหพ้่อแม่จงูมอืเขา้หาโมเดลลิง่ โมเดลลิง่กบ็อกมตีลาดมเีวทใีหทุ้กคนไดโ้ฆษณา 

อ.สริลิกัษณ์ ถา้ใครเคยดชูงิชา้สวรรค ์จะมกีารนําเดก็ต่างจงัหวดัมารอ้งเพลง พอเดก็ตกรอบรอ้งไหก้ซ็ูมไปทีห่น้าเดก็ 

เหมอืนโปรดวิเซอรห์รอืเจา้ของรายการประสบความสาํเรจ็ทีเ่อาภาพเหล่าน้ีมานําเสนอได ้เขาไม่รูว้่าการ

ทีเ่ดก็รอ้งไหเ้สยีใจมผีลต่อเดก็มาก เป็นการทาํจติใจตวัเดก็มากแตรายการชอบมาก Close up ตรงน้ี 

อ.ชเนตต ี ขอถามหน่อย เดีย๋วนน้ีจะพบว่าผูห้ญงิมบีทบาททีเ่ปลีย่นไปในงานโฆษณา แต่ทน้ีีมบีทบาทหน่ึงทีผู่ห้ญงิ

เปลีย่นไป เช่น เมื่อก่อนผูห้ญงิจะทําให ้Passive หา้มพูดในเรื่องของเพศ แต่ตอนน้ีมโีฆษณาหลายชิน้ที่

จะเปลีย่นใหผู้ห้ญิงเป็นคนทีก่ลา้ทา้ทายในเรื่องเพศ อย่างมโีฆษราอยู่อนัหน่ึงทีเ่มื่อวานเขาคุยกนั  เช่น 

โฆษณาทีใ่ห้ผูห้ญงิออกมาพูดว่า ฉันกนิฝรัง่ ฉันได้กนิฝรัง่ซึง่ลกัษณะแบบน้ีในมุมมองของสาํนักทฤษฎี
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นิยมสํานักหน่ึงมองว่าแบบน้ีโอเค เป็นบทบาทใหม่ที่จะทําให้รู้สกึว่าผู้หญิงกส็ามารถลุกขึน้มาท้าทาย 

สามารถจะมาพดูในเรื่องเพศ แต่มุมของอกีกลุ่มหน่ึงซึง่เมื่อวานกม็นีักโฆษณาทีเ่ป็นนัก Conservative ก็

บอกว่าเขารบัไม่ได ้กาละเทศะทีต่อ้งมใีนสงัคมไทย รบัไม่ไดถ้า้ผูห้ญงิออกมาพดู ฉนักนิฝรัง่อะไรลกัษณะ

น้ี แต่ในทางสตรนิียมอกีกลุ่มหน่ึงกจ็ะมองว่ามนักถ็งึเวลาทีผู่ห้ญงิจะออกมาพดูว่าตวัเองมเีซก็สก์บัใครใน

ลกัษณะเปิดเผยแบบน้ี มนักจ็ะมภีาพเหล่าน้ีเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ในโฆษณา เป็นความา้ทายในเรื่องเพศมาก

เหมอืนเมื่อก่อนโฆษณายกทรง ก็ไม่ใช้คนไทยใช้ฝรัง่โฆษณา แต่เดีย๋วน้ีใช้คนไทยโฆษณาเช่น ชมพู่ 

อะไรแบบน้ี มนักจ็ะออกมาในลกัษณะแบบน้ีน่ะค่ะ มนัจะบ่งบอกอะไร และถ้าสมมุตว่าเราจะมาวางตรงน้ี 

เราจะเสนอในภาพหลากหลายของผู้หญิงในบทบาทใหม่ๆ ไม่ทราบว่าวงน้ีคดิอย่างไร ในเรื่องเพศที่ด ู

Active มากขึน้ 

คุณธนานุช มนัจะออกในเชงิบวก มากกว่าทีจ่ะบอกว่าอย่าทาํอย่าทาํอย่างน้ี 

คุณพชัราภรณื คอืเราไปกระตุน้ให ้Creative กบั copy writer ทาํงานไดแ้ต่ใหส้รา้งสรรคใ์นเชงิบวก ว่าผูห้ญงิมคีวามสาม

รถมากกว่าทีคุ่ณจะไปขายแค่ว่า โป๊ เปลอืยอะไรแบบน้ี พวกน้ีเขาทาํไดเ้พยีงแต่เขาจะกลา้สูก้บัลกูคา้หรอื

เปล่า เหมอืนขายซลัวากโ็ชวร่์องอกอะไรแบบน้ี 

อ.ชเนตต ี มนัเหมอืนเป็นคนละเคสกบัซลัวา ซลัวาเหมอืนเปรยีบผูห้ญงิเป็นก๊อกน้ํา แต่ไม่เหมอืนคําพูดทีว่่า ฉันกนิ

ฝรัง่ 

คุณพชัราภรณ์ เป็นคาํที ่copy writer สรา้งว่าเป็นทางทาํใหโ้ฆษณาหวอืหวา คนพดูถงึโฆษณาเขาไม่ว่าเชงิบวกหรอืเชงิ

ลบ นกัการตลาดจะชอบไม่ว่าสนิคา้เขาจะไดร้บัการพดูถงึในแง่ดหีรอืเปล่า เหมอืนคุณเจีย๊บเรยีบด่วน ต่อ

ใหค้นไปโพสตด่์าเขากต็ามเขายิง่ชอบ ว่าโฆษณาเขาถูกพดูถงึ 

อ.สริลิกัษณ์ ตรงนัน้ทีเ่จนน่ีโฆษณาตอนหย่าใหม่ๆ  และถูกจา้งไปเป็นพรเีซนเตอรโ์ฆษณาผงซกัฟอกและเจา้ตวักพ็ูด

ว่า “สกปรกแค่ไหนกล็า้งออกได”้ 

คุณพชัราภรณ์ มนัคอืการที ่copy writer คดิคาํว่าเอาใหโ้ดนใจ 

คุณธนานุช แลว้มนัคอือะไรตกลงว่ามนัจะสง่เสรมิใหผู้ห้ญงิทาํแบบนัน้แลว้กล็า้งง่ายอะไรแบบน้ีหรอื 

คุณธนกร แมแ้ต่ตวันกัแสดงเองทีเ่ป็นขา่วเสยีๆ หายๆ ทีเ่ป็นขา่วบนพืน้ทีข่า่วทีถู่กควบคุมกถ็ูกหยบิมาโฆษณา คอื

เขาเลอืกทาํแบบน้ี โดยเอาเรื่องสว่นตวัมาโฆษณา 

คุณโอปอล ์ มนัสรา้งภาพทีผ่ดิๆ 

อ.ชเนตต ี อนัน้ีกเ็อาประเดน็ความอือ้ฉาวเป็นสว่นตวัมาใช ้ซึง่มนักเ็ป็นความรุนแรงแบบหน่ึง 

คุณธนกร ใช่ สว่นใหญ่ดารามกัจะถูกสนใจเรื่องชวีติสว่นตวั 

คุณธนานุช เจนน่ีน่ีชดัมาก และกม็ธีญัญา พิง้คก์ี ้

อ.ชเนตต พิง้คก์ีก้ด็งั กงัมาจากความอือ้ฉาวอะไรแบบน้ี 

คุณธนกร แต่สว่นใหญ่ทีจ่ะเหน็ชดัคอืตระกูลแมก็ซมิอะไรแบบน้ี อารมรณ์ประเภทหมดหวงักบัแมก็ซมิอะไรแบบน้ี 

แต่น่ีมาโฆษณา msn พวกน้ีจะถูกขึน้ปก 

คุณโอปอล ์ อาจวกมาเรื่องประเดน็ของอ.แอนว่า ฉนักนิฝรัง่ ถ้าเราดูในรายการโฆษณาวทิยุ เราจะเหน็ว่า ดเีจทีส่่วน

ใหญ่จะเป็นผูช้าย อย่างในคลื่น Green wave หรอืทัว่ไป การพูดถงึผูช้ายทีถู่กทําใหเ้ป็น Objective มาก

ขึน้ คอืมนักส็ะทอ้นว่า บทบาทในการเลอืกทีจ่ะมเีซก็ส ์ผูห้ญงิเป็นฝ่ายเลอืกมากขึน้ อย่างรายการ ไก่คุย้
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ตุ่ยเขีย่ เขาจะเอาเรื่องน้ีเป็นเรื่องธรรมดามาก เหมอืนกบัว่าอาตุ่ยแซวกนัว่าวนัน้ีจะไปซือ้ทีไ่หน หรอืคุย

กบัมดดาํว่าถา้ซือ้แลว้เจบ็คบกนัดกีว่าไหม คนทีโ่ทรเขา้ไปกเ็ป็นทีรู่ก้นัว่าฉันจะไปซือ้บรกิารทางเพศกบั

ผู้หญิง เกย์ก็ไปซื้อบริการทางเพศจากผู้ชาย ก็เอามาล้อกัน มาคุยกันเป็นเรื่องขําขนั เป็นเรื่องใน

ชวีติประจาํวนั ถา้ผูห้ญงิทีไ่ปซือ้บรกิารสว่นมากกร็ูก้นัว่าเป็นผูห้ญงิมปัีญหา เป็นผูห้ญงิผวัทิง้อะไรแบบน้ี 

ซึง่มนักอ็กีแง่หน่ึง ว่าเป็นทางเลอืกของผูห้ญงิทีม่มีากขึน้ ผูห้ญงิโสดอาจไปซือ้บรกิาร อาจพูดเรื่องเซก็ส ์

ทําไมผู้ชายโสดจงึไปซือ้ได้แต่ผู้หญิงไม่ได้อะไรแบบน้ี ถ้าไม่มองเรื่องของศลีธรรม โสดกม็คีวามสุขได้

เพยีงแต่ว่ามนัยงัไม่ถูกเอามาคลีอ่อกมาในทีส่าธารณะเท่านัน้เอง ซึง่ลองไปฟังในรายการวทิยุต่างๆ น่ะ

ค่ะพูดเรื่องการซื้อบรกิารเป็นธรรมดามาก และพูดการซื้อเป็นจุดๆ เช่น ถ้าไป                  เยาวรา

ชเรยีกว่าหมแีพนดา้ มาแถวกองทพัเรอื เรยีกว่า มจีุด ทีจ่รงิมงีานวจิยัว่าผูช้ายทีข่ายบรกิาร เคยขบัรถไป

แถวกระทรวงกลาโหม และมคีวามคดิว่าผูช้ายทีข่ายบรกิารจะเป็นแบบ               ลํ่าสนัแต่จรงิๆ ไม่ใช่

เลย เป็นผูช้ายธรรมดา เป็นน้องๆ นกัศกึษาทีเ่หมอืนหนุ่มเกาหล ีพอรถชะลอไปกม็ารุมกนัเยอะมาก 

 

การสนทนากลุม่จริยธรรมและแนวปฏิบติัสาํหรบัรายการโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยข์องผูห้ญิง   

วนัศกุรท่ี์ 30 ตลุาคม 2558 

ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณธดิชะนนั เทีย่งธรรม  แผนงานสง่เสรมิสขุภาวะผูห้ญงิและความเป็นธรรมทางเพศ 

2. คุณจารุทรรศน์ สทิธสิมบรูณ์  แผนงานสขุภาวะทางเพศ 

3. คุณนนัทน์ภสั ทวโีภคา  ศนูยช์่วยเหลอืสงัคม กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

4. คุณสไุลพร ชลวไิล   สมาคมเพศวถิศีกึษา 

5. คุณรตันา ดว้ยด ี   สมาคมเพศวถิศีกึษา 

6. พระชาย วรธมัโม   คอลมันิสตแ์ละผูเ้ขยีน 

7. คุณเจษฎา แตส้มบตั ิ  เครอืขา่ยเพื่อนกระเทยไทย 

8. คุณอโนพร เครอืแตง  Love Pattaya 

9. คุณเมธาว ีคมัภรีทศัน์  Love Pattaya 

10. คุณนิศารตัน์ จงวศิาล  Love Pattaya 

 

แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการละครโทรทศัน์โดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง                                                
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คุณสไุลพร ขอ้แรกพดูถงึเน้ือหาของละครว่าควรวางอยู่บนพืน้ฐานขอ้เทจ็จรงิทีป่ราศจากอคต ิมตีวัอย่างเช่น เมื่อ

เร็วๆน้ีมีละครที่พูดเรื่อง HIV แล้วมนัไม่เป็นจริง หมายถึงว่าสิง่ที่นําเสนอในละครมนัไม่ได้เป็น

ขอ้เทจ็จรงิในแง่ของผูต้ดิเชือ้ HIV ซึง่ตอนน้ีสามารถกนิยาและไม่ต้องอยู่ในสภาพทีป่่วยมาก จะทํา

ละครขึน้มาสกัเรื่องหน่ึงควรจะม ีresearch และกค็วรจะดูว่าเขาไปถงึไหนแลว้ เพราะฉะนัน้สิง่ทีม่นั

ออกมาจากในละครมนัจะลดทอนอคตลิงถ้าทําตามขอ้เทจ็จรงิ และต้อง based on การเคารพสทิธิ

ดว้ย 

- ไม่ผลติซํ้าวาทกรรมบทบาททางเพศภาวะ เพศวถิแีบบเดมิๆ เช่น กรอบของความเป็นผูห้ญงิทีด่ ี

ผูห้ญงิทีไ่ม่ด ีนางเอกเป็นผูห้ญิงทีด่ ีซึง่ผู้หญงิที่ดตี้องเป็นยงัไง เรยีบรอ้ย ทํางานบา้นเก่ง รกั

นวลสงวนตวั สวย ดูแลผูช้าย เป็นแม่ ยอมคน มลีูกได้ แสดงออกแต่พอควร ไม่พูดเรื่องเพศ 

บรสิุทธิ ์ไม่ต่อลอ้ต่อเถยีง เหมอืนผา้พบัไว้ ยอมรบัไดทุ้กเรื่อง เป็นแม่พระ แลว้ผูห้ญิงไม่ดเีป็น

ยงัไง ออ้รอ้ ร่าน สว่นใหญ่ผูห้ญงิไม่ดจีะถูกโยงกบัเรื่องเพศบางแบบ เช่น ร่าน คอืการแสดงออก

ว่ามคีวามตอ้งการทางเพศ แรด ซึง่ แรดเหมอืนกบัร่านไหม 

คุณเจษฎา แรดคอื verb ช่อง 1 ร่านคอื verb ช่อง 2 

คุณเมธาว ี แรดน่ีอาจจะแค่ชวนคุย แต่ร่านน่ีอาจจะพาเขา้หอ้ง 

คุณสไุลพร อนัน้ีเป็นภาษาธรรมดา เราไม่ตอ้งเซน็เซอรต์วัเองใช่ไหม ใชไ้ดใ้ช่ไหม ร่าน แรด ผูห้ญงิไม่ดเีป็นยงัไง

อกี นางร้ายในละครเป็นยงัไง สูบบุหรี่ กนิเหล้า เที่ยวกลางคืน หลอกใช้ผู้ชาย เป็นเมยีน้อย ขาย

บรกิาร กรีด๊ๆ ตบๆ ไม่เป็นกุลสตร ีทาํแทง้ ไม่ทํางานบา้น เป็นเลสเบีย้น ชอบผูห้ญงิไม่ชอบผูช้ายก็

เป็นผูห้ญงิไม่ด ีชอบพดูเรื่องเพศ ปากคอเราะรา้ย ท่าทางก๋ากัน่ ไม่ดแูลลกู นัง่ถ่างขา ใสก่ระโปรงสัน้

เกนิไป ล่าแตม้ ในละครกย็งัคงนําเสนอภาพแบบน้ี ไม่เคยเปลีย่นแปลง ผูห้ญงิดเีป็นแบบหน่ึง ผูห้ญงิ

ไม่ดเีป็นแบบหน่ึง อยากใหเ้ลกิผลติซํ้าบทบาทอะไรแบบเดมิ นําเสนอให้ผูห้ญงิมคีวามเท่าเทยีมใน

ทุกๆ space ทุกพืน้ที ่ทัง้เรื่องศาสนา มกัจะเหน็ผูห้ญงิเป็นคนใส่บาตรและเป็นแม่ชชีํ้ารกั เกาะชาย

ผา้เหลอืง ในทางการเมอืงผูห้ญงิเป็นอะไร เคยเหน็ละครเรื่องไหนผูห้ญงิเป็นนายกไหม 

อ.ชเนตต ี อยากใหเ้สนอดว้ยว่า บทบาททางศาสนากจ็ะเป็นบทบาททีถู่กกดทบั อยากใหบ้อกไปเลยว่าบทบาท

ทีส่รา้งความเท่าเทยีมในพืน้ทีศ่าสนาทีอ่ยากเหน็ในละคร ระบุไปเลย 

คุณสไุลพร สามารถบวชเป็นภกิษุณีได ้เป็นศาสดา เป็นผูนํ้าจติวญิญาณ หรอืในทางมุสลมิกม็ผีูห้ญงิทีเ่ป็นผูส้อน

ศาสนาไดไ้ม่ใช่มแีต่ผูช้าย มจีรงิแต่มเีลก็น้อยมาก อยากเหน็ภาพแบบไหนบา้ง ในเรื่องศาสนา 

คุณเมธาว ี ผู้หญิงที่ไม่มศีาสนา ไม่ต้องนับถืออะไร คือไม่จําเป็นว่ามอีะไรกต็้องมกีารตกับาตร ทําบุญผู้หญิง

สามารถแสดงบทบาทไดเ้ลยว่าฉนัไม่นบัถอือะไรทัง้สิน้ 

คุณนิศารตัน์ กค็อืไม่ตอ้งเป็นทาสของศาสนา 

คุณนนัทน์ภสั แต่กต็อ้งทาํด ีหมายถงึว่าตัง้ใจทาํงาน มคีุณธรรมประจาํ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งมศีาสนา กเ็หมอืนญีปุ่่ นทีม่ี

ความหลากหลาย 
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อ.ชเนตต ี ญีปุ่่ นมคีนทีไ่ม่มศีาสนาเยอะแยะ 

คุณสไุลพร หรอืว่าผูห้ญงิในศาสนาอื่นๆกไ็ม่ค่อยเหน็ในละคร สว่นใหญ่จะเหน็ศาสนาพุทธเป็นกระแสหลกั อย่าง

ชนเผ่ากม็นีบัถอืผ ีนบัถอืความเชื่ออื่นๆ ซึง่บางตํานานในสมยัก่อนผูห้ญงิอาจจะเป็นใหญ่ดว้ยซํ้าไป 

หรอืผูห้ญงิถูกบอกใหเ้ป็นแม่มด และกม็กีารล่าแม่มดซึง่กเ็ป็นภาพทีไ่ม่ดอีกีทีเ่ชื่อมโยงกบัศาสนาและ

ความเชื่อ ในเรื่องการเมอืง ผูห้ญงิในละครทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่ารเมอืง พบว่าเป็นเมยีนักการเมอืง เป็นลูก

นกัการเมอืง เป็นเมยีน้อยนกัการเมอืง เป็นเดก็นกัการเมอืง 

พระชาย แต่ไม่เคยเป็นนกัการเมอืงเลย 

คุณสไุลพร แต่ไม่เคยเหน็ผู้หญิงเป็นนักการเมืองเลย เราอยากเห็นผู้หญิงเป็นนายกรฐัมนตร ีประธานาธิบด ี

หวัหน้าพรรค 

อ.ชเนตต ี รฐัมนตรกีระทรวงทีเ่ป็นผูช้าย กระทรวงกลาโหม  

คุณสไุลพร เป็นทหาร ไม่ใช่เมยีทหาร ดา้นเศรษฐกจิทีผู่ห้ญงิเป็นนกัธุรกจิยงัพอเหน็บา้งในละคร 

คุณนิศารตัน์ การพึง่พาเศรษฐกจิกบัผูช้าย กจ็ะเหน็บ่อยว่าตอ้งพึง่ 

คุณสไุลพร แต่ว่านอกจากนกัธุรกจิแลว้ สว่นใหญ่จะเหน็ภาพว่าผูห้ญงิเป็นเมยีนกัธุรกจิ 

คุณอโนพร present ในเชงิทีต่อ้งใหเ้ขาหาเลีย้ง นางรา้ยจะอยากไดพ้ระเอกเพราะหล่อ รวย เอาเงนิเป็นตวันําว่า

ผูห้ญงิหวิเงนิ 

คุณสไุลพร หรอืผูห้ญงิอาจจะเป็นเจา้ของธุรกจิบางอย่างทีเ่ป็นผูห้ญงิๆ เช่นเป็นเจา้ของรา้นอาหารหรอืทําอะไรที่

สบายๆ ไม่เล่นหุน้อะไร 

อ.ชเนตต ี สือ่รกัออนไลน์ทีน่างเอกเป็น broker  

คุณนิศารตัน์ ศลิปินมไีหมในภาพในละคร 

พระชาย วฒันธรรมเท่าทีเ่หน็กจ็ะมผีูห้ญงิทีเ่ป็นปอบผฟ้ีา 

คุณสไุลพร แต่ในเรื่องผ ีสว่นใหญ่ผกีจ็ะเป็นผูห้ญงิ 

คุณรตันา ผเีป็นผูห้ญงิ คนปราบหรอืหมอผเีป็นผูช้าย 

คุณสไุลพร ทําไมผตี้องเป็นผูห้ญงิ เพราะว่าผู้หญิงไปทําบาป ผูห้ญงิทําแทง้ ถูกข่มขนื กเ็ลยต้องตายไปแล้วก็

กลบัมาแกแ้คน้ 

คุณเมธาว ี ผผีูห้ญงิมคีวามเป็นวฒันธรรมมากกว่าศาสนา เพราะเป็นอะไรทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในศาสนา จะต้องถูกศาสนา

ปราบอกีทหีน่ึง 

พระชาย ผูห้ญงิเป็นกระสอื 

คุณสไุลพร กระหงั นางตานี แม่นาค นางตะเคยีน 

คุณรตันา เป็นพวกบา้หมอด ูงมงาย 

คุณสไุลพร ไปทาํเสน่ห ์

คุณอโนพร ไม่เคยมผีูช้ายทาํเสน่หเ์ลย ในหนงัทีผู่ช้ายไปทาํเสน่หใ์หผู้ห้ญงิรกั 

พระชาย คนทรงเจา้ 

คุณนิศารตัน์ จะเป็นลกัษณะของขนุแผน 

คุณอโนพร ขนุแผนไม่ไดท้าํเสน่ห ์แต่ใชม้นต ์ใชค้าถากบัผูห้ญงิ แต่ไม่ไดท้าํเสน่หใ์หผู้ห้ญงิรกั 

พระชาย คนทรงเจา้ ลองของ 

คุณสไุลพร วฒันธรรมสงัคมทีบ่ทบาทของผูห้ญงิ เรื่องผทีีเ่ขาทําเงนิมาก และชอบสรา้งเรื่องผแีลว้ผูห้ญงิกไ็ดร้บั

บทเจบ็แคน้ 

พระชาย แต่สงัเกตว่าบทบาทน้ีของผูช้ายจะมน้ีอย เช่น คนทรงเจา้ทีเ่ป็นคนเลว และเรื่องลองของ ซึง่จะมน้ีอย

เมื่อเทยีบกบัผูห้ญงิ 



191 
 

คุณอโนพร มนัประทบัตราเหมอืนว่าผูห้ญงิเจา้คดิเจา้แคน้มากกว่าผูช้าย 

คุณเมธาว ี เหมอืนคาํว่าพ่อมดกบัแม่มด พ่อมดฟังดบูวกกว่าแม่มด 

คุณนิศารตัน์ พ่อมดจอมขมงัเวทย ์

พระชาย พ่อมดแฮรร์ี ่พอตเตอร ์

คุณสไุลพร ขอ้ 3 ไม่ใชภ้าษาที่เปรยีบเทยีบคุณค่าทางเพศทีไ่ม่เท่าเทยีม เช่น แม่หมา้ย ขึน้คาน เมยีน้อย รกั

นวลสงวนตวั แรด ร่าน สาํสอ่น เวอรจ์ิน้ 

คุณเมธาว ี หรอืการด่าว่า อทีอม 

คุณนิศารตัน์ ไปใสก่ระโปรงไป 

คุณรตันา อหีน้าตวัเมยี 

คุณสไุลพร อนัน้ีเขาออกอากาศไม่ได ้เขาเซนเซอร ์

คุณรตันา ไม่ไดเ้ซนเซอรท์ุกช่องนะ กเ็ป็นผูห้ญงิแลว้ไง เป็นหน้าตวัเมยีแลว้ไง อะไรแบบน้ี 

คุณอโนพร บางคาํมนัเพราะแต่ความหมายหรอืนยัยะมนัไม่ด ี

คุณสไุลพร เสยีตวัเราใชก้บัผูช้ายไหม กไ็ม่ กเ็ป็นคาํทีใ่หคุ้ณค่ากดผูห้ญงิ 

คุณรตันา พฤตกิรรมกพ็วกคาํว่า ผูห้ญงิโดนฟันแบบน้ี ทาํไมผูช้ายโดนฟันแบบน้ีบา้ง 

คุณอโนพร จะบอกว่าบางคาํไม่ไดม้คีาํหยาบแต่ว่าความหมายมนัแย่ มนัระบุพฤตกิรรม 

พระชาย มลีกูสาวเหมอืนมสีว้มอยู่หน้าบา้น 

คุณธดิชะนนั ไดส้กัทไีม่ลมืบุญคุณ 

คุณอโนพร แต่งตวัอย่างน้ีกส็มควรโดนแลว้แหละ มนัไม่ใช่คาํหยาบแต่เป็นคาํทีแ่รง แบบแต่งตวัอย่างน้ีกส็มควร

โดนแลว้แหละถงึไดโ้ดนปลํ้า โดนขม่ขนืไง 

คุณสไุลพร ละครควรจะมีภาพลกัษณ์ที่มีความหลากหลายของบุคคลที่หลากหลายทางเพศ เคารพสทิธิและ

ปราศจากอคติ คอืว่าทุกวนัน้ีบุคคลหลากหลายทางเพศถูกนําเสนอในมุมมองเป็นตวัตลก โรคจิต

วปิรติ ใชค้วามรุนแรง เสยีสต ิอาฆาต พยาบาท 

คุณจารุทรรศน์ อกหกัเสยีสตแิลว้ไปเป็นทอม หรอืไปคบทอม 

คุณเมธาว ี แลว้กส็ามารถซ่อมใหห้ายไดด้ว้ย เพราะพอเขาเสยีสตไิปชัว่คราวพอซ่อมไดก้ห็าย 

คุณเจษฎา บา้ผูช้าย หมกมุ่นในเรื่องเพศ เป็นตวัตลก 

คุณสไุลพร แลว้เราจะเสนอยงัไง 

คุณนิศารตัน์ กเ็สนอใหเ้ป็นคนธรรมดา 

คุณสไุลพร เสนอใหเ้ป็นคนธรรมดาคอืไม่ใชค้าํพดูทีม่นัตตีรา 

คุณอโนพร พดูถงึการกระทาํ ไม่ใช่พดูถงึอตัลกัษณ์ 

คุณเจษฎา ในละคร คาแรคเตอร์ของคนที่เป็นกะเทย เกย์ จะถูกวางคาแรคเตอร์ที่ไม่สามารถเป็นพระเอก 

นางเอกได ้จะกลายเป็นตวัรองและเป็นฝ่ายสนบัสนุนในเชงิลบ เป็นเพื่อนนางรา้ย ถา้สนบัสนุนในเชงิ

บวกกจ็ะอยู่ในเชงิตลกโปกฮา ทาํใหบ้รรยากาศคลายเครยีด ซึง่เป็นการนําเสนอภาพลกัษณ์แค่เพยีง

บางแง่มุมของคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ เราจะไม่เคยเหน็หนังเรื่องใดทีม่นีางเอกเป็นกะเทย 

นอกจากหนงัทีก่ะเทยทาํเองเรื่อง It’s get better  

อ.ชเนตต ี เรื่องน้ีจะบอกก่อนว่าเวลาทีพู่ดถึงบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศเราจะโฟกสัทีผู่ห้ญงิ ส่วนเกย์

อะไรแบบน้ีจะไม่เอามารวม บทบาทผูห้ญงิกเ็ลสเบีย้น ทอม ดี ้จะใสผู่ห้ญงิขา้มเพศรวมไปดว้ย คําว่า 

บุคคลหลากหลายทางเพศในละคร ในโฆษณา กจ็ะไม่เอาสว่นของเกยม์ารวมดว้ย 
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คุณอโนพร มนักจ็ะทําใหค้วามเป็นจรงินัน้บดิเบอืน อย่างละคร club Friday เพราะว่าจรงิๆแลว้คนสามารถ

เปลีย่นได ้มนัไม่ใช่เป็นการซ่อมทอม แต่คนนัน้อาจจะเป็น bisexual คอืพอนําเสนอไปเป็นละครแบบ

นัน้มนักก็ลายเป็นว่าโดนสกัทกีเ็ปลีย่นใจ ซึง่มนัไม่โอเค มนัเป็นใบอนุญาตขม่ขนือย่างหน่ึงเลยนะ 

คุณนิศารตัน์ กไ็ม่ควรนําเสนอภาพลกัษณ์ในลกัษณะนัน้ ควรนําเสนอแบบใหเ้กยีรตคิวามลื่นไหลทางเพศมากกว่า

น้ี ไม่ใช่การกระทาํถูกเอาเปรยีบ 

คุณรตันา การแชแ่ขง็ภาพลกัษณ์ 

คุณสไุลพร จรงิๆแลว้สื่อควรจะเท่าทนัการเปลีย่นแปลงในเรื่องเพศว่าเดีย๋วน้ีสมยัน้ีมนัเป็นไปถงึไหนแลว้ ไม่ใช่

ยงัตดิกรอบว่าถา้เป็นทอมกต็อ้งมดีี ้เป็นหญงิรกัหญงิกต็้องเป็นทอมดี ้หรอืว่าเปลีย่นไม่ได ้เป็นอะไร

แลว้เปลีย่นแปลงไม่ได ้

คุณอโนพร สือ่ตอ้งมาเรยีนเพิม่เตมิบา้ง เรื่องสทิธมินุษยชน เรื่องโครงสรา้ง เรื่องความหลากหลายทางเพศ เรื่อง

เพศทีเ่ปลีย่นแปลงได ้

คุณสไุลพร นําเสนอบทบาทหน้าที่ความสามารถของตัวละครโดยไม่ผูกติดอยู่ในกรอบเพศภาวะและเพศวิถี

แบบเดมิ แบบเดมิกม็ยีกตวัอย่างมาบา้งว่าผูห้ญงิจะต้องเป็นยงัไง ผู้ชายจะต้องเป็นยงัไง ต้องออก

จากกรอบแบบนัน้แล้วก็นําเสนอว่าคนก็เท่ากนัไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มคีวามสามารถหรอืว่า

บุคคลหลากหลายทางเพศกม็คีวามสามารถเหมอืนๆกนั ไม่ได้เก่งอนัน้ีเพราะเป็นผู้หญิง หรอืเป็น

ผู้หญิงแล้วต้องทําอันน้ี เป็นผู้ชายแล้วต้องทําอย่างนัน้ เช่น ผู้ชายก็ทํางานบ้านได้ เลี้ยงลูกได ้

ทาํกบัขา้วได ้เดีย๋วน้ีผูช้ายทาํกบัขา้วไม่เหน็ถูกตัง้คาํถามเลย ถา้เป็นสมยัก่อนเราจะไม่ค่อยเหน็ภาพ

ผูช้ายเป็นพ่อครวั 

คุณอโนพร แต่ยงัไม่มีผู้ชายทํางานบ้านเลี้ยงลูกในละคร มนัยงัไม่มีละครเรื่องไหนที่ทําให้ผู้หญิงเป็นหวัหน้า

ครอบครวั 

อ.ชเนตต ี เรื่องอุม้รกัไง แอน ทองประสมกบัเคน ธรีเดช แต่มนักห็ลายปีแลว้นะ นานๆโผล่มา 

คุณธดิชะนนั แต่กม็องว่าเวลาผูช้ายไดร้บัสทิธิใ์นการเลีย้งลกูกร็ูส้กึว่าผูช้ายดดูมีาก 

คุณอโนพร ด ูfamily man มากๆ ดดู ีไม่มเีรื่องเสยีหายอื่นๆ 

คุณนิศารตัน์ แต่พอผูห้ญงิตอ้งดแูลลกูคนเดยีวกลายเป็นเรื่องธรรมดา 

คุณอโนพร แลว้เวลาผูห้ญงิออกไปทาํงานนอกบา้นแลว้ผูช้ายทํางานเลีย้งลูก แลว้ผูห้ญงิไม่ถูกใหคุ้ณค่ามากเท่า

ผูช้ายที่ทํางานนอกบา้น ในขณะทีผู่้ชายเลี้ยงลูกมนัดูมคีุณค่ามากกว่าผู้หญิงเลีย้งลูก แต่ผู้หญิงไป

ทาํงานนอกบา้นมนัดมูคุีณค่าไม่เท่าผูช้ายทีท่าํงานนอกบา้น 

คุณสไุลพร กค็อืทาํใหม้นัเท่าๆกนั เป็นเรื่องธรรมดาทีผู่ช้ายกเ็ลีย้งลกูไดท้าํงานบา้นไดก้ค็วรจะทําดว้ย จะไดเ้ป็น

ตวัอย่างใหค้นทีด่ลูะครว่าควรจะทาํยงัไง ต่อไปขอ้ 6 ระมดัระวงัเรื่องการนําเสนอภาพของการกระทํา

ความรุนแรงต่อผูห้ญงิ ไม่ผลติซํ้าภาพผูห้ญงิเป็นเหยื่อหรอืแสดงใหเ้หน็การกระทําความรุนแรงอย่าง

ละเอียด แบบวิ่งไล่ไปแล้วต้องต่อสู้แล้วทําแบบรุนแรง และควรนําเสนอช่องทางการช่วยเหลือที่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในทางปฏบิตั ิคอืมนัมกัจะเน้นในเรื่องของการกระทํารุนแรงเพื่อจะเรยีก

ใหค้นดมูอีารมณ์ร่วม ไม่ไดเ้น้นว่าคนทีเ่ขาเจอปัญหาแบบน้ีเขาจะช่วยเหลอืหรอืว่าไปทีไ่หนยงัไงได้

บ้าง ไม่ค่อยมีเป็นแบบนัน้ จนทําเหมอืนแค่จบตรงน้ี ตกเป็นเหยื่อแล้วอย่างมากจะมีพระเอกมา

ช่วยเหลอื ถา้ไม่ใช่พระเอกกไ็ม่มใีครมาช่วยเหลอื นกัสงัคมสงเคราะห ์หรอืว่า NGO หรอือะไรแบบน้ี

ไม่เคยไปช่วยเหลอื ตอ้งเป็นพระเอกเท่านัน้ทีม่าช่วยได ้

คุณอโนพร จรงิๆควรเสนอ ถูกขม่ขนืไปไหน ไปแจง้ความ ขัน้ตอนเป็นยงัไง ทาํใหม้นัจรงิจงั 

คุณสไุลพร คอืใหข้อ้มลูทีม่นัเป็นประโยชน์บา้ง ไม่ใช่ว่าไปบา้นพระเอกแลว้กจ็บไป 

คุณอโนพร เช่น ถูกขม่ขนืมาทอ้ง โทรปรกึษาทนาย มขีอ้ความเป็นประโยชน์หน่อยว่าตอ้งทาํยงัไง 
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คุณนิศารตัน์ นําเสนอใหม้นัฉลาดในการแกปั้ญหาหน่อย 

คุณอโนพร คอืจรงิๆถา้ละครทาํแบบนัน้ไดม้นัดมีาก เพราะว่าจะไม่ไดเ้ป็นแค่ละครน้ําเน่า แต่มปีระโยชน์ในการดู

ดว้ย มขีอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและใชง้านได ้

คุณสไุลพร ต่อไป ไม่สอดแทรกโฆษณาแฝงในละคร ซึง่เวลาส่วนใหญ่โฆษณามาเป็นฉากหลงัเวลาเปิดรา้นขาย

ของ บา้งหลงัสบู่ แชมพ ูยาสฟัีน ผงซกัฟอก สว่นใหญ่กจ็ะเน้นไปมุ่งกลุ่มแม่บา้นทีดู่ละคร และบางที

กแ็กลง้หยบิขึน้มาแลว้กบ็อกว่ามนัมคีวามดยีงัไงในสนิคา้น้ี และสนิคา้เหล่านัน้กอ็าศยัช่องทางละคร

ให้คนยิง่กลนืคุณสมบตัขิองสนิค้าน้ีไป อย่างเช่นเครื่องสาํอางทีเ่น้นความขาว ความสวย ลดความ

อว้น มนัมาอยู่ในละครทีไ่ม่มใีครตัง้คาํถามขึน้มาเท่าไร 

คุณเมธาว ี ตวัละครตอ้งเปลีย่นแปลงตวัเองโดยการใชส้นิคา้นัน้ๆเพื่อใหต้รงกบัค่านิยมของสงัคม 

คุณสไุลพร ละมนัจะตอกยํ้าเรื่องของผูห้ญงิเป็นนกัชอ้ป เป็นผูบ้รโิภคมากกว่าผูช้าย เป็นผูข้าดสต ิ

คุณอโนพร เพราะไม่ค่อยมผีูช้ายไปเดนิเขน็รถซือ้กบัขา้ว 

คุณนิศารตัน์ ถา้มกีจ็ะเป็นผูช้ายอบอุ่นแสนด ี

คุณสไุลพร ขอ้ 8 ควรเพิม่เน้ือหาที่ส่งเสรมิให้ผู้ชายมคีวามรบัผดิชอบในเรื่องเพศสมัพนัธ ์เป็นผู้นําในการใส่

ถุงยาง ไม่ใช่เป็นผู้นําในการชวนนอนอย่างเดยีวแลว้ไม่พูดถงึถุงยาง การคุมกําเนิดต้องรบัผดิชอบ

ร่วมกนั มเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยัป้องกนัโรค มกีารสื่อสารระหว่างหญงิชายอย่างเท่าเทยีม ไม่ใช่ว่า

ผู้ชายเป็นผู้นํา ผู้หญิงเป็นผู้ตามเพียงอย่างเดียว ผู้ชายจะทํายงัไงผู้หญิงก็ปล่อยให้ผู้ชายทําไป 

ผูห้ญงิไม่สามารถจะพูดหรอืแสดงความต้องการในเรื่องเพศได้ หรอืบอกให้ผูช้ายใส่ถุงยางได้ และ

ควรจะเปลี่ยนความคิดในเรื่องเพศว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเสยีหาย ผู้ชายเป็นฝ่ายได้ ถ้าเรื่องยุติการ

ตัง้ครรภ์จะเป็นขอ้ถดัมาคอืนําเสนอภาพที่ผู้หญิงสามารถพึ่งตวัเองได้ในทุกๆเรื่องทุกๆบรบิท ทัง้

เรื่องทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ศาสนาโดยไม่พึง่ผูช้ายอยู่เสมอ 

คุณเมธาว ี อนัน้ีในแง่ขอผูห้ญงิเป็นผูถู้กกระทาํหรอืถูกละเมดิแลว้สามารถกา้วผ่านช่วงนัน้ไปดว้ยตวัเอง ไม่ต้อง

ไปพึ่งพา หรือต้องไปซบอกใคร หรือผู้ชายที่เป็นผู้กระทําด้วยซํ้า เป็นในฐานะของผู้ที่ก้าวผ่าน

ช่วงเวลารา้ยๆ ในชวีติดว้ยตนเอง 

คุณสไุลพร ไม่เฉพาะช่วงเวลานัน้ ช่วงเวลาปกติกไ็ด้ ช่วงเป็นโสดกไ็ด้ ช่วงที่มีแฟนเป็นผู้หญิงกไ็ด้ ไม่ต้องมี

พระเอกเลีย้งด ูหรอืตอ้งมพี่อแม่ลกู 

คุณอโนพร แต่ละครควรพฒันานะ การต์ูน Walt Disney ยงัไม่ต้องมพีระเอกเลย Frozen ยงัไม่มพีระเอกเลย 

เมื่อกีท้ีคุ่ยกนันอกรอบว่า ผูห้ญงิสมมตถิ้าถูกพระเอกข่มขนืกค็วรจะแจง้ความจบัเขาได ้ละครมนัไม่

ตอ้งจบแบบ happy ending ตลอดเวลากไ็ด ้สดุทา้ยเขาอาจจะไม่เลอืกเอาใครเลยกไ็ด ้ถา้พระรองมนั

ไม่หล่อไม่รวยเหมอืนกนั กต็้องใหม้นัเป็นอย่างนัน้ ไม่ใช่ว่าคุณเป็นพระเอก แลว้คุณรกัแลว้คุณทํา

แบบน้ีได ้แล้วมาบอกว่าคุณรบัผดิชอบ          น่ีไม่ใช่ในโลกของความเป็นจรงิ ผูห้ญิงจําเป็นต้อง

ยนิยอม เสยีพรหมจรรยไ์ปแลว้ แลว้ไหนๆ เขากร็บัผดิชอบกท็นอยู่กนัไปครึง่ชวีติ 

คุณนนัทน์ภสั คอืเหมอืนเพิง่ตนเองไดแ้ลว้กแ็ขง็แกร่งพอทีจ่ะไม่กลบัไปเกีย่วขอ้งหรอืถูกกระทาํซํ้า 

คุณนิศารตัน์ แลว้กโ็ยงไปถงึเรื่องเวลา อย่างเช่นฉากทีม่คีวามรุนแรงจนตกเป็นผูก้ระทําในละคร จะเหน็ว่าจะต้อง

เป็นผู้ชายมาช่วย อนัน้ีคอืดทีีสุ่ดเลยนะ เราจะไม่ค่อยเหน็ว่าเขาช่วยเหลอืตวัเอง หรอืดงึให้ตวัเอง

ออกมาจากตรงนัน้เองยงัไง 

คุณอโนพร มนัไม่มบีททีผู่ห้ญงิสามารถป้องกนัตวัเองไดเ้องโดย skills ชองตวัเองลว้นๆบา้งเลย 

คุณสไุลพร หรอืว่าผูห้ญงิมลีกูแต่ไม่ตอ้งมพี่อกไ็ด ้

คุณอโนพร หรอืว่าผูห้ญงิเป็นแม่หมา้ยแลว้มผีูช้ายมาจบีกไ็ด ้
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พระชาย ประเดน็เรื่องผูห้ญงิถูกข่มขนืน่ีมนัมเีรื่องล่า ที่ตอนท้ายตวัเอกไปจดัการคนทีข่่มขนืเอง           อนั

นัน้คดิยงัไง 

คุณนิศารตัน์ มนัเป็นการนําเสนอความแกแ้คน้จนน่ากลวัเกนิไป 

คุณเมธาว ี ผู้หญิงคนนัน้อาฆาตพยาบาทแล้วไม่เล่นตามกฎกติกา ไม่มีการแจ้งความ ไม่เคารพกฎหมาย

บา้นเมอืง 

พระชาย แต่ในฐานะคนดมูนัจะสะทอ้น จะมองภาพตวัเอกในเรื่องว่ายงัไง มนับวกหรอืมนัลบ 

คุณนิศารตัน์ จรงิๆ มนัไม่ไดท้าํใหภ้าพลกัษณ์ผูห้ญงิดขีึน้เลย 

คุณรตันา มนัไม่ใช่การเอาคนืดว้ยสต ิแต่มนัคอือารมณ์ความเครยีดแคน้ของผูห้ญงิคนหน่ึง ซึง่มนัไม่ไดส้รา้งให้

ดตีรงไหนเลย 

พระชาย และตวัละครกด็คูลา้ยๆ ออกจตินิดๆ 

คุณรตันา กค็อืจติหลุดแลว้ถงึทาํได ้

 

แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการโฆษณาโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเจษฎา ขอ้ทีไ่ม่ควรปฏบิตัก่ิอนแลว้กนั เราคดิว่าหลายๆ สว่นจะสอดคลอ้งกบักลุ่มทีเ่ราไดนํ้าเสนอไปในเรื่อง

ของขอ้ทีค่วรและไม่ควรปฏบิตั ิ

- ไม่ควรทีจ่ะนําเสนอเรื่องของความบกพร่องหรอืว่าความเป็น drama เพื่อทีจ่ะเรยีกเสยีงคนดโูดย

เอาเรื่องเพศสภาพของผูห้ญงิมาเป็นตวัตดัสนิหรอืใชเ้ป็นเครื่องมอื 

- ไม่ควรทําใหว้ฒันธรรมและเรื่องเพศกลายเป็นสนิคา้ เป็นวตัถุทางเพศ หรอืว่าเป็นผูถู้กกระทํา 

เป็นเหยื่อ หรอืในลกัษณะทีไ่ม่มสีมอง 

- ไม่ควรใสท่ศันคตทิีเ่ป็นอคตสิว่นตวัในการโฆษณาสนิคา้ ควรนําเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ 

- ไม่ควรใชอ้วยัวะเพศมาเชื่อมโยงกบัปัญหาทีเ่ป็นปัญหาในวยัเจรญิพนัธุ ์เช่น เรื่องของโฆษณา

น้ํายาลา้งอวยัวะเพศหญงิ 

คุณสไุลพร ไม่ค่อยเขา้ใจตรงน้ีเท่าไหร่ ขอช่วยอธบิายเพิม่ เรื่องเชื่อมโยงกบัวยัเจรญิพนัธุ ์

คุณเจษฎา คอืถา้เราเหน็โฆษณาสนิค่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องเพศของผูห้ญงิ ไม่ว่าจะเป็นผา้อนามยั น้ํายาทําความ

สะอาดจุดซ่อนเร้นของผูห้ญงิ ร่างกายของผู้หญงิจะถูกระบุว่าเป็นปัญหา เป็นความสกปรก มกีลิน่ 
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ตกขาว มเีชือ้รา ทัง้ทีจ่รงิๆเรามองว่ามนัเป็นลกัษณะทางธรรมชาตทิีม่นัเกดิขึน้ แต่มนัถูกทําใหเ้ป็น

ปัญหาของผูห้ญงิ และในลกัษณะทีเ่วลาเดนิผ่านผูค้น คนกจ็ะไดก้ลิน่แลว้รูส้กึรงัเกยีจ ทําใหม้นัเป็น

ปัญหาแล้วกไ็ปดูถูกร่างกายของผู้หญงิ ทัง้ทีจ่รงิเขาควรจะบอกว่าการตกขาว การมกีลิน่เป็นเรื่อง

ธรรมชาต ิแต่คุณจะอยู่ร่วมกบัมนัและทําความสะอาดไดอ้ย่างไรมากกว่าทีจ่ะมองว่ามนัเป็นปัญหา 

อนัน้ีจะเป็นเรื่องของอนามยัเจรญิพนัธุ ์เราจะไม่เคยเหน็น้ํายาลา้งอวยัวะเพศชาย 

คุณนิศารตัน์ มนัมผีลติออกมาแต่กข็ายไม่ด ี

พระชาย เพราะเขาใชส้บู่ได ้

คุณเจษฎา เท่าทีส่งัเกตดูโฆษณาน้ํายาลา้งอวยัวะเพศผูห้ญงิ ตวัละครเดนิเรื่องกจ็ะเป็นผูห้ญงิ แต่ตวัละครทีม่า

ตอบสนองตวัน้ํายาจะเป็นผูช้าย เวลาผูห้ญงิเดนิผ่าน สะบดักระโปรงกจ็ะมกีลบีดอกไมอ้อกมา แลว้

ผูช้ายกร็ูส้กึสดชื่น ไม่รูว้่าจรงิหรอืเปล่า แต่ผูผ้ลติโฆษณากจ็ะพยายามเชื่อมโยงเรื่องของปัญหากบั

แนวคดิของผูห้ญงิเป็นหลกั ทีเ่ราไม่อยากจะเหน็เรื่องน้ี 

- ไม่ควรดูถูกเชื้อชาต ิชาตกิําเนิด ศาสนา สผีวิ วฒันธรรม ชาติพนัธุ์ รวมถงึความเหน็ต่างทาง

การเมอืง 

พระชาย อยากใหย้กตวัอย่างแต่ละหวัขอ้ทีเ่ป็นโฆษณา จะไดนึ้กออก 

คุณเจษฎา ตวัอย่างยงันึกไม่ออก แต่เอามาจากหลกัการของสทิธมินุษยชนทีม่อียู่ในรฐัธรรมนูญ เช่น คุณรตันาที่

พดูในเรื่องของเชือ้ชาต ิ

คุณรตันา กลุ่มชาตพินัธุบ์างทเีขาใชโ้ฆษณาแบบผูห้ญงิชนเผ่าทีด่โูง่ๆ 

คุณสไุลพร ถอืโทรศพัทม์อืถอือะไรแบบน้ี 

คุณรตันา แลว้กง็งๆ มนึๆ อะไรแบบน้ี อย่างมดิะของจรลั มโนเพช็ร ตวันัน้กจ็ะถูก adapt มาเป็นโฆษณาบา้ง 

มาเป็นหนงับา้ง มาเป็นละครบา้ง แลว้ส่วนใหญ่เอาไปทําเป็นหนังโป๊ แต่มนัเป็นตํานานเป็นเรื่องเล่า

ของวฒันธรรมและ gender แลว้ความหมายทีส่ื่อมนัเปลีย่นไปเลย ซึง่ส่วนตวัไม่เหน็โฆษณาทีจ่ะไป

ยงิตรงขนาดนัน้ แต่เขาเอาตวัน้ีมา adapt ใชใ้นหลายๆสือ่หลายตวั 

คุณสไุลพร สว่นใหญ่กค็อืชาตพินัธุก์จ็ะเป็นตวัแทนของคนจน เป็นคนอยู่ห่างไกล ยงัไม่เจรญิ และใส่ชุดแบบนัน้

อยู่อะไรแบบน้ี 

คุณเจษฎา และกพ็ดูไม่ชดัเวลาพดูภาษาไทย 

คุณรตันา พดูไม่ชดั ไม่อาบน้ํา สกปรก ตามคนไม่ทนั 

คุณนิศารตัน์ ผูห้ญงิชาตพินัธุก์จ็ะเชื่อมโยงการเป็นโสเภณีอกีต่างหาก 

คุณสไุลพร จรงิๆแลว้มนัน่าจะมเีรื่องอว้นอยู่ในน้ีดว้ยหรอืเปล่า มนัใหญ่มากจนแยกออกมาอกีอนัหน่ึงเลยหรอ 

คุณเจษฎา ไม่นําเสนอในลกัษณะการแบ่งแยกกดีกนัของชนชัน้ หรอืการสรา้งชนชัน้ใหม่ ซึง่บางโฆษณาเองให้

คุณค่ากบักลุ่มคนบางกลุ่มคน หรอืสร้างให้เกดิชนชัน้ใหม่ในเรื่องของการยอมรบั อย่างเช่นผู้หญิง

ตอ้งขาว สวย ถงึจะไดร้บัการยอมรบั เป็นชนชัน้นํา 

คุณรตันา ถา้เป็นกะเทยกต็อ้งเป็น ปอย ตรชีฎา อะไรแบบน้ี 

คุณเจษฎา ไม่ควรล้อเลียน ผลติซํ้ากลุ่มคนขา้มเพศในลกัษณะที่สมยอม บ้าผู้ชาย หมกมุ่นทางเพศ อารมณ์

รุนแรง ไม่ลอ้เลยีนเรื่องสรรีะ เพศสภาพ สถานการณ์สมรส โสด ม่าย แต่งงาน 

คุณสไุลพร สผีวิ 

คุณเจษฎา ถา้สผีวิจะอยู่ในน้ี (ชาตพินัธุ)์ การดถููก 

คุณสไุลพร เวลาพดูสผีวิบางคนมนัจะนึกถงึสผีวิทีเ่ชื่อมโยงกบัเชือ้ชาต ิอย่างเช่น แอฟรกินั อเมรกินั แต่ว่าสผีวิ

ของคนไทยทีถู่กใชบ้่อยๆคอื ขาวกบัดาํ คนไทยทีด่าํกจ็ะไม่ไดร้บัการยอมรบั แลว้กต็้องทําใหต้วัขาว 

มนัคนละความหมาย ไม่ไดเ้ชื่อมโยงกนักบัเรื่องชาตพินัธุ ์
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คุณเจษฎา ไม่ตอกยํ้าประสบการณ์ผูห้ญงิ เช่นเรื่องการถูกขม่ขนื 

คุณสไุลพร มนัยงัไม่ค่อยชดั ประโยคน้ีมนัไม่ชดั อธบิายขยายความหน่อย 

คุณรตันา อย่างเช่น เขาโทรมาใหข้อ้มลูทางวทิยุ รายการสมัภาษณ์สดว่า ถูกกระทาํอย่างไรใหเ้ล่าหน่อย 

อ.ชเนตต ี แต่อนัน้ีเรื่องโฆษณานะ กอ็ย่างเช่น durex มนัอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรง แต่มนักเ็ป็นการทําวจิยั 

28% แสดงว่าคุณเอาจากประสบการณ์ตรงของผู้หญงิกลุ่มหน่ึงที่คุณไป research มา ซึ่งอนัน้ีก็

อาจจะนําเสนอได้ คือไม่เอาเรื่องความรุนแรงทางเพศมาตอกยํ้าด้วยข้อมูลทางสถิติที่อาจจะ

กลายเป็นมายาคตผ่ิานขอ้มลูทางสถติ ิ

คุณเจษฎา ไม่ควรใหผู้ห้ญงิมบีทบาทเฉพาะในเรื่องของงานบ้านหรอืว่าในครวัเท่านัน้ เราจะเหน็โฆษณาหลาย

ตวัทีเ่กีย่วกบัผงซกัฟอก สบู่ น้ํายาลา้งจาน เป็นบทบาทของผูห้ญงิ อยากจะเหน็บทบาทของผูห้ญงิที่

หลากหลายมากขึน้ในสื่อโฆษณา ไม่นําเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็นวตัถุทางเพศเพื่อผู้ชายเท่านัน้ 

อย่างเช่นโฆษณาโรลออนของ AXE  

คุณสไุลพร งานในบา้นเพิม่เรื่องของแม่ดว้ยไดไ้หม ความเป็นแม่ 

คุณเจษฎา มแียกออกไปอกี 

คุณเจษฎา ทัง้หมดกพ็ดูไปว่างานในบา้นไม่ใช่เฉพาะงานบา้นงานเรอืนความเป็นแม่และความเป็นเมยี โฆษณา

ของวตัถุทางเพศเพื่อผู้ชาย อย่างเช่น โฆษณา AXE ที่ผู้ชายฉีดสเปรย์แล้วก็ผู้หญิงวิง่เขา้ไปหา 

เพราะมแีรงผลกัทางเพศจากสเปรยท์ีฉ่ีด 

พระชาย จรงิๆแลว้ไม่ใช่ผูห้ญงิเท่านัน้ทีเ่ขา้มา 

คุณเจษฎา ไม่เน้นยํ้าและผูกตดิบทบาทความเป็นแม่และการเลีย้งลูก ไม่ตัง้คุณค่าและภาพลกัษณ์ในลกัษณะที่

เป็นมาตรฐานของผู้หญิง คอื ความเป็นเมยีที่ดีหรอืแม่ที่ดผี่านสื่อโฆษณา เช่น ผ้าอ้อมที่ต้องเป็น

ผูห้ญงิเท่านัน้ทีต่อ้งไปซือ้ผา้ออ้มมาเปลีย่นใหล้กูเพราะยงัไม่เคยเหน็บทบาทของผูช้ายในสื่อโฆษณา

ทีเ่ป็นผ้าอ้อมเดก็ ไม่ควรสร้างภาพตายตวัของรูปแบบความสมัพนัธ์ครอบครวัทีเ่ป็นอุดมคติทีเ่ป็น 

พ่อ แม่ ลูก เท่านัน้ อยากจะเหน็ครอบครวัที่เป็นแม่กบัแมว ไม่ควรใช้สรรีะในการขายสนิค้า เช่น 

ก๊อกน้ําซลัวา ทีจ่ะเหน็ชดัเจนว่าขายเรอืนร่างของผูห้ญงิ ไม่นําเสนอสนิคา้แบบเหมารวมกบัเพศ เช่น 

เรื่องการทาํความสะอาดบา้นกบัแม่บา้น อุปกรณ์การทาํความสะอาดรถกบัผูช้าย ซึง่ทีจ่รงิการแต่งรถ

กใ็ชก้บัผูห้ญงิได ้

คุณสไุลพร ยาลดความอว้น เนเจอรก์ิฟ๊ กไ็ม่เหน็โฆษณาใหผู้ช้ายกนิเลย ผูช้ายอว้นเยอะแยะไปแต่ถ้าเป็นผูช้าย

อว้นตอ้งใหไ้ปออกกาํลงักาย 

คุณเจษฎา เห็นด้วยที่เสนอมาว่าผู้ชายก็จะไม่ถูกโฆษณาในเรื่องยาลดความอ้วน หรือความขาว แต่ผู้ชายก็

จะตอ้งม ีsix-pack แขง็แรงและกก็นิเวยโ์ปรตนี 

ไม่ควรสง่ตอ้ขอ้มลูทีเ่ป็นมายาคตผิดิๆและผลติซํ้า อย่างเช่นการทีม่ใีต้วงแขนขาว มอีวยัวะเพศขาว

อมชมพ ูรกัแรข้องไม่มขีน ไม่เป็นหนงัไก่  

คุณนิศารตัน์ Lactacyd collagen และ Lactacyd whitening อวยัวะเพศทีข่าวคอือวยัวะเพศทีไ่ม่เคยมกีารเสยีด

สมีาก่อน 

คุณเจษฎา ไม่ควรใชค้าํพดูในสือ่โฆษณาทีม่นีัยยะเป็น 2 แง่ 2 ง่าม หรอืว่าเป็นแสลงทีม่อีคตใินทางเพศ เช่น ตี

ฉิ่ง มนุษยป้์า ชะนี สายเหลอืง ผูห้ญงิอย่าหยุดสวย ทีพู่ดมากค็อืนําเสนอคําพูดหรอืว่าวาทกรรมทีม่ี

อคต ิ

คุณสไุลพร แต่เหมอืนคาํพดูพวกน้ีไม่ค่อยเหน็ในโฆษณา เพราะมนัเหมอืนมนัใชไ้ม่ได ้อย่างเช่น คําว่า ตฉีิ่ง ไม่

เคยเหน็ในโฆษณาเลย แต่ว่าจะเหน็ในหนงัสอืพมิพ ์แมกกาซนีต่างๆ 

อ.ชเนตต ี ทีอ่ะไรถัว่ดาํทีคุ่ณอโนพรพดู 
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คุณเจษฎา ไอตมิถัว่ดาํ มนัมอีอกในสือ่ออนไลน์ แต่คาํว่า ผูห้ญงิอย่าหยุดสวยน่ีมนั 2 แง่ 2 ง่าม 

อ.ชเนตต ี มนัสองแง่สองง่ามยงัไง 

คุณนิศารตัน์ คอืผูห้ญงิไม่ตอ้งสวยกไ็ด ้

คุณสไุลพร ไม่ใช่สองแง่สองง่ามเพราะ สองแง่สองง่ามมนัจะตอ้งเป็นเรื่องเพศ ตอ้งมนีัยยะกบัเพศ ถ้าผูห้ญงิอย่า

หยุดสวย มนัจะเป็น 2 มาตรฐานไม่ใช่ 2 แง่ 2 ง่าม 

อ.ชเนตต ี ถ้าเขยีนแบบน้ีใส่ในแนวปฏบิตัแิลว้ไม่มคีําใหเ้ขามนัไม่มปีระโยชน์ เพราะเขากจ็ะแบบ อะไร อะไร

แบบน้ี 

พระชาย เพื่อเขาจะไดนึ้กภาพออก 

คุณเจษฎา ถา้เราคดิถงึคาํพดูทีเ่ป็น สองแง่สองง่ามในโฆษณามอีะไรบา้งทีเ่รานึกถงึ หรอืแสลงเกีย่วกบัเรื่องของ

เพศ 

อ.ชเนตต ี ไสก้รอกหรอ 

คุณสไุลพร ไม่ค่อยเหน็ตรงๆโดยใชค้าํพดู แต่จะออกเป็นภาพหรอืเป็นอะไรอย่างอื่นไป 

พระชาย สองแง่สองง่ามในแง่ไหน สนุก ครกึครืน้ ตลก หรอืในแง่เป็นอคต ิ

อ.ชเนตต ี ตลกกอ็าจจะเป็นอคต ิ

คุณเจษฎา ไม่สรา้งภาพตวัแทนแบบเหมารวม เช่น สวย หุ่นด ีขาว รวย เท่ากบัผูห้ญงิด ีไม่ควรเหน็แก่เงนิหรอื

ทุนนิยมโดยเพกิเฉยต่อคนทีไ่ดร้บัผลกระทบ ไม่ควรสือ่สารในเชงิสญัญะใหต้คีวามโดยบดิเบอืนความ

เป็นจรงิของสนิคา้ เช่น เนเจอรก์ิฟ๊ แบรนดร์งันกทีผู่ห้ญงิกนิแลว้จะสวยพนัปี เปปทนีเครื่องดื่มบํารุง

สมอง วตีารเ์บอรร์ีท่ ีก่นิแลว้ไปนอนแลว้จะสวย ไสก้รอกของบุชเชอร ์ฟิตเน่ บางทมีนัไม่ใช่คําพูดแต่

มนัเป็นการใชส้ญัญะในการสื่อสาร เช่น ใชผู้ห้ญงิหุ่นด ีใชไ้สก้รอกแสดงถงึอวยัวะเพศชายใหผู้ห้ญงิ

กนิ 

คุณสไุลพร น่าจะหมายถงึโฆษณาในทวีกีระแสหลกั แต่เดีย๋วน้ีจะมชี่องทวีทีี่เป็นโฆษณา เปิดมากม็แีต่โฆษณา

สนิคา้หมดเลยมนัยิง่รุนแรงหนกักว่าสนิคา้พวกน้ีดว้ยซํ้าไป 

คุณเจษฎา ขอ้ควรปฏบิตั ิ

- ควรเน้นศกัยภาพและสตปัิญญาของผูห้ญงิ 

- ควรนําเสนอภาพของคนขา้มเพศ ผูห้ญงิ ทอม ดี ้ในรูปแบบทีม่คีวามหลากหลายในมติขิองการ

ใชช้วีติและคาํนึงถงึเรื่องคุณค่าศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์

- สรา้งการรบัรูใ้หม่ทีเ่กีย่วกบัความงามทีม่หีลากหลาย ขึน้อยู่กบัการนิยามของตวัเองของผูห้ญงิ 

ไม่ใช่แค่จะตอ้งขาว ผอม จะเท่ากบั สวย แต่การนิยามควรจะใหผู้ห้ญงิไดนิ้ยามตวัเองในรูปแบบ

ต่างๆ 

- สรา้งคาํถามปลายเปิดเกีย่วกบัการนิยามของตวัเองหรอืว่า คําเรยีก สรรพนามทีต่้องการใชด้ว้ย

ตวัเอง 

คุณรตันา อย่างเช่น นาย นางสาว และเขาอาจจะเรยีกตวัเองว่า คุณ กไ็ด ้

อ.ชเนตต ี สรา้งคําถามปลายเปิดอยู่ใน script โฆษณาหรอ หรอืว่าสรา้งคําถามปลายเปิดเกี่ยวกบัการแนะนํา

ตวัเอง 

คุณรตันา เช่น เรยีกแทนว่า ตวัเอง 

คุณเจษฎา ถ้าใครฟังโฆษณาวทิยุมนัจะมปีระโยคค่อนขา้งยาว แล้วจะมคีําพูดทีไ่ม่เหน็ในทวี ีเพราะในทวีสี่วน

ใหญ่เป็นเชงิสญัญะ แต่คาํพดูจะอยู่ในสือ่วทิยุเป็นหลกั 

อ.ชเนตต ี กย็งัไม่เขา้ใจอยู่ด ี

คุณธดิชะนนั ละไวก่้อน 
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คุณเจษฎา สร้างบทบาทให้ผู้ชายรบัผิดชอบงานบ้านในการดูแลลูก มบีทบาทที่ชดัเจนมากขึ้นในสื่อโฆษณา 

นําเสนอเรื่องเพศ สขุภาพทางเพศของผูห้ญงิใหเ้ป็นเรื่องปกต ิ

คุณสไุลพร เรื่องผูช้ายคลา้ยกบัอนัเมื่อกี ้แต่ว่าการทีบ่อกใหผู้ช้ายมภีาพของการรบัผดิชอบงานบา้น ดูแลลูก แต่

ไม่ตอ้งใหคุ้ณค่าเว่อรเ์กนิไป ไม่ใช่บอกว่าผูช้ายมนัดมีากเลย บางครัง้เวลาทีผู่ช้ายอยู่ในบทบาทของ

ผูห้ญิงแล้วจะรู้สกึเป็น family man มากเกนิไป แต่ควรทําให้ดูเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายกค็วรมี

บทบาทเท่าๆกนั ผูช้ายควรจะเขา้มารบัผดิชอบมากขึน้ 

คุณเจษฎา ไม่ใช่ทาํเพราะจะใหต้วัเองดดู ี

อ.ชเนตต ี บางทีแอบคิดว่าบทบาทของการดูแลเด็ก ไม่ควรจะเป็นบทบาทของครอบครวัอย่างเดียวในงาน

โฆษณา เพราะจรงิๆแลว้ผูห้ญงิกจ็ะต้องไปทํางาน แต่เมอืงไทยกไ็ม่ค่อยจะสนใจเรื่องสวสัดกิารทีจ่ะ

ช่วยดูแลเดก็ มนัควรจะมโีฆษณาที่แสดงใหเ้หน็ว่าในชุมชนกส็ามารถทีจ่ะเป็นแหล่งทีร่บัฝากลูกใน

งานโฆษณา มนักจ็ะมภีาพแบบฉบบัแบบน้ี กเ็ลยทําให้เราลมืไปว่ามนัควรจะมบีทบาทในสงัคมที่

สามารถเลีย้งดเูดก็แทนพ่อแม่ได ้

คุณเจษฎา นําเสนอเรื่องเพศ สุขภาพทางเพศของผูห้ญงิใหเ้ป็นเรื่องปกต ิไม่ตตีรา เหมารวม หรอืว่าผูกคุณค่า

และศกัดิศ์รคีวามเป็นคนของผูห้ญงิไวก้บัเพศสมัพนัธ ์หรอืตอ้งรกัษาพรหมจรรยเ์ท่านัน้ 

- มองปฏบิตั ิมแีนวคดิเรื่องความเท่าเทยีมในศกัยภาพของผูช้าย หญงิ ทีเ่ท่าเทยีมกนั 

- สือ่ตอ้งเรยีนรูเ้รื่องโครงสรา้งชายเป็นใหญ่และสาเหตุทีส่ง่ผลกระทบกบัผูห้ญงิในสงัคม พูดถงึวธิี

คดิของสือ่ 

- สนิคา้ควรเป็นสนิคา้ทีไ่ม่มเีพศ ควรนําเสนอมุมมองใหม่ๆโดยไม่ต้องยดึกบัความเป็นเพศ ส่วน

ใหญ่ทีเ่หน็ในโฆษณาสนิคา้กจ็ะระบุไปเลยว่าเพศน้ีเท่านัน้ทีจ่ะใชส้นิคา้น้ีได ้จนทาํใหผู้ช้ายหลาย

คนไม่กล้าซื้อผ้าอนามยัให้ผู้หญิง เขามองว่าผ้าอนามยัไม่เกี่ยวข้อง เป็นสิง่สกปรก สําหรับ

ผูห้ญงิเท่านัน้ 

- มทีมีทีป่รกึษาดา้นสงัคมและสทิธมินุษยชนในการผลติสือ่ต่างๆเพื่อรบัผดิชอบต่อสงัคม 

พระชาย มโีฆษณาอนัหน่ึงทีเ่อาตวัแรดมาแทนผูห้ญงิ อนันัน้มนัเกีย่วขอ้งอะไรกบัผูห้ญงิไหม 

อ.ชเนตต ี มนัเป็นสญัญะที่บดิเบอืน สญัญะที่ขยายความหมายอคติทางเพศ หรือสญัญะที่ลดทอนความเป็น

มนุษย์ของผู้หญิงให้เป็นแค่สตัว์ อยากจะถามถึงบทบาทใหม่ๆของผู้หญิงในงานโฆษณา แต่เป็น

โฆษณาเชงิรุกในเรื่องเพศ อย่างเช่นโฆษณาทีพู่ดว่า ฉันไดก้นิฝรัง่ ซึง่หมายถงึฉันไดม้เีพศสมัพนัธ์

กบัฝรัง่ หรอืงานโฆษณาในทวีบีางชนิด เช่น dancer ทีเ่ป็นผูห้ญงิแต่งตวัเขา้ไปทา้ทายผูช้ายในเชงิ

รุกในบาร์ คือผู้หญิงเริ่มมบีทบาทในเชิงรุกมากขึ้น อยากทราบว่าในวงน้ีคิดอย่างไร มนัเป็นสิง่ที่

ผูห้ญงิกลา้แสดงออกในเรื่องเพศ หรอืเป็นสิง่ทีท่าํใหผู้ห้ญงิถูกลดคุณค่าลง 

คุณสไุลพร  ตอ้งดบูรบิท ขึน้อยู่กบัสนิคา้ อย่างช่วงหลงัทีจ่ะมนีางเอกมาโฆษณาสนิคา้เสือ้ในไดโ้ดยแต่ก่อนน้ีจะ

ไม่ม ีคนที่เป็นนางเอกจะมาโฆษณาชุดชัน้ใน เช่น ปู ไปรยา หรอื ชมพู่ อารยา กเ็ปิดมากขึน้กว่า

สมยัก่อน 

อ.ชเนตต ี แลว้คดิอย่างไรกบัการทีช่มพู่ใสย่กทรง ทัง้ทีเ่มื่อก่อนจะเป็นฝรัง่ แต่ตอนน้ีคอืใชด้าราไทยจรงิๆ 

คุณสไุลพร กค็อืคนกอ็ยากจะขายความสวยใช่ไหม ก็ต้องเอาดาราสวยๆมา กค็ือขายผู้หญิงนัน่แหละ แต่ถ้า

เน้ือหามนัคอืการขายผูห้ญิงไป serve ผู้ชายกย็งัเป็นแบบเดมิ แต่ถ้าขายผู้หญิง ใส่แบบน้ีเพื่อให้

ผูห้ญงิมคีวามมัน่ใจในตวัเอง ไม่ใช่ไปเชื่อมโยงแบบนัน้ กค็ดิว่ามนัไม่เป็นปัญหาอะไร 

อ.ชเนตต ี แลว้ถา้มนัมภีาพของผูห้ญงิทีแ่สดงบทบาทเชงิรุกล่ะ เหมอืนปรารถนาทางเพศจากผูช้าย 

คุณสไุลพร ขึน้อยู่กบัว่ามนัโฆษณาอะไร เขาขายอะไร สนิคา้นัน้คอือะไร เน้ือหามนัสรุปเป็นแบบไหน มนัต้องดู

เป็นอนัๆมากกว่า 
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อ.ชเนตต ี ไม่ไดด้ ูแต่มคีนพดูเรื่อง ฉนัไดก้นิฝรัง่ อะไรแบบน้ี 

พระชาย มอีย่างหน่ึงทีอ่ยากจะเขยีน แต่ไม่ไดเ้ขยีน เพราะเกรงว่ามนัจะไปตอกยํ้าวธิคีดิแบบไม่ใหผู้ห้ญงิเป็น

วตัถุทางเพศ ทีอ่ยากจะเขยีนคอื ควรจะมรีูปผูช้ายโป๊ในโฆษณาบา้ง เพราะทีผ่่านมาเราไม่ค่อยเหน็ 

เหน็แต่รปูผูห้ญงิ 

คุณสไุลพร ผูช้ายโฆษณากางเกงในไง ผูช้ายถอดเสือ้ในโฆษณาอยู่ตลอดเวลา 

คุณธดิชะนนั มนัไม่ถูกนิยามว่าโป๊ 

คุณสไุลพร ผูช้ายโป๊แปลว่าอะไร 

พระชาย เป็นวตัถุทางเพศ 

คุณสไุลพร สาํหรบัใคร สาํหรบัเกย ์สาํหรบัผูห้ญงิ 

พระชาย แลว้แต่ ผูห้ญงิกไ็ด ้

คุณรตันา เขาไม่ได้ถูกมองเป็นวตัถุทางเพศ แต่มนัเป็นความภาคภูมใิจในตวัเขา แต่ผูห้ญิงไม่ไดถู้กมองแบบ

นัน้ 

พระชาย แต่ถา้พดูใหน้ํ้าหนกัระหว่างผูช้ายทีท่าํใหเ้ป็นวตัถุทางเพศกบัผูห้ญงิ เปรยีบเทยีบผูช้ายโป๊กบัผูห้ญงิ

โป๊ 

คุณสไลพร ไม่เท่า เพราะผูช้ายเหน็หวันมได ้ผูห้ญงิเหน็หวันมไม่ได ้

พระชาย เท่ากนัในแง่ของจาํนวนหรอืเปล่า 

คุณนิศารตัน์ คอืความโป๊ของผูช้ายมนัตอ้งตรงน้ี (อวยัวะเพศ) เท่านัน้ นอกนัน้มนัไม่โป๊เลย 

คุณรตันา อนนัดาถอดเสือ้ผา้ทุกเรื่อง 

คุณสไุลพร โฆษณามาม่าใช่ไหมทีถ่อดเสือ้ผา้ 

คุณนิศารตัน์ คอืเหน็ทุกอย่างกย็งัไม่โป๊เลย ตามหลกัการตลาดแลว้การเอาเรื่องเพศมาขายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ

มนัดงึดูด เราอาจจะบอกว่า ห้ามทํา ไม่ได ้หา้มไดก้ไ็ม่ 100% แต่ตามหลกัปฏบิตัเิราอาจจะต้องมี

กรอบในการหา้มใหเ้ขา อย่างเช่น โฆษณามาม่า ผูห้ญงิซีด้ซ๊าด เซก็สซ์ี ่ซึ่งมนัไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งอะไร

กบับะหมี ่แต่มนัสามารถทาํใหม้นั soft ลงกว่านัน้ไดไ้หม 

คุณเจษฎา พดูถงึประโยชน์ของมนักค็อื เรว็ สะดวก กนิทีไ่หนกไ็ด ้

อ.ชเนตต ี โฆษณาน้ํามะพรา้ว ประโยคทีผู่ห้ญงิคนนัน้พดูกค็อื ฉนัไดก้นิลกูครึง่ คาํว่า ลกูครึง่ คนกต็คีวามว่าได้

กนิฝรัง่ มเีซก็ซก์บัฝรัง่ อย่างโฆษณาน้ีมองยงัไง มนัเป็นบทบาทใหม่ทีท่า้ทายในเรื่องเพศของผูห้ญงิ 

คุณสไุลพร เรื่องสองแง่สองง่าม 

พระชาย พอพดูตรงน้ีกท็าํใหนึ้กถงึเพลงฉ่อยของคนโบราณ ทีเ่วลาเราพูดถงึเรื่องเพศ นักวชิาการกจ็ะบอกว่า 

คนสมยัก่อนกพ็ูดถงึเรื่องเพศกนั พยายามทําให้เรื่องเพศเป็นเรื่องปกต ิซึง่ตอนน้ีสงัคมพยายามไม่

ยอมรบัเรื่องเพศในช่วงทีผ่่านมา ไม่ไดเ้อาเรื่องน้ีมาพูด แต่ถ้าตอนน้ีเรามาพูดแบบน้ีมนัจะทําใหเ้รา

กลบัไปสู ่Victorian หรอืเปล่าทีเ่ราไม่อยากพดูเรื่องเพศเลย 

คุณสไุลพร เราไม่ไดไ้ม่พดูเรื่องเพศเลย แต่เราพดูเรื่องเพศโดยทีม่นัมคีวามเท่าเทยีมหรอืว่าเคารพมากกว่า เรา

ไม่ได้หา้มพูดเรื่องเพศเพราะว่าสนิคา้บางอย่างกเ็ชื่อมโยงกบัการพูดเรื่องเพศอยู่แล้ว แต่ว่าคุณพูด

ยงัไงทีไ่ม่ดถููกคนอื่น เคารพคนอื่น ทีม่นัเท่ากนั 

คุณนิศารตัน์ ถา้ลองเปรยีบเทยีบ 2 โฆษณาเมื่อกี ้คอื ซลัวากบัมาม่า ซลัวาจะชดัเจนว่าใชผู้ห้ญงิเป็นวตัถุทางเพศ 

แต่มาม่าอาจจะแค่ผูห้ญงิเซก็สซ์ีก่นิมาม่าเฉยๆ ความรุนแรงมนัต่างกนั แลว้เราโอเคกบัความรุนแรง

ระดบัมาม่า แต่เราไม่โอเคกบัความรุนแรงระดบัซลัวาหรอืเปล่า 

อ.ชเนตต ี แต่เหมอืนกบัว่า โฆษณาอัม้ มนัอาจจะไม่ไดรุ้นแรงทีข่นาดเอาร่างกายมา แต่มนักําลงัใช ้sexuality 

ของผูห้ญงิ เอาร่างกายของผูห้ญงิสือ่ในทางออ้ม ในการ close-up ปาก การแยกชิน้ส่วนบางชิน้ส่วน
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ของผู้หญงิ เช่น โฟกสัที่ปาก ทําให้ผูห้ญิงคนนัน้มคีุณค่าแค่ปาก ซึ่งตอนน้ีปากเวลาเราเหน็ในงาน

โฆษณามนัไม่ไดเ้ป็นแค่ปากทีเ่คีย้วอาหาร แต่ว่าถ้าทํา oral sex มนัทําใหป้ากคอืส่วนหน่ึงของการ

ร่วมเพศ เพราะฉะนัน้ทําไมจะต้องใช้สญัลกัษณ์ทีม่นัจะส่อแสดงนัยยะอนันัน้มาใช้บนร่างกายของ

ผูห้ญงิ และมาเกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมการกนิ คาํว่า กนิ เดีย๋วน้ีกก็ลายเป็นการมเีพศสมัพนัธ ์

คุณจารุทรรศน์ ในขณะทีผู่ช้ายกใ็ชป้ากไดแ้ต่กไ็ม่มสีือ่ 

อ.ชเนตต ี ไม่มโีฆษณาอาหารทีใ่ชป้ากของผูช้าย ทีส่าํคญัปากของผูห้ญงิกถ็ูก represent ความหมายเกีย่วกบั

ช่องคลอด ในเชงิสญัญะกจ็ะเชื่อมโยงว่า ปากของผูห้ญงิมนักค็อืช่องคลอดของผูห้ญงินัน่แหละ 

คุณนิศารตัน์ จรงิๆมนัมโีฆษณาทีใ่ชป้ากผูช้าย คอื โฆษณาแมกนัม่ทีอ่นนัดาเล่น ซมูแต่ปากอนนัดา 

อ.ชเนตต ี อยู่ทีว่่าจะตคีวาม มนัเป็นพลงัของการตคีวามทีม่นัหา้มไม่ได ้และความ sensitive ของคนทีจ่ะเหน็ 

หรอืว่าในแต่ละภาพทีส่รา้งความสะเทอืนใจ หรอืเชื่อมโยงอะไร บางทปีระเดน็น้ีอาจจะเขยีนกวา้งๆ

ไปก่อน เหมอืนมนักม็อียู่แล้วว่าไม่ควรใช้สญัญะบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิและใชเ้รื่องเพศของผู้หญิงมา

ประทบัอยู่ในสนิคา้ โดยไม่ไดส้ือ่แสดงถงึคุณสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของสนิคา้ 

พระชาย ไม่ควรทาํโฆษณาใหส้อ่ไปในแนวทางยัว่ยวนทางเพศมากเกนิไป ทัง้ทีส่นิคา้ตวันัน้อาจจะแค่ทาํใหอ้ิม่

เท่านัน้ เป็นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัอาหารแต่ไม่ควรจะโยงไปเรื่องความยัว่ยวนทางเพศ ซึง่จะเบีย่งเบน

ทศิทางของสนิคา้ใหค้นดคูดิไปอกีแง่หน่ึง 

คุณสไุลพร คดิว่าอย่างนัน้มนัจะตกีรอบมากเกนิไป เราคดิว่าจะยัว่ยวนหรอือะไรกไ็ด ้แต่ว่าคุณต้องเคารพ ไม่

ชีนํ้าไปในเชงิดถููกผูห้ญงิ คุณจะขายมาม่าหรอืถุงยางโดยใชเ้รื่องเพศกไ็ด ้ทัง้กบัมาม่าและกบัถุงยาง 

แต่ว่าอะไรกต็ามทีนํ่าเสนอมนัต้องไม่ดูถูกผูห้ญงิ ไม่ใช่ว่าหา้มทํา ทําไดแ้ต่ต้องไม่ดูถูก ไม่ดูแลว้กด

ผูห้ญงิ 

อ.ชเนตต ี ไม่นําเสนอและทาํใหเ้หน็รสนิยม การไรร้สนิยม 

คุณนิศารตัน์ เพราะในการทีเ่ราเรยีนการตลาด ยงัไงกต็ามตอ้งโยงไปเรื่องเพศใหไ้ด ้มนัขายง่าย ทน้ีีเราจะบอกว่า

ไม่ใหเ้ชื่อมโยงกบัความเซก็สซ์ีใ่ดๆทัง้ปวงมนัทาํไม่ไดใ้นทางปฏบิตั ิมนัน่าจะมจีุดแบ่งระหว่างการใช้

ผูห้ญงิเป็นวตัถุทางเพศเพยีงอย่างเดยีวหรอืไม่ อย่างเช่นการใชเ้รื่องปากทีอ่าจารยย์กมา 

อ.ชเนตต ี หรอือาจจะใชส้ิง่ทีคุ่ณสุไลพรและคุณนิศารตัน์พูดมารวมกนัไปเลยว่า ในการสื่อแสดงสญัญะในเรื่อง

เพศสามารถทาํไดแ้ต่จะตอ้งไม่นําไปสูก่ารสรา้งความหมายทีล่ดคุณค่าของความเป็นผูห้ญงิ 

คุณนิศารตัน์ อย่างเช่นโจทยค์อืเซก็สซ์ีแ่ต่มนัเพิม่คุณค่ากโ็อเค 

อ.ชเนตต ี เพราะว่าความเซก็สซ์ีจ่รงิๆ กไ็ม่ไดเ้ป็นเรื่องผดิ แต่ทีก่งัวลคอืพอใสค่วามเซก็สซ์ีบ่่อยๆกจ็ะทําใหเ้กดิ

ภาพตายตวัว่าผู้หญิงกเ็ก่งแต่ด้านน้ี ดแีต่ทําปากเผยอ ไม่อยากให้มโีฆษณาลกัษณะแบบน้ีเยอะๆ 

อยากให ้balance ในเรื่องอื่นดว้ย 

คุณสไุลพร ยกตวัอย่างเช่น เสื้อใน สมมติว่าใส่เสือ้ใน ไม่ได้ใส่เสื้อในเพื่อให้ผู้ชายดู แต่ในโฆษณาที่ใส่เสือ้ใน 

อาจจะผูช้ายเขา้มาแลว้ไม่ไดส้นใจผูช้าย แต่เพราะฉนัอยากใส ่ใสเ่พื่อตวัเอง แต่ไม่ไดใ้สใ่หผู้ช้ายด ู

อ.ชเนตต ี ความงาม ความเซก็สซ์ีต่อ้งเกดิขึน้เพราะว่าเป็นความสขุของตวัเอง เกดิจากความสุขของตวัคนทีไ่ด้

ใส่ ไม่ใช่ความสุขทีไ่ปแขวนอยู่กบัความปรารถนาของคนอื่น ซึ่งจะทําให้ผูห้ญิงไม่มอีสิระ และไม่มี

คุณค่า 

 

แนวปฏิบติัสาํหรบัรายการขา่วโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิง 

หวัข้อ ภาพข่าว และ การได้มาซึง่ขา่ว/การปกป้องแหล่งข่าว 
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ภาพขา่ว การไดม้าซึง่ขา่ว/การปกป้องแหล่งขา่ว 
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คุณนิศารตัน์ แบ่งเป็นขอ้ควรกระทําและไม่ควรกระทํา ในทีน้ี่ขอ้ควรกระทําก่อน ข้อแรก ปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูเ้กีย่วขอ้งกบัความรุนแรง และประเดน็ทีล่ะเอยีดอ่อน อนัน้ีเช่น ขอ้มูลส่วนตวั อตัลกัษณ์ เบลอ

หน้าปิดหน้า เบลอชื่อปิดชื่อ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ญาตพิีน้่อง พยาน ทุกสิง่ที่จะสามารถเชื่อมโยงไป

ถงึผูผ่้านพน้ความรุนแรงได ้

คุณเจษฎา กลุ่มเรากย็งัถกเถยีงกนัว่าภาษาทีเ่ป็นกลาง ทีจ่ะใหส้ื่อควรใชค้ําว่าอะไร เรามคีํา 3 คําดว้ยกนั ว่า ผู้

ไดร้บัความรุนแรง ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และผูถู้กกระทําความรุนแรง ขอหารอืกบัทมีใหญ่ แต่เรา

เหน็พรอ้งตอ้งกนัว่าจะไม่ใชค้าํว่า “เหยื่อ” แต่กลุ่มของเราจะใชค้าํว่า “ผูไ้ดร้บัความรุนแรง” 

อ.ชเนตต ี คอืถา้ผูผ่้านพน้จะเฉพาะผูร้อดชวีติ แต่บางคนกเ็สยีชวีติอะไรแบบน้ี 

คุณเมธาว ี แต่จุดร่วมเหมอืนกนัคอืเขาไดร้บัความรุนแรงเหมอืนกนั 

คุณสไุลพร ไดร้บัมนัซอลฟ์ไป ถา้เขาผูถู้กกระทาํ มนัคอืถูกกระทํา เวลาเขยีนไดร้บั คอืจะใชใ้นความหมายอะไร

ทีเ่ป็นบวก แต่ถา้อะไรทีเ่ป็นลบจะใชค้าํว่าถูกกระทาํ เป็น Passive 

อ.ชเนตต ี แลว้มนัรุนแรงไปไหม แบบว่ามนัทาํใหด้ไูปประทบัรอยความรูส้กึเจบ็ปวดว่าฉนัถูกกระทาํ 

คุณสไุลพร ไม่นะ เรากําลงัสื่อกบัคนทัว่ไป คนทีไ่ม่ใช่ตวัเขา คนขา้งนอกว่าเขาเป็นคนทีถู่กกระทํา แต่เราไม่ได้

ใชค้าํว่า เหยื่อ เพราะเหยื่อเป้นทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้เขากค็อืคนถูกกระทาํแต่ถา้ไดร้บั มนั

จะไดร้บัอะไรดีๆ  ไดร้บัรางวลัอะไรแบบน้ี 

คุณนิศารตัน์ อนัน้ีสว่นตวันะคะ การทีใ่ชค้ําว่า ถูกกระทํา มนัอาจเป็นการกระทําซํ้ากไ็ด ้แต่ในอกีมุมหน่ึงเป็นการ

เสนอว่าเขา ถูกกระทาํ ไม่ไดถู้กใหด้ว้ยคาํว่า รบั 

คุณสไุลพร สมมุตวิ่าต๊กตาถูกตจีะใชค้าํว่าอะไร 

คุณนิศารตัน์ ออืกใ็ชค้าํว่าฉนัถูกต ีไม่ใชค้าํว่าไดร้บัเนอะ อนัน้ีขอไปถกเถยีงกนัต่อเมื่อมเีวลาเหลอื 

คุณนนัทน์ภสั ขอเสรมินิดหน่ึง การปกปิดชื่อ-นามสกุล ต้องปกปิดว่าอยู่บ้านเลขที่ไหน ชุมชนไหนหรอืโรงเรยีนด้

ไหน แมแ้ต่ว่าความเป็นคนพกิาร ตาบอด หหูนวกแลว้อย่างน้ีเขาจะรุเ้ลย บางครัง้ถา้คดิว่าออกสื่อไป

แลว้รูก้อ็าจตอ้งปกปิดมากกว่า เพราะรูเ้ลยว่าใคร 

คุณนิศารตัน์ อนัน้ีจะตอ้งเป็นจรยิธรรมของสือ่ ตอ้งใชว้จิารณญานว่าปิดแค่น้ีเขาจะเจอหรอืไม่ และต้องปกปิดเท่า

ไหนจงึจะหาไม่เจอ 

คุณสไุลพร พีว่่าไม่ตอ้งเป็นวจิารณญานอะไรหรอก ตอ้งบอกไปเลยว่าตอ้งปกปิดขอ้มลูทุกอย่างทีม่นัจะเชื่อมโยง

ไปยงัผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

คุณนิศารตัน์ ข้อต่อไป เคารพสทิธขิองผูผ้่านพน้ความรุนแรง 
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คุณนนัทน์ภสั คอืบางคนเขามศีกัดิศ์ร ีเช่น ขอทาน เขาขอพวกเขายงัชพีใหส้าํหรบัพออยู่ไปวนัๆ แต่วนัน้ีฉนัพอ แต่

ฉนัไม่ตอ้งการใหข้า่ว แต่บางคนอยากใหข้า่วแมอ้ยุ่ในสถานะเดยีวกนั 

คุณนิศารตัน์ อนัน้ีอยู่ในน้ีเลยค่ะ เคารพสทิธิของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงว่าจะมีสทิธิท์ี่จะพูดหรือไม่พูด เราไม่

สามารถไปบงัคบัใหเ้ขาไปพดูอะไรไม่ได ้และตอ้งปกป้องอตัลกัษณ์ 

คุณสไุลพร อนัน้ีตอ้งขออนุญาต คอื ขออนุญาตถ่ายรูป ขออนุญาตสมัภาษณ์ ขออนุญาตไปลงพมิพ ์ต้องขอเขา

เพื่อเคารพสทิธขิองเขา 

คุณนิศารตัน์ ข้อท่ี 3 สรา้งความเป็นมติรและความเขา้ใจปัญหาของผูผ้่านพน้ความรุนแรง การสรา้งความเป็นมติร

และความเข้าใจมนัรวมทัง้ทศันคติในการนําเสนอข่าวด้วย ว่านําเสนออย่างเป็นมติรกบัผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรง และความเข้าใจของปัญหา อย่างเช่น ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงที่เป็นผู้หญิง และ

ผูถู้กกระทํามา เขากค็วรจะได้รบัความเขา้ใจในมุมมองของผู้ถูกกระทําเช่นกนัเราต้องเขา้ใจสภาพ

ความเป็นมติรกบัเขาดว้ย 

คุณสไุลพร สรา้งความเขา้ใจคอือะไร 

คุณนนัทน์ภสั เป็นขัน้ตอนแรกในการเขา้ถงึผูถู้กกระทํา เราต้องมองว่าเขาพรอ้มหรอืไม่พรอ้ม เหมอืนเราอยากได้

ขา่วในขณะเดยีวกนัเราตอ้งมองว่าเขาพรอ้มทีจ่ะพดูกบัเรา หรอืเขาอยู่ในสภาวะทีย่ากลาํบาก 

คุณเจษฎา ต้องบอกว่านักข่าวหรอืสื่อมวลชนบางแหล่งข่าวบางสํานักข่าวเขาต้องการหวิและโหยหาแหล่งข่าว

จนกระทัง่เขาลมืเรื่องของความละเอยีดอ่อน บางครัง้โน้ตเองหรอืเพื่อนๆ ในเครอืข่ายกเ็จอนักข่าวที่

เขา้มาดว้ยความทีไ่ม่เป็นมติรนกั แต่รูว้่าเขากําลงัจะขายข่าวไดน้ะในเรื่องประเดน็เหล่าน้ี เราจะเหน็

นกัขา่ววิง่เขา้มาหาขา่วในเรื่องแบบน้ีเยอะมาก และบางคนไม่ไดส้นใจว่าคดคีวามจะเป็นอย่างไรหรอื

ส่งผลกระทบต่อรูปคดอีย่างไร แต่อยากหาข่าวอย่างเดยีว เรารุส้กึว่าไม่มคีวามเป้นมติร และเหฯ้ว่า

ไม่ตระหนกัทาํขา่วเพื่อเปลีย่นแปลงสงัคม 

คุณสไุลพร สาํหรบัพีค่วามเป็นมติรไม่สาํคญั สาํคญัทีค่วามเคารพสทิธ ิต้อง based on ความเคารพ คุณไม่ชอบ

ไม่เป็นไร 

พระชาย ในมติขิองโน้ตมติรในทีน้ี่คอืมติรในการตัง้คาํถามเท่านัน้เอง 

คุณเจษฎา ค่ะ เป็นแบบเป็นมติร ไม่มที่าทไีม่เป็นมติร แต่ไม่ถงึขนาดเป็นเพื่อนสนิท 

คุณสไุลพร คอืแบบตอ้งไม่กา้วรา้ว ไม่ดถููกกนั 

คุณนิศารตัน์ ในสว่นของความเขา้ใจปัญหาของผูผ้่านพน้ความรุนแรง จะขออนุญาตเสรมิส่วนตวันิดหน่ึง ถ้าหาก

ว่าตุ๊กตาเป็นผูท้ีผ่่านพน้ความรุนแรง แลว้ขา่วเอาเรื่องตุ๊กตาไปทาํแลว้นําเสนอว่าคนน้ีถูกข่มขนืมา มี

กีค่น ถูกกระทําแบบไหนบา้ง ถูกเอาเขา้ไปกีน้ิ่ว อะไรประมาณน้ี ตุ๊กตาว่าเกดิจากความทีไ่ม่เขา้ใจ

ปัญหามากๆ เพราะเขาไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในประเดน็ปัญหาเลย เพราะเกดิจากความไม่

เขา้ใจ อนัน้ีควรจะลงหรอืไม่หรอืไม่ใช่สิง่ทีค่วรจะพดู 

พระชาย เรื่องน้ี เสนอนิดนึง จรงิๆ แลว้เป็นเรื่องทีไ่ม่เคยพดูใหใ้ครฟัง มสีามเณรทีว่ดั แต่อย่าไปตดัสนิเณรนะ

เพราะว่าเณรจู่ๆ เล่าใหฟั้งวลาอ่านข่าวการถูกข่มขนื แลว้กเ็กดิอารมณ์ทางเพศดว้ย เพราะเน้ือข่าว

ไม่ไดพ้ดูถงึทัว่ไปแต่บรรยายละเอยีดแบบทีต๊่กตาพดูเลย 

คุณนิศารตัน์ อนัน้ีในความเป็นจรงิจากความเชื่อส่วนตวันะคะ จรงิๆ แลว้ทุกคนมจีนิตนาการทางเพศ แฟนตาซี

อะไรบางอย่างและมคีวามต้องการทางเพศดว้ย กอ็าจผดิศลีธรรมบา้ง เช่นการข่มขนื ตุ๊กตามองว่า

เป็นเรื่องธรรมดา 

พระชาย อนัน้ีพดูถงึการเขยีนขา่ว มนัเป็นความผดิพลาดของการเขยีนขา่วแบบนัน้ 

คุณนิศารตัน์ อ๋อ 
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คุณเมธาว ี จรงิๆ แลว้เน้ือหาสว่นนัน้อาจมอียู่บา้งในรูปคดแีต่ไม่จําเป็นต้องใหค้นรู ้ถ้าจะโน้ตไวต้้องอยู่ในฐานะ

ของรายละเอยีดในคดคีวาม 

อ.ชเนตต ี อนัน้ีประเดน็ของหลวงพีน่่าจะอยู่ในเรื่องของ ประเดน็ข่าว คอื มนัมกีารระบุไวอ้ยู่แลว้ว่าไม่ควรจะมี

การอธบิายคอืการทีข่า่วขม่ขนืกลายเป็นหนังสอืโป๊ เพราะมกีารอธบิายขัน้ตอนของการกระทําความ

รุนแรงทางเพศมนัใหข้อ้มูลทีล่ะเอยีดเกนิไป ซึง่พารท์น้ีต้องตดัเน้ือหาส่วนน้ีไป เดีย๋วน้ีหนังสอืพมิพ์

หลายฮบบักท็าํ เดีย๋วน้ีลดลงใหเ้ป็นแค่ NEWS  

คุณนิศารตัน์ ข้อท่ี 4 เป็นเรื่องการปกป้องแหล่งขา่ว สาํคญักว่าการไดข้า่ว อนัน้ีของพีห่นูเลก็ 

คุณนนัทน์ภสั คอืบางครัง้การได้ข่าวมาเรียบร้อยแล้ว แต่พอคดิอย่างละเอยีดถี่ถ้วนแล้วมนัทําให้เกิดโดทษหรือ

ผลกระทบของแหล่งขา่วมากกว่า กต็อ้งตดัออก มนัคอืจรยิธรรม การปกป้องมนัสาํคญักว่าการไดม้า

ซึง่ขา่ว ตอ้งตดัใจ ไม่ใช่จะเอาแต่ขา่วอย่างเดยีว ถา้สง่ผลกระทบต่อผูเ้กีย่วขอ้งกไ็ม่ควรทาํ 

คุณนนัทน์ภสั คาํนึงถงึผลกระทบต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งนะคะ 

อ.ชเนตต ี คอืหมายถงึว่าเป็นวจิารณญานขัน้หน่ึงเลยก่อนทีไ่ปทาํขา่ว คอืก่อนทีจ่ะไปนึกถงึว่าประเดน็น้ีจะสรา้ง 

Impacts อะไร สงัคมจะได้ประโยชน์อะไร คอืต้องตดัความรู้สกึว่าถ้าไม่ได้รายงานข่าวน้ีสงัคมจะ

สญูเสยีอย่างไร นกัขา่วชอบเอาเรื่องน้ีไปอา้งกบัแหล่งขา่ว ในทีส่ดุแหล่งขา่วจะเกดิควาใจอ่อนทาํใหดู้

เหมือนเขาเห็นแก่ตัว ถ้าเรื่องของเราไม่ถูกตีแผ่แก่สงัคม สงัคมจะสูญเสยีการเรียนรู้ การได้รับ

ประโยชน์อะไรแบบน้ี แต่ถา้สมมุตวิ่าตนเองอาจสญูเสยีความเป็นสว่นตวัหรอือาจอยู่ในชุมชนน้ีไม่ได้

หากเรื่องราวเหล่าน้ีถูกนํามาเผยแพร่ถงึแมว้่ามนัจะเป็นประโยชน์อย่างไรกต็าม ตรงน้ีนักข่าวจะต้อง

ใช้วจิารณญาน           จดั priority ในการทําข่าวโดยดูถึงความเคารพกบัแหฟล่งข่าวก่อนก่อน 

คาํนึงถงึผลกระทบแหล่งขา่วก่อนคาํนึงถงึผลกระทบก่อนก่อนทีจ่ะดวู่าสงัคมจะไดป้ระโยชน์อะไร มนั

อาจเป็นการ Reword ข่าวน้ีกบัข่าวอื่นๆ ถ้าเป็นข่าวการเมอืง เราจะทําแบบน้ีไม่ได ้ต้อง Out put 

ขา่วสูป่ระชาชนก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหาย แต่ถ้าเป็นข่าวความรุนแรงทางเพศต้องดูว่าแหล่งข่าวจะ

เกดิผลกระทบอะไรก่อนที่สงัคมจะได้ประโยชน์อะไร คดิว่าอย่างนัน้ ซึ่งแนวคดิน้ีจะไปล้างทฤษฎี

วารสารศาสตร์หมดเลยในการทําข่าว ข่าวมนัจะน้อยลง วชิาน้ีจงึจะไปเอาเรยีนกบัวชิาข่าวทัว่ไป

ไม่ได ้ตอ้งขึน้มาอกีหน่ึงวชิาเลย ลา้งเลยจรงิๆ 

พระชาย แต่ถา้เปลีย่นไดป้ระเทศกจ็ะพฒันามากขึน้เลยอนัน้ี 

อ.ชเนตต ี ใช่ค่ะ 

คุณนนัทน์ภสั มนัเอาไปเขยีนในรูปแบบของบทความเชงิสรา้งสรรคว์่าเกดิผลกระทบแบบน้ีแลว้เราจะทําอย่างไร

มากกว่า 

อ.ชเนตต ี เพราะทุกวนัน้ีเวลาเราพูดถงึข่าวเรากใ็ชก้รอบเดยีวในการทําทุกๆ ข่าวแต่มนัทําไม่ได ้เพราะตอนน้ี

มนัไม่ได้เพราะมนัจะเกดิผลกระทบ เราจะคดิว่าสงัคมจะได้ประอย่างไรตอนน้ีมนัไม่ได้ เราละเลย

ความรู้สึกของปัจเจก ว่าปัจเจกจะอยู่อย่างไร จะรู้สึกอย่างไร คือสามารถฆ่าใครสกัคนก็ได้ถ้า

ประเทศชาตจิะอยู่รอด 

คุณนิศารตัน์ แหล่งข่าวควรได้ค่าตอบแทนบ้าง ไม่ใช่ไปถามอย่างเดยีวไม่จ่ายอะไรใหเ้ลย 

อ.ชเนตต ี อนัน้ี Sensitive มากการท่ีจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอะไรแบบน้ี อาจจะไม่สามารถเขียน

ลงไปได้นะในแนวปฏิบติั 

คุณนนัทน์ภสั แต่ถา้เรากาํลงัคุยกบัเขาแลว้เขาหวิล่ะ ตอ้งซือ้อะไรใหเ้ขาทาน 

อ.ชเนตต ี ประเดน็น้ีพีค่ดิว่าเป็นวจิารณญานของความเป็นมนุษย ์แต่ถ้าเราจะบญัญตัไิปพีค่ดิว่าเป็นเรื่องใหญ่

มากเพราะว่ามนัจะเปิดช่องให้นําไปสู่การใช้เงนิในการซือ้ข่าว หลายเรื่องเรช่นถ้าเป็นหญิงบรกิาร

ต้องการได้เงิน ก็โอเคฉันก็อยากได้เงินอะไรแบบน้ี ก็เลยยอมที่จะเล่าทุกอย่างโดยไม่คํานึงถึง
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ผลกระทบว่าอะไรจะเกดิขึน้กบัตนเอง กบัครอบครวั ดงันัน้พีค่ดิว่าประเดน็น้ีค่อนข้างลําบากใจถ้า

สมมุตวิ่าเราจะใสล่งไป 

คุณนนัทน์ภสั ถา้เขาเดนิมาหาเราหรอืเดนิทางมาแลว้เขาตอ้งจ่ายเพราะยากจน 

อ.ชเนตต ี อนันัน้น่าจะใหใ้นฐานะทีเ่ขาเป็นเพื่อนมนุษย ์อาจดอกจนัทรไ์ว ้ว่าอาจมคีาํถามต่อไป 

คุณนิศารตัน์ ขอ้ต่อไป หาแหล่งขา่วใหร้อบดา้น อนัน้ี เรื่องง่ายๆ เลยค่ะ อย่างเช่นผูห้ญงิเวลามคีดอีะไรขึน้มาทุก

คนกจ็ะวิง่ไปหาคุณปวณีาก่อน ทัง้ๆ ทีจ่รงิๆ แลว้ภาคประชาสงัคมทีท่าํงานเกีย่วกบัผูห้ญงิมเีป็นรอ้ย 

เช่นเดยีวกนักบัข่าวที่เกี่ยวกบัเกย์หรือกระเทยกจ็ะวิง่ไปหา        เกย์นที หรอืว่าใครสกัคนที่ดงั

มากๆ ณ ขณะนัน้นะคะโดยทีไ่ม่ไดห้าแหล่งข่าวใหร้อบดา้น กเ็ลยส่งผลว่าข่าวทีอ่อกมาน่ีอาจจะเตม็

ไปดว้ยทศันคตขิองคนพยีงคนเดยีว 

อ.ชเนตต ี อาจจะเขยีนเพิ่มเรื่องการครอบงําวธิีคิดแบบเดยีวในเรื่องปัญหาต่างๆ ดงันัน้แหล่งข่าวจะต้องมี

หลายๆ คน นักข่าวชอบบอกฉันเคยทําข่าวกบัคนน้ี)นกจ็ะถามคนน้ี ต้องเสาะหาใหม่ๆ แหล่งข่าว

บางคนกช็อบทาํตวัแบบว่า ฉนัตอบไดทุ้กเรื่อง บางทเีรื่องความเป็นธรรมทางเพศ ไม่ใช่ว่าคนเรามนั

จะตอบไดทุ้กอย่างนะ มนักจ็ะม ีArea อะไรแบบน้ี 

คุณเจษฎา นกัขา่วควรตอ้งทาํการบา้น 

คุณนิศารตัน์ และช่วงน้ีมเีรื่องเพศ เรื่องความละเอยีดอ่อนของเพศหญงิ เราไม่สามารถจะบอกไดว้่าคนน้ีพูดแล้ว

ถูกแน่ๆ มนัเป็นการตดัสนิแบบเหมารวมกนัมากเกนิไปอย่างน้อย 3 คนกอ็ย่างด ี

 ข้อไปต่อนะคะ ใหข้อ้มูลกบัแหล่งข่าวเกีย่วกบัการปกป้องสทิธขิองตนเอง อนัน้ีในกรณีทีว่่า สมมุติ

ว่าขา่วเผยแพร่ออกไปแลว้และม ีEffect กบัเรามากม ีEffect กบัชวีติประจําวนัของแหล่งข่าว หรอืว่า

สรา้งความไม่สบายใจใหก้บัแหล่งขา่ว เขากต็้องทราบก่อนเลยว่าถ้ามนัเกดิกรณีอย่างน้ี เคา้มสีทิธทิี่

จะป้องตวัเองจากข่าวที่ออกไปแล้วอย่างไรบ้าง อนัน้ีกค็วรที่จะให้ขอ้มูลกบัเขาไปก่อนในเบื้องต้น 

ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงแต่เป็นแหล่งข่าวทุกๆ คน            ข้อท่ี 8 นะคะ คํานึงถึงสภาพจติใจของ

แหล่งข่าว เช่น ไม่เปิดแผล (คล้ายๆ กับข้างบน            ให้โยงไว้ด้วยกัน) แต่อันน้ีเราจะลง

รายละเอยีดไปดว้ยว่า ไม่เปิดแผล ไม่กระทาํซํ้า เช่น ขา่วของผูห้ญงิทีถู่กกระทาํความรุนแรงทางเพศ

แบบน้ี กจ็ะมคีําพูดว่า เพราะแกแต่งตวัโป๊น่ะส ิเพราะแกไปเดนิในที่เปลี่ยว เพราะแกเมาเหลา้ เรา

ตอ้งคาํนึงถงึตรงน้ีมากๆ อย่างเช่นทีเ่ราคุยกนัเมื่อเชา้ ลากสาว เทีย่วเธค อะไรแบบน้ี เป็นการกระทาํ

ซํ้าเขา้ไปอกี และตดัสนิผูห้ญงิเป็นแบบน้ีเขา้ไปอกี ซึง่เราตอ้งระวงัใหม้าก 

ภาพข่าว 

คุณเจษฎา ภาพขา่วในเรื่องของขอ้ทีค่วรกระทาํนะคะ นัน่กค็อื 1) ปกปิดอตัลกัษณ์ของผูท้ีไ่ดร้บัความรุนแรงและ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นชื่อ อตัลกัษณ์ต่างๆ ทีไ่ม่นําไปสู่ผูท้ีไ่ดร้บัความรุนแรงหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 2) 

อาจจะต้องใช้ภาพวาดหรอืการต์ูนแทนภาพถ่ายในเรื่องของความรุนแรงหรอืในประเดน็ทีจ่ะส่งผล

กระทบต่อแหล่งข่าว อย่างเช่นของเมอืงนอกเวลาเกดิคดคีวามรุนแรงในศาลเขาจะเป็นภาพสเกต็ซ์

มากกว่าทีจ่ะถ่ายภาพทัง้ผูก้ระทาํผดิและผูถู้กกระทาํ 

อ.ชเนตต ี เคยมปัีญหากรณีกรุงเทพธุรกจิ ตอนคดทีกัษณิตอนทีส่รุเกยีรต ิสเถยีรไทยขึน้ใหก้ารต่อศาล กรุงเทพ

ธุรกจิเป็น shot เดยีวทีส่เกต็ซภ์าพออกมา ซึง่จรงิๆ ในศาล มนักจ็ะมกีฤหมายเกีย่วกบัการทําข่าวใน

ศาล ซึง่จะถ่ายภาพไม่ได ้อะไรลกัษณะแบบน้ี เมอืงไทยกเ็คยมทีาํ แต่ว่าเรื่องเพศ นกัขา่วคงไม่ลงทุน

ทีจ่ะสง่คนไปเขา้สเกต็ซภ์าพ 

คุณเจษฎา สเกต็ซจ์นเหมอืนภาพถ่ายกไ็ม่ได ้ 3) นําเสนอเฉพาะขอ้มลูหรอืภาพทีจ่ําเป็นเท่านัน้ เช่น ขอ้มูลของ

เรื่องกระบวนการในการใหค้วามช่วยเหลอืเมื่อเกดิเหตุความรุนแรง ไม่ควรนําเสนอภาพหรอืขอ้มูล

ของผูท้ีถู่กขม่ขนื ของผูท้ีเ่สยีชวีติ ซึง่มองว่าไม่จาํเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัความรุนแรง 4) นําเสนอภาพ
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หรือข่าวที่รอบด้าน ไม่ตัดต่อ หรือนําเสนอภาพที่เร้าอารมณ์ของคนดู เช่น ภาพของผู้หญิงที่โป๊ 

เปลอืย ของผู้หญิงที่ถูกข่มขนื 5) ขออนุญาตเจ้าของภาพทุกครัง้ก่อนที่จะเผยแพร่ในทุกภาพ 6) 

นําเสนอขอ้เทจ็จรงิมากกว่าอารมณ์และความรูส้กึ เพราะเราจะเหน็ว่าหลายครัง้ทีม่กีารนําเสนอภาพ

ทีเ่น้นในเรื่องอารมณ์และความรูส้กึ 7) ควรมบีทลงโทษทีช่ดัเจนและมผีลบงัคบัใชห้ากมกีารละเมดิ

สทิธขิองแหล่งขา่ว อนัน้ีใสไ่ดห้รอืไม่ 

อ.ชเนตต ี อนัน้ีเป็นแนวปฏบิตัมินัไม่ใช่กฎหมาย ละเมนิจรยิธรรมมนักไ็ม่มกีารบญัญตับิทลงโทษ มนัเป็นอสิระ

เพราะมนัเป็น Ethic มนัยงัไม่มบีทลงโทษทีช่ดัเจน 

คุณเจษฎา เราใชบ้ทลงโทษทางศลิธรรมไดห้รอืไม่คะ แบบ เผาพรกิเผาเกลอื อะไรแบบน้ี 

พระชาย ละเมดิสทิธแิหล่งขา่วยงัไงหรอื 

คุณเจษฎา อย่างเช่น เปิดภาพ เปิดเผยชื่อ ข้อมูลอะไรแบบน้ี เปิดเผยภาพเขาตอนเสยีชีวิตในเอกสารที่โป๊ 

เปลอืย อะไรแบบน้ี 

อ.ชเนตต ี ซึ่งอนัน้ีมนัจะลงโทษในคดีอาญา หมิ่นประมาท ซึ่งอันนัน้ต้องไปฟ้องนักข่าวในคดีอาญา หมิ่น

ประมาท 

คุณเจษฎา ดงันัน้ข้อ 7) น่ีอาจจะไม่ระบุไป 

 ขอ้ทีไ่ม่ควรกระทํา คอื 1) ไม่ควรนําเสนอภาพศพ ภาพเปลอืย ของผูห้ญงิ ของทอม ดี ้หรอืคนขา้ม

เพศกต็าม ภาพของพนกังานบรกิารทีก่าํลงัถูกจบักุมจากเจา้หน้าทีต่ํารวจ หรอืภาพทีก่าํลงัถูกกระทํา

ความรุนแรง เช่น ภาพที ่โดนฉุดกระชาก ลากถู หรอืถูกทุบต ีทาํรา้ย 2) ไม่ตดัสนิอตัลกัษณ์ทางเพศ 

เช่น ผูห้ญงิผมสัน้ นักข่าวเวลาอ่านข่าวผูห้ญงิผมสัน้จะเรยีกว่าเป็นทอม หรอืผูห้ญงิทีม่คีาแรก็เตอร์

ห้าวๆ 3) ไม่นําเสนอภาพที่มลีกัษณะแบบล้อเลยีน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพกิารทางร่างกาย 

รปูร่างหน้าตา หรอืบุคลกิภาพของแหล่งขา่ว มใีครอยากจะเพิม่เตมิอกีหรอืไม่คะสาํหรบัประเดน็ตรง

น้ี 

 คุณสไุลพร เราคดิว่าควรจะใสเ่รื่องการเคารพการตดัสนิใจในการเปิดเผยขอ้มลูของแหล่งขา่วเอง เหมอืนเขาเป็น 

Passive หมดเลย พยายามปกป้องเขา กรณีทีย่กตวัอย่างแบบว่าเขาเปิดหน้าได ้และคนไปลงกไ็ป

เบลอหน้าเขาอะไรแบบน้ี เรากร็ูส้กึว่าจะใช่หรอืเปล่า เขาพดูว่าอะไรเรากค็วรเคารพเขาอะไรแบบน้ี 

คุณเจษฎา การตดัสนิใจในการเปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้งหรอืไม่คะ หรอืว่าการตดัสนิใจ 

คุณสไุลพร ในการเปิดเผยขอ้มลู หรอืการใหข้อ้มลูอะไรแบบน้ี 

อ.ชเนตต ี เรื่องน้ีมนัแบบว่าไม่ตายตวั เอาง่ายๆ มสีารคดเีกีย่วกบัเดก็ฟิลปิปินสม์าอยู่ในมาเลเซยีมาทํางานนู่น

น่ีนัน่ แต่ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอืเพราะไม่มสีญัชาต ิมาเรยีนหนงัสอืในมาเลเซยีกไ็ม่ได ้กลบัฟิลปิปินสก์ไ็ม่

มอีะไรจะกนิกต็อ้งลกัลอบอยุ่ เสรจ็แลว้กม็คีนเขา้ไปทาํสารคดเีกีย่วกบัเดก็กลุ่มน้ี และกเ็อาไปฉายใน

งานวนัผูล้ีภ้ยั เดก็ใหส้มัภาษณ์กบัผูก้าํกบัว่าอนุญาตใหเ้ปิดเผยใบหน้าได ้แต่พอภาพมนัออกมาเป็น

การชีเ้ป้าใหท้างการมาเลเซยีทีจ่ะเอาเดก็กลุ่มน้ีกลบัประเทศ 

พระชาย คอืเดก็กไ็ม่รู ้

อ.ชเนตต ี เดก็กอ็นุญาตผูก้าํกบั ผูก้าํกบักล็กัลอบเขา้ไปถ่ายนะ และเดก็กย็นิดทีีเ่ปิดเผย ต่อมากก็ลายเป็นชีเ้ป้า

ใหท้างการมาเลเซยีส่งเดก็กลุ่มน้ีกลบัฟิลปิปินส ์กก็ลายเป็นภาพข่าวต่อมาของเรื่องน้ี ดงันัน้บางที

การใหอ้าํนาจในการตดัสนิกบัตวัแหล่งขา่วไม่ใช่ไปอนุญาตไดท้นัท ีเหมอืนผูส้ ือ่ขา่วจะต้องมาประชุม

กบักองบรรณาธกิารก่อน ก่อนทีจ่ะใหภ้าพพวกน้ีว่าจะออกหรอืไม่ออก เพราะต้องดูรอบดา้น บางที

แหล่งข่าวดุว่าฮนัโอเค แต่บางทอีาจมผีลกระทบ ต้องวเิคราะหใ์หเ้ยอะ ถ้าจะใหม้ขีอ้น้ีจะต้องมกีาร

ปรกึษาหารอืกบักองบรรณาธกิารอย่างใกลช้ดิในการตดัสนิใจ 



207 
 

คุณเจษฎา อย่างขอ้ 7 เรื่องการใหข้อ้มลูกบัแหล่งขา่วเรื่องการปกป้องสทิธขิองตนเอง ถ้าเราจะเพิม่ไปว่าการให้

ข้อมูล ถ้าเราเปิดเผยแล้วจะส่งผลกระทบอะไรกบัแหล่งข่าวให้เขาตัดสินใจ เพราะที่โน้ตเจอแค่

นักข่าวคนเดยีวตดัสนิใจ กองบรรณาธกิารไม่ได้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ เหมือนกบัของพี่นุ่มที่

นกัขา่วคนนัน้กใ็ชว้จิารณญานของคนคนเดยีวตดัสนิใจ 

อ.ชเนตต ี สว่นมากกไ็ม่ค่อยปรกึษา คดิว่าตนเองอยู่ในพืน้ที ่รูด้ ีอะไรแบบน้ี 

คุณสไุลพร ไม่แต่ว่าถึงอย่างไร คนที่เป็นเจา้ของเรื่องเองเขาต้องมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจไม่ใช่เฉพาะนักข่าว

ทีม่าประชุมกนั เพราะอย่างเช่นเขาอาจจะมองไม่เหน็ถึงในเรื่องผลกระทบ เขาต้องไดม้านัง่ฟังดว้ย 

และคนอื่นตอ้งบอกเขาว่า คดิอนัน้ีหรอืยงั รอบดา้นหรอืยงั แต่ว่าเจา้ตวัเขาตอ้งมามสีว่นร่วมดว้ย 

อ.ชเนตต ี งัน้ก็อาจเติมในส่วนที่พี่ นุ่มพูด ว่าต้องมีการใช้ความระมัดระวังในกองบรรณาธิการ และใน

ขณะเดยีวกนัตอ้งใหแ้หล่งขา่วรบัรูด้ว้ย 

คุณสไุลพร ต้องใหข้อ้มูลรอบดา้นกบัเขาว่าหากเผยแพร่ออกไปจะมอีะไรเกดิขึน้กบัเขาบา้ง อะไรแบบน้ี ซึง่เขา

อาจจะคดิแลว้หรอือาจยงัไม่คดิกไ็ด ้

 

 

หวัข้อ ประเดน็ขา่ว และ ภาษาข่าว 

 

  

ประเดน็ขา่ว ภาษาขา่ว 
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คุณสไุลพร ไม่ควรใชภ้าษาทีส่รา้งอคต ิตองยํ้า ผลติซํ้า อคตทิางเพศทีต่ดัสนิตตีรา เวลาทีเ่ขามาพูดคุยเกีย่วกบั

ขา่ว หรอืคนทีอ่่านขา่วมกีารลอ้ หยอกลอ้กนักม็กีารสะทอ้นทศันคตขิองคนทีอ่่านข่าว ผูป้ระกาศข่าว

เช่นกนัว่าเขามทีศันคตทิีไ่ม่เขา้ใจในเรื่องของการนําไปสูค่วามรุนแรงทางเพศ ในเรื่องอคตต่ิางๆ และ

กค็อื ภาษาเราไม่ไดแ้ยกว่าอะไรควร อะไรไม่ควร จะปนๆ กนัไป สิง่ทีค่วรจะใชค้วรจะใชภ้าษาทีเ่ป็น

กลาง มคีุณค่า และเคารพในสทิธขิองผูห้ญงิ และบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ หรอืผู้หญงิที่

เกีย่วขอ้งกบัเรื่องเพศ เช่น ผูห้ญงิทีบ่รกิารทางเพศ หรอืผู้หญงิที่ใชย้า โดยทัว่ไปสงัคมจะมองแบบ

เหมารวมว่าเขาเป็นคนไม่ดอีะไรแบบน้ี แต่เวลาที่นําเสนอไม่ควรจะใช้อคติไปใช้กบักลุ่มคนต่างๆ 

และไม่นําอตัลกัษณ์ทางเพศของกลุ่มคนบางกลุ่มมาเชื่อมโยงกบัการกระทําผิด เช่น ผู้ใช้ยา แล้ว

จะต้องเป็นโจร ผูใ้ช้ยาต้องไปจีจ้บัตวัประกนั กไ็ม่ใช่ ผูใ้ชย้าทีส่ามารถควบคุมการใชย้าได้กม็ ีหรอื

พนกังานบรกิารตอ้งโกหกหลอกลวง หรอืปลน้แขก แบบน้ีกไ็ม่ใช่ มาขอ้น้ีสรา้งคําใหม่ คอืจรงิๆ กไ็ม่

มกีารตรวจสอบว่าคําบางคําสรา้งอคติอย่างไร เช่น คํา รกัร่วมเพศ คนอาจจะเขา้ใจว่าเป็นกลางๆ 

เป็นภาษาวชิาการ จรงิๆ แลว้รกัร่วมเพศมนักม็กีารตัง้คําถามว่าทําไมกลุ่มน้ีเท่านัน้ถงึร่วมเพศ แลว้

กลุ่มทีเ่ป็นชายหญงิไม่ร่วมเพศหรอืมนักส็ะทอ้นอคต ิต่อไปน้ีหา้มใช้คําว่ารกัร่วมเพศ ใหใ้ชค้ําว่ารกั

เพศเดยีวกนั หรอืคาํว่าสือ่ลามกแบบน้ี เราอาจคดิว่าเป็นคาํทัว่ไปเพราะว่าเราฟังจนชนิแลว้ ในภาษา

กฎหมายกน่็าจะมคีําว่าสื่อลามกดว้ยเหมอืนกนั แต่เรามองว่าสื่อลามกน้ีเป็นการตดัสนิคุณค่าภาพ

ของการมเีพศสมัพนัธ ์จรงิๆ แลว้มนักไ็ม่ไดไ้ปทํารา้ย หรอืทําอนัตรายใคร แต่มนัมกัจะถูกเชื่อมโยง

ว่าเป็นตน้เหตุของการกระทําความรุนแรง หรอืการข่มขนื จากคําว่าสื่อลามกเป็นคําทีม่นีัยยะในเชงิ

ลบ และมกัจะมแีต่ผูช้ายทีเ่สพสือ่อนัน้ี แลว้กม็นัเป็นการใหคุ้ณค่าเกีย่วกบัเรื่องเพศไปในเชงิลบอย่าง

เดยีว ทน้ีีถา้เราไม่ใชค้าํว่าสือ่ลามก เราอาจใชค้าํว่า สือ่รื่นรมยท์างเพศ อนัน้ีมนักเ็ป็นอกีแบบหน่ึงนะ 

มนักส็วงิไปอกีแบบหน่ึง แต่ทางน้ีพอมาแบบน้ีเรากต็ดัสนิใจไม่ไดว้่าเราจะเอาแบบไหนด ีกเ็ลยเป็น

เครื่องหมายคาํถามอยู่ แต่ว่าเวลาทีนํ่าเสนอขา่ว สือ่เคยใชภ้าษาอะไรกนัมากใ็ชอ้นันัน้กนัไป กค็วรจะ

ระมดัระวงัและตรวจสอบว่ามนัเป็นการใหคุ้ณค่าอะไรหรอืไม่ หรอืเป็นการตตีราหรอืผลติซํ้าในเรื่อง

ของเพศ โดยเฉพาะเรื่องการมองผู้หญิงเป็นวตัถุทางเพศทีต่อบสนองความต้องการของผู้ชายกม็า

จากสือ่ลามกน้ี ทีน้ี่หมดแลว้มัง้ภาษาขา่ว มใีครอยากเพิม่เตมิอะไรหรอืไม่คะ กเ็ป็นแค่อนัน้ีนะคะ คอื

ไม่ตดัสนิตตีรา หรอืว่ามอีคต ิเคารพสทิธิ ์

คุณสไุลพร ประเดน็ขา่ว 1) เรากค็ดิว่าขา่วเรื่องผูห้ญงิ เรื่องเพศภาวะทีม่นัส่งเสรมิความเท่าเทยีมมนัไม่ไดม้กีาร

สง่เสรมิเท่าไร มนัไม่มโีต๊ะข่าว ทีม่ที ัง้โต๊ะข่าวกฬีา โต๊ะข่าวการเมอืง โต๊ะข่าวบนัเทงิ โต๊ะข่าวดนิฟ้า
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อากาศ ทน้ีีมนักม็ขีา่วการทีผู่ห้ญงิฆา่สาม ีสว่นใหญ่ไม่มปีระเดน็เบือ้งหลงัทีว่่าทาํไมผูห้ญงิถงึฆ่าสาม ี

เพราะว่าหลายๆ กรณีคือการที่ผู้หญิงถูกกระทํามาก่อน พอนานเข้าก็ทนไม่ไหวจึงฆ่าสามี หรือ

ผูห้ญงิทีไ่ปยุตกิารตัง้ครรภอ์ะไรแบบน้ีค่ะ คอืสื่อนําเสนอแค่ภาพทีเ่ป็นสุดทา้ย เหมอืนการกระทําอนั

นัน้ แต่ไม่ได้มาวเิคราะห์ถึงประเดน็ที่ผู้หญิงต้องไปแก้ปัญหาด้วยวธิกีารนัน้ ในการวเิคราะห์ควร

นําเสนอขา่วใหร้อบดา้นมากกว่าจะไปตดัสนิผูห้ญงิว่าผูห้ญงิไม่ดอีย่างเดยีว 

 2) ควรจะนําเสนอหน่วยงานทีท่าํงานช่วยเหลอืผูห้ญงิไม่ใช่แค่ปวณีา เพราะเหมอืนว่าปวณีาไดซ้ื่อสื่อ

ทุกสือ่แลว้ 
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ผูวิ้จยั 
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