โครงการวิจัย
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ในการนําเสนอรายการโทรทัศน
บนหลักสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี
งานวิจัยฉบับนี้ทําขึ้นเพื่อสํารวจสถานภาพองคความรูเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน
กับประเด็นผูหญิงในสังคมไทย รวมทั้งจัดทําจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติโดย
คํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย ข องสตรี ใ นการนํ า เสนอ
รายการขาว รายการละครและโฆษณาทางสถานีโทรทัศน

จัดทําโดย ดร.ชเนตตี ทินนาม
ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

คํานํา
พระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๘) ประกอบกับ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ กําหนดให้ กสทช. มีอํานาจ
หน้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริม การรวมกลุ่ ม ของผู้ ร ับ ใบอนุ ญ าต ผู้ ผ ลิ ต รายการ และผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็ นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทํา
หน้ าที่จดั ทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพและวิชาชีพและการควบคุมการประกอบ
อาชีพ หรือวิชาชีพ กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม และการจัด ทํามาตรฐานทางจริยธรรมต้อ ง
คํานึงถึงการคุม้ ครองการได้รบั ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนและการคุม้ ครองผู้บริโภคจากการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทัง้ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบ
อาชีพและวิชาชีพขององค์กร
สถานการณ์ด้านจริยธรรมสื่อในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาทางจริยธรรม
ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อปั ญหาทางจริยธรรม ประกอบด้วย บุคลากรสื่อ
องค์ก รธุรกิจ ข้อจํากัด และแนวปฏิบตั ิในการทํางาน ความคลุ มเครือของหลักการทางจริยธรรม การ
ละเมิดจริยธรรมของสื่อมวลชน การขาดความใส่ใจด้านจริยธรรมอย่างจริงจัง นอกจากนัน้ พบว่าการ
เผยแพร่รายการข่าว รายการละครโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการนํ าเสนอเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
และศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรีในหลายด้าน ดังนัน้ สํานักงาน กสทช. ในฐานะองค์กรกํากับดูแลทีม่ ี
ภารกิจในการส่งเสริมให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาต ผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนมีการกํากับดูแลตนเอง/กันเอง
ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงมอบหมายให้ ดร.ชเนตตี ทินนาม ศูนย์จติ ตปั ญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการศึกษาวิจยั การพัฒนาแนวทางปฏิบตั ใิ นการนําเสนอรายการโทรทัศน์บนหลัก
สิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี เพื่อสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับประเด็นสตรี
สํานักงาน กสทช. หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจริยธรรมและแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับรายการโทรทัศน์
รวมทัง้ ข้อ ควรทําและไม่ค วรทํา ในรายการข่าว รายการละครและโฆษณา ที่เป็ นผลการศึก ษาของ
โครงการวิจยั ฯ ฉบับนี้ จะเป็ นคู่มอื การทํางานของสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทัง้
เป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกลไกการกํากับดูแลตนเอง/กันเองในประเทศไทยต่อไป
สํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง
มีนาคม ๒๕๕๙

บทสรุปสําหรับผู้บริ หาร

งานศึกษานี้ มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ของสตรีในการนํ าเสนอข่าวและรายการทางโทรทัศน์ โดยใช้วธิ กี ารศึกษา 1.การวิจยั
เอกสาร (Documentary Research) เก็บข้อ มูล งานวิจยั และวิทยานิพ นธ์ใ นประเทศไทยที่เ กี่ยวกับ
จริย ธรรมสื่อ มวลชนในประเด็น ผู้ห ญิง ย้อ นหลัง 10 ปี ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2548-2557 2. ศึก ษาข้อ บัง คับ
จริยธรรมและแนวปฏิบตั ขิ องสื่อมวลชนในประเด็นผู้หญิงขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย
และกรณีศกึ ษาต่างประเทศ 3. การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) เพื่อพิจารณาหาประเด็น
อคติทางเพศต่อผูห้ ญิงในข่าวและรายการโทรทัศน์ 4.การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ชียวชาญด้าน
ข่าว โฆษณา ละคร และ ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ทํางานด้านผูห้ ญิง ผลการศึกษา
พบว่า จริยธรรมและแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของ
สตรีในการนําเสนอข่าวและรายการทางโทรทัศน์ มีดงั นี้
จริ ยธรรมรายการโทรทัศน์ โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
1. หลักความถูกต้อง
สื่อมวลชนควรยึดหลักการนํ าเสนอความถูกต้องเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่ อผู้หญิง การ
นํ าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน ไม่บดิ เบือน ไม่แต่งเติม และไม่ผลิตซํ้ามายาคติทส่ี ร้างอคติทาง
เพศต่อผูห้ ญิง เนื้อหาข่าวสารต้องสามารถแยกแยะให้ผรู้ บั สารเห็นว่า ข้อเท็จจริงในข่าวความรุนแรงทาง
เพศกับมายาคติซง่ึ ผลิตซํ้าความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาดเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศเป็ นอย่างไร
2.หลักภววิ สยั
การรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิงโดยสื่อมวลชนต้องเป็ นกลาง
ปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็ นอคติจากความรัก ความเกลียดชัง ความกลัว หรือความไม่รู้ ตลอดจนการไม่
ปล่อยให้ความคิดเห็นหรือความรู้สกึ ส่วนตัวเข้าแทรกแซงในการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเพศ
สื่อมวลชนต้องไม่ตดั สิน ไม่ตําหนิ ไม่ตตี รา ไม่ประเมินคุณค่าทัง้ ผูก้ ระทําผิดและผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
ทางเพศ
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3.หลักสิ ทธิ มนุษยชน
ในการปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอนของสื่อมวลชนควรตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูห้ ญิงในฐานะ
ทีเ่ ป็ นมนุ ษย์ซ่งึ มีศกั ดิ ์ศรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศหรือประเด็นที่มคี วามอ่อนไหว
ทางเพศภาวะนัน้ ให้ถือว่าการปกป้ องผู้หญิงซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมีความสําคัญกว่าการ
ได้มาซึ่งเนื้อหาเพื่อการรายงานข่าวหรือการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่นําเสนอภาพผู้หญิงในลักษณะที่
ด้อยค่า ไร้ศกั ดิ ์ศรี และไม่ควรนําเสนอภาพผูห้ ญิงเพื่อแสวงหาประโยชน์ในฐานะวัตถุทางเพศ
4.หลักความเป็ นส่วนตัว
สื่อมวลชนควรคํานึงถึงสิทธิของผู้หญิง โดยเฉพาะผูซ้ ่งึ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศที่จะไม่
ถูกรบกวนในการดําเนินชีวติ สื่อมวลชนควรให้ความเคารพความเป็ นส่วนตัวในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของผูห้ ญิงซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจะต้องไม่ถูกเปิ ดเผย ความ
เป็ นส่วนตัวถือเป็ นสิทธิของบุคคลของผูห้ ญิงทีจ่ ะอยูต่ ามลําพังโดยอิสระและปลอดภัย
5.หลักศีลธรรม
สื่อ มวลชนควรคํานึง ถึง หลักความซื่อ สัต ย์ในการนํ าเสนอเนื้ อ หาอย่างตรงไปตรงมา มีความ
ซื่อสัตย์ต่อการรักษาคํามันสั
่ ญญาทีม่ ไี ว้ต่อแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนมีความ
ซื่อสัตย์ในการเปิ ดเผยตัวตนของผูส้ ่อื ข่าว
6.หลักความหลากหลาย
สื่อมวลชนควรยอมรับในความแตกต่ างของการดํารงอยู่ซ่งึ ความหลากหลายในสังคม ได้แ ก่
วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพนั ธุ์ สีผวิ เพศภาวะ เพศวิถี ในพืน้ ทีส่ ่อื มวลชนหากมีการเปิ ดพืน้ ทีย่ อมรับความ
แตกต่ า งหลากหลายเกิด ขึ้น ก็จ ะยิง่ ทําให้ส่ือ มวลชนสามารถเข้าใกล้ค วามจริง ความยุ ติธ รรม และ
สามารถสร้างทางเลือกและโอกาสใหม่ๆ แก่กลุ่มคนทีม่ คี วามหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มผูห้ ญิงซึง่ มีความ
หลากหลายทัง้ ในแง่บทบาททางสังคมและบทบาททางเพศ
7.หลักความยุติธรรม
สื่อมวลชนควรให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในข่าวความรุนแรงทางเพศ เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องในเหตุการณ์ได้มโี อกาสทีจ่ ะพูด การไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อแหล่งข่าวด้วยเหตุ
แห่งเพศ ควรให้ความสําคัญในการเปิ ดพืน้ ทีใ่ นรายการข่าว/รายการโทรทัศน์โดยให้ทงั ้ หญิงและชาย
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มีโอกาสปรากฏตัวในสัดส่วนที่เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อหาและภาพในรายการข่าว ตลอดจนการใช้
แหล่งข่าวหญิง-ชายในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
8.หลักความรับผิดชอบ
การทําหน้าทีข่ องสื่อมวลชนควรคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็ นสําคัญ ในประเด็นความรุนแรง
ทางเพศต่อผูห้ ญิง สื่อมวลชนควรแสดงความรับผิดชอบโดยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย นําเสนอ
ข้อมูลหน่ วยงาน/องค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ การใช้ขอ้ มูล
ประเภทสถิตเิ พื่ออธิบายความรุนแรงทางเพศในฐานะปั ญหาสังคมแทนที่จะรายงานแบบโศกนาฏกรรม
การขยายข่าวความรุนแรงทางเพศให้มมี ุมมองเชิงสังคม เพื่อให้สงั คมต้องร่วมกันรับผิดชอบและหาทาง
ออกของปั ญหา มิใช่ปล่อยให้เป็ นเพียงปั ญหาส่วนตัวของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
แนวปฏิ บตั ิ ส ําหรับรายการข่ าวและรายการโทรทัศ น์ โ ดยคํานึ ง ถึง สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนและศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ของสตรี
แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการข่าว
1. แหล่งข่าว
- ควรปกปิ ดข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
- การรายงานข่าวควรนํ าเสนอด้วยความเข้าใจในสภาพปั ญหาและเคารพศักดิ ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์ของแหล่งข่าว
- ควรใช้แหล่งข่าวทีห่ ลากหลาย สามารถให้ขอ้ มูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน
- หลีกเลีย่ งการนําเสนอภาพในลักษณะทีม่ กี ารเผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีความขัดแย้ง
- ควรให้คาํ แนะนําแหล่งข่าว เกีย่ วกับข้อมูลหากได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ
แหล่งข่าวจะสามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือ หรือปกป้ องสิทธิของตนเองได้ทไ่ี หน
และต้องดําเนินการอย่างไร
- สื่อมวลชนต้องขออนุ ญาตแหล่งข่าว ในทุกขัน้ ตอนของการทําข่าว
- กรณีทผ่ี ู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นเด็ก การเข้าถึงแหล่งข่าวควรได้รบั ความ
ยินยอมจากตัวเด็กเอง พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือผูด้ แู ลด้วย
- แหล่งข่าวซึ่งถูก กระทําความรุนแรงทางเพศควรได้รบั โอกาสในการตัดสินใจร่ว มกับ
ผูส้ ่อื ข่าว ในการกําหนดประเด็นข่าวและภาพทีน่ ําเสนอ
- ไม่ตดั สินอัตลักษณ์ทางเพศของแหล่งข่าวจากลักษณะทางร่างกายหรือบุคลิกภาพ
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- ควรมีการคุม้ ครองสิทธิของแหล่งข่าวทีเ่ ป็ นผูต้ อ้ งสงสัย/ผูต้ อ้ งหา
- หลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ท่บี ้าน/ที่ทํางาน ของแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทาง
เพศ เป็ นฉากของการนํ าเสนอเรื่อ งราวเหตุ ก ารณ์ ข่าว หรือ เป็ นสถานที่ซ่งึ ใช้ในการ
สัมภาษณ์
- การจําลองสถานที/่ เหตุการณ์ ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศสามารถทําได้ แต่
ต้อ งไม่ใ ช้ส ถานที่เกิด เหตุ จริง และไม่จําลองเหตุ ก ารณ์ โ ดยเน้ นขัน้ ตอนของการเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียด
- ระมัดระวังการอ้างอิงข่าวจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น การอ้างข่าวจากหนังสือพิมพ์ การ
อ้างข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศ เพราะอาจเป็ นการผลิตซํ้าความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
อัน เป็ น ผลจากการไม่ ร ะมัด ระวัง ในการปกป้ อ งสิท ธิข องแหล่ ง ข่า วโดยสื่อ อื่น ๆ ที่
นํามาใช้อา้ งอิง
- สถานีโทรทัศน์ควรมีนโยบายสร้างความหลากหลายให้ปรากฏในพื้นทีข่ องการรายงาน
ข่ า วโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การเพิ่ม บทบาทของผู้ ห ญิง ในฐานะที่เ ป็ นผู้ เ ชี่ย วชาญให้
สัมภาษณ์
- การอ้ า งแหล่ ง ข่ า วที่เ ป็ นผู้ห ญิง หากประเด็ น ข่ า วที่ส ัม ภาษณ์ แ หล่ ง ข่ า วผู้ห ญิง ไม่
เกี่ยวข้อ งกับเรื่อ งครอบครัว ควรหลีก เลี่ยงการเชื่อ มโยงข้อ มูลของพวกเธอกับเรื่อ ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ไม่ควรอ้างอิงว่าแหล่งข่าวผูห้ ญิงคนนัน้ เป็ นภรรยา เป็ น
คุณแม่ หรือเป็ นลูกสาวของใคร

2. การสัมภาษณ์
- สื่อมวลชนไม่ควรตัง้ คําถามทีเ่ ป็ นการเปิ ดแผล ควรคํานึงถึงสภาพจิตใจของแหล่งข่าว
- ระมัดระวังการปล่อยเสียงสัมภาษณ์ขณะที่ตํารวจกําลังสอบสวนผู้ต้องหา เพราะอาจมี
เนื้อหาทีเ่ ป็ นการให้รายละเอียดของเหตุการณ์มากเกินไป
- ต้องให้สทิ ธิแก่แหล่งข่าวในการทีจ่ ะเลือกวิธกี ารปกปิ ดอัตลักษณ์
- การแปลงเสียงสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นเรื่องควร
ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการปกปิ ดอัตลักษณ์
- ควรเลือกสถานที่ในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม ควรเลี่ยงการบันทึกเทปสัมภาษณ์ ใน
สถานทีเ่ กิดเหตุ เพราะอาจนําไปสู่ความรูส้ กึ สะเทือนใจ นอกจากนี้พงึ ระมัดระวังการนํา
แหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมาบันทึกเทปในสตูดโิ อที่มที มี งานอยู่เป็ น
จํานวนมาก เนื่องจากอาจนําไปสู่การเปิ ดเผยตัว
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3. การจัดวางองค์ประกอบมุมกล้อง และการนําเสนอภาพข่าว
- ไม่ควรนํ าเสนอภาพศพ ภาพเปลือย ภาพทีเ่ น้นสรีระเชื่อมโยงด้านเพศของผูถ้ ูกกระทํา
ความรุนแรงทางเพศ
- ไม่ควรนําเสนอภาพทีผ่ หู้ ญิงกําลังถูกกระทําความรุนแรง
- ไม่ควรนํ าเสนอภาพทีม่ ลี กั ษณะล้อเลียน ในด้านความพิการทางร่างกาย รูปร่างหน้าตา
หรือบุคลิกภาพของแหล่งข่าว
- ไม่ควรนํ าเสนอภาพความอ่ อนแอของผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจนนํ าไปสู่การ
สร้างความเร้าอารมณ์ในข่าว
- ภาพถ่ายของผู้เสียหายทัง้ ที่มชี วี ติ และเสียชีวติ จากความรุนแรงทางเพศจะต้องมีการ
ปกปิ ดด้วยเทคนิคต่างๆ
- ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นต้องใช้ภาพ อาจใช้ภาพวาดหรือการ์ตูนแทนภาพถ่ายในเรื่อง
ของความรุนแรงทางเพศหรือในประเด็นทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อแหล่งข่าว
- หลีกเลี่ยงการนํ าแฟ้ มภาพข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในอดีต มานํ าเสนอซํ้าใน
กรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศครัง้ ใหม่
- ควรใช้ความระมัดระวังในการนําคลิปทีเ่ ผยแพร่ในสังคมออนไลน์มาเป็ นภาพข่าว เพราะ
มีโอกาสทีจ่ ะกระทบต่อสิทธิของแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศได้งา่ ย
- ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อควรตรวจสอบเทคนิคในการนํ าเสนอ เช่น มุมกล้อง เสียง แสง และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ทีอ่ าจมีผลต่อมุมมองหรือการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ
4. ประเด็นข่าว
- การกําหนดประเด็นข่าวความรุนแรงทางเพศ ต้องคํานึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อตัว
แหล่งข่าว มากกว่าการคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคม
- การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรนํ าเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าการเน้นอารมณ์
ความรูส้ กึ ของแหล่งข่าว
- การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ไม่ควรอธิบายขัน้ ตอนของการกระทําความรุนแรง
ทางเพศ
- การรายงานข่าวทัวไป
่ ไม่ควรนําประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
การกระทําความผิด
- การรายงานข่าวทัวไป
่ ไม่ควรนําประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
การกระทําความผิด
- ข่าวความรุนแรงทางเพศไม่ควรนํ าเสนอในรูปแบบของข่าวอาชญากรรม ควรนํ าเสนอ
ข้อมูลความรุนแรงทางเพศในฐานะทีเ่ ป็ นปั ญหาสังคมมากกว่าปั ญหาส่วนตัว
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- สื่อมวลชนต้องวิเคราะห์และทําความเข้าใจเรือ่ งระบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ระหว่างหญิงชาย ว่าส่งผลต่อปั ญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงอย่างไร
- สื่อมวลชนควรเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการนําเสนอประเด็นข่าวด้านบวกเกีย่ วกับผูห้ ญิง
- การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศควรเชื่อมโยงความรูข้ า้ มศาสตร์
5. ภาษาข่าว
- ควรระมัดระวังการใช้ภาษาทีเ่ ป็ นการซํ้าเติมความทุกข์ของผูเ้ สียหายในคดีความรุนแรง
ทางเพศ รวมทัง้ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของครอบครัว
- รายการข่าว/รายการเล่าข่าว ไม่ควรใช้ภาษาหยอกล้อ ใช้คาํ อุทานทีแ่ สดงอารมณ์
ความรูส้ กึ ในระหว่างการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ
- ไม่ควรเรียกแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ว่า เหยือ่ แต่ ควรใช้คาํ ว่า ผู้
ผ่านพ้น (survivor)
- หลีกเลีย่ งภาษาข่าวในลักษณะวาทกรรมเชิงลบ และสร้างภาพเหมารวม
- หลีกเลีย่ งภาษาข่าวทีล่ ดทอนความหมายของความรุนแรงทางเพศให้เป็ นเรือ่ งเล็กน้อย
หรือเป็ นเพียงเรือ่ งสนุ ก
- หลีก เลี่ยงภาษาข่าวที่ทําให้เ รื่องความรุนแรงทางเพศเป็ นเรื่อ งกรรมเวร สิ้นหวัง ไร้
หนทางต่อสู้
แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการละคร
- เนื้อหาของรายการละครควรวางอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อเท็จจริงทีป่ ราศจากอคติทางเพศ
- หากเนื้อหารายการละครมีการนําเสนอเกีย่ วกับข้อเท็จจริงซึง่ เกี่ยวข้องกับประเด็น
อนามัยเจริญพันธุ์ หรือ โรคทางเพศ ควรนําเสนอเนื้อหาดังกล่าวโดยตัง้ อยู่บนพืน้
ฐานข้อมูลจากงานวิจยั หรือเป็ นข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ
- เนื้อหาของรายการละครไม่ควรผลิตซํ้าบทบาททางเพศภาวะและเพศวิถแี บบเดิมๆ ควร
นําเสนอบทบาททางเพศภาวะทีม่ คี วามหลากหลาย
- เนื้อหาของรายการละครควรมีการนํ าเสนอภาพความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงใน
พืน้ ทีห่ ลากหลายในสังคม
- เนื้อหาของรายการละครควรนํ าเสนอภาพผู้หญิงที่เป็ นบุคคลหลากหลายทางเพศ ใน
ลักษณะของการเคารพสิทธิและปราศจากอคติ
- ระมัดระวังเรื่องการนํ าเสนอภาพของการกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิงในรายการละคร
ไม่ผลิตซํ้าภาพผู้หญิงเป็ นเหยื่อหรือแสดงให้เห็นการกระทําความรุนแรงอย่างละเอียด
ไม่ควรสร้างค่านิยมทีก่ ่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้หญิงเป็ นวัตถุทางเพศทีส่ ามารถถูก
กระทําความรุนแรงทางเพศได้
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- หากมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศในรายการละคร ควรนําเสนอช่องทาง
การช่วยเหลือผูห้ ญิงทีส่ อดคล้องกับความเป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ
- ควรเพิม่ เนื้อหาทีส่ ่งเสริมให้ผชู้ ายมีความรับผิดชอบในเรือ่ งเพศสัมพันธ์
- เนื้อหาในรายการละครควรนําเสนอภาพทีผ่ หู้ ญิงสามารถพึง่ พาตัวเองได้ในทุกบริบท
แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการโฆษณา
- ไม่ควรนําเสนอเนื้อหาโฆษณาซึง่ สะท้อนอคติทางเพศทีแ่ อบแฝงมาพร้อมกับเนื้อหาการ
เหยียด ชาติกําเนิด ศาสนา สีผวิ วัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์
- ไม่ควรนํ าเสนอภาพผูห้ ญิงในลักษณะทีด่ อ้ ยค่า ไร้ศกั ดิ ์ศรี ไม่นําเรือ่ งสรีระ เพศภาวะ
สถานะทางสังคม และสถานภาพสมรส มาเป็ นประเด็นล้อเลียนในงานโฆษณา
- ไม่นําเสนอภาพผูห้ ญิงเป็ นวัตถุทางเพศเพื่อผูช้ าย ไม่ควรทําให้เรื่องเพศกลายเป็ นสินค้า
ควรถูกพูดถึงในแง่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความเป็ นเพศ
- ระมัดระวังความถูกต้องของการอ้างอิงข้อมูลทางสถิตทิ เ่ี กี่ยวกับเรื่องเพศในงานโฆษณา
เพราะการใช้ขอ้ มูลทางสถิตทิ ่ผี ดิ พลาดในงานโฆษณาอาจกลายเป็ นมายาคติทผ่ี ลิตซํ้า
ความรุนแรงทางเพศได้
- ไม่ควรนําเสนอภาพตายตัว (stereotype) ของบทบาทความเป็ นหญิง เช่น ความเป็ นแม่
ความเป็ นภรรยา แต่ควรนํ าเสนอบทบาทใหม่ ๆ ที่หลากหลายของผูห้ ญิงซึง่ แตกต่าง
จากภาพเดิม
- ไม่ควรตอกยํา้ ภาพตายตัวของผูห้ ญิงในเรือ่ งของวัย โดยเฉพาะผูห้ ญิงสูงอายุในงาน
โฆษณามักถูกทําให้มภี าพอ่อนด้อย พึง่ พาตัวเองไม่ได้ เมือ่ เทียบกับผูห้ ญิงในวัยอื่นๆ
- ไม่สร้างภาพตายตัวว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศทีห่ มกมุ่นอยูก่ บั การบริโภคอย่างไม่มเี หตุผล
- ในงานโฆษณาควรนําเสนอภาพความหลากหลายของครอบครัว ไม่ยดึ ติดกับครอบครัว
ตามอุดมคติ เช่น ครอบครัวที่มแี ต่พ่อ แม่ ลูก แต่ควรมีการนํ าเสนอภาพครอบครัวแม่
เลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัวหลากหลายทางเพศ ให้เป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ของสังคม
- ควรนําเสนอทางเลือกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกับความงามของผูห้ ญิง โดยไม่จาํ กัดเฉพาะ
ความงามในอุดมคติ ควรชีใ้ ห้เห็นว่า ความงามควรเกิดจากการนิยามตัวเองของผูห้ ญิง
ไม่ใช่การกําหนดของผูช้ ายหรือค่านิยมของสังคม
- ไม่ควรนํ าเสนอนัยยะทางเพศผ่านเด็ก ควรจํากัดอายุผูแ้ สดงในงานโฆษณาที่ส่อื นัยยะ
ทางเพศ
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บทที่ 1
บทนํา

ภาพนี้ Alton Grizzle ได้นําเสนอไว้ในบทนํ าของหนังสือ Gender-Sensitive Indicators for
Media
(UNESCO,2012:12) โดยอธิบ ายความสัม พัน ธ์ข อง หญิง ชาย และสื่อ มวลชน ไว้ ว่ า
เปรียบเสมือนการบรรจบของสายนํ้ าในมหาสมุทรซึ่ง มีค วามหนาแน่ น (density) ต่างกัน จึงทําให้ไ ม่
สามารถที่จะรวมกันได้ ทําให้เกิดเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่สี ําคัญ เส้นสีขาวซึ่งนํ าสายนํ้ ามา
บรรจบกันเปรียบเสมือนสื่อมวลชนซึ่งบางครัง้ ทําหน้ าที่ราวกับว่าได้สร้างความกลมกลืนระหว่างหญิง
ชายในฐานะสายนํ้าในมหาสมุทรเดียวกัน ทว่าบางครัง้ ก็กลายเป็ นเส้นแบ่งแยกถาวร เป็ นอุปสรรคสําคัญ
ไม่ให้สายนํ้าทีม่ คี วามหนาแน่ นแตกต่างกันนี้สามารถหลอมรวมเป็ นหนึ่งเนื้อเดียวกัน เปรียบเสมือนอคติ
และความไม่เสมอภาคทางเพศระหว่างหญิงชายทีย่ งั คงดํารงอยูบ่ นพืน้ ทีส่ ่อื มวลชน
การส่ง เสริมความเสมอภาคทางเพศและการพัฒนาศัก ยภาพสตรีใ นงานสื่อ สารมวลชนเป็ น
ประเด็นทีส่ ่อื มวลชนทัวโลกยั
่
งคงให้ความสนใจ จากการประชุมระดับโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาค
ทางเพศ ครัง้ ที่ 1 (Global Forum on Media and Gender) เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร
สื่อ มวลชนทัวโลกที
่
่เ ข้าร่ว มการประชุมดัง กล่ า วได้ประกาศคํ ามันในการปกป้
่
อ งหลัก สิท ธิมนุ ษ ยชน
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและส่งเสริมบทบาทของสตรีในสื่อมวลชน เน้นยํ้าประเด็นความปลอดภัย
ของผูห้ ญิงในสื่อ การไม่อคติ ไม่กดี กันและสร้างความสมดุลในเนื้อหาและในสื่อทุกประเภท ตลอดจนการ
ก่อตัง้ พันธมิตรโลกว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ
การเสริมพลังอํานาจของผู้หญิง (women’s empowerment) และการพัฒนาสื่อมวลชนถือเป็ น
ประเด็นทีส่ ามารถนํามาเชื่อมโยงบรรจบกันได้ สื่อมวลชนปรากฏบทบาทและถูกอ้างอิงอย่างชัดเจนใน

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 1

การเสริมพลังอํานาจของผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยมในคลื่นลูกที่ 2 และ 31 ซึ่งเป็ น
การขับเคลื่อนที่มจี ุดเน้ นในประเด็นของการรื้อทําลายการสร้างภาพเหมารวมและอคติทางเพศในงาน
สื่อ มวลชน ขณะที่ค วามไม่ เ สมอภาคและการสร้า งภาพเหมารวมทางเพศสภาวะยัง คงดํา รงอยู่ใ น
โครงสร้างสังคมและระบบคิดของผู้คน ยิง่ กว่านัน้ ความมีอคติของบรรดาสื่อมวลชนมืออาชีพ ทัง้ หญิงชาย บางครัง้ อาจทําให้ต้องเผชิญต่ อทัศนคติแบบคิดลดทอนซึ่งนํ าไปสู่ข้อจํากัดในการนํ าเสนอเนื้อหา
ประเด็นผูห้ ญิงและเพศสภาวะอย่างไม่รอบด้าน (UNESCO,2012:15)
จากรายงานสถานการณ์ส่อื มวลชนกับประเด็นความเสมอภาคทางเพศในระดับโลก โดย Global
Media Monitoring Project (GMMP) (ข่าวสด 10 มกราคม 2557) ระบุว่า ในการสํารวจปี 2010 ภาพ
การถูกกดขีท่ างเพศของสตรีทวโลกยั
ั่
งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมากกว่าผู้ชาย เหยื่อทีป่ รากฏในการนํ าเสนอ
ข่าวคิดเป็ นร้อยละ 18 ขณะทีเ่ หยื่อผูช้ ายมีเพียงร้อยละ 8 เท่านัน้ ผลการสํารวจยังพบว่าสื่อมวลชนมัก
นําเสนอข่าวทีแ่ หล่งข่าวหรือเหยือ่ ในข่าวเป็ นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย ขณะทีส่ ่อื ทีน่ ําเสนอเรื่องเกี่ยวกับสตรี
โดยเฉพาะคิดเป็ นร้อยละ 13 และเพียงร้อยละ 6 เท่านัน้ ทีเ่ น้นประเด็นความเสมอภาคทางเพศ สื่อถึงร้อย
ละ 46 ยังคงนําเสนอเนื้อหาทีต่ อกยํ้าแนวคิดเรื่องความแตกต่างทางเพศ คิดเป็ นเกือบ 8 เท่าของสื่อที่
พยายามจะนํ าเสนอมุมมองที่ท้าทายเรื่อ งความไม่เ ท่ า เทียมทางเพศ และส่ ว นใหญ่ มกั นํ า เสนอโดย
ผูส้ ่อื ข่าวทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย และเพียงร้อยละ 10 ของสื่อในภาพรวมเท่านัน้ ทีน่ ํ าเสนอเรื่องสิทธิ
มนุ ษยชน
สําหรับสถานการณ์ในประเทศไทย รายงานสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ ปี 2556 โดยมูลนิธ ิ
หญิงชายก้าวไกลได้เก็บรวมรวมสถิตขิ ่าวความรุนแรงทางเพศในปี 2556 จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ
พบว่าการนํ าเสนอข่าวเกี่ยวกับผูห้ ญิง พบในพืน้ ที่ของ ข่าวข่มขืน มากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวอนาจาร
ข่าวพยายามข่มขืน ข่าวรุมโทรม ตามลําดับ (มูลนิธหิ ญิง ชายก้าวไกล,2557:27) นอกจากนี้ จากการ
เก็บข้อมูลรายการข่าวโทรทัศน์ จํานวน 6 ช่อง ในเดือน สิงหาคม 2557 พบว่า รายการข่าวโทรทัศน์ม ี
การใช้ภาษาทีส่ ะท้อนอคติทางเพศมากกว่าการนํ าเสนอเนื้อหาทีเ่ น้นความเท่าเทียมทางเพศ ผูห้ ญิงถูก
นํ าเสนอในฐานะที่เป็ นเหยื่อ (victim) มากกว่าผู้ผ่านพ้น (survivor) และมีการนํ าเสนอเนื้อหาที่ละเมิด
ความเป็ นส่วนตัว/ละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ต่อผู้หญิง เป็ นจํานวนสูงถึง 226 ครัง้ ขณะที่การ
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ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมพลังของผู้หญิง เริม่ ตัง้ แต่ทศวรรษ 1900s สตรีนิยมคลื่นลูกที่ 1 เกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้องสิทธิในการเลือกตัง้ ของผู้หญิง ซึ่งเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ในปี 1845 และขยายอาณาบริเวณไปยังหลาย
ประเทศ สตรีนิยมคลื่นลูกที่ 2 เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยผู้หญิงให้เป็ นอิสระ ซึง่ เป็ นการต่อสูท้ ่มี ากไป
กว่าการเรียกร้องสิทธิในการเลือกตัง้ เริม่ ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศในทศวรรษ 1960s
สตรีนิยมคลื่นลูกที่ 2 ขยายพื้นทีข่ องการปลดปล่อยผูห้ ญิงไปสู่มติ ทิ างสังคมและวัฒนธรรม ซึง่ รวมถึงการสร้างภาพที่
ผิดเพีย้ นไปจากความเป็ นจริงเกีย่ วกับผูห้ ญิงในงานโฆษณาและสือ่ มวลชน ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นธรรม การเข้าถึงโอกาส
ในอาชีพของผูห้ ญิง ส่วนสตรีนิยมคลื่นลูกที่ 3 เป็ นการทํางานเชิงลึกโดยตัง้ คําถามถึง บทบาทตามเพศ (gender roles)
ของผูค้ นในสังคม การเรียกร้องทีส่ าํ คัญของสตรีนิยมคลื่นลูกที่ 3 คือ การมีบทบาทตามเพศทีต่ ายตัวมีส่วนสร้างความ
ไม่เท่าเทียมในสังคมและเป็ นการจํากัดทางเลือกและอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็นของปั จเจกบุคคล
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 2

นําเสนอทางออกของปั ญหาความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิง รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลในเชิงสถิติ กฎหมาย ยัง
ไม่มกี ารเน้นมากนักในรายการข่าวโทรทัศน์ (Tinnam,2015:78)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน (ครัง้ ) ของเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นความเสมอภาคทางเพศในข่าวโทรทัศน์
ในรอบ 30 วัน (สิงหาคม 2557)
ประเด็น
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 NBT ThaiPBS
จํานวนครัง้ ในการนํ าเสนอภาษาแสดง
3
6
1
3
อคติทางเพศ
จํานวนครัง้ ทีน่ ํ าเสนอเนื้อหาเน้นความ
1
1
1
เท่าเทียมทางเพศ
จํานวนครัง้ ทีห่ ญิงถูกนํ าเสนอในฐานะ
20
8
44
18
13
15
เหยือ่
จํานวนครัง้ ทีห่ ญิงถูกนํ าเสนอในฐานะผู้
2
3
5
1
2
2
ผ่านพ้น
จํานวนครัง้ ของเนื้อหาทีล่ ะเมิดความ
39
18
69
34
38
28
เป็ นส่วนตัว/ละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ น
มนุ ษย์
จํานวนครัง้ ทีม่ กี ารใช้ขอ้ มูล สถิติ
4
1
3
1
8
กฎหมาย นําเสนอข้อมูลความรุนแรง
ทางเพศในฐานะทีเ่ ป็ นปั ญหาสังคม
มากกว่าปั ญหาส่วนตัว
จํานวนครัง้ ทีม่ กี ารนําเสนอข้อมูล
1
2
องค์กรทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือต่อ
ปั ญหาความรุนแรง

รวม
13
3
118
15
226
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ทัง้ นี้ เ มื่อ พิจารณาจากพื้น ที่ก ารรายงานข่า วของสื่อ มวลชนจะพบว่า การนํ าเสนอเนื้ อ หาใน
ประเด็นผู้หญิงมักกระจุกตัวอยู่ภายใต้วธิ คี ดิ ที่มอง “ผูห้ ญิง” ผูกโยงกับ “เรื่องเพศ” การนํ าเสนอเนื้อหา
เกีย่ วกับผูห้ ญิงจึงกลายเป็ นแค่การเน้นภาพสรีระและความสัมพันธ์ทางกาย จึงทําให้การนํ าเสนอเนื้อหา
ในพืน้ ที่ของความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิงจึงเป็ นการรายงานในระดับความรุนแรงทางตรง ซึง่ หมายถึง
ความรุนแรงซึง่ เห็นได้ดว้ ยตาเปล่าและรับรูไ้ ด้ทางประสาทหู เช่น การข่มขืน การสัมผัสร่างกายโดยไม่
ยินยอม ตลอดจนการทุบตี การจิกผม การขู่ตะคอก การด่าทอ การฆ่าอันสืบเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศ
เป็ นต้ น ตัว อย่ า งองค์ ป ระกอบของการรายงานข่ า วความรุ น แรงทางเพศ มัก ให้ ค วามสํ า คัญ กับ
องค์ประกอบไม่กอ่ี ย่างทีเ่ ป็ นความรุนแรงทางตรงซึง่ เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เช่น การสูญเสียเยื่อพรหมจรรย์
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 3

คราบอสุจ ิ ร่องรอยการต่อสู้ บาดแผลบนเรือนร่าง สรีระผูห้ ญิง เสือ้ ผ้าการแต่งกายของผูห้ ญิง สื่อลามก
ยาเสพติด สถานที่เกิดเหตุในทีเ่ ปลี่ยว ความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจของผูก้ ระทําความผิด ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจในกรณีทเ่ี ป็ นการข่มขืนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาจากกรอบสิทธิมนุ ษยชนร่วมกับแนวคิดด้านเพศภาวะและเพศวิถี พบว่า ประเด็น
สิทธิมนุ ษยชน ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์คอื ส่วนทีห่ ายไปในการนํ าเสนอเนื้อหาประเด็นผู้หญิง กรอบคิด
ดังกล่าวนี้สมั พันธ์โยงใยกับการมองความรุนแรงต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็ นปั ญหาของความสัมพันธ์เชิง
อํานาจมากกว่าจะเป็ นปั ญหาเรื่องเพศ กล่าวคือ การเกิดขึ้นของความรุนแรงต่ อผู้หญิงเริม่ จากการที่
สถาบันสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ ได้ทําหน้าทีใ่ นวางบทบาทความ
เป็ นเพศภาวะหนึ่งให้ดอ้ ยและมีคุณค่าตํ่ากว่าอีกเพศภาวะ เช่น การทีส่ งั คมไทยให้คุณค่าความเป็ นหญิง
อยูใ่ นสถานะทีต่ ้อยตํ่ากว่าความเป็ นชาย และความเชื่อเช่นนี้มรี ากลึกฝั งแน่ นในฐานคติของสถาบันหลัก
ต่าง ๆ เช่น ศาสนา อุดมการณ์ ครอบครัว การศึกษา สื่อมวลชน จารีตประเพณี และระบบความเชื่อต่าง ๆ
ทําให้ผหู้ ญิงยอมรับสถานะทีด่ อ้ ยกว่าโดยไม่ตงั ้ คําถามและทําให้ผหู้ ญิงส่วนใหญ่ยอมรับความรุนแรงที่ม ี
ต่อตนเอง และสังคมกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยเข้าใจว่าเป็ นปั ญหาเชิงปั จเจกในด้านร่างกายและ
สรีระของผูห้ ญิงมากกว่าเป็ นปั ญหาการประกอบสร้างความคิดความเชื่อของสังคม ทําให้ความรุนแรงเชิง
โครงสร้างและวัฒนธรรมเหล่านี้เป็ นตัวหล่อเลีย้ งให้ความรุนแรงทางตรงดํารงอยู่และนํ าไปสู่การละเมิด
สิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
ในด้านองค์กรวิชาชีพซึ่งมีหน้าทีค่ วบคุมจริยธรรมสื่อมวลชน ข้อบังคับจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ประเด็นผู้หญิงถูกเขียนไว้อย่างกว้างภายใต้กรอบ “สิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์” โดย
ข้อบังคับจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ซึง่ เกีย่ วข้องกับ “ผูห้ ญิง” ปรากฏใน ข้อ 15
ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมิให้ล่วงละเมิด
ศัก ดิ ์ศรีค วามเป็ นมนุ ษ ย์ของบุ ค คลที่ต กเป็ นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้อ งให้
ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุ ษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส
ในการเสนอข่ า วตามวรรคแรกต้ อ งไม่ เ ป็ นการซํ้ า เติ ม ความทุ ก ข์ ห รื อ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี และผูด้ อ้ ยโอกาสนัน้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/)
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นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านและป้ องกันการนํ าเสนอข่าวและภาพข่าวที่
หมิน่ เหม่ต่อการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในกรณีของเด็กและสตรี สภาการหนังสือพิมพ์จงึ ได้ออกแนวปฏิบตั ิ
เรือ่ ง การเสนอข่าวและภาพข่าวผูห้ ญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2549 ซึง่ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี้ได้
ปกป้ องผูห้ ญิงทีต่ กเป็ นผูถ้ ูกกระทําทางเพศ ดังนี้
1) หนังสือพิมพ์จะไม่เปิ ดเผย ชื่อ ชื่อสกุลหรือตําบลที่อยู่ของผู้หญิงและเด็กที่ถูก
ละเมิดทางเพศ รวมทัง้ ชื่อ ชื่อสกุลและตําบลทีอ่ ยู่ของญาติของผูเ้ สียหาย ไม่ว่า
กรณีใด ๆ หรือสิง่ ที่ทําให้รู้หรือสามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทาง
เพศเป็ นใคร
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 4

2) สําหรับในกรณีท่ผี ู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศได้รบั อันตรายถึงแก่ชวี ติ
ต้องไม่เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวผู้เสียชีวติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดของครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หรือ
เพื่อแสวงหาประโยชน์สาํ หรับตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
3) ในการพาดหัว ข่าว โปรยข่ าว หรือ การนํ า เสนอรายละเอียดของเนื้ อ หาข่า ว
ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง ทัง้ ใน
เรื่อ งการใช้ภาษาและการคํานึงถึงหลัก สิทธิมนุ ษ ยชน และไม่ตอกยํ้าให้เ กิด
ความเข้าใจผิดเกีย่ วกับทัศนคติเรือ่ งเพศอันเนื่องมาจากการละเมิดทางเพศนัน้
4) หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพมิ พ์ภาพข่าวของผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ
ไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่ว่าผูท้ ถ่ี ูกละเมิดทางเพศนัน้ จะเสียชีวติ หรือไม่กต็ าม
5) ในกรณี ท่ี ผู้ ห ญิ ง และเด็ ก ที่ ถู ก ละเมิด ทางเพศ ได้ ร ับ อั น ตรายถึ ง แก่ ชี ว ิ ต
หนังสือพิมพ์อาจลงตีพมิ พ์ภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวติ ขณะมีชวี ติ ได้ ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จติ ใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใด
ของครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื โดย
มิชอบ
(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/117/53/)
จะเห็นได้ว่าข้อ บังคับจริยธรรมดังกล่าวพยายามมุ่งเน้ นที่การให้ความคุ้มครองผู้หญิงภายใต้
กรอบสิทธิมนุ ษยชนซึง่ ปกป้ องข้อมูลส่วนตัวของผู้หญิงในฐานะทีถ่ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศรวมทัง้
การระมัด ระวัง ในเรื่อ งการใช้ภาษาซึ่ง อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อ นเกี่ยวกับวิธ ีค ิด ในเรื่อ งเพศ
อย่างไรก็ตามด้วยกรอบคิดเรื่องผู้หญิงในข้อบังคับจริยธรรมดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการรือ้ ทําลาย
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมทีจ่ ดั วางความสัมพันธ์ของเพศภาวะให้อยู่ในลักษณะทีไ่ ม่สมดุล
ในเชิงอํานาจ ข้อเสนอทีม่ ตี ่อข้อบังคับจริยธรรมสื่อมวลชน ต้องขยายอาณาบริเวณความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่อง “ผู้ห ญิง ” ซึ่ง ไม่ควรกระจุกตัวอยู่ใ นพื้นที่ของการรายงานข่าว และการมุ่ง เน้ นไปที่ปัญ หาความ
รุนแรงทางเพศแต่เพียงอย่างเดียวโดยควรขยายอาณาบริเวณให้ครอบคลุมขึน้ ในปริมณฑลอื่น ๆ ของ
สื่อมวลชน เช่น รายการละครและโฆษณา กลไกสําคัญในการถอดรือ้ อคติทางเพศทีม่ ตี ่อผู้หญิง ต้องใช้
การกระตุน้ ให้สงั คมโดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่อมวลชนต้องปรับเปลีย่ นฐานคิดเกีย่ วกับเพศ การเขียนข้อบังคับ
จริยธรรมในประเด็นผู้หญิงอย่างกว้างเช่นนี้ อาจส่งผลทําให้การนํ าไปบังคับใช้ในระดับภาคปฏิบตั กิ าร
ของสื่อมวลชนเกิดขึน้ ได้ยาก
งานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิ ในการนําเสนอรายการโทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุ ษยชน
และศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี” จึงต้องการทีจ่ ะพัฒนากรอบแนวทางการนํ าเสนอรายการโทรทัศน์
ในประเด็นผูห้ ญิงภายใต้หลักการสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ เพื่อให้หน่ วยงานทีม่ หี น้าที่
กํากับดูแล เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) รวมทัง้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน สามารถใช้ตรวจสอบเชิงจริยธรรมในการรายงานข่าวและ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 5

รายการโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อมวลชนทุกประเภทบนพืน้ ฐานของความเสมอภาคทางเพศ
คุณค่าของงานวิจยั เรื่องนี้จะสามารถเป็ นเครื่องมือช่วยในการทํางานของสื่อมวลชนในการตรวจสอบ
จริยธรรมด้านเนื้อหา ให้เป็ นการนํ าเสนอเนื้อหาทีม่ คี วามถูกต้อง (Accuracy) มีความสมดุลและยุตธิ รรม
(Balance and Fairness) ปลอดจากอคติ (Objectivity) และคํานึงถึงสิทธิมนุ ษยชน (Human Rights)
สื่อมวลชนเองก็จะสามารถเป็ นผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลงในสังคม จากเดิมที่เป็ นสังคมซํ้าเติมผูถ้ ูกกระทํา
และเต็มไปด้วยการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ ไปสู่สงั คมปั ญญาทีป่ ราศจากอคติในเรื่องเพศ และเพื่อ
การสร้างสังคมแห่งการรูเ้ ท่าทันสื่อซึง่ เป็ นสังคมทีพ่ งึ ปรารถนา
1. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อสํารวจสถานภาพองค์ความรูเ้ รือ่ งจริยธรรมสื่อมวลชนกับประเด็นผูห้ ญิงในสังคมไทย
2. เพื่อ สํารวจข้อ บัง คับจริยธรรมและแนวปฏิบตั ิของสื่อมวลชนในประเด็นผู้ห ญิงขององค์ก ร
วิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทยและกรณีศกึ ษาจากต่างประเทศ
3. เพื่อวิเ คราะห์ก รณีศึกษาข่าวและรายการโทรทัศน์ ท่มี ปี ั ญหาด้านอคติทางเพศในประเด็น
ผูห้ ญิง
4. เพื่อสร้างแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของ
ผูห้ ญิงในการนําเสนอข่าวและรายการทางโทรทัศน์
2. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้มขี อบเขตการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับจริยธรรมสื่อมวลชนย้อนหลัง 10 ปี ร่วมกับวิเคราะห์
ข้อ บัง คับจริยธรรมและแนวปฏิบตั ิของสื่อ มวลชนในประเด็นผู้ห ญิงขององค์ก รวิชาชีพ สื่อ มวลชนใน
ประเทศไทยและกรณีศึก ษา ดัช นี ช้ีว ัด ความอ่ อ นไหวทางเพศภาวะสํา หรับ สื่อ (Gender-Sensitive
Indicators for Media) ของ UNESCO แนวทางเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อ (Broadcasting for All: Focus on Gender) ( Asia Media Summit, 2011) และ
หลักการเชิงจริยธรรมสําหรับการรายงานข่าวเกีย่ วกับผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรงทางเพศ โดย UNFPA
2. การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) เพื่อพิจารณาหาประเด็นอคติทางเพศต่อผู้หญิงใน
ข่าวและรายการโทรทัศน์ ใช้แหล่งข้อมูลรายการโทรทัศน์จาก www.youtube.com โดยใช้คําสําคัญใน
การค้นหารายการโทรทัศน์เพื่อนํ ามาวิเคราะห์ ได้แก่ “ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง” “ข่มขืน” “อนาจาร” “เพศ”
“ความรุนแรงในครอบครัว” “อุ้มบุญ” “การค้าบริการทางเพศ” “การค้ามนุ ษย์” “ท้องไม่พร้อม” “แม่วยั ใส”
และศึกษาจากเนื้อหารายการโฆษณา ในช่วงละครหลังข่าว ของสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ซึ่ง
เป็ นสถานีทม่ี เี รตติง้ สูงสุด โดยจะเก็บข้อมูลงานโฆษณา ในเดือนกรกฎาคม 2558
3. การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) บรรณาธิการ/ผู้ส่อื ข่าวซึ่งรายงานข่าวประเด็นผู้ห ญิง
นักวิชาการด้านการสื่อข่าว นักวิชาการด้านเพศสภาวะ/เพศวิถีซ่งึ ศึกษาด้านการวิเคราะห์ข่าว ผู้ผลิต
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ละคร/โฆษณา นักวิชาการด้านละคร/โฆษณา นักวิชาการด้านเพศสภาวะ/เพศวิถีซ่งึ ศึกษางานละคร/
โฆษณา ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมทีท่ าํ งานด้านผูห้ ญิง
3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. องค์กรทีท่ ําหน้าทีก่ ํากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และองค์กรวิชาชีพ มีแนวปฏิบตั ิ (Guideline) ในการนํ าเสนอข่าว
และรายการทางสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
2. ผู้ส่อื ข่าวและกองบรรณาธิก ารข่ าว รวมทัง้ ฝ่ ายรายการของสถานี ว ิท ยุก ระจายเสียงและ
โทรทัศน์ สามารถใช้แนวปฏิบตั ิ (Guideline) ในการนํ าเสนอข่าวและรายการทางสื่อกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ บนหลักสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของสตรี เพื่อตรวจสอบเนื้อหารายการที่
ออกอากาศไม่ให้กระทบสิทธิมนุ ษยชนของสตรี
3. การมีแ นวปฏิบ ัติ (Guideline) ในการนํ า เสนอข่ า วและรายการทางสื่อ กระจายเสีย งและ
โทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของสตรี จะมีส่วนสําคัญทําให้ ผูต้ กเป็ นข่าว
ซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง ได้รบั การนําเสนอในลักษณะทีม่ กี ารปกป้ องสิทธิความเป็ นส่วนตัว และ
เคารพในสิทธิมนุ ษยชน และสามารถใช้ชวี ติ หลังการตกเป็ นข่าวได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี
4. ประชาชนในฐานะผูร้ บั สารสามารถมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลสื่อมวลชน ให้รายงานข่าวโดย
ปราศจากอคติทางเพศ โดยการใช้แ นวปฏิบตั ิ (Guideline) ในการนํ า เสนอข่า วและรายการทางสื่อ
กระจายเสียงและโทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของสตรีเพื่อตรวจสอบเฝ้ า
ระวังเนื้อหาในรายการทางสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั สังคมการรูเ้ ท่า
ทันสื่อ
4. ตัวชี้วดั ผลผลิ ต
1. มีแนวปฏิบตั ิ (Guideline) ในการนํ าเสนอข่าวและรายการทางสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์
บนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของสตรี
2. มีขอ้ เสนอแนะที่ควรทําและไม่ควรทําในประเด็นสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
ของสตรี ในรายการโทรทัศน์
3. มีงานวิจยั เกีย่ วกับผูห้ ญิงและปั ญหาเชิงจริยธรรมในประเทศไทยทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
4. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสํานักงาน กสทช. ในการกํากับดูแลกันเอง เพื่อปกป้ องสิทธิ
มนุ ษยชน และศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของกลุ่มสตรี
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บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ใช้ในงานวิ จยั
งานศึก ษาเรื่อ ง “การพัฒ นาแนวทางปฏิบ ัติใ นการนํ า เสนอรายการโทรทัศ น์ บ นหลัก สิท ธิ
มนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี” ใช้แนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ดังนี้
1.แนวคิดวาทกรรม
2.แนวคิดจริยธรรมสื่อมวลชน
3.แนวคิดสตรีนิยม
1. แนวคิ ดวาทกรรม
คําถามสําคัญทีแ่ นวคิดสกุลโครงสร้างนิยม 2พยายามหาคําตอบให้กบั ความเป็ นจริงก็คอื ภาษา
สร้างความเป็ นมนุ ษย์หรือแท้จริงแล้วมนุ ษย์ต่างหากทีเ่ ป็ นผูก้ ําหนดภาษา สําหรับMichel Foucault นัก
ปรัชญาชาวฝรังเศสมองว่
่
า การตัง้ คําถามดังกล่าวเป็ นจุดเริม่ ต้นของการทําความเข้าใจถึงรากที่มาของ
คําว่า “วาทกรรม” (ชเนตตี ทินนาม,2551)
Foucault มีแนวคิดคล้ายกับนักคิดโครงสร้างนิยมในประเด็นทีว่ ่ามนุ ษย์มไิ ด้เป็ นผูบ้ งการกําเนิด
ภาษา หากแต่ มนุ ษย์กําเนิดมาท่ามกลางภาษาที่มกี ารสื่อสารกันทัวไป
่ และเมื่อมีการสื่อความออกไป
วาทกรรมนัน้ ก็มไิ ด้มมี นุ ษย์ผใู้ ดเป็ นเจ้าของ มนุ ษย์จงึ เป็ นผูท้ ่ถี ูกกําหนดว่าจะพูด แสดงออกผ่านวาทกรรม
ทีค่ รอบคลุมวิถชี วี ติ ของพวกเขาทัง้ หลาย แต่กระนัน้ วาทกรรมมิได้มสี ถานะเป็ นภาษาและมิได้สมั พันธ์
กับความเป็ นจริง หากแต่วาทกรรมเป็ นระบบทีแ่ สดงยุทธวิธอี นั จะทําให้มนุ ษย์รบั รูค้ วามเป็ นจริง วาทกรรม
จึง ถือ เป็ นตัว กําหนดความรุนแรงต่ อ สรรพสิ่ง เนื่ อ งจากวาทกรรมถู ก สร้า งขึ้นมาจากความแตกต่ า ง
ระหว่างสิง่ ที่ผคู้ นนิยามว่ามันถูกต้อง ณ ชัวขณะเวลาหนึ
่
่ง ภายใต้กฎเกณฑ์ของไวยากรณ์และเหตุผลที่
ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นชุดเดียวกัน ภายใต้วาทกรรมจะมีบางสิง่ ทีส่ ามารถให้นิยามได้ก่อตัวขึน้ มาและพร้อมที่
จะผันแปรกลายไปเป็ นอีกสิง่ หนึ่ง (Foucault,1972:63)
ในงาน The Archaeology of Knowledge & the Discourse on Language (Foucault,1972:3039,65-66,216,228) Foucault ได้เสนอข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการก่อรูปของวาทกรรมว่า วาทกรรมคือ
ถ้อยคําทีม่ รี ปู แบบแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทส่ี อดคล้อง โต้แย้ง หรือเป็ นส่วนเสริมแต่ง
กับชุดวาทกรรมอื่น ความสัมพันธ์ของวาทกรรมก่อให้เกิดการยอมรับในสิง่ หนึ่งหรือการกีดกันออกไป
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แนวคิดสกุลโครงสร้างนิยม (Structuralism) มีหลักสําคัญทีก่ ารศึกษาการดํารงอยู่ของความสัมพันธ์และหน้าทีต่ ่าง ๆ
ในระบบ มองภาษาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการสื่อความหมายภายใต้ระบบไวยากรณ์ มนุ ษย์ไม่ได้เป็ นผู้สร้างภาษา แต่
ภาษาเป็ นผูพ้ ูดกับมนุ ษย์ ภาษาเป็ นผูส้ ถาปนาความเป็ นมนุ ษย์ ต่อมาแนวคิดนี้ได้ถูกโต้แย้งและมีอทิ ธิพลต่อการเกิด
แนวคิดในยุคหลัง ได้แก่ แนวคิดหลังสกุลโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) เป็ นแนวคิดทีไ่ ม่เชื่อในเรื่องของการมีอยู่
ดํารงอยู่ มองสรรพสิง่ ว่ามีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา แนวคิดนี้ใช้การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาเป็ นเครื่องมือ ประเด็น
หลักคือ ไม่มโี ครงสร้างหรือองค์ประธานทีต่ ายตัว สรรพสิง่ เปลีย่ นแปลงอยู่ทุกขณะ
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มนุ ษย์ไม่มอี สิ ระที่จะพูดอะไรได้อย่างง่ายดาย กฎของการกีดกัน (rules of exclusion) ครอบคลุมอยู่
ทัวไปในทุ
่
กสัง คมทัง้ ยังเป็ นตัวกํ าหนดและจํากัดขอบเขตของวาทกรรม ว่าการผลิตวาทกรรมจะถูก
ควบคุม เลือ กสรร ตกแต่งและจ่ายแจกอย่างไร วาทกรรมจึง เป็ นเสมือนกิจกรรมที่เริม่ จากการเขียน
จากนัน้ นํ าไปสู่การอ่าน แลกเปลี่ยนจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ทก่ี ระจัดกระจายในห้วงขณะเวลาหนึ่ง การ
ก่อตัวของวาทกรรมมีการกล่าวอ้างถึงตัวเองหรือสิง่ หนึ่งเสมอ กระนัน้ เอกภาพของวาทกรรมมิใช่แค่การ
มีอยู่ของวัตถุหรือโครงสร้างใด แต่อยู่ท่กี ารตอบโต้ของวาทกรรมนัน้ ต่ อกฎที่มอี ํานาจในการนิยามสิง่
ต่าง ๆ ให้มคี วามผันแปรและแตกต่าง
วาทกรรมจึงมิได้มอี ํานาจแค่เพียงการทําหน้ าที่ส่อื ความ หากแต่ เป็ นเครือข่ายของกฎเกณฑ์
ค่านิยม ความรับรู้ ความเข้าใจร่วม มาตรฐาน ความเชื่อ ในเรือ่ งต่าง ๆ ของชีวติ มนุ ษย์ วาทกรรมมาจาก
การสื่อสารของคนจํานวนมาก จนยากทีจ่ ะรูท้ ม่ี าและไม่มผี ใู้ ดสามารถอ้างความเป็ นเจ้าของวาทกรรมนัน้
ได้ เราจะต้ อ งทํ า ความเข้า ใจต่ อ วาทกรรมในฐานะที่เ ป็ น ชุ ด ของความไม่ต่ อ เนื่ อ ง 3ซึ่ง ไม่ ม ลี ัก ษณะ
เหมือ นกัน หรือ คงที่ต ายตัว ทัง้ หมด วาทกรรมไม่ส ามารถแบ่งแยกได้แ ค่ เ พียงวาทกรรมที่ไ ด้รบั การ
ยอมรับและวาทกรรมทีถ่ ูกกีดกันออกไป หรือเฉพาะวาทกรรมที่มอี ํานาจ วาทกรรมมีความหลากหลาย
ซับซ้อนยิง่ กว่านัน้ การวิเคราะห์วาทกรรมจะต้องเปิ ดใจยอมรับต่อกระบวนการทีไ่ ม่คงทีท่ ว่าเต็มไปด้วย
ความหลากหลาย วาทกรรมจะเป็ นทัง้ เครื่องมือ ผลของอํานาจ และ ยังเป็ นอุปสรรคขัดขวางยุทธวิธขี อง
การต่ อต้าน ดังนัน้ วาทกรรมจึงเป็ นทัง้ ตัวส่งผ่าน สร้างเสริมพลัง และทําลายอํานาจลงอย่างราบคาบ
(Foucault, 1978: 100-101)
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ขณะเดียวกันวาทกรรมยังมิได้ขน้ึ อยู่กบั ความหมายหรือความตัง้ ใจของผูใ้ ช้ภาษาหากแต่ขน้ึ อยู่
กับระบบตรรกะภายในของวาทกรรมเอง ดังนัน้ การยอมรับว่าประโยคความรูใ้ ดถูกประโยคความรูใ้ ดผิด
จึงไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั กฎเกณฑ์ของวาทกรรมอย่างเดียว ปฏิบตั กิ ารวาทกรรมยังต้องสัมพันธ์กบั สถานภาพ
และบทบาทของผูเ้ สนอความจริงด้วยว่ามีสถานภาพทางสังคมเป็ นอย่างไร การก่อตัวของวาทกรรมจึง
ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ทางสังคม เช่น ระบบความคิด (episteme) ซึง่ เป็ นกลไกทางวาทกรรมที่
ทําให้สามารถแยกแยะบางประโยคออกจากประโยคชนิดอื่น ๆ ได้ (Foucault, 1984 ใน ธเนศ วงศ์ยาน
นาวา 2532:19) ระบบความคิดจึงเป็ นตัวสะท้อนความสัมพันธ์ของวาทกรรมทําให้เห็นสนามวาทกรรมที่
กระจัดกระจายไม่สน้ิ สุด(a space of dispersion) (Foucault,1977:55)
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การวิเคราะห์วาทกรรมเป็ นแนวคิดที่ปฏิเสธความต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ลดทอนความสําคัญของความหลากหลายที่
กระจัดกระจายในเหตุการณ์ใด ๆ ทีจ่ ะมาประสานผันแปรกลายเป็ นวาทกรรมชุดใหม่ โลกไม่ได้เรียบง่าย ถึงขนาดทีจ่ ะ
ลดทอนความซับซ้อนให้เหลือเพียงธาตุแท้เดียวหรือแกนของประวัตศิ าสตร์ได้ โลกมิได้เรียบง่ายขนาดจะระบุจุดหมาย
ปลายทางหรือคุณค่าสําคัญที่สุดได้ ทว่าโลกเป็ นที่รวมของสารพัดเหตุการณ์ท่เี ข้ามาปะทะประสานอย่างหาระเบียบ
ไม่ได้ Foucault ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเราไม่สามารถชี้ชดั ลงไปได้ว่า ความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ของประวัติศาสตร์
วาทกรรมจะเกิด ขึ้น ณ ที่ใ ด (ธงชัย ,2534:38-40;Foucault,1972:4-5;Smart,1983:73-107;O’Farrell,1989:44-

64;Todd,1993:69-84 )
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บริบททางประวัตศิ าสตร์ จะเป็ นที่ซ่งึ วาทกรรมจํานวนมหาศาลดํารงอยู่ วาทกรรมมิได้เผยตัว
ออกมาตรง ๆ หากแต่มาจากการประสานกันเข้าของการสื่อความผ่ านกฎเกณฑ์ ความรู้ ความเชื่อ
มาตรฐาน ความจริงของยุค สมัยที่ครอบคลุ มวิถีชวี ติ มนุ ษย์ 4 Foucault กล่าวว่าหน่ วยพื้นฐานของ
วาทกรรมคือถ้อยคํา (statement) ทีม่ คี วามสัมพันธ์ระหว่างกันบนพืน้ ทีแ่ ละทําให้เกิดบริบท โดยข้อความ
เหล่านี้อาจปรากฏตัวหรือถูกแทนทีโ่ ดยข้อความอื่น5 (Danaher, Schirato, Webb, 2000:35)
Foucault มองการคงอยูข่ องวาทกรรมทีม่ อี ยู่จาํ นวนมากภายใต้เวลาและความเป็ นมาของตัวเอง
การประสานหรือบรรจบของวาทกรรม ทําให้เกิดเป็ นปฏิบตั กิ ารวาทกรรมและเกิดเป็ นความหมายความรู้
ขึน้ (Lemert and Gillan,1982:43) การมองวาทกรรมในเชิงพืน้ ผิวระนาบทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นการมองในเชิง
พืน้ ที่ ความรูจ้ งึ สามารถพิจารณาได้ในลักษณะของปริมณฑล วาทกรรมจึงเป็ นเหมือนพลังอํานาจทีเ่ ข้า
ครอบงําพื้นที่ตวั อย่างที่สามารถอธิบายแนวคิดวาทกรรมได้ดที ่สี ุดคืองานศึกษาเรื่อง Madness and
Civilization (1965) Foucault ได้อธิบายประวัตศิ าสตร์ของความบ้า ที่มสี ถานะแตกต่างจากยุคก่อนๆ
และผันแปรแตกต่างมาอย่างไม่ต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากวาทกรรมที่มอี ิทธิพลครอบงําในแต่ละพื้นที่
แต่ ล ะเวลา ทําให้ค วามบ้าในอดีต แทบไม่ บรรจบกันได้ส นิ ทแนบกับ ความบ้าในความหมายปั จจุบ ัน
Foucault เริม่ ต้นอธิบายความบ้าในยุคกลางของยุโรปว่าเป็ นลักษณะของความพิเศษศักดิ ์สิทธิ ์เป็ นทีส่ ถิต
สัจจะของพระเจ้า แต่ในปลายยุคกลางความบ้ากลายเป็ นภูมปิ ั ญญาพิเศษทีพ่ ระเจ้าประทานมาให้ เมื่อมา
สู่ยุคแสงสว่างทางปั ญญาในศตวรรษที่ 17-18 เหตุผลได้เข้ามาแทนที่ความเชื่อ ในยุคกลางวาทกรรม
ความบ้าจึงหลุดพ้นไปจากความมีเหตุผลของความเป็ นมนุ ษย์ เป็ นความแตกต่างจากความเป็ นปกติวสิ ยั
คนบ้าจึงถูกจัดกลุ่มไปรวมกับ ขอทาน และอาชญากร ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ความบ้าถูกให้นิยามเป็ น
อาการป่ วยประเภทหนึ่ง เนื่องจากการปรากฏของวาทกรรมโรคทางจิต ความบ้าจึงเป็ นความบกพร่อง
4

Nietzsche กล่าวว่ายิง่ เข้าใกล้จุดเริม่ ต้นของสรรพสิง่ ก็ยงิ่ ไม่สามารถทีจ่ ะประเมินจุดเริม่ แรกของสิง่ นัน้ ได้ (Nietzsche
in Richardson & Leiter, 2001:325) การวิเคราะห์วาทกรรมจึงปฏิเสธการหาจุดกําเนิด (origin) และไม่เชื่อใน
ประวัตศิ าสตร์แบบองค์รวมเพราะว่ากําเนิดไม่ได้มาจากสิง่ เดียวแต่เกิดจากองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันสารพัด หากจะ
หาแหล่งที่มาของสิง่ ใดต้องแยกสิง่ นัน้ ออกเป็ นองค์ประกอบต่าง ๆ แล้วตามแกะรอยองค์ประกอบนัน้ ว่าเข้ามาปะทะ
ประสานเมื่อใด ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอย่างไร ไม่มีธาตุ แท้หรือสาระใด ๆ เหนือกาลเวลา ไม่ว่าองค์ประกอบที่มา
ประสานจะเป็ นเพียงเปลือกนอกไม่ใช่แก่นแท้ ก็จะถือว่ามีคุณค่าพอที่จะนํามาวิเคราะห์เพราะต่างมีคุณลักษณะของ
ความเป็ นสิง่ นัน้ ด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ ขณะทีก่ ารค้นหากําเนิดในประวัตศิ าสตร์กระแสหลักมีฐานความคิดทีว่ ่าสิง่ ต่าง ๆ
ณ จุดกําเนิดมีสถานะทีม่ คี ุณค่า จริงแท้ และยิง่ ใหญ่ การเผยตัวของวาทกรรม (emergence) ซึง่ หมายถึงขณะหนึ่ง ๆ ที่
วัตถุหรือสิง่ หนึ่งเริม่ มีสภาพเช่นนัน้ (the moment of arising) เป็ นภาวะทีพ่ ลังขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ มาปะทะ
ประสานกัน (Foucault,1984:78-86)
5
วาทกรรมสามารถประสานและก่อให้เกิดคําพูดได้ม ากมายนับไม่ถ้วน เช่ น ผู้หญิง เป็ น ควายผู้ชายเป็ นคน ชาย
ข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร ผู้หญิงมีบุญน้อยกว่าผู้ชาย ฯลฯ ถ้อยคําดังกล่าวนี้ประสานกันขึน้ ภายใต้วาทกรรมความไม่
เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ความเข้าใจในการสื่อความของวาทกรรมจึงเป็ นการประกอบประสานของการสื่อความใน
สถานการณ์ เฉพาะ ทําให้เกิดการรับรู้ภายใต้เครือข่ายกําหนดของวาทกรรม เพื่อที่จ ะเผยให้เห็นถึงส่วนต่ าง ๆ ที่
ประมวลประสานกันเข้าเป็ น ความรู้ท่เี ป็ นอิสระมาจากองค์ประกอบที่แตกต่ างจากกันแต่ มีความสัม พันธ์ก ันขึ้นมา
วาทกรรมก็คอื ความรูใ้ นชัน้ ดินทีไ่ ด้มาจากการประสานประกอบกันเข้าภายใต้ภาวะทางประวัตศิ าสตร์
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 10

ทางชีววิทยา การค้นพบของ Freud และวิชาจิตวิเคราะห์ทําให้ความบ้าเป็ นระบบทีต่ ่างจากคนอื่น และ
เป็ นเหตุผลทีท่ าํ ให้คนบ้าต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของจิตแพทย์
การผันแปรของความหมายไม่ว่าจะเป็ นนิยามความบ้าหรือสิง่ ใดก็ตามในประวัตศิ าสตร์แสดงให้
เห็นถึงอํานาจใน ระบบการกีดกันของวาทกรรม (system of exclusion) ทีแ่ สดงออกในลักษณะของ 1)
ข้อห้าม (prohibition) เป็ นตัวการกักเก็บเสรีภาพการแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ ตามกาลเทศะ แสดงให้
เห็นถึงความปรารถนาและอํานาจ สิทธิทบ่ี างคนจะพูดได้หรือไม่ได้ เช่น การห้ามพูดเรื่องเพศและการเมือง
เป็ นต้น 2) การแบ่งแยก (division) และปฏิเสธ (rejection) เป็ นเกณฑ์ท่ใี ช้ในการการแบ่งแยกสิง่ หนึ่ง
ออกจากพืน้ ที่ เช่น การแยกคนบ้ากับคนปกติออกจากกันด้วยเกณฑ์เหตุผล หรือ อาการเจ็บป่ วยทางจิต
(Foucault,1972:216) การกีด กันภายนอก (external exclusion) ซึ่งเป็ นกรรมวิธขี องวาทกรรมนัน้
ประกอบด้วย
1) การให้ความเห็น (commentary) เป็ นการบอกกล่าวถึงคุณภาพของสิง่ ต่าง ๆ อะไรทีค่ วรต้อง
นํามาวิเคราะห์ สิง่ ใดสามารถเป็ นความเห็นได้หรือไม่ได้ การให้ความเห็นจะนํามาซึง่ การตัดสินในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ในสังคมจะมีวาทกรรมหลักที่ได้รบั การยอมรับ การให้ความเห็นมีผลทําให้วาทกรรมชุดนัน้
สามารถแพร่กระจายต่อไปได้หรือหยุดนิ่ง
2) ประพันธกร (the author) คือผูท้ ก่ี ําหนดว่าควรจะมีหรือไม่มเี นื้อหาใดในตัวบท การทําให้เกิด
ความเป็ นเนื้อเดียวของถ้อยความต่าง ๆ เพื่อกลบทับความลวงในความสอดคล้อง
3) ขอบเขตความรู้ (disciplinary boundary) คือเนื้อหาความรูว้ ชิ าต่าง ๆ ทีจ่ ดั ระเบียบสรรพสิง่
เป็ นกฎระเบียบควบคุมการผลิตวาทกรรม ทําให้ภาคปฏิบตั กิ ารความรูถ้ ูกผลิตในรูปแบบเดียวกันอย่าง
เป็ นระบบ
4) การกลันกรององค์
่
ประธาน (rarefaction) คือการผูกขาดความรูด้ ว้ ย 4.1) พิธกี รรม (ritual) ซึง่
เป็ นการกําหนดคุณสมบัติบทบาทขององค์ประธานผู้พูด เป็ นกรรมวิธสี ร้างความชอบธรรมให้กบั วาท
กรรม 4.2) ความเป็ นสมาชิกของวาทกรรม (fellowships of discourse) เป็ นการจัดเก็บวาทกรรมนัน้ ไว้
ในประชาคมเฉพาะ เพื่อเพิม่ มูลค่าความสําคัญให้แก่วาทกรรมนัน้ (Foucault, 1970:57-58; 1972: 220-224)
ไม่ว่ า Foucault มองไปทางใดก็ต าม เขาไม่พ บสิ่งใดนอกจากวาทกรรม และเมื่อ ใดก็ต ามที่
วาทกรรมปรากฏตัวขึน้ เขาจะพบการต่อสู้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่อ้างสิทธิความชอบธรรมต่อวาทกรรม
และกลุ่มทีต่ กเป็ นรองเสมอ (White, 1979:91) การศึกษาอํานาจผ่านวาทกรรม ทําให้เรามองเห็นอํานาจ
กระจายอยู่ทุกจุด ระบบความหมายทีเ่ ผยตัวขึน้ มาได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการต่อสู้ และเทคนิคที่
สําคัญของการต่อสูค้ อื การอ้างความเป็ นสากลรวมทัง้ ความจริงจากภายนอกนัน่ เอง (Danaher et al.,
2000:27)
ตัวอย่างงานของ Foucault คือ Discipline and Punish (1977) เป็ นงานทีเ่ ขาประกาศจุดยืน
เกี่ยวกับการศึกษาว่ามิใช่การศึกษาประวัตศิ าสตร์เพราะความสนใจในอดีต แต่เป็ นความสนใจอดีตจาก
ปั จจุบนั ด้วยการเผยให้เห็นถึง สนามการต่ อสู้ทางการเมืองและความสัมพันธ์ทางอํานาจที่อ ยู่รอบ ๆ
ชีวติ ประจําวันจากตัวอย่างของคุกและทัณฑทรมานในอดีต Foucault เสนอว่ายุคก่อนหน้าสังคมทุนนิยม
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 11

สมัยใหม่ ระเบียบวินัยและการลงโทษมีแบบแผนที่ต้องแสดงในพืน้ ที่สาธารณะ เช่น การเสียบหัวประจาน
การทรมานร่างกายนักโทษต่อหน้าประชาชน การขับให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม การทําให้เสื่อมเสีย
ในที่สาธารณะ เป็ นต้น ยุคสมัยต่อมาในช่วง ปี 1757 และทศวรรษ 1830 เป็ นช่วงที่เลิกการทรมาน
นักโทษและเปลี่ยนเป็ นการใช้กฎเกณฑ์เข้ามาแทนที่คุก “Panopticon” (pan=all, optic=seeing) มีหอ
สังเกตการณ์ของผูค้ ุมอยูต่ รงกลาง ห้องขังนักโทษถูกจัดเรียงเป็ นวงกลม นักโทษในแต่ละห้องมองไม่เห็น
กัน ขณะที่ผคู้ ุมสามารถมองเห็นนักโทษได้อย่างทัวถึ
่ ง ทําให้นักโทษรูส้ กึ อยู่ตลอดเวลาว่ากําลังถูกจับ
ตามอง พวกเขาจึงต้องเฝ้ าระวังควบคุมตัวเองโดยดุษฎี ในสายตา Foucault มองว่าทัง้ หมดเป็ นการทํา
ให้การลงโทษมีเหตุผลด้วยการแสดงความมีมนุ ษยธรรมต่อนักโทษ คือเปลีย่ นจากการทรมานร่างกายมา
เป็ นการจับจ้องเฝ้ ามองนักโทษแทน เป็ นการลงโทษทีใ่ ส่อํานาจเข้าไปในเรือนร่างทางสังคมของมนุ ษย์
การลงโทษเช่นนี้มใิ ช่การกระทําต่อนักโทษเพียงเท่านัน้ หากแต่เป็ นการกระทําต่อทัง้ สังคม เป็ นการทําให้
วินัยและการลงโทษเปลี่ยนมาเป็ นการควบคุ มภายในปั จเจกบุคคล ได้แก่ ก ารเคร่งครัด ต่ อ เวลา การ
ควบคุมท่าทาง การทําหน้าทีข่ องร่างกาย ความเอาใจใส่ต่อสิง่ ต่าง ๆ รวมทัง้ การควบคุมความปรารถนา
และอารมณ์ เป็ นต้น Foucault สรุปว่าระเบียบวินัยและการลงโทษคือชุดของยุทธวิธ ี เป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับบริบทแห่งสถาบันและซึมลึกไปทัวทั
่ ง้ องค์สงั คม ดังที่ปรากฏว่าเริม่ แรกระเบียบวินัยได้ถูก
นํามาใช้ในคุก ระยะต่อมาค่อยแทรกซึมเข้าสู่สถานทํางาน กองทัพ โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย
และกระจัดกระจายลงสู่เรือนร่างของมนุ ษย์
ในงาน The History of Sexuality Vol.1(1978) สําหรับFoucaultเพศวิถ(ี sexuality)เป็ นจุด
เปลี่ย นของความสัมพันธ์เ ชิง อํา นาจ งานชิ้นนี้แ สดงให้เ ห็นความไม่ต่ อ เนื่ อ ง (discontinuity) ในการ
เปิ ดเผยและกดทับในประเด็นเพศวิถี เขาชีใ้ ห้เห็นว่าเรื่องเพศถูกปรับเปลีย่ นให้เป็ นวาทกรรมทีม่ อี ํานาจ
มาเกีย่ วข้อง มีการใช้เทคนิคจัดประเภทแยกแยะ ให้อํานาจแก่ผเู้ ชีย่ วชาญในการสร้างความรูก้ ํากับเรื่อง
เพศ เพื่อใช้ความรูน้ นั ้ ในการจัดระเบียบควบคุมสังคม เช่น การกําหนดความปกติหรือไม่ปกติของผูค้ น
ในยุคคลาสสิค (the classic period) เพศวิถเี ป็ นเรื่องทีเ่ ปิ ดเผยได้ แต่ต่อมายุควิคตอเรีย ( Victorianism
)ได้ปลูกฝั งความคิดที่เก็บกดเรื่องเพศ คําถามของFoucaultก็คอื เหตุใดเรื่องเพศเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ชีวติ มนุ ษย์มากที่สุดแต่ กลับกลายเป็ นเรื่อ งที่ถูกทําให้เงียบเสียงลง เรื่องเพศเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อํานาจมาก ยิง่ ถูกเก็บกดมากก็ยงิ่ แผ่ขยายกว้างออกไป ขณะที่ก่อ นศตวรรษที่18 สัง คมพยายาม
ควบคุมความตาย แต่ตน้ ศตวรรษที1่ 8 สังคมกลับหันมาสนใจการควบคุมเรื่องเพศและการมีอํานาจเหนือ
ชีวติ ซึง่ มีสองรูปแบบคือ รูปแบบแรกเป็ นการเมืองเรือ่ งร่างกายโดยมีเป้ าหมายเพื่อควบคุมร่างกายมนุ ษย์
และรูปแบบทีส่ องคือการเมืองเรื่องชีวภาพของประชากรโดยมีเป้ าหมายคือการควบคุมจํานวนประชากร
สุขภาพ ความยืนยาวของชีวติ ทัง้ สองรูปแบบนี้ทําให้เห็นว่าชีวติ คือวัตถุธรรมทางการเมืองและเรื่องเพศ
เป็ นศูนย์กลางของชีวติ ทัง้ หมด เพศเป็ นสิง่ กําหนดชีวติ ในแง่ร่างกายและชีวติ ในฐานะเผ่าพันธุ์ ความรู้
เรื่องเพศวิถที ําให้สงั คมใช้อํานาจเหนือชีวติ ผู้คนและควบคุมคน เรือนร่างกลายเป็ นจุดเน้ นที่ถูกกดดัน
และแสดงภาคปฏิบตั กิ ารของวาทกรรมจํานวนมาก Foucaultมีความหวังว่าเราต้องกลับกลไกอํานาจที่
ควบคุมเพศวิถโี ดยมองให้เห็นถึงอํานาจเหนือเรือนร่างด้วยการต่อต้านและขัดขืน
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วาทกรรมของ Foucault ด้านหนึ่งได้แสดงหน้าทีเ่ ชิงประจักษ์ (empirical role) ในการวิเคราะห์
เทคโนโลยีของอํานาจ จากมุมมองนี้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจมีความน่ าสนใจในแง่ทเ่ี ป็ นเงื่อนไขสําหรับ
การเกิ ด ขึ้น ของความรู้ สร้ า งผลกระทบต่ อ สัง คม และสามารถอธิบ ายบริบ ทสัง คมในเชิง หน้ า ที่
(Habermas,1987 in Conway 1999 : 62) Sawicki (1988 ใน วารุณี, 2545:167) กล่าวว่าแนวคิด
เรื่องอํานาจของ Foucault มีขอ้ ดีต่อการศึกษาในแนวสตรีนิยมในประเด็นทีส่ ามารถทําให้ขอบเขตเรื่อง
ส่วนตัวเป็ นเรื่องการเมือง กล่าวคืออํานาจมีอยู่ทุก ๆ แห่งซึ่งรวมถึงในปริมณฑลส่วนตัวด้วย Sawicki
มองว่ า เป็ นการหลี ก เลี่ย งที่จ ะตกลงไปในความเชื่อ แบบเสรีนิ ย มที่เ ห็ น ว่ า ความปรารถนาและ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็ นเรือ่ งของอํานาจภายนอก นอกจากนี้ผหู้ ญิงสามารถเห็นได้ว่าความแตกต่าง
ในหมู่ผู้หญิงเป็ นประโยชน์ มากกว่าที่จะเป็ นการคุกคาม ความแตกต่างสามารถเป็ นประโยชน์ ได้ถ้าเรา
สามารถเพิม่ จํานวนของแหล่งการต่อต้านทีม่ ตี ่อความสัมพันธ์ทก่ี ดขีซ่ ง่ึ อยูท่ วไปในทุ
ั่
กแง่มมุ ของสังคม
การนําแนวคิดเรือ่ งวาทกรรมมาใช้ในงานศึกษาด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในประเด็นผูห้ ญิงจะช่วย
ทําให้เห็นพลังอํานาจของระบบคิดซึง่ สะท้อนผ่านการสื่อความหมายของสื่อมวลชนทีม่ มี ติ ทิ งั ้ การกดทับ
กระทําความรุนแรง และละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผูห้ ญิง การวิเคราะห์วาทกรรมจะเผยให้เห็น
อํานาจทีก่ ดขีแ่ ละด้านบวกของอํานาจทีใ่ ช้ในการต่อสูท้ ดั ทานผ่านระบบคิดของจริยธรรมสื่อมวลชน
2. แนวคิ ดจริยธรรมสื่อมวลชน
“จริยธรรม” หมายถึง ปรัชญาหรือระบบแห่งศีลธรรม ซึ่งใช้เป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ขิ องคนใน
สัง คม เป็ น เกณฑ์ใ นการตัด สิน ความดีช วั ่ ตามมโนสํา นึ ก ของบุ ค คล ส่ ว น“จรรยาบรรณ” แปลตาม
ตัวอักษร หมายถึง หนังสือว่าด้วยความประพฤติ เป็ นหลักจริยธรรมซึ่งได้ตราไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เปรียบเสมือนธรรมนู ญแห่งความประพฤติปฏิบตั อิ นั ดีงาม ซึง่ คนในสายวิชาชีพจะได้ยดึ ถือเป็ นหลักการ
เพื่อเป็ นเครือ่ งมือในการรับประกันความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน จริยธรรมมีความหมายกว้าง
กว่าจรรยาบรรณ จริยธรรมเป็ นปรัชญาหรือระบบที่เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบตั ขิ องคนทัง้ สังคม แต่
จรรยาบรรณนัน้ จําเพาะเจาะจงลงไปในแต่ละวิชาชีพ ซึง่ ได้มกี ารร่วมกําหนดขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ จริยธรรมและจรรยาบรรณไม่ใ ช่ “กฎหมาย” เพราะจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่สูงกว่ากฎหมาย
กฎหมายเป็ นเพียงข้อบังคับขัน้ ตํ่าเท่านัน้ จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นหลักปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ
อาศัยการพิจารณาไตร่ต รองจากส่วนลึกในจิต ใจ เป็ นหลักเกณฑ์ท่สี ่อื มวลชนใช้ในการตัดสินใจชี้ว ดั
ความถูก/ผิดทางวิชาชีพ เป็ นการสร้างมาตรฐานในกลุ่มวิชาชีพเพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบกันเอง
ของสื่อมวลชน (ชยพล สุทธิโยธิน,2548;สุกญ
ั ญา สุดบรรทัด,2536; สุภา ศิรมิ านนท์,2530)
ในฐานะทีส่ ่อื มวลชนเปรียบเสมือนเป็ นสถาบันเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของพลเมือง การยึดหลัก
จริยธรรมแห่งวิชาชีพจะทําให้ส่อื มวลชนมีหลักประกันความประพฤติให้มคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน สื่อ มวลชนที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบ นอกจากจะได้ ทํ า หน้ า ที่ถ่ า ยทอดข้อ มูล ที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาธารณชนแล้ว ยังจะเป็ นผูท้ ําหน้ าที่ปกป้ องสังคมจากภัยอันตรายต่าง ๆ กฎหมายรัฐธรรมนู ญได้เน้น
ยํ้าความสําคัญของบทบาทหน้าทีข่ องสื่อมวลชนด้วยการบัญญัตใิ ห้ส่อื มวลชนมีสทิ ธิและเสรีภาพในการ
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เข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริง แต่หากสื่อมวลชนใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนอย่างขาดสํานึกความรับผิดชอบ ก็
อาจนํ าไปสู่ก ารกระทําผิดตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ บทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนจึง
เปรียบเสมือนดาบสองคม ทีม่ ที งั ้ การสร้างคุณและอาจสร้างผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน บทบาทหน้าที่
ของสื่อมวลชนจึงควรถูกกํากับภายใต้กรอบความคิดเชิงจริยธรรม ดังนี้
1) สิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights) Rao and Lee (2005) กล่าวว่า นักวารสารศาสตร์ ไม่ควร
ตัดสินคุณค่าของผู้อ่นื ให้มฐี านะที่ต้อยตํ่ากว่าคุณค่าของตัวเองซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุ ษยชน
(Human Rights) และยึดถือในหลักการที่ว่า “สิทธิ” เป็ นเรื่องตามธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกคน โดยไม่ม ี
การแบ่งแยก
สิทธิมนุ ษยชน (Human Rights) เป็ นสิทธิท่ไี ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศเสรี
ประชาธิปไตย ถือว่าเป็ นสิทธิขนั ้ พื้นฐานที่จําเป็ นในการดํารงชีวติ อย่างมีศกั ดิ ์ศรีของมนุ ษย์ องค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน” (The universal Declaration of
Human Rights) ในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) โดยบัญญัตใิ นข้อสองว่า “ทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพที่
กล่าวในปฏิญญานี้ โดยไม่มกี ารแบ่งแยกใดใด ไม่ว่า ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง
ความเชื่ออื่น ๆ ที่มาแห่งเชื้อชาติหรือสังคม ทรัพย์ กําเนิด หรือฐานะอื่น” หลักการเรื่องสิทธิมนุ ษยชน
นอกจากจะมีการนํ ามาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนู ญแล้ว ยังได้มกี ารนํ ามาปรับใช้เป็ นข้อบังคับจริยธรรมใน
การรายงานข่าว ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดังทีป่ รากฏใน ข้อ 15
ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคํานึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ น
มนุ ษย์ของบุคคลทีต่ กเป็ นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องให้ความคุม้ ครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุ ษยชน
ของเด็ก สตรีแ ละผู้ด้อยโอกาส ในการเสนอข่าวตามวรรคแรกต้อ งไม่เ ป็ นการซํ้าเติมความทุ กข์หรือ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรีและผูด้ อ้ ยโอกาสนัน้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
(http://www.presscouncil. or.th /th2/content/view/4/8/)
นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านและป้ องกันการนํ าเสนอข่าวและภาพข่าวที่
หมิน่ เหม่ต่อการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในกรณีของเด็กและสตรี สภาการหนังสือพิมพ์จงึ ได้ออกแนวปฏิบตั ิ
เรือ่ ง การเสนอข่าวและภาพข่าวผูห้ ญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2549 ซึง่ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี้ได้
ปกป้ องผูห้ ญิงและเด็กทีต่ กเป็ นผูถ้ ูกกระทําทางเพศ ดังนี้
1. หนังสือพิมพ์จะไม่เปิ ดเผย ชื่อ ชื่อสกุลหรือตําบลทีอ่ ยูข่ องผูห้ ญิงและเด็กทีถ่ ูกละเมิดทาง
เพศ รวมทัง้ ชื่อ ชื่อสกุลและตําบลทีอ่ ยูข่ องญาติของผูเ้ สียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือสิง่ ทีท่ าํ ให้รหู้ รือ
สามารถรูไ้ ด้ว่าผูห้ ญิงและเด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศเป็ นใคร
2. สําหรับในกรณีท่ผี ู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศได้รบั อันตรายถึงแก่ชวี ติ ต้องไม่
เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับตัวผูเ้ สียชีวติ ซึง่ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จติ ใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่นื ใดของครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาํ หรับตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 14

3. ในการพาดหัวข่าว โปรยข่าว หรือการนํ าเสนอรายละเอียดของเนื้อหาข่าวผู้หญิงและ
เด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศ จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง ทัง้ ในเรื่องการใช้ภาษาและการคํานึงถึงหลัก
สิทธิมนุ ษยชน และไม่ตอกยํ้าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศอันเนื่องมาจากการละเมิด
ทางเพศนัน้
4. หนังสือพิมพ์ตอ้ งไม่ลงตีพมิ พ์ภาพข่าวของผูห้ ญิงและเด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ และไม่ว่าผูท้ ถ่ี ูกละเมิดทางเพศนัน้ จะเสียชีวติ หรือไม่กต็ าม
5. ในกรณีทผ่ี หู้ ญิงและเด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศ ได้รบั อันตรายถึงแก่ชวี ติ หนังสือพิมพ์อาจ
ลงตีพ ิม พ์ภ าพหน้ าตรงของผู้เ สีย ชีว ิต ขณะมีชีว ิต ได้ ทัง้ นี้ ต้อ งไม่ก่ อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ จ ิต ใจ
ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดของครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับ
ตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/117/53/)
นอกจากนี้ หลักการสิทธิมนุ ษยชนยังให้ความเคารพต่อความแตกต่าง หลากหลายทางชาติพนั ธุ์
และศาสนา เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งในสังคม การรายงานข่าวบางครัง้ ได้สร้างผลกระทบและ
นํามาซึง่ การเลือกปฏิบตั ติ ่อเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ชาติพนั ธุ์ ผิวสี ศาสนา ความเชื่อถือหรือภูมลิ ําเนาถิน่ เกิด
โดยรวม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจงึ ประกาศแนวการปฏิบตั ใิ นการรายงานข่าว การพาดหัวข่าว
หรือการแสดงความคิดเห็น ในกรณีมกี ารกระทําใดอันเป็ นความผิดหรือไม่ผดิ ต่อกฎหมายระเบียบหรือ
ข้อ บังคับใดของบุค คลอันเป็ นการกระทําเฉพาะตัว ของผู้นัน้ ดังที่ปรากฏในแนวปฏิบตั ิของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพนั ธุแ์ ละศาสนา พ.ศ. 2550 โดยวางแนวกว้าง ๆ
สําหรับการรายงานข่าวทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชาติพนั ธุแ์ ละศาสนา ดังนี้
1. ในการรายงานข่าวควรจํากัดขอบเขตการนําเสนอเฉพาะบุคคลผูก้ ระทําความผิดหรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง ไม่ควรเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปถึง เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ผิว สี ศาสนา ความเชื่อถือหรือ
ถิน่ กําเนิดของผูน้ นั ้
2. ในกรณีท่ยี งั ไม่เป็ นที่แน่ ชดั ว่า ผู้นัน้ ได้กระทําความผิดจริงหรือไม่ ซึ่งต้องมีการพิสูจน์
ความผิดโดยศาลยุตธิ รรมแห่งชาติก่อน จึงไม่ควรนําเสนอข่าวหรือภาพข่าวเพื่อให้เกิดความเสียหายก่อน
การพิสจู น์ความผิดทางกฎหมาย
3. เพื่อป้ องกันปั ญหาการนําเสนอข่าวหรือภาพข่าว หรือแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วเชือ้ ชาติ
เผ่าพันธุ์ ผิวสี ศาสนา ความเชื่อถือหรือถิน่ กําเนิดของผูต้ กเป็ นข่าว ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ควร
ตระหนักถึงในข้อเท็จจริงและจริยธรรมแห่งความเป็ นจริง ไม่ควรนําเสนอข่าวและภาพข่าวในทํานอง
ปรักปรําให้เกิดความเข้าใจผิดกันทัง้ หมด (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/154/53/)
2) การละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น ความเป็ นส่วนตัว (Privacy) คือสิทธิของบุคคลที่จะ
ไม่ถูกรบกวนในการดําเนินชีวติ ที่ถือเป็ นเรื่องส่วนตัว ได้แก่ ความเป็ นส่วนตัวในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวทีไ่ ม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ความเป็ นส่วนตัวถือเป็ น
สิทธิของบุค คลที่จะอยู่โดยลําพัง ได้แ ก่ ความเป็ นส่ วนตัวในเชิง กายภาพ ความเป็ นส่ วนตัวเชิงการ
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สื่อสาร และความเป็ นส่วนตัวเชิงข้อมูลข่าวสาร การทําหน้ าที่ของสื่อมวลชน บางครัง้ ได้ละเมิดชีวติ
ส่วนตัวของบุคคลอื่นเกินความจําเป็ น สื่อมวลชนมักให้ความสําคัญต่อ “สิทธิทป่ี ระชาชนควรรู”้ มากกว่า
“สิทธิส่วนบุคคล” ทัง้ ทีบ่ ุคคลไม่ว่าใครก็ตามล้วนได้รบั การปกป้ องในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย
สื่อ มวลชนสามารถละเมิด สิทธิส่ว นบุค คลในบางกรณีเ พื่อ ประโยชน์ สาธารณะเท่านัน้ ดังที่ระบุไ ว้ใ น
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 34 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชือ่ เสียง หรือความเป็ นอยูส่ ่วนตัว ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง”
อย่างไรก็ต ามสื่อ มวลชนมัก อ้างว่ าการละเมิด สิทธิส่ ว นบุ ค คลสามารถกระทําได้ใ นกรณีเ พื่อ
ประโยชน์สาธารณะ คําว่า บุคคลสาธารณะ (public figure) ถูกนํามาใช้อ้างอิงเสมอในการรายงานข่าว
อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 ระบุไว้ว่า “ในกรณีหมิน่ ประมาท ถ้าผูถ้ ูกหาว่ากระทํา
ความผิดพิสูจน์ ได้ว่าข้อทีห่ าว่าเป็ นหมิน่ ประมาทนัน้ เป็ นความจริง ผู้นัน้ ไม่ต้องรับโทษ แต่ ห้ามไม่ใ ห้
พิสจู น์ ถ้าข้อทีห่ าว่าเป็ นหมิน่ ประมาทนัน้ เป็นการใส่ความในเรือ่ งส่วนตัว และการพิสูจน์ไม่เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชน”
ปั ญหาของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนี้ ประเด็นหนึ่งทีต่ ้องตระหนักนัน่ คือสื่อจะต้องสลายอัตตา
ที่ว่าสื่อนัน้ มีเสรีภาพที่จะนํ าเสนออะไรก็ได้ มาสู่การนํ าเสนออย่างเคารพในสิทธิความเป็ นมนุ ษย์ของ
บุคคลอื่นให้มากขึน้ ความเป็ นฐานันดรสีม่ ใิ ช่ประกาศิตทีจ่ ะทําให้ส่อื สามารถใช้สทิ ธิเสรีภาพท่องไปทัวใน
่
ทุกเขตแดนสังคม บางครัง้ สื่อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึง่ ขัดต่อหลักสิทธิมนุ ษยชน แต่ส่อื กลับเห็นว่าสิทธิ
ของประชาชนผู้รบั สารต้องมาก่อนสิทธิส่วนบุคคล สื่อจึงต้องปรับเปลีย่ นมุมมองใหม่ให้สทิ ธิมนุ ษยชนมี
คุณค่าเทียบเท่ากับสิทธิทค่ี วรรูข้ องประชาชน ด้วยการประสาน “จิตสํานึกทางวิชาชีพสือ่ ” กับ “จิตสํานึก
สิทธิมนุ ษยชน” ซึ่งให้ความสําคัญกับการปกป้ องความเป็ นส่วนตัวของบุคคล เข้าไว้ด้วยกัน ข้อบังคับ
จริยธรรมทีว่ ่าด้วยเรือ่ งสิทธิความเป็ นส่วนตัวมีดงั นี้
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิ ชาชีพหนังสือพิ มพ์สภาการหนังสือพิ มพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541
ข้อ 14 หนังสือพิมพ์ต้องปกปิ ดชื่อและฐานะของบุคคลทีใ่ ห้ข่าวไว้เป็ นความลับ หากได้ให้คํามัน่
แก่แหล่งข่าวนัน้ ไว้ หนังสือพิมพ์ต้องปกปิ ดนามปากกาหรือนามแฝงทีป่ รากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับนัน้ ไว้
เป็ นความลับ
ข้อ 27 หนังสือพิมพ์พงึ ละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/)
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ข้อบังคับสภาวิ ชาชี พข่ าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทยว่าด้ วย จริ ยธรรมแห่ งวิ ชาชี พข่าววิ ทยุ
และโทรทัศน์ พ.ศ.2553
ข้อ 7 (3) ต้องปกปิ ดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปร่าง ลักษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทัง้ ข่าวสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิ ด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากแหล่งข่าว
และเห็น ได้อ ย่ า งชัด แจ้ง ว่ า การเปิ ด เผยดัง กล่ า วไม่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ แหล่ง ข่า ว (จริย ธรรมวิท ยุ แ ละ
โทรทัศน์) (http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf)
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3) หลักการความถูกต้ อง (Accuracy) Thomas W.Cooper (1989) สรุปไว้ว่า หลักการเรื่อง
ความถูกต้องเป็ นหลักสากลของจริยธรรมสื่อมวลชนทัวโลก
่
เพราะหลักการเรื่องการรายงานความจริง
มาพร้อมกับสิทธิทจ่ี ะได้รขู้ องสาธารณชน หากปราศจากความจริง สื่อมวลชนย่อมหมดความน่ าเชื่อถือ
และความไว้วางใจจากสาธารณชน
ความจริงย่อมมาพร้อมกับความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการรายงานข่าวนัน้ สื่อมวลชน
ต้องนํ าเสนอข้อเท็จจริงทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ Callahan,S. (2003) กล่าวว่าความจริงมิใช่แค่
การบอกเล่าและนํ าเสนอความจริงเท่านัน้ แต่นักวารสารศาสตร์ต้องไม่พยายามในการตีความหมายของ
ข่าวในแต่ละวัน ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏในสื่อมวลชนต้องไม่ถูกบิดเบือน แม้ว่าสื่อมวลชนจะมีเนื้อทีจ่ าํ กัดจน
ไม่สามารถรายงานข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ได้ทงั ้ หมด หน้าทีข่ องสื่อจะต้องมีวนิ ิจฉัยในการเลือกข้อเท็จจริงที่
เกีย่ วข้องมานําเสนออย่างระมัดระวัง
ปั ญหาของการรายงานความจริงของสื่อมวลชนคือ การนํ าเสนอความจริงครึง่ เดียว และการไม่
ทําหน้ าที่พสิ ูจน์ ความจริง สื่อมวลชนรู้ความจริงทัง้ หมด หรือรู้ความจริงสองด้าน แต่ส่อื เลือกนํ าเสนอ
ความจริงด้านเดียว อาจเพื่อผลประโยชน์ บางประการของสื่อมวลชน อีกกรณีหนึ่งคือสื่อมวลชนเลือก
นํ าเสนอความจริงสองด้านแล้ว แต่เป็ นความจริงที่ยงั มิใช่ความจริงที่แท้ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ยังไม่
ผ่านการพิสูจน์ ให้เห็นแน่ ชดั สังคมยังไม่ได้คําตอบ ข้อมูลในรายงานข่าวยังไม่นําไปสู่ขอ้ ยุตขิ องปั ญหา
การรายงานข่าวจากมุมมองสองด้านของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องจึงยังเป็ นเพียงแค่การนํ าเสนอความจริงครึง่ เดียว
และยังไม่นําไปสู่การทําหน้าทีพ่ สิ จู น์ความจริงของสื่อมวลชน
ข้อบังคับจริยธรรมสื่อมวลชนทีว่ ่าด้วย การนําเสนอความจริง มีดงั นี้
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่งวิ ชาชีพหนังสือพิ มพ์สภาการหนังสือพิ มพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541
ข้อ 7 หนังสือพิมพ์ตอ้ งไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็ นจริง
ข้อ 10 เมื่อคัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิง่ พิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต้องบอกที่มา
ของข้อความนัน้
ข้อ 12 ในกรณีทม่ี กี ารเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
โดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอข่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มา พึงระบุช่อื บุคคลที่ให้
สัมภาษณ์ หรือให้ขา่ วอย่างเปิ ดเผย เว้นแต่จะมีเหตุอนั ควรปกปิ ดเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
แหล่งข่าว และต้องเป็ นประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรูข้ า่ วสารของสาธารณชน
ข้อ 16 การพาดหัวข่าวและความนําของหนังสือพิมพ์ ต้องไม่เกินไปจากข้อเท็จจริงในข่าวและ
ต้องสะท้อนใจความสําคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/)
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ข้อ บัง คับสภาวิช าชีพ ข่า ววิทยุ แ ละโทรทัศ น์ ไ ทยว่ าด้ว ย จริยธรรมแห่ง วิชาชีพ ข่า ววิทยุแ ละ
โทรทัศน์ พ.ศ.2553

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 17

ข้อ 7 (2) หากมีการอ้างอิง หรือคัดลอกข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอื่น ต้อง
แจ้งทีม่ าของข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีน่ ําเสนอหรือเผยแพร่ดงั กล่าว
ข้อ 7 (4) การนํ าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดความผิดพลาดต้อง
ดําเนินการแก้ไขความผิดพลาดโดยทันที พร้อมทัง้ ขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว
(http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf)
4) หลักภววิ สยั (Objectivity) คือหลักความเป็ นกลางทีป่ ลอดจากอคติ การรายงานข้อเท็จจริง
โดยปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็ นอคติจากความรัก ความเกลียดชัง ความกลัว หรือความไม่รู้ ตลอดจน
การไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ส่วนตัวเข้าแทรกแซงในการรายงานข้อเท็จจริง
ในบางครัง้ สื่อมวลชนเลือกนํ าเสนอข่าวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามความเชื่อ ความรู้สกึ ของ
ตนเอง โดยปราศจากความเป็ นธรรมและหลักเหตุผล ความลําเอียงในการเสนอข่าวอาจสะท้อนให้เห็น
จากการใช้ภาษาและภาพถ่ายที่บ่งบอกอคติของสื่อ หรือแม้แต่การนํ าเสนอข้อมูลทีข่ าดความสมดุลเท่า
เทียม การใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในรายงานข่าว สัดส่วนหรือพื้นที่ในการนํ าเสนอที่ไม่สมดุล ภว
วิสยั หรือความเป็ นกลางสามารถทําให้เกิดขึน้ ได้ในทางปฏิบตั จิ ากการนําเสนอข้อเท็จจริงทีเ่ พียงพอ เช่น
การนําเสนอข้อมูลรอบด้าน จากมุมมองและข้อเท็จจริงของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมทัง้ ในแง่ของ
ความหลากหลายของแหล่งข่าว ความเท่าเทียมในเนื้อหาและเวลาทีน่ ําเสนอ
ข้อบังคับจริยธรรมสื่อมวลชนว่าด้วย ภววิสยั มีดงั นี้
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่งวิ ชาชีพหนังสือพิ มพ์สภาการหนังสือพิ มพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541
ข้อ 8 หนังสือพิมพ์ตอ้ งละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลําเอียง หรือมีอคติ จนเป็ นเหตุให้ข่าวนัน้
คลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็ นจริง
ข้อ 9 หนังสือพิมพ์ตอ้ งไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว
ข้อ 19 ข้อความทีเ่ ป็ นประกาศโฆษณาทีป่ รากฏอยูใ่ นหนังสือพิมพ์ ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าเป็ น
ประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็ นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้
ข้อ 6 หนังสือพิมพ์ตอ้ งแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
ข้อ 11 การเสนอข่าวทีม่ กี ารพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ต้อง
แสดงถึงความพยายามในการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายทีถ่ ูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริงด้วย
(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/)
6

ข้อบังคับสภาวิ ชาชี พข่ าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทยว่าด้ วย จริ ยธรรมแห่ งวิ ชาชี พข่าววิ ทยุ
และโทรทัศน์ พ.ศ.2553
ข้อ7 (1) ต้องนํ าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องแก่สาธารณะชนตามหลักวัตถุ
วิสยั ด้วยความถูกต้องเทีย่ งตรง แม่นยํา และครบถ้วน ด้วยความเป็ นธรรมโดยปราศจากอคติ 4 ได้แก่
ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ
ข้อ7 (8) ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็ นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 18

ข้อ7 (9) ต้องไม่นําเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องโดยมีการประกาศโฆษณาที่
แอบแฝงมาพร้อมกับข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องจนทําให้ประชาชนหลงเชื่อในความเป็ นข่าวสารและ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
(http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf)
5) หลักศี ลธรรม (Moral) คือ หลักประพฤติปฏิบตั ิของคนในสังคม เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิน
ความดีชวตามมโนสํ
ั่
านึกของบุคคล หลักศีลธรรมเป็ นแกนหลักในจริยธรรมของสื่อมวลชน มีเป้ าหมาย
ควบคุมสํานึกซึง่ จะควบคุมพฤติกรรมด้านดีชวตามข้
ั่
อกําหนดของศีลธรรม ข้อบังคับจริยธรรมสื่อมวลชน
ว่าด้วยหลักศีลธรรม มีดงั นี้
ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่งวิ ชาชีพหนังสือพิ มพ์ สภาการหนังสือพิ มพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541
ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่ประพฤติปฏิบตั ิการใด ๆ อันจะนํ ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพ (จริยธรรมหนังสือพิมพ์)
ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตําแหน่ งหน้าที่ เพื่อเรียกร้อง
สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่ชอบธรรม (จริยธรรมหนังสือพิมพ์)
ข้อ 22 ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์
ใดๆ เพื่อให้กระทําการหรือไม่กระทําการใดอันจะขัดต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน (จริยธรรมหนังสือพิมพ์)
ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์พงึ ละเว้นการรับอภิสทิ ธิ ์หรือตําแหน่ ง เพื่อให้กระทําการ
หรือไม่กระทําการใดอันจะขัดต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบ
ด้าน (จริยธรรมหนังสือพิมพ์)
ข้อ 25 การได้มาซึง่ ข่าวสาร หนังสือพิมพ์พงึ ใช้วธิ ที ส่ี ุภาพและซื่อสัตย์ (จริยธรรมหนังสือพิมพ์)
(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/)
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ข้อบังคับสภาวิ ชาชี พข่ าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทยว่าด้ วย จริ ยธรรมแห่ งวิ ชาชี พข่าววิ ทยุ
และโทรทัศน์ พ.ศ.2553
ข้อ 8 ต้องไม่อวดอ้างตําแหน่ งหน้ าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพข่าว หรือตําแหน่ งหน้าที่อ่นื เพื่อ
เรียกร้องประโยชน์ทไ่ี ม่ชอบธรรม
ข้อ 9 ต้องไม่รบั อามิส สินจ้าง หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้กระทําการหรือไม่กระทําการใด อัน
จะขัดต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อให้ประชาชนได้รบั ข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้องรอบด้าน
ข้อ 10 ต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็ นการฝ่ าฝืน
ต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็ นการเสื่อมเสียต่อศักดิ ์ศรีและเกียรติคุณของผูป้ ระกอบวิชาชีพข่าว
ข้อ 11 การได้มาหรือการนํ าเสนอหรือการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องพึงใช้วธิ กี ารที่
สุภาพ ซื่อสัตย์ หลีกเลีย่ งการใช้ถอ้ ยคําทีไ่ ม่สุภาพ หรือมีความหมายทีด่ ถู ูก เหยียดหยามผูอ้ ่นื

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 19

ข้อ 12 พึงไม่รบั ตําแหน่ งหน้าที่ หรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อกระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ
อันขัดต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบั ข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
เพื่อให้บุคคลใด ๆ ได้รบั ประโยชน์ทไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมาย
(http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf)
6) หลักความรับผิ ดชอบ (Responsibility) ความรับผิดชอบหมายถึงหน้ าทีท่ ่ตี ้องปฏิบตั ิ โดย
พิจารณาจากเจตนาที่ด ี (good will) ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน หมายถึง การทําหน้าที่ของสื่อมวลชน
โดยมีเจตนาทีจ่ ะให้เกิดผลทีด่ แี ก่สงั คม การคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็ นสําคัญ ข้อบังคับจริยธรรมว่า
ด้วยความรับผิดชอบมีดงั นี้
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิ ชาชีพหนังสือพิ มพ์สภาการหนังสือพิ มพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541
ข้อ 5 หนังสือพิมพ์ตอ้ งนําเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
หรือหมูค่ ณะ
ข้อ 17 หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจาด ลามกอนาจาร หรือน่ าหวาดเสียวโดยไม่
คํานึงถึงความรูส้ กึ ของสาธารณชนอย่างถีถ่ ว้ น
ข้อ 24 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์พงึ ตระหนักถึงความสําคัญของข่าวต่อสาธารณชนและไม่
เสนอข่าว ในทํานองชวนเชื่อในเรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/)
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ข้อบังคับสภาวิ ชาชี พข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทยว่าด้ วย จริ ยธรรมแห่ งวิ ชาชี พข่าววิ ทยุ
และโทรทัศน์ พ.ศ.2553
ข้อ7 (6) การนํ าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์แห่ง
สาธารณะ
ข้อ7 (11) ต้องระมัดระวังการนํ าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องภายใต้ขอบเขต
แห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเชื่อในสิง่ ทีง่ มงาย และ
ไม่เป็ นเครือ่ งมือในการนําเสนอหรือเผยแพร่สงิ่ ทีเ่ ป็ นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ
(http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf)
การสร้างแนวปฏิบตั ขิ องจริยธรรมในการนํ าเสนอรายการโทรทัศน์ บนหลักสิทธิมนุ ษยชนและ
ศัก ดิ ์ศรีค วามเป็ นมนุ ษ ย์ของสตรี ด้านหนึ่ ง อยู่ภายใต้กรอบคิด หลัก ของจริยธรรมสื่อมวลชน ภายใต้
แนวคิดสิทธิมนุ ษยชน การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื หลักความถูกต้อง หลักภววิสยั หลักศีลธรรม
และหลักความรับผิดชอบ เหล่านี้

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 20

3. แนวคิ ดสตรีนิยม
การศึกษาครัง้ นี้ยงั ประยุกต์ใช้แนวคิดสตรีนิยมซึ่งให้ความสําคัญกับการใช้อํานาจระหว่างเพศ
และมองว่าความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเกิดขึน้ ก็เพื่อการดํารงรักษาความเหนือกว่าของผูช้ ายในสังคม แนวคิด
สตรีนิยมจะช่วยในการอธิบายถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ส่งผลให้ความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงเกิดขึน้ ดํารงอยู่ และหากจะต่อสูเ้ พื่อรือ้ ถอนการสื่อสารวาทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
จะทําได้อย่างไร ทัง้ นี้การให้นิยามความหมายแนวคิดสตรีนิยม (Feminisms) เป็ นสิง่ ทีย่ ากและคลุมเครือ
เนื่ อ งจากแนวคิด นี้มคี วามแตกต่ างและหลากหลาย ในการตัง้ คําถามและการอรรถาธิบายต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวกับ ความรุน แรงต่ อ ผู้ห ญิง จึง ไม่ส ามารถใช้แ นวคิด ใดเพีย งแนวคิด เดีย วในการทํ าความเข้า ใจ
ปรากฏการณ์ได้ การศึกษาในครัง้ นี้จงึ ต้องผสมผสานแนวคิดสตรีนิยม (Integrated Feminisms) ได้แก่
สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism) สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism) สตรี
นิยมสายสังคมนิยม (Socialist Feminism) และสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Postmodern Feminism) มาเป็ น
กรอบในการศึกษา ดังนี้
แนวคิ ดสตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal Feminism)
แนวคิด สตรีนิ ย มสายเสรีนิ ย มมีท่ีม าจากปรัช ญาเสรีนิ ย มการเมือ งที่ม ีจุด ยืน ในการอธิบ าย
ปรากฏการณ์ดว้ ยเหตุผลตามกฎสากลของกายภาพ สิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือชุดคําอธิบายของเหตุผลจะกลายเป็ น
สิง่ อื่นที่ไม่สําคัญดังเช่นความเป็ นผู้หญิง (other category) (Donovan,1985 in Saulnier,1996:8)
ปรัชญาเสรีนิยมมีพน้ื ฐานมาจากวิธคี ดิ แบบทวิลกั ษณ์ 6 ซึง่ แบ่งร่างกายของมนุ ษย์ออกเป็ นสรีระส่วนหนึ่ง
และจิตใจอีกส่วนหนึ่ง สิง่ ทีท่ าํ ให้ชวี ติ มีความเป็ นมนุ ษย์คอื ความสามารถในการใช้เหตุผลไม่ใช่รปู ร่างทาง
สรีระ แม้ปรัชญาเสรีนิยมถือว่าความสามารถทางสติปัญญาเป็ นเรื่องที่ไม่ผูกพันกับเพศ แต่กเ็ ป็ นทีเ่ ข้าใจ
ว่า ความสามารถทางสติปัญญาเป็ นคุณสมบัตขิ องผูช้ าย ไม่มใี ครเถียงว่าผูห้ ญิงไม่มคี วามสามารถในการ
ใช้เหตุผล แต่แย้งว่าผูห้ ญิงมีความสามารถในการใช้เหตุผลน้อยกว่าผู้ชายและความสามารถของผูห้ ญิง
เป็ น ความสามารถทางสรีร ะซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ ให้กํ า เนิ ด บุ ต ร (ชาร์ค 2526:29,36 ใน กรวิภ า บุ ญ ซื่อ
2538:20)
นักคิดคนสําคัญของแนวคิดเสรีนิยมได้แก่ John Locke (1632-1704) และ Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) ให้ความสําคัญต่อประเด็น “สิทธิ” ทีเ่ ป็ นมุมมองของผูช้ าย Locke กล่าวว่า สิง่ ที่
ทําให้เป็ นผูช้ ายก็คอื ความสามารถในการใช้เหตุผลมากกว่าลักษณะทางกายภาพ นอกจากนี้แนวคิดเสรี
นิยมยังตัง้ อยู่บนพื้นฐานของสังคมซึ่งมีความต้องการที่จะเข้าถึงการแบ่งปั นทรัพยากรที่เท่าเทียมกัน
(Jaggar,1983 in Saulnier,1996:8) แนวคิดเสรีนิยมมีความเชื่อว่าปั จเจกบุคคลจะต้องสามารถใช้อํานาจ
ของตัวเองในการเติมเต็มความต้องการทีม่ อี ยู่ให้สมบูรณ์และต้องการปลดปล่อยรวมทัง้ จํากัดอํานาจของ
6

แนวคิดแบบทวิลกั ษณ์ (Binary Opposition) เป็ นแนวคิดที่เข้ามาจัดวางโครงสร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับธรรมชาติและ
สังคมให้อยู่ภายใต้ระบบกฎเกณฑ์และความหมาย ผ่านการจําแนกแยกแยะ แบ่งแยกเป็ นคู่ เช่น ความเป็ นหญิง/ ความ
เป็ นชาย ธรรมชาติ/วัฒนธรรม ตะวันตก/ตะวันออก ความดี/ความชัว่ แนวคิดนี้ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ว่ามีลกั ษณะแบ่งแยก
ตายตัว สร้างความห่าง และเข้าไม่ถงึ ความจริงทีม่ คี วามหลากหลาย
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รัฐ แนวคิดเสรีนิยมมีจุดเน้ นที่การเรียกร้องให้รฐั ปกป้ องสิทธิของพลเมืองในด้านทรัพย์สนิ สิทธิในการ
เลือ กตัง้ เสรีภ าพในการพู ด และการให้โ อกาสที่เ ท่ า เทีย มกัน ของปั จ เจกบุ ค คลโดยปราศจากการ
แทรกแซงของตลาดเสรี รวมทัง้ คาดหวังให้รฐั เข้ามาดูแลจัดการบริการด้านกฎหมาย การศึกษา ที่อยู่
อาศัย กองทุ น เพื่อ สุ ข ภาพ เพื่อ ให้ ป ระชาชนได้ม ีโ อกาสเข้า ถึง สวัส ดิก ารเหล่ า นี้ อ ย่ า งเป็ นธรรม
(Saulnier,1996:9)
หัวใจสําคัญของแนวคิดเสรีนิยมคือการให้คุณค่าต่อความเป็ นอิสระ โอกาสทีเ่ ท่าเทียมและความ
เป็ นปั จเจกบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้กลายมาเป็ นรากฐานทีพ่ ฒ
ั นามาสู่แนวความคิดของสตรีนิยมสายเสรี
นิยม ซึ่งถูกเรียกว่าเป็ นแนวคิดกระแสหลัก มีจุดยืนทางความคิดในการอธิบายสถานะทางสังคมของ
ผูห้ ญิงในสังคมโดยมองทีส่ ทิ ธิทไ่ี ม่เท่าเทียมหรืออุปสรรคทีข่ วางกัน้ มิให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่
สาธารณะรวมทัง้ พื้นที่ในบ้านและครัวเรือน สตรีนิยมสายเสรีนิยมมีจุดเน้ นที่พ้นื ที่สาธารณะในประเด็น
กฎหมาย การเมือ ง เศรษฐกิจ และการต่ อ สู้เ พื่อ สิทธิเ สรีภาพของปั จเจกบุ ค คลอันเกิด จากความไม่
ยุตธิ รรมในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นผลจาก รัฐ ประเพณี รวมทัง้ อคติต่าง ๆ ในสังคม (Beasley, 1999:51)
ข้อสันนิษฐานของความเหมือนกันระหว่างหญิงชายเป็ นความคิดหนึ่งของสตรีนิยมสายเสรีนิยมเช่นกัน
ยุทธวิธ ีทางการเมือ งของแนวคิด นี้ส ะท้อ นมุมมองที่ว่ า “ธรรมชาติท่แี ท้จริงของมนุ ษ ย์นัน้ ไม่มคี วาม
แตกต่ า งในเรื่อ งเพศ กล่ า วคือ ผู้ห ญิง สามารถเป็ น ได้เ หมือ นกับ ผู้ช าย ผู้ช ายทํ า ได้ผู้ห ญิง ก็ทํ า ได้ ”
(Tapper, 1986 in Beasley, 1999:52) ดังนัน้ การได้รบั สิทธิทเ่ี ท่าเทียมกับผูช้ ายจึงถือเป็ นหัวใจทีส่ ําคัญ
ของแนวคิดนี้ สตรีนิยมสายเสรีนิยมจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสังคมมากกว่าที่จะเป็ นการปฏิวตั ิ
แบบถอนรากถอนโคน
ตัวอย่างงานของนักคิดกลุ่มนี้ เช่น Mary Wollstonecraf (1759-1797) หนังสือเล่มสําคัญของเธอ
ซึ่งถือเป็ นคําประกาศจุด ยืนของขบวนการเรียกร้อ งสิทธิส ตรีในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริก าใน
ศตวรรษที่ 19 คือ A Vindication of the Rights of Women (1792) สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์เสรีนิยม
ที่ใ ห้ค วามสํา คัญ ต่ อ อิส รภาพส่ว นบุ ค คล เสรีภาพ และความเท่ าเทีย ม รวมถึง อิท ธิพ ลของยุค รู้แ จ้ง
(Enlightenment) ที่ให้คุณค่าอย่างสูงต่อเหตุผล Wollstonecraf เรียกร้องให้ผู้หญิงที่อยู่ในสภาพพึ่งพา
สามีและยอมจํานนเปลีย่ นเป็ นผูห้ ญิงทีม่ คี วามอิสระ เป็ นตัวของตัวเองและมีเหตุผลเพราะลักษณะเหล่านี้
เป็ นคุ ณ สมบัติของความเป็ นมนุ ษ ย์ท่แี ท้จริง นอกจากนี้อิทธิพ ลดัง กล่ าวยัง ทําให้เธอปฏิเ สธอารมณ์
ความรูส้ กึ เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มเี หตุผล นวนิยาย ดนตรี คํากลอน และการเข้ามาจีบของผูช้ ายทําให้ผหู้ ญิง
กลายเป็ นมนุ ษ ย์อ ารมณ์ ซึ่ง ไม่ใ ช่ส ิ่ง ที่พ ึงประสงค์ ความรัก ความรู้ส ึก ทางเพศ เป็ นสิ่ง ที่ผู้ห ญิง ควร
หลีกเลีย่ ง เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ น สิง่ ทีม่ คี ุณค่ายิง่ กว่าความรักคือมิตรภาพ (Bryson,2003; วารุณ,ี 2545)
John Stuart Mill เขียนผลงานเรื่อง The Subjection of Women (1869) เสนอว่า ไม่มคี วาม
แตกต่ างทางเพศตามธรรมชาติระหว่างหญิงชาย สิง่ ที่เรียกกันว่าผู้หญิงเป็ นสิง่ ถูกสร้างขึ้นอย่างชาญ
ฉลาด เช่น ผู้หญิงต้องทํางานบ้านก็จะถูกบอกว่าเป็ นการทําเพื่อให้ชวี ติ ครอบครัวสมบูรณ์แบบ ความ
เป็ นรองของผู้หญิงไม่เคยชอบด้วยเหตุ ผลแต่ถูกยัดเยียดโดยสังคม ผู้หญิงมักถูกพรํ่าสอนว่ามีสรีระที่
อ่ อ นแอกว่ า เธอจึง ต้อ งพึ่ง พิง ผู้ชาย คํา สอนต่ าง ๆ เหล่ านี้ มกั ได้รบั การรับรองความชอบธรรมโดย
กฎหมายของรัฐ ดัง นั น้ การแก้ ไ ขสภาพที่เ ป็ น รองของผู้ห ญิง จึง ควรเริ่ม ที่ก ารแก้ไ ขกฎหมายก่ อ น
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นอกจากนี้ ในพื้นทีส่ าธารณะทีค่ นทัง้ สองเพศควรจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม เช่น พืน้ ทีท่ างการศึกษา
และโอกาสในทางเศรษฐกิจก็ยงั ไม่เพียงพอสําหรับผูห้ ญิง ขณะทีป่ ริมณฑลส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามี ภรรยาก็ดูไม่ต่างไปจากความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาส การแต่งงานทําให้สถานะของผูห้ ญิงยิง่
เลวร้ายเนื่องจากกฎหมายมักให้สทิ ธิทเ่ี หนือกว่าแก่ผชู้ ายผูเ้ ป็ นสามีเสมอ (Bryson,2003; วารุณ,ี 2545)
Betty Friedan นําเสนอผลงาน The Feminine Mystique (1963) สะท้อนภาพผูห้ ญิงแต่งงานชน
ชัน้ กลางทีอ่ าศัยบริเวณชานเมืองของสังคมอเมริกนั ในช่วงทศวรรษ 1960 ก่อนหน้านี้ในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง ผูห้ ญิงจํานวนมากได้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อทดแทนแรงงานผูช้ ายที่เข้าร่วมสงคราม แต่เมื่อ
สงครามสงบผู้ห ญิง เหล่านี้ถูก เลิก จ้างเพื่อ ให้ผู้ชายได้ก ลับมามีง านทํา ทําให้ผู้ห ญิง ต้อ งกลับมาเป็ น
แม่บา้ นและพึง่ พาทางเศรษฐกิจกับผูช้ าย ไม่สามารถพัฒนาความเป็ นตัวเอง มีแต่ความว่างเปล่าและไร้
ตัว ตน ฟรีด านเรียกร้อ งให้ผู้หญิง กลับเข้าไปอยู่ใ นโลกสาธารณะและทําทุ ก อย่างให้ไ ด้เ หมือ นผู้ชาย
การศึกษาเป็ นเงื่อนไขสําคัญทีจ่ ะนํ าพวกเธอไปสู่เป้ าหมาย การแก้กฎหมายเป็ นการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ของผูห้ ญิงในสังคม อย่างไรก็ตามเธอเห็นว่าครอบครัวยังคงเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับผูห้ ญิง และผูห้ ญิงก็ไม่
ควรทิ้งโลกส่วนตัวและร่วมมือกับผู้ชายในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมเพื่อเอื้อให้ทุกคนสามารถ
เติมเต็มความต้องการของตนเองได้ (Bryson,2003;วารุณ,ี 2545)
โดยสรุปแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมได้จุดประกายความเชื่อในความเป็ นมนุ ษย์ท่เี หมือนกัน
ระหว่างหญิงชาย เชื่อมันว่
่ าการเปลีย่ นความคิดของปั จเจกบุคคลเป็ นปั จจัยสําคัญทีท่ ําให้การกดขีผ่ หู้ ญิง
หมดไป ยํา้ เตือนให้ผหู้ ญิงใฝ่ หาอิสรภาพจากบทบาทการถูกกดขีโ่ ดยใช้ยุทธวิธตี ่อสูด้ ว้ ยการเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะปฏิรปู ผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สถานะของผูห้ ญิงในสังคมดีขน้ึ ดังทีไ่ ด้มกี ารผลักดัน
และเห็นผลสําเร็จในหลายประเทศในการแก้ไขประเด็นการแบ่งแยกกีดกันทางเพศในกฎหมาย การ
อนาจารทางเพศ การลาคลอด สิทธิในการทําแท้ง การข่มขืนในชีวติ สมรส การเลือกใช้นามสกุลหลังการ
แต่งงาน ฯลฯ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยการสังคมสงเคราะห์ เช่น การจัดให้มสี ถานเลีย้ งดู
เด็กเพื่อลดภาระผู้หญิงที่ต้องทํางานนอกบ้าน นอกจากนี้แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมยังกระตุ้นการ
ปฏิรปู การศึกษาสําหรับผูห้ ญิง เพื่อผลักดันให้พวกเธอมีพน้ื ทีท่ างการศึกษา ซึง่ จะนํ าไปสู่การมีอาชีพและ
พื้นที่ในทางเศรษฐกิจที่เ ท่าเทียมกับผู้ชาย สําหรับประเด็นการเมือ งแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมนี้
ส่งเสริมสิทธิทางการเมือ ง สิทธิก ารเลือกตัง้ ของผู้หญิง ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่าจุดแข็งของแนวคิดนี้
มุง่ เน้นการเปลีย่ นแปลงทีก่ ารปฏิรปู เชิงกฎหมายและสังคมมากกว่าการปฏิวตั ลิ ม้ ล้างโครงสร้างสังคมใหม่
ทัง้ หมด (Saulnier, 1996; Beasley, 1999; Bryson, 2003; วารุณ,ี 2545)
แนวคิ ดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน (Radical Feminism)
แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนเกิดขึน้ จากผลของการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในประเด็นสิทธิพลเมือ งตะวันตกในช่ วงทศวรรษ1950 และ 1960 (Saulnier,1996:29) หากจะ
ย้อนกลับไปในช่วงเวลาดังกล่าวก็คงต้องยอมรับว่าแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนได้รบั อิทธิพล
อย่างมากจากนักคิดนักเคลื่อนไหวอย่าง Mary Wollstonecraf (1795;1797) ผูเ้ รียกร้องอิสรภาพทาง
เศรษฐกิจสําหรับผู้หญิง โจมตีอุดมการณ์ ความงาม และเปิ ดประเด็นการถูกกดขี่ของผู้หญิงว่ามิใช่ใน
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 23

ฐานะทีพ่ วกเธอเป็ นปั จเจกบุคคลหากแต่ในฐานะทีเ่ ป็ นกลุ่มคนในสังคม นอกจากนี้ยงั มี Maria Stewart
นักสตรีนิยมผิวสีคนแรก ๆ ในช่วงทศวรรษ 1830 ทีไ่ ด้อุทศิ ตนในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั การสร้าง
ความสัมพันธ์ของสตรีผวิ สีกบั คนอื่น ๆ ในสังคม เธอยืนยันว่าการกดขีท่ างเพศ ผิวสีและชาติพนั ธุ์เป็ น
สาเหตุสําคัญของความทุกข์ยากของผูห้ ญิง (Collins,1990 in Saulnier,1996:29) ในช่วงเวลาถัดมา ราว
ทศวรรษ 1880 Elizabeth Cady Stanton เป็ นนักสตรีนิยมอีกคนทีโ่ จมตีการกดขีผ่ หู้ ญิงในพืน้ ทีศ่ าสนา
การต่ อ สู้ข องเธอได้ก ลายเป็ น แบบอย่ า งในนั ก สตรีนิ ย มสายถอนรากถอนโคนรุ่ น ต่ อ มาให้ประยุ ก ต์
แนวทางในการต่อสูต้ ่อการกดขีเ่ พื่อปลดปล่อยสตรีเช่นกัน
การก่อตัวของแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนจึงเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในองค์กรสิทธิ
พลเมือง (civil rights organization) ในทศวรรษ 1950 และ 1960 จุดเริม่ แรกของทฤษฎีกย็ งั คงไม่อาจ
หลีก เลี่ยงความคิด เห็นที่ต่ อต้านแนวคิดสตรีนิยมทัง้ จากฝ่ ายซ้ายและขบวนการเคลื่อ นไหวเพื่อ สิทธิ
พลเมืองในสหรัฐอเมริกา (Saulnier,1996:30) นักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนส่วนหนึ่งกล่าวว่า การ
เน้นทีป่ ระเด็นเพศสภาพในฐานะที่เป็ นรากทีม่ าของการกดขีเ่ ป็ นสิง่ ที่จาํ เป็ นต่อการปะทะกับแนวคิดของ
พวกฝ่ ายซ้ายที่พยายามทําให้ประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่องเล็กน้ อยที่ไม่สําคัญและนอกจากประเด็นเรื่อง
อคติทางเพศแล้ว ปั ญหาอคติทางชาติพนั ธุก์ จ็ ะต้องเป็ นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวของสตรีนิยมเช่นกัน
แนวคิดที่สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนหยิบยืมมาจากฝ่ ายซ้ายและขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
สิทธิพลเมือง ได้แก่ ความแปลกแยกและการไร้อํานาจ (alienation and powerlessness) ที่ถอื เป็ น
จุดเริม่ ต้นทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงปั จเจกบุคคลด้วยวิธกี ารถอนรากถอนโคน (Echols,1989
cited in Saulnier,1996:30) จากแนวทางนี้จงึ ทําให้แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนปฏิเสธ
แนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมในประเด็นสิทธิทเ่ี ท่าเทียมกันของผูห้ ญิงรวมทัง้ ยุทธวิธใี นการต่อสูแ้ บบเน้น
การปฏิรปู สังคมทีย่ งั ไม่กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อรือ้ ถอนบทบาทของผูช้ ายอย่างสิน้ เชิง
ผู้หญิงผิวสีได้เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวแนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน แต่
กระนัน้ การเข้าร่วมดังกล่าวในทศวรรษ 1960 ก็ยงั มิได้ทําให้ภาพของการต่อสู้ในประเด็นอคติในชาติ
พันธุ์และการเหยียดชนชัน้ มีความชัดเจนขึน้ (Brewer,1993; Combahee River Collective,1983 in
Saulnier,1996:30) ผู้หญิงผิวสีส่วนหนึ่งปฏิเสธการเข้าร่วมด้วยเหตุผลเดียวกับที่เคยถอนตัวออกจาก
ขบวนการเคลื่อนไหวสตรีนิยมสายเสรีนิยม มุมมองของผู้หญิงผิวขาวไม่สอดรับกับความต้องการของ
ผูห้ ญิงผิวสี เช่น 1. การนิยามว่าเพศสภาพเป็ นปั ญหาลําดับแรกของการกดขี่ 2.การนิยามกลไกการกดขี่
ทางเพศทีก่ ว้างเกินไป และ 3.การมองหาความเป็ นอิสระจากผูช้ ายและการพัฒนาตัวเองทีเ่ ป็ นแบบเดิม ๆ
ซึ่งผู้หญิงผิวสีต่างก็มปี ระสบการณ์มาแล้วและพบว่ายุทธวิธดี งั กล่าวไม่มวี นั สําเร็จ ทัศนะที่ไม่ลงรอยนี้
เป็ นการเสริมพลังของผูห้ ญิงผิวสีและทําให้ผู้หญิงผิวขาวตระหนักถึงปั ญหาที่เป็ นผลจากความแตกต่าง
ระหว่างผูห้ ญิงด้วยกันเอง
ประเด็นทีน่ ักสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนให้ความสนใจก็คอื ระบบเพศและเพศสภาพว่าเป็ น
สาเหตุสําคัญต่อการกดขีผ่ ู้หญิง Paula Rothenberg อธิบายในประเด็นการกดขีผ่ ู้หญิงในทัศนะนี้ว่า
ผูห้ ญิงคือกลุ่มแรกในประวัตศิ าสตร์ทถ่ี ูกกดขี่ การกดขีผ่ หู้ ญิงจึงแผ่ขยายและมีในทัวทุ
่ กสังคม นอกจากนี้
การกดขีผ่ ู้หญิงยังฝั งรากลึกจนยากทีจ่ ะแก้ไขไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนแปลงใดใดทางสังคม ที่สําคัญการ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 24

กดขีผ่ หู้ ญิงเป็ นต้นเหตุของการทนทุกข์ทรมานในฐานะที่เป็ นเหยื่อ และมักถูกละเลยเนื่องจากอคติทาง
เพศของทัง้ ผูก้ ดขีร่ วมทัง้ ผูท้ ต่ี กเป็ นเหยือ่ การกดขีผ่ หู้ ญิงจึงถือเป็ นแนวคิดหลักในการทําความเข้าใจการ
กดขีใ่ นรูปแบบอื่น ๆ ทัง้ หมด กลุ่มสตรีนิยมต่างมีความเห็นร่วมกันว่า ประเด็นอคติทางเพศกลายเป็ น
ประเด็นที่มคี วามสํา คัญ ที่สุ ด เมื่อ พูด ถึง เรื่อ งการกดขี่ งานเขียนของสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน
นับตัง้ แต่ทศวรรษ 1960 - 1970 ต่างก็สนับสนุนแนวคิดนี้ทงั ้ สิน้ (Tong,1998:46-47)
แนวคิดสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ปรากฏแนวคิดที่ชดั เจนผ่าน
งานเขียน Sexual Politics (Millett,1971:43-46) ทีไ่ ด้เสนอแนวความคิดว่าการเมืองเป็ นความสัมพันธ์
ของโครงสร้างทางอํานาจที่ผู้ชายมีเหนือผู้หญิงและสามารถควบคุมผู้หญิงให้อยู่ภายใต้ระบบชายเป็ น
ใหญ่ (patriarchy) การเมืองเรื่องเพศนัน้ เป็ นเรื่องของสังคม การขัดเกลาทางสังคมเป็ นผู้กําหนดความ
เป็ นหญิง ความเป็ นชาย ทําให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานะที่เป็ นรองเสมอมา ต้นเหตุของการกดขีผ่ ู้หญิงคือ
ระบบชายเป็ นใหญ่ อันเป็ นต้นเหตุทส่ี าํ คัญยิง่ กว่าประเด็นทางชนชัน้ เพราะมีความเป็ นสากลและยาวนาน
ระบบชายเป็ นใหญ่ทําให้ความสัมพันธ์ท่ผี ู้หญิงตกเป็ นรองกลายเป็ นเรื่องธรรมชาติ ความแตกต่างทาง
สรีระระหว่างหญิงชายทําให้ผมู้ รี า่ งกายเป็ นชายมีอํานาจ และผูม้ รี ่างกายเป็ นหญิงตกเป็ นรอง นอกจากนี้
Millett ยัง มองว่าระบบชายเป็ นใหญ่ ย งั มีปฏิส มั พันธ์ท่แี นบแน่ นกับโครงสร้างสัง คม เช่ น ศาสนา
การศึกษา โดยเฉพาะครอบครัวเป็ นสถาบันหลักทีค่ อยทําหน้าที่ถ่ายทอดอุดมการณ์ชายเป็ นใหญ่ และ
ตอกยํ้าด้วยสถาบันการศึกษารวมทัง้ สื่อมวลชน ดังนัน้ วิธกี ารที่ฉลาดอันจะทําให้ผู้หญิงอยู่รอดได้ใน
ระบบอุดมการณ์น้คี อื การทีเ่ ธอต้องคงความเป็ นหญิงเอาไว้ ในทางกลับกันการทีจ่ ะกําจัดการควบคุมของ
ผูช้ ายนัน้ ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายต้องขจัดเพศสภาวะโดยเฉพาะสถานะทางเพศ บทบาท และธรรมชาติของ
นิสยั ทีถ่ ูกประกอบสร้างด้วยระบบชายเป็ นใหญ่ออกไปด้วยเช่นกัน ( Tong,1998:49)
ในงาน The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution โดย Shulamith Firestone
(1972) เสนอว่า สังคมมีการแบ่งชนชัน้ โดยมีฐานอยู่ทเ่ี พศ ชนชัน้ ทางเพศเกิดขึน้ จากความแตกต่างทาง
ชีวภาพ ทําให้ผหู้ ญิงและผูช้ ายแตกต่างและมีสทิ ธิทไ่ี ม่เท่าเทียมกัน หน้าทีใ่ นการสืบพันธุท์ แ่ี ตกต่างทําให้
เกิดการเสียเปรียบ การที่ผู้หญิงมีประจําเดือน การคลอดลูกที่เจ็บปวด การให้นม การเลี้ยงลูก ทําให้
ผูห้ ญิงต้องมีสภาพเป็ นรองที่ต้องรักษาไว้เพื่อการดํารงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ขณะที่ผู้ชายมีอสิ ระในโลกของ
การทํางาน ผูห้ ญิงจึงต้องพึง่ พิงผูช้ ายในด้านเศรษฐกิจ Firestone จึงได้เสนอทางออกว่า ผูห้ ญิงต้องเลิก
ทําหน้าที่สบื พันธุ์ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการให้กําเนิดมนุ ษย์แทนผู้หญิง การเลี้ยงดูเด็กก็ถอื เป็ น
หน้าทีข่ องสมาชิกในสังคม นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอว่าควรมีการให้อสิ รภาพทางเศรษฐกิจแก่ผหู้ ญิงโดยไม่
ต้องพึง่ พาผูช้ าย ด้วยวิธกี ารเข้าร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสังคมทัง้ หมด (วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ ์,2545)
Adrienne Rich (1986:57) เขียนงานเรื่อง Of Woman Born: Motherhood as Experience and
Institution เสนอแนวความคิดว่า ระบบชายเป็ นใหญ่เป็ นหัวใจของการกดขีผ่ หู้ ญิง อํานาจของพ่อ คือ
ระบบของครอบครัว อุดมการณ์ การเมือง ผู้ชายเป็ นผู้กําหนดการกระทําของผู้หญิงผ่านการใช้กําลัง
ประเพณี พิธกี รรม กฎหมาย ภาษา การศึกษา ฯลฯ แม้แต่ความเป็ นแม่กถ็ ูกกําหนดโดยอํานาจของพ่อ
ผูห้ ญิงถูกทําให้เชื่อว่า ถ้าใครไม่ใช่แม่กไ็ ม่ใช่ผู้หญิงทีแ่ ท้จริง ประสบการณ์ความเป็ นแม่หรือกามารมณ์
ระหว่างหญิงชายถูกนํ าไปรับใช้ผลประโยชน์ของผูช้ าย ดังนัน้ พฤติกรรมที่สวนทางกับหน้าที่ดงั กล่าวก็
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 25

จะถูกมองว่าเป็ นความเบีย่ งเบนหรือเป็ นอาชญากร เช่น การมีลูกโดยไม่มพี ่อ การทําแท้ง หญิงรักหญิง
ความเป็ นแม่และกามารมณ์ระหว่างหญิงชายจึงถูกอ้างว่าเป็ นสัจธรรม เป็ นธรรมชาติ ไม่เปิ ดให้มกี ารตัง้
คําถาม ในความเห็นของ Rich เชื่อว่า ความเป็ นแม่ไม่ใช่ธรรมชาติ ไม่มสี งิ่ ทีเ่ รียกว่าสัญชาตญาณความ
เป็ นแม่ แต่เป็ นความเชื่อทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาจากชายเป็ นใหญ่ ในสังคมปั จจุบนั ชายเป็ นใหญ่ได้พฒ
ั นากลวิธ ี
ในการทําให้ผู้หญิงยอมรับในบทบาทความเป็ นแม่อย่างแยบยลโดยผ่าน อุดมการณ์ การสืบพันธุ์ และ
อุดมการณ์ความรักทีม่ ตี ่อผูช้ าย เป้ าหมายของ Rich มิใช่การล้มล้างความเป็ นแม่ แต่ต้องการทีจ่ ะทําลาย
สถาบันของความเป็ นแม่ เพื่อเป็ นการปลดปล่อยพลังการสร้างสรรค์ การอยู่รอดของชีวติ เพื่อให้การเป็ น
แม่เป็ นเหมือนการทํางานอื่นในสังคมทีผ่ หู้ ญิงจะต้องเข้าไปมีบทบาท
โดยสรุป สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนให้ค วามสําคัญกับความเป็ นเพศหญิงในฐานะที่เป็ น
สาเหตุของการถูกกดขี่ ระบบชายเป็ นใหญ่เป็ นสาเหตุสําคัญทีส่ ุดในการกดขีผ่ หู้ ญิง ผ่านการหล่อหลอม
จากอุดมการณ์ทางสังคม โครงการเสนอเพื่อปลดปล่อยผูห้ ญิงถูกเสนอในลักษณะของการปฏิวตั โิ ค่นล้ม
ระบบการกดขีผ่ ู้หญิงทัง้ หมด แนวคิดนี้มสี ่วนสําคัญอย่างมากในการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในเรื่อง
อคติทางเพศ ซึ่งรวมถึงประเด็น เพศ เพศสภาพ การสืบพันธุ์ ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในทุกรูปแบบ ให้
เป็ นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ประเด็นการเมือง และขยายไปสู่เรื่องภาพโป๊ เปลือย การคุกคามทางเพศ
การข่มขืน การถูกทุบตี โสเภณี ที่สําคัญที่สุดคือ แนวคิดนี้ได้ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ที่ว่าผู้หญิงสามารถ
เป็ น ผู้ห ญิง ที่ม ีค วามสามารถและมีศ ัก ดิศ์ รีโ ดยไม่จํา เป็ น ต้อ งทําตัว เองให้เ หมือ นกับ ผู้ช ายเสีย ก่ อ น
(Saulnier,1996; Beasley,1999; Bryson,2003; วารุณ,ี 2545)
สตรีนิยมสายสังคมนิ ยม (Socialist Feminism)
สตรีนิยมสายสังคมนิยมเป็ นแนวคิดทีผ่ สมผสานแนวคิดมาร์กซิสม์ และแนวคิดสตรีนิยมสายถอน
รากถอนโคน รวมทัง้ สตรีนิยมสายจิตวิเคราะห์เข้าด้วยกัน แนวคิดนี้อธิบายว่าการกดขีร่ ะหว่างเพศและ
การกดขีท่ างชนชัน้ นัน้ เกิดขึน้ พร้อม ๆ กัน ระบบชายเป็ นใหญ่มไิ ด้เกิดจากการกดขีท่ างชนชัน้ หากแต่
ดํารงอยู่ก่อนแล้วสืบทอดจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่ง และในยุคทุนนิยมนัน้ ระบบชายเป็ นใหญ่และ
ระบบทุนนิยมได้ปรับตัวและทํางานร่วมกันโดยระบบชายเป็ นใหญ่ต้องการจัดลําดับสูงตํ่าทางเพศ ผ่าน
การควบคุมอํานาจ ร่างกายและพื้นที่ของผู้หญิง ระบบทุนนิยมก็ต้องการขูดรีดแสวงหากําไรและสะสม
ทุน เมือ่ ระบบทัง้ สองทํางานร่วมกันจึงเกื้อหนุ นกันและกันและกลายเป็ นรากฐานของการกดขีท่ างเพศใน
ยุคทุนนิยมชายเป็ นใหญ่ (กุลลินี มุทธากลิน และ วรารัก เฉลิมพันธุศกั ดิ ์, 2547: 235)
แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมแบ่งได้เป็ น 2 แนวคิดใหญ่ คือ
1. การวิเคราะห์แบบระบบคู่ (Dual system) อธิบายการกดขีผ่ ูห้ ญิงโดยพิจารณาจากทัง้ ระบบ
ชายเป็ นใหญ่ แ ละระบบทุ นนิยม แนวคิด นี้ เ ชื่อ ว่ าแม้ระบบชายเป็ นใหญ่ ก ับระบบทุ นนิ ยมจะมีค วาม
ขัดแย้งกันอยูบ่ า้ งแต่ทงั ้ สองแนวคิดนี้ต่างทํางานร่วมกันในการกดขีผ่ หู้ ญิง นักสตรีนิยมกลุ่มนี้ได้แก่ Juliet
Mitchell เขียนงานทีม่ ชี ่อื ว่า “Women’s Estate” (1971) มองว่า เพศวิถี (sexuality) ความเชื่อเรื่องชาย
เป็ นใหญ่ (patriarchy) ทุนนิยม (capitalism) และชนชัน้ (class) เป็ นสี่โครงสร้างหลักทางสังคมที่กดขี่
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ผู้หญิง โดยชี้ให้เห็นว่าการที่ผู้ชายมีอํานาจเหนือเนื้อตัวร่างกายผู้หญิง ในแง่ท่เี ป็ นฝ่ ายควบคุมระบบ
อนามัยเจริญพันธุข์ องผู้หญิงทําให้ผู้ชายอยู่ในฐานะทีเ่ หนือกว่าผูห้ ญิงเสมอ และมีผลทําให้ผู้หญิงรับเอา
ความคิดความเชื่อที่ว่า เรือนร่างของผู้หญิงนัน้ มีไว้เพื่อตอบสนองความเพลิดเพลินทางเพศของผู้ชาย
และเพื่อ การมีบุ ต รให้แ ก่ ผู้ช าย ซึ่ง ทัง้ สองบทบาทนี้ไ ด้มสี ่ว นจํากัดผู้ห ญิงเอาไว้ก ับพื้นที่ใ นบ้า นและ
กิจกรรมทีเ่ ป็ นเรือ่ งในบ้าน (Tannenbaum 2001 อ้างใน วิลาสินี พิพธิ กุล และกิตติ กันภัย,2546)
Mitchell มองว่า การปลดปล่อยผู้หญิงจําเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในส่วนต่าง ๆ ใน
สังคมด้วย ได้แก่ โครงสร้างการผลิต การสืบพันธุ์ กามารมณ์ และกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดย
เธออธิบายในส่วนของโครงสร้างการผลิตว่าที่ผ่านมาผู้หญิงถูกทําให้เชื่อว่าไม่เหมาะกับงานประเภทที่
ต้องใช้แรงงาน ผูห้ ญิงจึงต้องทํางานบ้านซึ่งไม่ถูกนําเข้าไปร่วมในโครงสร้างการผลิต ผูห้ ญิงจึงตกอยู่ใน
สถานะที่เป็ นรองเสมอมา ในประเด็นการสืบพันธุ์ Mitchell มองว่าสังคมทุนนิยมได้สร้างอุดมการณ์ว่า
การเลีย้ งดูเด็กและงานบ้านเป็ นอาชีพตามธรรมชาติของผูห้ ญิง ซึง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นเพียงการประกอบสร้าง
ขึน้ มาและทําให้ผหู้ ญิงไม่มสี ่วนร่วมในการผลิต นอกจากนี้การสืบพันธุย์ งั ถูกมองว่าเป็ นเรื่องทางร่างกาย
ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เป็ นภาพลวง เพราะในความเป็ นจริงการสืบพันธ์
ของผู้ห ญิงถูก ควบคุ มจากผู้ชาย เช่ น การควบคุมจํานวนบุต ร การใช้ก ฎหมายและเศรษฐกิจเป็ นตัว
ควบคุมผู้หญิงและลูก เป็ นต้น ส่วนเรื่องกามารมณ์ Mitchell เสนอว่าในประวัตศิ าสตร์ท่ยี าวนานของ
มนุ ษย์ ผูห้ ญิงถูกเปรียบเสมือนวัตถุทางเพศ วัฒนธรรมทีผ่ กู ติดอยู่กบั กามารมณ์ได้ก่อให้เกิดการกดขีต่ ่อ
ผู้หญิง เช่น การที่สามีมภี รรยาได้หลายคนโดยที่ผู้หญิงต้องซื่อสัตย์ต่อผู้ชายเพียงคนเดียว อย่างไรก็
ตามการแต่ งงานระบบผัวเดียวเมียเดียวที่ใช้ความรักเป็ นพื้นฐานก็ไม่ไ ด้ทําให้สภาพของผู้ห ญิงดีข้นึ
ความรักได้ถูกนํ ามาหลอมละลายเข้ากับการแต่งงาน ทัง้ ๆ ที่แนวคิดทัง้ สองไม่น่าจะเข้ากันได้เพราะ
ความรักเป็ นเรือ่ งของอารมณ์ ขณะทีก่ ารแต่งงานเป็ นเรื่องของความตัง้ ใจ การแต่งงานเป็ นพันธะสัญญา
ทางกฎหมายทีก่ ําหนดให้ค่สู ามีภรรยาซื่อสัตย์ต่อกัน จากความขัดแย้งระหว่างความรักและการแต่งงาน
จึงทําให้เกิดการหย่าร้างหรือความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสเกิดขึน้ มากมาย เพราะฉะนัน้ การแต่งงาน
ตามกฎหมายจึง เป็ นการกดขี่ใ นรูปแบบใหม่ ไม่ไ ด้ทําให้เ กิด ความเท่ าเทียมและเป็ นอิส ระ สําหรับ
ประเด็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม Mitchell เห็นว่าสังคมมักมอบหมายหน้ าที่น้ีให้แก่ผู้หญิงฝ่ าย
เดียว แต่มกี ารศึกษาหลายชิน้ พบว่า เด็กต้องการทัง้ พ่อและแม่ เพราะฉะนัน้ สังคมจึงควรมีรปู แบบการขัด
เกลาทางสัง คมหลาย ๆ รูป แบบ และไม่จําเป็ น ต้อ งเป็ น หน้ า ที่ข องแม่เ สมอไป (วารุณี ภูร ิส ิน สิท ธิ ์
,2545:119-122)
2. การวิเคราะห์ระบบเดี่ยว (unified system) ระบบนี้เชื่อว่าระบบทุนนิยมชายเป็ นใหญ่ เป็ น
เพียงระบบเดียวที่มกี ารกดขีผ่ ู้หญิงเป็ นประเด็นหลัก Iris Young เสนอว่า การวิเคราะห์ระบบคู่นัน้ ยัง
ไม่ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์พ้นื ฐานของมาร์กซ์ หากแต่เพิม่ เติมส่วนของการกดขี่ผู้หญิงโดย
ระบบชายเป็ นใหญ่เข้าไปในการวิเคราะห์เท่านัน้ ดังนัน้ สตรีนิยมจึงต้องพัฒนาแนวคิดเดียวที่สามารถ
ทําความเข้าใจระบบทุนนิยมชายเป็ นใหญ่ Young เสนอให้นําแนวคิดเรื่องการแบ่งงานกันทําระหว่างเพศ
มาใช้ในการวิเคราะห์ และวิจารณ์ว่าการใช้ชนชัน้ ในการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชนชัน้
นายทุนและผู้ใ ช้แ รงงานนัน้ มีความเป็ นนามธรรมเกินไป แต่ การวิเคราะห์การแบ่ง งานกันทํามีความ
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ละเอียดมากกว่านัน้ เพราะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมผู้หญิงจึงต้องรับคําสัง่ ทํางานซํ้าซาก และได้รบั
ค่าจ้างทีต่ ่าํ กว่า ส่วน Alison Jagger นักสตรีนิยมสายสังคมนิยมระบบเดีย่ วอีกคนเสนอว่า สตรีนิยมต้อง
ใช้มมุ มองจากจุดยืนของผูห้ ญิงในการมองโลก และด้วยกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ทําให้ค้นพบมุมมองที่แท้จริงของผู้หญิง (กุลลินี มุทธากลินและ วรารัก เฉลิมพันธุศกั ดิ ์,2547:237) ใน
ระบบทุนนิยมชายเป็ นใหญ่ได้ทําให้ผหู้ ญิงแปลกแยกจากสิง่ รอบ ๆ ตัวรวมทัง้ ร่างกายของเธอซึง่ ถือเป็ น
การกดขีใ่ นรูปแบบหนึ่ง นัน่ คือผู้หญิงไม่สามารถที่จะเลือกเป็ นหรือไม่เป็ นแม่ได้ เนื่องจากสังคมเป็ นผู้
กําหนดว่าหน้ าทีแ่ ละบทบาทความเป็ นแม่คอื หน้าที่ของผูห้ ญิง ผูห้ ญิงแทบไม่ได้ตดั สินใจเลยว่าร่างกาย
ของเธอถูกใช้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และโดยใคร การที่ผู้หญิงพยายามดูแลร่างกายของตัวเองทําให้
ร่างกายของผูห้ ญิงไม่ต่างจากการเป็ นวัตถุสําหรับผูช้ ายและตัวเธอเอง และการการกดขีท่ ไ่ี ม่ได้เกิดขึน้
เฉพาะภายในจิตใจแต่แอบแฝงอยู่ในสถาบันสังคมต่าง ๆ และในโครงสร้างทางวัฒนธรรม นักสตรีนิยม
กลุ่มนี้จงึ เสนอให้เกิดอิสรภาพในการผลิตซํ้าแก่ผู้หญิงควบคู่ไปกับการขจัดความเหนือกว่าของผูช้ ายใน
โลกสาธารณะ โดยจะต้ อ งดึง ผู้ ห ญิง ออกมาเป็ น ศู น ย์ก ลางทางเศรษฐกิจ ให้ไ ด้ อย่ า งไรก็ต ามการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิตก็ไม่อาจบรรลุผลได้ถา้ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างเพศหรือวิถกี ารผลิตซํ้า
ในสังคมยังคงเป็ นสิง่ ที่เรียกว่ามายาคติอยู่เช่นเดิม (sexual economyths) (Jaggar,1983 in Saulnier,
1996:63)
สตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Postmodern Feminism)
หลังทศวรรษ 1970 เป็ นต้นมา แนวคิดหลังสมัยใหม่ได้จุดประกายท้าทายต่อญาณวิทยาและ
ระบบความคิดของยุคสมัยใหม่ทงั ้ หมด ด้วยการปฏิเสธระบบความคิดทีส่ บื ทอดมาจากยุคแสงสว่างทาง
ปั ญญา (Enlightenment) ของยุโรปในศตวรรษที่ 18 แนวคิดหลังสมัยใหม่ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์การมีอยู่จริง
ความรูอ้ นั เป็ นสากล ไม่เชื่อว่าเหตุผลจะเป็ นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริง กฎเกณฑ์ไม่สามารถสร้าง
ความแน่ นอนในการอธิบายปรากฏการณ์ของโลกและสังคมได้ ปฏิเสธต่อระบบคิดคู่ตรงข้าม รวมทัง้ ไม่
เชื่อว่ามีความจริงทีเ่ ป็ นวัตถุวสิ ยั เป็ นต้น
แนวคิดหลังสมัยใหม่ได้รบั ความสนใจในกลุ่มนักสตรีนิยมเป็ นอย่างมาก มีการมองกันว่าโดย
พื้นฐานแนวคิด สตรีนิยมมีความเหมือ นกับแนวคิด หลัง สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็น การ
วิพากษ์ต่อกรอบโครงการการรูแ้ จ้ง (Enlightenment Project) ทีม่ ชี ายเป็ นใหญ่เป็ นศูนย์กลาง และการ
ปฏิเสธแนวคิดองค์ประธานที่มเี หตุผลเป็ นสากล และความรู้เป็ นสิง่ ที่ผ่านการประกอบสร้างจากสังคม
ความเป็ นเพศก็เช่นเดียวกันมิได้เป็ นปั จจัยทางด้านชีวะเท่านัน้ หากแต่ความเป็ นหญิงความเป็ นชายล้วน
เป็ นการประกอบสร้างความหมายทางวัฒนธรรมทัง้ สิน้ ตัวตนธาตุแท้แก่นแกนล้วนไม่ได้ดํารงอยู่ แท้จริง
ความเป็ นสากลมิใช่สงิ่ ที่ไร้เดียงสาหากแต่มอี ํานาจและการทําให้ตกเป็ นรองแอบแฝงอยู่ สตรีนิยมหลัง
สมัยใหม่เสนอว่าการเลือกปฏิบตั หิ รือการกีดกันผูห้ ญิงมีหลายรูปแบบ หลายลักษณะพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่
ว่าผู้หญิงทุ กคนจะถูกเลือ กปฏิบตั ิอ ย่างเดียวกัน แนวคิดนี้ว ิพากษ์สงั คมและแนวทางที่ชายเป็ นใหญ่
ครอบงําสังคม การแสวงหาความหมายที่แน่ นอนไม่มปี ระโยชน์ เพราะไม่มคี วามหมายเดียว การเป็ น
อิสระทีส่ ุด คือ การไม่ตดิ อยูใ่ นกับดักของคําคู่ตรงข้าม (วิระดา สมสวัสดิ ์,2549:42-43)
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สตรีนิ ย มหลัง สมัย ใหม่ ไ ด้นํ า ความคิด ในเรื่อ งวาทกรรมมาอธิบ ายปรากฏการณ์ ท างสัง คม
โดยเฉพาะในประเด็นเรือ่ งอํานาจและความรูข้ อง Foucault และแนวความคิดเรือ่ งเพศ Sawicki
(1988, อ้างใน วารุณี,2545:167-168)) เสนอว่าการวิเคราะห์เรื่องอํานาจของ Foucault ช่วยให้ขอบเขต
เรื่อ งส่ ว นตัว กลายเป็ น เรื่อ งการเมือ ง ทํา ให้ผู้ห ญิง สามารถต่ อ ต้า นการกดขี่ท่ีม ีอ ยู่ท ัว่ ไปได้ การที่
Foucault ปฏิเสธการอธิบายด้วยทฤษฎีสากล (grand theory) ทําให้ลกั ษณะเฉพาะ ความหลากหลาย
และพหุนิยมในสังคมทีถ่ ูกกดขีม่ บี ทบาทขึน้ มา และการทีอ่ ํานาจไม่ได้รวมอยู่ในปริมณฑลเดียวของสังคม
ทําให้วาทกรรมทีส่ ร้างผูห้ ญิงให้ดอ้ ยกว่าชายกระจายอยู่ทวทั
ั ่ ง้ องค์สงั คม ดังนัน้ การแก้ไขความเป็ นรอง
ของผู้หญิงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงไม่ได้เป็ นการปลดปล่อยผู้หญิงอย่างแท้จริง ผู้หญิง
จําเป็ นต้องคัดค้านต่อวาทกรรมความรูแ้ ละอํานาจทีท่ ําให้ผหู้ ญิงด้อยกว่าผูช้ ายทีแ่ ฝงตัวอยู่อย่างกระจัด
กระจายในทุกทีส่ งั คม
นอกจากนี้ Foucault ยังมองว่าสตรีนิยมควรให้ความสําคัญกับมุมมองทีเ่ ป็ นท้องถิน่ บริบททาง
ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ จะนําไปสู่การต่อสูข้ องผูห้ ญิง แทนทีจ่ ะพยายามกล่าวถึงธรรมชาติความเป็ นหญิงทีเ่ ป็ น
ธาตุแท้ น่ าจะพยายามทําความเข้าใจว่าผู้หญิงถูกสร้างทางสังคมอย่างไร และแทนที่จะเสนอความเป็ น
สากลของระบบชายเป็ นใหญ่ น่ าจะทําการศึกษาวิวฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์ของโครงสร้างชายเป็ น
ใหญ่ Foucault มองว่านักสตรีนิยมไม่สามารถต่ อต้านระบบชายเป็ นใหญ่ ท่เี ป็ นสากลได้ แต่ สามารถ
ต่ อ ต้านปรากฏการณ์ ของชายเป็ นใหญ่ ท่มี ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งเป็ นการต่ อ ต้านของท้อ งถิ่น
(วารุณี ภูรสิ นิ สิทธิ ์,2545:170-171)
Judith Butler (1999:3-44) นักสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ ผูเ้ ขียน Gender Trouble กล่าวว่าสตรี
นิยมหลังสมัยใหม่ปฏิเสธความเหมือนกันของกลุ่มผู้หญิง หรือการมีอตั ลักษณ์ท่แี น่ นอนของกลุ่ม การ
สร้างอัต ลัก ษณ์ ถือ เป็ นการใช้ค วามรุนแรงและเป็ นเรื่อ งอันตราย เพราะการมีอ ัต ลัก ษณ์ ถือ เป็ นการ
ดําเนินการทางอํานาจ ไม่ใช่การปลดปล่อยตัวตนทีแ่ ท้จริง Butler กล่าวว่า ถ้าเชื่อว่า ความหมายของ
ผู้ห ญิงเป็ นสิ่ง ที่ถู ก สร้า งขึ้นมาและอยู่ภายใต้ ก รอบแนวคิด บางอย่ าง ก็ค วรเลิก ใช้คํานี้ เพื่อ เป็ นการ
เปิ ดทางไปสู่ความหลากหลายขึน้ ในความเป็ นผู้หญิง ไม่จาํ กัดอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดบางอย่าง Butler
เสนอความเป็ นปฏิปักษ์ต่อแนวคิดสารัตถะนิยมและบอกว่าแทนทีจ่ ะพิจารณาอัตลักษณ์ทางเพศของคน
ว่ามีความคงทีแ่ น่ นอนแบบเดียว ควรต้องมีการพิจารณาในมุมของความไม่ต่อเนื่องเปลีย่ นแปลงได้ และ
เป็ นสิง่ ที่ถูกสร้างขึน้ อัตลักษณ์ของคนควรมีลกั ษณะเป็ นพหุหลากหลาย และควรปฏิเสธแนวคิดคู่ตรง
ข้าม แม้แต่ผหู้ ญิงเองก็ไม่เหมือนกันและไม่มคี วามเป็ นสากลเช่นเดียวกัน
Helene Cixous (Tong,1998:199-201) ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับโครงสร้างอํานาจชายเป็ นใหญ่ ภายใต้ระบบคิดของสังคมผู้หญิงไม่มภี าษาเพียงพอทีจ่ ะใช้พูด
คําว่ า “ไม่” ผู้ห ญิง ไม่ส ามารถมองเห็นตัว เธอเอง ไม่มแี ม้แ ต่ ภาษาที่จะบันทึก เรื่อ งราวของเธอไว้ใ น
ประวัตศิ าสตร์ Cixous เสนอให้ต่อต้านการเขียนแบบผูช้ าย (masculine writing) ทีน่ ํามาซึง่ แนวคิดคู่ตรง
ข้าม (binary opposition) ผูช้ ายได้แยกส่วนความเป็ นจริงโดยการจัดกลุ่มความคิดออกเป็ นขัว้ ต่าง ๆ ที่
ตรงข้ามกัน ทําให้ชุดความคิดหนึ่งมีอํานาจเหนือชุดความคิดอื่น เช่น การแบ่งกลุ่ม ออกเป็ นวัฒนธรรม
ตรงข้ามกับธรรมชาติ พระอาทิต ย์ ตรงข้ามกับ พระจันทร์ กลางวัน ตรงข้ามกับ กลางคืน เป็ นต้น
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แนวคิดคู่ตรงข้ามนํ ามาซึ่งการแบ่งแยกหญิง ชาย โดยที่ผู้ชายจะมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ความ
เข้มแข็ง การเป็ นผู้ก ระทํา หรือ ความหมายในทางบวก ขณะที่ผู้ห ญิง ถู ก เชื่อ มโยงเข้ากับ ธรรมชาติ
ผู้ถู ก กระทํา ความอ่อ นแอ หรือ ความหมายในทางลบ ผู้ชายคือสิ่ง ที่มตี ัว ตน ผู้ห ญิงคือ ความเป็ นอื่น
ผูห้ ญิงจึงอยู่ในโลกของชุดคําศัพท์ทก่ี ําหนดโดยผูช้ าย Cixous ท้าทายให้ผหู้ ญิงเขียนถึงตัวเองโดยออก
จากโลกที่ผู้ชายเป็ นผู้กําหนด ผู้หญิงอาจเริม่ ต้นการเขียนแบบบันทึก ไม่ยดึ ติดกฎเกณฑ์ โดยการให้
ความสําคัญกับร่างกายของตนเอง (Writing is of the body) ขณะทีก่ ารเขียนแบบชายคือการเขียนเพื่อ
สร้างภูมปิ ั ญญา จึงยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง การเขียนแบบผูห้ ญิงไม่เพียงแต่เป็ นการเขียนในรูปแบบใหม่แต่
ยังเป็ นการโค่นล้มความคิดเพื่อทีจ่ ะนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงมาตรฐานทางสังคมและวัฒนธรรม การเขียน
แบบผูห้ ญิง จะช่วยให้ผหู้ ญิงเข้าใจจิตใจตนเองและสามารถปลดปล่อยโลกจากขัว้ ตรงข้ามรวมทัง้ การใช้
อํานาจเพื่อการครอบครองผูท้ ต่ี กเป็ นรองได้
Luce Irigaray (Tong,1998:201-204) กล่าวว่าผูห้ ญิงมักถูกมองรวมไปกับความปรารถนาทาง
เพศ ซึ่งเป็ นมุมมองของผูช้ าย ผูห้ ญิงถูกรูจ้ กั ในลักษณะที่เป็ นผู้หญิงแบบผูช้ าย (masculine feminine)
ซึ่งเป็ นทัศนะที่ผู้ชายมอง มากกว่าที่จะเป็ นผู้หญิงแบบผู้หญิง (feminine feminine) Irigary ใช้คําว่า
เครื่องถ่างตรวจ (speculum) ซึ่งไม่เป็ นเพียงอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการตรวจช่องคลอดเท่านัน้ แต่ยงั แสดงให้
เห็นถึงการมีอยู่ขององค์ประธานซึ่งเป็ นวาทกรรมของผู้ชายทีไ่ ม่เคยเข้าใจในความเป็ นหญิง เมื่อผูช้ าย
มองผู้หญิง พวกเขาไม่ได้เห็นผู้หญิง หากแต่ผู้หญิงเป็ นเพียงภาพสะท้อนและจินตนาการของพวกเขา
เท่านัน้ ในการศึกษาปรัชญาและจิตวิเคราะห์ตะวันตก Irigary พบความเหมือนในทุกแนวคิดของนักคิด
ต่าง ๆ เช่น ฟรอยด์มองเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ว่าเหมือนกับผู้ชายตัวเล็ก ๆ ที่ไม่มลี งึ ค์ ผู้หญิงเป็ นภาพ
สะท้อนของผูช้ าย เหมือนผูช้ าย เพียงแต่แตกต่างตรงทีเ่ พศวิถเี ท่านัน้ Irigary กล่าวว่าถ้าผูห้ ญิงต้องการ
ทีจ่ ะเป็ นมากกว่าความเป็ นอื่นในโครงสร้างชายขอบของระบบชายเป็ นใหญ่ ผูห้ ญิงจะต้องสร้างภาษาของ
ผูห้ ญิง สร้างเพศวิถขี องผูห้ ญิงและพยายามทีจ่ ะเป็ นตัวเองให้มากทีส่ ุด
Julia Kristeva (Tong,1998:204) เชื่อว่าตัวตนไม่มอี ยู่จริง ไร้เอกภาพ เต็มไปด้ว ยความ
หลากหลาย เปลี่ยนแปลงได้และถูกสร้างผ่านวาทกรรม เธอเสนอว่า symbolic เป็ นตัวสร้างวาทกรรม
และผลิตซํ้าระเบียบสังคม และมีลกั ษณะของความเป็ นพ่อ มีระเบียบ กฎเกณฑ์แบบชายที่มศี ูนย์กลาง
แบบเดียว ส่ ว น semiotic เป็ นการแสดงถึง พลัง อํ านาจผ่ านวาทกรรมและเป็ นที่มาของความเป็ นแม่
(maternal semiotic) Kristeva เชื่อว่าครัง้ หนึ่งมีความเชื่อที่ว่าการแยกแยะความเป็ นหญิงชายต้องใช้
ปั จจัยทางร่างกาย แท้จริงแล้วภาษาเป็ นปั จจัยสําคัญในการส่งผ่านเรื่องราวและผลิตซํ้าระเบียบสังคม
การแสดงออกในด้านแรงขับทางเพศก็เกิดด้วยวิถที างของภาษา ภาษาทีแ่ สดงสภาพความเป็ นแม่ทถ่ี ูก
ใช้ในการต่อต้านและรบกวนอํานาจของชายและนํ ามาซึง่ การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภาษาจึงมี
บทบาทฐานะทีเ่ ป็ นการสร้างตัวตนและกําหนดอํานาจทางสังคมของผูห้ ญิง
การศึกษาในครัง้ นี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดสตรีนิยมซึ่งมีมติ ิของการกําหนดขอบเขตของความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงไว้อย่างหลากหลายภายใต้ฐานคิดเดียวกัน คือความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงชายซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ท่ถี ูกสะท้อนผ่านการทํางานของสื่อมวลชน มุมมองของสตรีนิยม
สายเสรีนิ ย มมีจุ ด เน้ น ที่ค วามรุ น แรงต่ อ ผู้ห ญิง ในเชิง พื้น ที่ท างสัง คม ได้แ ก่ อาชีพ การศึก ษา และ
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เศรษฐกิจ การต่อสูเ้ พื่อให้ได้มาซึง่ พื้นทีด่ งั กล่าวคือการเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน
ส่วนสตรีนิยมสายถอนรากถอนโคนมองความรุนแรงต่อผู้หญิงว่ามีต้นเหตุมาจาก ชนชัน้ ทางเพศ เพศ
สภาพ อคติทางเพศ ชาติพนั ธุ์ โครงสร้างสังคม การเมือง ศาสนา การศึกษา ครอบครัว ระบบคิดชาย
เป็ นใหญ่ และเปิ ดประเด็นเรื่องเพศและร่างกายของผู้หญิงว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ทางการเมือง
ขณะทีส่ ตรีนิยมสายสังคมนิยมได้เข้ามาเติมเต็มคําอธิบายความรุนแรงต่อผูห้ ญิงว่านอกจากจะมีมติ ขิ อง
ชนชัน้ แล้ว ยังมีมติ เิ พศวิถี อุดมการณ์ทุนนิยมชายเป็ นใหญ่ และรากเหง้าความรุนแรงทีฝ่ ั งลึกอยู่ภายใต้
โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมอีกด้วย สําหรับสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่มองว่าการต่อสูต้ ่อความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงต้องเริม่ ทีก่ ารคัดค้านความเป็ นสากลของผูช้ ายและสถาปนาความหลากหลายของผูห้ ญิง
ให้เป็ นความรูค้ วามหมายใหม่ในสังคม ปฏิเสธแนวคิดคู่ตรงข้าม ให้ความสําคัญกับมุมมองท้องถิน่ และ
บริบทประวัตศิ าสตร์ รวมทัง้ เสนอมุมมองว่าวาทกรรมการกดขี่ผู้หญิงไม่ได้มคี วามหมายเดียว วิธกี าร
ต่อสู้ทส่ี ําคัญคือการสถาปนาการเขียนแบบผูห้ ญิง ทําให้การใช้ภาษาแบบผูห้ ญิงเป็ นวิธกี ารต่อสู้ต่อการ
กดขีใ่ นทุกรูปแบบ
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บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีวิจยั
งานวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิ ในการนําเสนอรายการโทรทัศน์บนหลักสิทธิมนุษยชน
และศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของสตรี” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพที่ประกอบด้วยวิธกี ารศึกษา การเก็บ
ข้อมูล และการวิเคราะห์แบบผสานวิธที ห่ี ลากหลาย ดังนี้
1.การวิ จยั เอกสาร (Documentary Research)
1.1 เพื่อทําการสํารวจสถานะองค์ความรู้ในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนกับ
ประเด็นผูห้ ญิงในสังคมไทย โดยมีการเก็บข้อมูลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548-2557 แนวทางการวิเคราะห์เน้ นผลการศึกษาทีจ่ ะนํ าไปสู่ขอ้ เสนอแนะเพื่อการสร้าง
แนวปฏิบตั ิทางจริยธรรมโดยคํานึง ถึง สิท ธิมนุ ษ ยชนและศัก ดิ ์ศรีค วามเป็ นมนุ ษ ย์ของผู้ห ญิง ในการ
นําเสนอข่าวและรายการทางโทรทัศน์
รายชื่องานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ จริยธรรมสื่อมวลชนกับประเด็นผู้หญิงใน
สังคมไทย ระหว่างปี พ.ศ.2548-2557 มีดงั นี้
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่องานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ จริยธรรมสื่อมวลชนกับประเด็น
ผูห้ ญิงในสังคมไทย ระหว่างปี พ.ศ.2548-2557
ลําดับ
1

3
4

5

6

ชื่องานวิจยั /หนังสือ

พ.ศ. ผูว้ จิ ยั /
ผูเ้ ขียน
2548 ปภัสรา
ศิวะพิรฬุ ห์
เทพ
2549 จารุภา
พานิชภักดิ ์
2549 กุลวดี
พรหมมินทร์

การถอดรหัสมายาคติของ ข่าวข่มขืน ศึกษา
เปรียบเทียบผู้รบั สารที่มปี ระสบการณ์ตรงกับ
ผูร้ บั สารทีม่ ปี ระสบการณ์ผ่านสื่อ
การสร้างภาพตัว แทนผู้ห ญิง ของกลุ่ มผู้ผ ลิต
ละครโทรทัศน์ : การต่อสูเ้ รือ่ งความหมาย
การรับ รู้ ข องนั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรีใ น
จังหวัดปทุมธานีต่อการใช้ผหู้ ญิงเป็ นวัตถุทาง
เพศทีแ่ ฝงอยูใ่ นโฆษณาทางโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์ทป่ี รากฏความรุนแรงในครอบครัว 2549 ปานรัตน์
ต่อสตรี ศึกษาสตรีทผ่ี ่านประสบการณ์ความ
นิ่มตลุง
รุนแรงในครอบครัวและเคยใช้บริการกับมูลนิธ ิ
เพื่อหญิง
การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กบั 2549 จันทกร

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ลําดับ

7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17

ชื่องานวิจยั /หนังสือ
การคุกคามทางเพศทีเ่ กิดขึน้ กับสตรี
กรณีศกึ ษา เฉพาะหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
เดลินิวส์ คมชัดลึก ใน ปี พ.ศ.2548
มายาคติในโฆษณาครีมหน้าขาวสําหรับ
ผูห้ ญิงของไทย
ภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นภาพสะท้อนวัตถุ
ทางเพศซึง่ ปรากฏในสื่อโฆษณาประเภทนิตยสาร
ผลกระทบของการนําเสนอข่าวข่มขืนใน
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันทีม่ ตี ่อผูข้ ่มขืน
ผูถ้ ูกข่มขืน และผูอ้ ่านทีส่ ะท้อนจริยธรรมของ
หนังสือพิมพ์
ภาพตัวแทนผีผหู้ ญิงในละครโทรทัศน์

พ.ศ. ผูว้ จิ ยั /
ผูเ้ ขียน
บุญเลิศกุล

สถาบัน

2550 อุไรวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัตนพันธ์
2550 ปรีย าภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณะเกษม
2550 วัชระ จิรฐิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาลกิจ

2550 นิรนิ ทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เภตราไชย
อนันต์
มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสาร 2551 วิโรจน์ สุทธิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แนวอิโรติกไทย
สีมา
"ความเป็ นผูห้ ญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ. 2551 ชนกพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์
อังศุวริ ยิ ะ
ระหว่างภาษากับอุดมการณ์
การสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงสุขภาพดีใน 2551 สุนนั ทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิตยสารสุขภาพและความงาม
อิม่ ประไพ
ประวัตศิ าสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ ญิง 2551 ชเนตตี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในสื่อพ.ศ.2449-2519
ทินนาม
ภาพลั ก ษณ์ ข องผู้ ห ญิ ง ที่ ป รากฎในข่ า ว 2552 ชญาน์ทตั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วงศ์มณี
ประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์
ภาษาแสดงการครอบงําของเพศชายในนิตยสาร 2554 จีราภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูห้ ญิงของไทย : มุมมองจากผูช้ ายและผูห้ ญิง
สตะเวทิน
ภาพร่ า งกายและเซ็ ก ส์ ข องผู้ ห ญิ ง ในสื่ อ 2556 อโนชา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ทองชัย
ศาสตร์
โฆษณาโทรทัศ น์ ข องสิน ค้ า เพื่อ ความงาม
สํา หรับ ผู้ห ญิง ที่นํ าเสนอผ่ า นตัว แทนสิน ค้า :
มายาคติ ค วามงามที่ ต อกยํ้ า และสะท้ อ น
มุมมองผูห้ ญิงเป็ นวัตถุทางเพศ
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ลําดับ
18

19
20

ชื่องานวิจยั /หนังสือ

พ.ศ. ผูว้ จิ ยั /
ผูเ้ ขียน
2556 นวพร

สัญญะ ผูห้ ญิงยุคใหม่ ในโฆษณาแฝง
สิงหพุทธางกูร
บทความนิตยสาร Cosmopolitan ความเป็ น
ผูห้ ญิงยุคใหม่: บริโภคนิยม
การนําเสนอผูห้ ญิงและความรุนแรงใน
2557 พรจันทร์
ภาพยนตร์ไทย
เสียงสอน
Gender Equality in Thai TV Broadcasting 2014 Chanettee
Organizations
Tinnam

สถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
UNESCO

1.2 เพื่อทําการสํารวจและวิเคราะห์ขอ้ บังคับจริยธรรมและแนวปฏิบตั ขิ องสื่อมวลชนในประเด็น
ผูห้ ญิงขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทยและกรณีศกึ ษา Gender-Sensitive Indicators for
Media ของ UNESCO โดยแหล่งข้อมูลจะรวบรวมจากข้อบังคับจริยธรรมและแนวปฏิบตั ขิ องสื่อมวลชน
ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณา และ UNESCO
2. การวิ เคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) เพื่อพิจารณาหาประเด็นอคติทางเพศต่อผูห้ ญิงใน
ข่าวและรายการโทรทัศน์
2.1 ในส่ ว นของรายการข่าวและสถานการณ์ ปัจจุ บนั จะใช้แ หล่ ง ข้อ มูล รายการโทรทัศ น์
จาก www.youtube.com โดยใช้คาํ สําคัญในการค้นหารายการโทรทัศน์เพื่อนํ ามาวิเคราะห์ ได้แก่ “ความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิง” “ข่มขืน” “อนาจาร” “เพศ” “ความรุนแรงในครอบครัว” “อุม้ บุญ” “การค้าบริการทางเพศ”
“การค้ามนุษย์” “ท้องไม่พร้อม” “แม่วยั ใส” เป็ นต้น
2.2 ในส่วนของรายการละคร จะใช้วธิ กี ารคัดเลือกละครซึง่ เป็ นประเด็นถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับ
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงมาเป็ นกรณีศกึ ษา จํานวน 5 เรือ่ ง ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลัง ได้แก่
- ดอกส้มสีทอง (2554) สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
- แรงเงา (2555) สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
- อีสา รวีช่วงโชติ (2556) สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
- สามีตตี รา (2557) สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
- สุสานคนเป็ น (2557) สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7
0

0

2.3 ในส่วนของรายการโฆษณา จะใช้วธิ กี ารบันทึกรายการโฆษณาย้อนหลังในช่วงรายการละคร
หลังข่าว เป็ นระยะเวลา 1 เดือน คือเดือน กรกฎาคม 2558 ของสถานีโทรทัศน์ท่มี เี รตติ้งสูงสุด ได้แก่
สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7
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3.การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดําเนินการจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม 3 ครัง้ ดังนี้
3.1 บรรณาธิการ/ผูส้ ่อื ข่าวซึง่ รายงานข่าวประเด็นผูห้ ญิง นักวิชาการด้านการสื่อข่าว นักวิชาการ
ด้านเพศสภาวะ/เพศวิถซี ง่ึ ศึกษาด้านการวิเคราะห์ขา่ ว
- คุณธนกร วงษ์ปัญญา
มติชน
- คุณธนานุ ช สงวนศักดิ ์
Nation Channel
- คุณชวิดา วาทินชัย
ช่อง 8
- คุณโอปอล์ ประภาวดี
บริษทั อะกาลิโอ โมทีฟ จํากัด
- คุณพัชราภรณ์ ชมกลิน่
FM 96.5 อสมท
- อาจารย์สริ ลิ กั ษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ มหาวิทยาลัยเนชัน่
- อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ คณะวิทยาการจัดการการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา
3.2 ผูผ้ ลิตโฆษณา นักวิชาการด้านละคร/โฆษณา นักวิชาการด้านเพศสภาวะ/เพศวิถซี ง่ึ ศึกษา
งานละคร/โฆษณา ดังนี้
- ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป อาจารย์ประจําสาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์
อาจารย์ประจําคณะภาษาและการสื่อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผศ.เอกธิดา เสริมทอง อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ดร.ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์ นักวิชาชีพโฆษณา
- อาจารย์ภรู ภี ทั ร ภัทรสุขดํารงกุล อาจารย์พเิ ศษคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- อ.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.3 ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมทีท่ าํ งานด้านผูห้ ญิง
- คุณธิดชะนัน เทีย่ งธรรม แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
- คุณจารุทรรศน์ สิทธิสมบูรณ์
แผนงานสุขภาวะทางเพศ
- คุณนันท์นภัส ทวีโภคา ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
- คุณสุไลพร ชลวิไล
สมาคมเพศวิถศี กึ ษา
- คุณรัตนา ด้วยดี
สมาคมเพศวิถศี กึ ษา
- พระชาย วรธัมโม
คอลัมนิสต์และผูเ้ ขียนประเด็น Gender&Sexuality
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-

คุณเจษฎา แต้สมบัติ
คุณอโนพร เครือแตง
คุณเมธาวี คัมภีรทัศน์
คุณนิศารัตน์ จงวิศาล

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
Love Pattaya
Love Pattaya
Love Pattaya

4. การตรวจสอบข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ใช้การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือและความถูกต้องด้วยวิธกี ารตรวจสอบสามเส้า
(Triangulation) เป็ นการตรวจสอบทัง้ ในมิตดิ า้ นข้อมูล มิตกิ ารตรวจสอบ และมิตทิ ฤษฎี ดังนี้
1. มิตดิ า้ นข้อมูล (Data Triangulation ) ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลด้วยการใช้
แหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในด้านเอกสาร รายการโทรทัศน์ และบุคคล
2. มิตกิ ารตรวจสอบ (Investigator Triangulation ) ก่อนและระหว่างการเก็บข้อมูลผู้วจิ ยั ได้
ทดลองตรวจสอบวิธกี ารวิเคราะห์วาทกรรม และการประยุกต์ใช้แนวคิดสตรีนิยมว่าสามารถใช้วเิ คราะห์
และสร้างข้อบังคับจริยธรรมสําหรับรายการโทรทัศน์ ในประเด็นผูห้ ญิง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสตรีนิยมและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสื่อสาร
3. มิตทิ ฤษฎี (Theoretical Triangulation) ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบทฤษฎีทห่ี ลากหลายและมีจุดอ่อนจุดแข็ง
ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ใช้แนวคิดสตรีนิยมสํานักต่าง ๆ ได้แก่ สตรีนิยมสายเสรีนิยม สตรีนิยมสายถอนราก
ถอนโคน สตรีนิยมสายสังคมนิยม สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่ มาตรวจสอบข้อมูลร่วมกับวิธวี เิ คราะห์
วาทกรรมของ Michel Foucault และแนวคิดด้านจริยธรรมสื่อมวลชน
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์วาทกรรมของ Michel Foucault ร่วมกับแนวคิดสตรีนิยมเน้ นสายเสรี
นิยม สายถอนรากถอนโคน สายสังคมนิยมและสายหลังสมัยใหม่ รวมทัง้ แนวคิดจริยธรรมสื่อมวลชน
มาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวบทประเภทเอกสารงานวิจยั ข้อบังคับจริยธรรม รายการโทรทัศน์ และ
โฆษณา ร่วมกับ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุ่ม
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
1.องค์ความรู้เรื่องจริ ยธรรมสื่อมวลชนกับประเด็นผูห้ ญิ งในสังคมไทย
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศไทย ทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็น ผูห้ ญิงและจริยธรรมสื่อ ย้อนหลัง
10 ปี (ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2548-2557) มีองค์ความรูเ้ รือ่ งจริยธรรมสื่อมวลชนในประเด็นผูห้ ญิง ดังนี้
1.1 การสร้างบทบาทใหม่ๆของผูห้ ญิ งในฐานะที่เป็ นแหล่งข่าว
จากการศึกษาเรื่อง Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations (Tinnam,2015)
พบว่า องค์กรสถานีโทรทัศน์ควรมีขอ้ กําหนดเรื่องการสร้างความหลากหลายให้ปรากฏในพืน้ ทีข่ องการ
รายงานข่ าว โดยเฉพาะอย่า งยิง่ การเพิ่มบทบาทของผู้ห ญิง ในฐานะที่เ ป็ นผู้เ ชี่ยวชาญให้ส มั ภาษณ์
รวมทัง้ การเป็ นแหล่งข่าวในประเด็นต่าง ๆ ผลการศึกษารายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
6 แห่ง พบว่า ผูช้ ายถูกสัมภาษณ์ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญมากกว่าผูห้ ญิง นอกจากนี้ ผูช้ ายถูกสัมภาษณ์ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นพลเมืองมากกว่าผูห้ ญิงเช่นกัน เมือ่ พิจารณาการเป็ นแหล่งข่าวในด้านต่างๆ พบว่า ผูช้ ายเป็ น
แหล่ ง ข่ า วมากกว่ า ผู้ ห ญิง ในทุ ก ประเด็น โดยสามลํ า ดับ แรกของการเป็ น แหล่ ง ข่ า วที่สูง สุ ด ได้แ ก่
แหล่งข่าวในประเด็นกีฬา ประเด็นการเมือง และประเด็นสงคราม/ความขัดแย้ง ในงานศึกษาเรื่อง "ความ
เป็ นผูห้ ญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์
(ชนกพร อังศุวริ ยิ ะ,2551) สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของผูห้ ญิงในบางยุคสมัยไม่มบี ทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองเลย
นอกจากนี้จากการศึกษาเรือ่ ง การถอดรหัสมายาคติของ ข่าวข่มขืน ศึกษาเปรียบเทียบผูร้ บั สาร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงกับผู้รบั สารทีม่ ปี ระสบการณ์ผ่านสื่อ (ปภัสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ,2548) ได้สมั ภาษณ์
ผูห้ ญิงซึง่ มีประสบการณ์ตรงจากความรุนแรงทางเพศ ได้เสนอว่า “สือ่ มวลชนบางทีกน็ ํ าเสนอด้านเดียว
ไม่ได้ถามว่าผู้หญิงอยากจะบอกอะไรบ้าง ไม่เคยเจอนะว่าผู้หญิงต้องการแค่ไหนในการให้ข่าว รูส้ กึ ว่า
สือ่ มวลชนจะเป็ นเจ้าของข่าวเสียเอง” สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงซึ่งมีประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศมี
ทัศ นคติว่ า สื่อ มวลชนไม่ ไ ด้ นํ า เสนอข้อ มูล เกี่ย วกับ ผู้ถู ก ข่ม ขืน อย่า งถู ก ต้ อ งครบถ้ว น พวกเธอจึง
ปรารถนาที่จะได้ยนิ เสียงของผู้หญิงซึ่งถูกกระทําความรุนแรง เพื่อให้เธอได้เป็ นผู้เล่าความจริงด้วยตัว
ของเธอเอง
1.2 การสร้างความหลากหลายในเชิ งประเด็นเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ
งานศึกษาเรื่องการรับรูข้ องนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีต่อการใช้ผู้หญิงเป็ น
วัตถุทางเพศที่แฝงอยู่ในโฆษณาทางโทรทัศน์ (กุลวดี พรหมมินทร์,2549) และ Gender Equality in
Thai TV Broadcasting Organizations (Tinnam,2015) เสนอให้ส่อื มวลชนต้องเพิม่ เวลาและพืน้ ทีใ่ น
การนําเสนอเน้นเนื้อหาการสร้างความเสมอภาคทางเพศ และนําเสนอภาพพจน์ของผูห้ ญิงตามความเป็ น
จริงในแง่มุมหลากหลายโดยปราศจากอคติทางเพศ ส่วนงานศึกษาเรื่อง ละครโทรทัศน์ ท่ปี รากฏความ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 37

รุนแรงในครอบครัวต่อสตรี ศึกษาสตรีทผ่ี ่านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและเคยใช้บริการกับ
มูลนิธเิ พื่อนหญิง (ปานรัตน์ นิ่มตลุง,2549) เสนอให้ละครโทรทัศน์ ควรนํ าเสนอสาระความรู้เรื่องการ
พิทกั ษ์สตรีสอดแทรกร่วมกับความบันเทิง เพื่อปลูกฝั งค่านิยมที่เหมาะสม โดยปราศจากอคติทางเพศ
หรือการปฏิบตั ติ ่อสตรีแบบทวิมาตรฐาน (double standard) โดยละครโทรทัศน์และสื่อมวลชนอื่น ๆ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ทงั ้ ผูช้ ายและผู้หญิงให้เป็ นไปในแนวทางที่เหมาะสม เน้ นความเสมอภาคทาง
เพศ ลดหรือขจัดรูปแบบการนําเสนอทีน่ ําไปสู่ความรุนแรง
สําหรับงานศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงที่เป็ นภาพสะท้อนวัตถุทางเพศซึ่งปรากฏในสื่อ
โฆษณาประเภทนิตยสาร (ปรียาภรณ์ คุณะเกษม,2550) มายาคติในโฆษณาครีมหน้าขาวสําหรับผูห้ ญิง
ของไทย (อุ ไ รวรรณ รัต นพัน ธ์,2550) "ความเป็ น ผู้ห ญิง " ในนิ ต ยสารสตรีส าร (พ.ศ.2491-2539) :
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ (ชนกพร อังศุวริ ยิ ะ,2551) ภาพร่างกายและเซ็กส์
ของผู้หญิงในสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ของสินค้าเพื่อความงามสําหรับผู้หญิงที่นําเสนอผ่านตัวแทนสินค้า :
มายาคติความงามที่ต อกยํ้าและสะท้อ นมุมมองผู้ห ญิงเป็ นวัตถุ ทางเพศ (อโนชา ทองชัย,2556) และ
ประวัตศิ าสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในสื่อ พ.ศ.2449-2519 (ชเนตตี ทินนาม,2551) เสนอให้ม ี
การขยายความสนใจจาก “เพศ” ไปสู่การยุตคิ วามรุนแรงต่อผู้หญิงในมิตอิ ่นื ๆ เนื่องจากปั จจุบนั นี้การ
นําเสนอความรุนแรงทางเพศกลายเป็ นประเด็นทีส่ งั คมให้ความสําคัญและตัง้ คําถามต่อสื่อในแง่จริยธรรม
มากที่สุ ด ทัง้ ยัง สามารถมองเห็นผลกระทบที่เ กิด ขึ้นได้ชดั เจนเพราะมีค วามใกล้ชิด กับความรุนแรง
ทางตรง อย่างไรก็ตาม การกําหนดกรอบจรรยาบรรณสื่อไม่ควรเน้ นมิตดิ ้านเพศแต่เพียงประการเดียว
แต่ควรขยายให้ครอบคลุมถึง การผลิตซํ้าความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในมิตอิ ่นื ๆ ด้วย โดยเฉพาะความรุนแรง
เชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม สื่อต้องมีส่วนในการรือ้ ทําลายวาทกรรมเก่าๆทีส่ ะท้อนความรุนแรงมาสู่การ
สร้างวาทกรรมใหม่ ๆ ทีเ่ น้นเนื้อหาความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้มากขึน้ เช่น
• การผลิตซํ้าบทบาททีต่ ายตัวของผูห้ ญิงในฐานะแม่และเมีย สื่อไม่ควรนํ าเสนอภาพ
เดิม ๆ ทีเ่ น้นให้บทบาทการเลีย้ งดูลกู การทํางานบ้าน เป็ นของผูห้ ญิงฝ่ ายเดียว สื่อ
ต้องนํ าเสนอภาพของผู้ชายให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในบ้านอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอในลักษณะข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น
โฆษณาสินค้า ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ฯลฯ
• สื่อต้องรือ้ ทําลายวาทกรรมความรุนแรงในครอบครัวเป็ นเรื่องส่วนตัว แล้วสร้างใหม่
ให้ความรุนแรงในครอบครัวกลายเป็ นเรื่องทีส่ าธารณะ ชุมชน ต้องเข้าไปมีส่วนรับรู้
แก้ ไ ข เพราะความเป็ น จริง ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครัว เป็ นปั ญ หาระดับ
โครงสร้างสังคมมิใช่ปัจเจก
• สื่อ ต้ อ งรื้อ ทํา ลายวาทกรรมผู้ห ญิง เป็ น สมบัติข องผู้ช ายและครอบครัว โดยการ
นํ าเสนอเนื้อหาสารในรูปแบบที่เน้ นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ในพื้นที่ข่าว
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และโฆษณาต้องไม่ใช้ถอ้ ยคําทีร่ ะบุว่าผูห้ ญิงมีราคาทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นได้ดว้ ยเงิน
หรือ สิ่ง ของ ในภาพยนตร์แ ละละครโทรทัศ น์ ต้ อ งไม่ ม ีเ นื้ อ หาที่ใ ห้ ต ัว ละครสื่อ
ความหมายให้ผหู้ ญิงมีสถานะแทนสินค้า หรือสามารถซือ้ ขายได้
• สื่อต้องเลิกนํ าเสนอภาพผู้หญิงในลักษณะที่ทําให้กลายเป็ นวัตถุทางเพศแห่งการ
จ้องมอง เช่น การนําเสนอร่างกายผูห้ ญิงแบบแยกส่วน สร้างจุดเน้นให้สายตาผูร้ บั สาร
จ้องมองไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ทางเพศ การนําเสนอภาพโป๊ เปลือย
• ในการนํ าเสนอเพศวิถใี นงานโฆษณา ควรนํ าเสนอภาพความหลากหลายของเพศ
วิถี และชี้ให้เห็นภาพด้านบวกของเพศวิถี โดยไม่สร้างภาพตายตัวว่าร่างกายของ
ผูห้ ญิงเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้าในระบบทุนนิยม
• เมื่อนําเสนอข่าวสารหรือเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับบทบาทของผูห้ ญิงในพืน้ ทีส่ าธารณะ
สื่อควรให้ความสําคัญต่อศักยภาพและผลงานของผูห้ ญิง มากกว่าการเน้นทีเ่ รือนร่าง
การแต่งกาย หรือภูมหิ ลังของสตรีผนู้ นั ้ ซึง่ ไม่เกี่ยวกับเกียรติประวัตใิ นการทํางานแต่
ผูกโยงเข้ากับ ความสัมพันธ์ของผู้หญิงกับผู้ชายคนอื่น รวมทัง้ สามีและครอบครัว
ของเธอ
• ประเด็น “ชนชัน้ ” เป็ นปั จจัยแอบแฝงทีส่ ร้างความรุนแรงต่อผูห้ ญิงบนพืน้ ทีส่ ่อื เช่น
ในโฆษณาสินค้าความงาม สื่อต้องถอดความเป็ นชนชัน้ ที่สร้างมายาคติว่า ความ
งามของผู้หญิง เป็ นการเลื่อ นชัน้ ทางสังคม ในความเป็ นจริงผู้หญิง สามารถเลื่อ น
สถานะทางสังคมได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องพึง่ พิงความงาม หากแต่ใช้ความสามารถและ
สติปั ญ ญา สื่อ ควรให้ค วามสํ า คัญ กับ ศัก ยภาพของผู้ ห ญิง มากกว่ า ที่จ ะให้เ ธอ
เหล่านัน้ หมกมุ่นอยู่กบั ความงามที่ไม่จรี งั และท้ายที่สุดผู้หญิงก็จะกลายเป็ นเหยื่อ
ของลัทธิบริโภคนิยมอย่างไม่จบสิน้
1.3 นําหลักสิ ทธิ มนุษยชนและหลักสิ ทธิ สตรีมาใช้ในการนําเสนอข่าว
การศึกษาเรื่อง การพาดหัวข่าวหน้ าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กบั การคุกคามทางเพศที่เกิดขึน้ กับ
สตรี กรณีศกึ ษา เฉพาะหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ใน ปี พ.ศ.2548 (จันทกร บุญเลิศกุล
,2549) เสนอให้ส่อื หนังสือพิมพ์นําหลักสิทธิสตรีมาเป็ นแบบอย่างและแนวทางในการนําเสนอข่าวพาดหัว
ซึง่ หมายความว่า แม้ส่อื มวลชนจะทําหน้าที่ในการเสนอความจริงแต่ควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้
จากการนํ าเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวที่มผี ู้หญิงตกเป็ นข่าวนัน้ เนื่องจากสังคมไทย ผู้หญิงจัดได้ว่าเป็ น
เพศที่เ สียเปรีย บผู้ชาย บางครัง้ มีก ารใช้ถ้อ ยคํ าพาดหัว ที่รุ นแรง บางข่า วนํ าเสนอให้ผู้ห ญิง ซึ่ง เป็ น
ผูเ้ คราะห์รา้ ยกลายเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย ข่าวมีลกั ษณะลําเอียงเข้าข้างผูช้ าย ดังนัน้ การนํ าเสนอข่าว
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ก็ควรคํานึงถึงหลักสิทธิสตรีดว้ ย ส่วนงาน Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations
(Tinnam,2015) เสนอให้มกี ารใช้หลักการสิทธิมนุ ษยชนเพื่อการคุม้ ครองสิทธิของผูห้ ญิง และผูต้ อ้ งหา ดังนี้
• ในด้ านภาพถ่าย ภาพถ่ายของผูเ้ สียหายทัง้ ที่มชี วี ติ และเสียชีวติ จากความรุนแรงทาง
เพศจะต้อ งมีก ารปกปิ ด ด้ว ยเทคนิค ต่ าง ๆ ในการนํ าเสนอภาพผู้เ สียหายจากความ
รุนแรงทางเพศไม่ควรใช้เทคนิคเบลอ หรือใช้การคลุมใบหน้าผู้เสียหายด้วยหมวก ผ้า
หรือ สวมแว่ น ตาดํ า แต่ ค วรใช้เ ทคนิ ค การถ่ า ยภาพด้ว ยการบดบัง เอกลัก ษณ์ ข อง
ผู้เ สีย หาย ผู้ส่ ือ ข่ า วต้ อ งทํา ให้ผู้เ สีย หายสามารถดํ า รงชีว ิต ได้ต ามปกติเ ฉกเช่ น คน
ธรรมดาทัว่ ไป แม้ข ณะกํ า ลัง แถลงข่ า ว ผู้ส่ือ ข่ า วพึง ระลึก ว่ า หน้ า ที่ใ นการปกป้ อ ง
ผู้เสียหาย เป็ นหน้ าที่ของผู้ส่อื ข่าว ต้องไม่ปล่อ ยให้เ ป็ นภาระของผู้เ สียหายที่จะต้อ ง
ปกป้ องคุ้มครองตนเองด้วยเหตุจากการที่ต้องปรากฏตัวในพืน้ ที่ส่อื มวลชน ในกรณีท่ี
ผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นผูห้ ญิงซึง่ มีความเปราะบางทางจิตใจอันเป็ นผลมา
จากการถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ผูส้ ่อื ข่าวพึงเลีย่ งการนําเสนอภาพในลักษณะทีม่ ี
การเผชิญหน้ าระหว่างคู่กรณีความขัดแย้ง ตลอดจนหลีกเลี่ยงภาพที่แสดงให้เห็นถึง
ความโศกเศร้า เช่ น ภาพญาติผู้เสียหายร้อ งไห้ ไม่ควรรายงานให้ผู้ถู กกระทําความ
รุนแรงมีสภาพเป็ นเหยื่อ ที่น่าเวทนา ไร้ทางต่อสู้ ควรนํ าเสนอภาพของผู้ถูกกระทําใน
ฐานะทีเ่ ป็ นผูผ้ ่านพ้นจากความรุนแรง (survivor)
• ด้ านความเป็ นส่ วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายและครอบครัว จะต้องปกปิ ด ซึ่ง
รวมถึง บัต รประชาชน พาสปอร์ต ที่อ ยู่สถานที่ทํางาน สถาบันการศึกษา ตลอดจน
เอกสารรวมทัง้ ข้อมูลอื่นใดทีส่ ามารถเชื่อมโยงเอกลักษณ์ของผูเ้ สียหายการนําเสนอข่าว
ความรุนแรงในครอบครัวควรหลีกเลีย่ งการนําเสนอภาพบุคคลในครอบครัวทีถ่ ูกทําร้าย
ร่างกาย รวมทัง้ ไม่ควรเผยแพร่ภาพของสมาชิกในครอบครัวด้วยเช่นกัน
• ด้ านภาษา ผู้ส่อื ข่าวพึงระมัดระวังการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นถึงอคติทางเพศในการ
รายงานข่าวไม่ซ้าํ เติมความทุกข์ของผูเ้ สียหายในคดีความรุนแรงทางเพศ ผูส้ ่อื ข่าวควร
ระมัดระวังการใช้ภาษาทีอ่ าจเป็ นการซํ้าเติมความทุกข์ของผูเ้ สียหายในคดีความรุนแรง
ทางเพศ รวมทัง้ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของครอบครัว
• ศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหา ในการรายงานข่าวความรุนแรง
ทางเพศ สื่อมวลชนต้องให้ความสําคัญกับคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทําและผู้กระทํา
ด้วย ตามหลักกฎหมายสมัยใหม่ผตู้ ้องสงสัย/ผูต้ ้องหายังไม่ถอื ว่าเป็ นผูก้ ระทําความผิด
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จนกว่าจะมีคาํ พิพากษาของศาล การถ่ายภาพทีเ่ ปิ ดเผยใบหน้าผูต้ อ้ งสงสัย/ต้องหาทัง้ ใน
คดีความรุนแรงทางเพศ เป็ นสิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ ง
1.4 ปรับเปลี่ยนทัศนะต่อโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งอํานาจระหว่างหญิ งชาย
งานศึกษาเรื่อง ประวัตศิ าสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ พ.ศ.2449-2519 (ชเนตตี
ทินนาม,2551) เสนอให้ส่อื มวลชนต้องวิเคราะห์และทําความเข้าใจเรื่องระบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
อํานาจระหว่างหญิงชาย ว่าส่งผลต่อปั ญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงอย่างไร สื่อต้องทําหน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง
แบบกัดไม่ปล่อย ต้องอ่านเกมให้ออกว่าเรื่องราวข่าวสารทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีฐานความเชื่อเรื่องอํานาจระหว่าง
หญิงชายแฝงตัวอยู่หรือไม่ เพื่อนํ าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องความสัมพันธ์เชิงอํานาจให้นําไปสู่
ความเท่าเทียม ดังเช่นในรายงานข่าวทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยทวิมาตรฐาน (double standard) ได้แก่ ข่าวขายบริการ
ทางเพศและข่าวผูห้ ญิงทําแท้ง สื่อไม่ควรรายงานในลักษณะที่โยนความผิดให้กบั ผูห้ ญิงขายบริการทาง
เพศ และผู้หญิงที่ทําแท้ง เนื่องจากปั ญหาการค้าบริการและการทําแท้งล้วนมีผู้ชายมีส่วนร่วมในการ
กระทําด้วยกันทัง้ สิ้น ดังนัน้ การรายงานข่าวควรขยายปริมณฑลของเนื้อหาไปยังผูช้ ายผู้เกี่ยวข้องด้วย
ส่วนข่าวความรุนแรงทางเพศซึ่งผู้หญิงเป็ นผู้ถูกกระทํา ในเนื้อหาข่าวจึงควรเน้นที่ผกู้ ระทําผิดมากกว่า
ผูถ้ ูกกระทํา เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว อับอาย หลาบจํา ดังที่ Ralph L. Holsinger (1987:508) กล่าวว่า
ทีส่ ําคัญในพืน้ ที่การรายงานข่าวสาร สื่อต้องทําหน้ าที่ชใ้ี ห้สงั คมเข้าใจต้นตอของปั ญหาความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิงว่า ด้านหนึ่งมาจากความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีไ่ ม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
ในงานศึกษาเรือ่ ง ภาพตัวแทนผีผหู้ ญิงในละครโทรทัศน์ (นิรนิ ทร์ เภตราไชยอนันต์,2550) เสนอ
ว่า แม้ละครโทรทัศน์ไทย จะถูกสร้างภายใต้บรรทัดฐานอํานาจของชาย (male norms) แต่ละครสามารถ
ทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจในลักษณะของการต่อต้านเข้าแทรกตลอดเวลาของผู้หญิงได้ เมื่อ
ละครถ่ายทอดมายังผู้ชม ผูช้ มจะเป็ นคนตัดสินเองว่า จะยอมรับอํานาจปิ ตาธิปไตยแบบยอมจํานน หรือ
ยอมรับอุดมการณ์ต่อต้านท้าทายอํานาจปิ ตาธิปไตย ละครโทรทัศน์จงึ ควรมีพ้นื ที่สําหรับการแสดงออก
ถึงการใช้อํานาจของผูห้ ญิงที่ส่งผลดีต่อตัวผู้หญิงหรือละครทีแ่ สดงการใช้อํานาจระหว่างหญิงชายอย่าง
ประนี ประนอม ขณะที่ง านศึก ษาเรื่อ ง มายาคติของผู้ห ญิง ในภาพถ่ ายของนิ ต ยสารแนวอิโ รติก ไทย
(วิโรจน์ สุทธิสมี า,2551) มองปรากฏการณ์เรือ่ งความสัมพันธ์เชิงอํานาจในงานสื่อมวลชนว่า แม้มายาคติ
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงจะปรากฏในสื่ออย่างแนบเนียน แต่ส่อื สามารถนํ าเสนอการโต้
กลับเพื่อท้าทายในเชิงอํานาจได้เช่นกัน เพราะอํานาจไม่ใช่สงิ่ ยังยื
่ นถาวร ทว่าเลื่อนไหลและพร้อมจะ
เปลีย่ นแปลงได้ทุกเมือ่ ดังจะเห็นได้จาก อํานาจโต้กลับของเพศหญิงในการยัวยวนเพศชายผ่
่
านการจ้อง
มองของนางแบบกลับมายังผูร้ บั สาร เป็ นต้น
1.5 การนําเสนอบทบาทในเชิ งการป้ องกัน การนําเสนอเนื้ อหาที่เป็ นทางออกของปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ
งานศึกษา เรื่อง ผลกระทบของการนํ าเสนอข่าวข่มขืนในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่มตี ่อ
ผูข้ ่มขืน ผู้ถูกข่มขืน และผูอ้ ่านทีส่ ะท้อนจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ (วัชระ จิรฐิตกิ าลกิจ,2550) เสนอว่า
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สื่อมวลชนควรมีค วามรับผิดชอบต่อ การนํ าเสนอเนื้อ หาข่าวความรุนแรงทางเพศด้วยการสอดแทรก
เนื้อหาที่เป็ นการเตือนภัยแก่ผู้อ่านมากกว่าการสร้างความหวาดกลัว นํ าเสนอในเชิงการป้ องกัน เป็ น
ตัวกลางทีช่ ่วยสะท้อนปั ญหาเพื่อให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามาวางมาตรการป้ องกันแก้ไข และจรรโลง
สังคมให้น่าอยู่
ส่วนงานศึกษาเรื่อง ละครโทรทัศน์ ท่ปี รากฏความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรี ศึกษาสตรีท่ผี ่าน
ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและเคยใช้บริการกับมูลนิธเิ พื่อนหญิง (ปานรัตน์ นิ่มตลุง,2549)
เสนอว่ า สื่อ มวลชนเป็ นช่อ งทางสําคัญ ในการเผยแพร่ความรู้ ข้อ มูล ดัง นัน้ การนํ าเสนอรูปแบบการ
พิทกั ษ์สทิ ธิแก่สตรีทถ่ี ูกกระทําความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารคดี รายการพิเศษ ให้สตรีได้ศกึ ษา
รับรูถ้ งึ สาเหตุ ผลกระทบวิธกี ารแก้ไข รวมทัง้ กระตุน้ ให้สาธารณชนรับรูแ้ ละให้ความสําคัญกับปั ญหา
งานศึกษาเรื่อง ประวัตศิ าสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ พ.ศ.2449-2519 (ชเนตตี
ทินนาม,2551) เสนอให้ส่อื มวลชนต้องเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ห ญิงโดยให้ข้อมูลที่รอบด้าน ครบถ้ว น
ถูก ต้อ ง เพื่อ ให้ผู้หญิง และสัง คมสามารถพิจารณาข้อมูลและทางเลือ กต่ าง ๆ ในการแก้ปัญหาความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิง ตัวอย่างเช่น ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ หนังสือพิมพ์ควรสอดแทรกแง่คดิ
คําแนะนําของจิตแพทย์ แพทย์ มุมมององค์กรสตรี วิธกี ารป้ องกันระวังภัยให้ผหู้ ญิง ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
บทลงโทษที่ผู้ก ระทําจะได้รบั แง่มุมทางกฎหมายที่ปกป้ อ งผู้ถู ก กระทํา หน่ ว ยงานที่ส ามารถให้ก าร
ช่วยเหลือผูห้ ญิง
ส่วนงาน Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations (Tinnam,2015) เสนอให้
ในการนําเสนอข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรเน้นการนําเสนอในเชิงข้อมูลสถิติ กฎหมาย นําเสนอข้อมูล
ความรุนแรงทางเพศในฐานะที่เป็ นปั ญหาสังคมมากกว่าปั ญหาส่วนตัว ในการนํ าเสนอข่าวความรุนแรง
ทางเพศ ควรมีการนําเสนอข้อมูลองค์กรทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือต่อปั ญหาความรุนแรง
1.6 เปิ ดประเด็นให้เห็นอุดมการณ์และปัจจัยอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่
งานศึก ษาเรื่อ ง การสร้างภาพตัว แทนผู้ห ญิง ของกลุ่ มผู้ผ ลิต ละครโทรทัศ น์ : การต่ อ สู้เ รื่อ ง
ความหมาย (จารุภา พานิชภักดิ ์,2549) เสนอให้อุตสาหกรรมทีม่ กี ารผลิตสร้างตัวบทเชิงวัฒนธรรม เช่น
ละครโทรทัศน์ สร้างเนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะของการท้าทายต่อแบบแผน หรืออุดมการณ์ดงั ้ เดิม ในเรื่องเพศ
สภาวะ เช่นเดียวกับงานศึกษาเรื่อง ประวัติศาสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่ อผู้หญิงในสื่อ พ.ศ.24492519 (ชเนตตี ทินนาม,2551) เสนอให้ สื่อมีหน้าที่เปิ ดโปง ขุดคุย้ ให้สงั คมเห็นโฉมหน้าของอุดมการณ์
และปั จจัยตัวอื่น ๆ ที่หลบซ่อนอยู่และมีส่วนกระทําความรุนแรงต่ อผู้หญิง นอกเหนือจากอุดมการณ์
ปิ ต าธิป ไตย ยัง มี อุ ด มการณ์ ทุน นิ ย ม อุ ด มการณ์ ช นชัน้ อุ ด มการณ์ ก ารเมือ ง อุ ด มการณ์ ชาตินิ ย ม
อุดมการณ์เหย้าเรือน ความรู้ ประเพณี/วัฒนธรรม/ศีลธรรม เพศวิถี อัตลักษณ์ และวาทกรรมชุดต่าง ๆ
ทีม่ สี ่วนร่วมในการสร้างความรุนแรงต่อผู้หญิง การที่สงั คมและสื่อมุ่งเป้ าไปที่ “ปิ ตาธิปไตย” เพียงอย่าง
เดียว จนทําให้อุดมการณ์และปั จจัยตัวอื่น ๆ ถูกลดรูปความรุนแรงลงหรือถูกกีดกัน (exclusion) ออกไป
จากพืน้ ทีข่ องการประณาม ทําให้สงั คมมองไม่เห็นต้นตอของปั ญหาทีแ่ ท้จริง เพราะสื่อเองได้ทําหน้าทีใ่ น
การตัดรากที่มาของวาทกรรมความรุนแรงนัน้ ให้หายไปหรือถ้ายังอยู่ก็ถูกทําให้มองเห็นอย่างเบาบาง
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 42

ดังเช่น การทีส่ ่อื นําเสนอวาทกรรมความงามให้กลายเป็ นเรื่องของอํานาจของสตรี เป็ นการตัดตอนไม่ให้
เห็นรากทีม่ าของวาทกรรมซึง่ สืบสายมาจาก วัตถุทางเพศ และอุดมการณ์ทุนนิยม เป็ นต้น
2. ข้ อ บัง คับ จริ ย ธรรมและแนวปฏิ บัติ ข องสื่ อ มวลชนในประเด็น ผู้ห ญิ ง ขององค์ก รวิ ช าชี พ
สื่อมวลชนในประเทศไทย
จากการศึกษาข้อมูลข้อบังคับจริยธรรมสื่อมวลชนขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน พบว่าทีผ่ ่านมามี
ข้อบังคับจริยธรรม ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็ นข้อบังคับเดียวทีม่ กี ารระบุถงึ ประเด็น “ผูห้ ญิง”
โดยเขียนรวมไว้กบั กลุ่มเด็ก สตรี และผู้ดอ้ ยโอกาส ภายใต้หลักการทีว่ ่า เด็ก ผู้หญิง และผูด้ ้อยโอกาส
คือผูท้ ต่ี อ้ งได้รบั การปกป้ องในแง่สทิ ธิมนุ ษยชน ดังทีป่ รากฏในข้อ 15
ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ตอ้ งคํานึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคลทีต่ กเป็ นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องให้ความคุ้มครอง
อย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุ ษยชนของเด็ก สตรีและผูด้ อ้ ยโอกาส ในการเสนอข่าวตาม
วรรคแรกต้องไม่เป็ นการซํ้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาสนัน้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง (ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541)
(http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/4/8/)
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นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านและป้ องกันการนํ าเสนอข่าวและภาพข่าวที่
หมิน่ เหม่ต่อการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในกรณีของเด็กและสตรี สภาการหนังสือพิมพ์จงึ ได้ออกแนวปฏิบตั ิ
เรือ่ ง การเสนอข่าวและภาพข่าวผูห้ ญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2549 ซึง่ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี้ได้
ปกป้ องผูห้ ญิงและเด็กทีต่ กเป็ นผูถ้ ูกกระทําทางเพศ ดังนี้
1. หนังสือพิมพ์จะไม่เปิ ดเผย ชื่อ ชื่อสกุล หรือตําบลทีอ่ ยู่ของผูห้ ญิงและเด็กทีถ่ ูก
ละเมิดทางเพศ รวมทัง้ ชื่อ ชื่อสกุล และตําบลทีอ่ ยู่ของญาติของผูเ้ สียหาย ไม่ว่า
กรณีใด ๆ หรือสิง่ ที่ทําให้รู้หรือสามารถรู้ได้ว่าผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทาง
เพศเป็ นใคร
2. สําหรับในกรณีท่ผี ู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศได้รบั อันตรายถึงแก่ชวี ิต
ต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เสียชีวติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดของครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หรือ
เพื่อแสวงหาประโยชน์สาํ หรับตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
3. ในการพาดหัว ข่าว โปรยข่ าว หรือ การนํ าเสนอรายละเอียดของเนื้ อ หาข่า ว
ผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ จะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง ทัง้ ใน
เรื่อ งการใช้ภาษาและการคํานึ งถึงหลักสิทธิมนุ ษ ยชน และไม่ต อกยํ้าให้เ กิด
ความเข้าใจผิดเกีย่ วกับทัศนคติเรือ่ งเพศอันเนื่องมาจากการละเมิดทางเพศนัน้
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 43

4. หนังสือพิมพ์ต้องไม่ลงตีพมิ พ์ภาพข่าวของผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ
ไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่ว่าผูท้ ถ่ี ูกละเมิดทางเพศนัน้ จะเสียชีวติ หรือไม่กต็ าม
5. ในกรณี ท่ี ผู้ ห ญิ ง และเด็ ก ที่ ถู ก ละเมิด ทางเพศ ได้ ร ับ อั น ตรายถึ ง แก่ ชี ว ิ ต
หนังสือพิมพ์อาจลงตีพมิ พ์ภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวติ ขณะมีชวี ติ ได้ ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จติ ใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใด
ของครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื โดย
มิชอบ (http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/117/53/)
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ในปี เดียวกับที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติออกแนวปฏิบตั เิ รื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าว
ผูห้ ญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ (พ.ศ. 2549) คณะทํางานพัฒนาแนวทางการเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ตัว แทนจากมู ล นิ ธ ิส ร้า งความเข้า ใจเรื่อ งสุ ข ภาพผู้ห ญิง (สคส.) สมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับนักวิชาการ และสื่อมวลชน จัดทําคู่มอื ในลักษณะ How to โดย
พัฒนาข้อบังคับจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มานําเสนอให้เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้งา่ ย โดยยึดโยงประเด็น “ผูห้ ญิง” เข้ากับมิตเิ รือ่ ง “เพศ” ดังนี้
แนวทางการทําข่าวข่มขืนอย่างไรให้สร้างสรรค์
1. ต้องรูเ้ ท่าทันพลังของภาษา
• เลิกใช้คําอธิบายคุณลักษณะของร่างกาย เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย เพราะ
การรายงานข่าวด้วยการเน้นยํ้าและให้ความเด่นแก่เพศสรีระบางส่วนในฐานะเป็ น
จุด ดึงดูด ความสนใจ เช่ น หน้ าอก สะโพก บัน้ ท้าย โดยใช้ภาษาที่พ รรณนาถึง
รูปร่างหน้าตาของผู้ถูกกระทําทีส่ ่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงจะไปสร้างความเข้าใจให้ผแู้ ก่
อ่าน ว่าการล่วงละเมิดทางเพศจะเกิดขึน้ กับผูท้ ม่ี สี รีระดึงดูดความสนใจเท่านัน้
• ไม่เรียกผูก้ ระทําด้วยสมญานามทีบ่ ่งบอกถึงความโหดร้ายทีผ่ ดิ มนุ ษย์ หรือมีจติ ใจ
ที่ว ิปริต ทางเพศ เช่ น หื่น โหด บ้า กาม ซาดิส ต์ ซึ่งทําให้เ ข้าใจไปว่ าผู้ท่ีล งมือ
กระทําเป็ นผู้มจี ติ ใจวิปริต เพราะมีความต้องการทางเพศสูงที่ไม่สามารถระงับได้
ซึง่ ไม่จริง เพราะผูก้ ระทําผิดส่วนมากเป็ นคนปกติไม่ได้ป่วยทางจิต การนําเสนอทํา
ให้เรือ่ งของความรุนแรงทางเพศซึง่ สามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุก ๆ คน กลายเป็ นปั ญหา
ทีส่ งั คมมองไม่เห็นหรือละเลยทีจ่ ะทําความเข้าใจ และตอกยํ้าความเชื่อผิด ๆ ด้วย
การอธิบ ายปั ญ หาข่ม ขืน ด้ว ยเหตุ ผ ลมิติเ ดีย ว คือ เหตุ ผ ลด้า ยสภาพจิต ใจของ
ผู้ ก ระทํ า ซึ่ง ไม่ เ พีย งพอต่ อ การทํ า ความเข้า ใจปั ญ หาในระดับ วัฒ นธรรมหรือ
โครงสร้างอํานาจได้
• ไม่เน้นคําเรียกผูถ้ ูกกระทํา ว่า “เหยื่อ” หรือ “ผู้เคราะห์รา้ ย” เพราะสะท้อนให้เห็น
มายาคติว่า เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ เป็ นความเคราะห์รา้ ยของผู้หญิง ทําให้พฤติกรรม
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 44

ของผูก้ ระทําไม่ได้รบั การตัง้ คําถามจากสังคม หรือการมองปั ญหาในระดับกว้างขึน้
มากกว่ า เรื่อ งชะตากรรมส่ ว นตัว ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง นอกจากนี้ ก ารมอบ
สถานะ “เหยื่อ” แก่ผหู้ ญิงผูถ้ ูกกระทํานัน้ เป็ นการตอกยํ้ามายาคติของการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศว่าเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างรอยมลทินให้กบั ผูห้ ญิง และทําให้คุณค่าของผูห้ ญิง
หมดไป เป็ นการยึดโยงคุณค่าของผูห้ ญิงไว้กบั พรหมจรรย์ แม้คําว่า “เหยื่อ” จะทํา
ให้ผอู้ ่านรูส้ กึ สงสารและเห็นใจผูถ้ ูกกระทํา แต่กไ็ ม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไร กลับทํา
ให้สงั คมเข้าใจผิดว่าการข่มขืนเป็ นปั ญหาของคนโชคร้าย ไม่ใช่ปัญหาสังคมทีค่ วร
ช่วยกันแก้ไข
2. ทําข่าวอยูใ่ นกรอบสิทธิมนุ ษยชน
• ไม่บรรยายหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลงมือข่มขืนอย่างละเอียด เช่น การเล่า
รายละเอียดตัง้ แต่ การดักฉุ ด ไปจนถึงการเปลื้องผ้า รวมถึงจํานวนครัง้ ของการ
ข่มขืน หากเป็ นการข่มขืนหมู่ ก็มกั รายงานอย่างละเอียดถึงผูก้ ระทํา (ซึง่ มีช่อื ระบุ)
ที่ผ ลัด กันข่มขืนทีล ะคน ในบางเหตุ ก ารณ์ ใ ช้คําที่แ สดงให้เ ห็นถึง ระยะเวลาอัน
ยาวนานติดต่ อกันของการกระทํา ซึ่งถือเป็ นการข่มขืนซํ้า อีกทัง้ ยังไม่คํานึงถึง
จิตใจของครอบครัว และญาติมติ รของผูถ้ ูกกระทํา ทีอ่ าจได้อ่านข่าวนี้เช่นกัน
• มุง่ เน้นการคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทํา โดยปกปิ ดภาพ ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ ยู่ สถานทีท่ ํางาน
หลีกเลี่ยงการบรรยายที่ให้รายละเอียดของผู้ถูก กระทําโดยไม่จําเป็ น เนื่องจาก
สังคมยังมีความเชื่อผิด ๆ ว่าคุณค่าของผู้หญิงอยู่ท่พี รหมจรรย์หรือความบริสุทธิ ์
ผูถ้ ูกข่มขืนจึงกลายเป็ นผู้หญิงมีตําหนิ ผู้หญิงที่ถูกกระทําจึงเผชิญกับสายตาของ
สังคม และอับอายกับการต้องเปิ ดเผยตัว
3. ทําข่าวโดยไม่ผลิตซํ้าความรูค้ วามเข้าใจทีผ่ ดิ เกีย่ วกับปั ญหาข่มขืน
• ไม่บรรยายสถานทีเ่ กิดเหตุอย่างละเอียด ในลักษณะเดียวกับรายงานการสอบสวน
ของตํารวจ ซึง่ ทําให้ผอู้ ่านเข้าใจว่าการข่มขืนเกิดในทีเ่ ปลีย่ วและมืดเท่านัน้ นําไปสู่
การแก้ปัญ หาไม่ต รงจุด และอาจเป็ นการละเมิด สิทธิอีก ด้ว ยหากบอกให้ผู้ห ญิง
หลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลีย่ ว เวลาคํ่ามืด เพราะสภาพสังคมปั จจุบนั เปลีย่ นแปลง
ไปผู้หญิงก็ต้องทํางานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเวลา
สถานทีใ่ นการเดินทางได้ สื่ออาจช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดได้ โดยหากการข่มขืน
เกิด ในสถานที่เ ช่นนี้ อาจพาดหัว ข่าวว่ า “ข่มขืน ในซอยบ้าน” เพื่อ ชี้ใ ห้เ ห็นว่ า
ผูห้ ญิงต้องใช้เส้นทางนี้เป็ นประจําในการเดินทางจากบ้านไปที่ทํางาน ซึง่ จะทําให้
เราสามารถหาวิธ ีแ ก้ ปั ญ หาได้อ ย่ า งตรงจุ ด มากกว่ า เช่ น จัด ให้ม ีร ะบบความ
ปลอดภัยทีด่ มี ากขึน้ แทนทีจ่ ะจํากัดเวลาและสถานทีใ่ นการเดินทางของผูห้ ญิง
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• ไม่นําเสนอข่าวในลักษณะที่ช้นี ํ าว่าการข่มขืนสามารถทําได้เพื่อเป็ นการสังสอน
่
ผู้ห ญิง ที่ไ ม่ ป ฏิบ ัติต ามค่ า นิ ยมของสัง คม เช่ น “สอบสาวเหยื่อ 4 ทรชน เที่ย ว
อาร์ซเี อบ่อ ย” ทําให้เข้าใจไปว่ าผู้ห ญิงที่ไ ปเที่ยวสถานบันเทิง สมควรถู ก ข่มขืน
ขณะเดียวกันสื่อควรรายงานข่าวโดยมีจุดยืนว่าการข่มขืนคือความรุนแรงทางเพศ
ที่ไ ม่ค วรเกิดขึ้นในทุก กรณีไ ม่ว่าผู้ห ญิงคนนัน้ มีอ าชีพ อะไร แต่ งกายอย่างไร มี
พฤติกรรมอย่างไร และอยูใ่ นสถานทีใ่ ด เวลาใด ในกรณีน้จี งึ ควรหลีกเลีย่ งข้อความ
ทีว่ ่า “เทีย่ วอาร์ซเี อบ่อย”
• ไม่เ บี่ยงเบนความผิด ของผู้ก ระทํ าไปที่ส่ือ โป๊ การเสพยา การดื่มสุ ราซึ่ง ทํา ให้
ความผิดของผู้ก ระทําเบาบางลง อีก ทัง้ ยังไม่ได้ลดความเข้าใจผิด ที่ว่า “ความ
ต้องการทางเพศของผู้ชายเป็ นเรื่องธรรมชาติ ควบคุมไม่ได้” เพราะในความเป็ น
จริงแล้ว ทัง้ หญิงและชาย มีความต้อ งการทางเพสตามธรรมชาติทงั ้ คู่ เพียงแต่
ผู้หญิงถูกสอนให้ค วบคุมความต้อ งการนี้ แต่ผู้ชายถูก สอนว่าต้อ งแสดงออกถึง
ความเป็ นชาย
4. เพิม่ เติมมุมมองทีข่ าดหายไป
• ขยายมิตขิ องข่าวประเด็นข่มขืนให้เป็ นมากกว่าข่าวอาชญากรรม มากกว่าการเล่า
เหตุการณ์ หรือเป็ นการรายงานความคืบหน้ าของคดีเป็ นส่วนใหญ่ แต่มมี ติ อิ ่นื ๆ
เข้ามาด้ว ย เช่ น ทัศ นคติ ค่ านิยมเรื่อ งเพศของสัง คม ความสัมพันธ์เ ชิงอํ านาจ
ระหว่างคนทีม่ เี พศต่าง ๆ กัน เพื่อช่วยให้สงั คมมีความเข้าใจต่อปั ญหาข่มขืนมากขึน้
• ขยายมุมมองของประเด็นข่าวข่มขืนให้มากกว่าปั ญหาของปั จเจกชน การเสนอข่าว
ควรเพิม่ บริบททางสังคมอื่น ๆ เช่น ความไม่ปลอดภัยในชีวติ การฟื้ นฟูผู้หญิงที่
ประสบปั ญหา ปั ญหาจริยธรรมทางเพศ โดยสัมภาษณ์บุคคลทีม่ มี ุมมองหลากหลาย
ต่อปั ญหาข่มขืนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเป็ นปั ญหาของทัง้ สังคม ไม่ใช่ชะตากรรม
ส่วนตัวของผูห้ ญิงคนใดคนหนึ่ง ผูอ้ ่านจะได้มมุ มองและเห็นมิตอิ ่นื ทีก่ ว้างออกไป
จะเห็นได้ว่าข้อบังคับจริยธรรมดังกล่าวมุง่ เน้นทีก่ ารให้ความคุม้ ครองผูห้ ญิงและเด็กภายใต้กรอบ
สิทธิมนุ ษยชนซึ่งปกป้ องข้อมูลส่วนตัวของผู้หญิงในฐานะที่ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศรวมทัง้ การ
ระมัดระวังในเรื่องการใช้ภาษาซึง่ อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธคี ดิ ในเรื่องเพศ อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของสื่อด้านกระจายเสียงนัน้ ไม่ปรากฏว่ามีขอ้ บังคับจริยธรรม ของสมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทยทีเ่ กี่ยวข้องกับผูห้ ญิง 7 แต่สถานีโทรทัศน์ บางแห่งมีความพยายามในการระบุถงึ จริยธรรม
7

โปรดดูขอ้ บังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553
(http://www.thaibja.org/thaibja/images/documents/NBCT/ethics_nbct.pdf)

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 46

เกีย่ วกับผูห้ ญิงอยูบ่ า้ ง ดังเช่น ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 (สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS)
ระบุภายใต้กรอบการเคารพศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และการคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่มองปั ญหา
ของผู้หญิงที่มลี กั ษณะแบ่งแยกทางเพศ หากแต่คุ้มครองภายใต้วธิ คี ดิ เรื่อง เพศภาวะและเพศวิถซี ่งึ มี
ความแตกต่างหลากหลาย
ข้อ 7 จริยธรรมด้านการเคารพศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์และการคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคล
7.1 การปฏิบตั งิ านในทุกขัน้ ตอน การผลิตรายการในทุกประเภททุกรูปแบบ ต้องเคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่เสียดสีบุคคล กลุ่มบุคคล เพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรือ่ งถิน่ กําเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรมหรือความคิดทางการเมืองทีไ่ ม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
7.2 การนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต้องดําเนินการอย่างเคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ รวมทัง้ สิทธิและเสรีภาพในการรับรูข้ องประชาชน แต่ต้องมีเหตุผล
และคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกับ บรรทัด ฐานและค่ า นิ ย มของสัง คมเพื่อ ประโยชน์ ท าง
การศึกษา
(ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรม
ของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552)
3. กรณี ศึ กษาตัวชี้ วดั และแนวปฏิ บตั ิ ท างจริ ย ธรรมของสื่ อมวลชนเกี่ย วกับประเด็นผู้หญิ ง ใน
ต่างประเทศ
ในส่วนนี้จะเป็ นการนํ าเสนอ ตัวชีว้ ดั และแนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรมของสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็น
ผู้หญิงในต่ างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้ว ดั ความอ่ อนไหวทางเพศภาวะสําหรับสื่อโดย UNESCO
(Gender-Sensitive Indicators for Media,2012) แนวทางเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อ (Broadcasting for All: Focus on Gender) (Asia Media Summit ,2011) และหลักการ
เชิงจริยธรรมสําหรับการรายงานข่าวเกีย่ วกับผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรงทางเพศ โดย UNFPA (2014)
3.1 กรณี ศึกษา Gender-Sensitive Indicators for Media ของ UNESCO
ในความเคลื่อนไหวระดับโลก ประเด็น “ความเสมอภาคทางเพศ” (gender equality) และการ
เสริมพลังอํานาจของสตรี ถือเป็ นภารกิจหลักของ UNESCO ความเสมอภาคทางเพศ หมายถึง การทํา
ให้ทงั ้ หญิงและชายมีโอกาสในการได้พฒ
ั นาศักยภาพ เข้าถึงสิทธิและโอกาส ถูกมองเห็นว่ามีคุณค่า โดย
ปราศจากอคติทางเพศ การสร้างความเสมอภาคทางเพศเป็ นประเด็นทีต่ ้องผลักดันให้เกิดขึน้ ทัวโลก
่
การ
ประชุมระดับโลกของสหประชาชาติครัง้ ที่ 4 ประเด็นเรื่องผูห้ ญิง ในปี 1995 เน้นบทบาทของสื่อมวลชน
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ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การต่อสู้กบั วิกฤตภาพเหมารวมของผู้หญิง
และความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการสื่อสารทุกระบบ (Karklins,9:2012) เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศดังกล่าว UNESCO โดยความร่วมมือกับ International
Federation of Journalists ได้พฒ
ั นากรอบตัวชีว้ ดั ความเสมอภาคทางเพศทีใ่ ช้ร่วมกันในระดับสากล คือ
ดัชนีชว้ี ดั ความอ่อนไหวด้านเพศสภาวะในสื่อ (Gender-Sensitive Indicators for Media-GSIM,2012)
กระบวนการพัฒนาตัวชี้วดั เริม่ ต้นขึ้น ในปี 2010 ในการอภิปรายในระดับโลกในวันสตรีสากล ที่ว่า
ผูห้ ญิงสามารถเป็ นผูก้ ําหนดนโยบายด้านข่าว และมีการนําไปใช้เพื่อวัดความอ่อนไหวด้านเพศสภาวะใน
งานสื่อมวลชนในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ทัวโลกนั
่
บแต่ปี 2012 เป็ นต้นมา
กลุ่มเป้ าหมายของ Gender-Sensitive Indicators for Media (GSIM) ได้แก่ สื่อมวลชนในทุก
รูปแบบ เป้ าหมายของ GSIM คือการกระตุน้ ให้องค์กรสื่อ กําหนดวาระเรื่องความเสมอภาคทางเพศลงใน
นโยบายองค์กรและเปิ ดโอกาสให้สาธารณะสามารถตรวจสอบได้ GSIM อาจไม่ใช้เครื่องมือที่สําเร็จรูป
วัดความเสมอภาคทางเพศในองค์กรสื่อ แต่เครื่องมือนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็ นแนวทางเบือ้ งต้นทีอ่ งค์กรสื่อ
จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการผลักดันให้วาระความเสมอภาคทางเพศเกิดขึน้ เสมือนเป็ นเครื่องมือใน
การประเมินตัวเอง (self-assessment) ซึง่ มีประเด็นสําคัญ ได้แก่การสนับสนุ นความเสมอภาคทางเพศ
ในองค์กรสื่อ เพื่อสร้างมาตรฐานแก่อ งค์กรสื่อ ในการส่ง เสริมความเสมอภาคทางเพศและการพัฒนา
ศัก ยภาพผู้ห ญิง ในงานสื่อสารมวลชนแก่อ งค์กรสื่อ ทัวโลก
่
โดยในดัชนีน้ี ได้รวมถึง การนํ าเสนอภาพ
สัดส่วนหญิงชายทีส่ มดุลในรายการข่าว การปฏิเสธภาพเหมารวมในรายการโทรทัศน์ ตัวชีว้ ดั ด้านความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในโทรทัศน์ และความเท่าเทียมในการเสนอภาพหญิงชายในรายการ
โฆษณา ดังนี้
ตัวชี้วดั ที่ A4 การส่ งเสริ มให้ มีข้อบังคับทางจริ ยธรรมที่ มีเนื้ อหาด้านความเสมอภาคทาง
เพศขององค์กรสื่อ
ผูใ้ ช้ : องค์กรสื่อ
ประเด็นสําคัญ: ข้อบังคับทางจริยธรรมและ/หรือนโยบายขององค์กรสื่อในการรายงานเนื้อหา
ข่าวสารทีม่ เี นื้อหาด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
A4.1 การสอดแทรกความตระหนักรูเ้ รื่องเพศภาวะในการปฏิบตั งิ านด้านสื่อผ่านนโยบายและ
การส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งเพศภาวะแก่ผสู้ ่อื ข่าว
ตัวชี้วดั
1. องค์กรสื่อมีการบัญญัตนิ โยบายด้านเพศภาวะทีใ่ ช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการทํางานของสื่อ
2. องค์กรสื่อมีการบัญญัตขิ อ้ บังคับทางจริยธรรมทีม่ กี ารระบุถงึ ปั ญหาการสร้างภาพแทนเพศภาวะ
ในสื่อมวลชน
3. องค์กรสื่อมีค่มู อื การปฏิบตั งิ านสําหรับการรายงานข่าวในประเด็นอ่อนไหวเกีย่ วกับเพศภาวะ
4. องค์กรสื่อมีการจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็ นวิชาชีพสื่อมวลชนด้านนโยบาย
เพศภาวะ
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5. องค์กรสื่อมีการตรวจสอบเนื้อหาสื่อเพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการมีนโยบาย
ด้านเพศภาวะ
6. องค์กรสื่อมีกลไกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมเพื่อรับฟั งการวิพากษ์วจิ ารณ์เกี่ยวกับ
ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ
7. องค์กรสื่อมีการเผยแพร่นโยบายเพศภาวะและรายงานสู่สาธารณะ
8. องค์กรสื่อมีนโยบายเพศภาวะทีเ่ กี่ยวข้องกับเนื้อหาสื่อโดยคํานึงถึงการประเมินการทํางาน
ของนักวิชาชีพสื่อในองค์กร
9. องค์ ก รสื่อ ให้ ก ารยอมรับ องค์ ก รอิส ระภายนอกที่ทํ า หน้ า ที่ต รวจสอบการทํ า งานของ
สื่อมวลชนด้านเพศภาวะ
10. องค์กรสื่อมีการจัดทํารายการแสดงการมีส่วนร่วมทีจ่ าํ แนกเพศเพื่อการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อพนักงาน
11. องค์กรสื่อมีการส่งเสริมการใช้ขอ้ มูลจําแนกเพศในเนื้อหารายการข่าว เพื่อให้การนํ าเสนอ
ข่าวมีความหลากหลาย
12. องค์กรสื่อมีการทบทวนตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับสื่อทีม่ ปี ั ญหาด้านเพศภาวะ
หมวด B ความเสมอภาคทางเพศในเนื้ อหาสื่อ (Gender Portrayal in Media Content)
ตัวชี้วดั ที่ B1 ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั
ผู้ใช้ : องค์กรสื่อ ผูส้ ่อื ข่าว บรรณาธิการ ผูผ้ ลิตรายการ สหภาพแรงงาน องค์กรวิชาชีพ องค์กรอิสระ
องค์กรภาคประชาสังคม หน่ วยงานวิชาการ การวิจยั และหน่วยงานของรัฐ
ประเด็นสําคัญ : ความเสมอภาคระหว่างเพศในเนื้อหาข่าวสาร
B1.1 การนํ าเสนอหญิง-ชายในสัดส่วนทีส่ มดุลในข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั
ตัวชี้วดั
1. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีเนื้อหาและภาพหญิงชายในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
2. ข่าวและรายการกับสถานการณ์ปัจจุบนั มีการสัมภาษณ์หรืออ้างถึงแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูล
ชาย-หญิงในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
3. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีหญิง-ชายทีป่ รากฏในฐานะผูใ้ ห้ข่าวอย่างเป็ นทางการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
4. ข่าวและรายการสถานการณ์ ปัจ จุบนั มีก ารนํ าเสนอภาพสถานะทางสัง คมของชายหญิง
มากกว่าชีวติ ส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างภาพตัวแทน
5. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีการนําเสนอเนื้อหาทางสถิตจิ าํ แนกเพศทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สถานะทางสังคม
6. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีสดั ส่วนจํานวนชายหญิงทีไ่ ด้รบั การสัมภาษณ์ในฐานะ
แหล่งข่าว และผูใ้ ห้ขอ้ มูลในข่าวทุกประเภทในจํานวนทีเ่ ท่าเทียมกัน เช่น ข่าวการเมือง ข่าว
เศรษฐกิจ ข่าวความขัดแย้ง ข่าวเทคโนโลยีและข่าวกีฬา เป็ นต้น
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7. ข่า วและรายการสถานการณ์ ปั จจุ บ ันมีก ารนํ าเสนอประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้ห ญิง หรือ
ประเด็นพิเศษในข่าว เช่น ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง สิทธิสตรี ความสําเร็จของผูห้ ญิง เป็ นต้น
8. ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับผูห้ ญิง หรือมีแหล่งข่าว
ผู้ให้ขอ้ มูล ผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นผู้หญิง โดยให้สดั ส่วนของเวลา พื้นที่และเวลาที่ได้รบั ความ
นิยมสูง เช่น ช่วงไพรมไทม์ อย่างเพียงพอ
B1.2 การนํ าเสนอภาพของหญิง-ชายทีไ่ ม่เป็ นภาพเหมารวม
ตัวชี้วดั
1. สัดส่วนหรือจํานวนของการนําเสนอภาพชายหญิงทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีใ่ นสังคมแบบ
เหมารวมตายตัว
2. สัดส่วนของการนําเสนอภาพหญิง-ชายในฐานะเหยือ่ เช่น ข่าวอาชญากรรม ความขัดแย้ง
ภัยพิบตั ิ ความยากจน เป็ นต้น
3. สัดส่วนของการนําเสนอภาพหญิง-ชายในฐานะผูร้ อดชีวติ
4. จํานวนเรือ่ ง หรือประเด็นทีม่ ภี าพของหญิง-ชายในหลากหลายมิติ
5. จํานวนเรือ่ งหรือประเด็นทีน่ ํ าเสนอการใช้ภาษาทีเ่ กี่ยวข้องกับเรือ่ งเพศอย่างชัดเจน ไม่รวม
กรณีเป็ นคําพูดทีค่ ดั ลอกมาจากแหล่งข่าว
B1.3 การรายงานประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศเป็ นประเด็นและเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของบทบาทสื่อ
ตัวชี้วดั
1. จํานวนเรือ่ งหรือประเด็นทีเ่ น้นเรือ่ งความเสมอภาคและไม่เสมอภาคทางเพศ เช่น ประเด็น
เฉพาะเกีย่ วกับนโยบาย การปกป้ องและส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชน สิทธิสตรีและความเสมอภาค
ทางเพศ เป็ นต้น
2. จํานวนเรือ่ งทีเ่ น้นความเสมอภาคและไม่เสมอภาคทางเพศในด้านต่าง ๆ เช่น การเมืองและ
รัฐบาล เศรษฐกิจและธุรกิจ สงครามและความขัดแย้ง อาชญากรรม ความรุนแรง ความ
ยากจน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา เป็ นต้น
3. จํานวนของเวลา พืน้ ที่ และช่วงเวลาสําคัญเช่น ไพร์มไทม์ ในการให้พน้ื ทีก่ บั ประเด็นเพศ
สภาพ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเด็นอื่น ๆ
B1.4 ความตระหนักรูเ้ รือ่ งเพศสภาพในเนื้อหาข่าวสารในรูปแบบและหัวข้อต่าง ๆ
ตัวชี้วดั
1. จํานวนเรือ่ งหรือประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเพศภาวะในข่าวหน้าหนึ่ง การอภิปรายในสตูดโิ อ
การสัมภาษณ์ สกู๊ปพิเศษ หรือรายการทอล์คโชว์
2. จํานวนเรือ่ งในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับเพศภาวะในแต่ละประเด็นเช่น การเมือง เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาชนบท กีฬา เป็ นต้น
3. จํานวนเรือ่ งทีม่ กี ารรายงานข้อมูลสถิตจิ าํ แนกเพศ
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B 1.5 ความเข้าใจในประเด็นความรุนแรงทางเพศภาวะตามนิยามสิทธิมนุษยชนระดับสากล
ตัวชี้วดั
1. การใช้ภาษาทีไ่ ม่เป็ นการตัดสิน แบ่งแยกระหว่างเพศ และไม่ตําหนิผถู้ ูกกระทําหรือผู้รอดชีวติ
จากเหตุอาชญากรรม
2. การเลือกใช้คาํ “ผูผ้ ่านพ้น” “ผูร้ อดชีวติ ” แทน “เหยือ่ ”ในกรณีกระทําความรุนแรงทางเพศ
3. การไม่ระบุลกั ษณะหรือข้อมูลจําเพาะของผูท้ ป่ี ระสบเหตุความรุนแรงทางเพศ
4. จํานวนเรื่อ งที่เ กี่ยวข้อ งกับ การคุ ก คามสิทธิส่ ว นบุ ค คล การไม่เ คารพศัก ดิ ์ศรีค วามเป็ น
มนุ ษย์ในข่าวความรุนแรงทางเพศ
5. การใช้ขอ้ มูลพื้นฐานและสถิตเิ พื่ออธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรงทางเพศในฐานะปั ญหา
สังคม แทนทีก่ ารรายงานในลักษณะข่าวโศกนาฏกรรม
6. การสอดแทรกข้อมูลการติดต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง
ทางเพศ
7. เวลา พืน้ ที่ และการให้เวลาสําคัญกับประเด็นความรุนแรงทางเพศทีเ่ ชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ
ตัวชี้วดั ที่ B2 โฆษณา
ผูใ้ ช้ : องค์กรสื่อ สหภาพวิชาชีพสื่อ กลุ่มสื่อพลเมือง องค์กรอิสระ สถานศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
และการสื่อสารมวลชน
ประเด็นสําคัญ : การนําเสนอภาพเหมารวมในโฆษณา
B2.1 ความเท่าเทียมในการนําเสนอภาพหญิง-ชายในสื่อโฆษณา
ตัวชีว้ ดั
1. สัดส่วนจํานวนหญิงชายในงานโฆษณา
2. สัดส่วนจํานวนหญิงชายทีล่ งเสียงโฆษณา
3. สัดส่วนจํานวนหญิงชายทีป่ รากฏในโฆษณาในเชิงรุก
4. สัดส่วนจํานวนหญิงชายในโฆษณาในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีป่ รึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูบ้ ริโภคที่
มีวจิ ารณญาณ
5. อาชีพของหญิง-ชายในงานโฆษณา
6. บทบาทหรือสถานะของหญิงชายในงานโฆษณา
7. ภาพลักษณ์และท่าทางของหญิงชายในงานโฆษณา
8. สัดส่วนจํานวนของหญิงชายในโฆษณาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายและไม่ส่อื ถึงภาพเหมา
รวมตายตัวเกีย่ วกับบทบาทของหญิงชาย เช่น แม่บา้ น เป็ นต้น
9. สัดส่วนจํานวนของหญิงชายในงานโฆษณาบริการทีไ่ ม่ส่อื ถึงภาพเหมารวมตายตัว
เกีย่ วกับบทบาทของหญิงชาย
10. การบรรยายหรือพรรณนาเกีย่ วกับเรือ่ งเพศในงานโฆษณา
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3.2 แนวทางเพื่ อ การส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคทางเพศสํา หรับ ผู้ป ฏิ บตั ิ ง านด้ า นสื่ อ
(Broadcasting for All: Focus on Gender) (2011)
การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค Asia Media Summit ปี 2011
ได้มกี ารจัดทําแนวทางปฏิบตั ขิ องผูผ้ ลิตสื่อเพือ่ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ “Broadcasting For
All: Focus on Gender” เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการพัฒนาบทบาทสตรีในแวดวงสื่อสารมวลชน ทัง้ การมีส่วนร่วม
และภาพทีป่ รากฏในสื่อ ซึง่ พิจารณาตามหลักปฏิญญาปั กกิง่ และแผนปฏิบตั กิ ารปั กกิง่ เพื่อความก้าวหน้า
ของสตรี โดยองค์การสหประชาชาติ ในปี ค.ศ.1995 มีหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
1. เพิม่ บทบาทผูห้ ญิงในกระบวนการผลิตและกระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
2. ส่งเสริมการนําเสนอภาพหรือเรือ่ งราวทีไ่ ม่มลี กั ษณะเป็ นภาพเหมารวม และไม่นําเสนอภาพ
ทีเ่ น้นเรือนร่างของผูห้ ญิง
3. งดเว้นการนํ าเสนอภาพผูห้ ญิงในลักษณ์ทด่ี อ้ ยค่า ไร้ศกั ดิ ์ศรี และการนํ าเสนอเพื่อใช้ประโยชน์
ในฐานะวัตถุทางเพศหรือสินค้า
4. พัฒนามุมมองและมิติด้านเพศสภาวะในประเด็นที่เ ป็ นปั ญ หาและข้อ กัง วลจากผู้ชมผู้ฟั ง
ชุมชนและภาคประชาสังคม
5. ส่งเสริมการศึกษาวิจยั ในประเด็นด้านเพศสภาพกับสื่อ และการฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อ
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและตระหนักในความเสมอภาคทางเพศ
6. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญประเด็นเพศสภาพเพื่อการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน
7. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองค์กรสื่อ
แนวทางปฏิ บตั ิ
การผลิตสื่อ กระบวนการผลิตและนําเสนอเนื้อหาทีค่ าํ นึงถึงความเสมอภาคทางเพศ ความ
ตระหนักถึงสิทธิสตรีและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์นนั ้ ปรากฏใน 3 ส่วน ได้แก่
1. การเลือกเนื้อหาหรือเนื้อเรือ่ ง
2. การผลิตและการประยุกต์ใช้เทคนิคเฉพาะการผลิต
3. การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในองค์กรสื่อ
การเลือกเนื้ อหาหรือเนื้ อเรื่อง
1. การเลือกเนื้ อหา
การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายในสื่อสารมวลชนนัน้ เริม่ จากการคัดเลือกประเด็นทีจ่ ะ
นําเสนอสู่สาธารณชน โดยผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อซึ่งทําหน้าที่เป็ นผูก้ ําหนดวาระข่าวสารต้องตัดสินใจด้วย
ความระมัดระวังและไม่เลือกปฏิบตั เิ พียงเพราะความแตกต่ างระหว่างเพศ รวมถึงต้องคํานึงถึงบริบท
แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้
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• เนื้อหาหรือประเด็นของเรื่องที่จะนําเสนอต้องไม่ใช่เรื่องทีส่ ่งเสริม หรือตอกยํ้าความไม่
เสมอภาค ภาพเหมารวม หรือการลดคุณค่า หากมีสาระเหล่านัน้ อยู่ในเนื้อเรื่อง หรือจําเป็ นต้องนํ าเสนอ
ประเด็นดังกล่าวจะต้องนําเสนอในมุมมองทีแ่ ตกต่าง
• เนื้อ หาหรือ เรื่อ งราวที่นําเสนอควรมีประเด็น ที่เ กี่ยวข้อ งกับ ความก้ าวหน้ า ด้านสิท ธิ
มนุษยชนหรือความเลื่อมลํ้า ไม่เป็ นธรรม ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องปรากฏทัง้ หมดของเนื้อเรือ่ งแต่ควรจะมีการตัง้
คําถามในแง่มมุ เหล่านี้ดว้ ย
• เรื่องราวที่นําเสนอควรถูกบอกเล่าด้วยมุมมองด้านความเสมอภาคทางเพศและมิตดิ า้ น
เพศสภาพ แม้ไม่ใช่แก่นเรือ่ งหลักก็ควรสอดแทรกไว้ในเนื้อหาทีน่ ําเสนอ
• การนํ าเสนอเนื้อหาที่มบี ุคคลในข่าวหรือรายการแสดงออกถึงการเลือกปฏิบตั ิหรือไม่
เสมอภาคทางเพศ ควรเพิม่ เติมแหล่งข่าวและนํ าเสนอข้อมูลทีอ่ าจหายไปในประเด็นนัน้ รวมถึงปรับปรุง
เนื้อหาให้สมดุลมากขึน้ ก่อนการเผยแพร่
• เรื่องราวหรือข่าวที่นําเสนอนัน้ ควรสะท้อนถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและเป็ นไป
ตามนโยบายขององค์กร
• ประเด็นทีน่ ําเสนอควรอยูใ่ นความสนใจและมีความสําคัญต่อสังคม
2. แหล่งข่าว/แหล่งข้อมูล
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม การพัฒนาแหล่งข้อมูลในกระบวนการ
ผลิต เนื้อ หาอย่างสมํ่าเสมอย่อ มทําให้ผู้ปฏิบตั ิง านด้านสื่อ ได้เ นื้ อ หาข่าวสารและรายการที่มคี ุณ ภาพ
โดยเฉพาะสื่อสาธารณะซึง่ ต้องเผยแพร่และนําเสนอข้อมูลข่าวสารโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและ
ทุกเสียงในสังคม
• แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล รวมถึงการรวบรวมจากการถกเถียงแลกเปลีย่ นในเวที
สาธารณะจากกลุ่มบุคคล นักวิชาการหลากหลายระดับ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากหลายมุมมอง
• องค์กรสื่อควรมีแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลทีม่ คี ุณภาพและหลากหลาย โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านสื่อควรตรวจสอบรายชื่อหรือฐานข้อมูลสําหรับผู้ตดิ ต่อให้เป็ นปั จจุบนั และควรมีแหล่งข้อมูลที่เป็ น
ผูห้ ญิงในทุกๆประเด็น
• องค์กรสื่อควรพิจารณาแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลซึ่งเป็ นสตรีท่มี คี วามเกี่ยวข้องหรือ
อํานาจหน้าทีใ่ นการตอบปั ญหาได้อย่างมีน้ําหนัก
• การพัฒนาแหล่งข้อมูลสามารถทําได้โดยการฝึกอบรมผูส้ ่อื ข่าวด้านจริยธรรม และสร้าง
ความเข้าใจในการหลีกเลีย่ งสิง่ ทีต่ ดั สินหรือทําให้เกิดสองมาตรฐาน ภาพตัวแทนและการตีตรา
• การเชิญ ผู้เข้าร่ว มสนทนารายการควรมีค วามหลากหลาย แต่ ละคนต้อ งมีค วามคิดที่
ชัดเจนเพื่อให้มกี ารแลกเปลีย่ นทัศนคติในมุมมองใหม่
• หน่ วยงานทีท่ าํ หน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและตรวจสอบสื่อทัวโลกสะท้
่
อนว่าในอุตสาหกรรมสื่อควร
เน้นการนํ าเสนอผูห้ ญิงให้มากขึน้ ทัง้ ในแง่แหล่งข้อมูล แนวคิด ข้อคิดเห็น
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• ควรเพิม่ พืน้ ทีใ่ นการหารือพูดคุยในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเพศสภาพและความเสมอภาค
ทางเพศในกระบวนการบรรณาธิการเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรูใ้ นหมูผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
• พัฒนาฐานข้อมูล แนวทาง ระเบียบปฏิบตั แิ ละข้อบังคับสําหรับผู้ปฏิบตั งิ านด้านสื่อให้ม ี
มิตดิ า้ นเพศ เพศสภาพ เพศวิถอี ย่างสมํ่าเสมอ
3. การใช้ภาษา
องค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารในข่าวและรายการคือภาษา บ่อยครัง้ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อ
ใช้ภาษาอย่างไม่ระมัดระวัง ส่งผลให้เกิดการตีตรา เหมารวมและมีผลกระทบอย่างมากผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน
สื่อจึงควรรู้เท่าทันพลังของภาษาและละเอียดอ่อนกับการเลือกใช้ถ้อยคําเพื่อให้งานข่าวและรายการมี
คุณภาพมากยิง่ ขึน้
• องค์กรสื่อควรมีนโยบายหรือแนวปฏิบตั ดิ า้ นการใช้ภาษาในการรายงานข่าวหรือรายการ
ทีค่ าํ นึงถึงความอ่อนไหวในประเด็นด้านเพศสภาพ
• องค์กรสื่อควรพัฒนาคู่มอื สําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อ ผูส้ ่อื ข่าว ผูป้ ระกาศข่าวในด้านการ
ใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้คําเรียกผูห้ ญิงซึง่ ควรหลีกเลีย่ งการใช้คําแสดงภาพเหมารวม ดูหมิน่
เหยียดหยามเพราะความแตกต่างระหว่างเพศ
• องค์กรสื่อควรจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของผูป้ ฏิบตั งิ านในงานข่าว
และรายการให้มคี วามตระหนักรูแ้ ละรูเ้ ท่าทันพลังของภาษาทีอ่ าจมีผลต่อเรือ่ งเพศ
• องค์กรสื่อควรพัฒนาคู่มอื ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งเพศสําหรับใช้
ในกรณีเฉพาะ
การผลิ ตและการประยุกต์ใช้เทคนิ คเฉพาะการผลิ ต
1. การนําเสนอภาพที่สมดุล (Balance Portrayal)
• ต้องบรรยายและนําเสนอมุมมองของทุกเพศอย่างสมดุล หลีกเลีย่ งการนํ าเสนอภาพด้าน
ลบต่างๆ เช่น ภาพเหมารวมด้านเพศ เพศภาวะ เพศวิถี การตีตรา การทําให้เป็ นเหยื่อ หรือลดค่าความ
เป็ นปั จเจกบุคคล
• นําเสนอภาพทีม่ คี วามสมดุลด้านเพศสภาพด้วยการนําเสนอภาพทีเ่ ป็ นด้านตรงข้ามของ
ภาพเหมารวม เช่น การนํ าเสนอภาพผูช้ ายทีท่ ํางานบ้าน เลีย้ งลูก และนํ าเสนอภาพของผูห้ ญิงในฐานะ
หัวหน้าครอบครัว ผูน้ ําทางการเมือง หรือหัวหน้าในทีท่ าํ งาน
2. การนําเสนอภาพที่ มีความหลากหลาย
• ควรสะท้อนภาพของผูห้ ญิงและผูช้ ายท่ามกลางความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม
• ควรนําเสนอบทบาทของผูห้ ญิงทีม่ คี วามหลากหลาย รวมถึงผูห้ ญิงทีป่ ระสบความสําเร็จ
ในงานทีท่ ํา
• ต้องนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในด้านอาชีพ ตําแหน่งและสถานภาพทางสังคม
• ต้องนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในด้านอายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา
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• ต้องนําเสนอตัวแทนของกลุ่มคนทีม่ กั ถูกหลงลืมจากสื่อ เช่น ผูห้ ญิงพิการในชนบท
ผูห้ ญิงกลุ่มพืน้ เมือง ผูห้ ญิงในศาสนา
• หลีกเลีย่ งการนําเสนอภาพผูห้ ญิงด้วยการเชื่อมโยงกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว
เช่น คุณแม่ลกู สาม หรือ ภรรยาของนาย ก เป็ นต้น
• ในกรณีทต่ี อ้ งการนํ าเสนอตัวอย่างของความสําเร็จของผูห้ ญิง ไม่ควรแสดงความยินดี
หรือยกย่องเชิดชูมากจนเกินไป หาเป็ นเพียงความสําเร็จในสิง่ ทีผ่ ชู้ ายก็ทาํ ได้
3. การสัมภาษณ์
• ควรพิจารณามิตดิ า้ นเพศของผูท้ เ่ี ป็ นแขกรับเชิญมาออกอากาศรายการสนทนา หรือ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในรายการ
• ควรใช้ภาษาทีเ่ หมาะสม เป็ นกลาง ไม่มอี คติในการสัมภาษณ์ ทัง้ วัจนภาษาและอวัจน
ภาษา
• หลีกเลีย่ งการใช้ถอ้ ยคําเหมารวม ตีตรา ทางด้านสภาวะทางเพศ ไม่ว่าผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะ
เป็ นชายหรือหญิง
• หลีกเลีย่ งคําถามทีไ่ ม่เหมาะสมในมิตดิ า้ นเพศ เช่น ในฐานะผูห้ ญิง คุณรูส้ กึ อย่างไรกับ
การข่มขืน เป็ นต้น
4. การจัดวางองค์ประกอบ มุมกล้อง และการนําเสนอภาพโดยรวม
• ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อควรตรวจสอบเทคนิคในการนําเสนอ เช่น มุมกล้อง เสียง แสง และ
องค์ประกอบอื่นๆทีอ่ าจมีผลต่อมุมมองหรือการเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ ก่อนการเริม่ รายการ เช่น
- การใช้เสียงและแสงทีม่ คี ุณภาพเท่ากันระหว่างเพศ เช่น ไม่ใช่เทคนิคด้านแสงทีอ่ ่อน
นุ่ มต่อแขกรับเชิญทีเ่ ป็ น “หญิง” เพื่อให้ภาพออกมาดู “อ่อนโยน” แต่ใช้แสงทีค่ มเข้มต่อแขกรับเชิญทีเ่ ป็ น
“ชาย” เพื่อให้ภาพออกมาดู “เข้มแข็ง”
- การใช้มมุ กล้องทีเ่ ท่ากันระหว่างเพศเมือ่ จับภาพบุคคล
- เลือกสถานทีถ่ ่ายทําให้เหมาะสมและเท่าเทียมกันทัง้ แหล่งข่าวทีเ่ ป็ นผูช้ ายและผูห้ ญิง
- ไม่ควรนํ าเสนอภาพผูห้ ญิงในฐานะสัญลักษณ์หรือวัตถุทางเพศ
5. ความละเอียดอ่อนในการนําเสนอ
แนวทางปฏิบตั ติ ่อประเด็นหรือข่าวทีม่ คี วามละเอียดอ่อนด้านเพศ เช่น พนักงานบริการ
ความรุนแรง การละเมิดทางเพศ การทําแท้ง ฯลฯ จะต้องนําเสนออย่างระมัดระวัง และพึงเคารพศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์และคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของผูเ้ สียหาย ผูบ้ ริสุทธิ ์ หรือผูถ้ ูกกระทําในเรือ่ งดังกล่าว
6. การกําหนดช่วงเวลาการออกอากาศ และมุมมองรายการในการออกอากาศ
• ควรคํานึงถึงประเด็นและมิตดิ า้ นเพศ เมือ่ วางแผนการจัดทํารายการ วางผังรายการ
หรือเมือ่ เลือกประเด็นข่าวหรือเรือ่ งทีจ่ ะนํ าเสนอ
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• ควรพิจารณาว่ารายการทีอ่ อกอากาศนัน้ นําเสนอภาพเหมารวมมากน้อยเพียงใด และ
ควรปรับให้มคี วามสมดุลในด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือเพิม่ มุมมองทีห่ ายไป เช่น มุมมอง
ผูห้ ญิงต่อประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เป็ นต้น
• ควรพิจารณาการออกอากาศในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับผูห้ ญิงในช่วงเวลาไพร์มไทม์
• ควรพิจารณานําเสนอประเด็นปั ญหาทีเ่ กีย่ วกับผูห้ ญิง และเพศสภาพในช่วงเวลาไพร์ม
ไทม์มากกว่าทีจ่ ะนํ าเสนอในรายการผูห้ ญิงแต่เพียงอย่างเดียว
การส่งเสริ มความเสมอภาคทางเพศในองค์กรสื่อ
ปั จจัยสําคัญในการลดการสร้างภาพตัวแทนของสตรีในงานสื่อสารมวลชนคือการเพิม่ สัดส่วน
ผู้ปฏิบตั งิ านหญิงในองค์กรสื่อ ทัง้ ในฐานะผู้ส่อื ข่าว ผู้ผลิตรายการ ผู้ปฏิบตั งิ านด้านเทคนิค ตลอดจน
ผูบ้ ริหารองค์กรสื่อ ฯลฯ แนวคิดนี้ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านด้านสื่อในทุกระดับ โดย
ผูป้ ฏิบตั งิ านเหล่านี้ควรได้รบั โอกาสในการจ้างงานอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพและค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้องค์กรสื่อควรสร้างบรรยากาศและทัศนคติเชิงบวกใน
ประเด็นเพศสภาพให้กบั พนักงานทุกระดับ โดยมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
• นโยบายด้านการปฏิบตั งิ านควรมีเนื้อหาสาระเกีย่ วกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ การล่วงละเมิด
ทางเพศ และการข่มขูค่ ุกคามทางเพศ
• การร้องทุกข์ของพนักงานควรมีขนั ้ ตอนการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาในสถานทีท่ ํางาน
• ควรมีตวั แทนของพนักงานทัง้ เพศชายและเพศหญิงในเจ้าหน้ าที่ระดับบริหาร/ ระดับ
ตัดสินใจ
• ในการร่างนโยบายหรือแนวปฏิบตั คิ วรคํานึงถึงการใช้ภาษาและคําที่เหมาะสมในด้าน
เพศสภาพ
• จัดให้มกี ารอบรมที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรขององค์กรเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ
และความตระหนักรูด้ า้ นเพศสภาพในการทํางานร่วมกัน
• ในด้านนโยบายด้านการรับบุคลากรเข้าทํางาน ควรเปิ ดโอกาสให้ทุกเพศได้สมัครงาน
โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ในด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร องค์กรสื่อควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพใน
กับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และควรมีนโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี ดังนี้
• ตรวจสอบการใช้ภาษาและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศสภาพในนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
• ไม่เลือกปฏิบตั เิ พราะความแตกต่างด้านเพศสภาพในการรับบุคลากรเข้าทํางาน
• การจ่ายค่าตอบแทนทีส่ มเหตุสมผล
• ควรมีการฝึ กอบรมและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะให้ก ับบุค ลากรในองค์กรอย่าง
สมํ่าเสมอ
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3.3 หลักการเชิ งจริ ยธรรมสําหรับการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้รอดชี วิตจากความรุนแรง
ทางเพศ โดย UNFPA
UNFPA ได้พฒ
ั นาหลักการการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้รอดชีวติ จากความรุนแรงทางเพศหรือ
ความรุนแรงรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ผสู้ ่อื ข่าวรายงานข่าวทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อผูร้ อดชีวติ
เป็ นการสนับสนุ นเจตนารมณ์ท่ดี ขี องผูส้ ่อื ข่าวทีม่ จี ริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ไม่ลมื ทีจ่ ะคํานึงถึงสิทธิของผูร้ อดชีวติ
1. หลักการ
1.1 ศักดิ ์ศรีและสิทธิของผูร้ อดชีวติ ทุกคนต้องได้รบั การเคารพในทุกสถานการณ์
1.2 ในการสัมภาษณ์และการรายงานข่าวเกีย่ วกับผูร้ อดชีวติ จะต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
ต่อสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและการรักษาความลับของผู้รอดชีวติ การให้พวกเขามีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา และการปกป้ องคุ้มครองพวกเขา
จากอันตรายและการถูกลงโทษ รวมถึง “โอกาส” ทีจ่ ะเกิดอันตรายและถูกลงโทษ
1.3 ผลประโยชน์ สูงสุดของผู้รอดชีวติ จะต้องได้รบั การปกป้ องคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการ
พิจารณา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรือ่ งต่าง ๆ แก่ผรู้ อดชีวติ และการสนับสนุนสิทธิของผูร้ อดชีวติ
1.4 เมื่อ จะมีการกํ าหนดผลประโยชน์ สูงสุดของผู้รอดชีว ิต เป็ นสิทธิของผู้รอดชีว ิตที่จะมี
มุมมองต่อเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ะหยิบยกมาพิจารณานํ้าหนักตามอายุและวุฒภิ าวะของพวกเขา
1.5 ผู้อ ยู่ใ กล้ชิด กับ สถานการณ์ ข องผู้ร อดชีว ิต และสามารถเข้า ถึง ได้ด ีท่ีสุ ด ต้อ งได้ร ับ
คําปรึกษาในด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในการรายงานข่าวใด ๆ
1.6 ห้ามเผยแพร่เรือ่ งราวหรือภาพทีอ่ าจทําให้ผรู้ อดชีวติ พีน่ ้อง หรือเพื่อนตกอยู่ในอันตราย
เมือ่ พยานหลักฐานต่าง ๆ เปลีย่ นไป หรือไม่มคี วามชัดเจน หรือไม่ได้นําไปใช้
2. แนวทางสําหรับการสัมภาษณ์ผร้ ู อดชีวิต
2.1 ห้ามสร้างความอันตรายต่ อผู้รอดชีวติ โดยหลีกเลี่ยงคําถาม ทัศนคติ หรือการแสดง
ความเห็นที่มกี ารตัดสิน หรือประเมินคุณค่า ซึ่งทําให้ผู้รอดชีวติ ตกอยู่ในอันตราย หรือเผชิญกับความ
อับอาย หรือตอกยํา้ ความเจ็บปวดและความเสียใจของผูร้ อดชีวติ จากเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้เกิดบาดแผล
2.2 ห้ามแบ่งแยกในการเลือกผู้รอดชีวติ เพื่อที่จะสัมภาษณ์ ด้วยเหตุผลทางเพศ เชื้อชาติ
อายุ ศาสนา สถานภาพ วุฒกิ ารศึกษา หรือความสามารถทางกายภาพ
2.3 อย่าแต่ งเรื่อง ห้ามขอให้ผู้รอดชีวติ เล่าเรื่อง หรือแสดงอาการในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
ประวัตขิ องพวกเขา
2.4 ต้อ งแน่ ใ จว่ าผู้รอดชีว ิต หรือ ผู้ปกครองของเขาหรือ เธอ รู้ว่าพวกเขากําลังคุยอยู่ก ับ
ผูส้ ่อื ข่าว อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และความตัง้ ใจทีจ่ ะนําการสัมภาษณ์ไปใช้
2.5 ต้ อ งได้ร ับ การอนุ ญ าตจากผู้ร อดชีว ิต และผู้ ป กครองของเขาหรือ เธอ ก่ อ นทํา การ
สัมภาษณ์ บันทึกวีดที ศั น์ และถ่ายภาพ หากเป็ นไปได้ และเพื่อความเหมาะสม การอนุ ญาตนี้ควรทําเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร การอนุ ญาตต้องมีส่วนที่ทําให้แน่ ใจว่าผูร้ อดชีวติ ไม่ได้ถูกบีบบังคับในทางใดทางหนึ่ง
และเธอ/เขาเข้าใจว่า เธอ/เขาเป็ นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่อาจมีการเผยแพร่ในระดับท้องถิน่ หรือระดับ
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โลก และควรต้องแน่ใจว่าการอนุ ญาตนี้ทําเป็ นภาษาของผูร้ อดชีวติ และในกรณีของผูร้ อดชีวติ ทีเ่ ป็ นเด็ก
การตัดสินใจต่าง ๆ ต้องกระทําภายใต้คาํ ปรึกษาจากผูใ้ หญ่ทผ่ี รู้ อดชีวติ เชื่อถือ
2.6 ให้ความสําคัญกับสถานทีแ่ ละวิธกี ารสัมภาษณ์ผูร้ อดชีวติ จํากัดจํานวนของผูส้ มั ภาษณ์
และช่างภาพ ต้องแน่ ใจว่าผูร้ อดชีวติ รูส้ กึ สบายใจ และสามารถเล่าเรื่องของพวกเขา โดยไม่มคี วามกดดัน
จากภายนอก รวมถึงจากผูส้ มั ภาษณ์เอง ในการสัมภาษณ์ทางภาพยนตร์ วิดทิ ศั น์ หรือวิทยุ ให้พจิ ารณา
ถึงการใช้ภาพหรือเสียงที่อาจบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ อดชีวติ รวมถึงเรื่องราวในชีวติ ของเธอหรือเขา
ต้องแน่ ใจว่าผู้รอดชีวติ จะไม่ได้รบั อันตราย หรือได้รบั ผลกระทบจากการแสดงให้เห็นภาพบ้าน ชุมชน
หรือสภาพแวดล้อมทัวไปของพวกเขา
่
3. แนวทางสําหรับการรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้รอดชีวิต
3.1 อย่าสร้างตราบาปเพิม่ เติมแก่ผรู้ อดชีวติ หลีกเลีย่ งการแบ่งแยก หรือการใช้ถ้อยคําทีจ่ ะ
ทําให้ผรู้ อดชีวติ ได้รบั การโต้ตอบในทางลบ รวมถึงการคุกคามทัง้ ทางกายและทางใจเพิม่ เติม หรือทําให้
เกิดการดูหมิน่ เหยียดหยาม หรือปฏิเสธจากชุมชนของพวกเขาไปตลอดชีวติ
3.2 สร้างบริบททีถ่ ูกต้องเสมอสําหรับเรือ่ งราวหรือภาพของผูร้ อดชีวติ
3.3 หากสัมภาษณ์เด็ก (อายุต่ํากว่า 18 ปี ) ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางขององค์การยูนิเซฟ คือ
ต้องมีการเปลีย่ นชื่อและปิ ดบังตัวตนทีอ่ าจมองเห็นได้ หากพวกเขาถูกระบุว่าเป็ น
• เหยือ่ ของการล่วงละเมิดหรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
• ผูก้ ระทําผิดในการล่วงละเมิดทางกายหรือทางเพศ
• ผูไ้ ด้รบั เชือ้ เอชไอวี หรือเป็ นเอดส์ เว้นแต่ผรู้ อดชีวติ ทีพ่ ่อแม่หรือผูป้ กครองได้ให้
ความยินยอมอย่างเต็มที่
• ผูถ้ ูกกล่าวหาหรือผูไ้ ด้รบั โทษในคดีอาชญากรรม
3.4 ในกรณีท่มี คี วามเสี่ยงหรืออาจเกิดอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดขึน้ ตามมา ต้องมีการ
เปลีย่ นชื่อและปิ ดบังตัวตนทีอ่ าจมองเห็นได้ของผูร้ อดชีวติ ทีถ่ ูกระบุว่าเป็ น
• ผูท้ เ่ี ป็ นหรือเคยเป็ นนักรบเด็ก
• ผูท้ ก่ี ําลังหาทีล่ ภ้ี ยั ผูล้ ภ้ี ยั หรือคนพลัดถิน่ ภายในประเทศ
3.5 ในบางกรณีอาจมีการระบุตวั ตนของผู้รอดชีวติ ชื่อและ/หรือภาพทีแ่ สดงตัวตนของเขา
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูร้ อดชีวติ อย่างไรก็ตาม หากมีการแสดงตัวตนของผู้รอดชีวติ พวกเขาต้อง
ยังคงได้รบั การปกป้ องคุม้ ครองจากอันตรายต่าง ๆ รวมถึงการสร้างตราบาปหรือการถูกโต้ตอบ ตัวอย่าง
ของกรณีเหล่านี้ เช่น
• เมื่อ ผู้ ร อดชีว ิต เริ่ม ติด ต่ อ ติด ต่ อ กับ ผู้ส่ือ ข่ า ว โดยต้ อ งการแสดงสิท ธิท่ีจ ะมี
เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
• เมื่อผู้รอดชีวติ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือ งหรือ การเคลื่อ นไหวทางสัง คม และต้อ งการที่จ ะแสดงตัว ตน
ตามนัน้
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• เมือ่ ผูร้ อดชีวติ มีส่วนเกีย่ วข้องกับโครงการทางจิตวิทยาเชิงสังคม และอ้างว่าชื่อ
และตัวตนของพวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพ
3.6 หากมีความไม่แน่ ใจว่าผู้รอดชีวติ จะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่ ให้รายงานข่าวเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ทวไปของผู
ั่
้รอดชีว ิต แทนการแสดงตัว ตน ไม่ว่ าเรื่อ งที่นํามารายงานนัน้ จะมีคุ ณ ค่ าข่าว
เพียงใดก็ตาม
4. ผลการวิ เคราะห์กรณี ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชนประเด็นผูห้ ญิ งในประเทศและต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษาจริยธรรมสื่อมวลชนในประเด็นผู้หญิงทัง้ ในและต่างประเทศพบว่า
อยูภ่ ายใต้หลักการทางจริยธรรมสื่อมวลชน ดังนี้
4.1 หลักความถูกต้อง (Accuracy) หลักการเรือ่ งการรายงานความจริงย่อมมาพร้อมกับสิทธิท่ี
จะได้รบั รูข้ อ้ มูลอย่างถูกต้องของสาธารณชน หากปราศจากความจริง/ความถูกต้อง สื่อมวลชนย่อมหมด
ความน่ าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสาธารณชน สื่อมวลชนต้องยึดหลักการนํ าเสนอความถูกต้อ ง
เกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศ การนํ าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน จะทําให้การรายงานข่าวความ
รุนแรงทางเพศเข้าใกล้กบั ความถูกต้อง ไม่บดิ เบือน ไม่แต่งเติม และไม่ผลิตซํ้ามายาคติทส่ี ร้างอคติทาง
เพศต่อผูห้ ญิง เนื้อหาข่าวสารต้องสามารถแยกแยะให้ผูร้ บั สารเห็นว่า ข้อเท็จจริงในข่าวความรุนแรงทาง
เพศกับมายาคติซง่ึ ผลิตซํ้าความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาดเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศเป็ นอย่างไร
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักความถูกต้อง
• ไม่บรรยายสถานทีเ่ กิดเหตุอย่างละเอียด ในลักษณะเดียวกับรายงานการสอบสวน
ของตํารวจ ซึง่ ทําให้ผอู้ ่านเข้าใจว่าการข่มขืนเกิดในทีเ่ ปลีย่ วและมืดเท่านัน้ นําไปสู่
การแก้ปัญ หาไม่ ต รงจุดและอาจเป็ นการละเมิดสิทธิอีก ด้ว ยหากบอกให้ผู้ห ญิง
หลีกเลี่ยงการเดินในทีเ่ ปลี่ยว เวลาคํ่ามืด เพราะสภาพสังคมปั จจุบนั เปลีย่ นแปลง
ไป ผู้หญิงก็ต้องทํางานนอกบ้านเช่นเดียวกับผู้ชาย จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเวลา
สถานทีใ่ นการเดินทางได้ สื่ออาจช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดได้ โดยหากการข่มขืน
เกิด ในสถานที่เ ช่นนี้ อาจพาดหัว ข่าวว่ า “ข่มขืน ในซอยบ้า น” เพื่อ ชี้ใ ห้เ ห็นว่ า
ผูห้ ญิงต้องใช้เส้นทางนี้เป็ นประจําในการเดินทางจากบ้านไปทีท่ ํางาน ซึง่ จะทําให้
เราสามารถหาวิธ ีแ ก้ ปั ญ หาได้อ ย่ า งตรงจุ ด มากกว่ า เช่ น จัด ให้ม ีร ะบบความ
ปลอดภัยที่ดมี ากขึ้น แทนที่จะจํากัดเวลาและสถานที่ในการเดินทางของผู้หญิง
(แนวทางการเสนอข่าวเรือ่ งเพศ,2549)
• ไม่นําเสนอข่าวในลักษณะที่ช้นี ํ าว่าการข่มขืนสามารถทําได้เพื่อเป็ นการสังสอน
่
ผูห้ ญิงทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามค่านิยมของสังคม เช่น “สอบสาวเหยื่อ 4 ทรชน-เทีย่ วอาร์ซเี อ
บ่ อ ย” ทํ า ให้ เ ข้ า ใจไปว่ า ผู้ ห ญิ ง ที่ ไ ปเที่ ย วสถานบั น เทิ ง สมควรถู ก ข่ ม ขื น
ขณะเดียวกันสื่อควรรายงานข่าว โดยมีจุดยืนว่าการข่มขืนคือความรุนแรงทางเพศ
ที่ไ ม่ค วรเกิดขึ้นในทุก กรณีไ ม่ว่ าผู้ห ญิง คนนัน้ มีอ าชีพ อะไร แต่ ง กายอย่างไร มี
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พฤติกรรมอย่างไร และอยูใ่ นสถานทีใ่ ด เวลาใด ในกรณีน้จี งึ ควรหลีกเลีย่ งข้อความ
ทีว่ ่า “เทีย่ วอาร์ซเี อบ่อย” (แนวทางการเสนอข่าวเรือ่ งเพศ,2549)
• ไม่เ บี่ยงเบนความผิด ของผู้ก ระทํา ไปที่ส่ือ โป๊ การเสพยา การดื่มสุ ราซึ่ง ทํา ให้
ความผิดของผู้ก ระทําเบาบางลง อีกทัง้ ยังไม่ไ ด้ล ดความเข้าใจผิดที่ว่า “ความ
ต้องการทางเพศของผู้ชายเป็ นเรื่องธรรมชาติ ควบคุมไม่ได้” เพราะในความเป็ น
จริงแล้ว ทัง้ หญิงและชาย มีความต้อ งการทางเพศตามธรรมชาติทงั ้ คู่ เพียงแต่
ผู้หญิงถูกสอนให้ค วบคุมความต้องการนี้ แต่ ผู้ชายถูกสอนว่าต้อ งแสดงออกถึง
ความเป็ นชาย (แนวทางการเสนอข่าวเรือ่ งเพศ,2549)
4.2 หลักภววิ สยั (Objectivity) คือหลักความเป็ นกลางที่ปลอดจากอคติทางเพศ การรายงาน
ข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนต้องเป็ นกลาง ปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็ นอคติจากความรัก ความเกลียดชัง
ความกลัว หรือความไม่รู้ ตลอดจนการไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ส่วนตัวเข้าแทรกแซงใน
การรายงานข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
หลักความเป็ นกลางในการรายงานประเด็นความรุนแรงต่ อผู้หญิง หมายถึง การไม่ตดั สิน ไม่
ตําหนิ ไม่ตตี รา ไม่ประเมินคุณค่าทัง้ ผูก้ ระทําผิดและผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักภววิ สยั
• ห้ามสร้างอันตรายให้เ กิด ขึ้นต่ อผู้รอดชีวติ จากเหตุ ก ารณ์ ค วามรุนแรงทางเพศ
โดยหลีก เลี่ย งคํ า ถาม ทัศ นคติ หรือ การแสดงความเห็น ที่ม ีก ารตัด สิน หรือ
ประเมินคุณค่า ซึ่งทําให้ผู้รอดชีวติ ตกอยู่ในอันตราย หรือเผชิญกับความอับอาย
หรือตอกยํ้าความเจ็บปวดและความเสียใจของผู้รอดชีวติ จากเหตุ การณ์ท่ที ําให้
เกิดบาดแผล (UNFPA,2014)
• ห้ามแบ่งแยกในการเลือกผูร้ อดชีวติ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ เพื่อทีจ่ ะ
สัมภาษณ์ ด้วยเหตุผลทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา สถานภาพ วุฒกิ ารศึกษา
หรือความสามารถทางกายภาพ (UNFPA,2014)
• การใช้ภาษาทีไ่ ม่เป็ นการตัดสิน แบ่งแยกระหว่างเพศ และไม่ตําหนิผถู้ ูกกระทํา
หรือผูร้ อดชีวติ จากเหตุอาชญากรรม (UNESCO,2012)
4.3 หลักสิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights) คือสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทีม่ นุ ษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน
มีศกั ดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ มีโอกาสเท่าเทียมกันในการใช้ชวี ติ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่แ ละสร้างสรรค์ โดยไม่มกี ารแบ่ง แยกด้ว ยปั จจัยแห่ ง เชื้อ ชาติ สีผวิ ภาษา ศาสนา
ความเชื่อ ความพิการ สุขภาพ ความเป็ นอยู่ ถิ่นกําเนิด ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ระดับการศึกษา
ความคิดเห็นทางการเมืองทีไ่ ม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ เพศภาวะ เพศวิถใี ด ๆ
สิทธิมนุ ษยชนยึดถือในหลักการที่ว่า “สิทธิ” เป็ นเรื่องตามธรรมชาติของมนุ ษย์ทุกคน ในการ
ทํางานของสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นผู้หญิง หลักการสิทธิมนุ ษยชนถูกนํ ามาประยุกต์ใช้ โดยในการ
ปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอนของสื่อมวลชนต้องตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูห้ ญิงในฐานะทีเ่ ป็ นมนุ ษย์ซง่ึ
0
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มีศกั ดิ ์ศรี ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศหรือประเด็นทีม่ คี วามอ่อนไหวทางเพศภาวะนัน้
ให้ถอื ว่าการปกป้ องผู้หญิงซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมีความสําคัญกว่าการได้มาซึง่ เนื้อหาเพื่อ
การรายงานข่าวหรือการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่นําเสนอภาพผู้หญิงในลักษณะที่ด้อยค่า ไร้ศกั ดิ ์ศรี
และการนําเสนอเพื่อแสวงหาประโยชน์ในฐานะวัตถุทางเพศ
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสิ ทธิ มนุษยชน
• ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือ พิมพ์ต้อ งคํานึงมิใ ห้ล่วงละเมิด ศัก ดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคลทีต่ กเป็ นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องให้ความคุม้ ครอง
อย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุ ษยชนของเด็ก สตรีและผูด้ ้อยโอกาส ในการเสนอข่าว
ตามวรรคแรกต้องไม่เป็ นการซํ้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก
สตรีและผู้ด้อ ยโอกาสนัน้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง (ข้อ บังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541)
• ไม่บรรยายหรือให้รายละเอียดเกีย่ วกับการลงมือข่มขืนอย่างละเอียด เช่น การเล่า
รายละเอียดตัง้ แต่การดักฉุ ด ไปจนถึงการเปลือ้ งผ้า รวมถึงจํานวนครัง้ ของการ
ข่มขืน หากเป็ นการข่มขืนหมู่ ก็มกั รายงานอย่างละเอียดถึง ผู้ก ระทํา (ซึ่ง มีช่อื
ระบุ) ทีผ่ ลัดกันข่มขืนทีละคน ในบางเหตุการณ์ใช้คําที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลา
อันยาวนานติดต่อกันของการกระทํา ซึง่ ถือเป็ นการข่มขืนซํ้า อีกทัง้ ยังไม่คํานึงถึง
จิตใจของครอบครัว และญาติมติ รของผูถ้ ูกกระทํา ทีอ่ าจได้อ่านข่าวนี้เช่นกัน
(แนวทางการเสนอข่าวเรือ่ งเพศ,2549)
• การปฏิบตั ิง านในทุ ก ขัน้ ตอน การผลิต รายการในทุ ก ประเภททุก รูปแบบ ต้อ ง
เคารพศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ไม่เ ลือ กปฏิบ ัติ ไม่เ สีย ดสีบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิน่ กําเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศสภาพ เพศ
วิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุค คล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือ สัง คม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึก ษาอบรมหรือ ความคิด ทาง
การเมืองที่ไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญ (ข้อบังคับองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552)
• การนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ต้องดําเนินการอย่าง
เคารพศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ รวมทัง้ สิทธิและเสรีภาพในการรับรูข้ องประชาชน
แต่ตอ้ งมีเหตุผลและคํานึงถึงความเหมาะสมกับบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
(ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วย
จริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552)
• ให้ค วามสําคัญกับสถานที่แ ละวิธกี ารสัมภาษณ์ ผู้รอดชีวติ จากเหตุ ก ารณ์ ความ
รุนแรงทางเพศ จํากัดจํานวนของผูส้ มั ภาษณ์และช่างภาพ ต้องแน่ ใจว่าผูร้ อดชีวติ
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•

•
•
•

รูส้ กึ สบายใจ และสามารถเล่าเรือ่ งของพวกเขา โดยไม่มคี วามกดดันจากภายนอก
รวมถึงจากผูส้ มั ภาษณ์เอง ในการสัมภาษณ์ทางภาพยนตร์ วิดทิ ศั น์ หรือวิทยุ ให้
พิจารณาถึงการใช้ภาพหรือเสียงที่อาจบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้รอดชีวติ รวมถึง
เรื่องราวในชีวติ ของเธอหรือเขา ต้องแน่ ใจว่าผู้รอดชีวติ จะไม่ได้รบั อันตราย หรือ
ได้รบั ผลกระทบจากการแสดงให้เห็นภาพบ้าน ชุมชน หรือสภาพแวดล้อมทัวไป
่
ของพวกเขา (UNFPA,2014)
หากไม่แน่ ใจว่าผูร้ อดชีวติ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศจะตกอยู่ในอันตราย
หรือไม่ ให้รายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ ทวไปของผู
ั่
้รอดชีวติ แทนการแสดง
ตัวตน ไม่ว่าเรือ่ งทีน่ ํามารายงานนัน้ จะมีคุณค่าข่าวเพียงใดก็ตาม (UNFPA,2014)
การเลือ กใช้คํา “ผู้รอดชีว ิต ” แทน “เหยื่อ ”ในกรณีก ระทําความรุนแรงทางเพศ
(UNESCO,2012)
ส่งเสริมการนํ าเสนอภาพหรือเรื่องราวที่ไม่มลี กั ษณะเป็ นภาพเหมารวม และไม่
นําเสนอภาพทีเ่ น้นเรือนร่างของผูห้ ญิง (Asia Media Summit ,2011)
งดเว้นการนําเสนอภาพผูห้ ญิงในลักษณะทีด่ อ้ ยค่า ไร้ศกั ดิ ์ศรี และการนําเสนอ
เพื่อเอาประโยชน์ในฐานะวัตถุทางเพศหรือสินค้า (Asia Media Summit ,2011)

4.4 หลักความเป็ นส่วนตัว (Privacy) สื่อมวลชนต้องคํานึงถึงสิทธิของผูห้ ญิง โดยเฉพาะผูซ้ ง่ึ
ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศทีจ่ ะไม่ถูกรบกวนในการดําเนินชีวติ สื่อมวลชนต้องให้ความเคารพความ
เป็ นส่วนตัวในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของผูห้ ญิงซึง่ ถูกกระทําความรุนแรง
ทางเพศ จะต้องไม่ถูกเปิ ดเผย ความเป็ นส่วนตัวถือเป็ นสิทธิของบุคคลที่จะอยู่ตามลําพังโดยอิสระและ
ปลอดภัย
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักความเป็ นส่วนตัว
• มุ่งเน้ นการคุม้ ครองผู้ถูกกระทํา โดยปกปิ ดภาพ ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ ยู่ สถานทีท่ ํางาน
หลีกเลี่ยงการบรรยายที่ให้รายละเอียดของผู้ถูกกระทําโดยไม่จําเป็ น เนื่องจาก
สังคมยังมีความเชื่อผิด ๆ ว่าคุณค่าของผูห้ ญิงอยู่ทพ่ี รหมจรรย์หรือความบริสุทธิ ์
ผูถ้ ูกข่มขืนจึงกลายเป็ นผูห้ ญิงมีตําหนิ ผู้หญิงที่ถูกกระทําจึงเผชิญกับสายตาของ
สังคม และอับอายกับการต้องเปิ ดเผยตัว (แนวทางการเสนอข่าวเรือ่ งเพศ,2549)
• หนังสือพิมพ์จะไม่เปิ ดเผย ชื่อ ชื่อสกุลหรือตําบลที่อยู่ของผู้หญิงและเด็กที่ถูก
ละเมิดทางเพศ รวมทัง้ ชื่อ ชื่อสกุลและตําบลทีอ่ ยู่ของญาติของผู้เสียหาย ไม่ว่า
กรณีใด ๆ หรือสิง่ ทีท่ าํ ให้รหู้ รือสามารถรูไ้ ด้ว่าผูห้ ญิงและเด็กทีถ่ ูกละเมิดทางเพศ
เป็ นใคร (แนวปฏิบตั ิเรื่อง การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิด
ทางเพศ,2549)
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• สําหรับในกรณีท่ผี ู้หญิงและเด็กที่ถูก ละเมิดทางเพศได้รบั อันตรายถึงแก่ชีว ิต
ต้องไม่เ ผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัว ผู้เสียชีวติ ซึ่งจะก่อ ให้เ กิดความเสียหายแก่
จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดของครอบครัวผูเ้ สียชีวติ หรือ
เพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ (แนวปฏิบตั เิ รื่อง การ
เสนอข่าวและภาพข่าวผูห้ ญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ,2549)
• ในการสัมภาษณ์และการรายงานข่าวเกีย่ วกับผูร้ อดชีวติ จะต้องให้ความสนใจเป็ น
พิเศษต่อสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและการรักษาความลับของผู้รอดชีวติ การให้
พวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่อาจส่งผล
กระทบต่ อ พวกเขา และการปกป้ อ งคุ้มครองพวกเขาจากอันตรายและการถูก
ลงโทษ รวมถึง “โอกาส” ทีจ่ ะเกิดอันตรายและถูกลงโทษ (UNFPA,2014)
4.5 หลักศี ลธรรม (Moral) คือ หลักประพฤติปฏิบตั ขิ องคนในสังคม เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิน
ความดีชวตามมโนสํ
ั่
านึกของบุคคล หลักศีลธรรมเป็ นแกนหลักในจริยธรรมของสื่อมวลชน มีเป้ าหมาย
ควบคุมสํานึกซึง่ จะควบคุมพฤติกรรมด้านดีชวตามข้
ั่
อกําหนดของศีลธรรม หลักศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การนําเสนอเนื้อหาในประเด็นผูห้ ญิงของสื่อมวลชน ได้แก่ หลักความซื่อสัตย์ในการนํ าเสนอเนื้อหาอย่าง
ตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์ต่อการรักษาคํามันที
่ ่มไี ว้ต่อแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
ความซื่อสัตย์ในการเปิ ดเผยตัวตนของผูส้ ่อื ข่าว
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม
• อย่ า แต่ ง เรื่อ ง ห้า มขอให้ผู้ร อดชีว ิต เล่ า เรื่อ งหรือ แสดงอาการในส่ ว นที่ไ ม่ไ ด้
เกีย่ วกับประวัตขิ องพวกเขา (UNFPA,2014)
• ต้องแน่ ใจว่าผูร้ อดชีวติ หรือผูป้ กครองของเขาหรือเธอรูว้ ่าพวกเขากําลังคุยอยู่กบั
ผู้ส่ ือ ข่ า ว อธิบ ายวัต ถุ ป ระสงค์ข องการสัม ภาษณ์ และความตัง้ ใจที่จ ะนํ า การ
สัมภาษณ์ไปใช้ (UNFPA,2014)
• ต้องได้รบั การอนุ ญาตจากผูร้ อดชีวติ และผูป้ กครองของเขาหรือเธอ ก่อนทําการ
สัมภาษณ์ บันทึกวีดที ศั น์ และถ่ายภาพ หากเป็ นไปได้ และเพื่อความเหมาะสม
การอนุญาตนี้ควรทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การอนุ ญาตต้องมีส่วนทีท่ ําให้แน่ ใจว่า
ผูร้ อดชีวติ ไม่ได้ถูกบีบบังคับในทางใดทางหนึ่ง และเธอ/เขาเข้าใจว่า เธอ/เขาเป็ น
ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทีอ่ าจมีการเผยแพร่ในระดับท้องถิน่ หรือระดับโลก และควร
ต้องแน่ใจว่าการอนุ ญาตนี้ทําเป็ นภาษาของผูร้ อดชีวติ และในกรณีของผูร้ อดชีวติ
ทีเ่ ป็ นเด็ก การตัดสินใจต่าง ๆ ต้องกระทําภายใต้คําปรึกษาจากผูใ้ หญ่ทผ่ี ู้รอดชีวติ
เชื่อถือ (UNFPA,2014)
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4.6 ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง การยอมรับในความแตกต่างของการดํารงอยู่ซ่งึ
ความหลากหลายในสัง คม ได้ แ ก่ วัฒ นธรรม ศาสนา ชาติพ ัน ธุ์ สีผ ิว เพศภาวะ เพศวิถี ในพื้น ที่
สื่อมวลชนหากมีการเปิ ดพืน้ ที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายเกิดขึน้ ก็จะยิง่ ทําให้ส่อื มวลชนสามารถ
เข้าใกล้ค วามจริง ความยุติธ รรม และสามารถสร้างทางเลือ กและโอกาสใหม่ ๆ แก่ กลุ่มคนที่มคี วาม
หลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มผูห้ ญิงซึง่ มีความหลากหลายทัง้ ในแง่บทบาททางสังคมและบทบาททางเพศ
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
• ควรสะท้อนภาพของผูห้ ญิงและผูช้ ายท่ามกลางความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม
• ควรนําเสนอบทบาทของผูห้ ญิงทีม่ คี วามหลากหลาย รวมถึงผูห้ ญิงทีป่ ระสบ
ความสําเร็จในงานทีท่ ํา
• ต้องนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในด้านอาชีพ ตําแหน่งและสถานภาพทาง
สังคม
• ต้องนําเสนอความแตกต่างหลากหลายในด้านอายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา
• ต้องนําเสนอตัวแทนของกลุ่มคนทีม่ กั ถูกหลงลืมจากสื่อ เช่น ผูห้ ญิงพิการใน
ชนบท ผูห้ ญิงกลุ่มพืน้ เมือง ผูห้ ญิงในศาสนา (Asia Media Summit ,2011)
4.7 หลักความยุติ ธ รรม (Fairness) หมายถึง การให้ค วามเป็ นธรรมกับทุ ก ฝ่ ายที่ไ ด้ร บั
ผลกระทบในข่าวความรุนแรงทางเพศ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องในเหตุการณ์ได้มโี อกาสที่จะ
พูด การไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อแหล่งข่าวด้วยเหตุแห่งเพศ การให้ความสําคัญในการเปิ ดพืน้ ทีใ่ นรายการข่าว/
รายการโทรทัศน์โดยให้ทงั ้ หญิงและชายมีโอกาสปรากฏตัวในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อหาและ
ภาพในรายการข่าว ตลอดจนการใช้แหล่งข่าวหญิง-ชายในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักความยุติธรรม
• ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีเนื้อหาและภาพหญิงชายในสัดส่วนที่เท่า
เทียมกัน
• ข่าวและรายการกับสถานการณ์ ปัจจุบนั มีก ารสัมภาษณ์ ห รือ อ้างถึง แหล่ง ข่าว
หรือแหล่งข้อมูลชาย-หญิงในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
• ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีหญิง-ชายที่ปรากฏในฐานะผูใ้ ห้ข่าวอย่าง
เป็ นทางการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
• ข่าวและรายการสถานการณ์ปัจจุบนั มีสดั ส่วนจํานวนชายหญิงทีไ่ ด้รบั การสัมภาษณ์
ในฐานะแหล่งข่าว และผูใ้ ห้ขอ้ มูลในข่าวทุกประเภทในจํานวนทีเ่ ท่าเทียมกัน เช่น
ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวความขัดแย้ง ข่าวเทคโนโลยีและข่าวกีฬา เป็ นต้น
(UNESCO,2012)
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• การใช้เสียงและแสงทีม่ คี ุณภาพเท่ากันระหว่างเพศ เช่น ไม่ใช่เทคนิคด้านแสงที่
อ่อนนุ่ มต่อแขกรับเชิญทีเ่ ป็ น “หญิง” เพื่อให้ภาพออกมาดู “อ่อนโยน” แต่ใช้แสงที่
คมเข้มต่อแขกรับเชิญทีเ่ ป็ น “ชาย” เพื่อให้ภาพออกมาดู “เข้มแข็ง”
• การใช้มมุ กล้องทีเ่ ท่ากันระหว่างเพศเมือ่ จับภาพบุคคล
• เลือกสถานที่ถ่ายทําให้เหมาะสมและเท่าเทียมกันทัง้ แหล่งข่าวที่เป็ นผู้ชายและ
ผูห้ ญิง (Asia Media Summit ,2011)
4.8 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ความรับผิดชอบหมายถึงหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั ิ โดย
พิจารณาจากเจตนาที่ด ี ความรับผิด ชอบของสื่อ มวลชนหมายถึง การทําหน้ าที่ของสื่อ มวลชนโดยมี
เจตนาที่จะให้เกิดผลทีด่ แี ก่สงั คม การคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็ นสําคัญ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่ อ สัง คมของสื่อ มวลชนในข่าวความรุนแรงทางเพศ เช่ น การเสนอให้มกี ารรายงานข้อ มูล เกี่ย วกับ
กฎหมาย การนํ าเสนอข้อมูลหน่ วยงาน/องค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทําความรุนแรง
ทางเพศ การใช้ขอ้ มูลประเภทสถิตเิ พื่ออธิบายความรุนแรงทางเพศในฐานะปั ญหาสังคมแทนทีจ่ ะรายงาน
แบบโศกนาฏกรรม การขยายข่าวความรุนแรงทางเพศให้มมี ุมมองเชิงสังคม เพื่อให้สงั คมต้องร่วมกัน
รับผิดชอบและหาทางออกของปั ญหา มิใช่ปล่อยให้เป็ นเพียงปั ญหาส่วนตัวของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
ตัวอย่าง ข้อบังคับ/แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักความรับผิดชอบ
• ขยายมิตขิ องข่าวประเด็นข่มขืนให้เป็ นมากกว่าข่าวอาชญากรรม มากกว่าการเล่า
เหตุการณ์ หรือเป็ นการรายงานความคืบหน้าของคดีเป็ นส่วนใหญ่ แต่มมี ติ อิ ่นื ๆ
เข้ามาด้วย เช่น ทัศนคติ ค่านิยมเรื่อ งเพศของสังคม ความสัมพันธ์เชิงอํ านาจ
ระหว่างคนทีม่ เี พศต่าง ๆ กัน เพื่อช่วยให้สงั คมมีความเข้าใจต่อปั ญหาข่มขืนมากขึน้
(แนวทางการเสนอข่าวเรือ่ งเพศ,2549)
• ขยายมุมมองของประเด็นข่าวข่มขืนให้มากกว่าปั ญหาของปั จเจกชน การเสนอ
ข่าวควรเพิม่ บริบททางสังคมอื่น ๆ เช่น ความไม่ปลอดภัยในชีวติ การฟื้ นฟูผหู้ ญิง
ที่ป ระสบปั ญ หา ปั ญ หาจริย ธรรมทางเพศ โดยสัม ภาษณ์ บุ ค คลที่ม ีมุ ม มอง
หลากหลายต่อปั ญหาข่มขืนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเป็ นปั ญหาของทัง้ สังคม ไม่ใช่
ชะตากรรมส่วนตัวของผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง ผู้อ่านจะได้มุมมองและเห็นมิตอิ ่นื ที่
กว้างออกไป (แนวทางการเสนอข่าวเรือ่ งเพศ,2549)
• การใช้ข้อมูลพื้นฐานและสถิติเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ความรุนแรงทางเพศใน
ฐานะปั ญหาสังคม แทนทีก่ ารรายงานในลักษณะข่าวโศกนาฏกรรม (UNESCO,2012)
• การสอดแทรกข้อมูลการติดต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในท้องถิน่ เกี่ยวกับเรื่องความ
รุนแรงทางเพศ (UNESCO,2012)
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5. การวิ เคราะห์กรณี ศึกษาข่าวและรายการโทรทัศน์ ที่มีปัญหาด้านอคติ ทางเพศในประเด็นผู้หญิ ง
อคติทางเพศต่อผู้หญิงเป็ นประเด็นทางสังคมทีเ่ กี่ยวพันอย่างลึกซึง้ กับฐานคิดของผูค้ นในสังคม
สื่อมวลชนเป็ นทัง้ ภาพสะท้อนของวิธคี ดิ และผูช้ น้ี ํ าวิธคี ดิ ของสังคม การผลิตซํ้าอคติทางเพศต่อผูห้ ญิงใน
สื่อจึงเป็ นการฝั งระบบความคิดให้สงั คมมีชุดความเชื่อในมิตเิ ดียวกับทีส่ ่อื นํ าเสนอ จากกรณีศกึ ษาข่าว
รายการโทรทัศน์ และข้อมูลจากงานวิจยั และเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในประเด็นผู้หญิง ได้
ฉายภาพให้เห็นว่าสื่อมีฐานคิดซึง่ สะท้อนอคติทางเพศเกีย่ วกับผูห้ ญิงดังต่อไปนี้
5.1 วาทกรรมความรุนแรงต่อผูห้ ญิ งเป็ นเรื่องเล็ก
การใช้ภาษาที่สร้างให้เหตุการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็ นเรื่องธรรมดาทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ใน
ชีวติ ประจําวัน เป็ นการประกอบสร้างเหตุผลเข้าข้างผู้กระทําผิดในการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิง ซึ่ง
ประเด็นนี้ทาํ ให้น้ําหนักของการล่วงละเมิดทางเพศดูอ่อนลงกลายเป็ นความน่ าเห็นอกเห็นใจเข้ามาแทนที่
เช่น การทําให้การคุกคามทางเพศ ถือเป็ น “เรื่องเล็กน้ อย” ที่สามารถไกล่เกลี่ยยอมความกันได้ ความ
รุนแรงเป็ นเรื่องเล็กน้ อยเหล่านี้สะท้อนผ่านการใช้ภาษาในข่าวที่มนี ้ํ าหนักเบา เช่น แซว ขีห้ ลี ลักหลับ
เสร็จกิจ หน้ามืด
– ทัง้ 3 คนเสร็จกิจเรียบร้อย พระให้เงิน 300 และขูอ่ ย่าบอกใคร (รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
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– ปิ ดประตูห น้ าต่างมิดชิดกลางวันแสก ๆ ยังมีค นหน้ ามืด ปี นเข้าไปงัดหน้ าต่ างหวังจะ
ข่มขืน (รายการ 8 โมงเช้า ข่าว 11 สทท.อุบลราชธานี)
– แค่แซวหญิงถูกไล่ยงิ ดับ (มติชน 5 พฤศจิกายน 2545)
– กรรมาธิการขีห้ ลี (มติชน 18 มิถุนายน 2545)
– ล่าไอ้บา้ กาม ปี นหอพัก ลักหลับสาว (ไทยรัฐ 18 กันยายน 2547)
วาทกรรมความรุนแรงทางเพศในความหมาย “เรื่องเล็ก น้ อย” กลายเป็ นมายาคติท่ีทรงพลัง
อํานาจในข่าวข่มขืน เพราะสื่อมวลชนสร้างความหมายให้การข่มขืนคือเรื่องทางเพศ ซึง่ นําไปสู่ความเชื่อ
ซึง่ Benediot (สุกญ
ั ญา บุญตานนท์, ผู้แปล, 2533:10-11) อธิบายว่า การข่มขืนไม่ใช่การทําร้ายผู้ถูก
ข่มขืนมากไปกว่าเรือ่ งเพศทีท่ ํา ผูห้ ญิงสนุ กสนานกับการข่มขืน ดังนัน้ การข่มขืนจึงเป็ นเรื่องสนุ กมากกว่าที่
จะน่ าห่วงใย แต่ในความเป็ นจริงการข่มขืนใกล้เคียงกับความทรมานมากกว่าเรื่องทางเพศ ตราบเท่าที่
คนยังเชื่อว่า การข่มขืนเป็ นเรือ่ งเพศไม่ใช่การทําร้าย ผูห้ ญิงจะถูกเชื่อว่าเป็ นผูข้ อมันเอง
ในรายการละครโทรทัศน์ ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงถูกทําให้เป็ นเรือ่ งเล็กน้อยผ่านพฤติกรรมของตัว
ละครชาย สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการนอกใจภรรยา การล่วงละเมิดทางเพศผูห้ ญิงอื่น หรือ ความ
รุนแรงในครอบครัวถือเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดาทีผ่ ชู้ ายไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบ
– เจนภพแสดงพฤติกรรมเจ้าชู้จนเป็ นที่รบั รูก้ นั ทัง้ สํานักงาน แต่เขาก็ไม่เคยใส่ใจในคําติ
ฉินนินทาต่างๆ เจนภพหลอกลวงมุตตาให้ตกเป็ นของเขา จนกระทังนพนภาจั
่
บได้ และ
อาละวาดทําให้มุตตาได้รบั ความอับอายและหายหน้ าไป แต่เจนภพก็ทําทีราวกับไม่ม ี
อะไรเกิดขึน้ (แรงเงา ช่อง 3)
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– ชีพ ไม่เ คยใส่ ใ จต่ อ ความเจ็บ ปวดที่ล นทมได้
ั่
รบั เขายิน ดีเ สีย ด้ว ยซํ้ าหากลันทมตาย
่
เพราะเขาจะได้ทงั ้ สมบัตแิ ละได้อยูก่ นิ กับรสสุคนธ์อย่างเปิ ดเผย (สุสานคนเป็ น ช่อง 7)
– ภูเบศวร์นอกใจกะรัตไปมีผหู้ ญิงอื่น โดยไม่ใส่ใจความรูส้ กึ ของเธอ ส่วนศิวาคิดว่าจะคบ
กับสายนํ้าผึง้ แล้วตีจากเหมือนทีเ่ คยทํากับผูห้ ญิงคนอื่น ๆ (สามีตตี รา ช่อง 3)
5.2 วาทกรรมความรุนแรงทางเพศ เป็ นความบันเทิ งของผูล้ ่า
การอธิบายเหตุการณ์การคุกคามทางเพศผ่านการเรียงร้อยเรื่องราวด้วยถ้อยคําทีใ่ ห้ความหมาย
เชิงบวกแก่ผู้กระทําผิด และมีค วามหมายไม่เ พียงแต่เ ป็ นเรื่อ งเล็กน้ อ ยแต่ยงั สื่อ มวลชนยังเพิม่ เสริม
ความหมายว่าการคุกคามทางเพศนัน้ เป็ นเรื่องสนุ ก ประหนึ่งเป็ นการแสดงโชว์ หนังสด ซึง่ ประกอบด้วย
ตัวแสดง และผูช้ ม
– 20 ทรชนวัยรุ่นกรุงเก่าก่อเหตุ โทรม 2 นร.หญิง ม.3 ยับ ผลัดกันเวียนเทียนอย่างเมามัน
(ข่าวสด 22 กรกฎาคม 2546)
– วัยรุน่ ชาย 5 คน ใช้มดี จีบ้ งั คับขืนใจ โชว์อุบาทว์กลางถนนโล่งแจ้งแบบ 1 ต่อ 1 โดย
เสียสละ 1 คน ยืนถือมีดคุมเชิงดูหนังสดเพลิน (ไทยรัฐ 22 กรกฎาคม 2546)
– พอถึงทีเ่ ปลีย่ วใช้เท้าถีบรถ 2 สาวล้ม แล้วแยกย้ายกันไล่ล่าเผด็จศึก (ไทยรัฐ 15
สิงหาคม 2546)
– ขณะทีเ่ หยือ่ พยายามดิน้ รนขัดขืน แต่ดเู หมือนหมดเรีย่ วแรง ระหว่างนัน้ ชายทัง้ 2 ยัง
หัวเราะอย่างสนุ กสนานตลอดเวลา (ไทยรัฐ 12 ตุลาคม 2547)
ั ่ ครบคน ตํารวจล่าจับทันที 2
– 5 โจรกามรุมเรียงคิว นศ. จับ นศ.หนุ่ มมัดต้นไม้ ให้นงดู
(ไทยรัฐ 2 มีนาคม 2545)
ในละครโทรทัศน์ มีฉากทีส่ ะท้อนให้เห็นว่า ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเป็ นเรือ่ งสนุกในสายตา
ของคนอื่นทีม่ ผี หู้ ญิงเป็ นผูถ้ ูกกระทํา และมีผชู้ มซึง่ อาจเป็ นเพื่อนร่วมงานของเธอทีร่ บั รูถ้ งึ ความรุนแรง
นัน้ แต่ทว่าเพิกเฉย ผ่านนิยามของความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งในสํานักงาน
– ทีส่ าํ นักงานมักมีกลุ่มคนทีช่ อบสอดส่องเรือ่ งอือ้ ฉาวของคนอื่น และนําไปนินทากัน ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่อ งจริง หรือ เท็จ คลิปวิด ีโ อของเจนภพกับมุตตาถูก ส่งต่ อ อย่างรวดเร็ว และ
กลายเป็ นประเด็นให้เพื่อนร่วมงานนินทากันอย่างสนุกสนาน (แรงเงา ช่อง 3)
5.3 วาทกรรมว่าด้วยผูห้ ญิ งคือต้นเหตุของความรุนแรงทางเพศและการทําแท้ง
Carol Smart (1976 อ้างถึงใน มาลี พฤกษ์พงศาวลี, 2526) ให้ทศั นะว่า หนึ่งในความเชื่อทีม่ กี นั
อย่างแพร่หลายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศคือ ความเชื่อที่ว่าความต้องการทางเพศของ
ผูช้ ายมักจะเกิดขึน้ อย่างปั จจุบนั ทันด่วน ถ้าผู้ชายถูกกระตุ้นให้เกิดความใคร่แล้วจะไม่สามารถควบคุม
หรือระงับได้ ความเชื่อนี้ถูกนํามาเป็ นข้ออ้างว่า ถ้าผูห้ ญิงหยอกล้อ หรือยัวยุ
่ ให้ผชู้ ายเกิดอารมณ์ขน้ึ แล้ว

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 67

ผูช้ ายกระทําต่อผูห้ ญิงเพื่อบําบัดความใคร่จะมาโทษผูช้ ายไม่ได้ เพราะความต้องการทางเพศของผูช้ าย
รุนแรงมาตัง้ แต่กําเนิด รุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้
วาทกรรมว่าด้วยผูห้ ญิงคือต้นเหตุแห่งการถูกข่มขืน และความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ
จึงเกีย่ วข้องกับสรีระ การแต่งตัว และพฤติกรรมของผูห้ ญิงเองทีเ่ ป็ นต้นเหตุทําให้ถูกกระทําความรุนแรง
ทางเพศ ซึง่ รวมถึงกรณีของการทําแท้งด้วย
วาทกรรมว่าด้วยสรีระของผูห้ ญิ ง
– เมื่อเหยื่อสาวหลงผ่านมา แต่หากเหยื่อหน้ าตาดีคนร้ายจะหาทางข่มขืนด้วย (รายการ
ข่าว 3 มิติ ช่อง 3)
– ผูต้ ายเป็ นคนรูปร่างหน้าตาดี กลุ่มวัยรุ่นจึงเกิดอารมณ์เปลีย่ ว (ข่าวสด 12 สิงหาคม 2546)
– คนร้ายต้องรูจ้ กั กับผูต้ ายเป็ นอย่างดี และอาจแอบชอบผูต้ าย เนื่องจากรูปร่างเติบโตเป็ น
สาวเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน (ข่าวสด 5 ตุลาคม 2546)
– ไอ้ห่นื สารภาพอึม๋ กว่าแฟนตัว เลยวางแผนชัว่ (ไทยรัฐ 16 ธันวาคม 2546)
– คาดว่า คนร้ายน่ าจะพาไปทํามิดมี ริ า้ ย เนื่องจาก นส.จอยเป็ นคนหน้าตาดี (ไทยรัฐ 4
มกราคม 2547)
– ลงมือในซอยลับตา อ้างเห็นเด็กอวบอั ๋น (ไทยรัฐ 29 สิงหาคม 2547)
วาทกรรมว่าด้วยการแต่งกายของผูห้ ญิ ง
– “ไม่ได้แต่งตัวโป๊ มาก ไม่ได้ใส่ขาสัน้ วับ ๆ แวม ๆ (ผูส้ ่อื ข่าวตัง้ คําถามถึงการแต่งตัวของ
ผูห้ ญิงซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ) (รายการนาทีฉุกเฉิน ช่อง 5)
– สังเกตเห็นเหยือ่ นุ่ งกระโปรงสัน้ เลยเกิดอารมณ์เพศ (รายการยกทัพข่าวเช้า PPTV)
– เห็นเหยือ่ สาวนุ่ งกระโจมอกเลยอดใจไม่ไหว เห็นผิวขาวเนียนอวบอั ๋น ฉวยจังหวะปลุก
ปลํ้า เพราะเข้าใจว่าสาวจะเออออหอหมกด้วย (ไทยรัฐ 21 มกราคม 2546)
– ข่มขืนฆ่า สาวม.6 ใส่โนบรา (ข่าวสด 12 พฤศจิกายน 2547)
– ไอ้ห่นื ฆ่าโหด สาวใส่เกาะอก ลวงไปจะขยีก้ าม เหยือ่ สูห้ นิ ทุบหัว (ไทยรัฐ 20 พฤษภาคม 2548)
– สยองภัยสาวรุน่ สายเดีย่ ว! บุกข่มขืนฆ่าคาห้อง (ข่าวสด 12 พฤศจิกายน 2542)
วาทกรรมว่ าด้ วยความไม่ ท ันคน การพึ่ ง ตนเองไม่ ไ ด้ ของผู้ห ญิ ง เป็ นต้ นเหตุข อง
ความรุนแรงทางเพศ
– ลวงจากวัด เด็กสาวปฏิบตั ธิ รรม โดนข่มขืน หลงลิน้ ลม ไอ้กามโฉด ชวนไปซือ้ หนังสือ
ธรรมมะ พาเข้าบ้านยํ่ายีจนยับเยิน (ไทยรัฐ 24 กรกฎาคม 2546)
– โล้นอลัชชี ข่มขืนสาว ไว้ใจนักว่าเคร่งศีล ทีไ่ หนได้ซาตานชัดๆ (ไทยรัฐ 21 กันยายน 2546)
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– มุตตารูไ้ ม่ทนั เล่หเ์ หลีย่ มของเจนภพ ทําให้เธอตกเป็ นของเขา อีกทัง้ ยังมีผไู้ ม่ประสงค์ด ี
อีกหลายคนมาคอยยุยงให้มุตตาถลําลึกกับเจนภพ (แรงเงา ช่อง 3)
วาทกรรมชุดนี้จงึ นํ ามาสู่บทสรุปทีว่ ่า ผูห้ ญิงพึง่ ตัวเองไม่ได้ ต้องอยูภ่ ายใต้การปกป้ องดูแล
จากผูอ้ ่นื หรือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
– คลังจั
่ บเมียเฉือนแล้วข่มขืน โชคดีเจ้าหน้าทีช่ ่วยทัน (รายการยกทัพข่าวเช้า PPTV)
– หญิงสาวทีอ่ ยูค่ นเดียวตามลําพังอาจต้องระมัดระวังโดยเฉพาะตามหอพักทีอ่ าจไม่มคี น
คอยตรวจตราดูแลอาจต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ (รายการเช้านี้ทห่ี มอชิต ช่อง 7)
– หลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียวที่เปลี่ยว หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หาเพื่อนร่วมทาง เดิน
กลับบ้านต้องระมัดระวัง ต้องพกพาอาวุธป้ องกันตัวเองบ้าง สเปรย์พริกไทย นกหวีด
เป่ าให้คนช่วย (สัมภาษณ์ตํารวจ) (รายการนาทีฉุกเฉิน ช่อง 5)
– ขอเตือนภัยผูห้ ญิงทีอ่ ยูค่ นเดียว การอยูค่ นเดียวควรป้ องกันตรวจสอบประตูหอ้ งนอน
(สัมภาษณ์ตํารวจ) (รายการนาทีฉุกเฉิน ช่อง 5)
วาทกรรมว่าด้วยพฤติ กรรมที่ไม่เหมาะสมของผูห้ ญิ ง
– 4 นร.สาวแอบหนีพ่อแม่ไปเทีย่ วร้านคาราโอเกะจนได้เรือ่ ง (ไทยรัฐ 22 กรกฎาคม 2546)
– รวบแก๊ง 3 ทรชน ฉุ ดข่มขืน นศ.สาวเทีย่ วเธค (ไทยรัฐ 26 กันยายน 2546)
– จับ 11 โจ๋โทรม 2 สาว ไม่สาํ นึก อ้างเหยือ่ ใจแตก (ข่าวสด 22 ธันวาคม 2547)
ในทัศ นะของผู้ห ญิง ที่มปี ระสบการณ์ ถู ก คุ ก คามทางเพศ ไม่ย อมรับ การประกอบสร้า ง
ความหมายเกี่ยวกับสาเหตุ ของการข่มขืนที่ส่อื มวลชนนํ าเสนอว่า เป็ นเพราะผู้หญิงมีพฤติกรรมไม่ด ี
พวกเธอให้เหตุผลว่า “ไม่จริงค่ะ ผูห้ ญิงไม่ต้องแต่งตัวโป๊ ผูช้ ายมันก็เอา” “การแต่งตัวของผูห้ ญิงไม่เกี่ยว
เราไม่เคยแต่งตัวโป๊ เลย” หรือ “ ทีว่ ่าผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายหาเรือ่ ง หรือมายาคติทว่ี ่าผูห้ ญิงทีเ่ ดินในทีเ่ ปลีย่ ว ใส่
สายเดี่ยว ถึงจะถูก ข่มขืน ความจริง มันไม่ใ ช่ ขนาดใส่ชุด ออฟฟิ ศไปทํางานไปทํางาน 8 โมงเช้า ใต้
สะพานลอย ยังถูกข่มขืน เดินลงจากสะพานลอยก็ถูกข่มขืน บนสะพานลอยก็ถูกข่มขืน แม้แต่ในรถยนต์
ในโรงแรมม่านรูดก็ยงั ถูกข่มขืน (ปภัสรา ศิวะพิรฬุ ห์เทพ,2548)
ในกรณีของข่าวทําแท้ง ผู้หญิงมักกลายเป็ นบุคคลที่ส่อื มวลชนเลือกที่จะตําหนิกล่าวโทษ
ก่อนเสมอว่าเป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการตัง้ ครรภ์ในวัยทีไ่ ม่เหมาะสม
– ผูเ้ ล่าข่าวหญิง: ไม่น่าเชื่อนะคะ โลกยุคปั จจุบนั ยังมีบรรดาเด็กสาว ๆ ทีไ่ ม่รจู้ กั ระมัดระวัง
ป้ องกันตัวเอง ปล่อยให้มคี รรภ์หรือมีทอ้ ง ทําให้ตอ้ งไปทําแท้ง
ผูเ้ ล่าข่าวชาย: อยูบ่ า้ นเวลาทับจะไม่รอ้ ง เวลาท้องจะให้มาทําแท้งอยูเ่ รือ่ ย โอ๊ย เดีย๋ วนี้
คนมันเป็ นแบบนี้เยอะ (รายการคุยโขมงบ่าย 3 โมง)
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รายการข่าวภาคคํ่า ช่อง 7
รายการข่าวภาคคํ่า ช่อง 7 นํ าเสนอสกู๊ปข่าว แม่ใจร้ายทิง้ ลูกแรกคลอด แสดงให้เห็นวิธคี ดิ
ของสื่อมวลชนที่กล่าวโทษว่าต้นเหตุของปั ญหาการทําแท้งมาจากผูห้ ญิง ในงานศึกษาของ กุลภา วจนสาระ
(2551:64-65) สรุปข่าวทําแท้ง ในหนัง สือ พิมพ์ระหว่ างปี 2541-2550 ปรากฏว่ ายัง มีก ารใช้ว าทกรรม
แม่ใจยักษ์ สร้างความหมายให้ผู้หญิงเป็ นผู้กระทําผิดแต่เพียงผู้เดียว เช่น สาวใจแตกรัดคอลูกทิ้งขยะ
(2542) แม่ใจยักษ์ใช้รถทัวร์เบ่งลูกทิง้ ลงส้วม (2542) แม่ใจยักษ์คลอดลูก ฟั นหัวดับอนาถ (2544) แม่ใจ
เหี้ยมกินยาขับลูก ทิชชูยดั ปากทิ้งกองขยะ (2546) แม่ใจยักษ์ฆ่าทารกทิ้งคลอง 8 เดือน 6 ศพ (2549)
นอกจากนี้พน้ื ทีก่ ารรายงานข่าวในปั จจุบนั ยังสะท้อนให้เห็นว่าการลักลอบทําแท้งยังคงเป็ นปั ญหาทีท่ ําให้
ผูห้ ญิงไทยต้องเผชิญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติ ของผูห้ ญิง เช่นข่าว แฉยอดทําแท้งในเมืองไทย
เกือบ 50,000 รายต่ อปี (2543) สํารวจหญิงไทยทําแท้ง เสี่ยงตายปี ละ 8 แสนคน (2543) ท้องไม่มพี ่อ
ยอดพุ่ง พบเกือบ 5 แสนราย (2544) ผลวิจยั ระบุวยั ทีนแห่ทําแท้งปี ละ 100,000 คน (2547) สลดหญิง
รักษาตัวหลังทําแท้ง 13,833 คน (2550) สถาบันรามจิตติ เผยเด็กไทยทําแท้ง 2 แสนคนต่อปี (2550)
สธ.ตะลึงทําแท้งเพิม่ ปี ละแสนคน ทัวโลกแม่
่
เสียชีวติ ชัวโมงละ
่
8 คน (2550) เป็ นต้น
Marta Lamas (1990 อ้างถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุ ล, 2535:11-12) กล่าวว่า การตรา
บทบาทของผูห้ ญิงโดยตรึงไว้กบั บทบาทของสัตว์ท่ใี ห้กําเนิดได้น้ี คือทีม่ าของการบิดเบือนเรื่องการทํา
แท้ง โดยมองประหนึ่งเสมือนว่าการมีเด็กอยู่ในท้องและการคลอดนัน้ เป็ นเรื่องชีววิทยาล้วน ๆ ปลอด
จากความซับซ้อนทางสังคมและความเป็ นจริงทางอารมณ์ ทางครอบครัว และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
วาทกรรมแม่ใจยักษ์ จึงเป็ นการตราบทบาทของผูห้ ญิงโดยตรึงไว้กบั มายาคติของความเป็ นแม่
การประกอบสร้างบทบาทที่ตายตัวให้ “ผู้หญิง” ว่าเป็ น “เพศแม่”โดยไม่สามารถปฏิเสธได้นัน้ ทําให้
ผูห้ ญิงไม่สามารถทําแท้งได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะธรรมชาติและสังคมกําหนดให้เธอต้องเป็ นแม่ ทัง้ ๆ ที่
ความหมายของการเป็ นแม่ท่แี ท้จริง นัน้ ควรหมายถึงผู้ทําหน้ าที่ใ ห้ความรักอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมา
มากกว่าผูท้ ต่ี งั ้ ท้องแต่ไม่ปรารถนาทีจ่ ะทําหน้าทีน่ ้ี บุคคลนัน้ จึงไม่สมควรทีจ่ ะได้ช่อื ว่าเป็ นแม่ โดยนัยนี้
จึงไม่ใช่ผหู้ ญิงทุกคนจะสามารถเป็ นแม่ได้ ทีน่ ่ าคิดก็คอื ในเมื่อสังคมได้ตราความหมายความเป็ นแม่ให้
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เป็ นบทบาทหน้าทีอ่ นั ยิง่ ใหญ่และศักดิ ์สิทธิ ์แก่ผหู้ ญิง แล้วเหตุใดจึงมีผหู้ ญิงจํานวนหนึ่งปฏิเสธทีจ่ ะรักษา
หน้าทีอ่ นั มีเกียรติของความเป็ นแม่นัน้ เสีย เหตุใดสังคมจึงไม่โอบอุ้มผู้หญิงเหล่านี้เพื่อให้ภารกิจสําคัญ
ของความเป็ นแม่จะได้ดํารงอยู่ต่อไป ตรงข้ามกลับผลักไสให้ผู้หญิงที่กําลังจะเป็ นแม่เหล่านี้เหล่านี้ไร้
ทางเลือก เพราะสังคมนัน่ เองเป็ นตัวตัง้ ตัวตีทไ่ี ม่ยอมรับผูห้ ญิงท้องนอกสมรส ไม่ยอมรับผูห้ ญิงท้องทีม่ ี
ความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ และไม่ยอมรับผู้หญิงท้องซึ่งถูกปฏิเสธจากชายคนรัก สามี หรือครอบครัว
การตัง้ ท้องของผู้หญิงจึงมิใช่เรื่องธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางชีววิทยาอีกต่อไป หากแต่เป็ นการ
ประกอบสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (ชเนตตี ทินนาม,2551)
วาทกรรมว่าด้วยความบกพร่องของภรรยา เป็ นต้นเหตุของความรุนแรงทางเพศและ
ความรุนแรงในครอบครัว
– ข่มขืนลูกในไส้ จนท้อง-คลอด อ้างว่าเมียไม่ยอมให้ยงุ่ (ไทยรัฐ 6 สิงหาคม 2548)
ความบกพร่อ งของภรรยา โดยเฉพาะการไม่ ส ามารถทํ าหน้ าที่มเี พศสัมพันธ์ไ ด้ หรือ ใน
รายการละครโทรทัศน์ ตัวละครหญิงที่ไม่สามารถให้กําเนิดบุตรได้ มักถูกใช้เป็ นข้ออ้างในการนอกใจ
ภรรยาของผู้ชายในละครโทรทัศน์ และเป็ นบาดแผลที่ทําให้ผู้หญิงต้องกล่าวโทษตัวเองเสมอ ความ
รุนแรงในครอบครัวทีเ่ กิดขึน้ มีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กบั สามีและไม่
สามารถเป็ นแม่ได้ของผูห้ ญิง
– ณฤดีรสู้ กึ ว่าตัวเองเป็ นภรรยาทีไ่ ม่ดพี อ เพราะไม่มที ายาทสืบสกุล (ดอกส้มสีทอง ช่อง 3)
– ลันทมมี
่
สุขภาพอ่อนแอ ไม่สามารถให้ความสุขทางเพศกับชีพ และมีลกู กับเขาไม่ได้
(สุสานคนเป็ น ช่อง 7)
วาทกรรมว่าด้วยผู้หญิงเป็ นต้นเหตุของความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว
เป็ นการตอกยํ้าสารัตถะของความเป็ นผูห้ ญิงดีทไ่ี ม่ควรเปิ ดเผยเนื้อตัวร่างกาย ต้องอยู่กบั เหย้าเฝ้ าเรือน
เป็ นภรรยาและเป็ นแม่ทด่ี ี และเน้นยํ้าถึงธรรมชาติของสรีระผูห้ ญิงในด้านความอ่อนแอ มีลกั ษณะตัง้ รับ
และปกป้ องตัวเองไม่ได้ ซึง่ ถูกอ้างซํ้าแล้วซํ้าเล่าอยูเ่ สมอว่าเป็ นเหตุผลหลักทีท่ ําให้ผหู้ ญิงต้องยอมรับต่อ
สภาพที่ตกเป็ นรองผู้ชาย วาทกรรมชุดนี้ทําให้สงั คมเห็นร่วมกันว่าผู้หญิงเป็ นฝ่ ายที่สมควรถูกลงโทษ
โดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงฝ่ าฝื นกฎของความเป็ นผู้หญิงดีตามกรอบของสังคม เช่น ออกนอกบ้าน กลับดึก
แต่งตัวไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถเป็ นแม่ได้ เป็ นต้น
5.4 วาทกรรมความรุนแรงทางเพศเป็ นเรื่องส่วนตัว
สื่อ มวลชนมักมองปั ญ หาการคุก คามทางเพศว่ าเป็ นปั ญ หาส่ ว นตัวของปั จเจก มากกว่ าเป็ น
ปั ญหาสังคม เช่น การมองว่าเป็ นเรื่องส่วนตัวของผัวเมีย หรือเมื่อพบในภายหลังว่าการข่มขืนเป็ นเรื่อง
ของคู่ข า สื่อ มัก ลดทอนความหมายจากความห่ ว งใย ความตระหนั ก ถึง ภัยอันตราย มาสู่ ก ารทํ าให้
กลายเป็ นประเด็น “ โอละพ่อ” ซึง่ ทําให้ระดับของความตระหนักว่าปั ญหานี้เป็ นปั ญหาส่วนรวม หรือ การ
เป็ นปั ญหาสังคมลดถอยลง
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– จีไอกามซาดิสต์ โอละพ่อ ทีแ่ ท้เป็ นคู่ขาแหม่ม เป็ นทหารสหรัฐ นักรบสุดเร้าร้อน กัดนม
แฟนเหวอะ ออสซีช่ ่วยโดนชก (ไทยรัฐ 11 พฤษภาคม 2545)
ในละครโทรทัศน์ เรื่องราวความรุนแรงทางเพศมักถูกทําให้เงียบเสียง เพราะถือเป็ นเรื่องส่วนตัว
– ศิวาเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสายนํ้าผึง้ ไม่ใช่เรือ่ งผิดบาปอะไรตราบเท่าทีไ่ ม่ม ี
คนอื่นมาล่วงรู้ (สามีตตี รา ช่อง 3)
– มุนินทร์ไม่มกี ารดําเนินการใด ๆ จากการทีเ่ ธอถูกวีกจิ ข่มขืน (แรงเงา ช่อง 3)
กรณีท่คี วามรุนแรงในครอบครัวเกิดขึน้ กับบุคคลสาธารณะ เช่นกรณีของนักร้องชื่อดัง เสก
โลโซ ทําร้ายร่างกายภรรยา รายการข่าวโทรทัศน์หลายช่องกลับไม่มองว่าเป็ นปั ญหาส่วนตัว แต่เป็ นสิง่ ที่
ต้องรายงานสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตามวิธกี ารในการรายงานของสื่อโทรทัศน์ กลับเลือกที่จะนํ าเสนอ
ภาพความรุนแรงดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาผ่านคลิป ซึ่งเผยให้เห็นถึงขัน้ ตอนของการกระทําความ
รุนแรงอย่างชัดเจน และไม่มกี ารพรางหน้ าผูเ้ กี่ยวข้องในเหตุการณ์ แม้ว่าตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในมาตรา 9 ระบุชดั เจนว่า หากมีการร้องทุกข์ต่อเจ้า
พนักงานในกรณีความรุนแรงในครอบครัว ห้ามมิให้ผใู้ ดลงพิมพ์โฆษณาหรือเผยแพร่ภาพ เรื่องราว หรือ
ข้อมูลใด ๆ อันน่ าจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้กระทําความรุนแรงหรือผู้ถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว

รายการทุบโต๊ะข่าว Amarin TV นํ าเสนอคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของนักร้องชื่อดัง โดย
ไม่มกี ารพรางหน้าผูเ้ กีย่ วข้อง
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รายการทุบโต๊ะข่าว Amarin TV เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ กีย่ วข้องกับความรุนแรงในครอบครัว
จากข่าวเดียวกันนี้ รายการเช้าข่าวชัด ช่อง Thairath TV เลือกทีจ่ ะนําเสนอข้อมูลด้านเดียว
จากการสัมภาษณ์ เสก โลโซ นักร้องชื่อดังซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความรุนแรงในครอบครัว โดยบท
สัมภาษณ์ของเสก โลโซ ระบุว่า
“ยอมรับว่าทําร้ายร่างกายภรรยาต่อหน้าลูกจริง เพราะเป็ นเรื่องปกติในครอบครัว ไม่ซเี รียสกับ
กระแสสังคม” (สัมภาษณ์ เสก โลโซ, รายการเช้าข่าวชัด ช่อง Thairath TV )
การนํ า เสนอข้อ มูล เพีย งด้า นเดีย วดัง กล่ า ว อาจเป็ น การทํา ให้ว าทกรรมความรุน แรงใน
ครอบครัวเป็ นเรื่องส่วนตัวยังคงดํารงอยู่ สื่อมวลชนควรมีหน้ าที่ช้ใี ห้สงั คมเห็นในมุมมองที่หลากหลาย
เพื่อเป็ นการรือ้ ทําลายวาทกรรมชุดดังกล่าวลง
5.5 ความรุนแรงทางเพศ เป็ นเรื่อง กรรมเวร สิ้ นหวัง ยอมจํานน
การอธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรงทางเพศโดยผูกโยงกับถ้อยคําทีม่ คี วามหมายเชื่อมโยงถึง
เรือ่ ง เคราะห์กรรม กรรมเวร โชคชะตา ความโชคร้าย ชะตากรรมต่าง ๆ ทําให้สถานการณ์ความรุนแรง
เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งยอมรับ ไม่มที างออก ไม่นําไปสู่การหาหนทางแก้ปัญหา
– ผูเ้ คราะห์รา้ ยถูกลูกเขยล่วงละเมิดทางเพศ (รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
– นักเรียนเคราะห์รา้ ยส่วนใหญ่ไม่มใี ครกล้าแจ้งความ คดีจงึ เงียบหายไป (รายการข่าว 3
มิติ ช่อง 3)
– เด็กน้อยชะตาโหด หนีไม่พน้ ข่มขืน-มาราธอน (ไทยรัฐ 9 มกราคม 2546)
– นร.สาวม.4 สุดโชคร้าย (ไทยรัฐ 3 มิถุนายน 2546)
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– 1 ใน 2 เหยือ่ โชคร้าย หนีไม่พน้ ถูกลากเข้าป่ าละเมาะ (ไทยรัฐ 15 สิงหาคม 2546)
– เคราะห์ซ้าํ กรรมซัด เหยือ่ สาวอนาคตไกลดันตัง้ ท้อง ได้ลกู พิการทางสมอง แถมถูก
โรงเรียนพักการเรียน (ไทยรัฐ 19 กันยายน 2546)
– ถึงคราวซวย เหมือนหนีเสือปะจระเข้ ถูกโชเฟอร์มหาภัย ออกอุบายขับพาไปข่มขืน
(ไทยรัฐ 25 มกราคม 2548)
– ดวงซวย เจอแก๊งบ้ากาม รุมโทรมศพทิง้ สวนยาง (ไทยรัฐ 2 มีนาคม 2548)
– ดญ.ฟ้ า กล่าวว่า ครอบครัวเหมือนต้องคําสาป แม่เจ็บ พ่อติดคุก ต้องระหกระเหิน อาศัย
หลับนอนตามวัดต่าง ๆ จนมาถูกพระเฒ่าบังคับข่มขืน (ไทยรัฐ 6 พฤศจิกายน 2543)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงซึ่งเคยถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ในงานวิจยั ของปภัสรา
ศิวะพิรฬุ ห์เทพ (2548) ระบุว่า “ทุกครัง้ ทีอ่ ่านข่าวข่มขืนจะเจอว่าเหยื่อนี่คอื ผูเ้ คราะห์รา้ ย พีม่ คี วามรูส้ กึ ที่
ไม่ดี มันไม่ใช่การเคราะห์รา้ ย มันเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี ลวร้ายมากกว่า”
นอกจากนี้ในรายการโทรทัศน์ ท่เี กี่ยวข้องกับประเด็น คุณแม่วยั ใส ประเด็นท้องไม่พร้อม
และการทําแท้ง เนื้อหารายการบางส่วนยังสะท้อนปั ญหาการทําแท้งว่าจะส่งผลต่อเรือ่ งบาปกรรม
– เขาและเธอถูกฆาตกรรมตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดา ผู้คนมากมายเชื่อว่าวิญญาณเด็กยัง
อยู่แถวนี้…การทําแท้งนอกจากเป็ นเรื่องผิดกฎหมายแล้วยังเป็ นกรรมหนัก (รายการ
บันทึกลึกลับ ช่อง 5)

รายการไทยรัฐนิวส์ โชว์ Thairath TV
การนํ าเสนอข่าวการทําแท้ง โดยใช้ฉากเกี่ยวกับวัด เครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ เป็ น
ส่วนหนึ่งทีท่ าํ ให้สงั คมยังมองว่าการทําแท้งเป็ นตราบาปของผูห้ ญิงและเป็ นเรื่องกรรมเวรทีต่ ้องชดใช้ ซึง่
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อาจส่งผลทําให้ผหู้ ญิงกลุ่มนี้ถูกตีตราว่าเป็ นคนบาป และทําให้มุมมองเรื่องการทําแท้งในฐานะทีเ่ ป็ นสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุก์ ลายเป็ นเรือ่ งหลุดหายออกไปจากวงจรของการแก้ปัญหา
5.6 การคุกคามทางเพศ เป็ นอํานาจของผูช้ าย
รากเหง้าของปั ญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเมือ่ พิจารณาในเชิงโครงสร้าง คือสังคมไทยวางสถานะ
ของผูช้ ายให้มอี ํานาจมากและสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่ผหู้ ญิงตกเป็ นรอง ในละครโทรทัศน์ ภาพ
ชินตาประการหนึ่งของบทบาทผูช้ ายในละครคือ ความมีอสิ ระเสรีในเรื่องเพศ ซึง่ ถือเป็ นรูปแบบหนึ่งของ
อํานาจในการทีจ่ ะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผูห้ ญิงได้มากกว่าหนึ่งคน
– ถึงแม้เจ้าสัวเชงจะมีอายุล่วงเข้าวัยชรา แต่ ก็ยงั มีความต้องการทางเพศสูง และมีภรรยา
หลายคน (ดอกส้มสีทอง ช่อง 3)
– ประสิทธิ ์ชัยเป็ นผูช้ ายเจ้าชู้ และมีช่อื เสียงเรือ่ งทีผ่ ่านผูห้ ญิงมาแล้วมากมาย (แรงเงา ช่อง 3)
– มจ.โชติช่วงรวี โปรดปรานสา และเสด็จไปบรรทมกับสาทุกคืนไม่หยุดหย่อน จนในทีส่ ุดก็
ถึงชีพติ กั ษัยขณะทีบ่ รรทมร่วมเตียงกับสานันเอง
่
(อีสา รวีช่วงโชติ ช่อง 5)
0

0

– ขณะทีภ่ เู บศวร์มสี ถานะเป็ นสามีของกะรัต เขาก็ยงั แอบคบหากับสายนํ้ าผึง้ และมีผหู้ ญิงอื่น
อีกหลายคน (สามีตตี รา ช่อง 3)
– ชีพเป็ นคนมักมากในเรือ่ งเพศ เมือ่ ลันทมไม่
่
สามารถให้ความสุขทางเพศกับเขาได้ เขากัน
ไปเป็ นชูก้ บั รสสุคนธ์ ขณะเดียวกันก็ยงั หมายปองอุษาอีกด้วย (สุสานคนเป็ น ช่อง 7)
อํานาจของผูช้ ายทีส่ ะท้อนผ่านการมีอสิ ระในเรื่องเพศจนกลายเป็ นสิง่ สามัญธรรมดาในรายการ
ละครนัน้ ได้ถ่ายโอนข้ามตัวบทมาปรากฏในพื้นที่ข่าวซึ่งแสดงให้เห็นว่า โลกของความเป็ นจริงในข่าว
อํานาจทางเพศของผูช้ ายถือเป็ นเรือ่ งปกติธรรมดา
การใช้ถ้อ ยคําภาษาของสื่อ มวลชนในพื้นที่ข่าวได้แสดงให้เห็นประหนึ่ง เป็ นการสร้างอํานาจ
ให้กบั ผู้กระทําความผิด ให้มคี วามชอบธรรมในการก่ อความรุนแรงทางเพศ บางครัง้ ภาษาสามารถ
เชื่อมโยงให้เข้าใจว่า ผูก้ ระทําความผิดได้รบั การสืบทอดอํานาจ ผ่านการใช้ถอ้ ยคํา แก๊งล่าสวาทตกทอด
มาจากรุ่นพี่ จอมข่มขืน อาละวาด สิงห์ดมกาว จากแนวคิดเรื่องอํานาจของ Michel Foucault “อํานาจ”
มักถูกทําให้เข้าใจว่าเป็ นความปกติธรรมดาหรือเป็ นธรรมชาติ (naturalization) และถูกทําให้กลายเป็ น
ความรู้ความจริงในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่ออํานาจถูกส่งต่อและผลิตซํ้าว่ายวนในสังคมผ่านพื้นที่
สื่อมวลชน
– แฉเป็ นแก๊งล่าสวาทตกทอดมาจากรุน่ พี่ ๆ คร่าสวาทสาวรุน่ มาแล้วนับไม่ถว้ น (ข่าวสด
2 พฤษภาคม 2546)
– ตะลึง ขยีส้ าว 30 ราย จอมข่มขืน รวบหนุ่ มเก็บขยะหื่น แฉอาละวาดทัวเมื
่ อง (ข่าวสด
26 มิถุนายน 2547)
– รวบ 3 สิงห์ดมกาว ข่มขืนฆ่าเปลือยเด็กหญิง (ไทยรัฐ 13 กันยายน 2540)
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การให้อํานาจแก่ผชู้ ายในการกระทําต่อเรือนร่างของผูห้ ญิง นําไปสู่การอ้างเหตุข่มขืนผูห้ ญิง
เพราะความรัก
– หนุ่ มช่างตัดผม แอบหลงรักลูกสาวเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ แต่อกี ฝ่ ายไม่เล่นด้วย ดื่มเบียร์
จนเมาบุกพังประตูลากข่มขืน (ไทยรัฐ 12 ตุลาคม 2547)
– โจ๋ จ ับ คู่ ข ืน ใจ 2 สาวฝาแฝด จีบ ไม่ ไ ด้ ใช้ ว ิธ ีพู ด เอาปื น จี้ ขยี้ท ัง้ คืน (ไทยรัฐ 20
กุมภาพันธ์ 2548)
การใช้อํานาจของผูช้ ายในการข่มขืนหลายกรณีเกิดจาก การใช้อํานาจของพ่อ กรณีน้ีนักสตรี
นิยมเห็นว่า การทีผ่ ู้ชายข่มขืนภรรยา ลูกสาว น้องสาว รวมถึงญาติของตัวเองนัน้ เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจน
ทีส่ ุดทีแ่ สดงถึงอํานาจของเพศชายทีม่ เี หนือเพศหญิงและความรูส้ กึ เรื่องเพศของเพศหญิง (ปภัสรา ศิวะ
พิรฬุ ห์เทพ, 2548 :14)
– บางครัง้ หนูบอกพ่อเลีย้ งว่าเจ็บ แต่เขาไม่สนใจ แต่กย็ งั ต้องอดทน เพราะคิดว่าไม่มใี คร
ช่วยได้ และพยายามทําใจว่า เขามีบุญคุณกับเราทีอ่ ุตส่าห์เลีย้ งดูเรามา (ข่าวสด 20
มกราคม 2545)
– จนกระทังอายุ
่
5 ขวบ หลังจากทีล่ ุงอาบนํ้าและเช็ดตัวให้เสร็จ ได้อุม้ ไปข่มขืนในครัว
โดยบอกว่า พ่อรักหนู นะ ถ้าหนูรกั พ่อ ต้องให้พ่อสอนให้รจู้ กั ความรักว่าเป็ นอย่างไร
(ข่าวสด 6 สิงหาคม 2546)
การข่มขืน คือการที่เพศชายใช้อํานาจกระทําต่ อเพศหญิงเพราะการข่มขืนไม่ใช่เพื่อสนอง
ความต้องการทางเพศ แต่เป็ นผลจากความต้องการแสดงอํานาจและการระบายความโกรธ เพื่อที่จะ
ส่งเสริมความมันคงทางใจของผู
่
้กระทําเอง ในแง่น้ีการข่มขืนจึงเป็ นการแสดงออกที่เพศชายใช้ในการ
บริหารอํานาจ (the exercise of power) ในการจัดการกับเพศหญิงมากกว่าแรงจูงใจทีม่ าจากเรื่องเพศ
และความต้องการทางร่างกาย ( ไพโรจน์ ปั ญจประทีบ ใน ปภัสรา ศิวะพิรฬุ ห์เทพ, 2548 :3)
ในรายการละครโทรทัศน์ ฉากข่มขืนทีพ่ ระเอกกระทําต่อนางเอก เช่นในละครเรื่องแรงเงา “วีกจิ
ข่มขืนมุนินทร์ด้วยความเข้าใจผิด” (ช่อง 3) การสร้างความชอบธรรมให้คนปกติเช่นพระเอก สามารถ
ข่ ม ขืน หรือ กระทํ า อนาจารต่ อ นางเอกในละครโทรทัศ น์ ไ ด้น้ี ในทัศ นะของผู้ร ับ สารเพศหญิง ซึ่ง มี
ประสบการณ์ตรงในเหตุการณ์ข่มขืนท่านหนึ่ง เห็นว่า “ นางเอกถูกคนร้ายข่มขืนก็จะลุน้ ให้มคี นมาช่วย
พระเอกมาช่วย ถ้านางเอกกําลังโดนพระเอกข่มขืนมันลุน้ อยากให้พระเอกสมหวัง” อย่างไรก็ตามผูห้ ญิง
ที่มปี ระสบการณ์ตรงต่อความรุนแรงทางเพศบางคนปฏิเสธที่จะดูละครที่มฉี ากข่มขืน “เหตุผลที่ไม่ดู
เพราะถ้าดูก็จะนึกถึงเรื่องที่เกิดกับเรา ดังนัน้ ไม่ดูดกี ว่า อย่างฉากข่มขืนในละคร ไม่ชอบ ไม่อยากดู”
(ปภัสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ, 2548 ) ทัศนะของผูส้ ร้างและผู้กํากับละครก็เป็ นสิง่ ช่วยยืนยันถึงความจําเป็ น
ของวัตถุทางเพศ เพื่อตอบสนองตลาดคนดู สร้างภาพตายตัวว่าวัฒนธรรมโป๊ เปลือยเป็ นรสนิยมของ
ชนชัน้ ล่างซึง่ ผูก้ ํากับยํา้ ว่าเป็ นกลุ่มคนดูทต่ี ้องการเสพเนื้อหาประเภทนี้ นอกจากนี้ทศั นะของผูส้ ร้างหนัง
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ในประเทศตะวันตกที่ได้ตอกยํ้าว่า “บทข่มขืน” เป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้เพราะผูช้ ายต้องการทัง้ ยังสะท้อนให้
เห็นความจริงทีผ่ ู้สร้างภาพยนตร์เชื่อว่า แม้แต่ผหู้ ญิงเองก็ชอบทีจ่ ะถูกข่มขืนเช่นกัน 8 (ชเนตตี ทินนาม
,2551)
5.7 ผูถ้ กู คุกคามทางเพศ ไม่ใช่มนุษย์
ผูถ้ ูกคุกคามทางเพศถูกทําให้มคี วามหมายทีต่ ่ําต้อยกว่าความเป็ นมนุ ษย์ ผ่านการใช้คําเรียกว่า
“เหยื่อ” ซึ่งมีความหมายถึงสัตว์ทถ่ี ูกล่า สัตว์ทถ่ี ูกส่งเข้าห้องเชือด เป็ นผีตายโหง วิญญาณเฮี้ยน การใช้
ภาษาเพื่ออธิบายกริยาอธิบายการกระทําความรุนแรงทางเพศ บ่งบอกว่า ผูถ้ ูกกระทําเป็ นวัตถุสงิ่ ของ ที่
สามารถถูกขยี้ ขึงพืด ยับ เป็ นต้น
– ใครทีเ่ คยตกเป็ นเหยือ่ ผูต้ อ้ งหารายนี้ ไปแจ้งความเพิม่ เติมได้ (รายการทันข่าว ช่อง 9)
– ตอนนัน้ เหยือ่ พยายามดิน้ รนขัดขืน (รายการยกทัพข่าวเช้า PPTV)
– ขยี้ 2 นร. สาวม.2 (ข่าวสด 22 กรกฎาคม 2546)
– 12 คน โทรมยับ เหยือ่ สาว กศน. (ไทยรัฐ 14 กุมภาพันธ์ 2547)
– ขึงพืดรายวัน ฉุ ดฉันทนา ม.3 ขยีก้ าม 2 คดีซอ้ น (ไทยรัฐ 5 กุมภาพันธ์ 2547
– ล่าไอ้โหดจอมซาดิสต์ ข่มขืนฆ่า ก่อคดีสะเทือนขวัญชวนขนหัวลุก ฆ่าสยองยัดตูเ้ ย็น
กลายเป็ นผีตายโหงแช่เย็น (ไทยรัฐ 9 ตุลาคม 2543)
– 2 สาวเหยือ่ สัตว์นรก ถูกรัดคอตายเคียง วิญญาณเฮีย้ นดลใจให้เด็กทีอ่ อกไปยิงนกเจอ
(ไทยรัฐ 9 มกราคม 2544)
– พาดญ.ชีจ้ ดุ ห้องเชือด (ข่าวสด 22 มกราคม 2544)
ในรายการละครโทรทัศน์ ผูห้ ญิงจะกลายสภาพไม่ใช่มนุ ษย์ในชีวติ หลังความตาย เมื่อยังมีชวี ติ
อยูพ่ วกเธอมักจะเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ความเป็ นหญิงไม่สามารถทําให้เธอต่อสู้
กับความรุนแรงที่เธอถูกกระทําได้ เมื่อจบชีวติ ลงพวกเธอถูกทําให้กลายเป็ นวิญญาณตามกลับมาล้าง
แค้นเอาคืน
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ความเชื่อประเภททีว่ ่า ผูห้ ญิงเองก็ชอบทีจ่ ะถูกข่มขืน อยู่ภายใต้กรอบคิดทฤษฎีเรื่องปมด้อยของความเป็ น
เพศหญิง (penis envy) จากการศึกษาของ Freud ทีน่ ําไปสูข่ อ้ สรุปทีว่ ่า นี่เป็ นแนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ โดยทัวไปของความเป็
่
น
ผูห้ ญิง ข้อค้นพบนี้นําไปสูก่ ารสรุปของ Helene Deutsch ว่า ผูห้ ญิงนันแหละต้
่
องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเป็ นเหยื่อของ
เธอเอง ผูห้ ญิงส่วนใหญ่จะมีจนิ ตนาการในเรื่องเพศสัมพันธ์กบั ชายคนรัก (ซึง่ มักจะไม่รจู้ กั กันมาก่อน) ในแบบทีเ่ ต็มไป
ด้วยความเจ็บปวดรุนแรง ในหลายกรณีทค่ี ดีขม่ ขืนขึน้ สูช่ นั ้ ศาลปรากฏว่า ผูพ้ พิ ากษายังเชื่อว่าฝ่ ายชายถูกกล่าวหาโดย
หญิงทีม่ ปี ั ญหาในเรื่องเพศ (hysterical women) ภาพสะท้อนทีม่ าจากแนววิเคราะห์ดงั กล่าวปรากฏในบทภาพยนตร์ท่ี
ได้สร้างให้ชายผูข้ ม่ ขืนบุกห้องนอนของเหยื่อสาวพร้อมอาวุธ แต่ในทีส่ ดุ เหยื่อสาวได้เคลิบเคลิม้ หลงใหลในตัวชายคนนัน้
(Susan Griffin, 1976 อ้างถึงในสุธรี ะ ฤกษ์วลั ย์, 2545: 23)
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– ลันทมไม่
่
สามารถทําอะไรกับชีพและรสสุคนธ์ได้ในตอนทีเ่ ธอยังมีชวี ติ อยู่ แต่เมือ่ เธอตาย
ไปแล้ว วิญญาณของลันทมก็
่
ออกอาละวาดสังสอนให้
่
ทุกคนได้รวู้ ่าวิญญาณของเธอยัง
วนเวียนอยูใ่ นบ้าน และหวังให้ชพี และรสสุคนธ์กลับตัวกลับใจเสียใหม่ จากนัน้ เธอก็จะ
ไปชดใช้กรรมเหมือนผีทวไป
ั ่ (สุสานคนเป็ น ช่อง 7)
จากการศึกษาเรือ่ งภาพตัวแทนของผีผหู้ ญิงในละครโทรทัศน์ (นิรนิ ทร์ เภตราไชยอนันต์,2550)
สรุปไว้ว่า ผีผหู้ ญิง เป็ นตัวละครทีเ่ กิดขึน้ จากการมีปมในใจ ซึง่ ทําให้เธอต้องกลายมาเป็ นผีผหู้ ญิง ปมในใจ
เหล่านี้มกั มีรากที่มาจากการถูกกดขีใ่ นระบอบปิ ตาธิปไตยทัง้ สิ้น แม้ละครผีผู้หญิงจะถูกสร้างขึ้นด้วย
มุมมองบรรทัดฐานของชาย (male norms) แต่กย็ งั มีอุดมการณ์ต่อต้านเข้าแทรกตลอดเวลา ดังเช่นการ
ต่อสูข้ องผีผหู้ ญิงเพื่อล้างแค้นในรูปแบบต่างๆ
5.8 สถานที่เกิ ดเหตุ กลายเป็ นภาพเหมารวมที่น่าหวาดกลัวในเรื่องเพศ
การสร้างจุดเน้นในเรือ่ งสถานทีเ่ กิดเหตุ สร้างภาพเหมารวมให้ปัญหาของการคุกคามทางเพศ
เกิดจากสถานที่ซ่งึ มีลกั ษณะเปลี่ยว ร้าง ที่มดื ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซ่งึ เกี่ยวข้องกับฐานคิด
ของผูค้ นในเรือ่ งความสัมพันธ์ทางเพศทีไ่ ม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
– เป็ นเพราะทีเ่ กิดเหตุห่างไกลจากบ้านมากจึงทําให้ไม่มใี ครได้ยนิ เสียงของเธอ (รายการ
นาทีฉุกเฉิน ช่อง 5)
– หลีกเลี่ยงการเดินทางคนเดียวที่เปลีย่ ว หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หาเพื่อนร่วมทาง ญาติ
เดินกลับบ้าน เดินกลับบ้านต้องระมัดระวัง ต้องพกพาอาวุธป้ องกันตัวเองบ้าง สเปรย์
พริกไทย นกหวีดเป่ าให้คนช่วย (สัมภาษณ์ตํารวจ) (รายการนาทีฉุกเฉิน ช่อง 5)
– สถานทีอ่ าจเป็ นปั จจัยสนับสนุ น แต่เหตุรา้ ยจะไม่เกิดถ้าไม่มผี ลู้ งมือกระทําและพลเมืองดี
ช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที (ข่าว 3 มิติ ช่อง 3)
– จุดทีค่ นร้ายนิยมมากทีส่ ุดคือ ริมถนนเส้นทางสายเปลีย่ ว (ข่าว 3 มิติ ช่อง 3)
– ใครทีพ่ กั อยูบ่ า้ นคนเดียวโดยเฉพาะหญิงสาว ให้ระวังตัวหน่อย โดยเฉพาะกลับบ้านคํ่า
บ้านอยู่ทเ่ี ปลีย่ วต้องระวัง (รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
– แก๊งหื่นเจอคุก 20 ปี คดีฉุดนร.สาว ลากขยีก้ ามตึกร้าง (สยามรัฐ 1 สิงหาคม 2546)
– ลากสาวออฟฟิ ศ ข่มขืนยับ อุกอาจใต้สะพาน (ไทยรัฐ 20 กุมภาพันธ์ 2546)
– ฉุ ดสาว 15 ลากขืนใจ ทีบ่ า้ นร้าง (ไทยรัฐ 11 พฤษภาคม 2547)
– ซุ่มดักฉุ ดจุดเปลีย่ ว มีดบังคับลากเข้าป่ า ขยีย้ บั เยินสุดทารุณ (ไทยรัฐ 17 กรกฎาคม 2547)
ในขณะที่พ้ืนที่ซ่งึ เชื่อ ว่าน่ าจะเป็ นสถานที่ซ่งึ ปลอดภัยที่สุ ด ได้แก่ ค รอบครัว วัด โรงเรียน
รวมทัง้ พื้น ที่ส าธารณะซึ่ง มีค นพลุ ก พล่ า นกลับ เป็ นสถานที่ซ่ึง มีก ารกระทําความรุนแรงทางเพศไม่
แตกต่างจากซอยเปลีย่ วเลย เช่น
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– หื่นทัง้ บ้าน พ่อ ปู่ ลุง รุมข่มขืน ดญ. 9 ขวบ (ไทยรัฐ 8 มีนาคม 2543)
– ตลบหลังรวบ อจ.บ้ากาม เคลมศิษย์สาว (ไทยรัฐ 27 สิงหาคม 2543)
– 3 โล้นหื่น ลวงเด็ก 12 ข่มขืนมาราธอน 2 ปี (มติชน 23 กรกฎาคม 2544)
– ลากข่มขืนกลางท้องสนามหลวง ตร.ล่า 3 ขอทานเขมรร่วมก๊วน (สยามรัฐ 6 ธันวาคม 2546)
5.9 พรหมจารี ความบริ สุทธิ์ ความสาว เป็ นปัจจัยสําคัญในการรายงานข่าว
การข่มขืนเป็ นความรุนแรงทางเพศทีร่ า้ ยแรงมากทีส่ ุด ดังจะปรากฏให้เห็นว่าในพืน้ ทีส่ ่อื เมื่อพูด
ถึงภัยทางเพศ ข่าวข่มขืนจะเป็ นประเด็นที่มกี ารนํ าเสนอมากที่สุด 9เพราะนอกจากจะเป็ นการกระทํา
ความรุนแรงทางตรงต่อร่างกายผู้หญิงแล้ว ยังเป็ นการทําลายความเป็ นตัวตนของผู้หญิงให้ย่อยยับไป
โดยเฉพาะสังคมที่ยงั คงติดอยู่ในกับดักทีว่ ่า ผูห้ ญิงทีด่ ตี ้องรักษาพรหมจารีไว้จนถึงวันแต่งงาน ในละคร
โทรทัศน์ คุณค่าของผูห้ ญิงคือผูท้ ย่ี งั คงรักษาความบริสุทธิ ์ของตนเอาไว้ (ชเนตตี ทินนาม,2551)
- วีกจิ รูส้ กึ รักมุนินทร์มากยิง่ ขึน้ เมื่อได้ทราบว่าแท้ทจ่ี ริงมุนินทร์เป็ นผูห้ ญิงสาวบริสุทธิ ์ทีย่ งั
ไม่เคยผ่านชายใดมาก่อน (แรงเงา ช่อง 3)
- ประสิทธิ ์ชัยหลงรักรัชนกเพราะเข้าใจว่าเธอเป็ นหญิงสาวบริสุทธิ ์ (แรงเงา ช่อง 3)
- มรว.โสภาพรรณวดีเป็ นหญิงสาวบริสุทธิ ์ การที่เธอหนีตามสมศักดิ ์จึงสร้างความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงแก่ราชสกุล ทําให้หม่อมพริม้ โกรธจนถึงขัน้ ประกาศตัดขาดความเป็ นแม่ลูก (อีสา
รวีช่วงโชติ ช่อง 5)
- ครอบครัวของพิศุทธิ ์ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของเขากับกะรัต เพราะรังเกียจว่าเธอเคย
ผ่านการแต่งงานมาแล้วถึงสามครัง้ จึงได้ช่อื ว่าเป็ นผูห้ ญิงกาลกิณกี นิ ผัว (สามีตตี รา ช่อง 3)
0

ในพืน้ ทีข่ องการรายงานข่าว ข่าวข่มขืนได้ทาํ หน้าทีผ่ ลิตซํ้าความชอบธรรมให้กบั วาทกรรม
พรหมจารีด้ ว ยการนํ า เสนอ ประเด็ น การเสีย หรือ ไม่ เ สีย เยื่อ พรหมจรรย์ ให้ ก ลายประหนึ่ ง เป็ น
องค์ประกอบข่าว หรือคุณค่าข่าวทีส่ ําคัญ ในการรายงานข่าวข่มขืน เป็ นการแสดงให้เห็นการเผยตัวของ
วาทกรรมความรุนแรงทางเพศ ให้ไม่เพียงแค่เป็ นแค่ความเจ็บปวดทางร่างกาย ซึง่ หมายถึงความรุนแรง
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การนําเสนอเรื่องราวทางเพศเฉพาะในพืน้ ทีข่ า่ วในรอบ 10 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ.2441-2550 พบว่า เนื้อหาข่าวทาง
เพศที่ถูกนํ าเสนอมากที่สุด ได้แก่ การข่มขืน คิดเป็ นสัดส่วน 38% รองลงมาคือ ความรุนแรงทางเพศ 26% อนามัย
เจริญพันธุ์ 12% ความหลากหลายทางเพศ 7% และการทําแท้ง 5% เป็ นต้น (กุลภา วจนสาระ,2551:40) นอกจากนี้
สถิติ ในปี 2556 ซึง่ เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะข่าวในหนังสือพิมพ์ 5 ชื่อฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึกและมติชน
พบว่าในรอบปี 2556 หนังสือพิมพ์ทงั ้ 5 ชื่อฉบับดังกล่าวมีการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศทัง้ หมดมากถึง 169 ข่าว
ข่าวความรุนแรงทางเพศทีพ่ บมากทีส่ ุดได้แก่ข่าวข่มขืน รองลงมาคือข่าวอนาจาร ข่าวพยายามข่มขืน ข่าวค้าประเวณี
และข่าวความรุนแรงทางเพศทีช่ ายกระทําต่อชาย ตามลําดับ (มูลนิธหิ ญิงชายก้าวไกล,2557:27)
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 79

ทางตรง แต่ยงั สะท้อนความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม 10ในการประกอบสร้างความหมายทีโ่ น้ม
นํ าไปสู่การทําลายตัวตนของผู้หญิง จากความบริสุทธิ ์สู่ความแปดเปื้ อนของผู้ห ญิงผู้ถูก กระทําเหยื่อ
เคราะห์รา้ ยถูกเจาะไข่แดงเป็ นครัง้ แรก (สยามรัฐ 8 มกราคม 2546)
– แฉเหยือ่ สาวรายหนึ่ง ถูกขยีพ้ รหมจารียบั ขณะถูกกักขัง (ไทยรัฐ 26 กุมภาพันธ์ 2546)
– สังคมวิปริต นร.ชายป.1 กระทําทารุณกรรมทางเพศ จับเพื่อนนักเรียนหญิงห้อง
เดียวกันวัย 7 ขวบ ขึงพืดกลางห้องเรียน แล้วถลกกระโปรงรุมโทรมด้วยการใช้มอื และ
ไม้เรียวทะลวงพรหมจารีจนเลือดสาด (ไทยรัฐ 19 กันยายน 2540)
การให้ความสําคัญต่อประเด็นพรหมจารีทําให้ปัญหาความรุนแรงทางเพศมุ่งเน้นไปทีผ่ ู้หญิงวัย
เด็กและวัยสาวมากกว่าผูห้ ญิงวัยชรา ดังตัวอย่างข่าวการค้าบริการทางเพศ เมื่อมีผคู้ า้ บริการทางเพศที่
ถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้ าทีต่ ํารวจมีผหู้ ญิง อายุ 50 ปี รวมอยู่ดว้ ย ผูป้ ระกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ ต่าง
แสดงท่าทีผ่านคําพูดและนํ้าเสียงทีป่ ระหลาดใจปนขบขัน ขณะทีข่ อ้ เท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
และการถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกวัย
ผูป้ ระกาศหญิง: รูไ้ หมคนขายบริการทางเพศในข่าวอายุน้อยกีป่ ี 25 ปี ยังเอ๊าะๆอยู่ รู้
ไหมอายุมากสุดเท่าไหร่
ผูป้ ระกาศชาย: 30 มัง๊
ผูป้ ระกาศหญิง: ดูถูกกันเกินไปแล้ว 50 ปี
ผูป้ ระกาศข่าวชาย: ว้าย คุณยาย
ผูป้ ระกาศหญิง: ทําไมพูดจาหยาบคายขนาดนี้
(รายการคุยโขมง บ่าย 3 โมง ช่อง 9)
การให้ความสําคัญต่อประเด็น “พรหมจารี” ในรายงานข่าว ได้แสดงให้เห็นอคติในวาทกรรมของ
สื่อมวลชนอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ (ชเนตตี ทินนาม,2551)
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ความรุนแรงทางตรง เป็ นความรุนแรงทีเ่ ห็นได้ดว้ ยตาเปล่าและรับรูไ้ ด้ทางประสาทหู เช่น การทุบตี การจิกผม
การขูต่ ะคอก การด่าทอ การขว้างปาของ จนถึงการฆ่า เป็ นต้น
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง หมายถึงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทีว่ างบทบาทความเป็ นหญิงให้ดอ้ ย
และมีคุณค่าตํ่ากว่าบทบาทความเป็ นชาย
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เป็ นความรุนแรงทีม่ รี ากลึกฝั งแน่ นในฐานคติของสถาบันหลักต่าง ๆ เช่น ศาสนา
อุดมการณ์ ครอบครัว การศึกษา จารีตประเพณี และระบบความเชื่อต่าง ๆ ทําให้ผหู้ ญิงยอมรับสถานะทีด่ อ้ ยกว่าโดย
ไม่ตงั ้ คําถามและทําให้ผหู้ ญิงส่วนใหญ่ยอมรับความรุนแรงทีม่ ตี ่อตนเอง (กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ,2546:1)

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 80

ประการแรก สื่อได้ให้ความสําคัญต่อการถูกคุกคามทางเพศของเด็กหญิงและผู้หญิงโสด
มากเป็ นกรณีพเิ ศษ การทีร่ ายงานข่าวต้องเพิม่ ประเด็นการเสียหรือไม่เสียความบริสุทธิ ์ลงไป ได้ทําให้
การข่มขืนเด็กและผูห้ ญิงโสดกลายเป็ นเรื่องราวใหญ่โตและเพิม่ ความน่ าสนใจมากกว่าการข่มขืนผูห้ ญิง
สูงอายุ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ หญิงพนักงานบริการ มักเป็ นกลุ่มบุคคลที่ถูกเพิกเฉย
มากทีส่ ุดในกรณีทถ่ี ูกข่มขืน เพราะสังคมต้องการหลักฐานเรือ่ ง “ความบริสุทธิ ์” ของฝ่ ายหญิง เพื่อยืนยัน
ว่าผูห้ ญิงทีถ่ ูกข่มขืนนัน้ เป็ นผูห้ ญิงดีและมิได้ยนิ ยอมกับการข่มขืน หญิงทีไ่ ม่บริสุทธิ ์มักถูกตัง้ ข้อสงสัยไว้ก่อน
วาทกรรมพรหมจารีได้ทาํ ให้ผหู้ ญิงกลุ่มหนึ่งซึง่ ปราศจากเยื่อพรหมจรรย์ กลายเป็ นบุคคลไร้
สิทธิไร้เสียงที่จะได้รบั การปกป้ องในร่างกายของเธอเอง ในกรณีน้ีเป็ นการใช้ปัจจัยเบื้องหลังเรื่อง “ชน
ชัน้ ” มาแบ่ งแยกความเป็ น “หญิง ดีมพี รหมจารี” ออกจาก “หญิง ไม่ด ีไ ม่มพี รหมจารี” ทัง้ ๆที่ไ ม่ว่ า
เหตุ ก ารณ์ ข่มขืนจะเกิด ขึ้นกับผู้ห ญิง คนใด ไม่ว่ าเธอเหล่ านัน้ จะมี ชนชัน้ วัย สรีระ อาชีพ เชื้อ ชาติ
สถานภาพสมรส หรือสถานภาพทางสังคมแบบใด เธอทัง้ หมดเหล่านี้สมควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้รบั ความเห็น
อกเห็นใจและช่วยเหลือจากสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
ประการที่สอง การให้ความสําคัญกับการรายงานข่าวเรือ่ ง “เยือ่ พรหมจรรย์” ยังเป็ นการเบน
ความสนใจของข่าวข่มขืนไปทีเ่ รือ่ ง “สรีระร่างกาย” เท่ากับเป็ นการสร้างจุดเน้นให้สงั คมมองเห็นเพียงแค่
“ความรุนแรงทางตรง” ที่เกิดขึน้ ต่อผู้หญิงเท่านัน้ แท้จริงแล้วการข่มขืนมิได้สมั พันธ์แค่ความเจ็บปวด
ทางกายเท่านัน้ แต่สงิ่ ทีแ่ ฝงฝั งอยู่ภายในปั ญหาทีส่ ําคัญยิง่ กว่าคือ ประเด็นเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม
ทีจ่ ดั วางความสัมพันธ์ทไ่ี ม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายและกลบลบมิให้มองเห็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
และเชิงวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูห้ ญิงได้โดยง่าย
ประการที่ สาม การเน้ นความสําคัญของข่าวไปที่ “เยื่อพรหมจรรย์” เป็ นการลดทอนคุณค่า
ความเป็ นมนุ ษย์ของผูห้ ญิงให้เหลือเพียง “เศษเสี้ยวหนึ่งของร่างกาย” ซึ่งมีสภาพไม่ต่างไปจาก “วัตถุ
พยานแห่งคดีอาชญากรรม” ที่ต้องใช้เพื่อการยืนยันในฐานะทีเ่ ยื่อพรหมจรรย์นนั ้ เป็ นประจักษ์พยานชิ้น
สําคัญของการข่มขืนในกระบวนการยุตธิ รรมและสื่อก็ได้เพิม่ คุณค่าของความเป็ นวัตถุนนั ้ ให้กลายเป็ นสิง่
ทีล่ ดทอนคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ของผูห้ ญิง
5.10 ถูกข่มขืน ต้องแจ้งความทันที
วาทกรรมว่าด้วยการข่มขืนแล้วต้องรีบแจ้งความทันทีได้สร้างปั ญหาทําให้เรือ่ งการข่มขืนต้อง
เงียบเสียงลง ผูห้ ญิงส่วนหนึ่งทีถ่ ูกข่มขืนไม่กล้าเข้าแจ้งความ 11 และมีบางส่วนรีรอทีจ่ ะเข้าแจ้งความ ซึง่
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ผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมต่อปั ญหาการดําเนินคดีข่มขืนกระทําชําเรา
(ปนัดดา พันธุพ์ าณิช, 2535) พบว่าบุคลากรในกระทรวงยุตธิ รรมส่วนใหญ่ เห็นว่า ค่านิยมทีเ่ ชื่อว่า ผูห้ ญิงมีส่วนทําให้
เกิดการข่มขืนกระทําชําเรา ค่านิยมเรื่องหญิงต้องรักนวลสงวนตัว ค่านิยมทีเ่ ชื่อว่าเรื่องเพศเป็ นเรื่องทีค่ วรปกปิ ดไม่ควร
นํ ามาพูดต่ อหน้ าสาธารณชน ค่านิยมเรื่องความกตัญ�ูรู้คุณ ค่านิยมที่เชื่อว่าชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลหรือชื่อเสียง
สถาบันเป็ นสิง่ สําคัญ ส่งผลให้ผหู้ ญิงทีถ่ ูกข่มขืนไม่กล้าเข้าแจ้งความ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 81

อาจนําไปสู่ความเสียเปรียบของตัวผูห้ ญิงเองในการพิจารณาคดีของศาล 12 นอกจากอับอายแล้ว พวก
เธอยังกลัวทีจ่ ะถูกกล่าวหาว่าเป็ นต้นเหตุในการข่มขืนเสียเอง
– ถูกข่มขืน 2 เดือน ทําไมเพิง่ มาโวย (ไทยรัฐ 15 มกราคม 2546)
นอกจากนี้ บางครัง้ ผู้หญิงมักถูกตัง้ คําถามจากสื่อมวลชนว่า เหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศ
นัน้ เป็ นเรือ่ งจริงหรือไม่
– ไม่ใช่การแกล้งโกหกหลอกลวงว่ามีประจําเดือน แต่มปี ระจําเดือนจริง ๆ (รายการทันข่าว
ช่อง 9)
ในละครโทรทัศน์เมื่อมีฉากข่มขืนเกิดขึน้ ตัวละครหญิงมักยอมจํานนต่อชะตากรรมมากกว่า
จะใช้ช่องทางกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมมาช่วยในการหาทางออกให้กบั ชีวติ
– มุนินทร์ไม่มกี ารดําเนินการใดๆ จากการทีเ่ ธอถูกวีกจิ ข่มขืน (แรงเงา ช่อง 3)
นักสตรีนิยมสายสังคมนิยม วิเคราะห์ว่าระบบโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมแบบถืออํานาจชาย
เป็ นใหญ่ ชะตากรรมและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผู้หญิงจะถูกกําหนดให้ต้อยตํ่ากว่า ค่านิยมของ
สังคมจะมักบีบคัน้ ไม่ให้ผหู้ ญิงปริปากพูดเรื่องการข่มขืน เพราะถือว่าเป็ นเรื่องเสื่อมเสีย สุดท้ายผูห้ ญิง
ส่วนหนึ่งจึงจํายอมรับชะตากรรมทีเ่ กิดขึน้
5.11 วาทกรรมว่าด้วย “สรีระ ภูมิหลัง ภาพถ่ายของผู้หญิ ง” องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในข่าว
การลงภาพถ่ายของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศอาจทําให้สถิตคิ ดีขม่ ขืนกระทํา
ชําเราน้อยกว่าความเป็ นจริง เพราะมีผู้หญิงจํานวนมากทีอ่ บั อายและไม่กล้าเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้ าที่
ตํารวจ เนื่องจากกลัวตกเป็ นข่าว (อลงกรณ์ พลบุตร ใน วัชระ จิรฐิตกิ าลกิจ,2550:5)
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ตามแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา ระยะเวลาในการดําเนินการของหญิงผูเ้ สียหายในคดีข่มขืนเป็ นปั จจัย
สําคัญต่อการวินิจฉัยของศาล ถ้าหากหญิงได้บอกเล่าเรื่องราวแก่ผอู้ ่นื ทันทีทส่ี ามารถกระทําได้รวมถึงการแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าทีต่ ํารวจภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การให้ปากคําของหญิงก็จะถูกพิจารณาว่าน่ าเชื่อถือและรับฟั งเป็ นความ
จริงได้ ตรงกันข้าม หากหญิงปล่อยให้เวลาจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทอดยาวออกไป โดยไม่ยอมกระโตกกระตากให้ผู้อ่นื
รับรูเ้ มื่อมีโอกาส รวมทัง้ การแจ้งความทีอ่ าจต้องล่าช้าออกไป ในกรณีเช่นนี้ การให้ถ้อยคําของฝ่ ายหญิงก็เป็ นสิง่ ทีช่ วน
ให้มขี อ้ พิรุธน่าสงสัยและไม่มคี วามน่าเชื่อถือแก่การรับฟั ง (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, 2552:17-18)
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 82

รายการยกทัพข่าวเช้า ช่อง PPTV เปิ ดเผยภาพนาทีท่เี จ้าหน้ าที่ตํารวจเข้าช่วยผู้หญิงซึ่งถูก
สามีขม่ ขืนและทําร้ายร่างกาย จากภาพจะเห็นขัน้ ตอนการกระทําความรุนแรงทีช่ ดั เจน รวมทัง้ สรีระของ
ทัง้ ผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทําถูกเปิ ดเผยในหน้าจอโทรทัศน์

รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3

รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9

รายการจุดชนวนข่าว Nation Channel
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รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9 และรายการจุดชนวนข่าว
Nation Channel ถ่ายภาพผูห้ ญิงซึง่ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภาพทีป่ รากฏมีลกั ษณะไม่เหมาะสมเนื่องจาก
เน้นทีร่ ่างกายของผูเ้ สียหาย แม้จะมีการเบลอภาพในส่วนใบหน้า แต่การซูมภาพร่างกายเฉพาะส่วนถือ
เป็ นเรือ่ งละเอียดอ่อนเพราะร่างกายของผูห้ ญิงบางส่วน เช่น ต้นแขนและขา สามารถเชื่อมโยงกับภาพใน
จินตนาการในเรือ่ งเพศและฉากของการถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
นอกจากนี้ใ น ข่าวการค้าบริก ารทางเพศ ในเหตุ ก ารณ์ ท่มี กี ารจับผู้ค้าบริก าร หรือช่ วยเหลือ
ผูห้ ญิงทีถ่ ูกล่อลวงมาค้าบริการทางเพศ รายการข่าวโทรทัศน์จะปกปิ ดใบหน้าผูห้ ญิงทีค่ า้ บริการแต่ใช้วธิ ี
ถ่ายเรือนร่างของพวกเธอแทน ร่างกายในส่วนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของการรายงานข่าวคือ เรียวขาของพวก
เธอซึง่ เชื่อมโยงกับจินตนาการในเรือ่ งเพศ

รายการข่าว 3 มิติ
รายการข่าว 3 มิติ นํ าเสนอภาพผู้หญิงในข่าวการค้าบริการทางเพศ หลายภาพเน้ นร่างกาย
เฉพาะส่วน ในเอกสาร Sex worker and sex work in South Africa A guide for Journalist and
Writers (2014) ระบุว่า ภาพของผูค้ า้ บริการทางเพศทีป่ รากฏในสื่อมวลชนถูกทําให้มลี กั ษณะเหมารวม
ในเรือ่ งร่างกายซึง่ ถูกตัดทอนแยกส่วน ให้เหลือ เฉพาะ หน้าอก สะโพก ก้น และขา
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รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3
รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3 นําเสนอภาพ ณ นาทีซง่ึ มีการเข้าช่วยเหลือผูห้ ญิงให้รอดพ้นจาก
การถูกกระทําความรุนแรงทางเพศในรถแท็กซี่ ภาพข่าวขณะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศอาจทํา
ให้เห็นแง่มุมทีไ่ ม่เหมาะสมและละเมิดศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผูถ้ ูกกระทํา

รายการเรือ่ งจริงผ่านจอ ช่อง 7
รายการเรือ่ งจริงผ่านจอ ช่อง 7 นําเสนอภาพส่วนหนึ่งของร่างกายของผูเ้ สียชีวติ จากการถูก
ข่มขืนบนรถไฟ ในบทบรรยายได้อธิบายภาพนี้ว่า ก่อนเสียชีวติ ผูถ้ ูกข่มขืนน่ าจะเจ็บปวดและทรมานมาก
เนื่องจากเนื้อตัวของศพมีลกั ษณะขนลุกตัง้ ชัน

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 85

ภาพการล่อซือ้ บริการทางเพศ รายการข่าว ช่อง TNN

ภาพการล่อซือ้ บริการทางเพศ รายการสนามข่าว ช่อง 7
รายการข่าว ช่อง TNN และ รายการสนามข่าว ช่อง 7 นําเสนอภาพเหตุการณ์ขณะล่อซือ้ บริการ
ทางเพศ และนํ าไปสู่ภาพการถูกจับกุมผู้หญิงซึง่ ค้าบริการทางเพศ ความสมจริงของเหตุการณ์นาทีต่อ
นาทีเช่นนี้อาจนํ ามาสู่การละเมิดสิทธิของผู้หญิงซึ่งอยู่ในสภาพร่างกายและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
และยิง่ เป็ นการทําให้ภาพการค้าบริการทางเพศถูกลดทอนเหลือเพียงมิตเิ ดียวคือ การกล่าวโทษผู้หญิง
ในฐานะผู้ก ระทําความผิด ขณะที่ก ารค้าบริก ารทางเพศมีค วามเชื่อ มโยงในหลายมิติของปั ญ หาเชิง
โครงสร้างสัง คมและวัฒ นธรรม ขณะที่ผู้ใ ช้บริก ารทางเพศซึ่ง คือ ผู้ชายกลับหลุ ด รอดไปจากการถู ก
ประกอบสร้างความหมายในครัง้ นี้ การนํ าเสนอภาพการล่อซื้อบริการทางเพศได้สร้างอคติทางเพศต่อ
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 86

ผูห้ ญิง ในวาทกรรมการล่อซือ้ บริการทางเพศได้ยกสถานะของผูช้ ายให้กลายเป็ นผูก้ ุมอํานาจในการสร้าง
ความเป็ นระเบียบของสังคมผ่านการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนหญิงค้าบริการทางเพศต้องอยู่ในสถานะของ
ผูท้ ่เี ป็ นต้นเหตุของการทําผิดกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่วธิ กี ารแก้ปัญหา ทว่ากลับทําให้ภาพของอคติทางเพศ
ยังคงดํารงอยู่13
การประกอบสร้างวาทกรรมความเป็ นอื่น เป็ นปั จจัยสําคัญทีท่ ําให้การใช้ความรุนแรงเป็ นเรื่องที่
ไม่ผดิ จนเกินไปสําหรับผูก้ ระทํา การเป็ นพวกเขาไม่ใช่พวกเราทําให้ความเป็ นอื่นของผูห้ ญิงซึง่ ค้าบริการ
ทางเพศ ถูกนํ าไปเชื่อมโยงกับความเกลียดชัง ซึ่งกลายเป็ นปั ญหาทับซ้อนสู่ความรุนแรงทางตรง การ
เหยียดผู้หญิงซึ่งค้าบริการทางเพศโดยมองแค่ว่าเป็ นเพียงปั ญหาของผู้หญิงไม่เกี่ยวกับผู้ชาย เท่ากับ
เป็ นการบิดเบือนที่จะมองไปยังเหตุผลเบื้องหลังของโครงสร้างสังคมทุนนิยมชายเป็ นใหญ่ท่กี ดดันให้
ผู้หญิงเหล่านี้ไม่มที างเลือกทางเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไม่มที างออกให้แก่พวกเธอ
ผูห้ ญิงเหล่านี้จงึ ถูกกีดกันออกจากชนชัน้ แรงงานและถูกให้ความหมายว่าเป็ นอาชญากร โรคร้าย บุคคล
ทีน่ ่ารังเกียจประเภทหนึ่งทีต่ อ้ งกําจัด (Walkowitz 1980, in Cabezas, 1998, p.81)

13

นัยนา สุภาพึง่ เคยให้สมั ภาษณ์ไว้อย่างน่ าสนใจเกี่ยวกับประสบการณ์ทเ่ี คยตามเจ้าหน้าทีต่ ํารวจเข้าไปช่วยเหลือ
ผูห้ ญิงในซ่องว่า “สิง่ ทีร่ สู้ กึ มาก ๆ คือเวลาเข้าไปในซ่องกับตํารวจ ตํารวจพาเข้าไปช่วยผูห้ ญิง หลังจากได้รบั ข้อมูลว่ามี
ผู้หญิงถูกกักขังบังคับไว้ท่นี ัน่ ที่น่ี จะมีการเข้าไปล้อม ขณะที่ตํารวจกรูเข้าไป ภาพที่เห็นจะเป็ นความวุ่นวาย แตก
กระเจิงกันไป ผูช้ ายบางคนยังเพิง่ ลุกขึน้ มาแต่งตัว บางคนยังรูดซิบกางเกง บ้างก็ทาํ หน้าตาประหลาด ๆ ต่าง ๆ กันไป
อาจเป็ นเพราะอารมณ์คา้ ง ส่วนผูห้ ญิงก็จะลุกวิง่ หนีออกจากซ่อง รูส้ กึ สะเทือนใจมากเลยนะทีผ่ หู้ ญิงต้องเป็ นฝ่ ายวิง่ หนี
ในขณะทีผ่ ชู้ ายยังเอ้อระเหยลุกขึน้ มาใส่กางเกงใส่เสือ้ ผ้า นี่มนั อะไร คนทํากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมครัง้ นี้มนั เป็ นกิจกรรมที่
คนสองคนร่วมกันกระทํา ทําไมคนหนึ่งผิด และอีกคนไม่ผดิ อย่างเห็นได้ชดั ผู้ชายจะกลัวแต่ว่าหนังสือพิมพ์จะถ่ายรูป
ตัวเองไปลง แล้วเมียจะเห็นก็เท่านัน้ นี่คอื สิง่ ทีส่ ะเทือนใจว่าทําไมกฎหมายบ้านเมืองมันถึงได้เลือกปฏิบตั อิ ย่างรุนแรง
เช่นนี้ ในฐานะผูห้ ญิงคนหนึ่ง รูส้ กึ ว่าทําไมกฎหมายจึงให้ความคุม้ ครองอะไรกับผูช้ ายมากขนาดนี้ กฎหมายการันตีดว้ ย
ซํ้าไปทีจ่ ะให้ผชู้ ายลุกขึน้ มามีความสัมพันธ์ทางเพศโยการซือ้ ขายซึง่ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายบ้านเมืองไม่ได้เห็นคุณค่า
ของความเป็ นมนุษย์” (สัมภาษณ์ นัยนา สุภาพึง่ ในอรสม สุทธิสาคร,2539:130)
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รายการสถานีข่าวระวังภัย (nation channel)
รายการสถานีข่าวระวังภัย Nation Channel ไปยืนถ่ายทําบริเวณหน้าบ้านของผู้หญิงซึ่งถูก
ข่มขืน อีก ทัง้ ยัง ใช้ส ถานที่ภายในบ้านเป็ นฉากสําหรับการสัมภาษณ์ ผู้เ สียหาย แม้ไ ม่มกี ารเปิ ด เผย
บ้านเลขที่ แต่ภาพสถานทีซ่ ง่ึ ปรากฏในข่าวสามารถนําไปสู่การจดจําได้ของบุคคลทัวไป
่
ไม่เพียงแต่ขา่ วความรุนแรงทางเพศเท่านัน้ หากเป็ นประเด็นข่าวทีเ่ ป็ นกระแสใหม่ในสังคม เช่น
ข่าวอุ้มบุญ ผู้หญิงซึ่งเป็ นแม่อุ้มบุญ มักถูกมองจากสื่อว่า ไม่อยู่ในข่ายทีค่ วรได้รบั การปกป้ อง ถึงแม้ว่า
ผู้หญิงเหล่านี้ถูกโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจผลักให้เธอต้องใช้ร่างกายเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม ดังที่
ปรากฏว่ามีสถานีโทรทัศน์ บางช่อง ไม่ได้พรางใบหน้าผู้หญิงที่รบั จ้างอุ้มบุญ นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์
บางช่องมีการพรางหน้าเฉพาะผูห้ ญิงรับจ้างอุ้มบุญทีเ่ ป็ นหญิงไทยเท่านัน้ แต่ในกรณีทม่ี กี ารใช้ภาพข่าว
จากต่างประเทศ จะไม่มกี ารปกป้ องสิทธิของผูห้ ญิงต่างชาติเหล่านี้ รวมทัง้ ในกรณีทเ่ี ป็ นหญิงต่างชาติใน
ประเด็นอื่น เช่นการค้าบริการทางเพศ สื่อมวลชนมักขาดความระมัดระวังในการปกปิ ดข้อมูลส่วนตัวของ
ผูห้ ญิงต่างชาติ เช่น รายการข่าว 3 มิติ ช่อง 3 ถ่ายภาพหนังสือเดินทางของหญิงชาวลาวซึ่งค้าบริการ
ทางเพศ เผยให้เห็นข้อมูล ชื่อ นามสกุล เลขทีห่ นังสือเดินทาง วันเดือนปี เกิด
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ข่าวภาคคํ่า ช่อง 5 เปิ ดเผยใบหน้าแม่อุม้ บุญ

เรือ่ งเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 เปิ ดเผยใบหน้าแม่อุม้ บุญ
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ข่าวภาคคํ่า ThaiPBS ใช้แหล่งข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศ เปิ ดเผยใบหน้าแม่โดยสายเลือด
และแม่อุม้ บุญ

รายการข่าว 3 มิติ ช่อง 3 นําเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงชาวลาวซึง่ ค้าบริการทางเพศ
5.12 การข่มขืนเป็ นเครื่องมือเพื่อการล้างแค้น
วาทกรรมการข่มขืนเป็ นเครื่องมือล้างแค้นของผูช้ าย สะท้อนให้เห็นปั จจัยเบือ้ งหลังคือปิ ตาธิปไตย
ทีค่ อยกํากับวาทกรรมชุดนี้อย่างใกล้ชดิ ตัวอย่าง ละครโทรทัศน์ มฉี ากใช้การข่มขืนผูห้ ญิงเพื่อล้างแค้น
ดังเช่นในเรื่อง แรงเงา (ช่อง 3) นพนภาส่งลูกน้องไปคุกคามมุนินทร์หวังทีจ่ ะให้ข่มขืน เพราะแค้นใจใน
สิง่ ทีม่ นุ ินทร์กระทํากับเธอ
ในโลกความเป็ นจริงพื้นที่ข่าวได้ทําหน้ าที่สะท้อนเนื้อหาทํานองนี้เช่นกัน โดยมีทงั ้ การข่มขืน
และฉุดคร่าหญิงเป็ นตัวประกัน
– อาจจะโกรธแค้นทีถ่ ูกแจ้งจับจนติดคุกหัวโต จึงวางแผนตามสะกดรอยเข้าไปข่มขืนในไร่
ดังกล่าว (ไทยรัฐ 28 กรกฎาคม 2546)
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– ไอ้หนุ่ มบ่อกุง้ ข่มขืนลูกเสีย่ มาทวงค่าลูกกุง้ ไม่มจี ่ายแล้วยังปลุกปลํ้าทําเมีย (ไทยรัฐ 1
มิถุนายน 2548)
– ลงมือข่มขืนและฆ่าเพราะฝั งใจว่าไม่ใช่ลกู ตัวเอง (ข่าวสด 8 กรกฎาคม 2542
– ไปขอยืมเงินแล้วไม่ได้ แค้นพ่อทํากับลูก ลากไปขยีใ้ นป่ าไผ่ (ไทยรัฐ 25 มิถุนายน 2542)
Nicholas Groth (สุกญ
ั ญา บุญตานนท์, ผู้แปล, 2533:11) เรียกผู้ชายผู้ข่มขืนผู้หญิงด้วย
ความแค้นว่า “The Anger Rapist” ผูช้ ายประเภทนี้ข่มขืนเพื่อแก้แค้น เขาโกรธแค้นใครบางคน หรือบางสิง่
บางอย่างในชีวติ ของเขา หรือบางทีอาจจะเป็ นชีวติ ของเขาทัง้ หมด ผูถ้ ูกข่มขืนซึง่ เขาเลือกอย่างไม่ตงั ้ ใจ
เป็ นวัตถุใกล้มอื ที่จะช่วยให้เขาระบายความโกรธแค้นออกไป เขาต้องการที่จะลงโทษใครบางคนเพื่อ
ความเป็ นธรรมแก่ตวั เขาเอง และอาจจะกล่าวร้ายผูถ้ ูกข่มขืนของเขา ผูข้ ่มขืนคนหนึ่งได้รบั โทษ 99 ปี
สําหรับอาชญากรรมในเท็กซัส ได้แสดงอาการคล้าย ๆ จะกล่าวร้ายเหยื่อของเขาว่า “ …ผูห้ ญิงทําให้เขา
ชอกชํ้าอย่างมากมาก่ อน ไม่ว่าจะเป็ น แม่ พี่สาว ป้ า แต่นัน่ ไม่ใช่สงิ่ สําคัญ เท่ากับเป็ นเครื่องหมายว่า
เขาได้แก้แค้นคนเหล่านี้”
อย่างไรก็ตามหากลองใช้กรอบแนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมที่มฐี านความเชื่อว่าความไม่เท่า
เทียมระหว่างหญิงชายเกิดจากรากความคิดทีว่ ่าผูห้ ญิงเป็ นเพียงปั จจัยการผลิตของผูช้ ายและครอบครัว
โดยนัยนี้ผู้หญิงจึงเป็ นเพียงสมบัตขิ องผู้ชาย การข่มขืนจึงเป็ นวิธกี ารละเมิดต่อทรัพย์สนิ ของสามีหรือ
บิดามารดาของฝ่ ายหญิง การใช้การข่มขืนเป็ นเครื่องมือในการล้างแค้นผูช้ าย เป็ นเสมือนการใช้อํานาจ
ทําลายหรือช่วงชิงปั จจัยการผลิตของฝ่ ายตรงข้าม การข่มขืนจึงมิใช่การละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
ของผูห้ ญิงแต่เพียงประการเดียว (ชเนตตี ทินนาม,2551)
5.13 อคติ เชื้อชาติ ในข่าวข่มขืน
ความรุนแรงในชีวติ มนุ ษย์นนั ้ ดํารงและแพร่หลายอยูไ่ ด้กด็ ว้ ยการกระทําของตัวมนุ ษย์เองในการ
แยกตนเองและกลุ่มของตนออกจากผู้อ่นื และกลุ่มอื่น การที่มนุ ษย์แยกตัวออกจากมนุ ษย์คนอื่นได้ก็
เพราะมนุ ษย์สร้าง “เอกลักษณ์” ขึน้ มาเป็ นชุด ๆ ภายใต้มายาการแห่งเอกลักษณ์น้ี มนุ ษย์สามารถใช้
ความรุนแรงต่อผู้อ่ นื ได้ไม่ยากหากเกิดความขัดแย้งขึน้ ตัวอย่างของเอกลักษณ์ในระดับใหญ่ คือชาติ
อัน มีก ฎหมายและภู ม ิศ าสตร์เ ป็ น กรอบ และเชื้อ ชาติอ ัน มีส ีผ ิว และลัก ษณะโครงกระดูก เป็ น กรอบ
(ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2539:43-44) ทัง้ “ความเป็ นชาติ” และ “เชื้อชาติ” มีส่วนสําคัญในการสร้าง
วาทกรรมความรุน แรงทางเพศต่ อ ผู้ห ญิงในระดับปั จเจกรวมทัง้ สัง คม การที่รายการโทรทัศ น์ ข่า ว
หนังสือพิมพ์ ให้ความสําคัญกับการเน้นยํ้าอัตลักษณ์ของผูก้ ระทําความรุนแรงทางเพศโดยเชื่อมโยงกับ
เชือ้ ชาติ จะนําไปสู่การสร้างภาพเหมารวมสู่ความเกลียดชังระหว่างกัน
– คนทํางานให้ระวัง ไอ้พวกเขมร พม่า มีทงั ้ คนดีคนไม่ดี (ผูส้ ่อื ข่าวสัมภาษณ์ผูถ้ ูกกระทํา
ความรุนแรงทางเพศ) (รายการนาทีฉุกเฉิน ช่อง 5)
– ไทยใหญ่ชวั ่ ข่มขืนสาว 15 ยกพวกตีพอ่ ร่อแร่ ตร.สังล่
่ าเฉียบขาด (ไทยรัฐ 11 กันยายน 2542)
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 91

– รวบพม่าโหด เชือดนายจ้าง ข่มขืนฆ่าลูกวัย 12 ชาวบ้านล้อมทัง้ คืน จับได้กระทืบสลบ
(ไทยรัฐ 5 สิงหาคม 2545)
– ตามล่าไอ้ลาวโหด ฆาตกามวิปริต ฆ่าข่มขืนเด็ก 8 ขวบ (มติชน 20 เมษายน 2538)
– ล่าไอ้กะเหรีย่ งโหด ฆ่า-ข่มขืน สาวท้อง 4 เดือน แค้นไม่ยอมให้ยมื เงิน (28 มิถุนายน 2537)
ในทางกลับกัน กรณีทเ่ี ป็ นการข่มขืนนักท่องเทีย่ วจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว วิธคี ดิ ของสื่อมวลชน
และสังคมมักทําให้เห็นถึงวาทกรรมทวิมาตรฐาน (double standard) เกี่ยวกับอคติในเชือ้ ชาติ กล่าวคือ
วาทกรรมในชุดนี้ ทําให้ความรุนแรงทางเพศทีเ่ กิดขึน้ กับนักท่องเทียวทีม่ กี ําลังและฐานะทางเศรษฐกิจมี
ความสําคัญระดับชาติ เกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมีมติ คิ วามรุนแรงระหว่างความ
เป็ นเชือ้ ชาติ ซึง่ เบนความหมายของความรุนแรงทางเพศจากความไม่สมดุลเชิงอํานาจระหว่างผูก้ ระทํา
และผูถ้ ูกกระทํา ไปสู่มติ ทิ างเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว ภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– เรื่อ งนี้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงแน่ เพราะไปข่มขืนนัก ท่ องเที่ยวต่ างชาติ (นายอุ ทยั
พิมพ์ใจชน ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ใน ข่าวสด 6 มิถุนายน 2546)
– จับ 2 ชาวเขา ฆ่าข่มขืนออสซี่ ชวนฮึม่ โทษหนัก (มติชน 7 กุมภาพันธ์ 2543)
– โชเฟอร์ 2 แถวโฉดลวงนักท่องเทีย่ วสาวชาวนอรเวย์ขยีก้ ามทําลายการท่องเทีย่ ว
(ไทยรัฐ 10 กันยายน 2543)
– ปิ ดเกาะระดมล่า ไอ้ห่นื ข่มขืนแหม่ม (ไทยรัฐ 7 ตุลาคม 2543)
5.14 ใส่ความเป็ นดราม่า (ละคร) ลงในข่าว
สื่อมวลชนใช้ท่วงทํานองการรายงานข่าวการคุกคามทางเพศในลักษณะของการเล่าเรื่องแบบ
ตีความใส่สสี นั เหมือนเล่าละคร เขียนนิยาย เป็ นการแสดงให้เห็นการปริแตกจาก “การรายงานข่าวความ
รุนแรงทางเพศ ทีเ่ น้นอธิบาย สรีระ ภูมหิ ลัง เหตุการณ์” สู่ “ การรายงานข่าวแบบเล่าเรื่อง” (dramatized
news) ทีเ่ น้นการบรรยายให้เห็นเรือนร่าง อารมณ์ ความรูส้ กึ ตัวละคร ฉาก อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า
มิได้ยดึ ถือเฉพาะแก่นสารของข้อเท็จจริงในการรายงานข่าวแต่เพียงอย่างเดียว หากสอดแทรกอารมณ์
ความรูส้ กึ ลงไปในข่าว โครงสร้างการเขียนข่าวจึงมิได้เป็ นเพียงการรายงานความจริง แต่กลับกลายเป็ น
ท่วงทํานองในลักษณะเดียวกับฉากหนึ่งในละคร สมจริง และเลียนแบบได้ การรายงานข่าวด้วยลีลาแบบ
ละครนี้เป็ นกระบวนการลดทอนข้อเท็จจริงประเภทหนึ่ง และยิง่ เป็ นการตอกยํ้าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ี
ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายภายใต้การกํากับของปิ ตาธิปไตย
– เรือ่ งนี้เปิ ดเผยเพราะ พ่อ ตา น้องชายตาอีก 2 คน เกิดความหึงหวงจะแย่งหลับนอนกับ
น้องเลยเกิดเป็ นคล้ายๆศึกชิงนาง (รายการเรือ่ งเล่าเสาร์อาทิตย์ ช่อง 3)
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– ผูป้ ระกาศ 1: บ้านตัง้ โดดเดีย่ วอยูก่ ลางป่ าอ้อยคอยรัก
ผูป้ ระกาศ 2: โหบรรยากาศได้ บรรยากาศมันเปลีย่ ว อันตราย (รายการ 8 โมงเช้า ข่าว
11 สทท.อุบลราชธานี)
– แต่งคาวบอย บุกข่มขืนเศรษฐีนี เสร็จกิจแล้วรูดทรัพย์ ไอ้ห่นื สุดเหิม บอกกูจะมาหามึง
อีก (สยามรัฐ 9 มิถุนายน 2543)
– จับโจรกุหลาบแดง ล่าสวาท ในอพาร์ทเมนท์ ทิง้ กุหลาบเป็ นทีร่ ะลึก (ข่าวสด 9
พฤษภาคม 2543)
ในรายการข่ าวโทรทัศ น์ การใช้ส ถานการณ์ จํา ลองเหตุ ก ารณ์ ค วามรุน แรงทางเพศ
ประกอบเสียงสัมภาษณ์ของผู้ถูกกระทํา ทําให้รายการยิง่ เข้าใกล้ความเสมือนจริง เนื่องจากไม่ได้เป็ น
เพียงการถ่ายทอดผ่านทางเสียง ทว่ามีภาพจําลองเหตุการณ์ร่วมด้วย บางครัง้ การปล่อยเสียงสัมภาษณ์
เน้นไปทีร่ ะดับเหตุการณ์ ซึง่ เป็ นการชีใ้ ห้เห็นถึงระดับของความรุนแรงทางตรง มากกว่าความรุนแรงเชิง
โครงสร้างซึง่ เป็ นต้นตอของปั ญหา
– เขาจับหันหลัง แล้วเอามือสอดเข้าไปในอันนัน้ …(สัมภาษณ์ผถู้ ูกกระทําความรุนแรง ใน
รายการ นาทีฉุกเฉิน ช่อง5 )
– หลอกให้จบั อวัยวะเพศ จับหน้าอกและลูบไล้เนื้อตัวในกุฏิ สําเร็จความใคร่ดว้ ยมือในกุฏิ
(รายการเบิง่ ข่าวเมืองอุดรธานี)
รายการโทรทัศน์ ท่เี ป็ นรายการสัมภาษณ์ การตัง้ คําถามที่มลี กั ษณะของการถามยํ้าใน
รายละเอียดเหตุการณ์ เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็ นละครเร้าอารมณ์ (dramatize)ให้เกิดขึน้ ใน
รายการ และเป็ นการเปิ ดแผลในใจของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง รวมทัง้ การปล่อยเสียงตํารวจขณะกําลัง
สอบสวนผูต้ อ้ งหาก็เป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอซํ้าความรุนแรงได้เช่นกัน
– พิธกี ร: คุณแม่ถามไหมว่าครูเค้าทําอะไรลูก
คุณแม่: ลูกสัน่ ร้องไห้ เล่าว่าครูชอบจับนมหนู
พิธกี ร (ยํา้ ประเด็นด้วยนํ้าเสียงตกใจสุดขีด) : ครูชอบจับนมหนู ! คือครูไปจับนมน้อง ขอ
อนุ ญาตนะ หน้าอกน้อง ถ้าไม่ให้จบั จะไม่ให้เรียนคอมพิวเตอร์
(รายการปากโป้ ง ช่อง 8)
– ผู้ส่อื ข่าว: แล้วที่บอกว่าโดนพ่อที่ไม่ใช่พ่อ จริง ๆ ข่มขืน เขาทําบ่อยมากน้ อยแค่ไหน
(รายการระวังภัย Nation Channel)
– ตํารวจ: ผู้เสียหายใส่กางเกงหรือกระโปรง แล้วเราข่มขืนเค้าไปกี่ครัง้ (รายการยกทัพ
ข่าวเช้า PPTV)
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การอธิบายสภาพศพอย่างละเอียด แม้ไม่มภี าพถ่าย ก็เป็ นส่วนหนึ่งของการทําให้ขา่ วมี
ความเป็ นดราม่า และเป็ นการตอกยํ้ารายละเอียดของเหตุการณ์ซง่ึ สะเทือนใจและไม่คํานึงถึงความรูส้ กึ
ของครอบครัวของผูเ้ สียชีวติ
– ลูกสาวอายุ 28 ปี อยูใ่ นสภาพนอนควํ่าหน้าและเสียชีวติ ลักษณะร่างกาย กางเกงถูกรูด
ขึน้ มา มีรอ่ งรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพส มือทัง้ 2 ข้างถูกมัดไพล่หลังด้วยเสือ้ ยืด
ลายการ์ตูน ลิน้ จุกปาก ลําตัวมีร่องรอยการมัดจนเขียวชํ้า ไหล่ขวาและลําตัวมีร่องรอย
จากการถูกทําร้ายหลายแห่ง (รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
– แก้มตายแล้ว นอนควํ่าหน้ า ขาข้างหนึ่งยัดเข้าไปในพงหญ้าแล้วมือคล้าย ๆ คุดคู้อยู่
อย่างนี้เหมือนหนาว เหมือนต้องการไออุ่น (รายการเรือ่ งจริงผ่านจอ ช่อง 7)
การเร้าอารมณ์ให้ข่าวความรุนแรงทางเพศมีลกั ษณะของความเป็ นละคร หรือน่ าสลด
หดหู่จนไร้ทางออก ในรายการโทรทัศน์ ประเภทเล่าข่าว ผู้ดําเนินรายการมักอุทาน เพื่อแสดงอารมณ์
ความรูส้ กึ ร่วมไปกับข่าวด้วยเสมอ
– ผูด้ าํ เนินรายการหญิง : …มาถูกข่มขืนซํ้า ตอนนี้ทอ้ งได้สองเดือน
ผูด้ าํ เนินรายการชาย: โอ้โห
ผูด้ าํ เนินรายการหญิง: ปรากฏว่าผูเ้ ป็ นแม่มาพบเอาไม้หน้าสามตี
ผูด้ าํ เนินรายการชาย: โอ้ว
(รายการคุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9)
– เมือ่ ท้องโตใกล้คลอดแล้ว โอ้ คุณเอ๊ย (รายการหูผง่ึ ยามเช้า BrightTV)
– อือ้ ฮือ หดหู่ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ เรือ่ งแบบนี้ (รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
– อูห้ ู แปลก แต่อย่าเพิง่ สรุป (รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
– โอ้โห ลายสักทัง้ ตัว (รายการทันข่าว ช่อง 9)
– โอ้ย โหดเหีย้ มมากจริงๆ ข่าวอย่างนี้ยงั มีอยู(่ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศที่มลี กั ษณะของการทําให้สมจริง ใส่ความเป็ นดราม่า
ลงไปเช่นนี้ ส่งผลต่อผูร้ บั สาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ ญิงทีถ่ ูกข่มขืนส่วนหนึ่ง อาจปฏิเสธการเปิ ดรับสารที่
เกี่ยวกับการข่มขืน ด้วยเหตุผลที่ว่า “ไม่อ่าน เพราะสลดใจ ตอกยํ้าให้คดิ ถึงเรื่องของตนเอง” “หนู ไม่
อยากให้พู ด ถึง คํ า ว่ า ข่ ม ขืน เลยค่ ะ มัน กระทบจิต ใจหนู ค่ ะ ก็ม นั มีส ิท ธิต อกยํ้า ค่ ะ เห็น ข่า วตามหน้ า
หนังสือพิมพ์อย่างนี้ เขาว่าข่มขืนอะไรอย่างนี้ แล้วทีน้สี ลดใจค่ะ รูส้ กึ ไม่ดคี ่ะ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่อยาก
รับรู้ ไม่อ่าน ไม่ยงุ่ เลย หนีออกเลย เห็นก็จะไม่ดู เดินออกไปเลย” ผูร้ บั สารเพศหญิงทีม่ ปี ระสบการณ์ตรง
ในการข่มขืนมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ข่มขืน โดยเฉพาะในส่วนทีว่ ่าด้วย
วิธกี ารข่มขืน เนื่องจากการรับรูเ้ กีย่ วกับเหตุการณ์การข่มขืน จะนํ าไปสู่ การฟื้ นความทรงจําเกี่ยวกับการ
ข่มขืนทีเ่ กิดขึน้ ในประสบการณ์ตรง (ปภัสรา ศิวะพิรฬุ ห์เทพ, 2548 )
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5.15 ผูช้ ายผูข้ ่มขืนเป็ นผู้ผิดปกติ
การประกอบสร้างความหมายให้ชายผู้ข่มขืนเป็ นผู้ผดิ ปกติ โดยนัยนี้ ผูข้ ่มขืนคือคนบ้ากาม ไม่
น่ าไว้วางใจ โหดร้าย จิตใจไม่ปกติ การประกอบสร้างความหมายเช่นนี้ได้ทําให้เกิดมายาคติทว่ี ่า ชายผู้
ข่มขืนคือคนที่ผ ิดปกติเท่านัน้ 14 เท่ากับเป็ นการลงความเห็น (Commentary) ในเนื้อข่าวและเป็ นการ
รายงานข่าวประหนึ่งผูส้ ่อื ข่าวเป็ นผูพ้ พิ ากษาความผิดให้แก่ผกู้ ระทําความผิดเสียเอง
– พ่อเลีย้ งโฉด ข่มขืนลูกเลีย้ งฝาแฝด แฝดพีท่ อ้ ง 4 เดือน (รายการหูผง่ึ ยามเช้า BrightTV)
– พ่อเลีย้ งหื่นข่มขืนลูกเลีย้ ง (รายการข่าว ช่อง8)
– จับกุมตัวโจรชิงทรัพย์ หื่นกาม (รายการทันข่าว ช่อง 9)
– อยูใ่ นออฟฟิ สอาจเจอพวกโรคจิต เป็ นหนุ่ มหื่น (รายการสดใหม่ไทยแลนด์ ช่อง 2)
– คนร้ายอาจเป็ นโจรโรคจิต ที่มพี ฤติก รรมงัด แงะขโมยทรัพ ย์ ชอบมาขโมยชุ ด ชัน้ ใน
ผูห้ ญิงไปสําเร็จความใคร่(รายการเรือ่ งเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
นั ก ทฤษฎีส ตรีนิ ย มวิเ คราะห์ว่ า การข่ม ขืน นั น้ ไม่ใ ช่ กิจ กรรมทางเพศหรือ การมีพ ฤติก รรม
เบี่ยงเบนทางเพศ อันหมายความว่า การข่มขืนไม่ได้เกิดจากลักษณะทางชีวภาพของบุคคลที่มคี วาม
บกพร่องทางกายภาพและถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น ความไม่สมดุลของต่อมหรือพยาธิสภาพของสมอง
และการข่มขืนก็ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างของร่างกายหรือแบบอารมณ์ ซึง่ ส่งผลให้บุคคลนัน้ ชอบใช้ความ
รุนแรงกับผูอ้ ่นื หรือทีเ่ รียกว่าพวกทีเ่ กิดมาเพื่อเป็ นอาชญากร (Born Criminal) (ปภัสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ
,2548:2)
การนิยามว่าชายผู้ข่มขืนคือ “คนผิด ปกติ บ้ากาม วิปริต ” แต่ แ ท้ท่จี ริงแล้วนี่เ ป็ นการกีดกัน
ลงโทษเพียงแค่ชายชนชัน้ ล่างขณะที่เอื้อประโยชน์ ให้ชายชนชัน้ กลางและชนชัน้ สูงซึ่งถูกมองว่าเป็ นผู้
ปกติเสมอ แสดงให้เห็นปั จจัย “ชนชัน้ ” ที่อยู่เบื้องหลังวาทกรรม Susan Brownmiller (1975) นักสตรี
นิยมสายถอนรากถอนโคน วิเคราะห์ว่าการข่มขืนมิใช่ปัญหาความผิดปกติในพฤติกรรมทางเพศของ
ผูช้ าย หากแต่เป็ นพฤติกรรมเชิงอํานาจทีต่ ้องการควบคุมอีกฝ่ ายหนึ่งมากกว่า การทีผ่ ชู้ ายพบว่าอวัยวะ
เพศของตนสามารถใช้แทนอาวุธซึง่ ทําให้ผหู้ ญิงเกิดความหวาดกลัวนัน้ มีคุณค่าเท่ากับการค้นพบไฟหรือ
เครือ่ งมือหินของมนุ ษยชาติ การข่มขืนจึงเป็ นการควบคุมผูห้ ญิงไว้ในอาณาจักรแห่งความกลัว (state of
fear) ทําให้ผู้หญิงไม่สามารถมีชวี ติ อย่างเป็ นอิสระและไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการคุม้ ครองของ
ผูช้ าย
14

ความเชื่อทีว่ ่าผูข้ ่มขืนเป็ นพวกผิดปกติน้ี เป็ นทัศนะทัวไปที
่
ค่ นส่วนใหญ่ในสังคมถูกทําให้เชื่อว่าเป็ นเช่นนี้
จริง จากผลการวิจยั เรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อการข่มขืนกระทําชําเรา โดยศึกษาจากประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ
จํานวน 565 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รอ้ ยละ 36.53 คิดว่า สาเหตุทท่ี าํ ให้ผชู้ ายข่มขืนผูห้ ญิงเพราะความวิปริตทาง
จิตของผูช้ าย และร้อยละ 29.15 เกิดจากผูห้ ญิงแต่งกายยัวยุ
่ เดินทีเ่ ปลีย่ ว (สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2525:1)

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 95

5.16 วาทกรรมวัตถุทางเพศ
วาทกรรมความรุนแรงทางเพศมิได้แ สดงภาคปฏิบตั ิก ารทางวาทกรรมเฉพาะในพื้นที่ข่าวที่
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ เช่น ข่าวข่มขืน ข่าวความรุนแรงทางเพศ เท่านัน้ ทว่าวาทกรรมชุดนี้ยงั มี
เส้นทางการสืบสายมาจาก การประกอบสร้างความหมายของเรือนร่างสตรีให้เป็ นเพียง “วัตถุทางเพศ”
ในพืน้ ทีข่ องละครโทรทัศน์และโฆษณาอีกด้วย ร่างกายของผูห้ ญิงมิได้เป็ นเพียงสิง่ ทีผ่ หู้ ญิง “เป็ น” แต่ถูก
ใช้เป็ นเครื่องมือทางการค้าให้มนุ ษย์สามารถ “ซือ้ ขายได้” ในระบบทุนนิยม ทัง้ ยังเป็ นสัญลักษณ์ทบ่ี ุรุษ
เพศสามารถ “จินตนาการได้” เพื่อเชื่อมโยงถึงความบันเทิงเริงรมย์ สตรีในฐานะวัตถุทางเพศจึงมิใช่เพียง
วัตถุธรรมดาหากแต่มนี ัยของความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ซึ่งมีทงั ้ อุดมการณ์
ปิ ตาธิปไตยและอุดมการณ์ทุนนิยมกํากับอยูเ่ บือ้ งหลัง (ชเนตตี ทินนาม,2551)
– เจ้าสัวเชงเลีย้ งดูผหู้ ญิงจํานวนมากเป็ นภรรยา (ดอกส้มสีทอง ช่อง 3)
– สินธรเสนอให้เงินเรยา 2 ล้านบาทเพื่อยุตคิ วามสัมพันธ์ แต่เรยาเรียกร้องเงินมากกว่านัน้
จึงต้องมีการต่อรองกัน (ดอกส้มสีทอง ช่อง 3)
– ก้องเกียรติ สินธร และเด่นจันทร์ต่างเห็นว่า การที่ผู้ชายเผลอใจไปมีความสัมพันธ์กบั
ผูห้ ญิงอื่นทีไ่ ม่ใช่ภรรยา สามารถจบเรือ่ งได้ดว้ ยการใช้เงิน (ดอกส้มสีทอง ช่อง 3)
– มจ.โชติช่วงรวี รวีวาร มีหม่อมหลายคนตามคติความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนที่ถอื ว่า
การเลีย้ งดูภรรยาจํานวนมากเป็ นการแสดงถึงอํานาจบารมี (อีสา รวีช่วงโชติ ช่อง 5)
0

– “ท่านผูน้ ํา” รูส้ กึ ถูกตาต้องใจโสภิตนภา และต้องการให้เธอมาเป็ นอนุ ภรรยา พร้อมเตรียม
บ้านหลังใหม่ไว้ให้ (อีสา รวีช่วงโชติ ช่อง 5)
0

ในงานโฆษณา ร่างกายของผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะเย้ายวนในเรือ่ งเพศ ถูกผูกโยงเข้าสู่สนิ ค้า ซึง่
ไม่มคี วามเกี่ยวข้องในเรื่องเพศ เช่น สินค้าประเภทอาหาร ดังเช่น โฆษณาไก่จ๊อ 5 ดาว เมื่อจะทําการ
เปรียบเทียบให้ผชู้ มเห็นว่า ไก่จ๊อชิน้ ใหญ่เป็ นอย่างไร ภาพในงานโฆษณาจงใจใช้พรีเซ็นเตอร์ผหู้ ญิงทีม่ ี
ขนาดหน้าอกใหญ่สวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ น้นสรีระ มาแนะนําความใหญ่ของชิน้ ไก่จอ๊
0

0
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โฆษณามาม่า อัม้ ป้ อน
โฆษณามาม่า ที่ม ีภาพปากสีชมพู ใ นลัก ษณะเย้า ยวนทางเพศ ตัด สลับกับ ถ้ ว ยบรรจุ มาม่า
เย็นตาโฟ พร้อมบทพูดของ อัม้ พัชราภา ดาราสาวชื่อดัง ว่า “นํ้ าซุปสีชมพู มาม่าเย็นตาโฟ กับปากอัม้
อันไหนแซ่บกว่ากัน”
0

โฆษณาเนเจอร์กฟิ
โฆษณาเนเจอร์กิฟ นํ าเด็ก ผู้ชายมาเป็ นภาพแทนของความหลงใหลในร่างกายของผู้หญิงที่
รับประทานเนเจอร์กฟิ แล้วมีรปู ร่างดึงดูดเย้ายวนชวนฝั น โฆษณาชุดนี้ไม่เพียงทําให้ร่างกายผูห้ ญิงเป็ น
วัตถุทางเพศ ทว่ายังนําความเป็ นเด็กมาสวมบทบาทของผูใ้ หญ่ทม่ี บี ทบาทในทางเพศเติบโตเกินวัย
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5.17 วาทกรรมผูห้ ญิ งในฐานะนักบริโภคนิ ยม / วัตถุนิยม
ภาพผู้หญิงในงานโฆษณาส่วนใหญ่ถูกทําให้เป็ นผู้ซ่งึ ไม่มบี ทบาทในอาชีพ 15 ทว่ากลับเป็ นผู้ท่ี
คลังไคล้
่ กบั การบริโภค มีความปรารถนาที่จะได้ครอบครองวัตถุ สินค้า แบรนด์เนมต่างๆจนเกินความ
พอดี ภาพของผู้หญิง ในงานโฆษณาในฐานะที่เ ป็ นผู้บริโภคมักถูกทําให้ส่อื ความหมายให้ดูเป็ นผู้ท่มี ี
อาการไม่ปกติ ไร้สติ เป็ นตัวประหลาด บ้าช็อปปิ้ งอย่างไม่มเี หตุผล

โฆษณา เทสโก้โลตัส สร้างความหมายให้ผู้หญิงเป็ นตัวประหลาด ภายใต้สโลแกน “พลังผู้หญิง พลัง
การช๊อป

15

งานศึกษาเรื่อง Gender Equality in Thai TV Broadcasting Organizations (Tinnam,2015) เสนอว่าใน
ประเด็นสัดส่วนอาชีพ/สถานภาพหญิง/ชาย ในงานโฆษณา พบว่า ปรากฏภาพผูห้ ญิงในงานโฆษณาโดยไม่ระบุอาชีพ
มากทีส่ ดุ เป็ นจํานวน 816 หรือ ร้อยละ 73.91 ขณะทีผ่ ชู้ ายถูกนําเสนอในบทบาทพนักงานเอกชนมากทีส่ ุด มีจํานวน
726 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 82.6 ในด้านพืน้ ทีข่ องหญิงชายในงานโฆษณา พบว่า ทัง้ หญิงและชายมีภาพปรากฏอยู่ในพืน้ ที่
นอกบ้านมากกว่าพืน้ ที่ในบ้าน โดยผูช้ ายมีภาพอยู่ในพื้นทีน่ อกบ้านเป็ นจํานวน 1,416 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 51.43และ
ผูห้ ญิงเป็ นจํานวน 1,337 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 48.57

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 98

โฆษณาเครือข่ายอนาคตไทย
โฆษณาเครือข่ายอนาคตไทยนํ าเสนอข้อความโฆษณาว่า “นี่คอื คนไทยหัวสูง คนไทยเผ่านี้ม ี
นิสยั ฟุ่มเฟื อยส่วนใหญ่รายได้ต่ ํา ชอบของแบรนด์เนมถ้าไม่ได้เหมือนจะตาย” เป็ นการเตือนสติคนไทย
ไม่ให้ฟ่ ุมเฟื อย ทว่าภาพตัวแทนในงานโฆษณาชุดนี้กําลังส่งสารบอกผูช้ มว่า คนไทยกลุ่มทีบ่ ริโภคจนเสีย
สตินนั ้ หมายถึงผูห้ ญิง
ด้านละครโทรทัศน์ มีการสร้างภาพตายตัวให้ผหู้ ญิงเป็ นนักบริโภคอย่างไม่มเี หตุผลเช่นกัน ดัง
ตัวอย่าง
- เด่นจันทร์ซ้อื รถสปอตคันหรูเป็ นของขวัญให้สนิ ธร โดยเชื่อว่าจะทําให้เขาไม่นอกใจเธอ
(ดอกส้มสีทอง ช่อง 3)
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- เรยาและเด่นจันทร์มกั ไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมตามห้างสรรพสินค้า ทําให้มเี รื่องทะเลาะ
กันอยูเ่ ป็ นประจํา (ดอกส้มสีทอง ช่อง 3)
- มุนินทร์ นพนภา และผู้หญิงหลายคนในเรื่องใช้สนิ ค้าแบรนด์เนมที่ดูหรูหรา (แรงเงา
ช่อง 3)
- กะรัตมีชวี ติ ที่หรูหรา ใช้สนิ ค้าราคาแพง แต่เมื่อพบกับความผิดหวังครัง้ ใด เธอก็อาละวาด
ทําลายข้าวของโดยไม่เคยคํานึงถึงมูลค่า (สามีตตี รา ช่อง 3)
- รสสุคนธ์มพี ฤติกรรมชอบใช้ชวี ติ ทีร่ ่าํ รวยหรูหรา (สุสานคนเป็ น ช่อง 7)
ตามสํ า นึ ก ใหม่ ข องระบบทุ น นิ ย มที่แ ยกความสุ ข ของชีว ิต ผู้ห ญิง ออกจากการผลิต มาสู่ ก าร
แสวงหาความสุขจากการบริโภคแทน ผู้หญิงในงานโฆษณาและละครส่วนใหญ่ ถูกจัดวางบทบาทให้ม ี
ลักษณะของผูห้ ญิงทีไ่ ม่มอี าชีพ เป็ นแม่บา้ นมากกว่าทํางานนอกบ้าน ในสมัยทีค่ รอบครัวทําการผลิตนัน้
ความสุขของบุคคลค้นหาได้จากชีวติ การผลิตคือการทํางาน แต่เมื่อครอบครัวหมดบทบาทที่เป็ นผู้ผลิต
ลงไป ก็หนั มาเพิม่ บทบาทด้านการบริโภคให้มากขึน้ ทุกที การบริโภคจึงได้กลายมาเป็ นหนทางในการ
แสวงหาความสุขส่วนตัว ความสุขภายในครอบครัวสมัยใหม่จงึ มิได้มาจากการช่วยกันทํางานอีกต่อไป
หากแต่เป็ นความสุขในการบริโภคร่วมกัน ปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้มผี ลทําให้ผูห้ ญิงอเมริกนั ในยุคปลาย
ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา มีความรูส้ กึ ว่าฐานะของตนตกตํ่ากว่ายุคสมัยของแม่และยายของเธอ เพราะ
เธอมีฐานะเป็ นแต่ผกู้ นิ ผูใ้ ช้ เป็ นภาระโดยไม่ได้ทําอะไรเป็ นชิน้ อันเลย (เนื่องจากงานบ้านทีเ่ ธอทําอยู่ทงั ้
วันนัน้ ไม่ถูกถือว่าเป็ นงาน) (กาญจนา แก้วเทพ,2534:17-18)
6.แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการโทรทัศน์ โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุ ษย์
ของผู้หญิ งจากมุมมองนั กวิ ชาการด้ านสื่อ นักวิ ชาการด้านเพศภาวะ สื่อมวลชน และนักกิ จกรรม
ด้านความเป็ นธรรมทางเพศ
จากการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสื่อมวลชนในประเด็น
ผู้ ห ญิ ง จํ า นวน 25 คน ประกอบด้ ว ย (1) บรรณาธิก าร/ผู้ ส่ือ ข่ า วซึ่ง รายงานข่ า วประเด็น ผู้ ห ญิง
นักวิชาการด้านการสื่อข่าว นักวิชาการด้านเพศสภาวะ/เพศวิถซี ่งึ ศึกษาด้านการวิเคราะห์ข่าว (2) นัก
วิชาชีพโฆษณา นักวิชาการด้านละคร/โฆษณา นักวิชาการด้านเพศสภาวะ/เพศวิถซี ่งึ ศึกษางานละคร/
โฆษณา (3) ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมทีท่ าํ งานด้านผูห้ ญิง ผลการศึกษามีดงั นี้
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6.1 แนวปฏิ บตั ิ ทางจริ ยธรรมโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของ
ผูห้ ญิ งในการนําเสนอข่าว
แหล่งข่าว/กระบวนการได้มาซึ่งข่าว
สิ ทธิ ของแหล่งข่าวผูถ้ กู กระทําความรุนแรง
1. การปกปิ ดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าวที่มคี วามอ่อนไหวด้านเพศสภาวะ รวมทัง้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด ญาติพ่นี ้ อง พยาน รวมทัง้ ลักษณะความพิการของแหล่งข่าวก็ต้องมีการปกปิ ด
เพื่อป้ องกันการจดจํา ในกรณีทอ่ี าจทําให้แหล่งข่าวเสียหายได้ สื่อมวลชนควรคํานึงเสมอ
ว่า ในประเด็นที่เ กี่ยวข้อ งกับความอ่ อนไหวในด้านเพศภาวะนัน้ ให้ถือว่ าการปกป้ อ ง
แหล่งข่าวสําคัญกว่าการได้มาซึง่ ข่าว
2. สร้างความเป็ นมิตรและเข้าใจสภาพปั ญหาของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง การรายงานข่าว
ควรนําเสนออย่างเป็ นมิตรกับผูผ้ ่านพ้นความรุนแรง และเข้าใจสภาพปั ญหา
3. ในการเสาะหาข้อมูลข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ ไม่ควรใช้แหล่งข่าวเฉพาะที่เป็ น
ผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงเท่านัน้ ควรใช้แหล่งข่าวทีห่ ลากหลาย ควรหาแหล่งข่าวทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วน รอบด้าน
4. ในการสัมภาษณ์ สื่อมวลชนไม่ค วรตัง้ คําถามที่เปิ ดแผล ควรคํานึง ถึง สภาพจิตใจของ
แหล่งข่าว ไม่ควรถามถึงความรูส้ กึ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง ไม่ควรตัง้ คําถาม
ทีม่ ลี กั ษณะของการกระทําซํ้าความรุนแรง เช่นคําถามทีม่ ลี กั ษณะกล่าวโทษผูถ้ ูกกระทํา
ความรุนแรง เช่น คําถามทีโ่ ทษพฤติกรรมของผู้ถูกกระทํา เช่น การแต่งตัวโป๊ การกลับ
บ้านดึก การเดินในที่เปลี่ยว การเที่ยวกลางคืน การดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรตัง้ คําถามให้
แหล่ ง ข่ า วอธิบ ายขัน้ ตอนการถู ก กระทํา ความรุน แรง รวมทัง้ คํา ถามที่พ าดพิง ถึง ตัว
ผูก้ ระทําความผิดโดยตรง
5. ควรให้คาํ แนะนําแหล่งข่าว เกีย่ วกับข้อมูลหากได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง แหล่งข่าว
จะสามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือ หรือปกป้ องสิทธิได้ทไ่ี หน อย่างไร
6. ในการเข้าถึง แหล่ง ข่าวซึ่ง มีค วามอ่ อ นไหวทางเพศสภาวะ สื่อ มวลชนต้อ งขออนุ ญ าต
แหล่งข่าว ในทุกขัน้ ตอนของการทําข่าว เช่น ขออนุ ญาตถ่ายรูป ขออนุ ญาตสัมภาษณ์ ขอ
อนุ ญาตไปลงพิมพ์ เพื่อเคารพสิทธิของแหล่งข่าว
7. ไม่ตดั สินอัตลักษณ์ทางเพศของแหล่งข่าว เช่น กรณีผู้หญิงผมสัน้ ผู้หญิงที่มบี ุคลิกภาพ
ห้าวๆ สื่อมวลชนมักรีบเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของความเป็ นทอม ซึ่งอาจเป็ นการสร้าง
ภาพเหมารวมทีค่ ลาดเคลื่อน
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8. แหล่ง ข่า วซึ่ง ถู ก กระทําความรุน แรงทางเพศควรได้ร บั โอกาสในการตัด สินใจร่ ว มกับ
ผูส้ ่อื ข่าว ในการกําหนดประเด็นและภาพทีน่ ําเสนอซึง่ เกีย่ วข้องกับตัวเอง
9. ควรมีการคุ้มครองสิทธิของแหล่งข่าวที่เป็ นผูต้ ้องหา ไม่ไปซํ้าเติมผู้ต้องหา ไม่กระทําซํ้า
ไม่ต ัด สินว่าผู้ต้อ งหาผิด หรือ ถู ก ไม่ ค วรเปิ ด หน้ าผู้ต้ อ งหาก่ อ นจะรู้ว่ า เขาเป็ นผู้ก ระทํา
แน่ นอน ต้องเคารพผูถ้ ูกกล่าวหาด้วย ตราบใดทีย่ งั ไม่ได้รบั คําตัดสินของศาล
10. การปกปิ ดอัตลักษณ์ของแหล่งข่าว เมื่อปรากฏตัวให้สมั ภาษณ์ ต้องให้สทิ ธิแก่แหล่งข่าว
ในการทีจ่ ะเลือกปกปิ ดอัตลักษณ์อย่างไร บางครัง้ การใช้หมวกไหมพรมคลุมศีรษะอาจทํา
ให้แหล่งข่าวบางคนซึง่ มีความอ่อนไหวรูส้ กึ ในแง่ลบต่อตัวเอง
11. การแปลงเสียงของแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นเรื่องควรปฏิบตั ิ เพื่อ
เป็ นการปกปิ ดอัตลักษณ์ การจดจําได้
12. หลีกเลีย่ งการใช้สถานทีท่ บ่ี า้ น/ทีท่ ํางาน ของแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
เป็ นฉากของการนําเสนอเรือ่ งราวเหตุการณ์ขา่ วหรือเป็ นสถานทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ เพราะจะทํา
ให้สบื รูไ้ ด้ว่าแหล่งข่าวทีถ่ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นใคร
13. การจําลองสถานที/่ เหตุการณ์ ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศสามารถทําได้ แต่
ต้ อ งไม่ ใ ช้ส ถานที่เ กิด เหตุ จ ริง และไม่จํา ลองเหตุ ก ารณ์ โ ดยเน้ น ขัน้ ตอนของการเกิด
เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงอย่ า งละเอีย ดเพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ ป็ น การสร้า งผลกระทบด้า น
ความรูส้ กึ ต่อผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
14. ระมัดระวังการอ้างอิงข่าวจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น การอ้างข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวจาก
สํานักข่าวต่างประเทศ อาจเป็ นการผลิตซํ้าความรุนแรงต่อเนื่อง จากการไม่ระมัดระวังใน
การปกป้ องสิทธิของแหล่งข่าวของสื่ออื่นๆ
ภาพข่าว
1. ไม่ควรนํ าเสนอภาพศพ ภาพเปลือย หรือเสียชีวติ ของผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
ภาพของพนักงานบริการทีก่ ําลังถูกจับกุมจากเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ หรือภาพทีก่ ําลังถูกกระทํา
ความรุนแรง เช่น ภาพที่โดนฉุ ดกระชาก ลากถู หรือถูกทุบตี ทําร้ายไม่นําเสนอภาพที่ม ี
ลักษณะแบบล้อเลียน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของความพิการทางร่างกาย รูปร่างหน้ าตา หรือ
บุคลิกภาพของแหล่งข่าว ไม่นําเสนอภาพความอ่อนแอของผู้ถูกกระทําความรุนแรงจน
นําไปสู่การสร้างความเร้าอารมณ์ในข่าว
2. ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องใช้ภาพ อาจใช้ภาพวาดหรือการ์ตูนแทนภาพถ่ายในเรื่องของ
ความรุนแรงหรือในประเด็นทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อแหล่งข่าว แต่ต้องระมัดระวังให้ภาพวาด
นัน้ มีลกั ษณะของการจําลองมากกว่าจะใช้ภาพวาดทีม่ คี วามเหมือนจริง
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3. หลีกเลีย่ งการนําแฟ้ มภาพข่าวเกีย่ วกับความรุแรงทางเพศในอดีต มานําเสนอซํ้าในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศครัง้ ใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อความรูส้ กึ ของ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ในอดีตด้วยการรือ้ ฟื้ นขึน้ มาใหม่
4. ควรใช้ความระมัดระวังในการนําคลิปทีเ่ ผยแพร่ในสังคมออนไลน์มาเป็ นภาพข่าว เพราะมี
โอกาสที่จะกระทบต่อสิทธิของแหล่งข่าวได้ง่าย แม้จะมีการเบลอหน้าของแหล่งข่าว แต่
บรรยากาศแวดล้อมในคลิปเหล่านัน้ สามารถเชื่อมโยงถึงตัวแหล่งข่าวผู้ถูกกระทําความ
รุนแรงได้
ประเด็นข่าว
1. ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรนําเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าอารมณ์ความรูส้ กึ
ของแหล่งข่าว
2. ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ไม่ค วรอธิบ ายขัน้ ตอนของการกระทําความ
รุนแรงทางเพศ
3. การกําหนดประเด็นข่าว ต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ อตัวแหล่งข่าว มากกว่า
การคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคม
4. นํ าเสนอข้อมูลของเรื่องกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ความรุนแรง
หน่ วยงานทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
5. สื่อมวลชนควรเพิม่ พื้นทีใ่ นการนําเสนอประเด็นข่าวด้านบวกเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น ผู้หญิง
ทําดีในสังคม ผูห้ ญิงในมิตทิ ห่ี ลากหลายแต่ถูกหลงลืม เช่นผูห้ ญิงในชนบท ผู้หญิงชาติพนั ธุ์
นํ าเสนอผูห้ ญิงทีป่ ระสบความสําเร็จโดยไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ในกรอบบรรทัดฐานดัง้ เดิมของ
ความเป็ นผู้หญิง เช่น เรื่องราวของผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ พึ่งตัวเองได้ ผู้หญิงที่ผ่านพ้น
จากความรุนแรง แม่เ ลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จ นํ าเสนอเรื่องผู้ห ญิงในมิติใหม่ ๆ
อย่างเช่นเรือ่ งของสิทธิในการเข้าถึงการตัง้ ครรภ์ การทําแท้งอย่างปลอดภัย หรือสิทธิของ
พนักงานบริการทางเพศ เป็ นต้น
6. การรายงานข่าวควรนํ าเสนอประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันหรือการล่วงละเมิดทางเพศ
ในเชิงโครงสร้างสังคมมากกว่าเป็ นเรือ่ งส่วนตัว
7. ข่าวความรุนแรงทางเพศไม่ควรนํ าเสนอในรูปแบบของข่าวอาชญากรรม ควรนํ าเสนอ
บริบทแวดล้อม รายงานให้เห็นถึงปั ญหาเชิงโครงสร้างทีส่ ามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นอื่น ๆ
เช่นมีการเยียวอย่างไร มีการแก้ปัญหาอย่างไร สังคมเข้าไปโอบอุม้ อย่างไร
8. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศควรเชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ เช่น นิติศ าสตร์
สังคมศาสตร์ สตรีศกึ ษา จิตวิทยา สุขภาพ เป็ นต้น เพื่อให้การรายงานเกิดความครบถ้วน
รอบด้าน เพราะปั ญหาความรุนแรงทางเพศไม่ได้มมี ติ เิ ดียว แต่มคี วามทับซ้อนและส่งผล
ต่อปั ญหาสังคมในทุกด้าน
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ภาษาข่าว
1. ควรใช้ภาษาทีเ่ ป็ นกลาง ไม่ตดั สิน และวางอยู่บนพืน้ ฐานของการเคารพสิทธิ ไม่นําอัตลักษณ์
ทางเพศมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการกระทําความผิด
2. รายการข่าว/รายการเล่าข่าว ไม่ควรใช้ภาษาหยอกล้อ คําอุทานทีแ่ สดงอารมณ์ความรูส้ กึ
ในระหว่างการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ
3. ไม่ ค วรเรีย กแหล่ ง ข่ า วซึ่ง ถู ก กระทํา ความรุน แรงทางเพศว่ า เหยื่อ แต่ ควรใช้คํ า ว่ า
“ผูร้ อดชีวติ ” หรือ “ผูผ้ ่านพ้น” หรือ “ผูเ้ ผชิญความรุนแรง”
4. หลีกเลี่ยงภาษาข่าวในลักษณะวาทกรรมเชิงลบ และสร้างภาพเหมารวม เช่น ทอมโหด
แม่ใจร้าย แม่ใจยักษ์ ไอ้ห่นื วิตถาร
6.2 แนวปฏิ บตั ิ ทางจริ ยธรรมโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของ
ผูห้ ญิ งในรายการละคร
1. เนื้อ หาของละครควรวางอยู่บนพื้นฐานข้อ เท็จจริง ที่ป ราศจากอคติทางเพศ หากต้อ ง
นํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์
โรคทางเพศ ควรอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลจากการวิจยั
2. ไม่ผลิตซํ้าวาทกรรมบทบาททางเพศภาวะ เพศวิถแี บบเดิม ๆ เช่น กรอบของความเป็ น
ผูห้ ญิงทีด่ ี ผูห้ ญิงทีไ่ ม่ด ี ซึง่ เป็ นภาพแบบฉบับทีต่ ายตัว ควรนําเสนอบทบาททางเพศภาวะ
ทีม่ คี วามหลากหลาย
3. ควรมีการนํ าเสนอภาพความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงในพื้นที่หลากหลายในสังคม
เช่น ในพืน้ ทีศ่ าสนา การเมือง เศรษฐกิจ เป็ นต้น
4. ควรนํ าเสนอภาพผู้หญิงที่เป็ นบุคคลหลากหลายทางเพศ ในลักษณะของการเคารพสิทธิ
และปราศจากอคติ ไม่สร้างภาพเหมารวมในละครให้บุคคลเหล่านี้เ ป็ นตัว ตลก โรคจิต
วิปริต ใช้ความรุนแรง เสียสติ อาฆาต พยาบาท เป็ นต้น แต่ควรนําเสนอภาพผูห้ ญิงทีเ่ ป็ น
คนหลากหลายทางเพศในลักษณะทีเ่ ป็ นคนธรรมดา
5. ระมัดระวังเรื่องการนํ าเสนอภาพของการกระทําความรุนแรงต่ อผู้หญิง ไม่ผลิตซํ้าภาพ
ผู้ห ญิง เป็ น เหยื่อ หรือ แสดงให้เ ห็นการกระทําความรุนแรงอย่างละเอียด ควรนํ าเสนอ
ช่ อ งทางการช่ ว ยเหลือ ที่ส อดคล้อ งกับ ความเป็ น จริงในทางปฏิบ ัติ การให้ข้อ มูล ด้า น
กฎหมาย มากกว่าจะสร้างภาพตายตัวว่ามีเพียงพระเอกเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเหลือนางเอกได้
6. ควรเพิม่ เนื้อหาทีส่ ่งเสริมให้ผชู้ ายมีความรับผิดชอบในเรื่องเพศสัมพันธ์ ละครต้องสะท้อน
ให้เห็นว่าการคุมกําเนิดเป็ นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผู้หญิงสามารถพูดหรือแสดง
ความต้องการในเรือ่ งเพศได้ หรือบอกให้ผชู้ ายใส่ถุงยางได้ และควรจะเปลีย่ นความคิดใน
เรือ่ งเพศว่าผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายเสียหาย ผูช้ ายเป็ นฝ่ ายได้ การนําเสนอเรื่องเพศในละครควรมี
เนื้อหาเกีย่ วกับอนามัยเจริญพันธุ์
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7. นําเสนอภาพที่ผหู้ ญิงสามารถพึ่งตัวเองได้ในทุก ๆ เรื่องทุก ๆ บริบท ทัง้ เรื่องทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา โดยไม่จาํ เป็ นต้องพึง่ พิงผูช้ ายอยูเ่ สมอ
8. ละครไม่ค วรเน้ นยํ้าฉากความรุ นแรงทางเพศ หากมีก ารนํ า เสนอ ต้อ งมีก ารนํ า เสนอ
ทางออกของปั ญหา เช่นการให้ขอ้ มูลในเชิงกฎหมาย หรือบทสรุปทีม่ แี ง่มุมของการเคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์
6.3 แนวปฏิ บตั ิ ทางจริยธรรมโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของ
ผูห้ ญิ งในรายการโฆษณา
1. ไม่ควรนํ าเสนอเนื้อหาอคติทางเพศ ที่แอบแฝงมาพร้อมกับเนื้อหา ชาติกําเนิด ศาสนา สีผวิ
วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ และ ศาสนา
2. ไม่ นํ า เรื่อ งสรีร ะ เพศสภาพ สถานะทางสัง คม และสถานภาพสมรส มาเป็ น ประเด็น
ล้อเลียนในงานโฆษณา
3. ไม่นําเสนอภาพผู้หญิงเป็ นวัตถุทางเพศเพื่อผู้ชาย ไม่ควรทําให้วฒ
ั นธรรมและเรื่องเพศ
กลายเป็ นสินค้า สินค้าควรนํ าเสนอแบบไม่มเี พศ หรือไร้เพศ ควรนํ าเสนอมุมมองใหม่ ๆ
โดยไม่ต้องยึดกับความเป็ นเพศ สินค้าควรถูกพูดถึงในแง่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความ
เป็ นเพศ
4. ไม่นําเรื่องความรุนแรงทางเพศมาตอกยํ้าด้วยข้อมูลทางสถิตทิ ่อี าจจะกลายเป็ นมายาคติ
ผ่านข้อมูลทางสถิตนิ นั ้
5. ไม่ควรนํ าเสนอภาพตายตัวของบทบาทความเป็ นหญิง เช่ น การเป็ นแม่บ้าน การเป็ น
ภรรยา ความเป็ นแม่ แต่ควรนํ าเสนอบทบาทใหม่ ๆ ของผู้หญิงที่แตกต่างจากภาพเดิม
เช่น บทบาทนอกบ้าน อาชีพใหม่ๆของผูห้ ญิง
6. ไม่สร้างภาพตายตัวว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศทีห่ มกมุน่ อยูก่ บั การบริโภคอย่างไม่มเี หตุผล
7. ในงานโฆษณาควรนํ าเสนอภาพความหลากหลายของครอบครัว ไม่ยดึ ติดกับครอบครัว
ตามอุดมคติ เช่น พ่อ แม่ ลูก แต่ควรมีการนําเสนอภาพครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัว
หลากหลายทางเพศ เป็ นต้น
8. ควรนํ าเสนอทางเลือกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกับความงามของผู้หญิง โดยไม่จํากัดเฉพาะ
ความงามในอุดมคติ เช่น ต้องผอม ต้องขาว ต้องจมูกโด่ง ต้องตาโต หน้าอกโต เท่านัน้
ควรชี้ให้เห็นว่า ความงามต้องเกิดจากการนิยามตัวเองของผูห้ ญิง ไม่ใช่การกําหนดของ
ผูช้ ายหรือค่านิยมของสังคม
9. ระมัดระวังการสร้างสัญญะ ทีน่ ําไปสู่การตีความในความหมายทีม่ อี คติทางเพศ
10. ไม่ควรนําเสนอนัยยะทางเพศผ่านเด็ก ควรจํากัดอายุผแู้ สดงในงานโฆษณาทีส่ ่อื นัยยะทางเพศ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
ในบทนี้จะนํ าเสนอข้อสรุปจากการศึกษาซึ่งพัฒนาเป็ น แนวปฏิบตั ทิ างจริยธรรมโดยคํานึงถึง
สิทธิมนุษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผูห้ ญิงในรายการโทรทัศน์ ซึง่ รวบรวมจากข้อมูลดังนี้
1. งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548-2557
2. การวิเคราะห์ขอ้ บังคับจริยธรรมและแนวปฏิบตั ขิ องสื่อมวลชนของ สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
Gender-Sensitive Indicators for Media ,UNESCO รายงานการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่ง
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค Asia Media Summit ปี 2011 และหลักการเชิงจริยธรรมสําหรับการรายงานข่าว
เกีย่ วกับผูร้ อดชีวติ จากความรุนแรงทางเพศ โดย UNFPA
3. การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) อคติทางเพศต่อผู้หญิงในสื่อ วิเคราะห์จาก
ข่าวรายการสถานการณ์ปัจจุบนั รายการละคร และโฆษณา
4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ครัง้ จํานวน 25 คน ดังนี้
4.1 บรรณาธิก าร/ผู้ส่อื ข่าวซึ่งรายงานข่าวประเด็นผู้ห ญิง นักวิชาการด้านการสื่อข่าว
นักวิชาการด้านเพศสภาวะ/เพศวิถซี ง่ึ ศึกษาด้านการวิเคราะห์ขา่ ว
4.2 นักวิชาชีพโฆษณา นักวิชาการด้านละคร/โฆษณา นักวิชาการด้านเพศสภาวะ/เพศวิถี
ซึง่ ศึกษางานละคร/โฆษณา
4.3 ตัวแทนองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมทีท่ าํ งานด้านผูห้ ญิง
1. จริยธรรมรายการโทรทัศน์ โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
1.1 หลักความถูกต้อง
สื่อมวลชนควรยึดหลักการนํ าเสนอความถูกต้องเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่ อผู้หญิง การ
นําเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน ไม่บดิ เบือน ไม่แต่งเติม และไม่ผลิตซํ้ามายาคติทส่ี ร้างอคติทางเพศ
ต่อผูห้ ญิง เนื้อหาข่าวสารต้องสามารถแยกแยะให้ผรู้ บั สารเห็นว่า ข้อเท็จจริงในข่าวความรุนแรงทางเพศ
กับมายาคติซง่ึ ผลิตซํ้าความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาดเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศเป็ นอย่างไร
1.2 หลักภววิ สยั
การรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ ญิงโดยสื่อมวลชนต้องเป็ นกลาง
ปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็ นอคติจากความรัก ความเกลียดชัง ความกลัว หรือความไม่รู้ ตลอดจนการไม่
ปล่อยให้ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ส่วนตัวเข้าแทรกแซงในการรายงานข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
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สื่อมวลชนต้องไม่ตดั สิน ไม่ตําหนิ ไม่ตตี รา ไม่ประเมินคุณค่าทัง้ ผูก้ ระทําผิดและผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
ทางเพศ
1.3 หลักสิ ทธิ มนุษยชน
ในการปฏิบตั งิ านทุกขัน้ ตอนของสื่อมวลชนควรตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูห้ ญิงในฐานะ
ทีเ่ ป็ นมนุ ษย์ซ่งึ มีศกั ดิ ์ศรี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศหรือประเด็นที่มคี วามอ่อนไหว
ทางเพศภาวะนัน้ ให้ถือว่าการปกป้ องผู้หญิงซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศมีความสําคัญกว่าการ
ได้มาซึ่งเนื้อหาเพื่อการรายงานข่าวหรือการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่นําเสนอภาพผู้หญิงในลักษณะที่
ด้อยค่า ไร้ศกั ดิ ์ศรี และไม่ควรนําเสนอภาพผูห้ ญิงเพื่อแสวงหาประโยชน์ในฐานะวัตถุทางเพศ
1.4 หลักความเป็ นส่วนตัว
สื่อมวลชนควรคํานึงถึงสิทธิของผู้หญิง โดยเฉพาะผูซ้ ่งึ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศที่จะไม่
ถูกรบกวนในการดําเนินชีวติ สื่อมวลชนควรให้ความเคารพความเป็ นส่วนตัวในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง ตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของผูห้ ญิงซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจะต้องไม่ถูกเปิ ดเผย ความ
เป็ นส่วนตัวถือเป็ นสิทธิของบุคคลของผูห้ ญิงทีจ่ ะอยูต่ ามลําพังโดยอิสระและปลอดภัย
1.5 หลักศีลธรรม
สื่อ มวลชนควรคํานึง ถึง หลักความซื่อ สัต ย์ในการนํ าเสนอเนื้ อ หาอย่างตรงไปตรงมา มีความ
ซื่อสัตย์ต่อการรักษาคํามันสั
่ ญญาทีม่ ไี ว้ต่อแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนมีความ
ซื่อสัตย์ในการเปิ ดเผยตัวตนของผูส้ ่อื ข่าว
1.6 หลักความหลากหลาย
สื่อมวลชนควรยอมรับในความแตกต่ างของการดํารงอยู่ซ่งึ ความหลากหลายในสังคม ได้แ ก่
วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพนั ธุ์ สีผวิ เพศภาวะ เพศวิถี ในพืน้ ทีส่ ่อื มวลชนหากมีการเปิ ดพืน้ ทีย่ อมรับความ
แตกต่ า งหลากหลายเกิด ขึ้น ก็จ ะยิง่ ทําให้ส่ือ มวลชนสามารถเข้าใกล้ค วามจริง ความยุ ติธ รรม และ
สามารถสร้างทางเลือกและโอกาสใหม่ ๆ แก่กลุ่มคนที่มคี วามหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงซึ่งมี
ความหลากหลายทัง้ ในแง่บทบาททางสังคมและบทบาททางเพศ
1.7 หลักความยุติธรรม
สื่อมวลชนควรให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในข่าวความรุนแรงทางเพศ เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องในเหตุการณ์ได้มโี อกาสทีจ่ ะพูด การไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อแหล่งข่าวด้วยเหตุ
แห่งเพศ ควรให้ความสําคัญในการเปิ ดพื้นที่ในรายการข่าว/รายการโทรทัศน์ โดยให้ทงั ้ หญิงและชายมี
โอกาสปรากฏตัว ในสัด ส่ว นที่เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อ หาและภาพในรายการข่าว ตลอดจนการใช้
แหล่งข่าวหญิง-ชายในสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกัน
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1.8 หลักความรับผิดชอบ
การทําหน้าทีข่ องสื่อมวลชนควรคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็ นสําคัญ ในประเด็นความรุนแรง
ทางเพศต่ อ ผู้ห ญิง สื่อ มวลชนควรแสดงความรับ ผิด ชอบโดยการรายงานข้อ มูล เกี่ยวกับ กฎหมาย
นํ าเสนอข้อมูลหน่ วยงาน/องค์กรทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผถู้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศ การใช้
ข้อ มู ล ประเภทสถิ ติเ พื่อ อธิบ ายความรุ น แรงทางเพศในฐานะปั ญ หาสัง คมแทนที่จ ะรายงานแบบ
โศกนาฏกรรม การขยายข่ า วความรุ น แรงทางเพศให้ม ีมุม มองเชิง สัง คม เพื่อ ให้ส ัง คมต้อ งร่ว มกัน
รับผิดชอบและหาทางออกของปั ญหา มิใช่ปล่อยให้เป็ นเพียงปั ญหาส่วนตัวของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
2. แนวปฏิ บตั ิ ส ําหรับรายการข่ าวโทรทัศน์ โ ดยคํานึ ง ถึง สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนและศักดิ์ ศรี ค วามเป็ น
มนุษย์ของสตรี
2.1 แหล่งข่าว
1. ควรปกปิ ดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ทัง้ กรณีเสียชีวติ
หรือยังมีชวี ติ อยู่ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลจริง สัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา ทีอ่ ยู่
อาศัย ชื่อ สถานศึก ษา สถานที่ทํ า งาน อาชีพ ทะเบีย นรถ ข้อ มูล ในบัต รประชาชน
หนังสือเดินทาง เอกสารซึง่ บ่งชีข้ อ้ มูลส่วนตัว ข้อมูลของบิดามารดา ญาติพ่นี ้อง พยาน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ลักษณะความพิการของแหล่งข่าว เพื่อป้ องกันการจดจํา ใน
กรณีทอ่ี าจทําให้แหล่งข่าวและครอบครัวเสียหายได้
2. การรายงานข่าวควรนํ าเสนอด้วยความเข้าใจในสภาพปั ญหาและเคารพศักดิ ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์ของแหล่งข่าว ไม่ควรรายงานให้ผถู้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศมีสภาพเป็ น
เหยื่อที่น่าเวทนา ไร้ทางต่อสู้ ควรนําเสนอภาพของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศใน
ฐานะทีเ่ ป็ นผูผ้ ่านพ้นจากความรุนแรง
3. ในการเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศ ไม่ควรใช้แหล่งข่าวเฉพาะที่
เป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศเท่านัน้ ควรใช้แหล่งข่าวทีห่ ลากหลาย สามารถให้
ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน
4. ผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นผู้ซ่งึ มีความเปราะบางทางจิตใจอันเป็ นผลมาจาก
การถูกกระทําความรุนแรง ผู้ส่อื ข่าวพึงหลีกเลี่ยงการนํ าเสนอภาพในลักษณะที่มกี าร
เผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีความขัดแย้ง
5. ควรให้คาํ แนะนําแหล่งข่าว เกีย่ วกับข้อมูลหากได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ
แหล่งข่าวจะสามารถเรียกร้องขอความช่วยเหลือ หรือปกป้ องสิทธิของตนเองได้ท่ไี หน
และต้องดําเนินการอย่างไร
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6. ในการเข้าถึง แหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ สื่อ มวลชนต้องขออนุ ญาต
แหล่งข่าว ในทุกขัน้ ตอนของการทําข่าว เช่น ขออนุ ญาตบันทึกภาพ/เสียง สัมภาษณ์
ตลอดจนขออนุ ญาตนําข้อมูลไปออกอากาศ เพื่อเคารพสิทธิของแหล่งข่าว
7. กรณีท่ผี ู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นเด็ก การเข้าถึงแหล่งข่าวควรได้รบั ความ
ยินยอมจากตัวเด็กเอง พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือผูด้ แู ลด้วย
8. แหล่ งข่าวซึ่งถู กกระทําความรุนแรงทางเพศควรได้ร บั โอกาสในการตัดสินใจร่วมกับ
ผูส้ ่อื ข่าว ในการกําหนดประเด็นข่าวและภาพทีน่ ําเสนอซึง่ เกีย่ วข้องกับตัวของพวกเธอเอง
9. ไม่ตดั สินอัตลักษณ์ทางเพศของแหล่งข่าวจากลักษณะทางร่างกายหรือบุคลิกภาพ เช่น
กรณีผหู้ ญิงผมสัน้ ผูห้ ญิงทีม่ บี ุคลิกภาพห้าว ๆ โดยมากสื่อมวลชนมักรีบเชื่อมโยงกับอัต
ลักษณ์ของความเป็ นทอม ซึง่ อาจเป็ นการสร้างภาพเหมารวมทีค่ ลาดเคลื่อน
10. ควรมีการคุม้ ครองสิทธิของแหล่งข่าวทีเ่ ป็ นผู้ต้องสงสัย/ผูต้ ้องหา ไม่ซ้ําเติมผูต้ ้องสงสัย/
ผู้ต้อ งหา ไม่ก ระทําซํ้า ไม่ต ัด สินว่าผู้ต้อ งสงสัย /ผู้ต้อ งหาผิดหรือ ถูก ไม่ค วรเปิ ดเผย
ใบหน้าและข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องสงสัย/ผูต้ ้องหาก่อนจะรูว้ ่าเขาเป็ นผู้กระทําความผิด
แน่ นอน ต้องให้ความเคารพในศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผูต้ ้องสงสัย/ผูต้ ้องหา ตราบ
ใดทีย่ งั ไม่มคี าํ ตัดสินของศาล
11. หลีกเลีย่ งการใช้สถานทีท่ บ่ี า้ น/ทีท่ าํ งาน ของแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
เป็ นฉากของการนํ าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ข่าวหรือเป็ นสถานทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ เพราะจะ
ทําให้สบื รูไ้ ด้ว่าแหล่งข่าวทีถ่ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นใคร
12. การจําลองสถานที/่ เหตุการณ์ ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศสามารถทําได้ แต่
ต้อ งไม่ใ ช้ส ถานที่เ กิด เหตุ จริง และไม่จําลองเหตุ ก ารณ์ โ ดยเน้ นขัน้ ตอนของการเกิด
เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ นแรงอย่า งละเอียดเพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เ ป็ น การสร้างผลกระทบด้า น
ความรูส้ กึ ต่อผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
13. ระมัดระวังการอ้างอิงข่าวจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น การอ้างข่าวจากหนังสือพิมพ์ การอ้าง
ข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศ เพราะอาจเป็ นการผลิตซํ้าความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อันเป็ น
ผลจากการไม่ระมัดระวังในการปกป้ องสิทธิของแหล่งข่าวโดยสื่ออื่น ๆ ทีน่ ํามาใช้อา้ งอิง
14. สถานีโทรทัศน์ ควรมีนโยบายสร้างความหลากหลายให้ปรากฏในพื้นที่ของการรายงาน
ข่ า วโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การเพิ่ม บทบาทของผู้ ห ญิง ในฐานะที่เ ป็ นผู้ เ ชี่ย วชาญให้
สัมภาษณ์ รวมทัง้ การเป็ นแหล่งข่าวในประเด็นต่าง ๆ
15. การอ้ า งแหล่ ง ข่ า วที่เ ป็ น ผู้ ห ญิง หากประเด็ น ข่ า วที่ส ัม ภาษณ์ แ หล่ ง ข่ า วผู้ ห ญิง ไม่
เกี่ยวข้อ งกับเรื่อ งครอบครัว ควรหลีก เลี่ยงการเชื่อ มโยงข้อ มูล ของพวกเธอกับเรื่อ ง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ไม่ควรอ้างอิงว่าแหล่งข่าวผูห้ ญิงคนนัน้ เป็ นภรรยา เป็ น
คุณแม่ หรือเป็ นลูกสาวของใคร
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 109

2.2 การสัมภาษณ์
1. ในการสัมภาษณ์ สื่อ มวลชนไม่ค วรตัง้ คําถามที่เ ป็ นการเปิ ดแผล ควรคํานึงถึงสภาพ
จิตใจของแหล่งข่าว ไม่ควรถามถึงความรูส้ กึ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงทาง
เพศ ไม่ควรตัง้ คําถามที่มลี กั ษณะของการกระทําซํ้าความรุนแรง คําถามที่มลี กั ษณะ
กล่ า วโทษผู้ ถู ก กระทํ า ความรุ น แรง เช่ น คํ า ถามที่โ ทษพฤติก รรมของผู้ถู ก กระทํ า
เกี่ยวกับการแต่งตัวโป๊ การกลับบ้านดึก การเดินในทีเ่ ปลีย่ ว การเที่ยวกลางคืน การดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ควรตัง้ คําถามให้แหล่งข่าวอธิบายขัน้ ตอนการถูกกระทําความรุนแรง
รวมทัง้ คําถามทีพ่ าดพิงถึงตัวคู่กรณีผกู้ ระทําความผิดโดยตรง
2. ระมัดระวังการปล่อยเสียงสัมภาษณ์ขณะที่ตํารวจกําลังสอบสวนผู้ต้องหา เพราะอาจมี
เนื้อหาที่เป็ นการให้รายละเอียดของเหตุการณ์มากเกินไป ซึง่ กระทบต่อความรูส้ กึ ของ
ผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
3. เมื่อแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศปรากฏตัวให้สมั ภาษณ์ ต้องให้สทิ ธิแก่
แหล่งข่าวในการทีจ่ ะเลือกวิธกี ารปกปิ ดอัตลักษณ์ บางครัง้ การใช้หมวกไหมพรมคลุม
ศีร ษะอาจทําให้แ หล่ง ข่า วซึ่ง ถู ก กระทํ าความรุ นแรงทางเพศรู้ส ึก ในแง่ล บต่ อ ตัว เอง
ช่างภาพควรใช้เทคนิคมุมกล้องในการช่วยปกปิ ดอัตลักษณ์ เพื่อให้แหล่งข่าวรูส้ กึ เป็ น
อิสระ ปลอดภัย และสามารถใช้ชวี ติ ได้ตามปกติเฉกเช่นคนธรรมดาทัวไป
่
4. การแปลงเสียงสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นเรื่องควร
ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการปกปิ ดอัตลักษณ์ การจดจําได้ หรืออาจใช้ผู้แสดงแทนมาทําหน้าที่
ในการให้เสียงสัมภาษณ์แทนแหล่งข่าว
5. ควรเลือ กสถานที่ในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม ถ้าเป็ นไปได้ค วรเลี่ยงการบันทึกเทป
สัมภาษณ์ในสถานทีเ่ กิดเหตุ เพราะอาจนําไปสู่ความรูส้ กึ สะเทือนใจของแหล่งข่าวซึง่ ถูก
กระทําความรุนแรงทางเพศ นอกจากนี้พงึ ระมัดระวังการนําแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความ
รุนแรงทางเพศมาบันทึก เทปในสตู ด ิโ อที่มที ีมงานอยู่เ ป็ นจํานวนมาก เนื่ อ งจากอาจ
นํ าไปสู่ก ารเปิ ดเผยตัว และเป็ นที่จดจําได้ อาจทําให้แ หล่งข่าวรู้ส ึกไม่ปลอดภัยและมี
ความกังวลใจ
2.3 การจัดวางองค์ประกอบมุมกล้อง และการนําเสนอภาพข่าว
1. ไม่ควรนํ าเสนอภาพศพ ภาพเปลือย ภาพที่เน้นสรีระเชื่อมโยงด้านเพศของผูถ้ ูกกระทํา
ความรุนแรงทางเพศ
2. ไม่ควรนํ าเสนอภาพที่ผู้หญิงกําลังถูกกระทําความรุนแรง เช่น ภาพที่โดนฉุ ดกระชาก
ลากถู ถูกทุบตี ทําร้าย ภาพของพนักงานบริการทีก่ ําลังถูกจับกุมจากเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
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3. ไม่ควรนํ าเสนอภาพที่มลี กั ษณะล้อเลียน ในด้านความพิการทางร่างกาย รูปร่างหน้ าตา
หรือบุคลิกภาพของแหล่งข่าว
4. ไม่ควรนํ าเสนอภาพความอ่อนแอของผู้ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศจนนํ าไปสู่การ
สร้างความเร้าอารมณ์ในข่าว ตลอดจนหลีกเลี่ยงภาพที่แสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้า
เช่น ภาพญาติผเู้ สียหายร้องไห้
5. ภาพถ่ายของผู้เสียหายทัง้ ที่มชี วี ติ และเสียชีวติ จากความรุนแรงทางเพศจะต้องมีการ
ปกปิ ดด้วยเทคนิคต่างๆในการนํ าเสนอภาพผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศ ควรใช้มุม
กล้อง ใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยการบดบังอัตลักษณ์ของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงทาง
เพศ ผู้ส่อื ข่าวต้องทําให้ผถู้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศสามารถดํารงชีวติ ได้ตามปกติ
เฉกเช่นคนธรรมดาทัวไป
่ ผู้ส่อื ข่าวพึงระลึกว่าหน้ าที่ในการปกป้ องผู้ถูกกระทําความ
รุนแรงทางเพศ เป็ นหน้าทีข่ องผูส้ ่อื ข่าว ต้องไม่ปล่อยให้เป็ นภาระของผูถ้ ูกกระทําความ
รุนแรงทางเพศทีจ่ ะต้องปกป้ องคุม้ ครองตนเอง ด้วยเหตุจากการทีต่ อ้ งปรากฏตัวในพืน้ ที่
สื่อมวลชน
6. ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นต้องใช้ภาพ อาจใช้ภาพวาดหรือการ์ตูนแทนภาพถ่ ายในเรื่อง
ของความรุนแรงทางเพศหรือในประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งข่าว แต่ต้องระมัดระวัง
ให้ภาพวาดนัน้ มีลกั ษณะของการจําลองมากกว่าจะใช้ภาพวาดทีม่ คี วามเหมือนจริง
7. หลีกเลี่ยงการนํ าแฟ้ มภาพข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในอดีต มานํ าเสนอซํ้าใน
กรณี ท่ีเ กิด เหตุ ก ารณ์ ค วามรุน แรงทางเพศครัง้ ใหม่ เพื่อ ไม่ใ ห้ก ระทบกระเทือ นต่ อ
ความรูส้ กึ ของผูเ้ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ในอดีตด้วยการรือ้ ฟื้ นบาดแผลและความทรงจํา
8. ควรใช้ความระมัดระวังในการนําคลิปทีเ่ ผยแพร่ในสังคมออนไลน์มาเป็ นภาพข่าว เพราะ
มีโอกาสทีจ่ ะกระทบต่อสิทธิของแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรงทางเพศได้ง่าย แม้
จะมีก ารเบลอหน้ า ของแหล่ ง ข่า ว แต่ บ รรยากาศแวดล้อ มในคลิป เหล่ า นั น้ สามารถ
เชื่อมโยงถึงตัวแหล่งข่าวผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงได้
9. ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสื่อควรตรวจสอบเทคนิคในการนํ าเสนอ เช่น มุมกล้อง เสียง แสง และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่อ าจมีผ ลต่ อ มุมมองหรือ การเลือ กปฏิบตั ิทางเพศ ก่ อ นการเริม่
รายการ เช่น การใช้เสียงและแสงทีม่ คี ุณภาพเท่ากันระหว่างเพศ เช่น ไม่ใช้เทคนิคด้าน
แสงทีอ่ ่อนนุ่ มต่อแขกรับเชิญทีเ่ ป็ น “หญิง” เพื่อให้ภาพออกมาดู “อ่อนโยน” แต่ใช้แสงที่
คมเข้มต่อแขกรับเชิญที่เป็ น “ชาย” เพื่อให้ภาพออกมาดู “เข้มแข็ง” เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สร้างภาพเหมารวมในเรื่องเพศภาวะ ควรเลือกใช้มุมกล้องทีเ่ ท่ากันระหว่างเพศเมื่อจับ
ภาพบุคคล เลือกสถานที่ถ่ายทําให้เหมาะสมและเท่าเทียมกันทัง้ แหล่งข่าวทีเ่ ป็ นผู้ชาย
และผูห้ ญิง
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2.4 ประเด็นข่าว
1. การกําหนดประเด็นข่าวความรุนแรงทางเพศ ต้องคํานึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อตัว
แหล่งข่าว มากกว่าการคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคม
2. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรนํ าเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าการเน้ นอารมณ์
ความรูส้ กึ ของแหล่งข่าว
3. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ไม่ควรอธิบายขัน้ ตอนของการกระทําความรุนแรง
ทางเพศ
4. การรายงานข่าวทัวไป
่ ไม่ควรนํ าประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
การกระทําความผิด
5. สื่อมวลชนต้องเสนอทางเลือกให้แก่ผถู้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศโดยให้ขอ้ มูลทีร่ อบด้าน
ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้ผถู้ ูกกระทําและสังคมสามารถพิจารณาข้อมูลและทางเลือกต่าง ๆ
ในการแก้ปัญหาความรุนแรง เช่น ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรเน้นการ
นํ าเสนอในเชิงข้อมูลสถิติ ควรสอดแทรกแง่คดิ คําแนะนํ าของแพทย์ นักวิชาการด้าน
ความเป็ นธรรมทางเพศ มุมมององค์กรสตรี/ องค์ก รด้านความเป็ นธรรมทางเพศ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม หน่ วยงานทีส่ ามารถให้การช่วยเหลือ
ผูห้ ญิง กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือเมือ่ เกิดเหตุความรุนแรง
6.

ควรนํ าเสนอข้อ มูล ความรุน แรงทางเพศในฐานะที่เ ป็ นปั ญ หาสัง คมมากกว่ าปั ญ หา
ส่วนตัว ความรุนแรงทางเพศไม่ว่าจะเกิดในครอบครัว หรือสถานที่ใดก็ตามต้องถือว่า
เป็ นปั ญหาทีส่ าธารณะ ชุมชน สังคมต้องเข้าไปมีส่วนรับรูแ้ ก้ไข เพราะความรุนแรงทาง
เพศถือ เป็ น ปั ญ หาระดับ โครงสร้า งสัง คมมิใ ช่ แ ค่ ร ะดับ ปั จ เจก การรายงานข่า วต้อ ง
ชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมเป็ นต้นเหตุของปั ญหาความรุนแรง
ควรนํ าเสนอบริบทแวดล้อ ม รายงานให้เ ห็นถึง ปั ญ หาเชิง โครงสร้างสัง คมที่ส ามารถ
เชื่อมโยงสู่ประเด็นอื่น ๆ

7. สื่อมวลชนต้องวิเคราะห์และทําความเข้าใจเรื่องระบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ระหว่างหญิง ชาย ว่าส่ง ผลต่ อ ปั ญ หาความรุนแรงต่ อ ผู้ห ญิง อย่างไร เพื่อ นํ าไปสู่ก าร
ปรับเปลีย่ นทัศนคติเรือ่ งความสัมพันธ์เชิงอํานาจให้นําไปสู่ความเท่าเทียม
8.

สื่อ มวลชนควรเพิ่ม พื้น ที่ใ นการนํ า เสนอประเด็น ข่ า วด้า นบวกเกี่ย วกับ ผู้ห ญิง เช่ น
ผูห้ ญิงทําดีในสังคม ผูห้ ญิงในมิตทิ ห่ี ลากหลายแต่ถูกหลงลืม เช่นผูห้ ญิงในชนบท ผูห้ ญิง
สูงอายุ ผูห้ ญิงชาติพนั ธุ์ นํ าเสนอภาพผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จโดยไม่จําเป็ นต้องอยู่
ในกรอบบรรทัดฐานดัง้ เดิมของความเป็ นผูห้ ญิง เช่น เรื่องราวของผูห้ ญิงทีด่ ูแลตัวเองได้
พึ่งพาตัวเองได้ ผู้หญิงที่ผ่านพ้นจากความรุนแรง แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จ

จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอรายการโทรทัศนบนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี หนา 112

นําเสนอเรือ่ งผูห้ ญิงในมิตใิ หม่ ๆ อย่างเช่น เรื่องของสิทธิในการเข้าถึงการตัง้ ครรภ์ การ
ทําแท้งอย่างปลอดภัย หรือสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ เป็ นต้น
9. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศควรเชื่อมโยงความรู้ขา้ มศาสตร์ เช่น นิตศิ าสตร์
สังคมศาสตร์ เพศวิถีศึก ษา จิต วิทยา สุขภาพ เป็ นต้น เพื่อให้การรายงานเกิดความ
ครบถ้วนรอบด้าน เพราะปั ญหาความรุนแรงทางเพศไม่ได้มมี ติ เิ ดียว แต่มคี วามทับซ้อน
และส่งผลต่อปั ญหาสังคมในทุกด้าน
2.5 ภาษาข่าว
1. ควรระมัดระวังการใช้ภาษาทีเ่ ป็ นการซํ้าเติมความทุกข์ของผูเ้ สียหายในคดีความรุนแรง
ทางเพศ รวมทัง้ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของครอบครัว ควรใช้ภาษาทีเ่ ป็ นกลาง ไม่ตดั สิน
และวางอยูบ่ นพืน้ ฐานของการเคารพสิทธิ
2. รายการข่า ว/รายการเล่ าข่า ว ไม่ค วรใช้ภาษาหยอกล้อ ใช้คํา อุ ท านที่แ สดงอารมณ์
ความรูส้ กึ ในระหว่างการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ เพราะภาษาหยอกล้อ และ
คําอุทานอาจสื่อความหมายว่าความรุนแรงทางเพศเป็ นเรื่องเล็กน้อย หรือเป็ นเรื่องชวน
ขบขัน
3. ไม่ค วรเรียกแหล่ง ข่าวซึ่งถู ก กระทําความรุนแรงทางเพศ ว่ า เหยื่อ แต่ ควรใช้คําว่า
ผูร้ อดชีวติ ผูผ้ ่านพ้น ผูเ้ ผชิญความรุนแรง
4. หลีกเลีย่ งภาษาข่าวในลักษณะวาทกรรมเชิงลบ และสร้างภาพเหมารวม เช่น ทอมโหด
แม่ใจร้าย แม่ใจยักษ์ ไอ้ห่นื วิตถาร เป็ นต้น
5. หลีกเลีย่ งภาษาข่าวทีล่ ดทอนความหมายของความรุนแรงทางเพศให้เป็ นเรื่องเล็กน้อย
หรือเป็ นเพียงเรือ่ งสนุ ก
6. หลีกเลีย่ งภาษาข่าวที่ทําให้เรื่องความรุนแรงทางเพศเป็ นเรื่องกรรมเวร สิน้ หวัง ไร้หนทาง
ต่อสู้ เช่น การใช้คําว่า เคราะห์รา้ ย เคราะห์ซ้าํ กรรมซัด สุดโชคร้าย ดวงซวย ชะตาโหด
ถึงคราวซวย เป็ นต้น
3. แนวปฏิ บตั ิ รายการละครโทรทัศน์ โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
3.1 เนื้อหาของรายการละครควรวางอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อเท็จจริงทีป่ ราศจากอคติทางเพศ
3.2 หากเนื้อหารายการละครมีการนํ าเสนอเกี่ยวกับข้อเท็จจริงซึง่ เกี่ยวข้องกับประเด็นอนามัย
เจริญพันธุ์ หรือ โรคทางเพศ ควรนํ าเสนอเนื้อหาดังกล่าวโดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานข้อมูลจาก
งานวิจยั หรือเป็ นข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ
3.3 เนื้อหาของรายการละครไม่ควรผลิตซํ้าบทบาททางเพศภาวะและเพศวิถแี บบเดิม ๆ เช่น
การกําหนดกรอบที่ตายตัวของความเป็ นผู้หญิงที่ด ี ผู้หญิงไม่ด ี ควรนํ าเสนอบทบาททาง
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เพศภาวะที่มคี วามหลากหลาย สร้างเนื้อหาที่มลี กั ษณะของการท้าทายต่อแบบแผน หรือ
อุดมการณ์ดงั ้ เดิมทีม่ ลี กั ษณะของความไม่เป็ นธรรมในเรือ่ งเพศ
3.4 เนื้อหาของรายการละครควรมีการนํ าเสนอภาพความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงในพืน้ ที่
หลากหลายในสังคม เช่น ในพืน้ ทีศ่ าสนา การเมือง เศรษฐกิจ เป็ นต้น
3.5 เนื้อ หาของรายการละครควรนํ า เสนอภาพผู้ห ญิง ที่เ ป็ นบุ ค คลหลากหลายทางเพศ ใน
ลักษณะของการเคารพสิทธิแ ละปราศจากอคติ ไม่สร้างภาพเหมารวมในละครให้บุคคล
เหล่านี้เป็ นตัวตลก โรคจิตวิปริต ใช้ความรุนแรง เสียสติ อาฆาต พยาบาท เป็ นต้น แต่ควร
นํ าเสนอภาพผู้หญิง ที่เ ป็ นบุค คลหลากหลายทางเพศในลักษณะที่เป็ นคนธรรมดาทัวไป
่
สามารถดําเนินชีวติ ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้อย่างปกติ
3.6 ระมัดระวังเรื่องการนํ าเสนอภาพของการกระทําความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในรายการละคร ไม่
ผลิตซํ้าภาพผูห้ ญิงเป็ นเหยื่อหรือแสดงให้เห็นการกระทําความรุนแรงอย่างละเอียด ไม่ควร
สร้างค่านิยมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้หญิงเป็ นวัตถุทางเพศที่สามารถกระทําความ
รุนแรงทางเพศได้
3.7 หากมีเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศในรายการละคร ควรนําเสนอช่องทางการ
ช่วยเหลือผูห้ ญิงทีส่ อดคล้องกับความเป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ การให้ขอ้ มูลด้านกฎหมายหรือ
นํ าเสนอบทสรุปที่มแี ง่มุมของการเคารพศัก ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ มากกว่ าจะสร้างภาพ
ตายตัวว่ามีเพียงพระเอกเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเหลือนางเอกได้
3.8 ควรเพิม่ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้ชายมีความรับผิดชอบในเรื่องเพศสัมพันธ์ รายการละครต้อง
สะท้อนให้เห็นว่าการคุมกําเนิดเป็ นเรื่องที่ตอ้ งรับผิดชอบร่วมกันของทัง้ หญิงชาย ผู้หญิง
สามารถพูดหรือแสดงความต้องการในเรื่องเพศได้ หรือบอกให้ผู้ชายใส่ถุงยางได้ และควร
จะเปลี่ยนความคิดในเรื่องเพศว่ าผู้หญิงเท่ านั น้ ที่เป็ นฝ่ ายเสียหาย ผู้ชายเท่ านั น้ เป็ นฝ่ าย
ได้เปรียบ การนําเสนอเรือ่ งเพศในรายการละครควรมีเนื้อหาเกีย่ วกับอนามัยเจริญพันธุด์ ว้ ยเสมอ
3.9 เนื้อหาในรายการละครควรนํ าเสนอภาพที่ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในทุกบริบท ทัง้
เรือ่ งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา โดยไม่จาํ เป็ นต้องพึง่ พิงผูช้ ายอยูเ่ สมอ
4. แนวปฏิ บตั ิ รายการโฆษณาโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
4.1 ไม่ควรนํ าเสนอเนื้อหาโฆษณาซึ่งสะท้อนอคติทางเพศที่แอบแฝงมาพร้อมกับเนื้อหาการ
เหยียดชาติกําเนิด ศาสนา สีผวิ วัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์ ระมัดระวังการสร้างสัญญลักษณ์
ทีน่ ําไปสู่การตีความในความหมายทีม่ อี คติทางเพศ
4.2 ไม่ควรนําเสนอภาพผูห้ ญิงในลักษณ์ทด่ี อ้ ยค่า ไร้ศกั ดิ ์ศรี ไม่นําเรื่องสรีระ เพศภาวะ สถานะ
ทางสังคม และสถานภาพสมรส มาเป็ นประเด็นล้อเลียนในงานโฆษณา
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4.3 ไม่นําเสนอภาพผู้หญิงเป็ นวัตถุทางเพศเพื่อผู้ชาย ไม่ควรทําให้เรื่องเพศกลายเป็ นสินค้า
สินค้าควรนํ าเสนอแบบไร้เพศ ควรนํ าเสนอมุมมองใหม่ ๆ โดยไม่ต้องยึดกับความเป็ นเพศ
สินค้าควรถูกพูดถึงในแง่ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความเป็ นเพศ
4.4 ระมัดระวังความถูกต้องของการอ้างอิงข้อมูลทางสถิตทิ ่เี กี่ยวกับเรื่องเพศในงานโฆษณา
เพราะการใช้ขอ้ มูลทางสถิตทิ ผ่ี ดิ พลาดในงานโฆษณาอาจกลายเป็ นมายาคติทผ่ี ลิตซํ้าความ
รุนแรงทางเพศได้
4.5 ไม่ควรนําเสนอภาพตายตัวของบทบาทความเป็ นหญิง เช่น ความเป็ นแม่ ความเป็ นภรรยา
แต่ ค วรนํ า เสนอบทบาทใหม่ๆ ที่ห ลากหลายของผู้ห ญิง ซึ่ง แตกต่ า งจากภาพเดิม เช่ น
บทบาทนอกบ้าน อาชีพใหม่ ๆ ของผูห้ ญิง
4.6 ไม่ควรตอกยํา้ ภาพตายตัวของผูห้ ญิงในเรือ่ งของวัย โดยเฉพาะผูห้ ญิงสูงอายุในงานโฆษณา
มักถูกทําให้มภี าพอ่อนด้อย พึง่ พาตัวเองไม่ได้ เมือ่ เทียบกับผูห้ ญิงในวัยอื่น ๆ
4.7 ไม่สร้างภาพตายตัวว่าผูห้ ญิงเป็ นเพศทีห่ มกมุน่ อยูก่ บั การบริโภคอย่างไม่มเี หตุผล
4.8 ในงานโฆษณาควรนําเสนอภาพความหลากหลายของครอบครัว ไม่ยดึ ติดกับครอบครัวตาม
อุดมคติ เช่น ครอบครัวทีม่ แี ต่พ่อ แม่ ลูก แต่ควรมีการนํ าเสนอภาพครอบครัวแม่เลีย้ งเดีย่ ว
ครอบครัวหลากหลายทางเพศ ให้เป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ของสังคม เป็ นต้น
4.9 ควรนํ าเสนอทางเลือกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกับความงามของผู้หญิง โดยไม่จํากัดเฉพาะ
ความงามในอุ ดมคติ เช่น ต้องผอม ต้องขาว ต้องจมูกโด่ง ต้องตาโต หน้ าอกโต เท่านัน้
ควรชี้ให้เห็นว่า ความงามควรเกิดจากการนิยามตัวเองของผู้หญิง ไม่ใช่การกําหนดของ
ผูช้ ายหรือค่านิยมของสังคม
4.10 ไม่ควรนําเสนอนัยยะทางเพศผ่านเด็ก ควรจํากัดอายุผแู้ สดงในงานโฆษณาทีส่ ่อื นัยยะทางเพศ
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5. ข้อควรทํา และไม่ควรทํา ในการคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
ในรายการข่าว
ควรทํา

ไม่ควรทํา

1. ควรปกปิ ดข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทํา
ความรุนแรงทางเพศ
2. ในการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควร
นําเสนอด้วยความเข้าใจในสภาพปั ญหาและเคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของแหล่งข่าว
3. ควรใช้แหล่งข่าวทีห่ ลากหลาย สามารถให้ขอ้ มูล
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน

1. ไม่ควรนําเสนอภาพในลักษณะทีม่ กี าร
เผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีความขัดแย้ง
2. ไม่ควรตัดสินอัตลักษณ์ทางเพศของแหล่งข่าว
จากลักษณะทางร่างกายหรือบุคลิกภาพ

4. ควรให้คําแนะนํ าแหล่งข่าว เกี่ยวกับข้อมูลหาก
ได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ
5. ควรขออนุญาตแหล่งข่าว ในทุกขัน้ ตอนของการ
ทําข่าว
6. กรณีท่ผี ถู้ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศเป็ นเด็ก
การเข้าถึงแหล่งข่าวควรได้รบั ความยินยอมจากตัว
เด็กเอง พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือผูด้ แู ลด้วย
7. แหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงทางเพศควร
ได้ร บั โอกาสในการตัด สิน ใจร่ว มกับ ผู้ส่ ือ ข่ าว ใน
การกําหนดประเด็นข่าวและภาพทีน่ ําเสนอ
8. ควรมีก ารคุ้มครองสิทธิของแหล่ง ข่าวที่เ ป็ น ผู้
ต้องสงสัย/ผูต้ อ้ งหา

3. ไม่ควรใช้สถานทีท่ บ่ี า้ น/ทีท่ ํางาน ของแหล่งข่าว
ซึ่ง ถู ก กระทํา ความรุนแรงทางเพศ เป็ นฉากของ
การนําเสนอเรือ่ งราวเหตุการณ์ขา่ ว
4. ไม่ควรพาแหล่งข่าวซึง่ ถูกกระทําความรุนแรงไป
ถ่ายทํายังสถานทีเ่ กิดเหตุจริง เพราะอาจทําให้เกิด
ความสะเทือนใจ
5. ไม่ค วรนํ าแหล่งข่าวซึ่งถูกกระทําความรุนแรง
ทางเพศมาบันทึกเทปในสตูดโิ อที่มที มี งานอยู่เป็ น
จํานวนมาก เนื่องจากอาจนําไปสู่การเปิ ดเผยตัว
6. ไม่จาํ ลองเหตุการณ์โดยเน้นขัน้ ตอนของการเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียด
7. ไม่ควรตัง้ คําถามทีเ่ ป็ นการเปิ ดแผล ควรคํานึง
ถึงสภาพจิตใจของแหล่งข่าว

8. ไม่ควรปล่อยเสียงสัมภาษณ์ขณะทีต่ ํารวจกําลัง
สอบสวนผูต้ อ้ งหา เพราะอาจมีเนื้อหาทีเ่ ป็ นการให้
รายละเอียดของเหตุการณ์มากเกินไป
9. สถานี โ ทรทั ศ น์ ค วรมี น โยบายสร้ า งความ 9. ไม่ควรนําเสนอภาพศพ ภาพเปลือย ภาพทีเ่ น้น
หลากหลายให้ปรากฏในพืน้ ทีข่ องการรายงานข่าว สรีร ะเชื่อ มโยงด้ า นเพศของผู้ ถู ก กระทํ า ความ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ บทบาทของผู้หญิงใน รุนแรงทางเพศ
ฐานะทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญให้สมั ภาษณ์
10. ควรให้ ส ิ ท ธิ แ ก่ แ หล่ ง ข่ า วในการที่ จ ะเลือ ก 10. ไม่ควรนํ าเสนอภาพที่ผู้ห ญิง กํ าลัง ถู กกระทํา
วิธกี ารปกปิ ดอัตลักษณ์
ความรุนแรง
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5. ข้อ ควรทํา และไม่ค วรทํา ในการคํานึง ถึง สิทธิมนุ ษยชนและศัก ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษ ย์ของสตรี ใน
รายการข่าว (ต่อ)
ควรทํา

ไม่ควรทํา

11. ควรแปลงเสียงสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวซึ่งถูก
กระทําความรุนแรงทางเพศหรือใช้นัก แสดงแทน
เพื่อเป็ นการปกปิ ดอัตลักษณ์
12. ภาพถ่ายของผูเ้ สียหายทัง้ ทีม่ ชี วี ติ และเสียชีวติ
จากความรุ น แรงทางเพศ ควรมีก ารปกปิ ด ด้ว ย
เทคนิคต่าง ๆ
13. ในกรณี ท่ีม ีค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ภ าพ ควรใช้
ภาพวาดหรือ การ์ตู น แทนภาพถ่ า ยในเรื่อ งของ
ความรุ น แรงทางเพศหรือ ในประเด็น ที่จ ะส่ ง ผล
กระทบต่อแหล่งข่าว
14. ผู้ปฏิบตั ิงานด้านสื่อ ควรตรวจสอบเทคนิค ใน
การนํ า เสนอ เช่ น มุ ม กล้ อ ง เสี ย ง แสง และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อมุมมองหรือการ
เลือกปฏิบตั ทิ างเพศ
15. การกํ าหนดประเด็นข่ าวความรุนแรงทางเพศ
ควรคํานึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อตัวแหล่งข่าว
มากกว่าการคํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคม

11. ไม่ ค วรนํ าเสนอภาพที่มลี กั ษณะล้อ เลีย น ใน
ด้านความพิก ารทางร่างกาย รูปร่างหน้ าตา หรือ
บุคลิกภาพของแหล่งข่าว
12. ไม่ ค ว รนํ าเสนอ ภาพคว ามอ่ อ นแอ ขอ ง
ผู้ถู ก กระทํา ความรุน แรงทางเพศจนนํ า ไปสู่ก าร
สร้างความเร้าอารมณ์ในข่าว
13. ไม่ควรนํ าแฟ้ มภาพข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง
ทางเพศในอดี ต มานํ า เสนอซํ้ า ในกรณี ท่ี เ กิ ด
เหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศครัง้ ใหม่
14. การรายงานข่ า วทัว่ ไป ไม่ ค วรนํ า ประเด็ น
อัตลัก ษณ์ ทางเพศมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการ
กระทําความผิด

15. ไม่ ควรอ้ างอิงว่ าแหล่ งข่ าวผู้หญิง เป็ นภรรยา
เป็ นแม่ หรือเป็ นลูกสาวของใคร หากประเด็นข่าวที่
สัมภาษณ์แหล่งข่าวไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งความสัมพันธ์
ในครอบครัว
16. การรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ ควรนําเสนอ 16. ไม่ควรนําประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศมาเชื่อมโยง
ข้อเท็จจริงมากกว่าการเน้นอารมณ์ความรูส้ กึ ของ กับพฤติกรรมการกระทําความผิด
แหล่งข่าว
17. ควรวิเคราะห์และทําความเข้าใจเรือ่ งระบบ
17. ควรนํ า เสนอข้อ มูล ความรุ น แรงทางเพศใน
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชาย ฐานะทีเ่ ป็ นปั ญหาสังคมมากกว่าปั ญหาส่วนตัว
ว่าส่งผลต่อปั ญหาความรุนแรงทางเพศอย่างไร
18. ควรเพิ่ม พื้น ที่ใ นการนํ า เสนอประเด็น ข่ า ว 18. รายการข่าว/รายการเล่าข่าว ไม่ควรใช้ภาษา
ด้านบวกเกีย่ วกับผูห้ ญิง
หยอกล้อ ใช้คําอุทานทีแ่ สดงอารมณ์ความรูส้ กึ ใน
ระหว่างการรายงานข่าวความรุนแรงทางเพศ
19. การรายงานข่ า วความรุ น แรงทางเพศควร 19. ไม่ ค วรเรีย กแหล่ ง ข่ า วซึ่ง ถู ก กระทํ า ความ
รุนแรงทางเพศว่า เหยือ่ แต่ควรใช้คาํ ว่า ผูร้ อดชีวติ
เชื่อมโยงความรูข้ า้ มศาสตร์
ผูผ้ ่านพ้น ผูเ้ ผชิญความรุนแรง
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5. ข้อ ควรทํา และไม่ค วรทํา ในการคํานึง ถึง สิทธิมนุ ษยชนและศัก ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษ ย์ของสตรี ใน
รายการข่าว (ต่อ)
ควรทํา

ไม่ควรทํา

20. ควรระมัดระวัง การใช้ภาษาที่เป็ นการซํ้าเติม
ความทุ ก ข์ข องผู้เ สีย หายในคดีค วามรุน แรงทาง
เพศ รวมทัง้ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของครอบครัว
21. ควรใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการนํ า คลิ ป ที่
เผยแพร่ในสังคมออนไลน์มาเป็ นภาพข่าว เพราะมี
โอกาสที่จ ะกระทบต่ อ สิท ธิข องแหล่ ง ข่ า วซึ่ง ถู ก
กระทําความรุนแรงทางเพศได้งา่ ย
22. ควรใช้ความระมัดระวังในการอ้ างอิงข่ าวจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น การอ้างข่าวจากหนังสือพิมพ์
การอ้างข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศ เพราะอาจ
เป็ นการผลิตซํ้าความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

20. ไม่ควรใช้ภาษาข่าวในลักษณะวาทกรรมเชิงลบ
และสร้างภาพเหมารวม
21. ไม่ควรใช้ภาษาข่าวทีล่ ดทอนความหมายของ
ความรุนแรงทางเพศให้เป็ นเรือ่ งเล็กน้อย หรือเป็ น
เพียงเรือ่ งสนุ ก
22. ไม่ควรใช้ภาษาข่าวที่ทําให้เรื่อ งความรุนแรง
ทางเพศเป็ นเรือ่ งกรรมเวร สิน้ หวัง ไร้หนทางต่อสู้
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6. ข้อควรทํา และไม่ควรทํา ในการคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
ในรายการละคร
ควรทํา

ไม่ควรทํา

1. เนื้อหาของรายการละครควรวางอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ข้อเท็จจริงทีป่ ราศจากอคติทางเพศ

1. เนื้อหาของรายการละครไม่ควรผลิตซํ้าบทบาท
ทางเพศภาวะและเพศวิถแี บบเดิม ๆ ของผูห้ ญิง
ควรนําเสนอบทบาททางเพศภาวะทีม่ คี วาม
หลากหลาย

2. หากเนื้อหารายการละครมีการนํ าเสนอเกีย่ วกับ 2. ไม่ผลิตซํ้าภาพผูห้ ญิงเป็ นเหยือ่ หรือแสดงให้เห็น
ข้อเท็จจริงซึง่ เกี่ยวข้องกับประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ การกระทําความรุนแรงอย่างละเอียด
หรือ โรคทางเพศ ควรนํ าเสนอเนื้อหาดังกล่าวโดย
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลจากงานวิจยั หรือเป็ นข้อมูล
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านนัน้ ๆ
3. เนื้อหาของรายการละครควรมีการนํ าเสนอภาพ 3. ไม่ควรสร้างค่านิยมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ความเท่ า เที ย มทางเพศของผู้ ห ญิ ง ในพื้ น ที่ ว่ า ผู้ห ญิง เป็ น วัต ถุ ท างเพศที่ส ามารถถู ก กระทํ า
หลากหลายในสังคม
ความรุนแรงทางเพศได้
4. เนื้ อ หาของรายการละครควรนํ า เสนอภาพ
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นบุคคลหลากหลายทางเพศ ในลักษณะ
ของการเคารพสิทธิและปราศจากอคติ
5. หากมีเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับความรุนแรงทางเพศ
ในรายการละคร ควรนํ าเสนอช่องทางการช่วยเหลือ
ผูห้ ญิงทีส่ อดคล้องกับความเป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ
6. ควรเพิ่ ม เนื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ช ายมี ค วาม
รับผิดชอบในเรือ่ งเพศสัมพันธ์
7. เนื้ อ หาในรายการละครควรนํ า เสนอภาพที่
ผูห้ ญิงสามารถพึง่ พาตัวเองได้ในทุกบริบท
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7. ข้อควรทํา และไม่ควรทํา ในการคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของสตรี
ในรายการโฆษณา
ควรทํา

ไม่ควรทํา

1. ใ น ง า น โ ฆ ษ ณ า ค ว ร นํ า เ ส น อ ภ า พ ค ว า ม
หลากหลายของครอบครัว ไม่ยดึ ติดกับครอบครัว
ตามอุดมคติ เช่น ครอบครัวที่มแี ต่พ่อ แม่ ลูก แต่
ควรมีก ารนํ า เสนอภาพครอบครัว แม่ เ ลี้ย งเดี่ย ว
ครอบครัว หลากหลายทางเพศ ให้เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของวิถชี วี ติ ของสังคม
2. ควรนํ าเสนอทางเลือกและค่านิยมใหม่เกี่ยวกับ
ความงามของผูห้ ญิง โดยไม่จาํ กัดเฉพาะความงาม
ในอุดมคติ ควรชี้ให้เห็นว่า ความงามควรเกิดจาก
การนิยามตัวเองของผู้หญิง ไม่ใช่การกําหนดของ
ผูช้ ายหรือค่านิยมของสังคม
3. ควรตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงข้อมูล
ทางสถิตทิ ่เี กี่ยวกับเรื่องเพศในงานโฆษณา เพราะ
การใช้ข้อ มูล ทางสถิติท่ผี ิด พลาดในงานโฆษณา
อาจกลายเป็ นมายาคติท่ผี ลิตซํ้าความรุนแรงทาง
เพศได้

1. ไม่ควรนํ าเสนอเนื้อ หาโฆษณาซึ่งสะท้อ นอคติ
ทางเพศที่แอบแฝงมาพร้อมกับเนื้อหาการเหยียด
ชาติกําเนิด ศาสนา สีผวิ วัฒนธรรม และชาติพนั ธุ์

2. ไม่ควรนํ าเสนอภาพผู้หญิงในลักษณะที่ด้อยค่า
ไร้ศกั ดิ ์ศรี ไม่นําเรื่องสรีระ เพศภาวะ สถานะทาง
สัง คม และสถานภาพสมรส มาเป็ นประเด็ น
ล้อเลียนในงานโฆษณา
3. ไม่ควรนําเสนอภาพผูห้ ญิงเป็ นวัตถุทางเพศเพื่อ
ผูช้ าย ไม่ควรทําให้เรือ่ งเพศกลายเป็ นสินค้า สินค้า
ควรถูกพูดถึงในแง่ประโยชน์ ใช้สอยมากกว่าความ
เป็ นเพศ
4. ไม่ควรนํ าเสนอภาพตายตัวของบทบาทความ
เป็ นหญิง เช่น ความเป็ นแม่ ความเป็ นภรรยา แต่
ควรนํ า เสนอบทบาทใหม่ ๆ ที่ห ลากหลายของ
ผูห้ ญิงซึง่ แตกต่างจากภาพเดิม
5. ไม่ควรตอกยํา้ ภาพตายตัวของผูห้ ญิงในเรือ่ ง
ของวัย โดยเฉพาะผูห้ ญิงสูงอายุในงานโฆษณามัก
ถูกทําให้มภี าพอ่อนด้อย พึง่ พาตัวเองไม่ได้ เมือ่
เทียบกับผูห้ ญิงในวัยอื่น ๆ
6.ไม่ ค วรสร้า งภาพตายตัว ว่ า ผู้ ห ญิง เป็ นเพศที่
หมกมุน่ อยูก่ บั การบริโภคอย่างไม่มเี หตุผล
7.ไม่ควรนําเสนอนัยยะทางเพศผ่านเด็ก ควรจํากัด
อายุผแู้ สดงในงานโฆษณาทีส่ ่อื นัยยะทางเพศ
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8. ข้อเสนอเชิ งนโยบาย
1. กสทช. ควรมีการสร้างกลไกที่เอื้อให้ส่อื มวลชน ภาคประชาสังคมที่ทํางานด้านความเป็ น
ธรรมทางเพศ และผู้ชม สามารถมีส่ว นร่ว มในการนํ าจริยธรรมและแนวปฏิบตั ิรายการโทรทัศน์ โ ดย
คํานึงถึงสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิง ไปใช้ในระดับของการปฏิบตั จิ ริง
2. กสทช.ควรมีการสร้างแรงจูงใจโดยการสนับสนุ นในเชิงงบประมาณ หรือ รางวัลสําหรับการ
สร้างสรรค์ผลงานของสื่อมวลชนทีม่ เี นื้อหาส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของผูห้ ญิง
3. กสทช. ควรมีการทบทวนระบบ Rating ของรายการละครโทรทัศน์ ซึง่ มีการฉายซํ้า จึงทําให้
ไม่สามารถดูแลในเรื่องความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ออกอากาศได้ ละครบางเรื่องทีม่ เี นื้อหารุนแรงใน
เรือ่ งเพศถูกนํามาฉายใหม่ในช่วงเวลากลางวัน ซึง่ ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
4. กสทช.ควรมีการจัดทํายุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
ของผูห้ ญิง โดยร่วมมือกับเครือข่ายผูบ้ ริโภค
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จากทีด่ ตู รงนี้ทเ่ี ขียนกันมาก็คดิ ว่าแนวทางการปฏิบตั นิ ่าจะแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน อันหนึ่งคือในเรื่องของ
เนื้อหาทีจ่ ะนําเสนอ คือข้อปฏิบตั ทิ ่จี ะเสนอแนะ ในเรื่องของเนื้อหาเรามองเห็นภาพกว้างๆ เรื่อง
ภาษาและภาพ การนํ าเสนอด้วยภาษาและภาพอาจจะรวมถึงโครงเรื่องด้วย การนํ าเสนอตัวละคร
พวกมายาคติต่างๆ ทางสังคมในเรื่องเพศทีส่ อดแทรกควรจะมีความหลากหลายมากขึน้ ไม่เน้น
เรื่องการเหมารวมมายาคติทางเพศต่างๆ เช่น ผูช้ ายเป็ นอย่างนี้ ผูห้ ญิงเป็ นอย่างนี้มากจนเกินไป
ในฐานะที่อาจจะมีอทิ ธิพลต่ อความคิดของคนได้ เป็ นตัวอย่างของสังคม ฉะนัน้ แล้วละครควรจะ
สอดแทรกค่านิยมทีส่ งั คมต้องการ ซึ่งต้องวางบนกรอบของจริยธรรมทีเ่ ราต้องการ เช่น การเคารพ
ศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ร่วมกันระหว่างหญิงและชาย ทีส่ าํ คัญกลุ่มเราไม่ได้มองว่าควรจะไม่นําเสนอ
เรื่องความรุนแรงหรือเรื่องการคุกคามทางเพศเยอะ เพราะว่าเท่ากับไปเซนเซอร์ว่าเนื้อหาใดนําเสนอ
ได้ นํ าเสนอไม่ได้ นํ าเสนอได้แต่ควรจะมีขอ้ สรุปทางกฎหมายหรือทางสังคมที่ชดั เจน ยกตัวอย่าง
ละครต่างประเทศ ถ้ามีฉากข่มขืนผูก้ ระทําจะต้องถูกดําเนินคดีทางกฎหมายหรืออะไรอย่างนัน้ ควร
จะเพิม่ การนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเพศทีม่ ลี กั ษณะสร้างสรรค์มากขึน้ ก็ยงั คิดเหมือนกันว่าตก
ลงสร้างสรรค์คอื อะไร อาจจะไม่ใช่ในแง่ของละครทีเ่ น้นตบจูบ เน้นแย่งชิงพระชิงนางกันมากเกินไป
ควรจะมีความสมจริง
ขอเสริมตรงนี้ เช่น ละครไทยเกือบ 100% ผูห้ ญิงเสียตัวให้กบั พระเอกก่อนแต่งงาน เพราะฉะนัน้ แล้ว
ทําอย่างไรจึงจะลดค่านิยมตรงนี้ได้ ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว ไม่ใช่ฝนตกหลบไปอยู่ในกระท่อม
แล้วอารมณ์พาไป หรือนังเรื
่ อไปติดเกาะ ไปไหนไม่ได้ เสียตัวให้ผชู้ ายอะไรแบบนี้ ซึง่ ตรงนี้บทละคร
ควรจะทําให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
แล้วบทบาททีใ่ ห้ผชู้ ายเสียตัวก่อนแต่งคิดว่ายังไง
ผมมองว่าความเป็ น trend ของสังคมทีม่ นั เปลีย่ นไปทีเ่ รื่องค่านิยมเรื่องพรหมจรรย์ไม่ได้ถูกยึดถือเท่า
สมัยเมื่อก่อน ถ้าจะทําอย่างนัน้ มันก็เหมือนละครเกาหลีทเ่ี ป็ นรักในอุดมคติ เน้นบูชาความรัก แล้วก็
ไม่มอี ะไรเลยก่อนแต่งงาน อันนี้เป็ นละครเกาหลี แต่ถ้างัน้ ผูจ้ ดั ก็จะบอกว่าไม่สะท้อนความจริง มันก็
ต้อง balance เลย เพราะฉะนัน้ ถ้ามีอย่างนัน้ ตัวละครจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของเขา
เพราะเขาเลือกที่จ ะตัดสินใจทําอย่า งนัน้ สมมติว่า ท้อ งก่ อนแต่ งเขาจะทํา อย่ างไร หรือ ว่า ความ
ปลอดภัย คือทําที่มนั สร้างสรรค์ด้วย ไม่ใช่แค่นําเสนอ เพราะเท่าที่สงั เกตการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
137

ดร.ธนัสถ์
ดร.กาญจนาภรณ์

ดร.ชเนตตี
ผศ.ดร.จเร

ดร.วิชาติ

ผศ.ดร.จเร
ดร.วิชาติ

แต่งงานไม่เน้นในเรื่องการป้ องกันเลย ฉะนัน้ เราพบว่าการติดเชือ้ HIV พบในเด็กตํ่ากว่า 25 เยอะ
มาก อาจเพราะส่วนหนึ่งเขาไม่เคยรูว้ ่าจําเป็ นหรือไม่
อันนี้เกิดจากละครไทยตัง้ แต่หา้ สิบปี ทแ่ี ล้ว ปลูกฝั งมาว่าฝนตก ติดกระท่อม ติดเกาะ
เสียตัว
เด็กก็เลยรูส้ กึ ว่ามันเป็ นเรื่องธรรมดา
มันถูกปลูกฝั ง เสริม อ.แอน นิดหนึ่งว่าถ้ามองมุมกลับว่าถ้าเป็ นผู้ชายเสียตัวก่อนแต่งงาน มันไม่
ตื่นเต้น เป็ นค่านิยมของสังคมไปแล้วว่าผูช้ ายมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็ นเรื่องปกติ แต่ถา้ ผูห้ ญิงมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอันนัน้ ตื่นเต้นแล้ว ก็ออกมานําเสนอ
ชอบที่ อ.จเร พูดเมื่อกี้ เรื่องอนามัยเจริญพันธุไ์ ม่ถูกนําเสนอ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มกั ใช้เป็ นการลงโทษตัวร้ายตลอด อย่างล่าสุดทีต่ ายด้วยโรคเอดส์ พัฒนา
เร็วมากไม่กอ่ี าทิตย์ตายแล้ว นี่กเ็ กินไปนิดหนึ่ง ส่วนอีกอันหนึ่งเป็ นเรื่องการสร้างกรอบข้อปฏิบตั ิ ซึง่
มองว่าการสร้างกรอบปฏิบตั ิควรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเช่น กสทช. ผู้ผลิต ผูช้ ม หรือว่า
ภาคการศึกษา เพื่อหากรอบร่วมกันในเรื่องการจัด rating ซึ่งปั จ จุบนั ก็มแี ล้ว อยากให้มองดูว่า
เหมาะสมไหม เพราะว่าละครบางเรื่องได้ rate 13+ แล้วได้อยู่ในช่วง prime time แต่มกี ารตบจูบ มี
ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งมันไม่ควรจะได้ฉายตอนสองทุ่มครึง่ มันควรฉายตอนสามทุ่มหรือสีท่ ุ่มใช่
ไหมครับ ลองพิจารณาใหม่ เรื่องเวลาและเนื้อหา ถ้าเวลานี้ประมาณนี้ ใช้ทงั ้ ละครไทยและละครทีเ่ อา
มาจากต่างประเทศด้วย ซึง่ rating ของละครไทยและละครต่างประเทศไม่เหมือนสักทีเดียว ทีส่ าํ คัญ
ควรจะต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง อย่างพวก cable TV ทีใ่ ช้การวนฉาย บางทีละครทีเ่ คยอยู่ช่วง
หลังสามทุ่ม แต่พอรีรนั มาฉายภาคกลางวัน ซึง่ คนดูหลากหลายมากกว่า ซึง่ บทลงโทษควรจะเป็ น
บทลงโทษที่ไม่มากเกินไป อย่างเช่น โทษปรับน่ าจะรุนแรงแล้ว และสร้างเกราะในการดําเนินงาน
ร่วมกัน
ทีเ่ ขียนเรื่องเนื้อหาของละคร อยากขยายความนิดหนึ่งว่า ถ้าเผื่อเราดูละครของต่างประเทศ จะเห็น
ว่าบทบาทของผู้หญิง หรือการนํ าเสนอภาพของผู้หญิงในลักษณะที่น่ายกย่องหรือภาพลักษณ์ท่ดี ี
การยอมรับในความสามารถ จริงๆ แล้วมันก็ดี อย่าง ThaiPBS คุณหมอหน้ าใส หรือคนที่ไม่มี
ความรูอ้ ะไรเลยแต่เย็บผ้าจนสามารถส่งลูกเรียนอะไรแบบนี้ ปรากฏว่า rating มันก็ดี แต่ว่าเกิดข้อ
สงสัยว่าทําไมผูจ้ ดั ไทยไม่ลองทําแบบฉีกแนวไปบ้าง ในละกษณะทีใ่ ห้เห็นแนว เห็นมิตขิ องผูห้ ญิงที่
ค่อนข้างหลากหลาย ในละครไทยทีพ่ อจะนึกออกก็พอมีวลั ลีเป็ นแบบอย่างของความกตัญ�ูดูแลแม่
แต่ว่าหลังจากนัน้ มันก็ไม่มอี กี ก็งงเหมือนกันว่า หลังจากนัน้ ก็จะนําเสนออะไรทีม่ นั ซํ้าๆ
ขาดวัตถุดบิ ด้วย เรื่องทีจ่ ะนําไปทํามันก็ไม่ค่อยมี
ก็มองว่าละครมันจะดีจริงก็ตอ้ งย้อนไปถึงบทประพันธ์ดว้ ยว่าผูส้ ร้างบทประพันธ์จะต้องนําเสนออะไร
ทีม่ นั น่าจะแสดงถึงความเท่าเทียมทางเพศหรืออะไรหลายๆ อย่างเกีย่ วกับผูห้ ญิงทีท่ ําให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง อย่างละครทีเ่ ป็ นเอดส์ตาย น่าจะเรื่องเพื่อนรักเพื่อนริษยา ละครเรื่องนี้ผมก็เอาไป
สอนเด็กเหมือนกันว่าถ้าเรามองในแง่เจาะ จะรูส้ กึ ว่ามันนํ าเสนอเกีย่ วกับผู้หญิงเยอะมาก แต่ในมุม
ไหน อันนี้น่าคิด อย่างเช่น คริส หอวัง เขาถูกย้ายช่องมา ปรากฏว่าตารางมันเต็มหมดแล้วมันไม่มี
ช่วงให้เขาลง แล้วเจ้าของสถานีบอกว่าให้เขามาหาทีค่ อนโดคืนนี้ ตอนแรกคริสก็ต่อต้านในใจว่าเขา
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อยากจะประสบความสําเร็จด้วยความสามารถ แล้วคริสก็ไปดูหมอดูซง่ึ เป็ นผูห้ ญิง หมอดูกส็ อนเรื่อง
ขันธ์ 5ว่าขันธ์ 5 เป็ นของเน่าเปื่ อย เพราะฉะนัน้ จงใช้ขนั ธ์ 5 ให้เกิดประโยชน์สงู สุด มันก็เลยทําให้ค
ริสทีค่ ดิ ว่าจะเอาความสามารถของตัวเองทําให้ประสบความสําเร็จซึง่ มีอยู่แล้ว ก็เลยเปลีย่ นไปคอนโด
มันเป็ นการเผยแพร่ว่าขันธ์ 5 เป็ นของเน่ าเปื่ อย อันนี้ทผ่ี มตกใจเพราะว่าเอาตรงนี้มาสอนเด็ก ไม่ใช่
ว่าคนทีอ่ ยากประสบความสําเร็จต้องใช้ขนั ธ์ 5 ซึง่ เป็ นของเน่าเปื่ อยเร็วมากให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แล้วถ้าเด็กดูเฉพาะตอนนัน้ ทีห่ มอดูพดู เด็กก็จะเข้าใจว่าขันธ์ 5 เป็ นของเน่ าเปื่ อยก็เดินตามนี้ไปเลย
ไม่ได้ดตู อนท้ายว่าเป็ นเอดส์ตาย
ตอนนี้สงั เกตละครไทยหลายๆ เรื่องทีเ่ ป็ นตอนจบจะมีขน้ึ แบบธรรมะประจําวัน ทุกเรื่องเลย อาจจะ
เป็ นการ compromise เนื้อหาตรงนี้นะ ผมเดา แต่ว่าลองใช้แนวทางแบบเกาหลีได้ไหม ทีเ่ ขาประสบ
ความสําเร็จสร้าง Korean wave ก่อนทีเ่ ขาจะมาเป็ นแบบนี้ แต่ก่อนละครเขาก็น้ําเน่ าไม่แพ้บา้ นเรา
เลย แต่เขามีการปฏิวตั วิ งการ ปฏิรปู วงการละคร คือภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็เชิญผูจ้ ดั มาคุย
กันว่าว่าเราจะมีส่วนในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ compromise
อย่างไร เราจะเห็นว่าละครเกาหลีปัจจุบนั นี้เรียกได้ว่าขงจือ้ มาเองเลย เน้นเรื่องการรักนวลสงวนตัว
เคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ฉะนัน้ เป็ นไปได้ไหมว่าจะมาร่วมกันปรับระดับ จะต้องไม่ใช่แค่การนําเสนอ แต่
รวมถึงวัตถุดบิ
รูส้ กึ ว่าเกาหลีมี policy ทีม่ าจากรัฐเลย เอาวัฒนธรรมสอดแรกเข้าไปในเนื้อหา อย่างเช่นพวกอาหาร
มีบททําอาหาร ทํากิมจิ มีสถานทีท่ ่องเทีย่ วเพื่อพัฒนาประเทศเขา
เน้นไปทัง้ ระบบเลย
เขามีขอ้ บังคับ แต่ของเราอิสระ เสรี
อยากเพิม่ เติมนิดหนึ่งในแง่ของผูผ้ ลิตไทย บางทีเรารณรงค์เรื่องเนื้อหา แต่เราทําในช่วงแค่บางวาระ
โอกาส อย่างเช่นเราจะเห็นละครดีๆ เกีย่ วกับการเชิดชูแม่และบทบาทของผูห้ ญิงในช่วงวันแม่ หรือ
พ่อแล้วก็ความเสียสละของพ่อในช่วงวันพ่อ
คนไทยเป็ นอย่างนี้ พอแล้งแล้วค่อยมารณรงค์ว่าประหยัดนํ้า แล้วก็จางหายไป
ทราบว่าทีเ่ กาหลีรฐั เขาให้งบประมาณมหาศาลทีจ่ ะผลิตละครดีๆ
ในเรื่องการมีสว่ นร่วมเราควรจะบวกตัวใหญ่ไปอีกสักตัว
เกาหลีทผ่ี มมองว่าเขาช่วยนอกจากงบ ทีส่ าํ คัญเขาทํามากกว่าของ EU ซึง่ EU ก็ให้งบในการสร้าง
แต่ ท่เี ขาทํามากกว่าคือเขาหาช่องทางที่จะจําหน่ ายให้ด้วย ซึ่งอันนี้อาจจะทําให้ภาคเอกชนยอม
เพราะมันหารายได้ให้เขาด้วย แต่ของเราเอกชนเป็ นคนทําแล้วทําตามตลาด ทําตามความต้องการ
ของคน มันเลยออกมาเป็ นอย่างนี้
แต่ตลาดมันเป็ นแบบนี้ อย่างของละครไทยบางเรื่องก็ไปดังในจีน ละครทีไ่ ม่ได้เนื้อหาดีนัก ตบจูบ
นางฟ้ าทีเ่ ป็ นแอร์โฮสเตส กลับกลายไปดังทีจ่ นี ไปเลย
ทีจ่ นี เขาห้าม จีนไม่ทาํ
กลายเป็ นได้ตลาดไป ขยายตลาด
จุดแข็งตรงนี้เพราะของเรานํ้าเนาตบจูบ
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case ของจีนเขาบอกว่าผูช้ ายจีนไม่ได้ take care มันจะมี part ทีผ่ ชู้ ายดูแลผูห้ ญิงดี ผูช้ ายจีนจะไม่
ค่ อ ยมีล ัก ษณะแบบนั น้ คนจีน เลยรู้ส ึก ว่ า โหยหาผู้ช ายแบบนี้ มีข้อ น่ า สัง เกตพอเป็ น ละครดีๆ
production ก็ไม่ค่อยน่าดึงดูด ดาราทีม่ าแสดงก็เป็ นระดับแบบ no name มันเลยไม่ค่อยเกิด impact
มากเท่าไร ทีจ่ ะสร้างสรรค์สงั คม
ตอนนี้เริม่ ทําทีผ่ มสังเกต ละติจดู อะไรสักอย่าง แต่ว่านักแสดงเกิดมีปัญหาครอบครัวก่อนก็เลยทําให้
กลายเป็ นประชาสัมพันธ์ลม้ เหลวไปเลย อย่างนี้มนั ก็เริม่ เห็นนะว่ารัฐก็เริม่ เข้ามามีบทบาทแต่ว่าจะแค่
ไหนเท่านัน้ เอง ผมคิดว่าภาคเอกชนคงไม่อยากให้รฐั เข้ามายุ่งมากเกินไป
ภาคเอกชนจะเอาแค่เงินเท่านัน้ เนื้อหาเรื่องของฉัน ณ ตอนนี้วงการภาพยนตร์กเ็ รียกร้องให้รฐั บาล
สนับสนุ น แต่ให้สนับสนุ นแค่เงิน เรื่องเนื้อหาเรื่องของกู คือคนไทยจะเอาแต่ได้ จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
สังคม ซึง่ ตรงนี้มนั จะไปเปลีย่ น mind set เขาจะยากมาก ขอเสริมเรื่องละครทีอ่ าจารย์พูดว่าญี่ป่ ุน
เย็บผ้า คือในวงการโฆษณาไม่มใี ครรูจ้ กั ละครเรื่องนี้เลย มันจะได้เฉพาะในกลุ่มที่สนใจเรื่องเหล่านี้
เท่านัน้ ที่บอก rating ดี คือ rating ดีในกลุ่ มของอาจารย์เท่านัน้ ถ้าเปรียบเทียบกับจํานวน
population มันคือกลุ่มน้อยมากทีน่ กั โฆษณาไม่เคยรูจ้ กั และจะเข้าไปดูอะไรตรงนัน้ เลย
คือผมก็ไม่ได้สนใจด้านการเย็บผ้า ตอนแรกๆ ทีเ่ ปิ ดก็ไม่คดิ ว่าจะดูเพราะรูส้ กึ ว่ามันเป็ นเรื่องไกลตัว
แต่มนั มีวธิ อี ะไรบางอย่างทีส่ ะท้อน ทีน่ ําเสนอ
เหมือนคุณหมออูเมโกะ เขานํ าเสนอทัง้ ตัวละครทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงและก็มคี วามเพียรในช่วงสงครามโลก
และอยากเป็ นหมอ แต่ขณะเดียวกันก็มมี ุกอารมณ์ขนั พอเศร้าก็มอี ารมณ์ขนั มากลบ มันถึง rating ดี
มันมีทุกรส
แล้วมุมานะมาก เรารับรูไ้ ด้ถงึ ความมุมานะของคนญีป่ ่ นุ ทีห่ ลังสงคราม แพ้สงคราม
นึกมาได้อย่างหนึ่งว่าละครทีส่ นุกเพราะเขาไม่ได้ drama มากเกินไปเกีย่ วกับบางฉาก การละเมิดทาง
เพศก็มอี ยู่แต่มนั มีบทสรุป ตอนทีค่ ุยก็ตงั ้ ข้อสังเกตเหมือนกันว่าละครไทยอย่างเช่นฉากข่มขืน ฉาก
อะไรทัง้ หลาย เราจะเน้นความเป็ น drama มาก ซึ่งรวมถึงการเสนอข่าวด้วย มันเน้น drama ทุก
อย่างเลย ทําให้บางทีมนั ก็ควรจะมีตอนจบสรุปทีด่ ไี หมว่าทําผิดทําชัวกลายเป็
่
นเอดส์ แต่กลายเป็ นว่า
มันไม่ใช่ คนไม่ได้ massage นัน้ คนไปได้ความ drama นัน้ แทน ฉะนัน้ อาจจะเป็ นข้อเสนอได้ไหมว่า
ผูผ้ ลิตลดความเป็ น drama ลงหน่อย ไม่ตอ้ งเน้นอารมณ์มาก
เรื่องนี้เขาก็เรียกร้องมาตลอด แต่ผผู้ ลิตก็บอกว่าผูบ้ ริโภคต้องการดูอย่างนี้ ก็อย่างเรื่องการจูบกันจริง
แต่ก่อนไม่เคยทํา พอช่อง 7 ทํา rating มันกระฉูด มันก็ทาํ ให้ช่องอื่นต้องทําบ้าง ซึง่ จริงๆ ดาราเขา
ก็ไม่ได้อยากจะทํา แต่ทาํ ไงได้ ช่องบังคับให้ทาํ
แล้วตอนนี้คอื ฮอร์โมน ใช้นกั แสดงเด็กด้วย จูบจริงด้วย
ตอนนี้ร่างกายเด็กผู้ชายถูกใช้เป็ นวัตถุ ทางเพศเยอะมาก ทุกเรื่องเลยตอนนี้ หนังเกย์ ละครเกย์
ออกมาใช้ร่างกายเด็กผู้ชาย ถึงแม้ว่าตัวนักแสดงอาจจะอายุเกินวัยรุ่นแล้วก็ตามแต่ยงั เล่นสวมบท
กางเกงขาสัน้ มองว่ามันส่งเสริมความเป็ น pedophilia มากในสังคมเรา แล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะผูช้ าย
นะ มัน เกิด จากเด็ก ผู้ห ญิง มาก่ อ น แล้ว ตอนนี้ ม ัน มาที่เ ด็ก ผู้ช าย มัน น่ า กลัว มากเลยประเด็น นี้
เพราะว่ากฎหมายระบุชดั เลยว่าการมีอะไรกับเด็กไม่ว่าจะสมยอมหรือไม่ต่ํากว่าไม่แน่ ใจ 15 หรือ 18
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มันเป็ นความผิดอาญา แต่กลับกลายเป็ นว่าเราไปส่งเสริมความเป็ นวัตถุทางเพศของเด็กทัง้ ผู้หญิง
ผูช้ าย ละครก็ใช้แต่อาจจะไม่เท่าโฆษณา โฆษณาจะใช้ความเป็ นวัตถุทางเพศมากกว่า ของเด็กนะ
เรามองในแง่ของผูช้ ม และมองถึงในแง่ของตัวสือ่ แต่เรามองถึงความห่วงใยในตัวนักแสดงด้วย จริงๆ
แล้วในวัยของเขา ในชีวติ จริงเขาอาจจะไม่เคยได้สมั ผัสอะไรแบบนี้แต่ดว้ ยชื่อเสียง ด้วยอะไรทีม่ นั มา
ชีวติ เขาภายหลัง
ผลตอบแทน
ผลตอบแทนทีม่ นั เยอะ เขาก็ยอมทํา
แล้วพ่อแม่สนับสนุนด้วยนะ
อยากให้ขยายความต่อ ดูน่าสนใจ คือ ความห่วงใยต่อนักแสดงทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึง
แต่ จ ริง ๆ แล้ว นั ก แสดงหญิง ยอมเองนะ สัง เกตไหมบางคนก็จ ะเริ่ม ด้ว ยบทแบบนี้ บทแรงๆ
อย่างเช่นเล่นหนังหม่อมน้อย แล้วเขาจะใช้เป็ นบันไดก้าวต่อไป
ความยินยอมของนักแสดงหญิงจริงๆ ก็มาจากการทีเ่ ขาถูกหลอมด้วยกรอบกติกาสังคมแบบทีเ่ ราก็
ถูกหลอมนันแหละ
่
ก็ตกเป็ นเหยื่อเท่าๆ กัน ทีน้ีเราจะแสดงความห่วงใยอะไรให้มนั ไปปรากฏอยู่ใน
แนวปฏิบตั อิ นั นี้ดไี หม
ตอนนี้มนั เหมือนกับว่าการทีไ่ ด้เข้าไปเป็ นนักแสดงหรือเป็ นคนบนสื่อมันเป็ นช่องทางทีจ่ ะหารายได้
สร้างชื่อเสียง
มากกว่าการเรียนหนังสือไปจนจบ
การที่ casting นักแสดงกลายเป็ นเนื้อหาทีค่ นตามดูเยอะมาก กว่าจะได้นักแสดงฮอร์โมนแต่ละชุดๆ
มีคนตาม ไม่น่าเชื่อว่างานแบบนี้จะสามารถมาเป็ น content ได้
คือมันเป็ น pattern ไปแล้วเพราะค่าตอบแทนมันสูง คนก็อยากจะกระโดเข้ามาในวงการนี้เยอะ ทีน่ี
คู่แข่งเยอะ เราจะทํายังไงให้กลายเป็ นหนึ่งในนัน้ เราก็ตอ้ งแรง ถ้ามีบทจูบ เราก็ต้องจูบจริง จะได้ดงั
ขึน้ มาเป็ น Top5 หรือ Top10
ถ้าให้ลองดูข้อบังคับของฝรังเศส
่
เขาจะระบุเลย ฝรังเศสและอั
่
งกฤษจะมีอยู่อนั หนึ่ง ถ้าเป็ นการ
คุกคามทางเพศต่อเด็กตํ่ากว่าเท่าไรห้ามฉายเลย หรือห้ามผลิตเลย ถ้ามีต้องเซนเซอร์ คือเขาก็ไม่ได้
ปิ ดกัน้ การนําเสนอ เพราะไม่งนั ้ ก็จะเหมือนกรณีท่บี ้านเราโดนด่าว่าต่อให้ไม่มภี าพนี้มนั ก็มอี ยู่แล้ว
ทําไมไม่นําเสนอความจริงให้เห็น และก็มขี อ้ สรุปให้เห็นว่าต้องได้รบั ผลอย่างไร ถ้าเราห้ามเลยมันก็
ปิ ดกัน้ แต่ว่ามันน่าจะมี limit รึเปล่าเนื้อหาอันไหนนําเสนอได้ถงึ แค่ไหน อย่างเช่นเรื่องการข่มขืนเด็ก
ในยุโรปจะห้ามเลย ห้ามนําเสนอเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็ นบทประพันธ์จริงมีอยู่ในเรื่องจริง เป็ นตอนจบ
ทีห่ กั มุมก็ตาม น่ าจะมี limit สําหรับนักแสดงว่าอายุเท่านี้เล่นได้แค่น้ี ต้องห่วงนักแสดงการทีเ่ ขาถูก
expose ในเรื่องเพศ
อาจารย์ว่าน่าจะสักประมาณอายุเท่าไหร่
กฎหมายเท่าไหร่ ผมว่า 18
18
ล่วงละเมิดทางเพศ 15 ไม่ใช่หรอ
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ใช่ แต่ว่าหมายถึงคนทีจ่ ะมาเล่นไม่ควรตํ่ากว่าเท่าไร ไม่แน่ใจว่าโฆษณามันจะมีระบุหรือเปล่า
ไม่มรี ะบุ ตัวนักแสดงไม่เคยมีระบุ
แต่ทางเป็ นทางยุโรปมันจะมีระบุอย่างละเอียดเลย
เหมือนเราชอบไปคิดว่า มันเป็ น อาชีพ มันเป็ นงานศิลปะ มัน ไม่ ใช่ชีวิตจริง พอแสดงเสร็จก็ต้อ ง
สามารถทีจ่ ะลืม คือกรอบทีส่ งั คมให้ จนเราลืมไปว่าเราต้องปกป้ องสิทธิของนักแสดง
แต่เราว่าสิทธิของนักแสดงเป็ นประเด็นน้อยกว่าความเป็ นแบบอย่างให้กบั สังคม พอเขาไปเล่น เด็กที่
อยู่ในวัยเดียวกัน เห็นก็บอกว่า นันยั
่ งทําได้ นี่ยงั ทําได้ แล้วฉันจะเก็บไว้ทาํ อะไร
แล้วบางทีเด็กไปยึดว่า เขาเป็ น role model ด้วยว่าดาราคนนี้ฉันชอบมากถ้าฉันอยากดัง ฉันอยาก
สวยแบบเขา ฉันก็ตอ้ งทําตามเขา เขาเป็ นต้นแบบ แล้วเด็กจะโดนหล่อหลอมได้ง่ายมาก เด็กไม่รเู้ ท่า
ทันสือ่
เดีย๋ วนี้มแี ฟนคลับไปกรีด๊ แล้วเราจะ share ว่าต่อไปคงจะควบคุมยากขึน้ เนื่องจากว่าช่องทางมีมาก
ขึน้ จากเดิมทีวมี ี 6 ช่อง ตอนนี้มี 38 ช่อง ตอนนี้ประเทศเราผลิต content ไม่ทนั เราก็ไม่ซอ้ื content
จากเมืองนอกมาลงประมาณ 40-50% เราพยายามทีจ่ ะสร้าง content ของเราเอง ทุกช่องพยายามจะ
ผลิตรายการของตัวเอง การแข่งขันก็จะสูงมากขึน้ โอกาสที่จะปล่อยให้เด็กออกมาแสดงก็มากขึน้
เพราะฉะนัน้ แล้วใครจะเข้าไปควบคุม
อันนี้ยงั ไม่รวมพวก cable ทีเ่ ป็ นท้องถิน่ ทีแ่ บบว่าขายยาเสริมอาหาร อกฟูรูฟิดอะไรพวกนัน้ ใช้คําที่
ฟั งไม่ได้เลย อันนัน้ ยิง่ อิสระใหญ่เลย เข้าไม่ถงึ ทีจ่ ะไปควบคุม
คือ กสทช. ไม่มคี นพอทีจ่ ะไป stream คือขับรถไปต่างจังหวัดเปิ ดวิทยุแล้วตกใจว่าขายกันขนาดนี้
เลยหรอ ฟั งแล้วตกใจ
แล้วใช้คาํ หยาบไม่มเี ซนเซอร์ พูดออกมา
จริงๆ ต่ างประเทศเขามีนะ อย่างเช่นของอังกฤษเขามีหน่ วยงาน OFCOM ที่จะเป็ นคนดู เป็ น
หน่วยงานทีก่ าํ กับดูแล แต่ว่าอังกฤษเขาใช้ระบบกึง่ ๆ ระหว่างควบคุมกันเองของสมาคมต่างๆ ด้วย
แล้วก็มี OFCOM เป็ นหน่ วยงานรับเรื่องร้องเรียน สามารถสังปรั
่ บได้ BBC ยังเคยโดนปรับ ขนาด
BBC เองยังโดน ซึง่ BBC นี่ conservative สุดๆ แล้วในแง่การนําเสนอ
ขนาดเดีย๋ วนี้ BBC ยังซือ้ ข่าวได้เลย ขนาด BBC ทีเ่ ราเชื่อว่าเทีย่ งตรงมาก
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ผศ.เอกธิดา

แนวทางปฏิบตั ิด้านโฆษณาประเด็นของผู้หญิงที่ lists มาได้ ที่เราทํากันมีประมาณนี้ เริ่มต้นที่
ศีลธรรม โดยที่ศีลธรรมในนี้เขียนศีลธรรมตัวเดียวเลย ใครที่เขียนศีลธรรมช่วยอธิบายหน่ อยว่า
ประเด็นศีลธรรมคือตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
จริงๆ มันก็รวมๆ ไปในพวกเชือ้ ชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ถ้างัน้ เรื่องก็ไปก็เรื่องเพศ ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ เราจะเห็นกันมากในโฆษณาทีเ่ ป็ นสินค้า
ทีเ่ กีย่ วกับทางเพศ ซึง่ ในแง่ของการโฆษณาอาจจะหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ทาํ ยังไงทีเ่ ราจะไปกําหนดว่าไม่
ควรที่จะโชว์เนื้อหนังหรือว่าทําท่าที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร โดยที่ตรงนี้มงั มันก็จ ะเกี่ยวเนื่องกับ
ศีลธรรมของคนไทยเรา
ขอเสริมเรื่องศีลธรรม อาจจะหมายความว่าต้องมีศลี 5 เป็ นพืน้ ฐานหรือเปล่า ถ้าเรานําเสนอเนื้อหา
โฆษณาเราต้องคํานึงถึงว่ามันไปกระทบศีล 5 หรือเปล่า น่ าจะได้ประเด็นอย่างนัน้ ก็คอื ถ้ามีศลี 5
เป็ นเกราะ คือไม่เกินจริง ไม่โกหก ถ้าอยู่ในหลักศีลธรรมมันก็โอเคแล้ว
เรื่องศีลธรรมนึกไปถึงประโยชน์ทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม มันก็จ ะเป็ นศีลธรรมของ
ผูป้ ระกอบการ เจ้าของสินค้า

143

ดร.ธนัศถ์

ดร.กาญจนาภรณ์

ผศ.ดร.จเร
ดร.กาญจนาภรณ์

ดร.ธนัสถ์

ดร.วิชาติ

ดร.ธนัสถ์
อ.พิเชษฐ
ดร.ชเนตตี
อ.พิเชษฐ
ดร.ชเนตตี

นันน่
่ าจะเป็ นเรื่องจริยธรรมมากกว่า ไม่น่าจะเป็ นศีลธรรม ศีลธรรมผมมองว่าอาจจะเรื่องการลักขโมย
การโกหก เรื่องการผิดลูกผิดเมียอะไรประมาณนี้จะเป็ นเรื่องของศีลธรรม ถ้าเรื่องธุรกิจน่าจะเป็ นเรื่อง
จริยธรรมมากกว่า
ไม่ควรนํ าเสนอนัยยะทางเพศผ่านเด็ก คือบางทีเขาต้องการให้ soft ลงก็เลยเอาเด็กมาเป็ นตัว
นําเสนอแทน เช่น จํา product ไม่ได้ท่เี ด็กมีลูกโป่ งติดอยู่บนต้นไม้ แล้วมีผูห้ ญิงแต่งตัวเซ็กซี่ออก
กําลังอยู่ ใส่เสือ้ สายเดีย่ วมาหยิบให้ เด็กก็วา้ ว แล้วก้มก็เห็นหน้าอก เด็กก็ทาํ ตาโตแล้วก็แกล้งเป็ นลม
แล้วก็ลบู แขนผูห้ ญิงว่าเนียนจังเลยแล้วก็ซบ เด็กมันคิดไม่ได้หรอก แต่ผใู้ หญ่ นักสร้างสรรค์นําเสนอ
ผ่านเด็กเพื่อให้ดู soft และดูตลก เราดูทแี รกเราก็ขาํ แต่ว่ามองลึกๆ ลงไป ถ้าเข้ามาใน class นี้กค็ อื
นัยยะทางเพศผ่านเด็ก
เหมือนจะมีเขียนในนี้ใช่ไหมครับว่าจํากัดอายุผู้ทเ่ี ล่นในโฆษณา อย่างบางประเทศถ้าจําไม่ผดิ ห้าม
เด็กเล่นเลย หรือว่าบางประเทศก็ให้เด็กเล่นได้แต่ตอ้ งหลังสีท่ ุ่ม
แต่อนั นี้เราไม่หา้ มนะถ้าจะเอาเด็กมาเป็ นพรีเซนเตอร์กไ็ ด้นะ อย่างโฆษณาทีม่ นั เหมาะ เชาว์ปัญญา
อาหารเสริมสมอง นมมีไขมัน โอเมก้าอะไรพวกนี้ แต่ว่าถ้ามีนยั ยะทางเพศโดยใช้เด็กเป็ นตัวเดินเรื่อง
เราว่าไม่ใช่แล้ว อันนี้ตอ้ งห้าม
ถัดไปเรื่องความต้องการทางเพศ เราเชื่อกันว่าถ้าผูห้ ญิงแสดงความต้องทางเพศออกมามันเป็ นเรื่อง
ทีไ่ ม่งามเท่าไร ในทํานองเดียวกันถ้าเป็ นผูช้ ายแล้วแสดงความต้องการทางเพศออกมามันจะเป็ นการ
ชีน้ ําทีไ่ ม่ดี เพราะฉะนัน้ เรื่องความต้องการทางเพศไม่ควรทีจ่ ะโผล่ออกมาในเรื่องการโฆษณา ซึง่ ใน
เรื่องการใช้เสียงทีม่ กี ารปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศหรือว่าเสียงเซ็กซี่
ในเรื่องของประเด็นเพศกลุ่มเรามองว่ามันไม่ได้จําเป็ นต้องขายสินค้าเกีย่ วกับเพศแล้วเราพบว่าเอา
ประเด็นเรื่องเพศขยายไป จะซือ้ มาม่าสักซอง มันก็มาม่ากับปากอัม้ อัม้ ป้ อนไหม มันเหมือนกับว่า
เรื่องเพศมันขยายไปเยอะ แล้วประเด็นหนึ่งทีพ่ ดู ในเรื่องของการใช้เสียงพบว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ไม่
ว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายจะเป็ น ผู้ช ายหรือ ผู้ห ญิง เราพบว่ า มีเ ทคนิ ค ที่ใ ช้ส่ือ ในเรื่อ งเพศ ซึ่ง ทางด้า น
ภาษาศาสตร์จะเรียกเสียงแบบนี้ว่า breathy voice หรือ sexy voice เป็ นเสียงทีใ่ ช้ลมหายใจออกมา
เยอะๆ เช่น “ท่านผูม้ เี กียรติโปรดทราบ” เราพบว่าในโฆษณาจะใช้ เช่น “ลองใช้ดสู คิ ะ” มันเป็ นเสียง
ทีส่ อ่ื ในเรื่องของเพศ ทีม่ นั เรียกว่า sexy voice เพราะมันเป็ นเสียงของคนทีเ่ วลามีความต้องการทาง
เพศเสียงมันจะออกมาเป็ นแบบนัน้ ก็จะพบว่าโฆษณาที่ผู้หญิงลงเสียง พากย์เสียงส่วนใหญ่จะใช้
เสียงประเภทนี้ แม้ว่ากลุ่มเป้ าหมายจะเป็ นผู้ชายหรือผูห้ ญิง เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าเรื่องเพศมัน
กลายเป็ นสิง่ ทีเ่ อาไปขายคู่กบั สินค้า โดยทีไ่ ม่ได้โฟกัสทีต่ วั สินค้านัน้
ถัดไปเรื่องเหยียดเชือ้ ชาติ ศาสนา ชาติพนั ธุ์ แล้วก็ชนกลุ่มน้อย
เชือ้ ชาติในโฆษณา จริงๆ แล้วไม่ควรเอามาทําโฆษณาเลยเรื่องเชือ้ ชาติกบั ศาสนา
เพราะอะไร อยากให้อธิบายหน่อย
เรื่องนี้ถงึ แม้ไม่ผดิ กฎอะไรแต่มนั เป็ นเรื่อง sensitive โดยเฉพาะทีอ่ อกสื่อโทรทัศน์ดว้ ย เพราะคนใน
ประเทศก็มหี ลากหลายเชือ้ ชาติอยู่แล้ว หลายเชือ้ ชาติ หลายศาสนา แล้วก็ความเชื่อ ผีสาง
เกีย่ วโยงกับผูห้ ญิงอย่างไร ในมิตขิ องเชือ้ ชาติ ศาสนามันเชื่อมโยงกับความเป็ นผูห้ ญิงยังไง
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ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นในโฆษณาทางทีวกี เ็ ป็ นลักษณะของผี ผีทอ่ี อกมาเป็ นผีผหู้ ญิง ส่วนเรื่องเชือ้ ชาติ การ
แต่งกายของมุสลิมเราก็ไม่ค่อยเคยเห็นโฆษณาทีโ่ พกผ้ามาโฆษณา
แล้วก็มอี กี อันหนึ่ง ก็คอื โฆษณาทีโ่ ดนตัดไปแล้วก็คอื Dunkin donuts dark chocolate ตอนที่
ออกมาก็คอื ใช้ผหู้ ญิงเป็ นคนนําเสนอสินค้านัน้ แล้วก็อยู่ๆ ก็กลายเป็ นตัวสีดํา ซึง่ อันนี้ทอ่ี เมริกาเขา
ด่าเลย แล้ว CEO ของ Dunkin donuts เมืองไทยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกัน ที่เมืองไทยไม่ care
จนกระทังคนเขาเขี
่
ยนจดหมายไปด่ากัน Dunkin donuts อเมริกาเลยสังให้
่ ตดั Dunkin donuts ตัว
นัน้ ออก ถึงได้ตดั ออก ตอนแรกไม่ยอมตัดออกด้วยซํ้า จะเห็นได้ว่าประเด็นพวกนี้ทําไมเขาไม่ใช้
ร่างกายผูช้ ายทําไมต้องใช้ร่างกายผูห้ ญิงในการนําเสนอ จริงๆ มันก็เกีย่ วข้องกับประเด็นเรื่องการ
ใช้ร่างกายผูห้ ญิงถูกมองในสังคมว่าเป็ น sexualize อยู่แล้ว แล้วมันมีประเด็นเรื่องเชือ้ ชาติเข้ามา
เกีย่ วข้องด้วย
มีอกี อันหนึ่งทีผ่ หู้ ญิง ทีเ่ ป็ นหมี
ใช่ๆ โฆษณานํ้าดื่มอะไรสักอย่างสีชมพู ที่ว่าผูห้ ญิงผิวขาวอมชมพูเลย แล้วก็มหี มีมานัง่ อยู่ขา้ งๆ
แล้วเขาก็บอกเราช่วยคุณไม่ได้นะคุณไม่ใช่คน สักพักก็มีพ่อผู้หญิงโผล่ขน้ึ มาเป็ นแอฟริกนั แล้ว
เหมือนกับไม่ได้พูดตรงๆ แต่ ให้ความหมายโดยนัยว่าอย่างนัน้ จากดําขนาดนี้แล้วตอนหลังมา
กลายเป็ นขาวได้ขนาดนี้เป็ นเพราะว่าดื่มนํ้า คือแบบเต็มทีเ่ ลย ทัง้ เชือ้ ชาติ ทัง้ เพศ ครบเลย
เหยียดสัตว์ดว้ ยนะ
ไม่ได้แค่เหยียดคน แต่แบบว่าเหยียดสัตว์ดว้ ยนะ ฉันเป็ นคน เธอเป็ นสัตว์
คือเหมือนกับว่าถ้าผิวไม่ขาวไม่ใช่คน
เรื่องแนวทางการนําเสนอก็จะมีพดู ถึงเกีย่ วกับว่า เวลานําเสนอก็ควรจะนําเสนอให้มนั เกีย่ วข้องกับตัว
สินค้าทีแ่ ท้จริง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเอาเรื่องเพศเข้ามาเกีย่ วข้อง เช่น ก๊อกนํ้าซัลวา แทนทีจ่ ะโฆษณาว่าก๊อก
นํ้ามันดียงั ไง ทําจากทองเหลือง มันทน ยังไงก็แล้วแต่ แต่กลับกลายเป็ นว่าผู้หญิงมาแต่งตัวเซ็กซี่
แล้วก็เปิ ดนํ้า นํ้ากระเด็นใส่
เสริมนิดหนึ่งเมื่อกี้พเ่ี ขาแย้งเพราะเขาเคยอยู่ agency ใช่ไหม เขาก็บอกว่ามี pattern สําหรับการ
นําเสนอตัง้ สิบกว่าแบบ
คือจริงๆ แล้วการ create งานโฆษณา มันมี approach หรือว่าประเด็นทีเ่ ราต้องการจะดึงความ
สนใจของผูบ้ ริโภค เราจะเอาประเด็นไหนมาใช้บา้ ง ซึง่ มันมีสบิ กว่า pattern เช่น 1.เรื่องเพศ 2.เรื่อง
ความปลอดภัย 3.เรื่องความสวยความงาม เรื่องอะไรพวกนี้ ซึง่ เป็ นหลักทางวิชาการใช้มาเป็ นปกติ
แล้วเราก็สอนกันมา เพราะฉะนัน้ การที่เรานําเสนอเรื่องก๊อกนํ้าแล้วเอาเรื่องการผูห้ ญิงมาเกีย่ วข้อง
มันก็เป็ น approach หนึ่งทีท่ างวิชาการให้นําเสนอ แต่อยู่ทว่ี ่าเวลาเรานําเสนอให้เราคํานึงถึงสินค้า
หน่อย หรือว่าภาพทีอ่ อกมานัน้ ดูล่อแหลมมากเกินไป
ก็คอื ให้คาํ นึงถึงสินค้า ว่าสินค้านัน้ มันเหมาะทีจ่ ะนําเสนอเรื่องทางเพศไหม ถ้าเป็ นเรื่องถึงยางอนามัย
อะไรก็ยงั พอโอเค แต่น่ีมนั เป็ นก๊อกนํ้า มันไม่ได้เกี่ยวเลย แต่ว่าพีเ่ ขาก็บอกว่า เพราะว่าคนทําเขาตี
โจทย์ว่า consumer หรือคนซือ้ คือผูช้ าย ขายผูช้ าย เพราะฉะนัน้ อะไรทีข่ ายผูช้ ายได้ซง่ึ ก็คอื เรื่องเพศ
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คือการทีจ่ ะเอาก๊อกนํ้าแล้วมาบอกเขาว่าก๊อกนํ้านี้ดี ดีกว่าอันนู้นอันนี้อนั นัน้ มันแล้วมันก็เหมือนกัน
ก๊อกนํ้าก็เหมือนกันทุกยีห่ อ้
การตีความของผูช้ ายเป็ น set คือเหมือนกับว่าเรื่องเพศนี่ผชู้ ายคิดอยู่ได้คนเดียว มันก็เป็ นการตอก
ยํ้าภาพรวม ภาพเหมาจําของคนอยู่ดวี ่า ผูห้ ญิงไม่สนใจเรื่องเพศ ผูช้ ายสนใจเรื่องเพศ
ในอดีตเป็ นแบบนี้นะ แต่ 5-10 ปี มานี้ไม่ใช่แล้วนะ เพราะผูห้ ญิงสามารถแสดงออกถึงความต้องการ
ทางเพศได้มากขึน้ สังเกตไหมว่านิตยสารผูห้ ญิงตอนนี้มรี ูปผูช้ ายโป๊ เยอะแยะ บางเล่มสามารถทีจ่ ะ
ถ่ายกันแบบว่า กางเกงจนเห็นตรงนัน้ แล้วผูห้ ญิงในออฟฟิ ศก็ฮอื ฮากันมากแล้วเปิ ดดูเป็ นเรื่องปกติ
แล้วก็ชวนกันดู
เป็ นเรื่องน่ายินดี จะได้มคี วามเท่าเทียมทางเพศ
แต่ผมมองว่าตอนนี้ผหู้ ญิง conservative กับผูช้ ายแล้วนะ นักแสดงผูช้ ายต้องถอดเสือ้ ทุกเรื่อง เรื่อง
ไหนไม่มถี อดเสือ้ ก็ไม่ปกติแล้ว
แล้วก็อย่างโฆษณาทีเ่ ราว่า เมื่อคืนกินฝรังมา
่ ผูห้ ญิงก็สามารถแสดงออกเรื่องพวกนี้ได้เยอะขึน้ กว่า
สมัยก่อนเยอะมาก ซึ่งมันบ่งบอกได้ว่าเรายินดีท่จี ะให้เป็ นแบบนัน้ ไหมหรือว่าเรายังอยู่ในโลกของ
conservative ตรงนัน้ รึเปล่า ถัดไปเรื่องหลักมนุษยชน
แล้วในมุมมองคิดว่าจะให้มนั เป็ นยังไง มุมมองของวงนี้ อยากรูว้ ่าเมื่อคืนฉันกินฝรังมา
่ มันมีโฆษณา
แบบนี้ อยากรู้ว่ า มุ ม มองของวงนี้ ห้อ งนี้ คิด ว่ า ยัง ไง นี่ คือ ความท้า ทายใหม่ ข องบทบาทความ
หลากหลายของผูห้ ญิงในเรื่องทีจ่ ะ active ในเรื่องเพศได้ หรือว่าวงนี้อาจจะยังมองว่ามันอาจจะไม่
เหมาะกับสังคมไทย
โดยส่วนตัว เรา เราว่ าไม่เ หมาะในแง่ท่ีตัว เองจะแสดงความต้อ งการออกมาในลักษณะนี้ แต่ ตัว
โฆษณาที่เอาผู้ช ายมาเดินโชว์แ ล้วให้ผู้หญิง เช่นก๊อกนํ้ าแทนที่จ ะขายผู้ชายแล้วให้ผู้หญิงมาโป๊
เปลีย่ นเป็ นก๊อกนํ้าขายผูห้ ญิงแล้วเอาผูช้ ายมาโป๊ แบบนัน้ โดยทีผ่ หู้ ญิงไม่ได้โชว์ตวั เองว่าเกิดความ
ต้องการหรือมีความต้องการหรือว่ามาคุยเรื่องเพศเป็ นเรื่องปกติ เราว่าแนวทางแบบนัน้ ยังโอเค
มากกว่า ก็คอื เอาผูช้ ายมาเป็ นวัตถุทางเพศให้ผหู้ ญิงดูแทน แต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อคืนฉันไปกินฝรังมา
่
หรือฉันไปร่วมเพศมา
อันนัน้ มันแรงไป มันมีนยั ยะ มันสะท้อนภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงว่าเป็ นผูห้ ญิงดีไม่ควรทีจ่ ะพูดเรื่องทาง
เพศออกมาต่อทีส่ าธารณะ
ถ้ามุมมองสตรีนิยมมันโอเค แต่ถา้ จะให้ compromise หน่อย น่าจะเอาเรื่องกาลเทศะเข้ามาเกีย่ วข้อง
ด้วย เช่น ประเภทสินค้า การจัด rating โฆษณา อาจจะต้องทําให้มนั เหมือนต่างประเทศนิดหนึ่ง
ไม่ใช่ว่าโฆษณาผลิตออกมาแล้วฉายเมื่อไรก็ได้ เอาออกมาเมื่อไรก็ได้ อย่างเช่นสินค้าบางตัว เวลาจะ
ฉายจะมีเวลาระบุ
อาจารย์กาํ ลังจะบอกว่าให้เราเปิ ดกว้างก็ได้ เพื่อว่านําเสนอแบบนัน้ ก็ได้แต่มาจัด rate แทน
โฆษณาโทรทัศน์เราควบคุมไม่ได้เหมือนภาพยนตร์ เพราะมันเข้าถึงใจกลางบ้าน ใครเปิ ดดูเมื่อไรเรา
ก็ไม่รู้ แต่ว่าเราเชื่อว่าอย่างน้อยเด็กนอนก่อนสีท่ ุ่ม เราว่าผู้ใหญ่ทเ่ี ป็ น thinking subject สามารถ
เลือก เพราะเดีย๋ วนี้เขาเลือกรับสารอยู่แล้ว บางทีเราก็ไม่รดู้ ว้ ยซํ้าโฆษณาแต่เราไปดูโฆษณาทีหลัง
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บน youtube จริงๆ มันก็กรองไม่ได้อกี เหมือนกัน youtube จะไปจัด rate ยังไง แต่ถ้าเป็ นทีวมี นั
อาจจะจัด rate ได้ว่าฉายในเวลาเท่าไร
อันนี้มนั จะยากนิดหนึ่ง เพราะว่ามันเป็ นโฆษณามันมีข้อ จํากัดของมัน ก็คือเรื่องธุร กิจ อยู่แล้ว มัน
จะต้องทํายังไงให้ product ขายได้มากทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไปวางเกณฑ์เยอะๆ แบบนี้ มันก็จะ
กระทบถึงตัวเจ้าของสินค้า และก็ระยะเวลาทีน่ ําเสนอมันสัน้ มัน 30 วิ 15 วิ massage มันจะไปบอก
อะไรได้ไม่ค่อยเยอะ อย่างซัลวาถ้ามองในมุมของนักโฆษณามันดีนะ มันสร้าง unique ของมันเลยว่า
ถ้านึกถึงก๊อกซัลวาต้องเซ็กซี่ แล้วก็จะหนีไม่พน้ ภาพลักษณ์แบบนี้ แต่ถ้าจะมามองใน class นี้มนั ไม่
เหมาะหรอกเพราะ product มันไม่เกีย่ ว ก็เกีย่ วกับเรื่องกาลเทศะ แต่เราต้อง balance
สังคมไทยให้ความสําคัญกับกาลเทศะมาก ฉะนัน้ ถ้าเราจะ compromise อาจจะต้อง compromise
ในเรื่องของกาลเทศะว่าจะนําเสนอได้ถงึ แค่ไหน
ในเรื่องของการจัด rate มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของสินค้าควรจะอยู่เวลาไหน แต่ให้พจิ ารณาถึงเรื่อง
เนื้อหา อย่างกรณีของก๊อกนํ้าซัลวา ถ้าจะเอาเนื้อหาทางด้านเพศคุณก็จะต้องไปออกเวลากลางคืน
อย่างนัน้ ไป ตรงส่วนนี้เองมันน่าจะเป็ นตัวบีบนักโฆษณาทีจ่ ะได้เลีย่ งทีจ่ ะไม่นําเสนอเนื้อหาแบบนัน้
ใช่ เพราะว่าอย่างนัน้ เจ้าของสินค้าก็ไม่อยากทํา เพราะถ้าขายตอนกลางคืนเขาก็ไม่เอาแล้วเรื่องเซ็ก
ซี่
เรื่องการจัด rating มันมีปัญหา เพราะตอนนี้มนั มีสอ่ื ออนไลน์จงึ ไม่สามารถคุมได้
สือ่ ออนไลน์คุมไม่ได้เลย แต่ถา้ สือ่ โทรทัศน์มนั คุมได้
คือหมายถึงสื่อที่เราจัด rate ที่อาจารย์บอก เราไปคุมไม่ให้ออกในช่วงนัน้ แต่มนั ก็จะต้องมาโผล่
ในช่วงบ่าย
แต่โฆษณาไม่ได้ขนาดนัน้ เห็นโฆษณาบางอย่าง เช่น แชมพูทาํ ไมต้องมีผชู้ ายถอดเสือ้ แชมพูใช้สระ
ผม แล้วเรือนร่างมาเกี่ยวกับอะไร จริงๆ ถ้าเป็ นเมืองนอกอย่างนี้ต้องไปอยู่หลังสามทุ่มเลยที่โชว์
เรือนร่างขนาดนัน้ แต่บา้ นเราออกแต่เช้าเลย เด็กก็ดู โฆษณาแชมพู ณเดชน์ถอดเสือ้ โชกุบุส ึ
ซึง่ กฎเกณฑ์อนั นี้เรายังไม่เคยรูว้ ่ามีเรื่อง sex appeal เข้ามาแล้วเราต้องมีการกําหนดในการออก
ระยะเวลา แต่เท่าทีร่ กู้ ค็ อื แอลกอฮอล์ แต่สว่ นเนื้อหาเรายังไม่เคยรูว้ ่าเขามีการจัด rating ทีเ่ มืองนอก
ยังไงเราจะลองศึกษาเพิม่ เติมดู
เหมือนกับมีคนร้องเรียน
ร้องเรียนก็โอเค แต่เราว่ามันไม่คดิ ว่ามีกฎห้ามออก เพราะทางอเมริกาอิสระกว่าเรามาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พวกฝรังเศส
่ เห็นหน้าอกของผูห้ ญิงได้ เห็นเรื่องเพศของผูช้ ายได้ปกติ คือหนัง โฆษณาเห็น
เพศอะไรพวกนี้ แก้ผา้ ได้เป็ นเรื่องปกติ ยกเว้นแค่หา้ มมีภาพทีท่ าํ กันหรือว่าอวัยวะเพศผูช้ ายแข็งตัว
ทีอ่ งั กฤษ เพศชายเห็นได้แต่หา้ มเกิน 45 องศา ซึง่ ก็หลังสามทุ่ม คือหลังสามทุ่มจะโป๊ แค่ไหนก็ได้แต่
ห้ามแข็งตัว 45 องศา
หรือว่าทีญ
่ ป่ี ่ นุ หลังตี 1 คุณสามารถทีจ่ ะเปิ ดทีวที เ่ี ป็ นหนังร่วมเพศกันได้ แต่ว่าร่วมเพศของเขาก็จะ
เป็ นภาพมีจก๊ิ ซอว์ mosaic ทีไ่ ม่ให้เห็นตรงนัน้ เราก็จะเห็นเป็ นหนัง x เลยแต่ว่าออนแอร์ได้หลังตี 1
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เมื่อกีท้ อ่ี าจารย์พูดเรื่องออนไลน์ เพราะเดีย๋ วนี้มนั ไม่ได้ออกแค่ทวี ี โฆษณามาลง youtube หมดเลย
แต่ว่าผมเห็นโฆษณาต่างประเทศถ้ามันติด rate มากๆ พอคลิกเปิ ดมันก็จะต้องให้ผู้ชมคลิกว่า
ยอมรับนะว่าภาพมันกราฟฟิ คนะ ฉะนัน้ เกิน 18 มันก็พอลดในแง่ของผูช้ มได้
เขาพยายามจะทํา อย่างใน youtube ถ้ามีเนื้อหาเกินกว่า 18 เขาก็จะให้ register ก่อนว่าอายุ
มากกว่า 18 แต่ถ้าน้อยกว่าเขาจะไม่ให้ดู แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ มันก็ควบคุมไม่ได้ เพราะเวลาเรา register
เราก็โกงกันได้ เรามี user ตัง้ หลายอัน
เด็กสมัยนี้เก่ง ไวมาก
เด็กสมัยนี้ไม่ดทู วี ดี ว้ ยซํ้า
ก็เลือกดูในเรื่องที่ตวั เองอยากดูใน ipad ถัดไปเรื่องหลากหลายของเพศสภาพซึ่งอยากให้นําเสนอ
ออกมาในแง่บวกมากกว่าทีจ่ ะพูดถึงแง่ลบ อันนี้สดั ส่วนของชายหญิงแล้วมี question mark ไม่ทราบ
ว่าของใคร
พอดีเห็นที่อาจารย์เขานํ าเสนอเรื่องสัดส่วนของชายหญิงที่ควรจะ balance กัน เพราะฉะนัน้ ใน
โฆษณาผมจะถามว่าควรมีไหมในประเด็นนี้
เราคิดว่ามันยาก แล้วไม่ม ีความจําเป็ นที่ต้องไปกําหนด เนื่องจากว่าอันนี้มนั จะแปรเปลี่ยนตาม
ประเภทของสินค้าทีม่ นั มีขายอยู่ ถึงแม้ว่าสินค้าจะเป็ นผูช้ าย เขาก็เอาผูห้ ญิงมาโฆษณาได้ ในขณะที่
สินค้าผูห้ ญิงก็เอาผูช้ ายมาโฆษณา ซึง่ อันนี้มนั อยู่ท่ี approach ทีเ่ ราต้องการทีจ่ ะให้เกิด appeal เรื่อง
จรรณยาบรรณนักโฆษณาก็ในเรื่องของค่านิยมที่ผดิ ที่ไม่ควรที่จะส่งเสริมหรือสร้างค่านิยมที่ผิด
โฆษณาเกินจริง อย่างเช่น ครีมทาแล้วผิวเด้ง ผิวขาว กินแล้วผอม อ้วน อะไรอย่างนี้ และเรื่องการ
แสดงภาพลักษณ์ทด่ี ี การแต่งกายทีไ่ ม่โป๊ ไม่เปลือย การดื่มเหล้า ซึง่ เรื่องการดื่มเหล้า กบว. ไม่ให้
ออกอยู่แล้ว เรื่องการเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
หัวข้อมันเกีย่ วกับผูห้ ญิงยังไง
การทีเ่ ราเห็นผูห้ ญิงดื่มเหล้า สูบบุหรีเ่ ป็ นภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดี หรือว่าการแต่งกายโป๊ เปลือย อย่างเช่น
สิน ค้าที่เ ป็ นชุ ด ชัน้ ใน ชุด ว่ า ยนํ้ า เขาก็จ ะเอาสรีร ะของผู้ห ญิง มาใส่เลย ถ้า เราเทีย บกับ ประเทศ
มาเลเซียที่เป็ นมุสลิม เขาจะมีกฎว่าห้ามเอาเรือนร่างของคนจริงๆ มาใส่ทําในโฆษณา ต้องใช้เป็ น
หุ่นทดลอง
อย่างของไทย ถ้าเป็ นเมื่อก่อนโฆษณาเสือ้ ชัน้ ในก็จะใช้พรีเซนเตอร์ทเ่ี ป็ นฝรัง่ แต่เดีย๋ วนี้เปลีย่ นไป
พรีเซนเตอร์เป็ นดาราเป็ นคนไทยก็ใส่เลย อย่างชมพู่ ยุคสมัยมันเปลีย่ น ผูห้ ญิงกล้ามากขึน้ คนกลับ
มองชื่นชม อย่างเรายังมองเลยว่าสวย หน้าอกสวย หุ่นสวยอะไรอย่างนี้ ก็เริม่ เปลีย่ นไปด้วย ก็ต้อง
balance ให้กบั สังคมไทย ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยไปด้วย แต่จะหาจุดตรงกลางได้ยงั ไง
จริงๆ มันมีกฎหมายว่าตราบใดทีไ่ ม่เห็นหัวนมแบบนี้ อยู่ทว่ี ่าเรายึดตามกฎหมายรึเปล่า
อันนัน้ พูดถึง ในมุมมองของสังคมที่เ ปลี่ยนไป ความกล้าแสดงออกของผู้หญิง ไทยมากขึ้น อย่า ง
เมื่อก่อนนี้กไ็ ม่ใช่ ถ้าเป็ นพรีเซนเตอร์ชุดชัน้ ในก็เป็ นฝรังหมดเลย
่
แต่เดีย๋ วนี้กไ็ ม่ต้องแล้วคนไทยนี่
แหละแสดงได้เอง
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การไม่เห็นหัวนมอันนัน้ ก็มกี ําหนดอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบตั ิ จําได้ไหม ลูกเกดทีป่ ิ ดนิดเดียวก็คอื ไม่
เห็นหัวนมจริงๆ เรื่องการจัด rating โฆษณา เป็ นการจัดที่เนื้อหา โดยที่ไม่ได้ดูตวั สินค้า เรื่อง
องค์กรวิชาชีพคนที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนควบคุมในการโฆษณามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น
สถาบันการศึกษา สมาคมนักโฆษณา สือ่ สารมวลชน กระทรวงวัฒนธรรม สคบ. แล้วก็ กสทช. เอง ก็
น่าจะให้ความรูแ้ ละควบคุม ซึง่ กสทช. ควรจะรณรงค์และให้ความรูก้ บั ผูบ้ ริโภค และ สคบ. ก็น่าจะรับ
ร้อ งเรีย นเรื่อ งโฆษณาที่ไ ม่ เ หมาะสม แล้ว ก็ห น่ ว ยงานเหล่ า นี้ ค วรจะมีบ ทบาทที่ช ัด เจน และมี
บทลงโทษทีช่ ดั เจนสําหรับนักโฆษณาทีท่ าํ ผิดกฎ สุดท้ายก็คอื เรื่องการกําหนดอายุผแู้ สดง
สคบ. มีคณะกรรมการอะไรโฆษณาไหม
คือ จริง ๆ แล้ว ณ ตอนนี้ เ ขาให้เ ซนเซอร์ ก ัน เอง โดยที่ใ ห้ช่ อ งทุ ก ช่ อ งส่ ง ตัว แทนมาเข้า เป็ น
คณะกรรมการเซนเซอร์ เหมือนกับว่าให้แต่ละองค์กรควบคุมกันเอง ซึง่ ควบคุมได้ 100% ไหม มันก็
ไม่ได้ 100% เพราะว่าทุกคนทีเ่ ข้ามาล้วนแต่มผี ลประโยชน์ซ่งึ กันและกัน ถ้าหนังโฆษณาออกไม่ได้
เวลาเขาก็จะโดนตัด เพราะฉะนัน้ แล้วมันก็จะเข้ามาเกีย่ วข้อง คณะกรรมการก็จะเป็ นคนจากสถานี
ต่างๆ และคนจากบริษทั โฆษณา ซึง่ คนจากสถานีเขาจะใช้ช่อง 3 และช่อง 7 เป็ นหลักเนื่องจากเป็ น
2 ช่องทีม่ ผี ชู้ มมากกว่าช่องอื่นๆ ในวงการก็จะพูดกันว่า ถ้าวันไหนช่อง 3 หรือช่อง 7 เป็ น head
แล้วผ่าน 2 ช่องนี้ หรือว่าช่อง 7 ให้ออกอากาศได้ ช่องอื่นก็จะออกได้ แต่ถา้ ช่อง 7 ไม่ให้ ช่องอื่นก็จะ
ไม่ได้ออก ซึงเราก็ช่นื ชมช่อง 7 ทีเ่ ขามีกฎค่อนข้างเข้มงวดรวมทัง้ ไทยรัฐเช่นกัน โดยไทยรัฐการทีเ่ รา
จะโฆษณา ทุกชิ้นต้องส่งให้เขาดูก่อน แล้วเขาก็จ ะตรวจละเอียดมาก ส่วนเรื่องภาพโป๊ เปลือยเขา
ไม่ได้พิจารณา เขาจะดูเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ถ้าโฆษณาคอนโดมิเนียมจะต้องมี
ตัวเลข ทีด่ นิ การจดทะเบียนทีช่ ดั เจน ถ้าไม่มกี จ็ ะให้กลับไปทําใหม่ หรือการจัดโปรโมชัน่ ถ้าไม่ได้
บอกว่าได้รบั อนุ ญาตจากตํารวจเมื่อไร ยังไง มีการจับฉลากเมื่อไร อะไรอย่างนี้กใ็ ห้กลับไปทําใหม่
หรือว่ามีคําพูดทีเ่ วอร์เกินความเป็ นจริง ใช้แล้วขาวภายใน 2 วันก็ต้องเอาหลักฐานมาโชว์ให้เห็นว่า
มันขาวจริงภายใน 2 วัน
เพราะว่าสือ่ จะโดนปรับด้วยเพราะกฎหมายกําหนดไว้ ทัง้ ผูท้ ล่ี งโฆษณา เจ้าของสินค้า และตัวสือ่ ด้วย
สือ่ ก็เลยต้องเข้มงวด
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แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการข่าวโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิ ง
หัวข้อประเด็นข่าว/ภาษาข่าว

ผศ.ดร.ต่อตระกูล

ภาษาข่าวมีประมาณ 5 ประเด็นทีเ่ ราสรุปมา คือ 1.เรื่องของภาษาข่าวในลักษณะวรรณกรรมเชิงลบ
มีการตัง้ ฉายาต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ทอมโหด แม่ใจร้าย 2.เรื่องระดับของภาษาทีใ่ ช้ ภาษาทีเ่ ราเจอ
ในข่าวมักจะเป็ นเรื่องการดูถูก การกดทับว่าผูห้ ญิงต้อยตํ่ากว่า 3.ภาษาข่าวควรเน้นเรื่องความเป็ น
จริง ไม่เน้นภาษาทีก่ ารสร้างอารมณ์รุนแรง drama ในข่าว มันไม่ใช่ความจริงแล้ว มันเน้นตีไข่ใส่สี
เพิม่ เข้าไปในข่าว มันจะกลายเป็ นนิยายเรื่องหนึ่งให้ชวนติดตาม บางทีมนั เป็ นเรื่องทีห่ นักๆ เรื่อง
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ใหญ่ เหมือนดูนิยายทีเ่ ราจะรับมันได้แต่ความจริงเราก็ไม่ควรจะทําอย่างนัน้ 4.ภาษาทีใ่ ช้จะเห็นว่ามี
การอธิบายขัน้ ตอนต่างๆ ของการล่วงละเมิดทางเพศละเอียดมากว่าทําอะไรยังไง จริงๆ มันไม่
ควรทําเพราะมันเหมือนการข่มขืนซํ้า ผลิตวาทะกรรมซํ้า ก็จะมีความรุนแรง
เหมือนสอนเรื่องเพศศึกษาทางอ้อม
ในเรื่องของการพาดหัวข่าว ข่าวทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงจะเน้นเรื่องรูปร่างหน้าตา สรีระมากกว่าผูช้ าย ผูช้ ายจะ
เป็ นเรื่องความสามารถทํานองนัน้ ไป ผูห้ ญิงจะเป็ นคนละเรื่องเลย มีใครจะเพิม่ เติมอะไรไหมครับเรื่อง
ของภาษาข่าว ถ้าไม่มปี ระเด็นถัดไป เรื่องประเด็นข่าวเราสรุปไว้ 7 หัวข้อ 1.ข่าวทีเ่ ราเจอ ประเด็น
ข่าวที่นําเสนอจะเป็ นเรื่องอ่อนไหว การคุกคามทางเพศ การละเมิดทางเพศ การเหยียดหยามทาง
เพศ ข่าวผูห้ ญิงทีเ่ ราเจอจะเป็ นแบบนัน้ เราอยากจะให้มกี ารนําเสนอเรื่องของความสําเร็จของผูห้ ญิง
ในหลายๆ ด้าน จากข่าวจะยกผูช้ ายซะส่วนใหญ่ อยากได้ในเรื่องของความสามารถผูห้ ญิงในเรื่อง
ของเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม หน้าทีก่ ารงาน ครอบครัว และภาวการณ์เป็ นผูน้ ํา ระยะที่
ผ่านมาจะเห็นว่าผูห้ ญิงกับการเมืองจะเป็ นด้านลบซะส่วนใหญ่ ผูห้ ญิงโง่ ผูห้ ญิงโชว์ความเปิ่ นออกมา
ก็อยากจะขอให้เปลี่ยนมุมมองมากกว่า อีกอย่างหนึ่งผู้หญิงอาจจะไม่ได้เป็ นผู้หญิงในเมือง ผูห้ ญิง
ท้องถิน่ ยังไม่มปี ระเด็นนี้เท่าไร ความเป็ นผูน้ ําของสังคมท้องถิน่ เราจะไม่ค่อยเห็น อยากให้โชว์ความ
ดีความเก่งมากกว่าทีจ่ ะบอกว่าผูห้ ญิงคนนี้สวย สวยจากศัลยกรรมใดๆ ก็ตามจนทําให้สงั คมมองว่า
ศัลยกรรมคือทางผ่านที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จและได้รบั การยอมรับในสังคม ประเด็นที่มกี าร
นําเสนออีกก็เป็ นประเด็นเรื่องศีลธรรม การชูส้ าว การขายบริการ ทําแท้ง อุม้ บุญ แอลกอฮอล์แล้วก็
ยาเสพติด ประเด็นที่มีการนํ าเสนอผู้หญิงเหมือนกัน เรื่องของข่าวกีฬา เน้ นเรื่องความสําคัญและ
ความสามารถของนักกีฬาผู้หญิงให้เท่าเทียมกับนักกีฬาชาย ซึ่งก็จะเห็นเมื่อกี้มตี วั อย่างในกลุ่มก็
บอกว่าผูห้ ญิงกลายเป็ นเรื่องสัดส่วน เรื่องสรีระกับชุดกีฬาสวยงาม เป็ นยังไง พอผูช้ ายก็จะบอกเรื่อง
ความสามารถในเชิงกีฬา ประเด็นทีอ่ ยากให้นําเสนอเพิม่ เติมคือความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว
และอาชญากรรม อยากจะเพิม่ นิดหนึ่งด้วยว่า ความรุนแรงเสร็จแล้วจะมีทางออกแก้ปัญหาอย่างไร
ไม่งนั ้ มันก็เป็ นแค่การผลิตและเล่าสูก่ นั ฟั งว่ามันมีความรุนแรงประเภทไหนบ้าง สุดท้ายทีเ่ ป็ นประเด็น
ทีฮ่ อ็ ต ทีส่ ดุ ทีเ่ ราอาจจะมีกฎหมายเพิม่ เติม อย่างเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องของ
ผูห้ ญิงทีจ่ ะมีกลุ่มของเลสเบีย้ น ทอม ดี้ หรือว่า trans ทัง้ หลายแหล่ ก็จะเป็ นประเด็นข่าวทีเ่ ราได้ลอง
กรุ๊ปกันมาจากในห้อง
ถ้าเกิดว่าเอาไปเสนอ กสทช. น่ าจะเป็ นข้อสังเกตในการดําเนินรายการข่าวทุกประเภท เพราะถ้า
บอกว่ารายการข่าว สือ่ เขาอาจจะใช้ช่องว่างได้ว่า ถ้างัน้ รายการเล่าข่าวไม่เกีย่ ว เพราะจริงๆ ถ้าเรา
ดูตอนนี้รายการข่าวทีไ่ ด้รบั ความนิยมคือรายการเล่าข่าว ซึง่ ส่วนมากพวกนี้จะเน้น Dramatize ทุก
อย่างเลย ซึง่ จริงๆ ถ้ารวมต้องรวมรายการข่าวทุกประเภท
ซึง่ อาจจะต้องรวมพวกรายการสถานการณ์ news talk อะไรพวกนัน้ รายการข่าวทัง้ หมดเป็ นกลุ่ม
เดียวกันเลย
ใครเคยเห็นคลิปการอ่านข่าวของยุโรปตะวันออก ทีผ่ หู้ ญิงอ่านไปแล้วค่อยถอดเสือ้ มันเป็ นของจริง
ไหม
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จริง แต่ว่ามันเป็ นรายการทีอ่ ยู่ในช่องอย่างว่าอยู่แล้ว มันไม่ใช่ช่อง main stream ของเราก็เคยทํา
grammy ทํา แต่เป็ นผูส้ อ่ื ข่าวผูช้ าย เป็ นพวกดีเจมาอ่านแล้วก็ถอดๆๆๆ ท้ายสุดก็เหลือแต่กางเกง
นี่คอื บ้านเรามีแล้ว แต่ว่าไม่ได้รบั ความนิยม เหมือนว่าจะอยู่แค่เดือนสองเดือนก็หายไป
ของเราก็มแี บบว่าพยายามแต่งกาย อย่างพยากรณ์อากาศช่อง 7 กางร่ม ใส่ชุดต่างๆ Custum แต่
ไม่ได้ไปนัยยะทางเพศหรือล่อแหลม เพียงแต่ให้มนั มีสสี นั
อยากเสริมเรื่องราวภาษาข่าว จริงๆ แล้วคําว่าภาษาจะเหยียดไม่เหยียด มีวจิ ยั ไว้แล้วทัง้ เรื่อง head
speech หรือเรื่อ งอะไรก็แ ล้วแต่ ว่า ถ้าเกิด เราจะใช้ภ าษาแบบนี้ ในการพาดหัว มัน จะขึ้นเป็ น
เปอร์เซ็นต์เลยว่ามีแนวโน้มทีว่ ่าคุณจะเหยียดกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ต้องเก็บคํานี้ บริบทแบบเยอะมาก
คือคําหนึ่งคําสามารถเกิดได้หลาย commerce มาก ฉะนัน้ เมื่อมันไปปรากฏเลยว่าอันนี้มแี นวโน้มที่
คุณจะเหยียดหรือไม่ ซึ่งเคยตัง้ โครงการกับอาจารย์ต่อจะขอทุน กสทช. ทําโปรเจ็คนี้ เพื่อที่ว่าทุก
สํานักข่าวจะได้เอาไปใช้ ระมัดระวังเรื่องของการใช้ภาษาที่อาจจะเป็ นเชิงลบหรือว่าเชิงเหยียด แต่
ตอนนี้ ย ัง ไม่ ไ หน ถ้ า ท่ า นมี โ ครงการที่ จ ะทํ า ก็คิ ด ว่ า น่ า จะเป็ นประโยชน์ ม ากในแวดวงของ
สื่อสารมวลชน เพราะว่าบางทีคําปรากฏโดดๆ มันไม่ได้มอี ะไร แต่พอไปอยู่ในบริบทมันกลายเป็ น
เชิงเหยียดขึน้ มา ซึง่ มันต้องใช้ data เยอะมาก
ช่วยยกตัวอย่างสักคํา สองคําเผื่อจะเอาไปใส่
เหยื่อตกปลา เราไม่รสู้ กึ ว่ามันเหยียด แต่พอมันเป็ นข่าวแล้ว เช่น เหยื่อโดนข่มขืน อย่างที่ อ.แอน
โชว์ ก็กลายเป็ นเหยียดไปแล้ว นี่กค็ อื บริบททีม่ นั แตกต่างกันจากคําคําเดียวกัน ให้ความรูส้ กึ ทีม่ นั
แตกต่างกันใช่ไหม
ใช่ครับ เพราะฉะนัน้ เราต้องเก็บข้อมูลเยอะพอสมควร ในส่วนของตัวภาษาเองจริงๆ แล้วเข้าไปลึก
ถึงขนาดทีว่ ่าใน social media เวลามีคน comment มัน establish หรือเปล่า มันกําลังแสดงทัศนคติ
ในเชิงลบ หรือว่าคุณกําลังดูถูก เหยียดหยาม ดูหมิน่ ใครรึเปล่า แบบนี้มนั สามารถไปถึงตรงนัน้ ได้
ภาษาเขียนมันไม่ได้แสดงอารมณ์ แล้วบางทีเราไปอ่านคน comment ซึง่ บางทีเขาไม่ได้คดิ อะไร แต่
เราคิดเองโดยทีเ่ ราเอาความรูส้ กึ ของเราไปจับกับสิง่ ทีเ่ ขาเขียน
อันนี้กม็ งี านวิจยั ออกมา พวกภาษาในอีเมล์ หรืออะไรทีม่ นั ไม่ม ี non verbal มีโอกาสจะตีความผิด
70% ขึน้ เพราะมันไม่มนี ้ําเสียง
ภาษามันดิน้ ได้
แต่โครงการนี้ท่เี ขาทํา เขาเอาคนมา key มันจะบอกเปอร์เซ็นต์ แต่ตรงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกเป็ น
exactly มันจะเป็ นลักษณะ scale แล้วก็ในส่วนประเด็นข่าว ก็คดิ ว่าประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับผูห้ ญิง
เท่าทีไ่ ปดูกจ็ ะเห็นว่ามันมักจะเป็ นประเด็นในแง่มุมทีค่ ่อนข้างลบ เราเคยเป็ นนักข่าวมาก่อนเราก็ดู
ภาพสะท้อนตัวเองว่า ตอนทีเ่ ราเป็ นนักข่าวทําไมไม่ทาํ ข่าวในมุมบวก มุมบวกเราไม่รสู้ กึ ว่ามันไม่เป็ น
ข่าว มันไม่มี impact มันไม่น่าสนใจ แต่ถ้ามันเป็ นประเด็นลบ เป็ นเหยื่อถูกข่มขืน เราก็อยากจะได้
ข้อมูลให้ละเอียดที่สุด คือเราเคยผ่านกระบวนการนี้มาก่อน เราก็คดิ ว่าสิง่ สําคัญคือต้อง mind set
จริงๆ ของสื่อมวลชน ซึง่ มันต้องไป set ใหม่ว่าถ้าเขาเป็ นญาติคุณหรือว่าถ้าเขาเป็ นเพื่อนคุณ เขา
เป็ นคนในครอบครัวของคุณ น้องสาวคุณ หรือว่าเขาเป็ นแม่คุณแบบนี้ คุณจะนํ าเสนอในระดับไหน
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ในแง่มุมไหน ผมรู้สกึ ว่าต้องมีการเทรสหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อปรับกระบวนทัศน์ในเรื่อง
ของความคิดของสือ่ ทีท่ าํ งานด้านนี้โดยเฉพาะ
ถ้าอย่างนัน้ ขอเสริมอาจารย์นิดหนึ่ง ถ้าอาจารย์พดู อย่างนี้กค็ อื เน้นในเรื่องสัดส่วนหรือการให้น้ําหนัก
ของข่าว ก็คอื เดิมเราจะให้น้ําหนักของข่าวกับข่าวทีร่ ุนแรง ข่าวข่มขืน ข่าวอะไรแบบนี้ เราจะต้องรีบ
ทุกคนจะต้องรุมเข้าไป หรือข่าวทะเลาะตบตี แย่งกัน ดาราเลิกกับแฟนอะไรอย่างนี้ แต่ ว่าถ้าเรา
กําหนดสัดส่วนของข่าวควรจะเน้นไปในทางเชิงสร้างสรรค์ คือนักข่าวให้ความสนใจหรือทําข่าวใน
ประเด็นทีม่ นั เป็ นเชิงบวก
ขอเสริมตรงนี้เพิม่ เติม ถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนปริญญาโทกัน มันจะมีทฤษฎีการเปิ ดรับ
ข่าวสารและการเลือกข่าวของพวกเรากันเอง เราได้ธมี เกี่ยวกับความรุนแรง อาชญากรรมพวกนี้
มากกว่า เพราะฉะนัน้ แล้วนี่คอื ความสนใจของคนทัวไป
่
ถูก แต่ว่าทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ก็ไปย้อนทฤษฎี Gate keeper นักข่าวเป็ นผูเ้ ลือกสรร ถ้าเรากําหนด เพราะ
นักข่าวเป็ นคนนําเสนออยู่แล้ว ต่อให้คนอยากดูแค่ไหน แต่ถา้ เรานําเสนอสัดส่วนให้มนั น้อยลง ไม่ใช่
ว่าไม่นําเสนอเลย เราเป็ น Gate keeper ไง เราเน้นข่าวเชิงสร้างสรรค์ ให้น้ําหนักมันมากกว่า แต่ขา่ ว
อาชญากรรมเราก็นําเสนอแต่ว่าให้มนั เพลาๆ หน่อย
ก็คดิ ต่อไป คนทําธุรกิจพวกนี้มนั ไม่ใช่มแี ค่เล่มสองเล่มสามเล่มทีจ่ ะพูด มันแข่งขันกัน เพราะฉะนัน้
แล้วมันเกิดการแข่งขันกัน มีธุรกิจเข้ามาเกีย่ วข้อง เกีย่ วข้องกับกําไรขาดทุน ทําอย่างไรเขาจะขายได้
มากทีส่ ดุ
มันก็เหมือนโฆษณา แต่ว่าเราอาจจะต้องเสริมเข้าไปได้ไหม
ตัวนักข่าวเองก็โดนสํานักพิมพ์ในการทีว่ ่าคุณต้องได้ข่าว แล้วพอตัวเองได้ข่าวมาช้ากว่าคนอื่นหรือ
ว่าเรื่องอื่น ก็โดนอีก เนื้อข่าวได้มาไม่ลกึ พอหรือว่าไม่เผ็ดร้อนพอให้คนจะตามก็โดน บก. ตําหนิ
หรือว่ามันจะกลายเป็ นปั ญหานี้หรือเปล่า เขียนกฎมากๆ กลายเป็ นว่าต่อไปจะเป็ นนักข่าวหรือเป็ น
ผูป้ ระกาศข่าวต้องมี license
เราสงสัยมากเลย ผู้ประกาศข่าวหรือดีเจ สมัยก่อนมันต้องไปสอบใบผู้ประกาศ เดีย๋ วนี้ไม่ต้องสอบ
แล้ว
มีอบรม ก็คอื ต้องผ่านการอบรมอันนัน้
แต่จริงๆ ควรจะสอบนะ เพราะสมัยก่อนสอบกันจริงจังมาก
สมัยก่อนทีส่ อบ สอบแค่อ่านออกเสียง แต่ไม่เคยสอบจริยธรรม ฉะนัน้ ใครอ่านชัดก็ได้ใบประกาศนัน้
ไป แต่ว่าความรูใ้ นเรื่องจริยธรรมสือ่ ไม่มี
ตอนนี้มแี ล้ว ต้องผ่านการอบรม 3 ระดับ และต้องเรียนตามจํานวนเท่านี้ๆ ชัวโมง
่
และก็มวี ชิ าสอน
ประหนึ่งเราได้เรียน ป.ตรี ใหม่
แล้วหลักสูตรที่ อ.เอกธิดา บอกต้องเรียนผ่านกฎหมายจริยธรรมสือ่ ด้วย ในทุกระดับจะได้
ซึง่ อันนี้บงั คับทุกคนไป
ของ กสทช. ซึง่ กสทช. จะไปร่วมกับมหาวิทยาลัยทีม่ คี ณะนิเทศศาสตร์
นันคื
่ อทุกช่องทีม่ ตี อ้ งส่งมา
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คนทัวไปก็
่ มาได้ ทีอ่ ยากจะมา
เขาบอกว่าอีก 2 ปี ขา้ งหน้าจะมีการกําหนดในราชกิจจานุเบกษาว่าต้องมีใบประกาศถึงจะสามารถพูด
ได้
จะเป็ น licence ต่อไป
เมื่อ 5 ปี 10 ปี ทผ่ี ่านมามันไม่มกี ารประกาศใช้เลย ภาษาก็ไม่ชดั ตัวควบกลํ้าก็ไม่มี แถมยังพูดจาไม่
ค่อยสุภาพ
เนื้อหาก็ไม่แน่น ตอนนี้ดที ล่ี ุกขึน้ มาทํา
พอดีเพิง่ นึกขึน้ มาได้เรื่องประเด็นข่าว คือที่เราพูดว่าสัดส่วนให้น้ํ าหนักของผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิงใน
บางเรื่องใช่ไหม คือถ้าลอง อันนี้เป็ นแนวคิดสุดโต่งคือกําหนดสัดส่วนเลยว่าจะต้องมีสดั ส่วนอันนี้ให้
มันใกล้สมดุล แต่น่าจะยากมาก
เราว่าเป็ นไปไม่ได้ เนื่องจากข่าวทีม่ นั เกิดขึน้ มันควบคุมไม่ได้ คือ gate keeper เราสามารถเลือกได้
แต่ในแง่ของข่าวทีม่ นั เกิดขึน้ เราไม่สามารถจะแยกแยะหรือว่าไปกําหนดได้หรอกว่าข่าวนี้มนั จะเกิด
อะไรยังไง แล้วบังคับตามทีเ่ ขาบอกว่า สัดส่วนผูห้ ญิง 50 ผูช้ าย 50 ก็จะต้องโดนว่าคุณเอาเกณฑ์
อะไรมากําหนด แค่ digital tv ทีเ่ ขาบอกว่าช่องข่าวทัง้ หมด 24 ช่องทีป่ ระมูลกันไป ช่องข่าว 6 ช่อง
ช่องเด็ก 4 ช่อง ช่องข่าวมันยังบิดเอาทีว่ ่า ข่าวจากเดิม 80% บันเทิง 20% ก็ไปต่อรองเหลือข่าว
60% บันเทิง 40% หรือข่าวเหลือ 50% หรือ 40% แล้วก็มบี นั เทิง 60% เพื่อทีใ่ ห้ช่องตัวเองอยู่รอดได้
แล้วช่องเด็กเราก็คดิ ว่าจะมีการ์ตูน มีแต่รายการเด็กทีส่ ร้างสรรค์ ปรากฏว่าไปเอาละครฝรังที
่ เ่ ป็ นเด็ก
วัยรุ่นของเขาซึ่งมีเนื้อหาที่ เด็กวัยรุ่นของเขากับเด็กวัยรุ่นของเรามันต่างกันมาก มันก็จะมีเรื่องรัก
เรื่องนู้น เรื่องนี้เข้ามา โดยเฉพาะของฝรังมั
่ นก็จะโตกว่าของเรา มันก็จะโดนบิดเบือนไปในลักษณะนี้
เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยที่ กสทช. เองก็ยอม จาก 80-20 กลายเป็ น 60-40
ไม่เข้มแข็ง เพราะการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างทีวพี ลู ไปประมูลช่องข่าวมา แทนทีจ่ ะทําข่าวจริงๆ ก็บอกว่าก็ข่าวบันเทิง ก็เป็ นเรื่องบันเทิงก็
ถือว่าเป็ นข่าว ก็เป็ นแบบนัน้ ปอีก เราว่ายาก กําหนดสัดส่วน
มันกําหนดสัดส่วนทีฝ่ รังเศสเขาใช้
่
ใช้ในกรณีทอ่ี ย่างเช่น เนื้อหา content ทีม่ าจากต่างประเทศกับ
content ทีผ่ ลิตในฝรังเศสเขาต้
่
องให้ 50-50 อันนี้ถ้าทําได้ ผมก็เลยมองเป็ นแบบถ้ามาใช้ในประเด็น
เรื่องเพศน่ าจะลําบาก ผมสังเกตว่าสื่อชอบนํ าเสนอ อาจจะไม่ใช่รายการข่าวอย่างเดียว แต่ว่าชอบ
นําเสนอ อย่างเช่นสงครามระหว่างเพศ ใครเก่งกว่าใคร อันนี้ผหู้ ญิงหรือผูช้ ายเก่งกว่า แต่บางทีพอ
ไปสัมภาษณ์ source ก็มกั จะตอบโจทย์ทเ่ี ขาคิดอยู่แล้ว เช่น ทําอาหารผูห้ ญิงน่ าจะเก่งกว่านะ แต่ว่า
ไม่ได้ให้ balance ข้อมูลอย่างนี้ ซึง่ ถ้าเป็ นเนื้อหาเกีย่ วกับสงครามระหว่างเพศ น่ าจะเอา source ที่
balance ซึง่ กันและกันเป็ นประเด็นบางประเด็น
ซึง่ เราไม่รสู้ กึ ว่าทีผ่ ่านมาการแบ่งแยกเรื่องเพศ ต้องมีสงครามระหว่างเพศกัน
มันเคยมีรายการผูห้ ญิงดาวอังคาร ผูช้ ายดาวอะไรแบบนี้ รายการคนละดาวเดียวกัน
เราว่ารายการนี้เป็ นรายการทีด่ นี ะ เขาไม่ได้บอกว่า เพศหญิงหรือเพศชายดีกว่ากันนะ เขาเอาบุคลิก
พฤติก รรม ความรู้สึก นึ ก คิด ของผู้ห ญิง ผู้ช ายที่แ ตกต่ า งกัน จนทํา ให้ก ารอยู่ ร่ ว มกัน มัน มีปั ญ หา
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อย่างเช่น แฟนกัน ผูช้ ายคิดแบบนี้ ผูห้ ญิงคิดแบบนี้ แล้วเรื่องๆ เดียวกันมันทําให้เกิดปั ญหา เขาก็
ออกมาโชว์ใ ห้เ ห็น ว่ า เรื่อ งนี้ ผู้ห ญิง คิด ยัง ไง ผู้ช ายคิด ยัง ไง แล้ว ก็ม าปรับ ความเข้า ใจโดยที่มี
นักจิตวิทยา หรือว่านายแพทย์ทางจิตวิทยา 2 คนเลยมาอธิบายว่าทําไมผู้หญิงคิดอย่างนี้ ทําไม
ผูช้ ายคิดอย่างนี้ ซึง่ อันนี้เราไม่ได้มองว่ามันเป็ นการสูร้ บกันระหว่างเพศ แต่เป็ นการทําความเข้าใจซึง่
กันและกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่า โดยสภาพสรีระ ความรู้สกึ นึกคิด ทัศนคติ หรือว่าการ
ดํารงชีวติ life style ของเพศหญิงกับเพศชายมันแตกต่างกันอยู่แล้ว ยังไงมันไม่มที างทัดเทียมกันได้
แต่ในแง่การปฎิบตั ขิ องสังคมทีจ่ ะทําต่อเพศ เราว่ามันสามารถทําได้
แต่ผมมองว่ารายการนัน้ ไม่ใช่ไม่ดี แต่ว่ามันไปยํ้าแนวคิดแบบ Essentialism ว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายมัน
แตกต่างกันโดยสินเชิง จริงๆ แล้วความแตกต่างนี้ แน่ นอน biology อาจจะดูแตกต่างกัน แต่จริงๆ
มันถูกให้คุณค่าทีแ่ ตกต่างกันโดยสังคม แต่รายการนี้ไปส่งเสริมแนวคิดแบบนี้แทนทีจ่ ะให้คนเข้าใจว่า
จริงๆ ก็เป็ นคนเหมือนกัน
เรามองว่าเขาไม่ได้ไปเอาค่านิยมของสังคมมาตัดสินในรายการเขานะ เขาไปถามถึง สมมติว่าผูช้ ายมี
พฤติกรรมแบบนี้ ผูห้ ญิงคิดอย่างไร
ลักษณะแบบนี้ในข่าว แบบทีอ่ าจารย์พูด ลองดึงเข้ามาสู่ในอันนี้ ในลักษณะทีว่ ่าจะเป็ นรายการข่าง
เป็ นสกู๊ปหรือว่าเป็ นลักษณะทีว่ ่าทําให้เห็นถึงความแตกต่างทางเพศอย่างชัดเจน
อย่างชัดๆ ThaiPBS ตอนช่วงสามทุ่มครึง่ เป็ นต้นไป ของคุณณัฐฐา จะมีอยู่ช่วงหนึ่งทีน่ ําเสนอข่าว
แล้วเขาก็จะไปคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ลองสังเกตสิครับว่าผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอื่นยกเว้นสังคมสตรีเป็ นผูช้ าย
หมดเลย แต่พอสังคมสตรีกจ็ ะเป็ น อ.วัชราภรณ์ อันนี้ผมก็มองว่ามันไม่ balance มันเป็ นการยํ้าว่า
ผู้หญิงถนัดด้านนี้ ทัง้ ที่จริง อ.วัชราภรณ์สอนรัฐศาสตร์ ไม่ได้สอนแค่เรื่องผู้หญิงกับการเมืองสัก
หน่อย สอนตัง้ หลายวิชา
ตรงนี้สอ่ื เองก็ตอ้ งระวังสักหน่อย
ตรงนี้น่าสนใจที่อาจารย์พูด คือในประเด็นข่าวต้องให้นําเสนอในประเด็นทีไ่ ม่ชไ้ี ปให้เห็นในทิศทาง
ความขัดแย้ง อาจจะเป็ นลักษณะอย่างนัน้ จะต้องชีใ้ ห้เห็นว่าทัง้ 2 เพศมีความแตกต่างแต่ว่าสามารถ
ทีจ่ ะอยู่ร่วมกันได้ โดยเคารพในความแตกต่าง ทิศทางข่าวต้องเป็ นแบบนัน้
ซึ่งรายการคนละดาวเดียวกันพยายามที่จ ะทําให้เกิดแบบนัน้ ไม่ได้เป็ นเรื่องการแบ่งแยกเพศ งัน้
ประเด็นทางด้านนี้น่าจะโอเคนะ หรืออาจารย์จะพูดอะไร
เรื่องประเด็นข่าวผมกําลังถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้กลับไปเป็ นนักข่าวทีต่ ้องทําข่าวผูห้ ญิง
โดนข่มขืนอะไรแบบนี้ มันมีวธิ กี ารนํ าเสนอหรือว่ามีประเด็นอื่นที่น่าจะนํ าเสนอมากกว่าหรือเปล่า
ยังไงเราก็หลีกเลีย่ งความสนใจในสังคมไม่ได้ จะเห็นว่าปั จจุบนั สือ่ นําเสนอก็สมั ภาษณ์ญาติผูเ้ สียหาย
เหยื่อโดนทําทีต่ รงไหน สถานการณ์ เหตุการณ์เป็ นยังไง ผมรูส้ กึ ว่ามันน่ าจะทําอะไรได้มากกว่านัน้
เช่น เห็นว่าเกิดเหตุการณ์คดีข่มขืนในท้องทีน่ ้ี ท้องทีน่ ้ีเกิดมาแล้วกีค่ รัง้ สถิตจิ บั ได้กค่ี รัง้ จับไม่ได้ก่ี
ครัง้ หรือว่ามีความร่วมมือของคนในชุมชนว่าเมื่อมันเกิดเหตุ การณ์ แบบนี้ในชุมชนเราแล้ว ทาง
ชุมชนมีมาตรการทีจ่ ะร่วมกันดูแลยังไงอะไรแบบนี้ เพื่อเอาอะไรทีม่ นั เป็ นเชิงลบให้มนั เป็ นเชิงบวก
แล้วก็ให้เห็นตัวอย่างความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม หรือว่าถ้าสถิติทอ้ งที่น้ีเกิดกี่ครัง้ แล้วยังมี
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ปั ญหาอะไรแบบนี้อกี เขาก็ต้องมีมาตรการอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าทีก่ ต็ ้องเข้ามากวดขันมากขึน้ ให้
เห็นว่านักข่าวเราติดตามนะในเรื่องของการเกิดอาชญากรรมทัวประเทศกั
่
บใช้สอ่ื ในการวางมาตรการ
ในการตรวจสอบและควบคุม ก็คดิ ว่าน่ าจะเป็ นแนวทางหนึ่ง และก็ประเด็นหนึ่งทีส่ ่อื มักทําแล้วผมก็
รูส้ กึ ทุกข์ใจแทนเหยื่อก็คอื อย่าง case ทีน่ ้องแก้มเป็ นเหยื่อถูกข่มขืนบนรถไฟ ก็จะไปหาเหยื่อทีม่ ี
ลักษณะที่เคยถูกข่มขืนเมื่อ 20 ปี ท่แี ล้วมาข่มขืนซํ้า ถูกนํ ามาเสนอเรื่องราวชองเขาซํ้าอีก ซึง่ เขา
อาจจะรูส้ กึ ดีขน้ึ หรือกําลังจะหาย หรือหายไปแล้ว ปรากฏว่ามันผุดขึน้ มา ภาพเก่า เหตุการณ์เก่าเอา
มาเล่าใหม่อะไรแบบนี้ นี่กเ็ ป็ นเรื่องของประเด็นข่าวทีส่ อ่ื มักจะทํา ซึง่ ผมก็มองว่ามันไม่สร้างสรรค์ มัน
น่าจะมีวธิ กี ารนําเสนอแบบอื่น
ถ้างัน้ ขอสรุปได้ไหมครับ มันก็คอื เมื่อกีท้ อ่ี าจารย์พูดว่า สื่อเน้นเรื่องข่าวที่ล่วงละเมิดทางเพศมักจะ
นําเสนอเป็ น case เป็ นประเด็นเชิงส่วนตัว แต่ไม่ได้นําเสนอในเชิงโครงสร้าง ไม่อธิบายปั ญหาในเชิง
โครงสร้าง แล้วก็การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างของสังคม
บางทีส่อื เข้าใจว่าการคุ้ยไปถึง background ภูมิหลังมันคือสิง่ ที่ถูกต้อง อันนัน้ คือเหมาะกับข่าว
ประเภทอื่น แต่การคุย้ ไปทางนี้คอื มันต้องไปแบบที่ อ.จเร บอก คือต้องชีใ้ ห้เห็นถึงความสําคัญเชิง
อํานาจที่มนั อยู่ภายใต้โครงสร้าง และมันก็ทําให้ปัญหาเหล่านี้มนั ดํารงอยู่ ซึ่งงมันยากมาก เพราะ
นักข่าวเองยังไม่เข้าใจว่าโครงสร้างคืออะไร 23.33 ส
ซึง่ มันนึกไปถึงการย้อนคดีเก่าๆ มันจะมีรายการของช่อง 9 ทีย่ อ้ นเวลา เจาะข่าวย้อนเวลา อย่าง
เทปทีอ่ อกอากาศไป อย่างคดีเพชรซาอุฯ ซึง่ เป็ นข่าวนานแล้ว รูส้ กึ จะชื่อรายการข่าวดังข้ามเวลา ก็
จะไปย้อนคดีมาซึ่งเราเกือบลืมไปแล้ว แต่พอไปถึง scene ที่เป็ นฆาตกรรม 2 แม่ลูก เราลืมไป
แล้วแต่เขาก็พูดขึน้ มา คนโดนกระทําก็คอื ผูห้ ญิง แม่และก็เด็ก แต่ครอบครัวของเขาก็ยงั อยู่ และก็มี
เทปที่สมั ภาษณ์ ครอบครัวที่ร้องไห้ อันนี้ก็ทําให้นึกถึงที่อาจารย์พูดเรื่องการย้อนแบบนี้มีผล มัน
เหมือนไปขุดคุย้ ขึน้ มา ซึง่ ตรงนี้มนั แก้ยาก
ก็คงจะต้องเสนอไป
เรื่องย้อน ไม่ใช่แค่บาดเจ็บเฉพาะเรื่องของผูห้ ญิง เรื่องฆาตกรรม เรื่องหมอทีฆ่ าตกรรมใครต่อใคร ก็
คือห้ามย้อน
จริงๆ แล้วมันก็เหมือน 2 ด้านนะ การย้อนเอกประเด็นขึน้ มาใหม่ มันก็เป็ นบทเรียนของสังคม เป็ น
ตัวอย่างทีด่ กี บั สังคมปั จจุบนั ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ข้นึ แต่กค็ วรจะมีการตบในเนื้อหาด้วย
แทนทีจ่ ะบอกว่าข่าวเกิดอย่างนี้ สุดท้ายแล้วคนทีท่ าํ ผิดได้รบั ผลอย่างไร
การทําแบบนี้ของสื่อเป็ นการทําเหมือนไม่ให้โอกาสคน สมมติคุณเคยเป็ นฆาตกรครัง้ หนึ่งอย่างนี้ ก็
หมายความว่าคุณไม่มที างจะกลับตัวเป็ นคนดีได้อกี แล้ว เพราะว่าเราจะมีแฟ้ มประวัตขิ ่าวที่ไปขุด
เวียนออกมาเมื่อครบรอบสิบปี ยส่ี บิ ปี มันเป็ นความทุกข์ระทม เหมือนอย่าง อ.แอน ที่จะมีโปรเจ็คที่
ทํางานกับผูห้ ญิงในเรือนจํา ซึง่ คนเหล่านี้เขาบอกว่าเขาหวาดกลัวการทีจ่ ะออกไปมีชวี ติ อยู่ขา้ งนอก
เพราะว่ามันไม่มใี ครให้โอกาสเขาเลย และยิง่ ถ้าเขาเป็ นข่าว เคยเป็ นผูห้ ญิงทีอ่ ยู่ในข่าว
ทีเ่ มืองนอกเขาทําไงรูไ้ หมทีอ่ งั กฤษ นักโทษคดีอย่างนี้ทเ่ี คยทําผิดตอนเด็กๆ ติดคุกสักพักหนึ่งแล้ว
ออกมาเขาจะเปลีย่ นชื่อเปลีย่ นนามสกุลให้เลย
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ใช่ต้องล้าง ล้างมลทินให้โอกาส เพราะหลายคนเขาทําผิดโดยที่ไม่ได้ตัง้ ใจ คือจริงๆ เคยได้คําๆ
หนึ่ง แล้วคํานี้มนั เปลีย่ นชีวติ แอนตอนทีไ่ ปทํางานกับผูห้ ญิงทีอ่ ยู่ทเ่ี รือนจําทีข่ อนแก่น มีคําๆ หนึ่งก็
คือ จริงๆ แล้วคนที่อยู่ขา้ งนอกที่ไม่ติดคุกไม่ได้เลวทรามน้อยกว่าคนที่อยู่ในคุก แต่เพียงคนที่อยู่
นอกคุกทําผิดแต่คนจับไม่ได้ คือพวกเราอาจจะเคยทําผิดมากมายเยอะแยะ แต่เราฉลาดไง เรารูว้ ่าจะ
ทํายังไงให้คนไม่รวู้ ่าเราทําผิด แต่คนทีอ่ ยู่ในคุกเขาก็ทาํ ผิดเหมือนเรา แต่เขาเล่หเ์ หลีย่ มมันไม่เท่าคน
ทีอ่ ยู่ขา้ งนอกไง ตรงนี้พอเราได้ยนิ คําพูดนี้ออกมาปุ๊ บ มันคลิกเลยว่าความดีเลวมันไม่ได้อยู่ทก่ี ําแพง
กัน้ ว่าเธอคือคนที่อยู่ในเรือนจํา ฉันดีกว่าฉันอยู่ขา้ งนอก ฉันทําผิดมามากกว่าเธออีกแต่คนจับฉัน
ไม่ได้ จีด๊ เลยคํานี้

หัวข้อ ภาพข่าว และ การได้มาซึง่ ข่าว/การปกป้ องแหล่งข่าว
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ภาพข่าวก่ อน เราแบ่งเป็ น 2 ทาง ภาพข่าวที่ควรอาจจะต้องเซนเซอร์ภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่
เหมาะสมในทีน่ ้ีอาจจะเป็ นภาพศพ ภาพสยองขวัญ โป๊ เปลือย หรือว่าใช้วธิ ี mosaic ต่อมาก็คอื ใช้
สัญลักษณ์ในการนําเสนอทีเ่ หมาะสม การนําเสนอภาพที่ไม่ควรคือภาพโป๊ เปลือย ภาพสยองขวัญ
ต่างๆ ตัวอย่างเช่นเมื่อกีท้ พ่ี ดู ถึงรายการข่าวย้อนเวลา ให้นึกถึงตอนทีซ่ านติกา้ ผับ นําเสนอภาพที่
คนตะกายขึ้นเพื่อที่จะแย่งกันออก หรือว่าภาพฟูมฟายต่ างๆ ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็ นรถชน ถูกยิง
ญาติมาพบศพ แล้วก็ตามถ่ายเลยตามสภาพ ภาพผูถ้ ูกกระทํา ไม่ควรจะโพสต์หน้าหรือว่าสรีระของ
เขา ภาพความรุ นแรงทัง้ ของผู้ท่ีกระทําและถูก กระทํา ภาพหลุ ดหรือ คลิปหลุด ต่ า งๆ ก็จ ะมีอ ยู่
พอสมควรในภาพข่าวทีเ่ ป็ นข่าวทีวี ภาพย้อนอดีตของผูถ้ ูกกระทําอย่างที่ อ.วิชาติ พูดไป ตัดต่อภาพ
เพื่อบิดเบือนข่าวอันนี้กไ็ ม่สมควรทํา ส่วนแหล่งข่าว หัวข้อย่อยก็คอื กระบวนการได้มาซึง่ ข่าวและการ
ปกป้ องแหล่งข่าว เราจะแยกเป็ นประเด็น ประเด็นแรกคือแหล่งข่าว และก็เป็ นแหล่งข่าวทีม่ คี วาม
น่าเชื่อถือ ไม่นงั ่ เทียน เขียนข่าวจากอินเตอร์เน็ต หรือทาง social media ซึง่ มันไปไวมาก ไม่ควรที่
จะเอามา ต้องสืบค้นแหล่งข่าวทีแ่ น่นอน ต่อมาเป็ นเรื่องของไม่เปิ ดเผยแหล่งข่าว ญาติ เพื่อน หรือว่า
สถานที่ โดยเฉพาะข่าวทีเ่ ป็ นเรื่องทีเ่ สียหาย เช่นข่าวข่มขืนต่างๆ ถึงแม้จะไม่เปิ ดตัวผู้ถูกกระทํา
แต่ว่าญาติ เพื่อน คนอื่นเขารูจ้ กั รวมทัง้ สถานทีด่ ว้ ย บางครัง้ ก็จะมีเนื้อข่าวทีบ่ อกโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ย่านลาดพร้าว มหาวิทยาลัยดังย่านรามคําแหง มีก่ที ่ี การตัง้ คําถาม คําถามที่ตงั ้ ขึ้นเพื่อที่จะถาม
แหล่งข่าวไม่ควรเป็ นคําถามทีช่ น้ี ํา ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ กระตุ้นอารมณ์เชิงลบก็จะมีตวั อย่าง เช่น
คดีทจ่ี บั พม่าได้ 4 คนซึง่ เมื่อวานนี้แม่เขายังมาร้องไห้อยู่เลย
ว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับลูก ถ้าลูกยังอยู่จะพูดอะไร ไม่ชน้ี ํา เคารพสิทธิ
ผูส้ อ่ื ข่าวเป็ นผูช้ าย แม่รอ้ งไห้ใหญ่เลย
ต่อมาเป็ นเรื่องของเนื้อหาข่าว ไม่เขียนเองโดยใช้ความรูส้ กึ ส่วนตัวของตัวเอง ไม่มโนข่าว หรือว่าใส่สี
ควรจะเสนอข่า วไปตามเนื้ อ หา นัก ข่า วเองก็ค วรจะศึก ษาข้อ มูล ล่ วงหน้ า ก่ อนที่จ ะไปสัม ภาษณ์
แหล่งข่าว กระบวนการได้มาซึง่ ข่าว ไม่ให้รางวัล คาดคัน้ หรือล่อลวง หรือบีบบังคับกับแหล่งข่าว จร
รณยาบรรณในการทําข่าวก็มอี ยู่แล้ว ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองเข้าไปในการรายงานข่าว
คืออันนี้ถา้ ดูๆ แล้วมันก็เหมือนกับจริยธรรมของผูส้ ่อื ข่าวทัวๆ
่ ไป อยากให้ช่วยลองขมวดว่ามันจะ
เชื่อมโยงกับประเด็นผู้หญิงยังไง เราควรนํ าเสนออะไร อย่างเช่นการตัง้ คําถามไม่ช้นี ํ า อย่างเช่น
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คําถามอะไรเกีย่ วกับข่าวความรุนแรงทางเพศหรือข่าวอะไรก็แล้วแต่ทถ่ี า้ ตัง้ ลักษณะนี้มนั จะสร้างการ
ชีน้ ํา และการชีน้ ํามันสร้างผลกระทบยังไงสําหรับประเด็นเรื่องผูห้ ญิง อยากชวนอภิปรายต่อ
คําถามทีไ่ ม่ควรจะเกิดในกรณีทผ่ี หู้ ญิงถูกกระทํารุนแรงทางเพศหรือข่มขืน คือคําถามทีแ่ บบรูส้ กึ ยังไง
คําถามประเภทว่า คุณรูส้ กึ ยังไงกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
หรืออยากจะพูดอะไรกับคนร้าย หรือถามทีบ่ า้ นว่าอยากจะพูดอะไรกับคนร้ายไหม มันมักจะมีคําถาม
แบบนี้
เล่าให้ละเอียดว่าทํายังไงบ้าง
ชอบถามว่า ทํายังไงบ้าง ลองเล่าหน่ อยสิว่าเหตุการณ์เกิดขึน้ แล้วเริม่ มาจากยังไง เขาทําอะไรก่อน
แล้วเป็ น step by step พยายามจะให้ผถู้ ูกกระทําเล่า เล่าทุก process ขัน้ ตอน กระบวนการ อันนัน้ ก็
คือคล้ายๆ กับทีพ่ ดู เมื่อกีว้ ่ามันคือการข่มขืนซํ้า ข่มขืนทําร้ายจิตใจผูถ้ ูกกระทํา ผูโ้ ดนกระทําซํ้า
จริงๆ เป็ นความผิดตํารวจหรือเปล่า ตํารวจไม่ควรจะเปิ ดเผยให้กบั สือ่ รู้
ไม่ควรจะมีพน้ื ทีใ่ ห้นกั ข่าวเข้าไปถึงตัวของผูท้ ถ่ี ูกกระทํา
ผูท้ ่ถี ูกกระทําความรุนแรงควรจะพบผู้ส่อื ข่าวไหม หรือว่าถ้าควร จังหวะเวลาที่เหมาะสมคืออะไร
ทันทีไหมทีม่ กี ารแจ้งความ หรือทันทีทเ่ี กิดเหตุ timing ตรงนี้คดิ ว่ายังไง
จริงๆ ไม่เห็นมีประโยชน์ทจ่ี ะได้เจอเลยนะ เขาควรจะเก็บตัวด้วยซํ้า ให้แค่เรื่องราวเขาออกมา
ยกเป็ นบางเรื่อง อย่างเรื่องการทําร้ายร่างกาย อย่างเราเห็นกรณีป้าเบ๊นซ์ ชัดเลยว่าใครเข้าถึงสื่อ
ก่อน สังคมจะเทความสงสารไปให้ก่อน อันนัน้ คือกรณีทําร้ายร่างกาย แต่ถ้าเป็ นกรณีล่วงละเมิดทาง
เพศนี่ผมเห็นด้วยว่าไม่ควรเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้สอ่ื เข้าไป เพราะว่าเรื่องเพศมันมีความอ่อนไหวมาก มันทําให้
เสื่อมเสียอะไรได้ เลยน่ าจะมองเป็ นประเด็นมากกว่า เรื่องไหนเข้าได้ เรื่องไหนเข้าไม่ได้ และถ้าจะ
มองประเด็นความรุนแรงพอใครไปแจ้งความก่อนหรือเปิ ดพืน้ ทีส่ ่อื ก่อนก็กลายเป็ นสื่อก็เทไปทางนัน้
ไม่ได้เช็คข่าวทัง้ สองด้าน
ถ้าเราจะห้ามทําข่าวเกีย่ วกับผูห้ ญิงโดนข่มขืน คิดกันอย่างไรบ้าง ห้ามทําเลยนะ คือบังคับ ออกเป็ น
กฎหมายเลยว่าห้าม เพราะว่าการทําข่าวคือผูห้ ญิงเสียหาย ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่ากลัวเป็ นข่าว
แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะอยู่ในสังคมไม่ได้ เนื่องจากว่าพอตกเป็ นข่าวแล้วคนก็รกู้ นั หมด
คิดว่าไม่ควรห้าม ต้องมีการรายงานข่าวข่มขืนต่ อไป แต่รูปแบบของการรายงานมันสามารถที่จะ
เลือกวิธกี ารนําเสนอได้
เพราะว่าการรายงานข่าวก็คอื การบอกให้สงั คมรูเ้ พื่อจะได้ระแวดระวังว่ามีเหตุรา้ ยเกิดขึน้ ผูห้ ญิงคน
อื่นจะได้รบั รูว้ ่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึน้ ถ้าห้ามเลย ผูห้ ญิงก็ไม่รู้ ปกติ ฉันจะไปไหนอะไรยังไงก็ได้
ถ้าเกิดว่าจะเสนอว่าในข่าวกรณีท่ผี หู้ ญิงเสียหายต้องผูส้ ่อื ข่าวหญิงที่จะเข้าไป มันจะมีความเข้าอก
เข้าใจมากกว่าไหม และความละมุนละม่อมในการตัง้ คําถาม
ผูห้ ญิงบางคนโหด เจอมากับตัว ผูห้ ญิงบางคนโหดกว่าผู้ชาย ผูช้ ายบางทีอาจจะละมุนละม่อมกว่า
ด้วยซํ้าไป อันนี้วดั ไม่ได้ คือผู้ชายบางคนก็โหดแต่ผู้ชายบางคนก็ละเอียดอ่อน แต่ผหู้ ญิงบางคนก็
หยาบ เพราะเขาไม่โดนเข้าไม่รู้ เขาไม่มี common sense ของความละเอียด แต่ผูห้ ญิงบางคนก็
ละเอียดอ่อน เขาก็รู้ อันนี้วดั ไม่ได้
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ให้ทอม ทอมจะเข้าใจความเป็ นผูห้ ญิงได้ดกี ว่า
ก็ไม่แน่ เพราะอย่างนี้มนั เรื่องจิตใจ มันเป็ น emotional แล้ว ไม่รวู้ ่าโดนเลีย้ งดูปลูกฝั งมายังไง
คือผูส้ อ่ื ข่าวคนนัน้ ต้องมี gender lens ถึงจะทําข่าวเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศได้
ใช่ ต้องไปที่ บก. แล้วคัดสรรคํา
แล้วแบบนี้กาํ หนดไหมว่าประสบการณ์การทําข่าวของคนทีจ่ ะมาทางสายนี้
ไม่จําเป็ น แค่ว่าต้องมี gender lens ต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอม ซึง่ อันนี้เป็ นโปรเจ็คที่ อ.แอน
ทําอยู่กบั ผูส้ ่อื ข่าวมาประมาณ 2 กลุ่มแล้ว เดีย๋ วปี หน้าก็จะทําอีก ปี หน้าจะทํากับผูส้ ่อื ข่าวทีอ่ ยู่ตาม
ภูมภิ าคทีข่ อนแก่นกับเชียงใหม่จะทําร่วมกับสํานักข่าวประชาไท จะจัดอย่างนี้เพื่อจะใส่ gender lens
เข้าไป เพื่อให้ผสู้ อ่ื ข่าวมีความ sensitive มากขึน้ อันนี้สามารถค่อยๆ ทํา เขยือ้ นตรงนี้ได้เป็ นกลุ่มๆ
ซึง่ คนกลุ่มนี้พอเขามาทําปุ๊ บ เขา change อะไรหลายๆ อย่าง แต่ปัญหาคือคนทีพ่ ร้อมทีจ่ ะมาอบรม
ตรงนี้กบั เราส่วนมากจะเป็ นคนทีม่ คี วามเป็ น gender sensitivity อยู่ในตัวอยู่บางส่วน แต่พวก hard
core ทีเ่ ป็ นโต๊ะอาชญากรรม ทีป่ ระมาณว่าอยู่ตาม สน. อะไรต่างๆ เหล่านี้ยอมรับเลยว่ายังยากทีจ่ ะ
เข้าถึงกลุ่มพวกนี้ ซึ่งพอท้ายที่สุดแล้วถ้าพูดกันตามตรงคนที่เหมาะทีจ่ ะไปทําข่าวแบบนี้ต้องเลือก
เพศ เพราะว่าจากการทีไ่ ด้เจอผู้หญิงทีเ่ คยตกเป็ นข่าวเบือ้ งต้นจะมีความไว้วางใจเพศเดียวกันก่อน
จะมีค วามไว้ว างใจที่จ ะบอกเล่ าเรื่องราวอัน นี้ จึง จํา เป็ น ต้อ งมีผู้ส่อื ข่า วหญิง และการไปทําข่า ว
ลักษณะแบบนี้ผสู้ อ่ื ข่าวหญิงคนนัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องถ่ายภาพเป็ นด้วย ไม่ควรทีจ่ ะมีตากล้องหรืออะไร
ใดๆ กระบวนการเข้าถึงตรงนี้กต็ อ้ งมีการใส่รายละเอียดลงไป
มันเป็ นไปได้ไหมครับว่า ถ้าผู้ส่อื ข่าวจะไปทําข่าวประเภทนี้ต้องมาอบรมและต้องมี Certificated
อะไรบางอย่าง ทําคล้ายๆ กับข่าวพระราชสํานักซึง่ เขาไม่ได้ไปทุกช่อง ช่องทีไ่ ปสามารถกระจายข่าว
หมายถึงว่าคนที่เข้าถึงแหล่งข่าวได้จะต้องเป็ นคนทีม่ ี certificated แล้วมันจะผลักดัน อย่างสมมติ
ThaiPBS มีนักข่าวทีม่ ี certificated 2 คน สํานักข่าวอื่นต้องมารอข่าวจาก ThaiPBS ช่อง 7 ก็
อยากจะเข้าถึงแหล่งข่าวก็ส่งคนมาอบรมจนได้อะไรบางอย่างที่การันตีว่าคุณสามารถที่จะทําข่าว
ประเภทนี้ได้
นักข่าวพวกนี้เขาจะรูส้ กึ ว่าเขาติดกับ คือพอได้ใบ certificated นี้มา ต่อไปก็ต้องทําข่าวนี้ตลอดชีวติ
เลย
หรือใบ Certificated นัน้ อาจจะกลายเป็ นกับดักในขัน้ ทีว่ ่าฉันมันใจว่
่ าฉันมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้
อย่างดี แต่ในท้ายทีส่ ดุ มีความคิดว่าข่าวแบบนี้ตอ้ งให้มนั เป็ นไปโดยธรรมชาติ มันก็คงเป็ นหน้าทีข่ อง
พวกเราทีจ่ ะต้องค่อยๆ ซึมและเปลีย่ น มันคงจะไม่ใช่ขา่ วทีต่ ้องใช้ความเป็ นมืออาชีพ ต้องเป็ นข่าวที่
ใช้ความเป็ นมนุษย์
เนื่องจากมันละเอียดอ่อนแล้วมีความซับซ้อนมาก ต้องกลับไปทีร่ ะบบ การปลูกฝั งจริยธรรม จรรณยา
บรรณ ความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ไปทีร่ าก ไปทีค่ รอบครัว สังคม
คือใครเรียนนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร วารสาร น่ าจะต้องผ่านจรรณยาบรรณวิชาชีปอยู่แล้ว น่ าจะให้
เพิม่ ในส่วน gender sexuality ด้วย
หาคนสอนไม่ค่อยได้ เหมือน อ.จเร สอนคนทีจ่ ะออกไปเป็ นอาจารย์อกี ทีหนึ่ง
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มันเป็ นปลายทางแล้ว ต้องสอน ป.ตรี
ทีน้ีพอทุกคนได้เรียนมา พอเข้าไปสูร่ ะบบของสํานักข่าว ทุกอย่างทีเ่ รียนมามันก็ตอ้ งทิง้ ถ้าเกิดสํานัก
ข่าวไม่ให้ความสําคัญ
ผศ.ดร.จเร
จริงๆ แล้วก็น่าจะมองว่าสร้าง mass ไว้ก่อน
ดร.ชเนตตี
นี่กเ็ คยคุยกันกับ TIJ สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมขององค์ภา ตอนนัน้ อ.แอน เคยไปทําโปรเจ็คอันนี้ท่ี
จับผูส้ อ่ื ข่าวมากลุ่ม แล้วเขาก็สนใจ ก็มาบอกว่า อาจารย์ทําอีกไหมอะไรแบบนี้กเ็ ลยโยนประเด็นไป
ให้ TIJ แล้วบอกว่าสนใจไหม คราวหน้าอยากให้ TIJ เอาพระองค์ภาไปอ้างเลยแล้วก็ไปเชิญเจ้าของ
สถานีทงั ้ หมด ก็คอื แบบว่าอ้างองค์ภาได้ไหมถ้าจะให้เจ้าของสถานีมาเรียนเรื่อง gender sensitive ที่
เราจะจัดกันขึน้ แล้วเอาออก certificated แล้วเข้ารับจากองค์ภา ใช้วธิ หี ลอกล่อได้ไหม เขาก็ดู alert
ขึน้ มานะ แล้วบอกว่ายินดีจะจัดทีมเข้าไป เขาก็บอก จริงนะอาจารย์ เรามัวมานัง่ ทํางานกับผูส้ ่อื ข่าว
แต่ว่ามาลีนนท์ยงั บอกว่าฉันยังได้ขา่ วแบบนี้ เอาภาพลักษณะอย่างนี้มาก็จบ นักข่าวก็ทําอะไรไม่ได้
นี่กเ็ คยมีบทบาทเข้าไปกระตุ้น เหมือนกับว่าเราชวนกันมาทําแบบนี้ เราก็ใส่ gender lens เรามี
เครือข่ายเพิม่ ขึน้ เราก็มที มี ที่จะทํางานต่อ ทีน้ีมนั จะมีอะไรอีกที่จะโยงเข้าประเด็นผู้หญิง อันนี้ไม่
คาดคัน้ บังคับ
ดร.กาญจนาภรณ์
ในกระบวนการในการได้ข่ า ว ถ้ า แหล่ ง ข่ า วไม่ อ ยากที่จ ะเปิ ด เผยข้อ มูล หรือ ไม่ อ ยากให้ข้อ มู ล
สัญชาตญาณของนักข่าวต้องไปขุดคุย้ ต้องทําทุกวิถที าง แล้วไปคาดคัน้ ไปเซ้าซีเ้ ขา เขาไม่อยาก
บอก ก็ไปตื้อ ไปเฝ้ า หรือว่าไปบังคับกลายๆ หรือว่าแม้กระทังการล่
่
อลวงก็คอื ถ้าบอกเดีย๋ วจะมี
รางวัลให้ หรือว่าจะดูแล ตบปากรับคําโดยทีเ่ ขาไม่เต็มใจจะเปิ ดเผย เขาไม่อยากจะให้ขอ้ มูลเพราะ
มันสะเทือนอารมณ์เขาหรือเขาอาจจะหวาดกลัว เพื่อความปลอดภัยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับเขา แต่เชื่อได้
เลยว่านักข่าวส่วนใหญ่กม็ สี ญ
ั ชาตญาณของนักข่าวทีจ่ ะต้องขุดคุย้ โดยไม่คาํ นึงถึง หรือบางทีคาํ นึงกับ
สิง่ ทีเ่ รียนมา แต่บางทีอารมณ์นนั ้ moment นัน้ เราต้องแข่งกับสํานักพิมพ์อ่นื บก.คาดคัน้ มา เมื่อไหร่
จะได้ข่าว ทําไมข่าวนัน้ ไม่คบื หน้า อันนี้กเ็ หมือนไป force เขาโดยที่มนั ไม่เหมาะไม่ควร เหมือน
ขอบเขตในการทีจ่ ะไปได้ขา่ วมา เสริมอีกนิดตรงใช้สญ
ั ลักษณ์ คือบางทีกบ็ อกว่าไม่ให้เสนอภาพของ
ผูถ้ ูกกระทําหรืออะไร ก็ไปใช้ภาพเหตุการณ์จาํ ลองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอ้ งพิจารณาความเหมาะสม
หรืออย่างเมื่อกีท้ พ่ี ดู ว่าจะนําเสนอภาพสถานบันเทิงก็ไปถ่ายผูห้ ญิงทีเ่ ต้นรูดเสา ทําเบลอๆ ไปถ่าย
เด็กนังดริ
่ ง๊ สรีระ อะไรแบบนี้ ก็จะรูก้ นั ว่าอันนี้คอื สถานบันเทิง แต่ถ้ามองในแง่ลกึ ๆ ก็คอื เอาผูห้ ญิง
มาเป็ นวัตถุ นําเสนอผ่านทางสื่อคือเป็ นสัญลักษณ์เลย เป็ น symbolic ว่าถ้าสถานบันเทองผูห้ ญิงก็
จะต้องเป็ นแบบนี้ เป็ น pattern แบบนี้
ดร.วิชาติ
ขอเสริมประเด็นนิดหนึ่ง เคยทํา case หนึ่งคือแก้วไดอารีท่ ต่ี ดิ เชือ้ HIV มาเชิญออกรายการ ซึง่ คุณ
แก้วก็จะมีขอ้ จํากัดเยอะมาก คือจะไม่เปิ ดเผยตัวเองเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อคุณแก้วเยอะมาก
แล้วสิง่ ทีค่ ุณแก้วบอกคือว่า อย่าเอามาใส่หมวกใส่แว่นซึง่ จริงๆ แล้วมันดูเหมือนเป็ นโจร เป็ นอะไรก็
ไม่รู้ ซึง่ จริงๆ แล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยทีเ่ อาผูถ้ ูกข่มขืนมาใส่หมวกแล้วมาชีอ้ ะไรแบบนี้ แต่ case ของ
คุณแก้วคือ หมวกก็ไม่เอา แว่นก็ไม่เอา คือเขายินดีให้ขอ้ มูล แต่ให้ทางรายการไปหาทางเอาเองว่า
1.จะไม่เห็นหน้าเขา 2.เขาไม่ใส่หมวก ไม่ใส่แว่น ทางเราก็เลยเลือกใช้รปู เด็กผูห้ ญิง ซึง่ เป็ นรูปการ์ตูน
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ทีเ่ ขาชอบ ไม่ใช่รปู จริง แล้วก็มาตัง้ บนเก้าอี้ แล้วก็ใช้เสียงเขา แต่ใช้เสียงเขาแบบ transpose ให้มนั
สูงกว่าปกติทไ่ี ม่ใช่เสียงเขา ก็เป็ นวิธหี นึ่งในการ protect แหล่งข่าว เขาก็สามารถจะให้ขอ้ มูลอย่าง
สะดวกใจ และเราก็ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และก็คดิ ว่าตัวแหล่งข่าวเองก็ไม่มคี นทราบว่าคุณแก้วไดอารี่น่ี
หน้าตาเป็ นยังไง
ทีอ่ าจารย์พดู เรายังลืมเรื่องเสียงไปเลยจริงๆ ยังคงใช้เสียงจริงแต่ปิดหน้า มันจําอัตลักษณ์ได้
ให้หนั หลัง แต่เสียงจริง
หรือไม่กใ็ ช้นักแสดงแทนก็ได้ พวกประเด็น คดีอะไร เขาก็ใช้นักแสดงแทน แล้วเขาก็ขน้ึ เลย ข่าวที่
เมืองนอก นี่คอื เสียงนักแสดงแทน เขียนว่า actor’s voice หรือว่าบางทีกใ็ ช้นักแสดงแทนเลย ผม
เข้าใจสื่อชอบความสมจริงมากถึงขนาดต้องผลิตซํ้าเรื่องนัน้ ให้ดูเป็ น step เช่นเด็กเดินมาจากป้ าย
รถเมล์แล้วโดนจีต้ รงไหน ทําไมชอบอันนี้กไ็ ม่ทราบ
อย่างเรื่องจริงผ่านจอ การมีบทบาทสมมติแทน อันนี้อนั ตรายมาก เพราะว่ามันจําลอง
ก็เหมือนอย่างเนชันที
่ ท่ าํ เรื่องระเบิดพระพรหม โดนด่า
ช่องอืน่ ใช้ computer graphic ได้ ช่องนี้ตอ้ งแบบ
เพื่อความแตกต่าง ต้องโดดเด่น
มีประเด็นเรื่องรายละเอียด จริงๆ แล้วเหยื่อทีร่ อดมักจะบอกว่าแกล้งตายก็เลยรอดแล้วมาแจ้งความ
ก็เลยคิดว่าต่อไปนี้คนทําคงต้องเช็คแล้วว่าตายจริงแน่ ๆ มันก็เป็ นดาบ 2 คมเหมือนกัน ก็เป็ น
ประเด็นหนึ่งทีส่ อ่ื ไม่เห็นจําเป็ นต้องนําเสนอว่าเขารอดมาได้ยงั ไง

การสนทนากลุม่ จริยธรรมและแนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการโทรทัศน์โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ น
มนุษย์ของผูห้ ญิ งแนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับผูห้ ญิ งในรายการข่าว ละคร โฆษณา
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558
ผูเ้ ข้าร่วม
คุณธนกร วงษ์ปัญญา
คุณธนานุช สงวนศักดิ ์
คุณชวิดา วาทินชัย
คุณโอปอล์ ประภาวดี
คุณพัชราภรณ์ ชมกลิน่
อ.สิรลิ กั ษณ์ พัฒนลีลาวงศ์
อ.ณิชาภา แก้วประดับ

มติชน
เนชัน่
ช่อง 8
บริษทั อะกาลิโอ โมทีฟ จํากัด
FM 96.5 อสมท
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการการสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการข่าวโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิ ง
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เดีย๋ วเราชูเรื่องประเด็นข่าวก่อนจะได้นําไปสู่การใช้ภาษา ทีเ่ ห็นพูดกันอย่างหนึ่งว่าการนําเสนอข่าว
ความรุนแรง หรือข่าวทีเ่ กีย่ วกับสตรี หรืออะไรหลายๆ อย่าง ปรากฏว่าเป็ นการนําเสนอทีไ่ ม่ได้เน้น
หรือเจาะไปทีป่ ั ญหาเชิงโครงสร้างสักเท่าไร คือภาพใหญ่มนั ควรจะลงลึกไปว่าสิง่ ทีม่ นั เกิดขึน้ หรือว่า
ข่าวทีน่ ําเสนอไป ปั ญหาของข้อเท็จจริง หรือปั ญหาทีม่ นั เกิดขึน้ ทีน่ อกเหนือจากเรื่องมายาคติ เรื่อง
เพศหรือการถูกทําให้เป็ นวัตถุทางเพศอย่างเดียว มันมีการทํา something อะไรกันบ้าง เราควร
จะต้อง focus ในจุดนี้มากขึน้
ส่วนใหญ่ทเ่ี ราเห็นก็คอื นําเสนอแต่ปรากฏการณ์แต่ว่าไม่นําเสนอปั ญหาเชิงโครงสร้าง
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นําเสนอว่าเป็ นปั ญหาของผูห้ ญิง เป็ นปั ญหาส่วนตัวของผูห้ ญิง ไม่ได้ว่าจริงๆ แล้วปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ มัน
เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้างทีส่ ามารถจะเชื่อมโยงสูป่ ั ญหาอื่นๆ ด้วย
ชอบนําเสนอในมุมของข่าวอาชญากรรม
ใช่ เป็ นความไม่ดขี องผูห้ ญิง ตัง้ ท้องขึน้ มาไม่พร้อมนี่มนั ไม่ดนี ะ เด็กท้องมันไม่รกั ดีนะ เป็ นการตีตรา
โดยไม่ได้มองว่าเราให้ความรูเ้ รื่องเพศเขาพอรึยงั เขานัน่ เขานี่ เขามีเกราะป้ องกันรึยงั
แล้วสังคมเองก็เป็ นสังคมมีส่วนสร้างความรุนแรง ผลิตซํ้าความรุนแรง ไม่เอือ้ ต่อการดํารงชีวติ ของ
ผูห้ ญิง
ทีเ่ ราไม่เสนอปั ญหาเพราะเราจะรูป้ ั ญหากันอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้ นี่คอื นิยามการเสนอทางออกให้สรุป
ออกมา คือเราคุยกันว่าประเด็นข่าวไม่ใช่ว่าใครถูกกระทําทีไ่ หน เวลายังไง ด้วยท่าอะไร แต่เรามอง
ว่ามันมีประเด็นของคนทีผ่ ่านพ้นวิกฤตตรงนัน้ ถูกเยียวยา แล้วเขากลับไปใช้ชวี ติ ในสังคม เขาเอาตัว
รอดได้ และเขามีความสําเร็จในการที่จะมีชีวติ ปกติ คือไม่อย่างนัน้ ทุกคนก็จ ะบอก ถูกข่มขืนแล้ว
ชีวติ ฉันถูกข่มขืนซํ้า คนรอบข้างก็มองว่าฉันถูกข่มขืน แต่มนั ควรจะมีประเด็นข่าวทีใ่ ห้คนนัน้ ได้เกิด
ในสังคมว่าเขามีอาชีพอะไร แต่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผยหน้าก็ได้ แต่เป็ นชีวติ ของคนทีไ่ ด้รบั ประสบการณ์การ
เยียวยาจนใช้ชวี ติ ได้ เราถึงอยากให้เป็ นประเด็นข่าว
อยากจะเสริมโดยเฉพาะผูห้ ญิงสามัญธรรมดา ผูห้ ญิงชาวบ้านซึง่ มีจํานวนมากๆ เลยทีร่ อดจากการ
ถูกกระทํา แล้วไปใช้ชวี ติ ได้ในสังคมปกติในชุมชนเหล่านี้เราไม่มขี อ้ มูลทีจ่ ะอ่านหรือรับรูเ้ ลย แต่อย่าง
กรณีของผูห้ ญิงปริญญาโทถูกข่มขืนบนรถไฟอย่างนี้ อยู่ไม่ได้แล้ว อยู่ในเมืองไทยไม่ได้ ต้องไปอยู่
ต่างประเทศ แล้วในนัน้ มันมีมายาคติหลายอย่างปนอยู่ ทัง้ สถานะ บทบาท การศึกษา เหมือนเชิงว่า
ผู้หญิงคุณหนู สมมตินะคะ ผู้หญิงคุณหนู ถูกข่ม ขืนจะมีราคาไม่เท่ากับผู้หญิงชาวบ้านที่ถูกข่มขืน
ประสบการณ์ ของผู้หญิงที่ถูกข่ม ขืนมีค่ามาก ดูแล้วน่ าสนใจมาก ไปอยู่ต่างประเทศได้ แต่ผู้หญิง
ชาวบ้านทีอ่ ยู่อย่างสามัญ เอาชีวติ ได้ มีครอบครัวใหม่ มีลกู ใหม่ ไม่มเี ลย
อย่างกรณีของนักศึกษา ป.โท ทีอ่ อกมาเรื่องรถไฟ จริงๆ แล้วก็เป็ นแบบทีพ่ โ่ี อปอล์พดู ว่า ทุกคนก็ตงั ้
คําถามว่าเขาก็ออกมาได้สิ เขาเรียนระดับนี้ เขามีความรูค้ วามสามารถระดับนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็
ไม่ได้มองไปถึงว่าเขาต่อสูเ้ พื่อสิทธิของตัวเองยังไง เป็ นความกล้าหาญในการออกมาสู้ พอออกมา
อย่างนี้คนก็ตงั ้ คําถามว่า นัยยะหนึ่งคือตีแผ่สงิ่ ทีต่ นเองโดนหรือเปล่า ทําไมยอมทีจ่ ะให้ตวั เองมาถูก
ผลิตซํ้าในข่าวว่าแบบเคยโดนข่มขืนบนรถไฟ แต่ไม่ได้มองมิตเิ ชิงความกล้าหาญ สิทธิของตัวเอง ตัง้
หลายปี แล้วโดนแล้วไม่ได้รบั การเยียวยา ลุกขึน้ ออกมาสูต้ วั เอง ก็เป็ นคนหนึ่งทีผ่ ่านพ้นวิกฤตตรงนัน้
มาสามารถทีจ่ ะนําเสนอมุมนี้ให้เป็ นประเด็นทีส่ ร้างสรรค์ได้
ข่าวนี้กเ็ หมือนกับว่าถ้าเป็ นสาว ป.โท มันน่ าเชื่อถือ เพราะว่าสังคมแคลงใจตัง้ แต่คําว่าบนรถไฟ แต่
มันถูกตอกยํ้าความจริงก็ 13 ปี ผ่านไปเมื่อน้องแก้มมาโดน แล้วน้องแก้มไม่ถูกสงสัยเพราะเธอตายไง
แต่ถ้าผู้หญิงคนนัน้ ถูกข่มขืนแล้วเดินมาบอกว่าถูกข่มขืนแล้วไม่ตาย จะถูก question เยอะ นี่เป็ น
ปั ญหาอย่างหนึ่งในการนําเสนอข่าวเหมือนกัน ซึง่ ก็ไม่รวู้ ่าทําไมคนไทยถึงไม่ค่อยเชื่อเวลาทีผ่ หู้ ญิง
คนหนึ่งลุกมาบอกว่าฉันถูกข่มขืน มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าหรือว่าฉันต้องตายถึงเชื่อ ต้องมีหลักฐาน
ขนาดไหน
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ต้องน่าสงสารสุดๆ
ผูห้ ญิงทีถ่ ูกข่มขืนแล้ว มักจะไม่ถูกมองเป็ นคนอีกแล้ว เธอกล้าหาญยังไงเธอถึงมาบอกว่าถูกข่มขืน
มันก็วนไปสู่ประเด็นทีเ่ ราผ่านมาเมื่อกี้ เรื่องของภาพข่าวคนก็มาขุดคุ้ยว่า คนที่ถูกข่มขืนบนรถไฟ
หน้าตาเป็ นยังไง มันสวยถึงขนาดไหน อันนี้กเ็ ป็ นอีกเรื่องหนึ่ง ทีน้ีพอเราเอาปั ญหาเชิงโครงสร้างมา
ดู มายาคติ แล้วพยายามจะบอกเล่าคนทีผ่ ่านพ้นมา พีโ่ อปอล์กเ็ สนอว่าเป็ นประเด็นความเป็ นปกติ
สามัญในชีวติ ประจําวัน
ซึง่ พื้นที่ข่าวเหล่านี้มนั ก็ไม่มเี ลยในสังคม มักจะนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับผูห้ ญิง หรืออะไรเมื่อมันมี
ปรากฏการณ์วกิ ฤต หรืออะไรเกิดขึน้ มาแล้วเท่านัน้ หรือ วันสําคัญอะไรต่างๆ อย่างประเด็นที่เป็ น
ปกติในชีวติ ประจําวัน อย่างเช่น การเป็ นเมีย เป็ นแม่ การทําหน้าทีเ่ มีย แม่ ซึง่ ถ้าเราไปตาม อบต.
หรือแม้กระทังในชุ
่ มชนแออัด หรือเราเดินไปเข้าห้องนํ้ า เราก็เห็นภาพแต่เราไม่เคยตัง้ คําถามเลย
ทําไมมีผหู้ ญิงแม่บา้ นจํานวนมากมานังอยู
่ ่ทพ่ี น้ื แล้วก็เอาอาหารมานัง่ กิน ลูกก็มาด้วย พาลูกมาด้วย
ในขณะทีส่ งั คมผลักให้ผหู้ ญิงไปทํางานนอกบ้าน แต่ไม่มใี คร ซึง่ ข้อมูลชัดมากนะ แค่ไม่มใี ครจะไปเอา
ข้อมูลจาก อบต. มีศูนย์เด็กเล็ก แล้วทุก อบต. เพิม่ ปริมาณการจ้างงาน การจ้างคนเข้าในศูนย์เด็ก
เล็ก เพราะผูห้ ญิงไม่มเี วลาเลีย้ งลูกเลย ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณของเด็กที่
อยู่ในชุมชนนัน้ อย่างนี้เราเอามานําเสนอเป็ นเรื่องมิตทิ เ่ี กิดขึน้ กับการเข้าถึงโอกาส เราไม่นํามาเสนอ
เลย ถ้าผูห้ ญิงก็จะต้องไปเรื่องข่มขืน เรื่องสวยงาม แต่เหล่านี้ทงั ้ ๆ ทีม่ นั เป็ นประเด็นอยู่แล้วแต่มนั ไม่
ถูกนําเสนอ ซึ่งเรื่องปกติสามัญในชีวติ ประจําวันทีเ่ ราสามารถจะเอามาซึง่ พอมีการนํ าเสนอ มีการตี
แผ่มนั สามารถทีจ่ ะเอาไปเคลื่อนในเชิงนโยบายได้ เช่น อบต. ทุก อบต. เทียบกับสัดส่วนแม่ลูกอ่อน
ควรจะมีพ้นื ที่รองรับในการเลี้ยงเด็ก ศูนย์เลี้ยงเด็กอะไรเท่าไร แต่ น่ีทุก อบต. ทํากันไปเองตาม
ยถากรรม ตามการหาเสียงของนักการเมืองท้องถิน่
ถ้าเราวัดประเด็นแปลก/ไม่แปลก เมื่อมาวัดกันในทีป่ ระชุมข่าว ข่าวนี้กเ็ ลื่อนออกไป เขาก็จะเลื่อนเอา
มาออกเวลาเท่านี้ออกได้สกั 5 ข่าว ข่าวพวกนี้อยู่อนั ดับ 10 หรืออันดับ 9 ไม่มชี ่องทางเปิ ดพืน้ ที่
ซึง่ ทีจ่ ริงบางทีการนําเสนอของสื่อเอง บางทีกท็ ําไม่น่าสนใจ แต่ถ้าเราเอาข้อมูลมากระทุง้ มีทงั ้ info
graphic ให้เห็นเลย ผูห้ ญิงทัง้ ประเทศเอาลูกไปเลีย้ งไหน ผูห้ ญิงในเมืองพอคลอดลูกปุ๊ บส่งไปพ่อแม่
ต่างจังหวัดซึ่งทําไมเราไม่ตงั ้ คําถามว่านี่มนั เป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องสร้างอะไรมารองรับ แต่มนั
กลายเป็ นพ่อแม่ทต่ี ่างจังหวัดรับไปในสังคมเครือญาติ
พอความปกติสามัญในสังคมมันไม่ถูกตีแผ่ขน้ึ มา ทําให้เรื่องที่เราเห็นอยู่ปัจจุบนั หรือความรุนแรง
ทางเพศทีเ่ ป็ นประเด็นกลายเป็ นเรื่องประหลาดไป อย่างผูห้ ญิงโดนกระทําแบบนี้ แล้วโดนจากผูช้ าย
ยิง่ เป็ นการกระทําแบบวิตถาร หรือว่าลักษณะภาพทีม่ นั ถูกมองออกมายิง่ เป็ นความรุนแรงเท่าไรใน
การนําเสนอข่าวประเภทนี้ขายได้มากกว่า แต่พอประเด็นแบบทีพ่ โ่ี อปอล์พูดว่า ความปกติสามัญที่
มันซ้อนทับอยู่ในเรื่องพวกนี้ว่าชีวติ เขาโดนอะไรมาบ้าง หรือว่าปั ญหาครอบครัว หรือว่า มันไม่ได้ตี
แผ่อกี มุมหนึ่งขึน้ มาเลย เพราะฉะนัน้ ประเด็นในการนําเสนอข่าวต้องเป็ นเรื่องแปลกประหลาดทีม่ นั
ต้องอย่างนี้ ผูห้ ญิงทําแบบนี้มนั ผิด ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงๆ มันอาจจะเป็ นเรื่องปกติสามัญด้วยซํ้าก็ได้
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ใช่ค่ะ พอดีเพิง่ ไปออสเตรเลียมา แล้วข่าวเช้าอย่างหนึ่ง เหมือนเราดูขา่ วสรยุทธ์ หลังข่าวเช้าช่วงนี้ทาํ
เรื่อง child care ค่ะว่า child care แต่ละทีเ่ ป้ นอย่างนี้ๆ เป็ นประเด็นสําคัญมากเลยว่าแม่ตรงนี้ต้อง
เอาลูกไปอยู่ child care ทีไ่ กล แล้วกลายเป็ นประเด็นทีน่ ายกรัฐมนตรีต้องออกมาชีแ้ จ้งถึงประเด็น
ทีว่ ่าทําไมฉันถึงไม่มเี วลาให้ทรัพยากร ให้เงิน เกิดการรือ้ ทํา child care ใหม่ทวประเทศเลย
ั่
ว
จริงๆ ถ้าจะถามว่าจะแก้ยงั ไง ช่องใดช่องหนึ่ง ตอนนี้มหี ลายช่อง จะกล้าประกาศไหมว่า ช่องนี้จะมี
มุมข่าวสําหรับผูห้ ญิงชัดๆ อย่างคุณติม๋ ทีวพี ูล เราก็ไม่กล้าคาดหวังกับเขาว่าจะนําเสนอผู้หญิงอีก
แบบหนึ่ง เพราะฉะนัน้ มันไม่ได้เกีย่ วว่าผูบ้ ริหารข่าวจะต้องเป็ นผูช้ ายผูห้ ญิงซะทีเดียว ปั ญหาอยู่ทว่ี ่า
ช่องนัน้ กล้าทีจ่ ะเปิ ดพืน้ ทีแ่ ค่ไหน อย่าง ThaiPBS อาจจะยังเปิ ดไม่มากพอ ถ้าเปิ ดมากพอมันอาจจะ
ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมได้มากกว่านี้ มันต้องเปลีย่ นทีช่ ่อง กล้าทํา เรื่องง่ายๆ ทีท่ าํ เชิงนโยบาย ให้ไป
สัมภาษณ์นายกประยุทธ์ให้พดู ให้ได้แบบนี้ค่ะ
อ้อยเคยทําเรื่องนมแม่ นมแม่สอ่ื ไทยไม่ทาํ
ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องนมโรงเรียน อย่างนี้ถงึ จะเล่น แต่นมแม่ไม่เล่น
อัตราการกินนมแม่ของเด็กไทยน้อยทีส่ ดุ ในอาเซียน น้อยทีส่ ดุ ติดอันดับของโลก ไม่มใี ครนําเสนอ แต่
นมโรงเรียนทุจริต มีนิดหน่ อย บูดมานิดหนึ่ง เริม่ กระจายกัน คือมันเป็ นเรื่องของมุมมองในการที่
นําเสนอด้วย แล้วนมแม่ในนโยบายของโอบามาก็มนี ะ แต่มนั เหมือนคนไทยเราไม่แน่ ใจว่ามันเกิด
อะไร ถ้าเรื่องนี้ไปอยู่ในทีป่ ระชุม ก็จะมองว่าเป็ นเรื่องไม่สาํ คัญเลย
หรือถ้าพูดก็พดู ในเชิงไปผลิตซํ้าความเป็ นแม่ให้ผหู้ ญิงซะอีก อิม่ อุ่นอย่างนัน้ ไปเลย
พอมีค นไปพูด ประเด็น นี้ ใ นที่ป ระชุ ม ข่า ว ยิ่ง ถ้า เป็ น ผู้ห ญิง คนก็จ ะมองว่ า มาแล้ว สิท ธิสตรี มัน
เหมือนกับยังมีภาพอย่างนี้อยู่ว่า พวกทีท่ าํ เรื่องผูห้ ญิงจะเป็ น feminist จริงๆ สื่อต้องคลีต่ รงนี้ออกมา
ให้ได้ว่าท้ายทีส่ ดุ มันคือสิทธิเขา ทําถูกแล้วในการออกมาเคลื่อนไหว
จริงๆ มันไม่ใช่ประเด็นเบาๆ ไร้สาระ
นี่มนั เป็ นประเด็นใหญ่ของสังคม นมแม่พวกผูช้ ายก็ตอ้ งกิน นายกก็ตอ้ งกิน
เราไม่พดู ว่าเราไปในเชิงสังคม เชิงอะไร คือเราทําข่าวทีม่ นั ใกล้ตวั คุณมีลูกไหม เวลาเราพูดถึงข่าว
ข่มขืน อยากให้คุณนึกถึงว่าคุณมีแม่ คุณมีพส่ี าว คุณมีน้องสาว มีลูก เราจะไม่บอกว่าเป็ นข่าวสังคม
อะไร ถ้าเราเองก็จะบอกว่าก็ขา่ วทีม่ นั ใกล้ชดิ กับทุกคน
ก็มาหัวข้อนี้ สารคดีเชิงข่าว ซึ่งสามารถรวบได้ ทัง้ ให้ทางออก ให้โอกาสทางการเมืองหรือว่าอะไร
เป็ นเรื่องทีเ่ ราไม่ค่อยเห็นสักเท่าไรในหัวข้อข่าวในช่วงหลังๆ ถ้าเป็ นเรื่องความรุนแรงก็เป็ น scoop
ก็ไปตามล่ า ไปหาดูว่ าจุ ดเกิด เหตุ เ ป็ น อะไรมายัง ไง มีการออกหมายจับ ตามแต่ เรื่องพวกนี้ ใน
ขณะเดียวกันทางออกหรือวิธกี ารแก้ไข แล้วก็โอกาสที่ไปสู่การแก้ไขทัง้ กับเรื่องทางการเมืองและ
สังคม มันสามารถทีจ่ ะยึดโยงรวมกันได้ มาเป็ นประเด็นในการนําเสนอเรื่องพวกนี้
เรื่องทางออก บางทีส่อื ไทยอาจจะเข้าใจว่า เรานําเสนอข่าวเหตุการณ์หรือว่าประเด็นทีม่ นั ใหญ่ๆ ที่
มัน เกิด ขึ้น ก็โ อเค แต่ ว่ าพอไปนํ าเสนอสิง่ ที่สํา เร็จ หรือ สิง่ ที่ม ัน ดี เขาก็จ ะมองว่ าข่า วดีไม่ ต้อ งไป
นําเสนอหรอก แต่จริงๆ แล้วมันมีแนวคิดสมันใหม่ ทีเ่ มืองนอกเขาก็มแี ล้ว คือ วารสารศาสตร์เพื่อ
การแก้ปัญหา resolution generalize ก็คอื ว่าเราไปดูเงื่อนไขทีม่ นั สําเร็จเนี่ยแหละ แต่ไม่ใช่ว่าไปดู
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เพื่อการประชาสัมพันธ์ แต่เราดูว่ามันมีบริบท มันมีสงิ่ แวดล้อมหรือเงื่อนไขอย่างไรทีม่ นั สําเร็จได้ คือ
มันจะได้มบี ทเรียน แต่ของเราเราจะไม่ทํา สมมติข่าวถูกข่มขืน ก็จะเป็ นข่าวเหตุการณ์ไป แต่เรา
ไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงทีว่ ่าคนๆ หนึ่งทีผ่ ่านมาได้แล้ว ผ่านมาได้อย่างไร มันมีการเยียวอย่างไร มัน
มีก ารแก้ปั ญ หาอย่ า งไร สัง คมเข้า ไปโอบอุ้ม อย่ า งไร ครอบครัว ไม่ มี เราไม่ ไ ด้นํ า สิ่ง นั น้ มาใช้
เพราะฉะนัน้ นํ าเสนอข่าวที่มนั เป็ นเหตุ การณ์ ให้มนั หวือหวา แล้วก็ไม่ได้ลงไปในเชิงที่ว่าให้มนั มี
ทางออกของปั ญหา แต่เราไม่ต้องบวกแบบประชาสัมพันธ์ ไม่ต้องแบบมีข่าวดีมาบอก อย่างนัน้ ก็
ไม่ใช่ อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องนมแม่ท่บี ริษัท Swarovski ดีมากๆ น่ าจะลาออกไปถ้าคนท้อง คือ
ลาออกไปอยู่ทน่ี นั ่
คือรวมๆ แล้วเป็ นการนําเสนอปั ญหาและทางออกในสัดส่วนทีม่ คี วามเสมอภาคเท่าเทียม ในแง่ของ
การนํ าเสนอทัง้ สื่อทัง้ ทีวี อีกอย่างที่มีการนํ าเสนอกันก็คอื นํ าเสนอปั ญหานี้ไปสู่องค์กรแก้ปัญหา
องค์กรเยียวยา อีกอย่างหนึ่งคือทําให้คนหรือประชาชนเข้าใจว่าองค์กรเหล่านี้มบี ทบาทหน้าทีแ่ บบ
ไหน เขาจะสามารถเดดินเข้ามาเองได้ หรือว่ าอยากจะร้อ งเรียน หรือว่า เห็น ปั ญหาแบบนี้ เป็ น
ลักษณะของการตีแผ่ภารกิจ คือเป็ นการกระทุง้ ให้องค์กรทีม่ บี ทบาทเหล่านี้รูว้ ่า มันมีอย่างนี้นะ แล้ว
มันสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือเขาและทําให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
นอกจากจะมีแนวทางให้เขาแล้ว ก็ต้องให้ผู้หญิงรู้กฎระเบียบ รู้กฎหมายด้วย ว่ามันมีอะไรอยู่ ณ
ตอนนี้
อย่างเช่นความรุนแรงในชีสติ คู่ เขาไม่รเู้ ลยว่าสามารถทีจ่ ะแจ้งความได้
เหมือนเรื่องล๊อตเตอรีท่ เ่ี ป็ นประเด็น บางทีผหู้ ญิงอยู่กนิ กับผูช้ ายแล้ว ไม่จดทะเบียน
มีเรื่องสินสมรส
บางทีเรื่องกฎหมายเราไม่รเู้ ลย
บางทีความรักก็ทาํ ให้ลมื นึกถึงการปกป้ องสิทธิตั์ วเอง
จากโครงสร้างลงมาเชิงเทคนิคหน่ อยในเรื่องของการใช้ภาษา มันต้องมี political correct คือ เอา
ง่ายๆ สิง่ ที่คดิ ว่า กสทช. จะทําได้ คือ คําที่ใช้เรียกคนกลุ่มต่างๆ เอาเบือ้ งต้นง่ายก่อน อย่างเช่น
กลุ่มคนพิการ ผูห้ ญิงหรืออะไรอย่างนี้สามารถทําเป็ นรูปธรรมได้ โดยเราเอาข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม
เช่น หรือว่าอย่างแรงงาน แรงงานต่ างด้าวเราไม่ควรใช้อยู่แล้ว มันทําให้เขาเป็ นเอเลี่ยน หรือคน
พิก าร แม้ก ระทัง่ เวลาออกหนัง สือ ราชการ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ใช้คํา ว่ า ทุ พ พลภาพ ซึ่ง เป็ น การ
stereotype เขาไปเลยว่าเขาไม่มศี กั ยภาพอื่นใดอีกแล้ว ซึง่ ในต่างประเทศ คําว่า handicap ไม่ให้ใช้
เขาเปลีย่ นมาเป็ น disability คนพิการในเมืองไทยเขาก็เรียกร้องให้เรียกว่า คนพิการ ผูพ้ กิ ารก็ไม่ให้
ใช้ แม้กระทังคํ
่ าต่างๆ ทีใ่ ช้เรียกชาติพนั ธุ์ จีน เจ๊ก แขก เหล่านี้สามารถรวบรวมข้อเสนอจากองค์การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเอามาแจกจ่ายเป็ นเหมือนคู่มอื ไปทัง้ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ หรือ
องค์กรสือ่ เอง ส่งไปเลยทุกช่อง
คืออยากได้คาํ เกีย่ วกับผูห้ ญิง ทีค่ วรจะเลีย่ ง
เห็นพาดหัว ข่า วเมื่อ เช้าเต็ม ไปหมดเลย สาวอึม๋ สาวใจแตก แม่ ใจยัก ษ์ ไม่ ควรเลย มีเยอะแยะ
มากมาย
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เหมือนต้องใช้ความระมัดระวังในการประดิษฐ์คาํ ใหม่ๆ ออกมากทางสือ่ ออนไลน์
โดยส่วนตัวคิดว่าแค่ระมัดระวังในการใช้คาํ อย่างเดียวไม่ได้ บางคําควรห้ามใช้ไปเลย อย่างเช่น แม่ใจ
ยักษ์
ช่อง 7 ตอนเย็นยังแม่ใจยักษ์อยู่เลย
วงเวียนชีวติ หรืออะไรในรายการวงเวียนชีวติ
ช่อง 7 ข่าวพวกนี้เชยมากเลย
อารมณ์แบบ แม่ผวั ใจยักษ์ อะไรแบบนี้กม็ เี ยอะ
อย่างกัมพูชา กับเขมรก็ให้เอารวมกันใช่มยั ้ อย่างแรงงานกัมพูชาดูลงทะเบียนถูกต้อง แต่พอเข้ามา
เรียกว่า คนงานเขมร
พม่า กับ เมียนมาร์ ก็คนละ feel
พม่ากับเมียนมาร์เราก็ตอ้ งดูในเรื่องของการเมืองด้วยนะ เดีย๋ วนี้มนั เมียนมาร์
สาวใช้
แจ๋ว สาวดอย โคโยตีส้ าว
ในความเป็ นจริงเราไปห้ามได้หรอ
เราไม่ได้หา้ ม แต่เหมือนแนวปฏิบตั ิ
คําเหล่านี้เวลาเราให้ไป สือ่ เขายินดีนะ มันไม่ใช่เรื่องทีห่ นักหนามาก
แต่มนั ควรจะใช้เป็ นแนวปฏิบตั เิ พื่อหลีกเลีย่ งคําทีไ่ ม่ควรใช้อะไรแบบนี้
สาวใหญ่รสู้ กึ กันไหม
รูส้ กึ หนุ่มใหญ่ สาวใหญ่ บางที 50-60 ก็ยงั สาวใหญ่
เราไม่ควรจะแบบว่า สาวใหญ่ หนุ่มใหญ่ ก็ไม่ควร ควรจะไปแบบอายุนู้นเลย
มันบ่งบอก sexuality คําพวกนี้
35 ปี น่เี ป็ นสาวใหญ่
ชายวัย 60 ก็ว่าไป
แล้วมันก็ไปสร้างความ exotic เหมือนกับว่า เฒ่าแล้วยังมี
ปู่ ห่นื กามขยีห้ ลาน อะไรแบบนี้
นัยยะอะไรในคํานัน้
สาวใหญ่ถูกข่มขืน สาวใหญ่ไร้ค่า อะไรประมาณนัน้
ถูกข่มขืนก็แบบหนึ่งแล้วแล้วยังสาวใหญ่ซ้าํ ไปอีก
ควรทําเป็ นรูปธรรมด้วย
ในแนวทางปฏิบตั นิ ้ี ควรเขียนคําอธิบายด้วยสัน้ ๆ ไม่ใช่เขียนเข้าไปว่า ไม่ควรเรียกแม่ใจยักษ์ ควร
ใช้คาํ ว่าผูห้ ญิงแทน แค่น้จี บ ควรเขียนคําอธิบายด้วยว่าทําไมเราถึงเปลีย่ น
เคยมี case คําพวกนี้แบบว่าที่พาดหัวแรงๆ แล้วกระบวนการตรวจสอบมันคือเรื่องของ social
ตรวจสอบกันเอง หมายถึงว่าคุณพาดมาแรงๆ อย่างนี้ social ก็กระหนํ่า share แล้วก็ด่าว่าทําไมเป็ น
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อย่างนี้ๆ ๆ จนสุดท้ายเดลินิวส์กต็ อ้ งเปลีย่ นพาดหัวของตัวเอง ผมคิดว่ามันยังมีปรากฏการณ์อย่าง
นี้อยู่ ทีแ่ บบสามารถทําเป็ นแนวได้
บางทีใช้คาํ แรงกว่านัน้ ดูถูกอาชีพโสเภณีมาก
คือเรามีได้ อ.แอน แต่เราควรมีคาํ อธิบายไปด้วย
ภาษาตอนทํา focus group อาจจะไม่ค่อยได้อะไร แต่จะใช้วธิ รี วบรวมจากงานวิจยั ทีเ่ คยศึกษา จะ
list จากตรงนัน้ มา
อย่างโสเภณีกไ็ ม่อยากให้ใช้ ขายบริการยังดูดกี ว่า
ก็ตงั ้ นานแล้ว ให้เด็กทําตอนประกวดสายฟ้ าน้อย ให้เด็กทําคําว่า พนังงานบริการ ยังมี comment
จากคณะกรรมการกลับมาเลยว่าไม่เข้าใจคํานี้คอื อะไร เราเทรนเด็กไปเลยว่าเราใช้คําว่าพนักงาน
บริการแทนคําว่าโสเภณี แต่ว่าคณะกรรมการก็ไม่เข้าใจ เราก็ advance ไปแล้ว
ตอนนี้กลุ่มของผูห้ ญิงทีท่ าํ แบบนี้เขาก็ใช้คาํ แทนของเขาเอง
คํานี้แหละ พนักงานบริการ ขอให้เรียกเขาว่าเป็ นคนทํางานบริการ
บางทีมนั ขึน้ อยู่กบั เขานะ เขาอยากให้เรียกว่าอะไร
เชื่อมโยงความรูข้ า้ มสายนี่คอื อะไร
คุยกันว่าไม่ใช่เสนอข่าวเพียงอย่างเดียว แต่อาจต้องใช้ความรู้ทางนิตศิ าสตร์ จิตวิทยา ความรู้ทาง
การแพทย์อะไรใส่เข้าไปในเนื้อข่าวของภาษาข่าวด้วย
ไม่เข้าใจว่าเกีย่ วกับภาษาอย่างไร คิดว่าน่าจะเป็ นเรื่องประเด็น
อย่างเช่นเรื่องของนิตศิ าสตร์ ในแวดวงสื่อเองยังไม่มกี ารเรียนรูข้ า้ มศาสตร์กนั ถึงแม้ไม่ใช่ส่อื คนใน
องค์กรต่างๆ อย่างเช่นคนในองค์กรกระบวนการยุตธิ รรม ซึ่งส่วนใหญ่เลยแทบจะทุกองค์กร คนที่
เป็ นใหญ่ ในองค์กรต่ างๆ ก็คือผู้ชาย อย่างเช่นในกระบวนการยุติธรรม เวลาการเขียน อย่างเช่น
ตํารวจเขียนข้อมูล เขียนคดี โดยทีค่ วามรูเ้ รื่อง gender สําคัญมาก ไม่ใช่เขาจะดือ้ ด้านเขียนนะ พอ
เขารู้ว่ า gender สํา คัญก็เหมือนการเปิ ดโลกใหม่ ให้เขาเหมือนกัน ควรจะมีอ งค์กรที่ทําหน้ า ที่
เชื่อมโยงให้ความรูเ้ รื่องเหล่านี้ซมึ กระจายออกไป
ขยายความจากพี่โอปอล์นิดหนึ่ง หมายความว่าจริงๆ แล้วบางเรื่องมันเป็ นเรื่องทางเทคนิค เป็ น
ศัพท์เทคนิคทีค่ วรจะถูกใช้กบั ภาษาข่าวทีถ่ ูกต้อง กับ gender กับเรื่องพวกนี้ แต่ในขณะเดียวกันถ้า
ขาดความรูเ้ รื่องการใช้ศพั ท์เกีย่ วกับจิตวิทยา เช่นแบบ กะเทยต้องเป็ นแบบนี้ไหม
โดยเฉพาะศัพท์ดา้ นสังคมศาสตร์
มันมีโฆษณาคนไรบ้านยังใช้คาํ ว่าคนจรจัดอยู่เลย จริงๆ เขาไม่ใช้แล้ว
จริงๆ มันอาจจะเชื่อมโยงกับ 2 อันนี้นะ มีความรูข้ า้ มศาสตร์กบั คํานึงถึงความเป็ นมนุษย์
คนจรจัด คนเร่ร่อน บางทีอาจจะคิดว่าไปอะไรนักหนา sensitive อะไรหนักหนากับคํา แต่ว่าคํานี้จะ
เปลีย่ นมโนทัศน์ของคนทีร่ บั รูเ้ ลยนะคะ อย่างเช่นเราใช้คาํ ว่าคนเร่ร่อน คนจรจัด เหมือนเขาไม่มหี ลัก
แหล่ง ไม่มอี ะไร ใช้ชวี ติ ไปเรื่อยๆ แต่คนไร้บา้ นมันอีกนัยยะหนึ่งเลย
จริงๆ เขาก็ทาํ กิจกรรมทีเ่ ดิมๆ ในทีข่ องเขา
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มีการดํารงชีวติ ด้วยภาวะเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่ง จากรือ้ ขยะหรือไปรับของแจกพวกเสีย่ หรืออะไร
อย่างนี้ มันมีวฒ
ั นธรรมของเขาเหมือนกัน ซึง่ ถ้าเราเปลีย่ นคําเรียกเหล่านี้ มันจะเปลีย่ นมโนทัศน์ของ
คนทีร่ บั รูไ้ ปด้วยตัว
แต่ว่าคําพวกนัน้ มันมาจากความรูท้ ม่ี นั มีฐานของเรื่องของมันอยู่ มันจะทําให้เขาพอรูว้ ่า คําทีเ่ ปลีย่ น
มาเรียกแบบนี้ รูท้ ม่ี าทีไ่ ปของสิง่ ทีค่ วรจะเป็ นแบบนี้
พีเ่ พิง่ ไปกับ ตม. มา ไปประชุมกับองค์กรทีช่ ่วยเรื่องคนพิการกับช่วยเรื่องคนด้อยโอกาส เขาก็ยงั ไป
ฝึกให้กบั มูลนิธทิ ช่ี ่วยคนจรจัด เขาก็ยงั เรียกคนจรจัด มูลนิธคิ นจรจัด คนเร่ร่อน ตัวข้าราชการเองยัง
ไม่ได้เป็ นแหล่งทีเ่ ผยแพร่ความเชื่อทีถ่ ูกต้องเลย ยังใช้อนั นี้อยู่
มาถึงวัฒนธรรมในการทํางานข่าว มันส่งต่อเรื่องภาษา ส่งต่อความคิดทีม่ ตี ่อการเขียนข่าว ต่อการใช้
คําในการทํางาน คนทีเ่ คยอยู่ในแวดวงการทําข่าวมาแบบนี้ ประเภท ตุ๋ย ประเภทใช้ศพั ท์ มันก็เป็ น
ความแมทของเขาทีเ่ ขาก็มองว่าเขาก็ใช้กนั มานาน สังคมก็ไม่ได้ตงั ้ คําถามกับสิง่ เหล่านี้ วัฒนธรรมใน
การทํางานมันก็ถูกส่งต่อมาถึงเด็กรุ่นใหม่หรือคนทีม่ าทําข่าวใหม่ เวลา search ก็จะหาง่ายกับศัพท์
พวกนี้ เพราะมีการใช้กนั เรื่องวัฒนธรรมในการทํางานก็เป็ นเรื่องสําคัญทีส่ ่อื จริงๆ แล้วน่ าจะส่งผล
ในหลายเรื่อง แต่เรื่องภาษาน่ าจะส่งผลชัด เพราะว่าการพาดหัวมีผลสําคัญ มาจากวัฒนธรรมในแง่
ของ พอมันมีระบบบังคับบัญชา หัวหน้า ลูกน้อง อิสระในการทํางานข่าวก็ถูกครอบด้วยเรื่องพวกนี้
อยู่บา้ งเหมือนกัน มันก็เลยทําให้วฒ
ั นธรรมทีถ่ ูกสื่อสารออกมาผ่านทัง้ ภาษา ประเด็นอะไรแบบนี้ก็
บิดบ้าง บิดเป็ นส่วนใหญ่ สมัยก่อนไม่ชนเองก็พลาด คู่ขาเกย์ เกย์นู่นเกย์น่ี พอเจอ อ.แอน ได้ความรู้
อะไรมากขึน้ ก็ปรับเปลีย่ น พอปรับเปลีย่ น บก. ก็ คุณก็ใช้ไปเลย เกย์ คู่ขาเกย์ ตุ๋ยกัน เสพยาบ้าอีก
เป็ นกะเทย เอาไงดี อะไรแบบนี้ พอเราฟั งเราไม่โอเคก็เลยคิดว่าต้องมีกระบวนการให้ความรู้
พาเขาเข้าไปอยู่ใน facebook กลุ่มสิทธิความหลากหลายทางเพศ
แต่พวกนี้ปฏิเสธตัง้ แต่ความหลากหลายทางเพศแล้ว เขาไม่ได้เปิ ด
ถ้าเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาจะรูว้ ่าข่าวทีเ่ ขาเขียนจะถูก share อยู่ในวงนัน้
เหมือนดาราสาวญีป่ ่ นุ แต่งงานกับหญิงสาวด้วยกัน ก็จะเป็ นตีฉิ่งเป็ นคู่เบีย้ นคู่อะไรกัน
หรือว่าอย่างรายการตีสบิ ของวิทวัสของเมื่อปี ม ะรืน ที่เอาข่าวว่าคนแปลงเพศแล้ว สวยมากที่มา
สัมภาษณ์ มีชวี ติ อยู่ในเรือนร่างของผูห้ ญิง แล้วได้ไปนอนกับผูห้ ญิง มายาคติเดิม เลยเปลีย่ นกลับมา
เป็ นผูช้ าย ในกลุ่ม LGBT ก็รณรงค์ให้แบนรายการตีสบิ ทําให้เห็นว่าพอได้ลองกับเพศตรงข้ามแล้วก็
กลับมาเป็ นเหมือนเดิม เน้นถามว่าอะไรทําให้ติดใจ แล้วตอบแบบเพลนๆ ว่าธรรมชาติสร้างมาให้
สมดุลแล้ว เป็ นการทําให้ไม่เข้าใจความหลากหลายอะไรใหม่ อย่างอังกฤษตอนนี้หนังสือสอนเด็ก
อนุบาลทีเ่ ราพูดว่าเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่ดว้ ยกันอย่างมีความสุขเอาออกให้เหลือน้อยทีส่ ดุ แล้วมีแบบว่า
เช่น สุดท้ายเพนกวินตัวผูอ้ ยู่กบั เพนกวินตัวผูด้ ว้ ยกันในครอบครัว มีเรื่องในนิทานบ้านทีม่ พี ่อ 2 คน
บ้านทีม่ แี ม่ 2 คน เขาเปลีย่ นแล้ว

หัวข้อ ภาพข่าว และ การได้มาซึง่ ข่าว/การปกป้ องแหล่งข่าว
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ก่อนที่จะได้ภาพหรือได้ข่าวมา นอกจากประเด็นอื่นที่จ ะมีการเอ่ยถึง ปกติข่าวที่เกี่ยวกับผู้หญิง
หลายครัง้ ทีเ่ ราจะเห็นได้ว่ามันเป็ นกรณีทผ่ี หู้ ญิงหลายคนไม่เต็มใจ หนักใจเมื่อสื่อมาขอสัมภาษณ์ ให้
ประสานกับตํารวจ บางทีตํารวจก็เป็ นคนให้เบอร์ ก็เห็นว่าควรจะเน้นกระบวนการทีไ่ ด้ข่าวมาต้อง
เคารพสิทธิและศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์ ไม่ว่าผูห้ ญิงคนนัน้ จะเป็ นผูถ้ ูกกระทําหรือผูก้ ระทํา เพราะว่า
มนุษย์น่าจะได้รบั สิทธิเท่
์ ากัน ผูต้ อ้ งหาก็ยงั ไม่ถูกพิสจู น์จากศาล ตํารวจมักจะไปให้เบอร์หรือแอบไป
บอกนักข่าว ซึง่ นักข่าวก็จะไปกดดันเขา อันนี้เราอยากให้กระบวนการได้มาเป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ได้รบั การอนุญาตจากแหล่งข่าวคนนัน้ จริง แต่มหี ลายครัง้ ทีเ่ มื่อได้รบั การอนุญาต หากเราคํานึงถึงว่า
ถ้าออกข่าวนี้ไป แม้ว่าแหล่งข่าวคนนัน้ จะยินดี อย่าออกหน้า เหมือนเราไปเจอเด็กเยาวชนผูห้ ญิงบาง
คน เขายินดีจะเปิ ดเผยหน้า แต่ถา้ เราเห็นแล้วว่าข่าวนัน้ ถ้าออกมาแล้วเด็กจะเกิดความเสียหาย เราก็
ต้องไม่ตามใจและควรจะเลือกนําเสนอในมุมทีไ่ ม่ทําให้เขาเสียหาย เราต้องคิดมากขึน้ มากกว่าข่าว
ปกติ แล้วกรณีการแปลงเสียง กรณีน้ีเมื่อเป็ นผู้เสียหาย เสียงหลายคน ถ้าเป็ นคนรู้จกั คนในซอย
หรือว่าคนดําๆ จะถูกจดจําได้ ทํายังไงทีจ่ ะให้ดาราผูห้ ญิงคนนี้ไม่ถูกรู้ แต่อยากจะออกมาเรียกร้อง
เสียงบางคนเป็ นทีจ่ ดจํา การแปลงเสียงเดีย๋ วนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ ซึง่ ควรจะใช้ เราควรนึกถึงเขาว่าถ้าเขา
เป็ นตัวเราเองหรือคนในครอบครัวเรา เราอยากจะออกข่าวนี้แบบไหน นี่คอื สิง่ สําคัญในการได้มา เรา
ต้องคิดด้วย ปกป้ องเขา ไม่ให้เขาจํา อย่าไปบ้านทีเ่ กิดเหตุ อย่างกรณีตํารวจก็พลาดนะ ไปตรวจบ้าน
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ของผูห้ ญิงทีถ่ ูกข่มขืนแล้วไม่ตาย พานักข่าวไป นักข่าวก็ลมื นึกไปว่า อ้าว บ้านนี้ยงั ไม่รมู้ นั ก็รู้ ก็อ๋อ
แม่บอกเพื่อนฉันถูกข่มขืน แล้วนึกถึงคนทีอ่ ยู่ต่างจังหวัด เรื่องนี้เป็ นเรื่องหนึ่งทีท่ ําให้ต้องระวัดระวัง
เป็ นพิเศษ
กรณีท่ไี ม่ควรเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งข่าว สิง่ ที่ไม่ควรทําก็คอื ว่า 1.นักข่าวไม่ควร
นํ าเสนอชื่อ ที่อยู่แหล่งข่าว หรือว่าครอบครัว หรือว่าอื่น ๆ ที่จ ะทํา ให้คนรู้ไ ด้ว่าเป็ นใคร 2.ไม่นํ า
แหล่งข่าวไปนําเสนอบน social เพราะ social มันก็ค้นได้ง่าย ทําให้คนรู้ว่าเป็ นใครอีกเหมือนกัน
แม้ว่าจะมีการเบลอภาพก็ตาม อีกอันหนึ่งทีเ่ ป็ นข้อกังวลก็คอื ว่า ไม่ควรนําคลิปทีถ่ ูกเผยแพร่ในสังคม
ออนไลน์มาเผยแพร่ แม้ว่าตอนนี้จะมีเยอะมาก แล้วเราก็หยิบๆ มา นักข่าวก็หยิบมาใส่ แต่ว่าเวลาที่
จะหยิบมามันก็ควรทีจ่ ะคํานึงถึงผลกระทบทีแ่ หล่งข่าวคนนัน้ จะได้รบั ด้วย หรือไม่ใช่แหล่งข่าว เป็ น
แหล่งข่าวจําเป็ นเพราะว่าโดนหยิบคลิปข่าวขึน้ มา
จริงๆ เรื่องนี้มนั เป็ นเรื่องทีค่ วรระวังแล้ว กสทช. ไม่ทราบว่าจะทํายังไง เพราะตอนนี้หนังข่าวหรือสื่อ
กระแสหลักเองก็ใช้จาก social มาก เอาไปใช้แล้วคลิปบางอย่าง มันเป็ นคลิปทีถ่ ูกคนอื่นโพสต่อมา
ถามว่าแหล่งข่าวโทรทัศน์จะรู้ไหมว่าได้ถูกเผยแพร่ บางทีกไ็ ม่รู้ เราก็ไม่ควรจะรีบนํ ามาเผยแพร่
เพราะกลัวตกข่าวเหมือนที่อ่นื โดยไม่ได้คํานึงถึงเลยว่า เมื่อมีภาพนี้ออกมา คลิปออกมาแล้ว คนที่
อยู่ในคลิป แม้ว่ าจะเบลอเขาแล้ว จะเสียหายแค่ไหน แล้ว สังคมจะเห็นสิง่ ต่ างๆ ในคลิป ที่เราไม่
ระมัดระวังนี้ยงั ไง อย่างกรณีล่าสุดทีค่ ลิปผูห้ ญิงแก้ผา้ บนลู่วงิ่ มันก็เป็ นอีกจุดหนึ่งทีถ่ ามว่ามานําเสนอ
แล้วได้อะไรจากภาพของสรีระผูห้ ญิงทีโ่ ป๊ มันก็ไม่เห็นช่วงอะไรกับสังคม
แต่มนั ก็จะมีเยอะขึน้ เพราะตอนนี้ youtube ให้ใครก็ได้อพั เข้าไปแล้วรูส้ กึ ว่าคนทีโ่ พสจะได้ ทุกๆ 1
like หรือยังไง มันจะมีออกมาแล้วทําให้คนขยันทีจ่ ะเข้าไปโพส แอบถ่าย ไปถ่ายใครมาแล้วก็เอามา
โพส และนักข่าวก็หาข่าวจากตรงนี้
หรือถ้าไม่เล่นก็เหมือนตกข่าวของทีอ่ ่นื เพราะตอนนี้กลายเป็ นว่าข่าวใน social ซึง่ หลายครัง้ ก็เป็ น
เรื่องผูห้ ญิง อย่างคนจีนของประเทศจีนก็จะโดนคลิปเผยแพร่และก็เอามาใช้โดยทีไ่ ม่คดิ เลยว่า ถึงเขา
จะเป็ นคนชาติอ่นื แต่ถา้ เขารูว้ ่าเขาโดนแบบนี้ในไทย เอามาเผยแพร่ในลักษณะทีด่ ูตลกหรือดูน่าสม
เพสอย่างนี้ เราก็ไม่ควรนําเสนอเหมือนกัน แม้ว่าเขาจะเป็ นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทย
ต่อไปภาพข่าว
อันนี้มนั มี conflict ที่เราสงสัย อันนี้ต้องถามคนเขียน คําว่าเสนอภาพที่เห็นบริบทของแหล่งข่าว
เพื่อให้เกิดการตีความ
บริบทของเรื่อง เพราะว่าเรื่องของความรุนแรง บางครัง้ นําเสนอภาพไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ช่างภาพเอง
ต้องมีการถ่ายภาพให้เห็นบริบทของเรื่อง แล้วก็ให้เกิดการตีความ เพราะฉะนัน้ จะต้องอาศัยทักษะ
ต้องฝึก เพราะว่าภาพส่วนใหญ่เรากังวลเรื่องของการละเมิด เพราะไม่งนั ้ ถ้าเราไม่เห็นถึงบริบทของ
เรื่อง มันก็อาจจะส่งผลกับการทําให้เรามองว่าเรื่องนัน้ เป็ นเรื่องส่วนตัวรึเปล่า เรื่องนัน้ เป็ นความผิด
ของผูห้ ญิง เป็ นความผิดของผูถ้ ูกกระทํา แต่การเห็นโครงสร้าง เห็นสิง่ แวดล้อม หรือว่าเห็นบริบท
ของเรื่อง มันจะทําให้เห็นปั ญหาในเชิงโครงสร้าง
สิง่ แวดล้อมในความหมายนี่หมายถึงว่ายังไง สมมติว่าเราจะพูดถึงผูห้ ญิงทีถ่ ูกกระทําความรุนแรง
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อย่างเช่น ถูกละเมิดทางเพศหรือว่าเป็ นเหยื่อ จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เราเล่าข่าวไป ผูห้ ญิงคนนี้ไปเดินใน
ซอยเปลีย่ ว เราตัง้ คําถามว่ามันควรจะเปลีย่ วอย่างนัน้ ไหม มันควรจะมีไฟไหม มันควรจะอะไรไหม
อย่างนี้ ให้เห็นสภาพทีแ่ ท้จริงของมัน
อาจจะใกล้เคียงกับทีเ่ คยทําบาง scoop ผู้หญิงที่กลับมาจากการค้ามนุ ษย์ เราเห็นหน้าก็ไม่ได้ แต่
พยายามให้ช่างภาพออกแบบให้มนั ดูมศี ลิ ปะ คือไม่ใช่ว่าถ่ายด้านหลังมันก็ดทู ่อื ๆ ถ่ายด้านหน้าแล้ว
ก็เบลอมันก็ไม่ดี ก็เปลีย่ นเป็ นว่าให้เขาย้อนแสงถ่าย โดยมี case ผูห้ ญิงคนหนึ่งถูกสามีทาํ ร้ายแล้ววิง่
หนีจนลูกในมือเสียชีวติ อันนี้กเ็ ป็ น case ทีเ่ ป็ นความรุนแรงในครอบครัว ให้ถ่ายย้อนแสงไม่ได้เน้น
หน้าเขา มีแต่เสียง แล้ว closed ไปทีม่ อื เขา ทีแ่ บบความเครียด
มีอะไรบ้าง ช่วยยกให้เป็ นรูปธรรม เผื่อเราต้องไปเขียนอธิบาย เช่นบริบทเป็ นภาพประเภทไหน
อย่างเด็กผูห้ ญิงก็เป็ นตุ๊กตาอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ เพราะเราเคยไปทําเรื่องของผูห้ ญิงที่ฆ่าลูกของตัวเอง ทีท่ ําร้ายลูกของตัวเอง เขาอยู่ในชุมชนที่
เป็ น ชุมชนทีเ่ หมือนสลัม แออัด แต่สงิ่ ทีเ่ ราพยายามนําเสนอคือเห็นภาพอันนัน้ ด้วย แล้วก็ชใ้ี ห้เห็นว่า
ความรุนแรงจริงๆ มันก็ไม่ใช่แค่ทแ่ี ออัดอยู่ตรงนัน้ นะ ความรุนแรงบางทีกอ็ ยู่ในบ้าน แล้วตอนนัน้ เรา
ถ่ายผูห้ ญิงคนนัน้ หรอก โอเคเราเห็นข้างหลัง เราเห็นกิจกรรมของเขา ผูห้ ญิงคนนี้มคี วามเชื่อมโยง
กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ผู้ห ญิงคนนี้ม ีกิจ กรรมที่ทําให้เหนื่อย เวลาสาละวนอยู่กบั การซักผ้า
ทํางานบ้าน อะไรพวกนี้ อันนี้คอื สิง่ แวดล้อมของเรื่อง เราพูดเฉยๆ หรือนักวิชาการพูดเฉยๆ ไม่ได้
ว่าผูห้ ญิงพอหลังคลอดมีภาวะความซึมเศร้า มันมีความเหนื่อย แล้วก็สาละวนอยู่กบั อะไรแบบนี้ เรา
พูดอย่างเดียวไม่ได้ ภาพทีวมี นั ต้องให้เห็นภาพ แต่มนั จะเป็ นภาพของ มันเป็ นภาพ เหนื่อยคืออะไร
สาละวนอยู่กบั การซักผ้า สาละวนอยู่กบั การเลีย้ งลูกคนอื่นๆ มันคือบริบทของเรื่อง มันจะทําให้ผูช้ ม
เห็นด้วย
แค่เห็นภาพงานทีก่ องอยู่
ใช่ เห็นผ้ากองโต เห็นนังซั
่ กผ้าอยู่ อะไรก็ตาม นี่แหละมันคือเนื้อหา สิง่ ทีต่ ้องการจะพูดก็คอื ว่า ภาพ
คือเนื้อหาข่าว ภาพไม่ได้แยกจากข่าว
เพราะทีวสี ว่ นใหญ่กค็ อื ภาพ
อันนี้ดว้ ยค่ะ ควรแฝงนัยยะเพื่อให้น่าสนใจยิง่ ขึน้ แฝงนัยยะอื่นเพื่อให้น่าสนใจ
ความหมายคือ ไม่ควร ไม่ควรแฝงนัยยะอื่นเพื่อให้น่าสนใจ
อันนี้หมายถึงอะไร
คือเหมือนมีภาพส่อไปทางเพศ
คือลักษณะของภาพบางทีทเ่ี อามาเสนอข่าวเหล่านี้ใช้ภาพตัวแทน แต่มนั เป็ นภาพตัวแทนทีม่ นั ส่อถึง
นัยยะได้ ประเภททีแ่ บบว่าผูช้ ายกําลังข่มขืนผูห้ ญิงอยู่ หรือผูช้ ายกําลังกัดคอผูห้ ญิง ซึง่ เป็ นภาพแทน
การเล่าเรื่อง แต่ว่านัยยะมันให้เห็นชัดมากกว่าอะไรอย่างนี้
การไปทําแผน ยิง่ ไปตอกยํ้า
หรือไม่กใ็ ช้ภาพดําหรือปริศนาอะไรไปเลยก็ได้
อันนี้คอื ไปตอกยํ้า
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คือบางทีกต็ ้องคิดนะที่ กสทช. จะวางออกมา มันตอบยากนะ ภาพบางทีท่มี นั วางออกมาเน้นภาพ
หรือเน้นความจริงมากๆ มันมีประโยชน์แค่ไหน เพราะท้ายที่สุดความจริง มันอาจจะไม่ได้อยู่จาก
ภาพข่าวที่เกิดขึน้ แต่ว่ามันอยู่กบั สิง่ ที่เกิดขึน้ กับผูห้ ญิงคนนัน้ บางครัง้ ทีวอี าจจะต้องมองข้ามภาพ
สวยงาม ภาพทีศ่ ลิ ปะมาก แต่ว่าถ้าทําได้มนั ก็ดี แต่ถา้ จะต้องไปบอกให้ผหู้ ญิงคนนี้มาทําให้ดูอกี รอบ
หนึ่งอะไรแบบนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุก case บาง case ทีว่ ่า ลองทําให้ดูอกี ครัง้ สิว่าผูห้ ญิงคนนี้
ผูช้ ายคนนัน้ เขาทํายังไง หรือว่าผูช้ ายคนนัน้ ยืนอยู่ตรงไหนบางครัง้ มันไม่จําเป็ นขนาดนัน้ บางครัง้
เราอาจจะต้องจําลองภาพเหตุการณ์โดยทีไ่ ม่ตอ้ งให้เขารูส้ กึ หรือให้มนั ใกล้เคียงเหตุการณ์แต่อธิบาย
ได้ว่าผูห้ ญิงคนนี้ได้รบั ความเสียหายยังไง โดยไม่ต้องผ่านปากเขาหรือภาพทีเ่ กิดเหตุจริง เพราะว่า
ภาพทีม่ นั ยิง่ เหมือนจริง ยิง่ กระทบจิตใจเขา แล้วมันทําให้เขาถูกรูไ้ ด้ ถ้าเขาอยากปกปิ ด สมมติเขาไม่
อยากให้ใครรูว้ ่าเขาฆ่าลูก แค่ตรงนี้พอ แค่บา้ นนี้ บ้านนี้ฆ่า แต่ในซอยนี้อกี 7 บ้านอย่ารูไ้ ด้ไหม แต่
ถ้าตํารวจมาทีบ่ า้ น นักข่าวมา เขาจะต้องตัง้ คําถามละว่ามาทําไม หลายครัง้ มันอาจจะต้องให้ตํารวจ
ช่วยเราว่า ต่อให้คุณบอกเขาว่าคนนี้เบอร์อะไร แต่เวลาถ่ายทํา ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นบ้านทีเ่ กิดเหตุ ควร
จะเป็ นสถานทีใ่ ดได้ ถ้าผูห้ ญิงคนนี้ยนิ ดี จะเป็ นบ้านพักเด็กและเยาวชนหรืออะไรก็ได้ทไ่ี ม่ให้เด็กคนนี้
หรือแม่คนนี้ท่กี ระทําไปแล้วถูกจดจําไปชัวชี
่ วิตว่าเป็ นแม่ท่ใี จเหี้ยมที่ฆ่าลูก เพราะท้ายที่สุดแล้ว
ตํารวจก็จริง แต่ว่าเราเองควรจะ ไม่จาํ เป็ นทีไ่ ปคิดว่าภาพตรงนี้อะไรอย่างนี้
ถ้าจําลองเหตุการณ์ สถานทีเ่ กิดเหตุกไ็ ม่สาํ คัญเพราะจําลองก็คอื อีกทีห่ นึ่งแล้วไง มันก็ไม่จําเป็ นต้อง
เป็ นทีเ่ ดิมของเขา
ในความหมายทีพ่ อ่ี อ้ ยพูดก็เข้าใจ กําลังจะบอกว่ามีศลิ ปะในการทํา แต่ว่าทีบ่ อกว่าจําลองภาพมันก็ดี
อย่าง ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นบ้านตรงนี้ และไปทีไ่ หนก็ได้ทเ่ี ธอจะไม่มคี นรูว้ ่านักข่าวมาสนใจบ้าน
ในเชิงของตํารวจ
อย่างนี้ง่ายต่อการทีจ่ ะใช้กราฟฟิ คหรือว่าอะไรขึน้ มา แทนทีจ่ ะไปจําลอง และอีกอย่างหนึ่งผมเข้าใจ
ว่าภาพบางอันไกลไปจากข้อเท็จจริงมากขึน้ เพราะคนมีความรูส้ กึ ว่ามโนหรือว่าคิดตามจากสิง่ ทีเ่ ห็น
มากกว่าทีจ่ ะหาข้อเท็จจริง
คือเรื่องชีวิตคนมันคงจะเป็ นกราฟฟิ คที่แบบเป็ นเทคนิคมากไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแต่จําลองภาพ ก็
อย่างทีบ่ อกว่าถ่ายย้อนแสงในมุมบางมุมหรือว่าไปอีกบ้านหนึ่งทีม่ นั ไกลจากบ้านผูห้ ญิงคนนี้ แล้วตัว
เขาไปได้ถา้ เขายินดีและก็พร้อม และก็ทาํ ให้มนั เป็ นจําลองทีไ่ ม่ตอ้ งเป็ นเหตุการณ์แบบสดๆ
เดีย๋ วนี้ในทีวเี ขาใช้กราฟฟิ คมากขึน้ แล้วก็เดินมายังไง อะไรแบบนี้
เข้าใจ คือจําลองบ้านแต่ว่าเล็กๆ
บางส่วน ในขณะเดียวกันก็ใช้ศลิ ปะ อันนัน้ มันช่วยให้เรื่องแบบนี้มนั ถูกเข้าใจ แล้วไม่ไปละเมิดเขา ไม่
ว่าเราจะตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจ และการทีไ่ ม่ละเมิดความเป็ นมนุ ษย์กเ็ หมือนกัน ก็สอดคล้อง ต้องปกป้ อง
สิทธิ ไม่ละเมิด หรือสร้างความเสียหาย ระดับไหน ภาพแค่ไหนทีจ่ ะเพียงพอและพอต่อการเข้าใจ ถ้า
เราต้องการช่วยเหลือเขา ถ้าให้เขาต้องการได้รบั การเข้าใจ ภาพแค่ไหนทีม่ นั จะพอดี และไม่ทาํ ให้คน
ทีต่ กเป็ นข่าวเสียหาย อันนี้คอื สิง่ ทีต่ อ้ งฝากไว้เหมือนกัน

174

อ.สิรลิ กั ษณ์

คุณชวิดา

อ.สิรลิ กั ษณ์

คุณชวิดา

ที่ไม่ควร ไม่ควรเปิ ดเผยใบหน้ าและนํ้ าเสียงที่แท้จ ริง ที่บอกว่าให้แปลงเสียงเวลาเราตัดต่ อจริงๆ
ภาพทีไ่ ม่เน้นสรีระ เรือนร่าง ส่วนใหญ่เราจะเห็น บางทีเป็ นภาพของศพ มันก็จะมีบางสือ่ ทีช่ อบจะเอา
ภาพแบบนี้ออกมา
ภาพผู้หญิงถูกข่มขืนหรือว่าเสียชีวติ แล้ว นี่กจ็ งใจจะเลือกภาพทีเ่ ห็นว่าเสือ้ ผ้าน้อย โป๊ อยู่ แม้ว่าจะ
เบลอ แต่มนั ก็เหมือนจงใจแล้วก็ภาพนี้มนั ไปเน้นสรีระมากๆ กลายเป็ นว่าผูห้ ญิงเป็ นวัตถุทางเพศอยู่
ดี
เหมือนจะชีน้ ําให้คนบริโภคข่าวเห็นแล้วก็บอกว่าเป็ นอย่างนี้น่ีเอง ภาพทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ก็
คล้ายๆ กันพวกโชว์เรือนร่างสรีระ หรือว่าเปิ ดเผยความเป็ นส่วนตัว แล้วก็ละเมิดศักดิศรี
์ ความเป็ น
มนุษย์ บางทีไม่ใช่โป๊ เปลือยแต่ว่าเป็ นภาพของแม่หรือญาติของผูเ้ สียชีวติ เขาอยู่ในอาการทีค่ วบคุม
ตัวเองไม่ได้ เขาจะกรีดร้อง เราจะเห็นหลายครัง้ ทีท่ วี เี อาภาพของญาติกรีดร้อง ตะโกน โอดครวญ
ครวญครางด้วยความเสียใจอย่างสุดขีด บางช่องจะชอบเอามานําเสนอ คือเขาไม่อยู่ในสถานะทีจ่ ะ
ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เพราะฮะนัน้ ตรงนี้ส่อื ก็ควรจะระมัดระวัง ไม่เน้นภาพเชิง drama ก็จะ
คล้ายๆ กัน การผลิตซํ้าก็น่าจะเป็ นเรื่องของการทําแผนด้วย คลิป
ไม่นําเสนอภาพทีท่ าํ ให้ผหู้ ญิงบางคนดูแย่หรือดูต่าํ ต้อยกว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง บางทีการเลือกภาพมันก็
มีส่วนนะ อย่างภาพทีเ่ ราจะบอกว่าพริตตี้โดนข่มขืน จงใจจะเลือกภาพทีเ่ ธอแต่งตัวโป๊ หรือว่าไปหา
ภาพ แม้ว่าเธอตายไปแล้วแต่ถูกนํ าเสนอภาพที่ใส่ชุดโป๊ สุดๆ อะไรอย่างนี้ หรือทําให้ผู้หญิงคนนี้ดู
ยากจนข้นแค้นมากๆ หรือซอมซ่อสุดๆ ก็เลือกภาพ เลือกมุม เลือกอะไรไม่ทําให้เขาดูต่ําต้อย ใน
ความเป็ นผูห้ ญิงก็อย่าให้เขารูส้ กึ ว่าด้อยกว่าผูช้ ายในข่าวขนาดนัน้ แบ้วก็ไม่ทาํ ให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ตัดสิน
ตามกระแสอย่างทีบ่ อกถ้าเขาตัวของสือ่ มีความรูส้ กึ ในใจว่า แหม่ผหู้ ญิงคนนี้มนั แต่งตัวโป๊ สมควรโดน
ข่มขืนเลย หรือนี่เป็ นกะเทยแปลงเพศแล้วแต่แต่งตัวแบบนี้ หมันไส้
่ โดนซะทีเถอะ หรือว่ามันก็จะมี
การเลือกภาพทีส่ อ่ งเจตนาของคนทีเ่ ขียนข่าวนี้ได้ เพราะฉะนัน้ พยายามระมัดระวัง ต้องระวังว่าภาพ
ภาพหนึ่งมันสือ่ ความหมายได้มากกว่าถ้อยคํา มันอาจจะแรงยิง่ กว่า คําในข่าวมันอาจจะสูภ้ าพไม่ได้
แต่คนจะตัดสินแล้ว แต่ คนจะตัดสินและจดจําภาพนัน้ ได้ ไม่เสนอภาพความรุนแรง บางทีไม่ต้อง
นําเสนอจนสลดหดหู่ จนบางทีแบบว่าชีวติ นี้มนั ขนาดนัน้ มันจะเยอะไป มันไม่ตอ้ งความจริงขนาดว่า
ภาพสลดหดหู่บางทีมนั ก็นําเสนอไม่ได้หมด บางทีมนั ก็เหมือนทีบ่ อกว่าจะต้องเข้าไปในพืน้ ทีท่ ต่ี ํารวจ
กันไม่ให้เข้าไปในราชประสงค์ แล้วที่เห็นภาพว่านี่ฉันทํางานอยู่ แต่ตํารวจก็ทํางานอยู่ ความพอดี
ของสื่อตรงนี้จะต้องเข้าถึงภาพ จะต้องไปเอาภาพแค่ไหน บางทีต้องตอบตัวเองว่าตัวเองต้องการ
อะไร แล้วแค่น้ีมนั มีเครื่องมือใช้ จะต้องเข้าไปอยู่ในพืน้ ทีส่ มัยนี้มนั ไม่ต้องขนาดนัน้ แล้ว ไม่ใช่ว่านํ้ า
ท่วมมันต้องนํ้ าท่วมให้เห็น ไม่ต้องลงทุนชีวติ ขนาดนัน้ คือบางทีส่อื มันแข่งขันสูงแล้วมันลืมนึกถึง
ความเหมาะสมไม่เหมาะสมไป แล้วอะไรทีม่ นั พอหรือว่ามันพอดีแล้ว หรือว่ามีศลิ ปะเอามาใช้ เทคนิค
บางอันทีม่ นั ดูไม่น่าเชื่อถือก็เอามาใช้ แต่ใช้ในทางสร้างสรรค์ มันจะทําให้ข่าวของผูห้ ญิงถูกนําเสนอ
แล้วเกิดประโยชน์ต่อผูห้ ญิงคนนัน้ และสังคมด้วย
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คุณธนกร

มีช่วงหนึ่งทีเ่ ป็ นภาพผูช้ ายเอาปื นยิงผูห้ ญิงทีก่ าํ ลังจะแต่งงานด้วยทีน่ งอยู
ั ่ ่กบั แม่ยาย อันนัน้ เห็นหลาย
ช่อง play แล้ว play อีก plat วนไปวนมา เพื่อให้เห็นถึงช่วงทีเ่ อาปื นยิง แล้วก็กระหนํ่าหลายช็อต
นําเสนอกันเป็ นเรื่องปกติ
หรือพยาบาลทีไ่ ปเอามาจากโทรศัพท์กไ็ ด้ line พยาบาลคนหนึ่งทีฆ่ ่าตัวตายเพราะว่าผูช้ ายทิง้ มันก็
ไปละเมิดคนอื่นทัง้ นัน้ เพราะว่ามันหลายครัง้ ทีส่ อ่ื เองนําเสนอโดยไม่ทนั นึก แค่ว่าต้องได้ หรือว่าคลิป
ภาพวงจรปิ ดคิดว่ามันเบลอพอ มีอยู่ครัง้ หนึ่งโดนเรียกหลายช่อง ภาพทีย่ ามมาทุบหัวคนในหมู่บา้ น
เบลอแล้ว กสทช. ก็เรียกหลายช่องเลย เป็ นคลิปที่ play ซํ้าๆ มันเป็ นความรุนแรงทีไ่ ม่น่าเชื่อว่า ยิง่
กับผูห้ ญิงจะยิง่ เห็นชัด ผูห้ ญิงโดนผูช้ ายตบ มันดูตอกยํ้า มันทําให้แบบดูเป็ นความรุนแรงทีช่ าชินใน
สังคมมากๆ ถ้าเราเอาคลิปอย่างนี้มาบ่อยๆ หรือความด้อยโอกาสของผู้หญิงจีน หรืออะไรที่เรา
ชอบ คนจีนเหมือนจะถูกนําเสนอในลักษณะดูตลกขําๆ อะไรอย่างนี้ บางทีเราคิดไหมว่า เขาดีใจไหม
ทีเ่ ราเอาเขามาเล่นแบบนี้ บางทีคนจีนจะโดนดูถูกเยอะ
บางทีในแง่ของความรุนแรง ก็ตํารวจ ในทีเ่ กิดเหตุจาํ ได้ไหมทีม่ นั มีขา่ วผูห้ ญิงไปชีต้ วั คนร้าย แล้วพอ
ชีเ้ สร็จ ตํารวจกับช่างภาพบอกให้เข้าไปอีกๆ ในคลิปจะเห็นชัดเลย ตอนแรกผูห้ ญิงยืนห่าง เข้าไป
อีกๆ ทีน้ีผหู้ ญิงตบหัวเลย อันนี้กเ็ ป็ นภาพความรุนแรงนะ
ทีว่ ่าไปทําร้ายเขาในรถไฟฟ้ าใช่ไหม
คือจําคดีไม่ได้ แต่จาํ ได้ตดิ ตา
มาเฟี ยทีเ่ ป็ นคนลาว
ใช่ๆ คือตบแล้วสือ่ ก็เอามา replay แล้วก็ตบหลายครัง้ เลย ตบเล่นกัน นอกจากทีวแี ล้วก็ยงั เป็ นคลิป
ข่าว คือถ้าเป็ นคลิปทีค่ นทัวไปโพสมั
่
นก็ส่วนหนึ่ง แต่นนั ่ คือสํานักข่าวหลายสํานักข่าวก็เอามา play
ซํ้าไปซํ้ามา ดูเหมือนสะใจ โอเคผูห้ ญิงไม่ได้ถูกกระทําแต่ว่ามันเป็ นภาพความรุนแรง
นี่ก็เป็ นวิธกี ารนํ าเสนอข่าว จากนํ าเสนอกลายเป็ นทําให้สงั คมมีความรุนแรงขึ้น เพราะว่าไปรู้สกึ
พฤติกรรมของผูห้ ญิงทีเ่ อาคืนแบบนี้คอื สะใจ มันก็ทาํ ให้เกิดความชาชินกับความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็ น
ผูถ้ ูกกระทําหรือผูก้ ระทํา เราไม่ควรเป็ นตัวทีท่ าํ ให้มนั เกิดความรูส้ กึ ว่าเนี่ยเราต้องทําอย่างนี้กนั อันนี้
มันทําฉันก่อนฉันต้องทําบ้าง งัน้ แล้วผูห้ ญิงก็ตอ้ งฆ่าผูช้ ายทีท่ าํ ร้ายตัวเอง ในสังคมก็จะมีแต่เรื่องแบบ
นี้ นี่กก็ ลายเป็ นปั ญหาของข่าวผูห้ ญิงทีน่ ําเสนอ
คือถ้ามองเรื่องข่าวออนไลน์ อย่างทีเ่ คยคุยกับ อ.แอนก่อนหน้านี้ทงั ้ ในเรื่องของการนําเสนอ LGBT
หรือในเรื่องอะไรพวกนี้ สํา นักข่า วเป็ นองค์กรธุรกิจ แล้ว มันผูกกับการแข่งขัน จะต้องทํายอดวิว
จะต้องเร็ว จะต้องตอบสนองต่อการเกิดขึน้ ของปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ ในออนไลน์ ทีน้ีความสําคัญ
ของมันจึงถูกลดทอน ว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรกลายเป็ นเรื่องรองไปเลย มากกว่าที่จะมานัง่ มองว่า
ตรวจสอบก่อนไหม จะไปถึงอันนี้ยงั ไง ก็พยายามจะนําเสนอปรากฏการณ์ขน้ึ มา แต่กไ็ ม่ได้คํานึงถึง
ว่าแล้วผลหรือว่าวิธกี ารหรือว่าการแก้ไขควรจะนํามาซึง่ อย่างเรื่องการทีม่ ผี หู้ ญิงต่างชาติท่ถี ูกถ่าย
คําถามก็คอื ในคลิปนัน้ ไม่มผี ชู้ ายคนไหนเลยทีร่ สู้ กึ ว่าควรจะเอาเสือ้ ผ้ามาให้เขาใส่หรือว่ายังไง ในอีก
แง่มุมหนึ่งพอคลิปแบบนี้ถูกปล่อยออกไป มันไม่ได้เป็ นการเล่นโดยตรงแบบทีน่ ักข่าวไปโหลดคลิป
มาแล้วก็นําเสนอ ก็ protect ตัวเองด้วยการบอกมาคุณก็ไปดูต่อจากทีน่ ่ีแล้วก็เชื่อมโยง link ไปอะไร
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แบบนี้ ส่วนหนึ่งอันนี้กเ็ ป็ นปั ญหาสําหรับคนทําสื่อ โดยเฉพาะในยุคที่ต้องแข่งขัน ผมว่าสําคัญทีส่ ุด
คือต้องเอาคนทีเ่ ป็ นระดับทีส่ ามารถบอกได้ว่าข่าวไหนควรออกไม่ออก ก็คอื ระดับบรรณาธิการขึน้ ไป
มานัง่ คุยกัน ผมก็ยงั ยืนยันคํานี้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องมีอคติทางเพศ gender หรือว่าเรื่องความรุนแรง
เขาถูกครอบด้วยโครงสร้างของการแข่งขันทางธุรกิจ มันทําให้เขาต้องทํายังไงก็ได้ให้วนั นี้ยอดฉัน
ต้องชนะสํานักข่าวออนไลน์ทน่ี ่ี ยอดฉันต้องชนะอันนี้ๆ อันนี้กเ็ ป็ นปั ญหาสําหรับคนทีเ่ ข้ามาทําข่าว
อย่างผมใหม่ๆ ผมไม่เคยรู้กระบวนการว่ าต้องทําข่าวประเภทนี้แบบไหนยังไง แล้วภาพข่าวที่
ถูกต้องทีด่ มี นั ควรจะเป็ นยังไง แล้วส่วนใหญ่มนั จะเป็ นเด็กรุ่นใหม่ๆ ทีเ่ ริม่ เข้ามาทําเรื่องนี้เยอะ ตัง้ แต่
มี digital มีอ อนไลน์ ม ากขึ้น แต่ ใ นขณะที่ค วามคิดของคนที่ทํา สื่อ มานานๆ มัน ยัง เป็ น วิธีคิด
แบบเดิมๆ เมื่อสมัยทีท่ าํ ข่าวต้องเป็ นภาพทีแ่ รงๆ ภาพทีแ่ บบว่าช่วงทีแ่ บบชนกัน ตบกันในจังหวะ
นัน้ แล้วค่อยๆ เซฟภาพนิ่งๆ แล้วเอามาฉาย
แต่ว่าไปแล้วข่าวแบบนี้ ถ้าเราเห็นสื่อกระแสหลักใหญ่ๆ เขาไม่เล่นนะ เขารูแ้ ล้วว่าเขาไม่ควร ทีเ่ ห็น
จะเป็ นสื่อแบบทีใ่ ช้ช่อื ว่า sanook แล้วก็จะมีข่าวสด ซึง่ เขาถือว่าเป็ นจุดขายเขาเลย เขาจะมีหน้าที่
รวมข่าวแบบนี้ไว้เฉพาะเลย แต่ทน่ี ่ าแปลกใจ แต่จริงๆ ไม่น่าแปลกใจคือช่อง 3 เองทีม่ กั จะมีภาพ
แบบนี้มา ช่อง 7 นี่ไม่ค่อย แต่ ThaiPBS นี่ไม่มอี ยู่แล้ว Nation เองมีไหม
บางทีมี มีดว้ ยความแบบว่า มีแล้วก็มาด่ากันในไลน์ว่า ลงอย่างนัน้ ไปได้ยงั ไง มีดว้ ยความทีแ่ บบว่า
จะว่าเป็ น บก. อย่างเดียวทีใ่ ห้ไปก็ไม่ได้หรอก บางทีมนั ก็คอื ไอหน้างานทีท่ ําน่ ะแหละ แล้วก็มานัง่ ด่า
กันในไลน์ว่า เห้ยมันมีกฎหมายอยู่ แล้วทําแบบนัน้ ได้ยงั ไง มันจะมีแบบนี้ ก็มกี ารแบบว่า ถามว่า
กระตุกกันไหม ก็มกี ารกระตุก แต่ถามว่ายังมีพลาดไหม ก็ยงั มีพลาดอยู่ แต่จะไม่เชิงพลาดถึงขนาด
ไปเล่ากัน
นอกจากเรื่องนี้ยงั มีคลิป ยังไม่พอ ยังมีคําพากย์ คําบรรยายเสริมของผู้เล่า ต้องยอมรับว่าจะมีตวั
เว่อร์ๆ อยู่ เป็ นตัวๆ ของแต่ละช่องไป อย่างช่อง 9 ก็จะมีบางคน อย่างช่อง nation ก็จะมีบางคนที่
ชอบเสริมเรื่องผูห้ ญิงเยอะๆ
เราว่ามันทุกคนน่ะผสมโรง
ยกง่ายๆ เลยอย่างรายการข่าวข้น มีคุณกนก คุณธีระ ฟิ วส์ 3 คนนี้คุยกันไปเรื่อยๆ แล้วมันหลุด ถาม
ว่าควรไหมก็ไม่ควร แต่ว่ามันก็มกี ารติง แล้วพอติงจากอาจารย์อะไรสักคน มันก็เปลีย่ นไป ถามว่าดี
ไหม มันก็ยงั ไม่ดที งั ้ หมด แต่กร็ ะมัดระวัง socialize เหมือนกัน แต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งขอย้อนไปนิด
หนึ่งที่มภี าพผู้ล้ภี ัยที่มเี ด็กเสียชีวติ นัน่ เราก็เถียงกันนะ ขึน้ อยู่กบั ว่าเรามองว่ามันเป็ นภาพความ
รุนแรง แต่ว่ามันเพื่ออะไร มันก็ตอ้ งดูเจตนาเหมือนกัน บางอย่างในเชิงกฎหมาย เจตนาคืออะไร อัน
นัน้ น่ะแน่นอนเขาไม่ได้เจตนาทีจ่ ะให้มนั เกิดยอดวิว
AP หรืออะไรเขาก็ลง แต่ว่าเขาขึน้ ไว้ใกล้ๆ พาดหัวเลย เหตุผลทีน่ ําเสนอภาพนี้คอื เพื่อไม่ให้คนรูส้ กึ
ว่าเขาผิดจริยธรรม เขาจะเขียนไว้ใกล้ๆ พาดหัวข่าวเลย เพราะต้องการสะท้อนความรุนแรงและ
ดึงดูดความสนใจของคนทัวโลกให้
่
เห็นว่านี่มนั เป็ นเรื่องใหญ่ทเ่ี ราจะต้องช่วยกัน เป็ นปั ญหาร่วมของ
มนุษยชาติ
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แต่ถา้ เป็ นเรื่องคลิปแทงกัน ตบกันมันไม่ได้เพื่อมนุษยชาติอะไรเลย เพื่อ rating เพื่อวิว เพื่ออะไรเท่า
นัน้ เอง อันนี้เจตนามันก็เห็นได้ชดั เหมือนกัน
ตอนนี้ถ้าเกิดจะทําต้องดูดว้ ย เพราะแต่ละช่องมันลงทุนสูง ทีน้ีเขาวัดกันด้วย rating ถ้า rating ตก
เขาจะลดเวลาของข่าว ตอนนี้บางช่องทําอยู่นะ ข่าวช่วงไหนมัน hot ขายดี เขาจะเพิม่ เวลา แต่ถ้า
ข่าวช่วงไหน นําเสนอข่าวแล้วไม่มใี ครดูจะลดเวลา ถ้างัน้ ถามว่าวันนี้จะไปตอบโจทย์เรื่องข่าวผูห้ ญิง
ข่าวผูห้ ญิงแนวเว่อร์ๆ ขายดี แนวคดีใหญ่ๆ ถูกกระทํารุนแรงเยอะๆ แบบข่มขืนแล้วถูกฆ่า ถูกถ่วง
นํ้าจะยิง่ ขายได้ อย่างคดีเด็กอายุ 18 ทีฆ่ า่ ผูห้ ญิงระนองอะไรแบบนี้ หรือพริตตีอ้ ย่างนี้
ช่อง 3 ให้เวลาเยอะมาก ทัง้ ไปตามเอง สามมิติ ก็เล่าเยอะมาก
ข่าวกระสือขายได้ จะว่ามันหมิน่ เหม่ไหม กระสือก็เป็ นผูห้ ญิง ผีปอบก็เป็ นผูห้ ญิง ตอกยํ้าให้ผูห้ ญิงดู
เป็ นอะไรแปลกๆ เหมือนกัน แต่อนั นี้กเ็ ป็ นอีกข้อหนึ่งทีค่ นชอบดู
ตลกมากเลยทีเ่ ขาเข้าไปนําเสนอข่าวกระสือ น้องพลอยไปบอก ทําไมไปนําเสนอข่าวนี้ล่ะ
ก็แปลกใจว่าทําไมช่อง 3 ลงทุนกับข่าวนี้มาก ต้องฝากไว้ว่าในระหว่างนี้ทม่ี นั มีปัญหาเรื่องต้นทุน ก็
ต้องควบคุม เขาก็ตอ้ งเรียกการตลาดมากทีส่ ดุ
สุดท้ายแล้วทุกคนเป็ นนักข่าวได้ดว้ ยตนเอง พอทีน้สี งั คมมันเล่นอะไร หรือมีเรื่องอะไรขึน้ มา เราเห็น
การปรับตัวมาตัง้ แต่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ก็มชี ่วงคลิป มีช่วง share of the day อะไร ซึง่ หลายช่องก็
มี อย่าง post today จะมี check ก่อน share คือโมเดลก่อนหน้านี้พอมีอะไรเกิดขึน้ ปุ๊ บต้องพยามจะ
หยิบมาเล่นๆ ๆ กันเพื่อให้ทนั และให้ตอบสนองต่อคนที่เสพข่าว พอสํานักข่าวไปเอาข่าวพวกนี้มา
เล่น มันเหมือนไปยืนยันว่าเรื่องพวกนี้มนั เกิดขึน้ แล้วมีอยู่จริง แล้วก็ได้รบั ความสนใจในหน้าสื่อ แต่
ในขณะเดียวกันมันไม่มกี าร protect แบบ check ก่อน share
แต่จริงๆ ไม่ว่าจะ check ก่อน share หรือไม่ ต่อให้มนั เกิดจริงแล้วเอาภาพเรามานําเสนอโดยทีไ่ ม่ขอ
อนุญาตเราฟ้ องหมด คืออย่าให้หลุด คือวันหนึ่งสื่อจะต้องโดนเอง เพราะเรื่องจริงคือไม่มใี ครปกป้ อง
คุณได้ ตอนนี้ถา้ เกิดมันมีภาพแบบนี้แล้ว share กันไปเรื่อยๆ แล้วเล่นข่าว คุณจะโดนฟ้ องกันกราว
แล้วคุณจะอ้างอะไรมารอด เพราะต่อให้คุณเบลอยังไง อันนี้กภ็ าพฉัน ใครเห็นก็รวู้ ่าเป็ นฉัน หรืออยู่
ในเฟสบุ๊คฉัน เขาจะฟ้ องคุณได้ แต่เรามีองค์กรสือ่ อยู่นะ เราก็ควรจะต้องตัง้ สติกนั นิดหนึ่งแล้วก็ไม่งนั ้
ก็ไม่ตอ้ งมีกไ็ ด้ ในเมื่อมีแล้วแล้วก็ชอบว่า กสทช. แต่ตวั เองทําอะไรให้มนั ดีขน้ึ ไหม แล้วถามว่าตอนนี้
มันหมิน่ เหม่แค่ไหน คิดกันสักนิดแล้วก็ไม่คดิ จะทําอะไรก็ไม่ตอ้ ง
สือ่ กลัว กสทช. มากกว่ากลัวองค์กรสือ่ ด้วยกันนะ หมายถึงกลัวในเชิงกระบวนการตรวจสอบ กสทช.
น่าจะมีพลังกว่า ช่วยทําอะไรได้เยอะ
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ความเป็ นผูน้ ํา ควรนําเสนอละครสะท้อนปั ญหาสังคม ควรเป็ นการสือ่ สาร ไม่ใช่การตอกยํ้า
ละครตอกยํ้าสังคม แต่ทาํ ไมไม่กา้ วหน้า
จะบอกว่าตอนนี้ละครจะเป็ นอะไรทีต่ ดิ ตรึงตราและสร้างเรทติง้ ให้คนดูอยู่เสมอ การโฆษณาของละคร
แต่ละเรื่องก็มกั จะฉากทีโ่ ดดเด่น และฉากโดดเด่นต้องไม่รุนแรงหรือหวานจ๋อย ก็เลยอยากเห็นแนว
ปฏิบตั ใิ นละคนว่าควรนําเสนอในบทอื่นๆ บ้าง ทีผ่ ่านมามักจะเห็นผูห้ ญิงแสนดี เป็ นนางเอกโง่นิดๆ
และก็ยอมผูช้ าย โดนตัวร้ายตบบ้าง นานๆ จะเห็นผูห้ ญิงทีแ่ กร่ง เก่งบ้าง เป็ นผูน้ ําในสังคม ซึง่ น้อย
มาก น่าจะเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิงในบทบาทอื่นนอกจากความเป็ นแม่ เป็ นเมียหรือเป็ นผูห้ ญิงในชาติพนั ธุ์
เพราะละครจะทําให้สงั คมมีความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้
เรื่องของความตระหนักถึงผลกระทบเชิงคุณค่าในสังคม อันนี้หมายถึงว่าละครควรจะนําเสนอภาพ
ผูห้ ญิงในเชิงผลกระทบอื่นๆ ด้วยที่อยู่ในละคร เช่น การนําเสนอภาพว่าเขาเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี้ใน
ละคร มันมีผลกระทบอะไรบ้าง และก็สร้างทัศนคติทถ่ี ูกต้องอันนี้กส็ าํ คัญมาก จุดเริม่ ต้นของคนก็คอื
ทัศนคติเลยเพราะฉะนัน้ สิง่ ทีน่ ําเสนอในรูปของละครทีน่ ําเสนอผูห้ ญิงคนนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของ
การแต่งกาย การแต่งหน้าต่างๆ มันสามารถโชว์ในละครได้ อย่างเช่น ถ้าคุณแต่งหน้าจัดๆ แต่งสี
จัดๆ ก็จะเป็ นเหมือนพรีเซนต์ว่าเป็ นตัวร้าย ในทํานองอย่างนี้
ขอเสริมว่าคนทีเ่ ป็ นนักแสดงเอง เป็ นผูจ้ ดั เองก็ตอ้ งตระหนักด้วยว่าสิง่ ทีเ่ ราสือ่ สารไปให้กบั ประชาชน
หรือสังคม โอเคมันอาจเป็ นไปตามบทที่เราเล่น แต่ว่าตัวเราเองได้ตระหนักไหมว่าหากมันออกไป
อย่ า งนี้ แ ล้ ว ผลกระทบที่ม ัน จะเกิด มัน จะเป็ นอย่ า งไรบ้ า ง แล้ ว ภาพผู้ ห ญิ ง ในเชิง บวกที่ม ัน มี
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ความสามารถทีห่ ลากหลายมันถูกนําเสนอขึน้ มาหรือไม่เช่น ภาพผูห้ ญิงทีม่ คี วามเป็ นผูน้ ํา ละครมัน
สะท้อนให้เห็นปั ญหาของสังคมว่าภาพทีเ่ ห็นสังคมเป็ นแบบนี้นะ มันยังมีสงั คมแบบนี้อยู่ ภาพทีเ่ ห็น
ไม่ใช่การตอกยํ้าแต่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยากให้เห็นว่าในสังคมมีเรื่องแบบนี้อยู่ แล้วเราทําให้ลดน้อยได้อย่างไร
บ้าง
เสริมนิดนึง สือ่ เนี่ยเวลาออกมาเราก็จะวิจารณ์ว่าชอบตอกยํ้าสังคม เขาก็จะบอกว่าภาพมันมีอยู่แล้ว
และคําถามทีอ่ ยากถามคือคุณจะตอกยํ้าไปแค่ไหน จะไม่กา้ วหน้าไปเลยหรือโอเคเราเข้าใจว่าสังคม
มันเป็ นอยู่ แต่คุณจะต้องนําเสนอให้มนั ลํ้าไปในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ไปยํ้าเฉพาะปั ญหาอย่างเดียว
คือละครก็สะท้อนปั ญหาของสังคมเพราะว่าบางคนสื่อควรนําเสนอเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ตัวบท
ถึงจะแรงยังไง ถ้าผูจ้ ดั มีจติ สํานึกและตระหนักคุณค่าของสังคมก็สามารถปรับบทได้ ต้องการให้สงั คม
มีคุณค่าหรือว่าควรเปลีย่ นแปลงอย่างไร บางค่ายมีละครอะไร ถึงเวลารณรงค์ว่าอย่าดื่มเหล้านะ แต่
ฉากก็มกั จะเป็ นบทดื่มเหล้าตลอดในละคร แต่คุณเป็ นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ห้ามดื่มเหล้า แต่ภาพใน
ละครออกมามีฉากดื่มเหล้าตลอด สังคมเขาจับตาดูอยู่ แต่การเล่นของคุณมันเป็ นภาพติดตาของคนดู
อยู่
อย่างเช่นภาพของคุณบุ๋มปนัดดาใช่ไหม ภาพในละครเป็ นแม่เล้า เป็ นโสเภณี นังสู
่ บบุหรี่ นัง่ ดื่มเหล้า
นังถ่
่ างขาอะไรอย่างนี้แล้วจะออกมารณรงค์เรื่องสิทธิสตรีได้อย่างไรใช่มยั ้
เขาจะรณรงค์ในเรื่องสิทธิสตรี ไม่ให้ขายเรือนร่าง แต่คุณบุ๋มก็ขายเรือนร่างในละครอะไรแบบนี้
คือการที่เป็ นนักแสดงเหมือนต้องตอบคนในสังคม การที่คุณเล่นละครแม้เป็ นการแสดง แต่สงั คมก็
มองอยู่ สรุปแล้วต้องมองว่าผูจ้ ดั อยากได้อะไร อยากให้คนดูเยอะไ และคนดูดแู ล้วมีผลอย่างไรคุณไม่
สนใจหรือเปล่า
ได้เคนเห็นเคยอ่านคุณเบ้นซ์พรชิตาที่มห้สมั ภาษณ์ตอนทีด่ งั ใหม่ๆ เขาบอกว่าเขาจะไม่ถ่ายโป๊ ไม่
ถ่ายอะไร เพราะว่าแฟนๆ เขาเป็ นเด็กเยอะ ทีเ่ ขาเล่นละครทีม่ เี พลงโดเรมี เสร็จแล้วก็จะมีชุดทีโ่ ชว์
หน้าบ้างคิดว่าแฟนเขาคงเข้าไปดูตรงนี้ดว้ ย
จริงๆ แล้วเป็ นภาพลักษณ์ ของดาราเท่านัน้ เอง เพียงแต่ เรามองข้ามไป และท้ายสุดคือภาพของ
ผูห้ ญิงทีถ่ ูกกระทํา
ไม่ลดทอนคุณค่าของครอบครัวทีส่ มบูรณ์แบบ ละครมันสร้างครอบครัวทีส่ มบูรณ์แบบ
มี
พ่อ มีแม่ มีลูก หรือผู้หญิงที่ดคี อื ผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน แต่เราก็ไม่อยากให้
ลดทอนคุณค่าตรงส่วนนี้ เพราะว่า มันไม่มใี ครสมบูรณ์แบบในสังคมจริงๆ มันมีคนไม่สมบูณณ์แบบ
อยู่เยอะแต่เขาก็สามารถเป็ นผูห้ ญิงทีด่ ไี ด้ โดยไม่สมบูรณ์แบบโดยทีเ่ ขาอาจจะอยู่คนเดียว เขาอาจจะ
โสด เขาอาจจะท้องโดยทีไ่ ม่มใี ครรับผิดชอบเขา แต่เขาก็เป็ นผูห้ ญิงดีได้ ก็ไม่อยากไปลดทอนคุณค่า
ทีด่ อี ะไรแบบนี้
อาจจะใช้คาํ ว่าไม่ควรสร้างภาพตายตัวแบบฉบับของครอบครัว อะไรแบบนี้
เท่ าที่จําได้เ หมือ นที่คุ ยว่ า ผู้ห ญิง ที่ไม่ ไ ด้แ ต่ ง งาน ก็ไ ม่ไ ด้แปลว่ า จะไม่ ดี หรือผู้หญิง ที่เ ลี้ย งเดี่ย ว
ครอบครัวจะไม่สมบูรณ์แบบ ทุกคนก็ทาํ ชีวติ ให้เป็ นปกติสขุ ได้
ไม่ใช่ผหู้ ญิงต้องวิง่ หาผูช้ ายตลอด
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เนื่องจากว่าละครจะเป็ นเรื่องราว คือมันฉายทุกอย่างทุกรสรวมกันหมด ไม่ว่าจะรสหวาน รสความ
รุนแรงไม่ว่าพ่อ แม่ หรือพ่อทํากับแม่อะไรแบบนี้ สุดท้ายมันก็ลงมาทีเ่ รื่องของการเขียนบท การสร้าง
บทอะไรแบบนี้ ที่ว่ามันจะสามารถส่งเสริมสถานภาพของผู้หญิงอย่างไร คือ ผมมองว่าบทมันเป็ น
เรื่องสําคัญ กว่าจะเป็ นต้นเรื่องว่าคุณคิดมาอย่างไร และนักแสดงจะมาถ่ายทอดอย่างไร ดังนัน้ บทเอง
คนเขียนบท และนักแสดงทีถ่ ่ายทอดตามบทควรจะทําความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วตระหนัก
ร่วมกันทัง้ หมด
อย่างยกตัวอย่างง่ายๆ คือการทํา Research ก่อนทําละครร่วมกัน เพราะว่าต่อให้คุณได้บทดีๆ แต่
ถ้าไม่ศกึ ษามาก่อนมันจะเชยได้ เหมือนอย่างละครทีเ่ พิง่ จบไป เพื่อนรักเพื่อนริษยาทีไ่ ปสื่อภาพเกด
ออกมาเป็ นเอดส์และมันจะไปสือ่ ภาพความน่ากลัวของโรคนี้ ซึง่ จริงๆ โรคนี้สามารถมีชวี ติ อยู่ได้นาน
และไม่น่าเชื่อว่าคนจะติดภาพกับเรื่องนี้ ซึง่ จริงๆ ละครสามารถสร้างความเข้าใจได้
จริงๆ ไม่ใช่ละคร บางทีกใ็ นข่าว คือทีเ่ นชันทํ
่ าเรื่องเอดส์ คือเอาภาพคนที่ป่วยแบบพุพอง แล้วมา
นําเสนอทัง้ ข่าว และคนเขาก็สง่ มาให้เราและบอกว่าฝากดูดว้ ยนะคะว่าทําไมมันไปไกลถึงไหนแล้วแต่
ว่าทําไมเรายังตามไม่ทนั อะไรแบบนี้
เราไม่ควรไปตอกยํ้าภาพเดิมๆ คือถ้าผูจ้ ดั นักเขียนบท มีความตระหนักถึงศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์
ต้องตระหนักถึงผลกระทบ การทําละครตรงนี้มนั ไม่ต่างจากข่าวหรอกเพราะละครมันก็ใกล้ตวั และ
ละครอาจจะมากกว่าข่าวในบางช่วง เพราะฉะนัน้ ความใส่ใจหรือแนวทางมันไม่ควรแตกต่างจากข่าว
เพียงแต่เรานําเสนอให้น่าสนใจ วิธกี ารนําเสนอโดยใช้วธิ กี ารนําเสนอดาราให้สามารถดึงดูดได้แต่การ
แต่งกายอาจไม่เรียบร้อยเท่าข่าว แต่มนั ทําให้กลายเป็ นค่านิยมแปลกๆ ในการแต่งตัว
คือเรื่องของเรื่องมันเป็ นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ผู้ป่วยอาจพุพองอยู่แล้วแต่ไม่ต้องมานําเสนอก็ได้ ต้อง
เคารพในข้อเท็จจริงมันต้องคงไว้
มันไม่เฉพาะข้อเท็จจริงมันเป็ นเรื่องของการละเมิดสิทธิของผูป้ ่ วย HIV จริงๆ แล้วเขาไม่ได้อ่อนแอถึง
ขนาดนัน้ แม้แต่เรื่องของคนพิการก็ตาม คือจะไม่มสี อ่ื ทีส่ ามารถนําเสนอคนพิการทีเ่ ป้ นแม่เลีย้ งลูกได้
เลย คือเมื่อเห็นผูห้ ญิงพิการขึน้ มาก็คดิ ว่าทําอะไรไม่ได้ แต่ทงั ้ ทีจ่ ริงแล้วคนพิการสามารถจะเลีย้ งลูก
ได้ดีมาก สามารถเป็ นแม่ท่ดี ไี ด้ม ากๆ ด้วย หูหนวก ตาบอดอะไรแบบนี้ แต่ภาพเหล่านี้มนั ไม่ถูก
นําเสนออกมาเลย หรือถูกนําเสนอออกมาแบบถูกๆ ผิดๆ คืออยู่อย่างทุกขเวทนา อย่างรายการวง
เวียนชีวติ เป็ นรายการทีไ่ ม่ควรจะมีแล้วไม่เคยทีจ่ ะถามถึงโครงสร้างทางสังคมเลย และไม่เคยมีการ
ตรวจสอบว่าเงินทีบ่ ริจาคมันถึงมือแหล่งข่าวจริงๆ หรือเปล่า มันยังอยู่และมันก็ยงั ยาวนานยืดเยือ้
และตอนนี้กย็ งั มีคนเรียกร้องอย่างนี้อยู่ ก็ยงั มีไลน์กบั IG อัฟมาบอกว่าเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วขอรับบริจาค
ลงเลขบัญชีให้หนู หน่ อยอะไรแบบนี้ หมายถึงเขาก็จ ะคิดว่าคนไทยใจอ่อน แล้วมันก็จ ะกลายเป็ น
ค่านิยม โดยที่เราไม่ได้สร้างค่านิยมการเป็ นแม่เลี้ยงเดี่ยว สามารถมีชวี ิตอยู่ได้ด้วยการประกอบ
อาชีพ ก็เป็ นการเปิ ดอัฟขอเงินบริจาคเพราะเห็นทาง TV เป็ นรับบริจาคยังได้เงินเป็ นแสน
อันนี้ขอนอกประเด็นนิดนึง คือเรื่องนี้มนั เป็ นเรื่องประเด็นของศาสนาพุทธด้วย คือเน้นนิพพานในเชิง
ปั จเจก คือเราทําดีได้ดี เพราะฉะนัน้ มันสอดรับกันเลย คือเราบริจาคมากก็ช่างมันคือความสบายใจ
ของราเองทีน้ีเราจะไม่สนใจโครงสร้างทางสังคมเลย ในขณะทีบ่ างสังคมทีเ่ ป็ นพุทธเหมือนเรานี่ เป็ น
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พุทธทีใ่ ห้ค่ากับหลักสิทธิมนุ ษยชน คือเหมือนกับว่าการทําบุญต้องเป็ นบุญรวม ไม่ใช่บุญเชิงปั จเจก
อย่างสังคมแบบญีป่ ่ นุ แบบนี้ เป็ นสังคมหมู่ ถ้าเราทําอะไรทีก่ ระทบกับคนอื่น เอาง่ายๆ ก็พูดถึงหลัก
ใจเขาใจเรา แต่ ข องเราจะทํ า บุ ญ ในเชิง ปั จ เจก ขึ้น สวรรค์ใ นเชิง ปั จ เจก นิ พ พานในเชิง ปั จ เจก
เพราะฉะนัน้ ไม่แปลกเลยที่ธรรมะหรืออะไรจะเติบโตในทํานองนี้ และรายการพวกนี้ก็จ ะเกิดขึ้น
เรื่อยๆ หรือรายการที่เรามองว่าเป็ นรายการนํ้ าดี อย่างคน ค้น คน ก็บริจาคกัน อย่างตอนปู่ เย็น
เมื่อก่อนเคยไปแกก็อยู่ของแกไป แกก็ไม่รวู้ ่ามีคนบริจาคมามาก ตอนหลังมันก็ลน้ เรือเมื่อมันไม่มที ่ี
วางก็ไปวางท้ายเรือ พอฝนตกแกก็กลัวมันจะเสียหายก็ไปขนเข้ามา จนเป็ นปอดบวมตาย คนก็ไปอิน
กับคําคมๆ ทีร่ ายการนําเสนอมาโดยไม่ตงั ้ คําถามว่าแล้วทําไมคนแก่ถงึ ต้องมาอยู่แบบนี้ ไอ้ประเด็น
เหล่านัน้ มันสําคัญกว่าแต่ถูกลบออกไปหมดเลย ซึง่ มันเป็ นความเชื่อทางพุทธศาสนาด้วย ซึง่ อันนี้ถ้า
อาจารย์เอาประเด็นทางพุทธทีม่ นั มาเชื่อมโยงกันจนกลายมาเป็ นมายาคติทม่ี นั กดทับในหลายๆ เรื่อง
มันจะทําให้ประเด็นคมยิง่ ขึน้ และมองเห็น Solution ได้ชดั ยิง่ ขึน้
จริงๆ ประเด็นทีค่ วรมันก็ได้พูดกันไปและสอดแทรกกันไปอยู่แล้ว ไปเสนอภาพอื่นทีถ่ ูกกระทํา หรือ
ไปทําลายมายาคติทเ่ี หมือนเป็ นการตอกยํ้า อย่างเช่น เป็ นเมีย เป็ นแม่ หรืออารมณ์ประมาณนี้ ทําให้
เกิดวัตถุทางเก็เพศขึน้ มาในการโชว์เรือนร่างของผู้หญิงมากกว่าที่จะขายความสามารถ โชว์ความ
สมาร์ท และก็บททีน่ ําเสนอแต่ความรุนแรง ซึง่ จะเป็ นประเด็นที่สาํ คัญมากในการทําละคร ซึ่งมักจะ
เห็นว่าบทกับฉากจะมาในแนวนี้ตลอด คือมันเป็ นเรื่องของการตลาดเป็ นเรื่องของ Marketing แต่ว่า
มันจะทําอย่างไรให้เห็นถึงความตระหนักได้ คือพูดง่ายๆ ถ้ามันมีละครทีม่ นั รุนแรงเหมือนกัน มันก็
น่ าจะมีคนที่คดิ หรือทําละครที่มนั ขายเรื่องพวกนี้บ้างมันจะได้ดุลๆ กัน เรื่องความรุนแรงมันคงจะ
หายไปไม่ได้ ก็เป็ นการสื่อให้เห็นปั ญหาส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็ขายอย่างเดียว แต่ว่าทําอย่างไรให้มนั
ไม่ตอ้ งเน้นพวกนี้มาก และไปสร้างละครในอีกรูปแบบหนึ่ง
แนวปฏิบตั จิ ริงๆ ทีใ่ ห้คดิ คือใจเขา ใจเรา มีนกั แสดงบางคนทีม่ ลี กู แล้ว ตัวเขาเองยังไม่ให้ลูกดูละครที่
เขาเล่นเลย แต่ถ้าคิดกลับกันว่าลูกคนอื่นที่ดูจะเป็ นอย่างไร คือแค่น้ี แนวปฏิบตั ิท่ตี ้องคิดก่อนจะ
นําเสนอ
ละครไทยนี่ให้เด็กดูไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่แค่ฉากตบตี ในเรื่องของการใช้ภาษาอะไรต่างๆ บางทีแป๊ บ
เดียวนะเด็กก็เลียนแบบแล้ว ก็ไม่ได้ไปเขาหรอกแต่ถา้ เด็กมันดูไม่ได้
แล้วฉากตบตี เป็ นรื่องสามัญมากในละคร จริงๆ นะเวลาเพื่อนฝรังมาเขาถามว่
่
าทําไมถึงมีได้
บางครัง้ ก็มคี ลิปที่เด็กนักเรียนตบตีกนั เหมือนทีค่ ุณสรยุทธ์เคยนํ ามาออก ก็ตยตีกนั ทัง้ ชุดนักเรียน
แบบนัน้ เพราะฉะนัน้ ไม่แค่ในคลิปนะคะ ในละครมันก็มเี พราะฉะนัน้เราก็ไม่รู้ว่าใครเลียนแบบใคร
ประเด็น นี้ ไม่ ได้เ ขีย นไปแต่ เพิ่งคิด ได้ว่า มัน ควรมีแ นวนโยบายของสถานี ท่ีจ ะดูแ ลในเรื่องนี้ด้ว ย
อย่างเช่น ของ ThaiPBS ก็จ้างคนข้างนอกทําละคร ก็ไม่รู้นโยบายของ ThaiPBS ก็ทําละคร
แบบเดิมๆ พอมานําเสนอ ThaiPBS ก็ตดั ฉากๆ หนึ่งทิง้ ไป เป็ นฉากทีเ่ หมือนสามีตบภรรยาทีต่ รง
สะพานฉากนัน้ ก็ถูกตัดทิง้ โดยให้เหตุผลว่านี่คอื ความรุนแรง และนอกจากนี้เขาจะนําเสนอหนังไทย
สมัยก่อน ซึง่ สมัยก่อนจะยิงกันเป็ นพันๆ นัด ซึง่ กระสุนไม่หมดสักที มันก็คอื ความรุนแรง และก็มี
ประเภทแบบลูกสาวไปรักกับลูกศัตรูและพ่อก็ตบหน้าลูกสาว เขาก็บอกเชื่อไหม 2 ชัวโมงตั
่
ดไปตัดมา
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เหลือหนึ่งชัวโมง
่
คือ ThaiPBS ตัดหมดเลย แล้วเราก็ไม่รวู้ ่ามันจะต่อเนื่องกันไหม ซึง่ มันอยู่ทต่ี วั
สถานีถา้ มีนโยบายเคร่งครัด
คือว่ามันทําได้ แต่มนั ต้องจัดทําให้ได้เหมือนต่างประเทศว่าละครนี้เหมาะสําหรับไวนี้ แต่เราทําได้
หรือเปล่า
ThaiPBS ก็จะเน้นละครผีเสือ้ และดอกไม้ เหมือนหมอสงวน ก็ไม่มคี นดู ลูกมานังดู
่ กบพ่อแม่
บางที ThaiPBS ทําแบบนัน้ เหมือนการพาสเจอไรท์มาเกินไป ทีจ่ ริงเขาสามารถทําได้ถ้าเขาสามารถ
ทําให้มนั ซับซ้อนถึงความสัมพันธ์ หรือละคร Club Friday ทีเ่ รทติง้ สูงมาก ความรักไม่ผดิ ทีม่ สี ามคน
ผัวเมีย เชิงแบบนี้ ตอนแรกเราก็ลองดู บางทีเหมือนไม่ตบตีรุนแรงมากเหมือนดาวพระศุกร์แต่มองว่า
มันรุนแรงกว่าอีก เหมือนโปรดักชันดี
่ มีผู้หญิงเก่งนอกบ้าน ผู้ชายไปสัมพันธ์กบั เลขา ผู้หญิงไปมี
ความสัมพันธ์กบั คนทีท่ ํางาน เขาก็กล้านํ าเสนอ สุดท้ายเขาก็ตกม้าตาย ทําเป็ นพี่อ้อยพีฉ่ อดเนาะ
เหมือนเป็ นการสอนผูห้ ญิงว่าถ้าจะยังยอมให้บา้ นนี้ ให้ครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบ คือต้องยอมหรือไม่ก็
ให้ใครคนใดคนหนึ่งอกมาซะ แต่ไม่ยอมนําเสนอเลยว่าต้นเหตุของความรุนแรงนี้คอื ผูช้ าย ตอนนี้เป็ น
ตอนทีน่ ิโคลกับนุ่ นเป็ นรุ่นพีร่ ุ่นน้อง และส่งนุ่ นไปเป็ นเลขา และพี่ออ้ ยพีฉ่ อดก็จะมาสอนว่าคนใดคน
หนึ่งออกมาซะอะไรแบบนี้ แล้วในนัน้ มันรุนแรงมาก มัน ซ้อนหลายเรื่อง และตอนหลังนิโ คบก็อ
ออกมาเพราะเขาไม่สามารถมีลกู ได้ เป็ นเรื่องของความสมบูรณ์และคนแนะนําคือพีอ่ อ้ ยพีฉ่ อด เขาก็
จะมองว่าควรเสียสละสามีให้กบั คนทีส่ ามารถมีลูกได้ ซึง่ อันนี้เธอจะเลือกอยู่กบั สามีสองคนผัวเมียก็
ได้ แต่อนั นี้พม่ี องว่าเป็ นเรื่องทีท่ าํ ความรุนแรงกับผูห้ ญิงมากในบางเรื่อง พอดู Club Friday และมาดู
หนังสือทีค่ ุณชวิดาเขียนว่าความรักถูกทุกข้อ เราจะเห็นทางเลือกทางออกหลายๆ อย่าง นังนึกเลยว่า
ถ้าเอาจากหนังสือนี้มาเป็ น Series น่ะจะดูแล้วทําให้เห็นทางเลือกทางออกในชีวติ มากกว่า ThaiPBS
ทําได้ ให้เห็นความรักในแง่มุมต่างๆ ไม่ใช่ความรักแบบในชาดกที่ต้องมีแบบหมอสงวนแบบเดียว
อําแดงเหมือนแบบผีเสือ้ และดอกไม้
ดูซรี ยี ต์ ่างประเทศเขาก็ไม่มตี บตีกนั อย่างซีรยี เ์ กาหลีคนติดกันงอมแงม แต่ช่อง 3 ยังตบตีกนั อยู่ จริงๆ
แล้วอย่างเรื่องสุดรักสุดหัวใจทีน่ ิรุตต์เล่นเป็ นพ่อ คือช่อง 3 ก็เคยทําละครดีๆ ทําละครในครอบครัว แต่
ก็มเี รื่องตบตีโผล่มาบ้าง ถ้าเขากล้าทํา เขาทําได้ดี
มันอาจต้องเสริมกันมีละครประเภทอื่นๆ บ้าง เช่นละครสร้างสรรค์สงั คม ยกย่องสถานภาพของคนใน
สังคม สือ่ ต้องมานําเสนอเชียร์ว่านี่แหล่ะทีด่ ที ส่ี ดุ ในสังคมทีน่ ่าจะทําต่อ

183

แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการโฆษณาโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิ ง

คุณพัชราภรณ์

คุณโอปอล์

คุณพัชราภรณ์
คุณโอปอล์

อ.ชเนตตี
คุณโอปอล์
อ.สิรลิ กั ษณ์

โฆษณา เป็ นอะไรทีเ่ ราเห็นปั ญหาอยู่แล้ว เรื่องภาพลักษณ์ เรื่องค่านิยม เห็นตัง้ แต่เช้ายันเย็นทัง้ ในทีวี
เดีย๋ วนี้มโี ฆษณาใน google ข้อ 1 ก็ตงั ้ ใจนําเสนอว่า Creative และ Copy writer ไม่ควรพุ่งแค่ว่าเอาผูห้ ญิง
ให้เป็ นตัว Objective เอาสินค้ามาผูกกับผูห้ ญิง ข้อเสนอที่ 2 คือ เมีย แม่ และสาวใช้ จะถูกนําเสนอใน
Spot ตลอดเวลา
ซึง่ ถ้าเราดูในโฆษณา ก็จะอยู่ในบริบทนี้ตลอดเวลา จะนําพาผูก้ ญิงไปสูส่ ถานะ เมีย แม่ หรือสาวใช้อยู่
เสมอ คือจริงๆ ก็มสี ถานะอื่นเช่น สาวออฟฟิ ส สถาปนิกไปร่วมงานแล้วใส่เสือ้ โค้งเว้าอะไรแบบนี้ ชุดราตรี
อะไรแบบนี้แต่มนั ยังไม่มากพอทีจ่ ะหลุดจากภาพ เมีย แม่ และสาวใช้
ข้อที่ 3 เรื่องความหลากหลายทางอัตลักษณ์ เช่น วิชาชีพต่างๆ หรือความหลากหลายทางชนชัน้
ถ้าจะพูดไปแล้วโฆษณาไทยน่าจะทําโฆษณาด้านผูห้ ญิงได้โดดเด่นกว่าสังคมตะวันตกด้วยซํ้า เพราะ
ผูห้ ญิงในอุษาอาคเนย์มบี ทบาททางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงอยูแ่ ล้ว แต่นกั โฆษณาไม่เคยศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคมแบบนี้เลย ก็ไปทําโฆษณาเหมือนเป็ นตะวันตก เป็ นผูจ้ ดั การใช้สอยให้อาํ นาจทาง
เศรษฐกิจไปอยูใ่ นมือผูช้ าย
ความจริงเราลองไปดูในบ้าน ยาย แม่ เป็ นคนคุมในบ้านและอะไรหลายๆ อย่าง
อํานาจทางเศรษฐกิจในเอเชียอาคเนย์ตอนนี้ เป็ นเพื่อนทีข่ องผูห้ ญิงซึง่ นักโฆษณาตามไม่ทนั เลย
ขออนุญาตนิดนึง เช่น ในโฆษณามีสนิ ค้าทีเ่ ป็ นของผูห้ ญิง เช่น ล้างจาน ซักผ้า เรื่องในครัว ผูห้ ญิงเป็ น
คนทํา แต่ผชู้ ายต้องมาบอกว่าหอม สะอาด ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็ นคนทํา แต่มาเป็ นคนตัดสิน
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ข้อ 4 จึงไม่ควรนําเสนอให้ผูห้ ญิงมีความหมายในเชิงทีม่ แี ต่ความปรารถนาทางเพศ มีแต่ความยัวยวน
่
สิง่ ที่เรารู้สกึ ว่าโฆษณายังขาดเลือกฉัน ผู้ชายกินข้าวกับฉัน ทัง้ ๆ ที่มนั ควรมีรูปลักษณ์อ่นื ที่มากกว่า
copy writer จะคิดได้ เหมือนในต่างประเทศมีโฆษณาในมุมอื่นทีไ่ ด้รางวัลมาก แต่ไม่เคยถูกในเสนอใน
ตลาดของเมืองไทย ข้อ 5 คุยกันว่า spot TV ควรคํานึงถึงเรื่องบท ภาพ เนื้อหา เรื่องสัดส่วนทีส่ มดุล
ท้ายสุดลูกค้า ก็เป็ นคนเลือก เลือ กภาพ เลือ กศิล ปิ น ก็อยากให้ท างสมาคมหรือทางบริษัท โฆษณาดู
สัดส่วนให้สมดุล แทนทีจ่ ะเอาลูกค้าเป็ นพระเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่ Say Yes อย่างเดียว
ภูมใิ จในคุณค่าของตัวเอง มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ เช่น พรีเซนเตอร์โฆษณามักจะเป็ นคนชัน้
กลาง ต้องขาว สวย มีการศึกษา ทําไมไม่เห็นการนําเสนอผูห้ ญิง เช่น จินตนา แก้วขาว ทีส่ ู้ มีบทบาท
ทางสังคมบ้าง สินค้าบางตัวต้องเป็ นผูช้ ายโฆษณา การขับรถยนต์ทุกยีห่ อ้ ต้องมีพรีเซนเตอร์เป็ นผูช้ าย
ผูห้ ญิงเป็ นแค่เครื่องประดับในรถ
ไม่มภี าพของผูห้ ญิงทีป่ ระสบความสําเร็จในอาชีพ เช่น ภาพผูห้ ญิงที่ทํางานและมาเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
อะไรแบบนี้ ก็มแี ต่ผชู้ ายทํางานแล้วมาเลีย้ งฉลองกับเพื่อนอะไรแบบนี้ ข้อ 7 เรื่องการ shopping มักจะ
เสนอภาพของผูห้ ญิง shopping เพียงอย่างเดียว เหมือนเพศบริโภคนิยมอย่างเดียว shopping ไม่อนั ้
ถ้าเราไปดูงานมอเตอร์โชว์ใครกันแน่ไป shopping
เหมือนผูห้ ญิงไม่พอใจในสภาพของตนเอง อันนี้กอ็ ยากไป อันนัน้ ก็อยากไป ในทีส่ ุดเหมือนว่าเราไม่เห็น
คุณค่าของตัวเอง เพราะโฆษณาทําให้เราเหมือนไม่ดพี อ เราไม่ขาวพอ ผูช้ ายไม่เห็นรูส้ กึ ว่าต้องทําแบบ
นัน้
ข้อ 8 ไม่แสดงว่าสตรีเป็ นต้นเหตุ (นิยม) ความรุนแรง กับอีกภาพหนึ่งมักนําเสนอภาพความรุนแรงทีเ่ กิด
จากผูห้ ญิง ความเป็ นแม่ใจร้าย แม้โฆษณา เด็กถูกลงโทษครูกย็ งั ใจร้าย ลงโทษนักเรียน ภาพทีอ่ อกมายัง
เป็ นภาพครูผู้หญิงเลย เห็นว่าความรุนแรงควรเป็ นสัดส่วนที่เท่าๆ กันไม่ใช่ให้แต่ผู้หญิงนํ าเสนอเพียง
ภาพนี้ ซึง่ ความรุนแรงมันอาจจะไม่ได้หมายถึงในเชิงกายภาพ เช่น การบ่น การงอน การจู่จ้ี อะไรแบบนี้
และผูห้ ญิงจะถูกนําเสนอลูกค้าและลูกค้าก็ชอบดู
ภาพผูห้ ญิงมักโชว์เรือนร่าง โชว์ผวิ ตอนนี้ถ้าไปดูเด็กมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเอกชนแล้วถามว่าอยาก
เป็ นอะไร พอเด็กอยากเป็ น Pretty ก็ไปเป็ นภาพของผูห้ ญิงทีเ่ ขาเห็นจากทีวตี ลอดเวลา ก็เลย บางเรื่องมี
การ Package มาแล้วว่าถ้าเราโฆษณาตัวนี้แล้วว่า โฆษณาตัวนี้คนนี้ตอ้ งมาเป็ นพรีเซนเตอร์
อีกอันหนึ่งทีผ่ ่านการนําเสนอเรื่องผูห้ ญิงคือ ผูห้ ญิงคนนัน้ ชื่อบุญรอด ตอนนี้กก็ ลับมา rerun โดยมีนุ่นเน
บุญรอด ตัวดําปี๋ มันก็เป็ นการนําเสนอด้วยภาพลักษณ์
แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งเอาผูห้ ญิงสวยมาแสดง ทาตัวสีดาํ ไม่สามารถเอาผูห้ ญิงทีไ่ ม่สวยมาแสดงได้เช่นกัน เขา
ไม่ยอมรับความไม่สวย เหมือนเอาคนผิวขาวมาทาให้ดาํ
Modeling มี 2 Trend คือ ไม่สวยไปเลย กับทีเ่ กลียดไปเลย ผอมไปเลย เช่นโฆษณา Nature Gift เหมือน
โฆษณา Handsome ก็จะมีรปู ร่างทีด่ ี แต่หน้าตาไม่หล่อ หรือโฆษณาทีเ่ อาผูช้ ายทีห่ ล่อมากมาโฆษณา ก็
จะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
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ถ้าจะเกตว่าเดีย๋ วนี้ Trend เด็ยวนี้นางเอกละครจะเด็กลง เด็กลง (ข้อ 9) เป็ นเรื่องของการค้าทางธุรกิจเข้า
มาเกีย่ วข้อง เพราะเอานางเอกเหล่านี้มาขายของด้วย เช่น โฆษณาชุดชัน้ ใน สมัยก่อน เอาผูห้ ญิงอายุ 25
-26 มาโฆษณา แต่สมัยนี้เอาเด็ก 14-15 มาโฆษณาแล้ว เหมือนขยายกลุ่มของลูกค้า
เรื่องของเด็กทีน่ ํามาถูกเป็ นพรีเซนเตอร์ตรงนี้ควรมีมาตรการอะไรไหมทีไ่ ม่ให้เอาเด็กมาแสดงแบบนี้ หรือ
จะมีการสะกิดเตือนอะไรหรือไม่ จะต้องระวังเป็ นพิเศษ เพราะเด็กบางทีไม่สามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง
ถ้าไปเดินแถวสยามก็จะเห็นเด็กวัยรุ่น 14-15 ก็เดินจูงมือกันแล้ว บางทีโฆษณาที่เห็นเด็กผุ้ชายก็ส่ง
สายตามาให้เด็กผูห้ ญิง กินช็อคโกแล็ตอัลมอนล์คนละคํา อะไรแบบนี้ ส่งผลมาให้เด็กผูช้ ายทําตามแล้ว
ไม่อยากให้เขาใช้เด็กมาเป็ นเครื่องมืออยากให้โฆษณามีกรอบ บางสินค้าอาจถูกหลอก เด็กก็อยากจะกิน
พ่อแม่กต็ อ้ งซือ้ ให้กเ็ อาเด็กมาเล่น ก็ตอกยํ้าในภาพนี้
เมื่อไม่นานมีการวิจยั ของอเมริกาว่าเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีการนํ าเสนอนไม่เหมือนกัน เด็กผู้ชาย
แข็งแรงสมวัย แต่เด็กไม่ใช่ เด็กผูห้ ญิงจะถูกกระทํามากกว่า จะถูกตอกยํ้าถึงความอ่อนแอ แต่เด็กผูช้ าย
จะเข้มแข็ง แข็งแรง
สงสัยแคมเปญของ UN Women แต่ในความเป็ นจริงเด็กผูห้ ญิงแข็งแรงมาก
ในความเป็ น จริง ไม่ ใช่ เด็กผู้ห ญิง เตะฟุ ตบอลได้ เล่ นกีฬาได้ เตะต่ อยได้ ซึ่ง เด็กผู้หญิง มัก ไม่ เคยถู ก
นําเสนอแบบนี้ มีแต่เด็กผูช้ ายถูกนําเสนอภาพของความแข็งแรงซึ่งมันก็น่าคิดว่าโฆษณาสินค้าเหล่านี้
กระทําเยอะทีเดียว
สมัยทีพ่ ลอยอายุ 14-15 มีนิตยาสารเล่มหนึ่งเอาพลอยไปแต่งชุดชัน้ ในวาโก้ท่ี แม่พลอยก็โดนต่อว่าเยอะ
มาก เพราะว่าพอเริม่ แตกเนื้อสาวเริม่ มีหน้าอกแล้วทําไมแม่เอามาถ่ายแบบนี้
จริงๆ แล้วควรจะมีกฎหมายว่าเด็กผูห้ ญิงอายุไม่ถงึ 15 ไม่ควรมาถ่ายโฆษณาแบบนี้
มีคนมาโพสต์ โมเดลลิง่ ก็บอกว่าคุณละเมิดสิทธิ แต่เราไปโพสต์ตรงหน้าบริษทั เขา หน้าบล็อกเขา จริงๆ
คุณก็ตอ้ งการ PR อยู่แล้ว ถ้าเราไปถ่ายเขาในเชิงบวกเขาก็ OK แต่ถา้ เราไปถ่ายในเชิงวิพากษ์เขาก็จะไม่
OK คนก็ชอบไปบอกว่าทําไมเป็ นความฝั นน่ะ ลูกก็อยากทําอะไรแบบนี้
โครงสร้างทางสังคมมนกถูกปิ ดเบือนด้วยละคร ด้วยการตลาด ว่าเด็กต้องการเข้าสู่วงการโฆษณาเร็วขึน้
ชอบคัดเด็กสีข่ วบ ห้าขวบมา และทีเ่ อาเด็กมาประกวดร้องเพลงตามช่องทีวไี ม่ได้สร้างคุณค่าของคนฟั ง
เพลงแต่ตอ้ งการ present ลูกของตนเอง ถามว่าสถานีได้อะไร ได้คนทีส่ ่งลูกตัวเองมา present แต่สงั คม
ไม่ได้อะไร แต่ศลิ ปิ นไม่ได้ผลงานเพลงทีด่ ขี น้ึ ไม่ได้ต้นแบบเยาวชนเลย มันเลยย้อนกลับไปว่าสื่อเองก็
สร้างตลาดให้พ่อแม่จงู มือเข้าหาโมเดลลิง่ โมเดลลิง่ ก็บอกมีตลาดมีเวทีให้ทุกคนได้โฆษณา
ถ้าใครเคยดูชงิ ช้าสวรรค์ จะมีการนําเด็กต่างจังหวัดมาร้องเพลง พอเด็กตกรอบร้องไห้กซ็ ูมไปทีห่ น้าเด็ก
เหมือนโปรดิวเซอร์หรือเจ้าของรายการประสบความสําเร็จทีเ่ อาภาพเหล่านี้มานําเสนอได้ เขาไม่รวู้ ่าการ
ทีเ่ ด็กร้องไห้เสียใจมีผลต่อเด็กมาก เป็ นการทําจิตใจตัวเด็กมากแตรายการชอบมาก Close up ตรงนี้
ขอถามหน่อย เดีย๋ วนนี้จะพบว่าผูห้ ญิงมีบทบาททีเ่ ปลีย่ นไปในงานโฆษณา แต่ทนี ้ีมบี ทบาทหนึ่งทีผ่ หู้ ญิง
เปลีย่ นไป เช่น เมื่อก่อนผูห้ ญิงจะทําให้ Passive ห้ามพูดในเรื่องของเพศ แต่ตอนนี้มโี ฆษณาหลายชิน้ ที่
จะเปลีย่ นให้ผหู้ ญิงเป็ นคนทีก่ ล้าท้าทายในเรื่องเพศ อย่างมีโฆษราอยู่อนั หนึ่งทีเ่ มื่อวานเขาคุยกัน เช่น
โฆษณาทีใ่ ห้ผหู้ ญิงออกมาพูดว่า ฉันกินฝรัง่ ฉันได้กนิ ฝรังซึ
่ ง่ ลักษณะแบบนี้ในมุมมองของสํานักทฤษฎี
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นิยมสํานักหนึ่งมองว่าแบบนี้โอเค เป็ นบทบาทใหม่ท่จี ะทําให้รู้สกึ ว่าผู้หญิงก็สามารถลุกขึน้ มาท้าทาย
สามารถจะมาพูดในเรื่องเพศ แต่มุมของอีกกลุ่มหนึ่งซึง่ เมื่อวานก็มนี ักโฆษณาทีเ่ ป็ นนัก Conservative ก็
บอกว่าเขารับไม่ได้ กาละเทศะทีต่ อ้ งมีในสังคมไทย รับไม่ได้ถา้ ผูห้ ญิงออกมาพูด ฉันกินฝรังอะไรลั
่
กษณะ
นี้ แต่ในทางสตรีนิยมอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่ามันก็ถงึ เวลาทีผ่ หู้ ญิงจะออกมาพูดว่าตัวเองมีเซ็กส์กบั ใครใน
ลักษณะเปิ ดเผยแบบนี้ มันก็จะมีภาพเหล่านี้เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ในโฆษณา เป็ นความ้าทายในเรื่องเพศมาก
เหมือนเมื่อก่อนโฆษณายกทรง ก็ไม่ใช้คนไทยใช้ฝรังโฆษณา
่
แต่เดีย๋ วนี้ใช้คนไทยโฆษณาเช่น ชมพู่
อะไรแบบนี้ มันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้น่ะค่ะ มันจะบ่งบอกอะไร และถ้าสมมุตว่าเราจะมาวางตรงนี้
เราจะเสนอในภาพหลากหลายของผู้หญิงในบทบาทใหม่ๆ ไม่ทราบว่าวงนี้คดิ อย่างไร ในเรื่องเพศที่ดู
Active มากขึน้
มันจะออกในเชิงบวก มากกว่าทีจ่ ะบอกว่าอย่าทําอย่าทําอย่างนี้
คือเราไปกระตุน้ ให้ Creative กับ copy writer ทํางานได้แต่ให้สร้างสรรค์ในเชิงบวก ว่าผูห้ ญิงมีความสาม
รถมากกว่าทีค่ ุณจะไปขายแค่ว่า โป๊ เปลือยอะไรแบบนี้ พวกนี้เขาทําได้เพียงแต่เขาจะกล้าสูก้ บั ลูกค้าหรือ
เปล่า เหมือนขายซัลวาก็โชว์ร่องอกอะไรแบบนี้
มันเหมือนเป็ นคนละเคสกับซัลวา ซัลวาเหมือนเปรียบผูห้ ญิงเป็ นก๊อกนํ้า แต่ไม่เหมือนคําพูดทีว่ ่า ฉันกิน
ฝรัง่
เป็ นคําที่ copy writer สร้างว่าเป็ นทางทําให้โฆษณาหวือหวา คนพูดถึงโฆษณาเขาไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิง
ลบ นักการตลาดจะชอบไม่ว่าสินค้าเขาจะได้รบั การพูดถึงในแง่ดหี รือเปล่า เหมือนคุณเจีย๊ บเรียบด่วน ต่อ
ให้คนไปโพสต์ด่าเขาก็ตามเขายิง่ ชอบ ว่าโฆษณาเขาถูกพูดถึง
ตรงนัน้ ทีเ่ จนนี่โฆษณาตอนหย่าใหม่ๆ และถูกจ้างไปเป็ นพรีเซนเตอร์โฆษณาผงซักฟอกและเจ้าตัวก็พูด
ว่า “สกปรกแค่ไหนก็ลา้ งออกได้”
มันคือการที่ copy writer คิดคําว่าเอาให้โดนใจ
แล้วมันคืออะไรตกลงว่ามันจะส่งเสริมให้ผหู้ ญิงทําแบบนัน้ แล้วก็ลา้ งง่ายอะไรแบบนี้หรือ
แม้แต่ตวั นักแสดงเองทีเ่ ป็ นข่าวเสียๆ หายๆ ทีเ่ ป็ นข่าวบนพืน้ ทีข่ า่ วทีถ่ ูกควบคุมก็ถูกหยิบมาโฆษณา คือ
เขาเลือกทําแบบนี้ โดยเอาเรื่องส่วนตัวมาโฆษณา
มันสร้างภาพทีผ่ ดิ ๆ
อันนี้กเ็ อาประเด็นความอือ้ ฉาวเป็ นส่วนตัวมาใช้ ซึง่ มันก็เป็ นความรุนแรงแบบหนึ่ง
ใช่ ส่วนใหญ่ดารามักจะถูกสนใจเรื่องชีวติ ส่วนตัว
เจนนี่น่ชี ดั มาก และก็มธี ญ
ั ญา พิง้ ค์ก้ี
พิง้ ค์กก้ี ด็ งั กังมาจากความอือ้ ฉาวอะไรแบบนี้
แต่สว่ นใหญ่ทจ่ี ะเห็นชัดคือตระกูลแม็กซิมอะไรแบบนี้ อารมรณ์ประเภทหมดหวังกับแม็กซิมอะไรแบบนี้
แต่น่มี าโฆษณา msn พวกนี้จะถูกขึน้ ปก
อาจวกมาเรื่องประเด็นของอ.แอนว่า ฉันกินฝรัง่ ถ้าเราดูในรายการโฆษณาวิทยุ เราจะเห็นว่า ดีเจทีส่ ่วน
ใหญ่จะเป็ นผูช้ าย อย่างในคลื่น Green wave หรือทัวไป
่ การพูดถึงผูช้ ายทีถ่ ูกทําให้เป็ น Objective มาก
ขึน้ คือมันก็สะท้อนว่า บทบาทในการเลือกทีจ่ ะมีเซ็กส์ ผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายเลือกมากขึน้ อย่างรายการ ไก่คุย้
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ตุ่ยเขีย่ เขาจะเอาเรื่องนี้เป็ นเรื่องธรรมดามาก เหมือนกับว่าอาตุ่ยแซวกันว่าวันนี้จะไปซือ้ ทีไ่ หน หรือคุย
กับมดดําว่าถ้าซือ้ แล้วเจ็บคบกันดีกว่าไหม คนทีโ่ ทรเข้าไปก็เป็ นทีร่ กู้ นั ว่าฉันจะไปซือ้ บริการทางเพศกับ
ผู้ห ญิง เกย์ก็ไ ปซื้อ บริก ารทางเพศจากผู้ช าย ก็เ อามาล้อ กัน มาคุ ย กัน เป็ น เรื่อ งขํา ขัน เป็ น เรื่อ งใน
ชีวติ ประจําวัน ถ้าผูห้ ญิงทีไ่ ปซือ้ บริการส่วนมากก็รกู้ นั ว่าเป็ นผูห้ ญิงมีปัญหา เป็ นผูห้ ญิงผัวทิง้ อะไรแบบนี้
ซึง่ มันก็อกี แง่หนึ่ง ว่าเป็ นทางเลือกของผูห้ ญิงทีม่ มี ากขึน้ ผูห้ ญิงโสดอาจไปซือ้ บริการ อาจพูดเรื่องเซ็กส์
ทําไมผู้ชายโสดจึงไปซือ้ ได้แต่ผู้หญิงไม่ได้อะไรแบบนี้ ถ้าไม่มองเรื่องของศีลธรรม โสดก็มคี วามสุขได้
เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถูกเอามาคลีอ่ อกมาในทีส่ าธารณะเท่านัน้ เอง ซึง่ ลองไปฟั งในรายการวิทยุต่างๆ น่ ะ
ค่ะพูดเรื่องการซื้อบริการเป็ นธรรมดามาก และพูดการซื้อเป็ นจุดๆ เช่น ถ้าไป
เยาวรา
ชเรียกว่าหมีแพนด้า มาแถวกองทัพเรือ เรียกว่า มีจุด ทีจ่ ริงมีงานวิจยั ว่าผูช้ ายทีข่ ายบริการ เคยขับรถไป
แถวกระทรวงกลาโหม และมีความคิดว่าผูช้ ายทีข่ ายบริการจะเป็ นแบบ
ลํ่าสันแต่จริงๆ ไม่ใช่
เลย เป็ นผูช้ ายธรรมดา เป็ นน้องๆ นักศึกษาทีเ่ หมือนหนุ่มเกาหลี พอรถชะลอไปก็มารุมกันเยอะมาก
การสนทนากลุม่ จริยธรรมและแนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการโทรทัศน์โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ น
มนุษย์ของผูห้ ญิ ง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณธิดชะนัน เทีย่ งธรรม
2. คุณจารุทรรศน์ สิทธิสมบูรณ์
3. คุณนันท์นภัส ทวีโภคา
4. คุณสุไลพร ชลวิไล
5. คุณรัตนา ด้วยดี
6. พระชาย วรธัมโม
7. คุณเจษฎา แต้สมบัติ
8. คุณอโนพร เครือแตง
9. คุณเมธาวี คัมภีรทัศน์
10. คุณนิศารัตน์ จงวิศาล

แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็ นธรรมทางเพศ
แผนงานสุขภาวะทางเพศ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
สมาคมเพศวิถศี กึ ษา
สมาคมเพศวิถศี กึ ษา
คอลัมนิสต์และผูเ้ ขียน
เครือข่ายเพื่อนกระเทยไทย
Love Pattaya
Love Pattaya
Love Pattaya

แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการละครโทรทัศน์โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิ ง
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คุณเจษฎา
คุณเมธาวี
คุณสุไลพร
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คุณนิศารัตน์
คุณนันท์นภัส

ข้อแรกพูดถึงเนื้อหาของละครว่าควรวางอยู่บนพืน้ ฐานข้อเท็จจริงทีป่ ราศจากอคติ มีตวั อย่างเช่น เมื่อ
เร็วๆนี้มีละครที่พูดเรื่อง HIV แล้วมันไม่เป็ นจริง หมายถึงว่าสิง่ ที่นําเสนอในละครมันไม่ได้เป็ น
ข้อเท็จจริงในแง่ของผูต้ ดิ เชือ้ HIV ซึง่ ตอนนี้สามารถกินยาและไม่ต้องอยู่ในสภาพทีป่ ่ วยมาก จะทํา
ละครขึน้ มาสักเรื่องหนึ่งควรจะมี research และก็ควรจะดูว่าเขาไปถึงไหนแล้ว เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีม่ นั
ออกมาจากในละครมันจะลดทอนอคติลงถ้าทําตามข้อเท็จจริง และต้อง based on การเคารพสิทธิ
ด้วย
- ไม่ผลิตซํ้าวาทกรรมบทบาททางเพศภาวะ เพศวิถแี บบเดิมๆ เช่น กรอบของความเป็ นผูห้ ญิงทีด่ ี
ผูห้ ญิงทีไ่ ม่ดี นางเอกเป็ นผูห้ ญิงทีด่ ี ซึง่ ผู้หญิงที่ดตี ้องเป็ นยังไง เรียบร้อย ทํางานบ้านเก่ง รัก
นวลสงวนตัว สวย ดูแลผูช้ าย เป็ นแม่ ยอมคน มีลูกได้ แสดงออกแต่พอควร ไม่พูดเรื่องเพศ
บริสุทธิ ์ ไม่ต่อล้อต่อเถียง เหมือนผ้าพับไว้ ยอมรับได้ทุกเรื่อง เป็ นแม่พระ แล้วผูห้ ญิงไม่ดเี ป็ น
ยังไง อ้อร้อ ร่าน ส่วนใหญ่ผหู้ ญิงไม่ดจี ะถูกโยงกับเรื่องเพศบางแบบ เช่น ร่าน คือการแสดงออก
ว่ามีความต้องการทางเพศ แรด ซึง่ แรดเหมือนกับร่านไหม
แรดคือ verb ช่อง 1 ร่านคือ verb ช่อง 2
แรดนี่อาจจะแค่ชวนคุย แต่ร่านนี่อาจจะพาเข้าห้อง
อันนี้เป็ นภาษาธรรมดา เราไม่ตอ้ งเซ็นเซอร์ตวั เองใช่ไหม ใช้ได้ใช่ไหม ร่าน แรด ผูห้ ญิงไม่ดเี ป็ นยังไง
อีก นางร้ายในละครเป็ นยังไง สูบบุหรี่ กินเหล้า เที่ยวกลางคืน หลอกใช้ผู้ชาย เป็ นเมียน้อย ขาย
บริการ กรีด๊ ๆ ตบๆ ไม่เป็ นกุลสตรี ทําแท้ง ไม่ทํางานบ้าน เป็ นเลสเบีย้ น ชอบผูห้ ญิงไม่ชอบผูช้ ายก็
เป็ นผูห้ ญิงไม่ดี ชอบพูดเรื่องเพศ ปากคอเราะร้าย ท่าทางก๋ากัน่ ไม่ดแู ลลูก นังถ่
่ างขา ใส่กระโปรงสัน้
เกินไป ล่าแต้ม ในละครก็ยงั คงนําเสนอภาพแบบนี้ ไม่เคยเปลีย่ นแปลง ผูห้ ญิงดีเป็ นแบบหนึ่ง ผูห้ ญิง
ไม่ดเี ป็ นแบบหนึ่ง อยากให้เลิกผลิตซํ้าบทบาทอะไรแบบเดิม นําเสนอให้ผหู้ ญิงมีความเท่าเทียมใน
ทุกๆ space ทุกพืน้ ที่ ทัง้ เรื่องศาสนา มักจะเห็นผูห้ ญิงเป็ นคนใส่บาตรและเป็ นแม่ชชี ้าํ รัก เกาะชาย
ผ้าเหลือง ในทางการเมืองผูห้ ญิงเป็ นอะไร เคยเห็นละครเรื่องไหนผูห้ ญิงเป็ นนายกไหม
อยากให้เสนอด้วยว่า บทบาททางศาสนาก็จะเป็ นบทบาททีถ่ ูกกดทับ อยากให้บอกไปเลยว่าบทบาท
ทีส่ ร้างความเท่าเทียมในพืน้ ทีศ่ าสนาทีอ่ ยากเห็นในละคร ระบุไปเลย
สามารถบวชเป็ นภิกษุณีได้ เป็ นศาสดา เป็ นผูน้ ําจิตวิญญาณ หรือในทางมุสลิมก็มผี หู้ ญิงทีเ่ ป็ นผูส้ อน
ศาสนาได้ไม่ใช่มแี ต่ผชู้ าย มีจริงแต่มเี ล็กน้อยมาก อยากเห็นภาพแบบไหนบ้าง ในเรื่องศาสนา
ผู้หญิงที่ไม่มศี าสนา ไม่ต้องนับถืออะไร คือไม่จําเป็ นว่ามีอะไรก็ต้องมีการตักบาตร ทําบุญผู้หญิง
สามารถแสดงบทบาทได้เลยว่าฉันไม่นบั ถืออะไรทัง้ สิน้
ก็คอื ไม่ตอ้ งเป็ นทาสของศาสนา
แต่กต็ อ้ งทําดี หมายถึงว่าตัง้ ใจทํางาน มีคุณธรรมประจํา แต่ไม่จาํ เป็ นต้องมีศาสนา ก็เหมือนญีป่ ่ นุ ทีม่ ี
ความหลากหลาย
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ญีป่ ่ นุ มีคนทีไ่ ม่มศี าสนาเยอะแยะ
หรือว่าผูห้ ญิงในศาสนาอื่นๆก็ไม่ค่อยเห็นในละคร ส่วนใหญ่จะเห็นศาสนาพุทธเป็ นกระแสหลัก อย่าง
ชนเผ่าก็มนี บั ถือผี นับถือความเชื่ออื่นๆ ซึง่ บางตํานานในสมัยก่อนผูห้ ญิงอาจจะเป็ นใหญ่ดว้ ยซํ้าไป
หรือผูห้ ญิงถูกบอกให้เป็ นแม่มด และก็มกี ารล่าแม่มดซึง่ ก็เป็ นภาพทีไ่ ม่ดอี กี ทีเ่ ชื่อมโยงกับศาสนาและ
ความเชื่อ ในเรื่องการเมือง ผูห้ ญิงในละครทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีก่ ารเมือง พบว่าเป็ นเมียนักการเมือง เป็ นลูก
นักการเมือง เป็ นเมียน้อยนักการเมือง เป็ นเด็กนักการเมือง
แต่ไม่เคยเป็ นนักการเมืองเลย
แต่ ไม่เคยเห็นผู้หญิงเป็ นนักการเมืองเลย เราอยากเห็นผู้หญิงเป็ นนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี
หัวหน้าพรรค
รัฐมนตรีกระทรวงทีเ่ ป็ นผูช้ าย กระทรวงกลาโหม
เป็ นทหาร ไม่ใช่เมียทหาร ด้านเศรษฐกิจทีผ่ หู้ ญิงเป็ นนักธุรกิจยังพอเห็นบ้างในละคร
การพึง่ พาเศรษฐกิจกับผูช้ าย ก็จะเห็นบ่อยว่าต้องพึง่
แต่ว่านอกจากนักธุรกิจแล้ว ส่วนใหญ่จะเห็นภาพว่าผูห้ ญิงเป็ นเมียนักธุรกิจ
present ในเชิงทีต่ อ้ งให้เขาหาเลีย้ ง นางร้ายจะอยากได้พระเอกเพราะหล่อ รวย เอาเงินเป็ นตัวนําว่า
ผูห้ ญิงหิวเงิน
หรือผูห้ ญิงอาจจะเป็ นเจ้าของธุรกิจบางอย่างทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงๆ เช่นเป็ นเจ้าของร้านอาหารหรือทําอะไรที่
สบายๆ ไม่เล่นหุน้ อะไร
สือ่ รักออนไลน์ทน่ี างเอกเป็ น broker
ศิลปิ นมีไหมในภาพในละคร
วัฒนธรรมเท่าทีเ่ ห็นก็จะมีผหู้ ญิงทีเ่ ป็ นปอบผีฟ้า
แต่ในเรื่องผี ส่วนใหญ่ผกี จ็ ะเป็ นผูห้ ญิง
ผีเป็ นผูห้ ญิง คนปราบหรือหมอผีเป็ นผูช้ าย
ทําไมผีต้องเป็ นผูห้ ญิง เพราะว่าผู้หญิงไปทําบาป ผูห้ ญิงทําแท้ง ถูกข่มขืน ก็เลยต้องตายไปแล้วก็
กลับมาแก้แค้น
ผีผหู้ ญิงมีความเป็ นวัฒนธรรมมากกว่าศาสนา เพราะเป็ นอะไรทีไ่ ม่ได้อยู่ในศาสนา จะต้องถูกศาสนา
ปราบอีกทีหนึ่ง
ผูห้ ญิงเป็ นกระสือ
กระหัง นางตานี แม่นาค นางตะเคียน
เป็ นพวกบ้าหมอดู งมงาย
ไปทําเสน่ห์
ไม่เคยมีผชู้ ายทําเสน่หเ์ ลย ในหนังทีผ่ ชู้ ายไปทําเสน่หใ์ ห้ผหู้ ญิงรัก
คนทรงเจ้า
จะเป็ นลักษณะของขุนแผน
ขุนแผนไม่ได้ทาํ เสน่ห์ แต่ใช้มนต์ ใช้คาถากับผูห้ ญิง แต่ไม่ได้ทาํ เสน่หใ์ ห้ผหู้ ญิงรัก
คนทรงเจ้า ลองของ
วัฒนธรรมสังคมทีบ่ ทบาทของผูห้ ญิง เรื่องผีทเ่ี ขาทําเงินมาก และชอบสร้างเรื่องผีแล้วผูห้ ญิงก็ได้รบั
บทเจ็บแค้น
แต่สงั เกตว่าบทบาทนี้ของผูช้ ายจะมีน้อย เช่น คนทรงเจ้าทีเ่ ป็ นคนเลว และเรื่องลองของ ซึง่ จะมีน้อย
เมื่อเทียบกับผูห้ ญิง
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อ.ชเนตตี

มันประทับตราเหมือนว่าผูห้ ญิงเจ้าคิดเจ้าแค้นมากกว่าผูช้ าย
เหมือนคําว่าพ่อมดกับแม่มด พ่อมดฟั งดูบวกกว่าแม่มด
พ่อมดจอมขมังเวทย์
พ่อมดแฮร์ร่ี พอตเตอร์
ข้อ 3 ไม่ใช้ภาษาที่เปรียบเทียบคุณค่าทางเพศทีไ่ ม่เท่าเทียม เช่น แม่หม้าย ขึน้ คาน เมียน้อย รัก
นวลสงวนตัว แรด ร่าน สําส่อน เวอร์จน้ิ
หรือการด่าว่า อีทอม
ไปใส่กระโปรงไป
อีหน้าตัวเมีย
อันนี้เขาออกอากาศไม่ได้ เขาเซนเซอร์
ไม่ได้เซนเซอร์ทุกช่องนะ ก็เป็ นผูห้ ญิงแล้วไง เป็ นหน้าตัวเมียแล้วไง อะไรแบบนี้
บางคํามันเพราะแต่ความหมายหรือนัยยะมันไม่ดี
เสียตัวเราใช้กบั ผูช้ ายไหม ก็ไม่ ก็เป็ นคําทีใ่ ห้คุณค่ากดผูห้ ญิง
พฤติกรรมก็พวกคําว่า ผูห้ ญิงโดนฟั นแบบนี้ ทําไมผูช้ ายโดนฟั นแบบนี้บา้ ง
จะบอกว่าบางคําไม่ได้มคี าํ หยาบแต่ว่าความหมายมันแย่ มันระบุพฤติกรรม
มีลกู สาวเหมือนมีสว้ มอยู่หน้าบ้าน
ได้สกั ทีไม่ลมื บุญคุณ
แต่งตัวอย่างนี้กส็ มควรโดนแล้วแหละ มันไม่ใช่คาํ หยาบแต่เป็ นคําทีแ่ รง แบบแต่งตัวอย่างนี้กส็ มควร
โดนแล้วแหละถึงได้โดนปลํ้า โดนข่มขืนไง
ละครควรจะมีภาพลักษณ์ ท่มี ีความหลากหลายของบุคคลที่หลากหลายทางเพศ เคารพสิทธิและ
ปราศจากอคติ คือว่าทุกวันนี้บุคคลหลากหลายทางเพศถูกนํ าเสนอในมุมมองเป็ นตัวตลก โรคจิต
วิปริต ใช้ความรุนแรง เสียสติ อาฆาต พยาบาท
อกหักเสียสติแล้วไปเป็ นทอม หรือไปคบทอม
แล้วก็สามารถซ่อมให้หายได้ดว้ ย เพราะพอเขาเสียสติไปชัวคราวพอซ่
่
อมได้กห็ าย
บ้าผูช้ าย หมกมุ่นในเรื่องเพศ เป็ นตัวตลก
แล้วเราจะเสนอยังไง
ก็เสนอให้เป็ นคนธรรมดา
เสนอให้เป็ นคนธรรมดาคือไม่ใช้คาํ พูดทีม่ นั ตีตรา
พูดถึงการกระทํา ไม่ใช่พดู ถึงอัตลักษณ์
ในละคร คาแรคเตอร์ของคนที่เป็ น กะเทย เกย์ จะถู กวางคาแรคเตอร์ท่ไี ม่ส ามารถเป็ นพระเอก
นางเอกได้ จะกลายเป็ นตัวรองและเป็ นฝ่ ายสนับสนุนในเชิงลบ เป็ นเพื่อนนางร้าย ถ้าสนับสนุ นในเชิง
บวกก็จะอยู่ในเชิงตลกโปกฮา ทําให้บรรยากาศคลายเครียด ซึง่ เป็ นการนําเสนอภาพลักษณ์แค่เพียง
บางแง่มุมของคนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ เราจะไม่เคยเห็นหนังเรื่องใดทีม่ นี างเอกเป็ นกะเทย
นอกจากหนังทีก่ ะเทยทําเองเรื่อง It’s get better
เรื่องนี้จะบอกก่อนว่าเวลาทีพ่ ูดถึงบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศเราจะโฟกัสทีผ่ หู้ ญิง ส่วนเกย์
อะไรแบบนี้จะไม่เอามารวม บทบาทผูห้ ญิงก็เลสเบีย้ น ทอม ดี้ จะใส่ผหู้ ญิงข้ามเพศรวมไปด้วย คําว่า
บุคคลหลากหลายทางเพศในละคร ในโฆษณา ก็จะไม่เอาส่วนของเกย์มารวมด้วย
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มันก็จะทําให้ความเป็ นจริงนัน้ บิดเบือน อย่างละคร club Friday เพราะว่าจริงๆแล้วคนสามารถ
เปลีย่ นได้ มันไม่ใช่เป็ นการซ่อมทอม แต่คนนัน้ อาจจะเป็ น bisexual คือพอนําเสนอไปเป็ นละครแบบ
นัน้ มันก็กลายเป็ นว่าโดนสักทีกเ็ ปลีย่ นใจ ซึง่ มันไม่โอเค มันเป็ นใบอนุญาตข่มขืนอย่างหนึ่งเลยนะ
ก็ไม่ควรนําเสนอภาพลักษณ์ในลักษณะนัน้ ควรนําเสนอแบบให้เกียรติความลื่นไหลทางเพศมากกว่า
นี้ ไม่ใช่การกระทําถูกเอาเปรียบ
การแช่แข็งภาพลักษณ์
จริงๆแล้วสื่อควรจะเท่าทันการเปลีย่ นแปลงในเรื่องเพศว่าเดีย๋ วนี้สมัยนี้มนั เป็ นไปถึงไหนแล้ว ไม่ใช่
ยังติดกรอบว่าถ้าเป็ นทอมก็ตอ้ งมีด้ี เป็ นหญิงรักหญิงก็ต้องเป็ นทอมดี้ หรือว่าเปลีย่ นไม่ได้ เป็ นอะไร
แล้วเปลีย่ นแปลงไม่ได้
สือ่ ต้องมาเรียนเพิม่ เติมบ้าง เรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องโครงสร้าง เรื่องความหลากหลายทางเพศ เรื่อง
เพศทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้
นํ าเสนอบทบาทหน้ าที่ความสามารถของตัวละครโดยไม่ผูกติดอยู่ในกรอบเพศภาวะและเพศวิถี
แบบเดิม แบบเดิมก็มยี กตัวอย่างมาบ้างว่าผูห้ ญิงจะต้องเป็ นยังไง ผู้ชายจะต้องเป็ นยังไง ต้องออก
จากกรอบแบบนัน้ แล้วก็นําเสนอว่าคนก็เท่ากันไม่ว่าจะเป็ นผู้หญิงผู้ชายก็มคี วามสามารถหรือว่า
บุคคลหลากหลายทางเพศก็มคี วามสามารถเหมือนๆกัน ไม่ได้เก่งอันนี้เพราะเป็ นผู้หญิง หรือเป็ น
ผู้ห ญิง แล้วต้อ งทํา อันนี้ เป็ น ผู้ช ายแล้ว ต้อ งทํา อย่า งนัน้ เช่ น ผู้ช ายก็ทํา งานบ้า นได้ เลี้ย งลูก ได้
ทํากับข้าวได้ เดีย๋ วนี้ผชู้ ายทํากับข้าวไม่เห็นถูกตัง้ คําถามเลย ถ้าเป็ นสมัยก่อนเราจะไม่ค่อยเห็นภาพ
ผูช้ ายเป็ นพ่อครัว
แต่ ยงั ไม่มีผู้ชายทํางานบ้านเลี้ยงลูกในละคร มันยังไม่มีละครเรื่องไหนที่ทําให้ผู้หญิงเป็ นหัวหน้ า
ครอบครัว
เรื่องอุม้ รักไง แอน ทองประสมกับเคน ธีรเดช แต่มนั ก็หลายปี แล้วนะ นานๆโผล่มา
แต่กม็ องว่าเวลาผูช้ ายได้รบั สิทธิในการเลี
ย้ งลูกก็รสู้ กึ ว่าผูช้ ายดูดมี าก
์
ดู family man มากๆ ดูดี ไม่มเี รื่องเสียหายอื่นๆ
แต่พอผูห้ ญิงต้องดูแลลูกคนเดียวกลายเป็ นเรื่องธรรมดา
แล้วเวลาผูห้ ญิงออกไปทํางานนอกบ้านแล้วผูช้ ายทํางานเลีย้ งลูก แล้วผูห้ ญิงไม่ถูกให้คุณค่ามากเท่า
ผูช้ ายที่ทํางานนอกบ้าน ในขณะทีผ่ ู้ชายเลี้ยงลูกมันดูมคี ุณค่ามากกว่าผู้หญิงเลีย้ งลูก แต่ผู้หญิงไป
ทํางานนอกบ้านมันดูมคี ุณค่าไม่เท่าผูช้ ายทีท่ าํ งานนอกบ้าน
ก็คอื ทําให้มนั เท่าๆกัน เป็ นเรื่องธรรมดาทีผ่ ชู้ ายก็เลีย้ งลูกได้ทาํ งานบ้านได้กค็ วรจะทําด้วย จะได้เป็ น
ตัวอย่างให้คนทีด่ ลู ะครว่าควรจะทํายังไง ต่อไปข้อ 6 ระมัดระวังเรื่องการนําเสนอภาพของการกระทํา
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่ผลิตซํ้าภาพผูห้ ญิงเป็ นเหยื่อหรือแสดงให้เห็นการกระทําความรุนแรงอย่าง
ละเอียด แบบวิ่งไล่ไปแล้วต้องต่อสู้แล้วทําแบบรุนแรง และควรนํ าเสนอช่องทางการช่วยเหลือที่
สอดคล้องกับความเป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ คือมันมักจะเน้นในเรื่องของการกระทํารุนแรงเพื่อจะเรียก
ให้คนดูมอี ารมณ์ร่วม ไม่ได้เน้นว่าคนทีเ่ ขาเจอปั ญหาแบบนี้เขาจะช่วยเหลือหรือว่าไปทีไ่ หนยังไงได้
บ้าง ไม่ค่อยมีเป็ นแบบนัน้ จนทําเหมือนแค่จบตรงนี้ ตกเป็ นเหยื่อแล้วอย่างมากจะมีพระเอกมา
ช่วยเหลือ ถ้าไม่ใช่พระเอกก็ไม่มใี ครมาช่วยเหลือ นักสังคมสงเคราะห์ หรือว่า NGO หรืออะไรแบบนี้
ไม่เคยไปช่วยเหลือ ต้องเป็ นพระเอกเท่านัน้ ทีม่ าช่วยได้
จริงๆควรเสนอ ถูกข่มขืนไปไหน ไปแจ้งความ ขัน้ ตอนเป็ นยังไง ทําให้มนั จริงจัง
คือให้ขอ้ มูลทีม่ นั เป็ นประโยชน์บา้ ง ไม่ใช่ว่าไปบ้านพระเอกแล้วก็จบไป
เช่น ถูกข่มขืนมาท้อง โทรปรึกษาทนาย มีขอ้ ความเป็ นประโยชน์หน่อยว่าต้องทํายังไง
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นําเสนอให้มนั ฉลาดในการแก้ปัญหาหน่อย
คือจริงๆถ้าละครทําแบบนัน้ ได้มนั ดีมาก เพราะว่าจะไม่ได้เป็ นแค่ละครนํ้าเน่า แต่มปี ระโยชน์ในการดู
ด้วย มีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงและใช้งานได้
ต่อไป ไม่สอดแทรกโฆษณาแฝงในละคร ซึง่ เวลาส่วนใหญ่โฆษณามาเป็ นฉากหลังเวลาเปิ ดร้านขาย
ของ บ้างหลังสบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก ส่วนใหญ่กจ็ ะเน้นไปมุ่งกลุ่มแม่บา้ นทีด่ ูละคร และบางที
ก็แกล้งหยิบขึน้ มาแล้วก็บอกว่ามันมีความดียงั ไงในสินค้านี้ และสินค้าเหล่านัน้ ก็อาศัยช่องทางละคร
ให้คนยิง่ กลืนคุณสมบัตขิ องสินค้านี้ไป อย่างเช่นเครื่องสําอางทีเ่ น้นความขาว ความสวย ลดความ
อ้วน มันมาอยู่ในละครทีไ่ ม่มใี ครตัง้ คําถามขึน้ มาเท่าไร
ตัวละครต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองโดยการใช้สนิ ค้านัน้ ๆเพื่อให้ตรงกับค่านิยมของสังคม
ละมันจะตอกยํ้าเรื่องของผูห้ ญิงเป็ นนักช้อป เป็ นผูบ้ ริโภคมากกว่าผูช้ าย เป็ นผูข้ าดสติ
เพราะไม่ค่อยมีผชู้ ายไปเดินเข็นรถซือ้ กับข้าว
ถ้ามีกจ็ ะเป็ นผูช้ ายอบอุ่นแสนดี
ข้อ 8 ควรเพิม่ เนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้ชายมีความรับผิดชอบในเรื่องเพศสัมพันธ์ เป็ นผู้นําในการใส่
ถุงยาง ไม่ใช่เป็ นผู้นําในการชวนนอนอย่างเดียวแล้วไม่พูดถึงถุงยาง การคุมกําเนิดต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน มีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัยป้ องกันโรค มีการสื่อสารระหว่างหญิงชายอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่ว่า
ผู้ชายเป็ นผู้นํา ผู้หญิงเป็ น ผู้ตามเพียงอย่างเดียว ผู้ชายจะทํายังไงผู้หญิงก็ปล่ อยให้ผู้ช ายทําไป
ผูห้ ญิงไม่สามารถจะพูดหรือแสดงความต้องการในเรื่องเพศได้ หรือบอกให้ผชู้ ายใส่ถุงยางได้ และ
ควรจะเปลี่ย นความคิดในเรื่อ งเพศว่า ผู้หญิงเป็ นฝ่ ายเสียหาย ผู้ชายเป็ นฝ่ ายได้ ถ้า เรื่อ งยุติการ
ตัง้ ครรภ์จะเป็ นข้อถัดมาคือนํ าเสนอภาพที่ผู้หญิงสามารถพึ่งตัวเองได้ในทุกๆเรื่องทุกๆบริบท ทัง้
เรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาโดยไม่พง่ึ ผูช้ ายอยู่เสมอ
อันนี้ในแง่ขอผูห้ ญิงเป็ นผูถ้ ูกกระทําหรือถูกละเมิดแล้วสามารถก้าวผ่านช่วงนัน้ ไปด้วยตัวเอง ไม่ต้อง
ไปพึ่ง พา หรือ ต้อ งไปซบอกใคร หรือ ผู้ชายที่เ ป็ น ผู้กระทํา ด้ว ยซํ้า เป็ นในฐานะของผู้ท่กี ้า วผ่ า น
ช่วงเวลาร้ายๆ ในชีวติ ด้วยตนเอง
ไม่เฉพาะช่วงเวลานัน้ ช่วงเวลาปกติกไ็ ด้ ช่วงเป็ นโสดก็ได้ ช่วงที่มีแฟนเป็ นผู้หญิงก็ได้ ไม่ต้องมี
พระเอกเลีย้ งดู หรือต้องมีพ่อแม่ลกู
แต่ละครควรพัฒนานะ การ์ตูน Walt Disney ยังไม่ต้องมีพระเอกเลย Frozen ยังไม่มพี ระเอกเลย
เมื่อกีท้ ค่ี ุยกันนอกรอบว่า ผูห้ ญิงสมมติถ้าถูกพระเอกข่มขืนก็ควรจะแจ้งความจับเขาได้ ละครมันไม่
ต้องจบแบบ happy ending ตลอดเวลาก็ได้ สุดท้ายเขาอาจจะไม่เลือกเอาใครเลยก็ได้ ถ้าพระรองมัน
ไม่หล่อไม่รวยเหมือนกัน ก็ต้องให้มนั เป็ นอย่างนัน้ ไม่ใช่ว่าคุณเป็ นพระเอก แล้วคุณรักแล้วคุณทํา
แบบนี้ได้ แล้วมาบอกว่าคุณรับผิดชอบ
นี่ไม่ใช่ในโลกของความเป็ นจริง ผูห้ ญิงจําเป็ นต้อง
ยินยอม เสียพรหมจรรย์ไปแล้ว แล้วไหนๆ เขาก็รบั ผิดชอบก็ทนอยู่กนั ไปครึง่ ชีวติ
คือเหมือนเพิง่ ตนเองได้แล้วก็แข็งแกร่งพอทีจ่ ะไม่กลับไปเกีย่ วข้องหรือถูกกระทําซํ้า
แล้วก็โยงไปถึงเรื่องเวลา อย่างเช่นฉากทีม่ คี วามรุนแรงจนตกเป็ นผูก้ ระทําในละคร จะเห็นว่าจะต้อง
เป็ นผู้ชายมาช่วย อันนี้คอื ดีทส่ี ุดเลยนะ เราจะไม่ค่อยเห็นว่าเขาช่วยเหลือตัวเอง หรือดึงให้ตวั เอง
ออกมาจากตรงนัน้ เองยังไง
มันไม่มบี ททีผ่ หู้ ญิงสามารถป้ องกันตัวเองได้เองโดย skills ชองตัวเองล้วนๆบ้างเลย
หรือว่าผูห้ ญิงมีลกู แต่ไม่ตอ้ งมีพ่อก็ได้
หรือว่าผูห้ ญิงเป็ นแม่หม้ายแล้วมีผชู้ ายมาจีบก็ได้
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ประเด็นเรื่องผูห้ ญิงถูกข่มขืนนี่มนั มีเรื่องล่า ที่ตอนท้ายตัวเอกไปจัดการคนทีข่ ่มขืนเอง
อัน
นัน้ คิดยังไง
มันเป็ นการนําเสนอความแก้แค้นจนน่ากลัวเกินไป
ผู้ห ญิง คนนัน้ อาฆาตพยาบาทแล้วไม่ เ ล่ น ตามกฎกติก า ไม่ มีก ารแจ้ง ความ ไม่เ คารพกฎหมาย
บ้านเมือง
แต่ในฐานะคนดูมนั จะสะท้อน จะมองภาพตัวเอกในเรื่องว่ายังไง มันบวกหรือมันลบ
จริงๆ มันไม่ได้ทาํ ให้ภาพลักษณ์ผหู้ ญิงดีขน้ึ เลย
มันไม่ใช่การเอาคืนด้วยสติ แต่มนั คืออารมณ์ความเครียดแค้นของผูห้ ญิงคนหนึ่ง ซึง่ มันไม่ได้สร้างให้
ดีตรงไหนเลย
และตัวละครก็ดคู ล้ายๆ ออกจิตนิดๆ
ก็คอื จิตหลุดแล้วถึงทําได้
แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการโฆษณาโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิ ง

คุณเจษฎา

คุณสุไลพร
คุณเจษฎา

ข้อทีไ่ ม่ควรปฏิบตั กิ ่อนแล้วกัน เราคิดว่าหลายๆ ส่วนจะสอดคล้องกับกลุ่มทีเ่ ราได้นําเสนอไปในเรื่อง
ของข้อทีค่ วรและไม่ควรปฏิบตั ิ
- ไม่ควรทีจ่ ะนําเสนอเรื่องของความบกพร่องหรือว่าความเป็ น drama เพื่อทีจ่ ะเรียกเสียงคนดูโดย
เอาเรื่องเพศสภาพของผูห้ ญิงมาเป็ นตัวตัดสินหรือใช้เป็ นเครื่องมือ
- ไม่ควรทําให้วฒ
ั นธรรมและเรื่องเพศกลายเป็ นสินค้า เป็ นวัตถุทางเพศ หรือว่าเป็ นผูถ้ ูกกระทํา
เป็ นเหยื่อ หรือในลักษณะทีไ่ ม่มสี มอง
- ไม่ควรใส่ทศั นคติทเ่ี ป็ นอคติสว่ นตัวในการโฆษณาสินค้า ควรนําเสนอข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริง
- ไม่ควรใช้อวัยวะเพศมาเชื่อมโยงกับปั ญหาทีเ่ ป็ นปั ญหาในวัยเจริญพันธุ์ เช่น เรื่องของโฆษณา
นํ้ายาล้างอวัยวะเพศหญิง
ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่ ขอช่วยอธิบายเพิม่ เรื่องเชื่อมโยงกับวัยเจริญพันธุ์
คือถ้าเราเห็นโฆษณาสินค่าทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องเพศของผูห้ ญิง ไม่ว่าจะเป็ นผ้าอนามัย นํ้ายาทําความ
สะอาดจุดซ่อนเร้นของผูห้ ญิง ร่างกายของผู้หญิงจะถูกระบุว่าเป็ นปั ญหา เป็ นความสกปรก มีกลิน่
194

คุณนิศารัตน์
พระชาย
คุณเจษฎา

พระชาย
คุณเจษฎา
คุณรัตนา
คุณสุไลพร
คุณรัตนา

คุณสุไลพร
คุณเจษฎา
คุณรัตนา
คุณนิศารัตน์
คุณสุไลพร
คุณเจษฎา
คุณรัตนา
คุณเจษฎา
คุณสุไลพร
คุณเจษฎา
คุณสุไลพร

ตกขาว มีเชือ้ รา ทัง้ ทีจ่ ริงๆเรามองว่ามันเป็ นลักษณะทางธรรมชาติทม่ี นั เกิดขึน้ แต่มนั ถูกทําให้เป็ น
ปั ญหาของผูห้ ญิง และในลักษณะทีเ่ วลาเดินผ่านผูค้ น คนก็จะได้กลิน่ แล้วรูส้ กึ รังเกียจ ทําให้มนั เป็ น
ปั ญหาแล้วก็ไปดูถูกร่างกายของผู้หญิง ทัง้ ทีจ่ ริงเขาควรจะบอกว่าการตกขาว การมีกลิน่ เป็ นเรื่อง
ธรรมชาติ แต่คุณจะอยู่ร่วมกับมันและทําความสะอาดได้อย่างไรมากกว่าทีจ่ ะมองว่ามันเป็ นปั ญหา
อันนี้จะเป็ นเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์ เราจะไม่เคยเห็นนํ้ายาล้างอวัยวะเพศชาย
มันมีผลิตออกมาแต่กข็ ายไม่ดี
เพราะเขาใช้สบู่ได้
เท่าทีส่ งั เกตดูโฆษณานํ้ายาล้างอวัยวะเพศผูห้ ญิง ตัวละครเดินเรื่องก็จะเป็ นผูห้ ญิง แต่ตวั ละครทีม่ า
ตอบสนองตัวนํ้ายาจะเป็ นผูช้ าย เวลาผูห้ ญิงเดินผ่าน สะบัดกระโปรงก็จะมีกลีบดอกไม้ออกมา แล้ว
ผูช้ ายก็รสู้ กึ สดชื่น ไม่รวู้ ่าจริงหรือเปล่า แต่ผผู้ ลิตโฆษณาก็จะพยายามเชื่อมโยงเรื่องของปั ญหากับ
แนวคิดของผูห้ ญิงเป็ นหลัก ทีเ่ ราไม่อยากจะเห็นเรื่องนี้
- ไม่ควรดูถูกเชื้อชาติ ชาติกําเนิด ศาสนา สีผวิ วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ รวมถึงความเห็นต่างทาง
การเมือง
อยากให้ยกตัวอย่างแต่ละหัวข้อทีเ่ ป็ นโฆษณา จะได้นึกออก
ตัวอย่างยังนึกไม่ออก แต่เอามาจากหลักการของสิทธิมนุษยชนทีม่ อี ยู่ในรัฐธรรมนูญ เช่น คุณรัตนาที่
พูดในเรื่องของเชือ้ ชาติ
กลุ่มชาติพนั ธุบ์ างทีเขาใช้โฆษณาแบบผูห้ ญิงชนเผ่าทีด่ โู ง่ๆ
ถือโทรศัพท์มอื ถืออะไรแบบนี้
แล้วก็งงๆ มึนๆ อะไรแบบนี้ อย่างมิดะของจรัล มโนเพ็ชร ตัวนัน้ ก็จะถูก adapt มาเป็ นโฆษณาบ้าง
มาเป็ นหนังบ้าง มาเป็ นละครบ้าง แล้วส่วนใหญ่เอาไปทําเป็ นหนังโป๊ แต่มนั เป็ นตํานานเป็ นเรื่องเล่า
ของวัฒนธรรมและ gender แล้วความหมายทีส่ ่อื มันเปลีย่ นไปเลย ซึง่ ส่วนตัวไม่เห็นโฆษณาทีจ่ ะไป
ยิงตรงขนาดนัน้ แต่เขาเอาตัวนี้มา adapt ใช้ในหลายๆสือ่ หลายตัว
ส่วนใหญ่กค็ อื ชาติพนั ธุก์ จ็ ะเป็ นตัวแทนของคนจน เป็ นคนอยู่ห่างไกล ยังไม่เจริญ และใส่ชุดแบบนัน้
อยู่อะไรแบบนี้
และก็พดู ไม่ชดั เวลาพูดภาษาไทย
พูดไม่ชดั ไม่อาบนํ้า สกปรก ตามคนไม่ทนั
ผูห้ ญิงชาติพนั ธุก์ จ็ ะเชื่อมโยงการเป็ นโสเภณีอกี ต่างหาก
จริงๆแล้วมันน่าจะมีเรื่องอ้วนอยู่ในนี้ดว้ ยหรือเปล่า มันใหญ่มากจนแยกออกมาอีกอันหนึ่งเลยหรอ
ไม่นําเสนอในลักษณะการแบ่งแยกกีดกันของชนชัน้ หรือการสร้างชนชัน้ ใหม่ ซึง่ บางโฆษณาเองให้
คุณค่ากับกลุ่มคนบางกลุ่มคน หรือสร้างให้เกิดชนชัน้ ใหม่ในเรื่องของการยอมรับ อย่างเช่นผู้หญิง
ต้องขาว สวย ถึงจะได้รบั การยอมรับ เป็ นชนชัน้ นํา
ถ้าเป็ นกะเทยก็ตอ้ งเป็ น ปอย ตรีชฎา อะไรแบบนี้
ไม่ควรล้อเลียน ผลิตซํ้ากลุ่มคนข้ามเพศในลักษณะที่สมยอม บ้าผู้ชาย หมกมุ่นทางเพศ อารมณ์
รุนแรง ไม่ลอ้ เลียนเรื่องสรีระ เพศสภาพ สถานการณ์สมรส โสด ม่าย แต่งงาน
สีผวิ
ถ้าสีผวิ จะอยู่ในนี้ (ชาติพนั ธุ)์ การดูถูก
เวลาพูดสีผวิ บางคนมันจะนึกถึงสีผวิ ทีเ่ ชื่อมโยงกับเชือ้ ชาติ อย่างเช่น แอฟริกนั อเมริกนั แต่ว่าสีผวิ
ของคนไทยทีถ่ ูกใช้บ่อยๆคือ ขาวกับดํา คนไทยทีด่ าํ ก็จะไม่ได้รบั การยอมรับ แล้วก็ต้องทําให้ตวั ขาว
มันคนละความหมาย ไม่ได้เชื่อมโยงกันกับเรื่องชาติพนั ธุ์
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ไม่ตอกยํ้าประสบการณ์ผหู้ ญิง เช่นเรื่องการถูกข่มขืน
มันยังไม่ค่อยชัด ประโยคนี้มนั ไม่ชดั อธิบายขยายความหน่อย
อย่างเช่น เขาโทรมาให้ขอ้ มูลทางวิทยุ รายการสัมภาษณ์สดว่า ถูกกระทําอย่างไรให้เล่าหน่อย
แต่อนั นี้เรื่องโฆษณานะ ก็อย่างเช่น durex มันอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรง แต่มนั ก็เป็ นการทําวิจยั
28% แสดงว่าคุณเอาจากประสบการณ์ตรงของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่คุณไป research มา ซึ่งอันนี้ก็
อาจจะนํ า เสนอได้ คือ ไม่ เ อาเรื่อ งความรุ น แรงทางเพศมาตอกยํ้า ด้ว ยข้อ มูล ทางสถิติท่ีอ าจจะ
กลายเป็ นมายาคติผ่านข้อมูลทางสถิติ
ไม่ควรให้ผหู้ ญิงมีบทบาทเฉพาะในเรื่องของงานบ้านหรือว่าในครัวเท่านัน้ เราจะเห็นโฆษณาหลาย
ตัวทีเ่ กีย่ วกับผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาล้างจาน เป็ นบทบาทของผูห้ ญิง อยากจะเห็นบทบาทของผูห้ ญิงที่
หลากหลายมากขึน้ ในสื่อโฆษณา ไม่นําเสนอภาพของผู้หญิงที่เป็ นวัตถุทางเพศเพื่อผู้ชายเท่านัน้
อย่างเช่นโฆษณาโรลออนของ AXE
งานในบ้านเพิม่ เรื่องของแม่ดว้ ยได้ไหม ความเป็ นแม่
มีแยกออกไปอีก
ทัง้ หมดก็พดู ไปว่างานในบ้านไม่ใช่เฉพาะงานบ้านงานเรือนความเป็ นแม่และความเป็ นเมีย โฆษณา
ของวัตถุทางเพศเพื่อผู้ชาย อย่างเช่น โฆษณา AXE ที่ผู้ชายฉีดสเปรย์แล้วก็ผู้หญิงวิง่ เข้าไปหา
เพราะมีแรงผลักทางเพศจากสเปรย์ทฉ่ี ีด
จริงๆแล้วไม่ใช่ผหู้ ญิงเท่านัน้ ทีเ่ ข้ามา
ไม่เน้นยํ้าและผูกติดบทบาทความเป็ นแม่และการเลีย้ งลูก ไม่ตงั ้ คุณค่าและภาพลักษณ์ในลักษณะที่
เป็ นมาตรฐานของผู้หญิง คือ ความเป็ นเมียที่ดีหรือแม่ท่ดี ผี ่านสื่อโฆษณา เช่น ผ้าอ้อมที่ต้องเป็ น
ผูห้ ญิงเท่านัน้ ทีต่ อ้ งไปซือ้ ผ้าอ้อมมาเปลีย่ นให้ลกู เพราะยังไม่เคยเห็นบทบาทของผูช้ ายในสื่อโฆษณา
ทีเ่ ป็ นผ้าอ้อมเด็ก ไม่ควรสร้างภาพตายตัวของรูปแบบความสัมพันธ์ครอบครัวทีเ่ ป็ นอุดมคติทเ่ี ป็ น
พ่อ แม่ ลูก เท่านัน้ อยากจะเห็นครอบครัวที่เป็ นแม่กบั แมว ไม่ควรใช้สรีระในการขายสินค้า เช่น
ก๊อกนํ้าซัลวา ทีจ่ ะเห็นชัดเจนว่าขายเรือนร่างของผูห้ ญิง ไม่นําเสนอสินค้าแบบเหมารวมกับเพศ เช่น
เรื่องการทําความสะอาดบ้านกับแม่บา้ น อุปกรณ์การทําความสะอาดรถกับผูช้ าย ซึง่ ทีจ่ ริงการแต่งรถ
ก็ใช้กบั ผูห้ ญิงได้
ยาลดความอ้วน เนเจอร์กฟ๊ิ ก็ไม่เห็นโฆษณาให้ผชู้ ายกินเลย ผูช้ ายอ้วนเยอะแยะไปแต่ถ้าเป็ นผูช้ าย
อ้วนต้องให้ไปออกกําลังกาย
เห็นด้วยที่เสนอมาว่าผู้ชายก็จะไม่ถูกโฆษณาในเรื่องยาลดความอ้วน หรือความขาว แต่ ผู้ชายก็
จะต้องมี six-pack แข็งแรงและก็กนิ เวย์โปรตีน
ไม่ควรส่งต้อข้อมูลทีเ่ ป็ นมายาคติผดิ ๆและผลิตซํ้า อย่างเช่นการทีม่ ใี ต้วงแขนขาว มีอวัยวะเพศขาว
อมชมพู รักแร้ของไม่มขี น ไม่เป็ นหนังไก่
Lactacyd collagen และ Lactacyd whitening อวัยวะเพศทีข่ าวคืออวัยวะเพศทีไ่ ม่เคยมีการเสียด
สีมาก่อน
ไม่ควรใช้คาํ พูดในสือ่ โฆษณาทีม่ นี ัยยะเป็ น 2 แง่ 2 ง่าม หรือว่าเป็ นแสลงทีม่ อี คติในทางเพศ เช่น ตี
ฉิ่ง มนุษย์ป้า ชะนี สายเหลือง ผูห้ ญิงอย่าหยุดสวย ทีพ่ ูดมาก็คอื นําเสนอคําพูดหรือว่าวาทกรรมทีม่ ี
อคติ
แต่เหมือนคําพูดพวกนี้ไม่ค่อยเห็นในโฆษณา เพราะมันเหมือนมันใช้ไม่ได้ อย่างเช่น คําว่า ตีฉิ่ง ไม่
เคยเห็นในโฆษณาเลย แต่ว่าจะเห็นในหนังสือพิมพ์ แมกกาซีนต่างๆ
ทีอ่ ะไรถัวดํ
่ าทีค่ ุณอโนพรพูด
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ไอติมถัวดํ
่ า มันมีออกในสือ่ ออนไลน์ แต่คาํ ว่า ผูห้ ญิงอย่าหยุดสวยนี่มนั 2 แง่ 2 ง่าม
มันสองแง่สองง่ามยังไง
คือผูห้ ญิงไม่ตอ้ งสวยก็ได้
ไม่ใช่สองแง่สองง่ามเพราะ สองแง่สองง่ามมันจะต้องเป็ นเรื่องเพศ ต้องมีนัยยะกับเพศ ถ้าผูห้ ญิงอย่า
หยุดสวย มันจะเป็ น 2 มาตรฐานไม่ใช่ 2 แง่ 2 ง่าม
ถ้าเขียนแบบนี้ใส่ในแนวปฏิบตั แิ ล้วไม่มคี ําให้เขามันไม่มปี ระโยชน์ เพราะเขาก็จะแบบ อะไร อะไร
แบบนี้
เพื่อเขาจะได้นึกภาพออก
ถ้าเราคิดถึงคําพูดทีเ่ ป็ น สองแง่สองง่ามในโฆษณามีอะไรบ้างทีเ่ รานึกถึง หรือแสลงเกีย่ วกับเรื่องของ
เพศ
ไส้กรอกหรอ
ไม่ค่อยเห็นตรงๆโดยใช้คาํ พูด แต่จะออกเป็ นภาพหรือเป็ นอะไรอย่างอื่นไป
สองแง่สองง่ามในแง่ไหน สนุก ครึกครืน้ ตลก หรือในแง่เป็ นอคติ
ตลกก็อาจจะเป็ นอคติ
ไม่สร้างภาพตัวแทนแบบเหมารวม เช่น สวย หุ่นดี ขาว รวย เท่ากับผูห้ ญิงดี ไม่ควรเห็นแก่เงินหรือ
ทุนนิยมโดยเพิกเฉยต่อคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ไม่ควรสือ่ สารในเชิงสัญญะให้ตคี วามโดยบิดเบือนความ
เป็ นจริงของสินค้า เช่น เนเจอร์กฟ๊ิ แบรนด์รงั นกทีผ่ หู้ ญิงกินแล้วจะสวยพันปี เปปทีนเครื่องดื่มบํารุง
สมอง วีตาร์เบอร์รท่ี ก่ี นิ แล้วไปนอนแล้วจะสวย ไส้กรอกของบุชเชอร์ ฟิ ตเน่ บางทีมนั ไม่ใช่คําพูดแต่
มันเป็ นการใช้สญ
ั ญะในการสื่อสาร เช่น ใช้ผหู้ ญิงหุ่นดี ใช้ไส้กรอกแสดงถึงอวัยวะเพศชายให้ผหู้ ญิง
กิน
น่ าจะหมายถึงโฆษณาในทีวกี ระแสหลัก แต่เดีย๋ วนี้จะมีช่องทีวที ่เี ป็ นโฆษณา เปิ ดมาก็มแี ต่โฆษณา
สินค้าหมดเลยมันยิง่ รุนแรงหนักกว่าสินค้าพวกนี้ดว้ ยซํ้าไป
ข้อควรปฏิบตั ิ
- ควรเน้นศักยภาพและสติปัญญาของผูห้ ญิง
- ควรนําเสนอภาพของคนข้ามเพศ ผูห้ ญิง ทอม ดี้ ในรูปแบบทีม่ คี วามหลากหลายในมิตขิ องการ
ใช้ชวี ติ และคํานึงถึงเรื่องคุณค่าศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์
- สร้างการรับรูใ้ หม่ทเ่ี กีย่ วกับความงามทีม่ หี ลากหลาย ขึน้ อยู่กบั การนิยามของตัวเองของผูห้ ญิง
ไม่ใช่แค่จะต้องขาว ผอม จะเท่ากับ สวย แต่การนิยามควรจะให้ผหู้ ญิงได้นิยามตัวเองในรูปแบบ
ต่างๆ
- สร้างคําถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับการนิยามของตัวเองหรือว่า คําเรียก สรรพนามทีต่ ้องการใช้ดว้ ย
ตัวเอง
อย่างเช่น นาย นางสาว และเขาอาจจะเรียกตัวเองว่า คุณ ก็ได้
สร้างคําถามปลายเปิ ดอยู่ใน script โฆษณาหรอ หรือว่าสร้างคําถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการแนะนํ า
ตัวเอง
เช่น เรียกแทนว่า ตัวเอง
ถ้าใครฟั งโฆษณาวิทยุมนั จะมีประโยคค่อนข้างยาว แล้วจะมีคําพูดทีไ่ ม่เห็นในทีวี เพราะในทีวสี ่วน
ใหญ่เป็ นเชิงสัญญะ แต่คาํ พูดจะอยู่ในสือ่ วิทยุเป็ นหลัก
ก็ยงั ไม่เข้าใจอยู่ดี
ละไว้ก่อน
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สร้างบทบาทให้ผู้ชายรับผิดชอบงานบ้านในการดูแลลูก มีบทบาทที่ชดั เจนมากขึ้นในสื่อโฆษณา
นําเสนอเรื่องเพศ สุขภาพทางเพศของผูห้ ญิงให้เป็ นเรื่องปกติ
เรื่องผูช้ ายคล้ายกับอันเมื่อกี้ แต่ว่าการทีบ่ อกให้ผชู้ ายมีภาพของการรับผิดชอบงานบ้าน ดูแลลูก แต่
ไม่ตอ้ งให้คุณค่าเว่อร์เกินไป ไม่ใช่บอกว่าผูช้ ายมันดีมากเลย บางครัง้ เวลาทีผ่ ชู้ ายอยู่ในบทบาทของ
ผูห้ ญิงแล้วจะรู้สกึ เป็ น family man มากเกินไป แต่ควรทําให้ดูเป็ นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายก็ควรมี
บทบาทเท่าๆกัน ผูช้ ายควรจะเข้ามารับผิดชอบมากขึน้
ไม่ใช่ทาํ เพราะจะให้ตวั เองดูดี
บางทีแอบคิดว่าบทบาทของการดูแลเด็ก ไม่ควรจะเป็ นบทบาทของครอบครัวอย่างเดียวในงาน
โฆษณา เพราะจริงๆแล้วผูห้ ญิงก็จะต้องไปทํางาน แต่เมืองไทยก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องสวัสดิการทีจ่ ะ
ช่วยดูแลเด็ก มันควรจะมีโฆษณาที่แสดงให้เห็นว่าในชุมชนก็สามารถทีจ่ ะเป็ นแหล่งทีร่ บั ฝากลูกใน
งานโฆษณา มันก็จะมีภาพแบบฉบับแบบนี้ ก็เลยทําให้เราลืมไปว่ามันควรจะมีบทบาทในสังคมที่
สามารถเลีย้ งดูเด็กแทนพ่อแม่ได้
นําเสนอเรื่องเพศ สุขภาพทางเพศของผูห้ ญิงให้เป็ นเรื่องปกติ ไม่ตตี รา เหมารวม หรือว่าผูกคุณค่า
และศักดิศรี
์ ความเป็ นคนของผูห้ ญิงไว้กบั เพศสัมพันธ์ หรือต้องรักษาพรหมจรรย์เท่านัน้
- มองปฏิบตั ิ มีแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมในศักยภาพของผูช้ าย หญิง ทีเ่ ท่าเทียมกัน
- สือ่ ต้องเรียนรูเ้ รื่องโครงสร้างชายเป็ นใหญ่และสาเหตุทส่ี ง่ ผลกระทบกับผูห้ ญิงในสังคม พูดถึงวิธี
คิดของสือ่
- สินค้าควรเป็ นสินค้าทีไ่ ม่มเี พศ ควรนําเสนอมุมมองใหม่ๆโดยไม่ต้องยึดกับความเป็ นเพศ ส่วน
ใหญ่ทเ่ี ห็นในโฆษณาสินค้าก็จะระบุไปเลยว่าเพศนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะใช้สนิ ค้านี้ได้ จนทําให้ผชู้ ายหลาย
คนไม่กล้าซื้อผ้าอนามัยให้ผู้หญิง เขามองว่าผ้าอนามัยไม่เกี่ยวข้อง เป็ นสิง่ สกปรก สําหรับ
ผูห้ ญิงเท่านัน้
- มีทมี ทีป่ รึกษาด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในการผลิตสือ่ ต่างๆเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
มีโฆษณาอันหนึ่งทีเ่ อาตัวแรดมาแทนผูห้ ญิง อันนัน้ มันเกีย่ วข้องอะไรกับผูห้ ญิงไหม
มันเป็ นสัญญะที่บดิ เบือน สัญญะที่ขยายความหมายอคติทางเพศ หรือสัญญะที่ลดทอนความเป็ น
มนุ ษย์ของผู้หญิงให้เป็ นแค่สตั ว์ อยากจะถามถึงบทบาทใหม่ๆของผู้หญิงในงานโฆษณา แต่ เป็ น
โฆษณาเชิงรุกในเรื่องเพศ อย่างเช่นโฆษณาทีพ่ ูดว่า ฉันได้กนิ ฝรัง่ ซึง่ หมายถึงฉันได้มเี พศสัมพันธ์
กับฝรัง่ หรืองานโฆษณาในทีวบี างชนิด เช่น dancer ทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงแต่งตัวเข้าไปท้าทายผูช้ ายในเชิง
รุกในบาร์ คือผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น อยากทราบว่าในวงนี้คิดอย่างไร มันเป็ นสิง่ ที่
ผูห้ ญิงกล้าแสดงออกในเรื่องเพศ หรือเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้ผหู้ ญิงถูกลดคุณค่าลง
ต้องดูบริบท ขึน้ อยู่กบั สินค้า อย่างช่วงหลังทีจ่ ะมีนางเอกมาโฆษณาสินค้าเสือ้ ในได้โดยแต่ก่อนนี้จะ
ไม่มี คนที่เป็ นนางเอกจะมาโฆษณาชุดชัน้ ใน เช่น ปู ไปรยา หรือ ชมพู่ อารยา ก็เปิ ดมากขึน้ กว่า
สมัยก่อน
แล้วคิดอย่างไรกับการทีช่ มพู่ใส่ยกทรง ทัง้ ทีเ่ มื่อก่อนจะเป็ นฝรัง่ แต่ตอนนี้คอื ใช้ดาราไทยจริงๆ
ก็คอื คนก็อยากจะขายความสวยใช่ไหม ก็ต้องเอาดาราสวยๆมา ก็คือขายผู้หญิงนัน่ แหละ แต่ถ้า
เนื้อหามันคือการขายผูห้ ญิงไป serve ผู้ชายก็ยงั เป็ นแบบเดิม แต่ถ้าขายผู้หญิง ใส่แบบนี้เพื่อให้
ผูห้ ญิงมีความมันใจในตั
่
วเอง ไม่ใช่ไปเชื่อมโยงแบบนัน้ ก็คดิ ว่ามันไม่เป็ นปั ญหาอะไร
แล้วถ้ามันมีภาพของผูห้ ญิงทีแ่ สดงบทบาทเชิงรุกล่ะ เหมือนปรารถนาทางเพศจากผูช้ าย
ขึน้ อยู่กบั ว่ามันโฆษณาอะไร เขาขายอะไร สินค้านัน้ คืออะไร เนื้อหามันสรุปเป็ นแบบไหน มันต้องดู
เป็ นอันๆมากกว่า
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ไม่ได้ดู แต่มคี นพูดเรื่อง ฉันได้กนิ ฝรัง่ อะไรแบบนี้
มีอย่างหนึ่งทีอ่ ยากจะเขียน แต่ไม่ได้เขียน เพราะเกรงว่ามันจะไปตอกยํ้าวิธคี ดิ แบบไม่ให้ผหู้ ญิงเป็ น
วัตถุทางเพศ ทีอ่ ยากจะเขียนคือ ควรจะมีรูปผูช้ ายโป๊ ในโฆษณาบ้าง เพราะทีผ่ ่านมาเราไม่ค่อยเห็น
เห็นแต่รปู ผูห้ ญิง
ผูช้ ายโฆษณากางเกงในไง ผูช้ ายถอดเสือ้ ในโฆษณาอยู่ตลอดเวลา
มันไม่ถูกนิยามว่าโป๊
ผูช้ ายโป๊ แปลว่าอะไร
เป็ นวัตถุทางเพศ
สําหรับใคร สําหรับเกย์ สําหรับผูห้ ญิง
แล้วแต่ ผูห้ ญิงก็ได้
เขาไม่ได้ถูกมองเป็ นวัตถุทางเพศ แต่มนั เป็ นความภาคภูมใิ จในตัวเขา แต่ผหู้ ญิงไม่ได้ถูกมองแบบ
นัน้
แต่ถา้ พูดให้น้ําหนักระหว่างผูช้ ายทีท่ าํ ให้เป็ นวัตถุทางเพศกับผูห้ ญิง เปรียบเทียบผูช้ ายโป๊ กับผูห้ ญิง
โป๊
ไม่เท่า เพราะผูช้ ายเห็นหัวนมได้ ผูห้ ญิงเห็นหัวนมไม่ได้
เท่ากันในแง่ของจํานวนหรือเปล่า
คือความโป๊ ของผูช้ ายมันต้องตรงนี้ (อวัยวะเพศ) เท่านัน้ นอกนัน้ มันไม่โป๊ เลย
อนันดาถอดเสือ้ ผ้าทุกเรื่อง
โฆษณามาม่าใช่ไหมทีถ่ อดเสือ้ ผ้า
คือเห็นทุกอย่างก็ยงั ไม่โป๊ เลย ตามหลักการตลาดแล้วการเอาเรื่องเพศมาขายเป็ นเรื่องธรรมดาเพราะ
มันดึงดูด เราอาจจะบอกว่า ห้ามทํา ไม่ได้ ห้ามได้กไ็ ม่ 100% แต่ตามหลักปฏิบตั เิ ราอาจจะต้องมี
กรอบในการห้ามให้เขา อย่างเช่น โฆษณามาม่า ผูห้ ญิงซีด้ ซ๊าด เซ็กส์ซ่ี ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
กับบะหมี่ แต่มนั สามารถทําให้มนั soft ลงกว่านัน้ ได้ไหม
พูดถึงประโยชน์ของมันก็คอื เร็ว สะดวก กินทีไ่ หนก็ได้
โฆษณานํ้ามะพร้าว ประโยคทีผ่ หู้ ญิงคนนัน้ พูดก็คอื ฉันได้กนิ ลูกครึง่ คําว่า ลูกครึง่ คนก็ตคี วามว่าได้
กินฝรัง่ มีเซ็กซ์กบั ฝรัง่ อย่างโฆษณานี้มองยังไง มันเป็ นบทบาทใหม่ทท่ี า้ ทายในเรื่องเพศของผูห้ ญิง
เรื่องสองแง่สองง่าม
พอพูดตรงนี้กท็ าํ ให้นึกถึงเพลงฉ่อยของคนโบราณ ทีเ่ วลาเราพูดถึงเรื่องเพศ นักวิชาการก็จะบอกว่า
คนสมัยก่อนก็พูดถึงเรื่องเพศกัน พยายามทําให้เรื่องเพศเป็ นเรื่องปกติ ซึง่ ตอนนี้สงั คมพยายามไม่
ยอมรับเรื่องเพศในช่วงทีผ่ ่านมา ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูด แต่ถ้าตอนนี้เรามาพูดแบบนี้มนั จะทําให้เรา
กลับไปสู่ Victorian หรือเปล่าทีเ่ ราไม่อยากพูดเรื่องเพศเลย
เราไม่ได้ไม่พดู เรื่องเพศเลย แต่เราพูดเรื่องเพศโดยทีม่ นั มีความเท่าเทียมหรือว่าเคารพมากกว่า เรา
ไม่ได้หา้ มพูดเรื่องเพศเพราะว่าสินค้าบางอย่างก็เชื่อมโยงกับการพูดเรื่องเพศอยู่แล้ว แต่ว่าคุณพูด
ยังไงทีไ่ ม่ดถู ูกคนอื่น เคารพคนอื่น ทีม่ นั เท่ากัน
ถ้าลองเปรียบเทียบ 2 โฆษณาเมื่อกี้ คือ ซัลวากับมาม่า ซัลวาจะชัดเจนว่าใช้ผหู้ ญิงเป็ นวัตถุทางเพศ
แต่มาม่าอาจจะแค่ผหู้ ญิงเซ็กส์ซก่ี นิ มาม่าเฉยๆ ความรุนแรงมันต่างกัน แล้วเราโอเคกับความรุนแรง
ระดับมาม่า แต่เราไม่โอเคกับความรุนแรงระดับซัลวาหรือเปล่า
แต่เหมือนกับว่า โฆษณาอัม้ มันอาจจะไม่ได้รุนแรงทีข่ นาดเอาร่างกายมา แต่มนั กําลังใช้ sexuality
ของผูห้ ญิง เอาร่างกายของผูห้ ญิงสือ่ ในทางอ้อม ในการ close-up ปาก การแยกชิน้ ส่วนบางชิน้ ส่วน
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ของผู้หญิง เช่น โฟกัสที่ปาก ทําให้ผหู้ ญิงคนนัน้ มีคุณค่าแค่ปาก ซึ่งตอนนี้ปากเวลาเราเห็นในงาน
โฆษณามันไม่ได้เป็ นแค่ปากทีเ่ คีย้ วอาหาร แต่ว่าถ้าทํา oral sex มันทําให้ปากคือส่วนหนึ่งของการ
ร่วมเพศ เพราะฉะนัน้ ทําไมจะต้องใช้สญ
ั ลักษณ์ทม่ี นั จะส่อแสดงนัยยะอันนัน้ มาใช้บนร่างกายของ
ผูห้ ญิง และมาเกีย่ วข้องกับวัฒนธรรมการกิน คําว่า กิน เดีย๋ วนี้กก็ ลายเป็ นการมีเพศสัมพันธ์
ในขณะทีผ่ ชู้ ายก็ใช้ปากได้แต่กไ็ ม่มสี อ่ื
ไม่มโี ฆษณาอาหารทีใ่ ช้ปากของผูช้ าย ทีส่ าํ คัญปากของผูห้ ญิงก็ถูก represent ความหมายเกีย่ วกับ
ช่องคลอด ในเชิงสัญญะก็จะเชื่อมโยงว่า ปากของผูห้ ญิงมันก็คอื ช่องคลอดของผูห้ ญิงนันแหละ
่
จริงๆมันมีโฆษณาทีใ่ ช้ปากผูช้ าย คือ โฆษณาแมกนัมที
่ อ่ นันดาเล่น ซูมแต่ปากอนันดา
อยู่ทว่ี ่าจะตีความ มันเป็ นพลังของการตีความทีม่ นั ห้ามไม่ได้ และความ sensitive ของคนทีจ่ ะเห็น
หรือว่าในแต่ละภาพทีส่ ร้างความสะเทือนใจ หรือเชื่อมโยงอะไร บางทีประเด็นนี้อาจจะเขียนกว้างๆ
ไปก่อน เหมือนมันก็มอี ยู่แล้วว่าไม่ควรใช้สญ
ั ญะบิดเบือนข้อเท็จจริงและใช้เรื่องเพศของผู้หญิงมา
ประทับอยู่ในสินค้า โดยไม่ได้สอ่ื แสดงถึงคุณสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของสินค้า
ไม่ควรทําโฆษณาให้สอ่ ไปในแนวทางยัวยวนทางเพศมากเกิ
่
นไป ทัง้ ทีส่ นิ ค้าตัวนัน้ อาจจะแค่ทาํ ให้อมิ่
เท่านัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับอาหารแต่ไม่ควรจะโยงไปเรื่องความยัวยวนทางเพศ
่
ซึง่ จะเบีย่ งเบน
ทิศทางของสินค้าให้คนดูคดิ ไปอีกแง่หนึ่ง
คิดว่าอย่างนัน้ มันจะตีกรอบมากเกินไป เราคิดว่าจะยัวยวนหรื
่
ออะไรก็ได้ แต่ว่าคุณต้องเคารพ ไม่
ชีน้ ําไปในเชิงดูถูกผูห้ ญิง คุณจะขายมาม่าหรือถุงยางโดยใช้เรื่องเพศก็ได้ ทัง้ กับมาม่าและกับถุงยาง
แต่ว่าอะไรก็ตามทีน่ ําเสนอมันต้องไม่ดูถูกผูห้ ญิง ไม่ใช่ว่าห้ามทํา ทําได้แต่ต้องไม่ดูถูก ไม่ดูแล้วกด
ผูห้ ญิง
ไม่นําเสนอและทําให้เห็นรสนิยม การไร้รสนิยม
เพราะในการทีเ่ ราเรียนการตลาด ยังไงก็ตามต้องโยงไปเรื่องเพศให้ได้ มันขายง่าย ทีน้ีเราจะบอกว่า
ไม่ให้เชื่อมโยงกับความเซ็กส์ซใ่ี ดๆทัง้ ปวงมันทําไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ มันน่าจะมีจุดแบ่งระหว่างการใช้
ผูห้ ญิงเป็ นวัตถุทางเพศเพียงอย่างเดียวหรือไม่ อย่างเช่นการใช้เรื่องปากทีอ่ าจารย์ยกมา
หรืออาจจะใช้สงิ่ ทีค่ ุณสุไลพรและคุณนิศารัตน์พูดมารวมกันไปเลยว่า ในการสื่อแสดงสัญญะในเรื่อง
เพศสามารถทําได้แต่จะต้องไม่นําไปสูก่ ารสร้างความหมายทีล่ ดคุณค่าของความเป็ นผูห้ ญิง
อย่างเช่นโจทย์คอื เซ็กส์ซแ่ี ต่มนั เพิม่ คุณค่าก็โอเค
เพราะว่าความเซ็กส์ซจ่ี ริงๆ ก็ไม่ได้เป็ นเรื่องผิด แต่ทก่ี งั วลคือพอใส่ความเซ็กส์ซบ่ี ่อยๆก็จะทําให้เกิด
ภาพตายตัวว่าผู้หญิงก็เก่งแต่ด้านนี้ ดีแต่ทําปากเผยอ ไม่อยากให้มโี ฆษณาลักษณะแบบนี้เยอะๆ
อยากให้ balance ในเรื่องอื่นด้วย
ยกตัวอย่างเช่น เสื้อใน สมมติว่าใส่เสือ้ ใน ไม่ได้ใส่เสื้อในเพื่อให้ผู้ชายดู แต่ในโฆษณาที่ใส่เสือ้ ใน
อาจจะผูช้ ายเข้ามาแล้วไม่ได้สนใจผูช้ าย แต่เพราะฉันอยากใส่ ใส่เพื่อตัวเอง แต่ไม่ได้ใส่ให้ผชู้ ายดู
ความงาม ความเซ็กส์ซต่ี อ้ งเกิดขึน้ เพราะว่าเป็ นความสุขของตัวเอง เกิดจากความสุขของตัวคนทีไ่ ด้
ใส่ ไม่ใช่ความสุขทีไ่ ปแขวนอยู่กบั ความปรารถนาของคนอื่น ซึ่งจะทําให้ผหู้ ญิงไม่มอี สิ ระ และไม่มี
คุณค่า

แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับรายการข่าวโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิ ง
หัวข้อ ภาพข่าว และ การได้มาซึง่ ข่าว/การปกป้ องแหล่งข่าว
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แบ่งเป็ นข้อควรกระทําและไม่ควรกระทํา ในทีน่ ้ีขอ้ ควรกระทําก่อน ข้อแรก ปกปิ ดข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูเ้ กีย่ วข้องกับความรุนแรง และประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อน อันนี้เช่น ข้อมูลส่วนตัว อัตลักษณ์ เบลอ
หน้าปิ ดหน้า เบลอชื่อปิ ดชื่อ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ญาติพน่ี ้อง พยาน ทุกสิง่ ที่จะสามารถเชื่อมโยงไป
ถึงผูผ้ ่านพ้นความรุนแรงได้
กลุ่มเราก็ยงั ถกเถียงกันว่าภาษาทีเ่ ป็ นกลาง ทีจ่ ะให้ส่อื ควรใช้คําว่าอะไร เรามีคํา 3 คําด้วยกัน ว่า ผู้
ได้รบั ความรุนแรง ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง ขอหารือกับทีมใหญ่ แต่เรา
เห็นพร้องต้องกันว่าจะไม่ใช้คาํ ว่า “เหยื่อ” แต่กลุ่มของเราจะใช้คาํ ว่า “ผูไ้ ด้รบั ความรุนแรง”
คือถ้าผูผ้ ่านพ้นจะเฉพาะผูร้ อดชีวติ แต่บางคนก็เสียชีวติ อะไรแบบนี้
แต่จุดร่วมเหมือนกันคือเขาได้รบั ความรุนแรงเหมือนกัน
ได้รบั มันซอลฟ์ ไป ถ้าเขาผูถ้ ูกกระทํา มันคือถูกกระทํา เวลาเขียนได้รบั คือจะใช้ในความหมายอะไร
ทีเ่ ป็ นบวก แต่ถา้ อะไรทีเ่ ป็ นลบจะใช้คาํ ว่าถูกกระทํา เป็ น Passive
แล้วมันรุนแรงไปไหม แบบว่ามันทําให้ดไู ปประทับรอยความรูส้ กึ เจ็บปวดว่าฉันถูกกระทํา
ไม่นะ เรากําลังสื่อกับคนทัวไป
่ คนทีไ่ ม่ใช่ตวั เขา คนข้างนอกว่าเขาเป็ นคนทีถ่ ูกกระทํา แต่เราไม่ได้
ใช้คาํ ว่า เหยื่อ เพราะเหยื่อเป้ นทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เขาก็คอื คนถูกกระทําแต่ถา้ ได้รบั มัน
จะได้รบั อะไรดีๆ ได้รบั รางวัลอะไรแบบนี้
อันนี้สว่ นตัวนะคะ การทีใ่ ช้คําว่า ถูกกระทํา มันอาจเป็ นการกระทําซํ้าก็ได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งเป็ นการ
เสนอว่าเขา ถูกกระทํา ไม่ได้ถูกให้ดว้ ยคําว่า รับ
สมมุตวิ ่าต๊กตาถูกตีจะใช้คาํ ว่าอะไร
อือก็ใช้คาํ ว่าฉันถูกตี ไม่ใช้คาํ ว่าได้รบั เนอะ อันนี้ขอไปถกเถียงกันต่อเมื่อมีเวลาเหลือ
ขอเสริมนิดหนึ่ง การปกปิ ดชื่อ-นามสกุล ต้องปกปิ ดว่าอยู่บ้านเลขที่ไหน ชุมชนไหนหรือโรงเรียนด้
ไหน แม้แต่ว่าความเป็ นคนพิการ ตาบอด หูหนวกแล้วอย่างนี้เขาจะรุเ้ ลย บางครัง้ ถ้าคิดว่าออกสื่อไป
แล้วรูก้ อ็ าจต้องปกปิ ดมากกว่า เพราะรูเ้ ลยว่าใคร
อันนี้จะต้องเป็ นจริยธรรมของสือ่ ต้องใช้วจิ ารณญานว่าปิ ดแค่น้ีเขาจะเจอหรือไม่ และต้องปกปิ ดเท่า
ไหนจึงจะหาไม่เจอ
พีว่ ่าไม่ตอ้ งเป็ นวิจารณญานอะไรหรอก ต้องบอกไปเลยว่าต้องปกปิ ดข้อมูลทุกอย่างทีม่ นั จะเชื่อมโยง
ไปยังผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ข้อต่อไป เคารพสิทธิของผูผ้ ่านพ้นความรุนแรง
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คือบางคนเขามีศกั ดิศรี
์ เช่น ขอทาน เขาขอพวกเขายังชีพให้สาํ หรับพออยู่ไปวันๆ แต่วนั นี้ฉนั พอ แต่
ฉันไม่ตอ้ งการให้ขา่ ว แต่บางคนอยากให้ขา่ วแม้อยุ่ในสถานะเดียวกัน
อัน นี้อ ยู่ใ นนี้เ ลยค่ ะ เคารพสิท ธิข องผู้ผ่า นพ้น ความรุ นแรงว่า จะมีสทิ ธิท์ ่จี ะพูดหรือไม่พูด เราไม่
สามารถไปบังคับให้เขาไปพูดอะไรไม่ได้ และต้องปกป้ องอัตลักษณ์
อันนี้ตอ้ งขออนุญาต คือ ขออนุ ญาตถ่ายรูป ขออนุ ญาตสัมภาษณ์ ขออนุ ญาตไปลงพิมพ์ ต้องขอเขา
เพื่อเคารพสิทธิของเขา
ข้อที่ 3 สร้างความเป็ นมิตรและความเข้าใจปั ญหาของผูผ้ ่านพ้นความรุนแรง การสร้างความเป็ นมิตร
และความเข้าใจมันรวมทัง้ ทัศนคติในการนํ าเสนอข่าวด้วย ว่านํ าเสนออย่างเป็ นมิตรกับผู้ผ่านพ้น
ความรุ น แรง และความเข้า ใจของปั ญ หา อย่ า งเช่ น ผู้ผ่ า นพ้น ความรุ น แรงที่เ ป็ น ผู้ห ญิง และ
ผูถ้ ูกกระทํามา เขาก็ควรจะได้รบั ความเข้าใจในมุมมองของผู้ถูกกระทําเช่นกันเราต้องเข้าใจสภาพ
ความเป็ นมิตรกับเขาด้วย
สร้างความเข้าใจคืออะไร
เป็ นขัน้ ตอนแรกในการเข้าถึงผูถ้ ูกกระทํา เราต้องมองว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อม เหมือนเราอยากได้
ข่าวในขณะเดียวกันเราต้องมองว่าเขาพร้อมทีจ่ ะพูดกับเรา หรือเขาอยู่ในสภาวะทีย่ ากลําบาก
ต้องบอกว่านักข่าวหรือสื่อมวลชนบางแหล่งข่าวบางสํานักข่าวเขาต้องการหิวและโหยหาแหล่งข่าว
จนกระทังเขาลื
่
มเรื่องของความละเอียดอ่อน บางครัง้ โน้ตเองหรือเพื่อนๆ ในเครือข่ายก็เจอนักข่าวที่
เข้ามาด้วยความทีไ่ ม่เป็ นมิตรนัก แต่รวู้ ่าเขากําลังจะขายข่าวได้นะในเรื่องประเด็นเหล่านี้ เราจะเห็น
นักข่าววิง่ เข้ามาหาข่าวในเรื่องแบบนี้เยอะมาก และบางคนไม่ได้สนใจว่าคดีความจะเป็ นอย่างไรหรือ
ส่งผลกระทบต่อรูปคดีอย่างไร แต่อยากหาข่าวอย่างเดียว เรารุส้ กึ ว่าไม่มคี วามเป้ นมิตร และเห้ฯว่า
ไม่ตระหนักทําข่าวเพื่อเปลีย่ นแปลงสังคม
สําหรับพีค่ วามเป็ นมิตรไม่สาํ คัญ สําคัญทีค่ วามเคารพสิทธิ ต้อง based on ความเคารพ คุณไม่ชอบ
ไม่เป็ นไร
ในมิตขิ องโน้ตมิตรในทีน่ ้คี อื มิตรในการตัง้ คําถามเท่านัน้ เอง
ค่ะ เป็ นแบบเป็ นมิตร ไม่มที ่าทีไม่เป็ นมิตร แต่ไม่ถงึ ขนาดเป็ นเพื่อนสนิท
คือแบบต้องไม่กา้ วร้าว ไม่ดถู ูกกัน
ในส่วนของความเข้าใจปั ญหาของผูผ้ ่านพ้นความรุนแรง จะขออนุ ญาตเสริมส่วนตัวนิดหนึ่ง ถ้าหาก
ว่าตุ๊กตาเป็ นผูท้ ผ่ี ่านพ้นความรุนแรง แล้วข่าวเอาเรื่องตุ๊กตาไปทําแล้วนําเสนอว่าคนนี้ถูกข่มขืนมา มี
กีค่ น ถูกกระทําแบบไหนบ้าง ถูกเอาเข้าไปกีน่ ้ิว อะไรประมาณนี้ ตุ๊กตาว่าเกิดจากความทีไ่ ม่เข้าใจ
ปั ญหามากๆ เพราะเขาไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนในประเด็นปั ญหาเลย เพราะเกิดจากความไม่
เข้าใจ อันนี้ควรจะลงหรือไม่หรือไม่ใช่สงิ่ ทีค่ วรจะพูด
เรื่องนี้ เสนอนิดนึง จริงๆ แล้วเป็ นเรื่องทีไ่ ม่เคยพูดให้ใครฟั ง มีสามเณรทีว่ ดั แต่อย่าไปตัดสินเณรนะ
เพราะว่าเณรจู่ๆ เล่าให้ฟังวลาอ่านข่าวการถูกข่มขืน แล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศด้วย เพราะเนื้อข่าว
ไม่ได้พดู ถึงทัวไปแต่
่
บรรยายละเอียดแบบทีต่ ๊กตาพูดเลย
อันนี้ในความเป็ นจริงจากความเชื่อส่วนตัวนะคะ จริงๆ แล้วทุกคนมีจนิ ตนาการทางเพศ แฟนตาซี
อะไรบางอย่างและมีความต้องการทางเพศด้วย ก็อาจผิดศีลธรรมบ้าง เช่นการข่มขืน ตุ๊กตามองว่า
เป็ นเรื่องธรรมดา
อันนี้พดู ถึงการเขียนข่าว มันเป็ นความผิดพลาดของการเขียนข่าวแบบนัน้
อ๋อ
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จริงๆ แล้วเนื้อหาส่วนนัน้ อาจมีอยู่บา้ งในรูปคดีแต่ไม่จําเป็ นต้องให้คนรู้ ถ้าจะโน้ตไว้ต้องอยู่ในฐานะ
ของรายละเอียดในคดีความ
อันนี้ประเด็นของหลวงพีน่ ่าจะอยู่ในเรื่องของ ประเด็นข่าว คือ มันมีการระบุไว้อยู่แล้วว่าไม่ควรจะมี
การอธิบายคือการทีข่ า่ วข่มขืนกลายเป็ นหนังสือโป๊ เพราะมีการอธิบายขัน้ ตอนของการกระทําความ
รุนแรงทางเพศมันให้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดเกินไป ซึง่ พาร์ทนี้ต้องตัดเนื้อหาส่วนนี้ไป เดีย๋ วนี้หนังสือพิมพ์
หลายฮบับก็ทาํ เดีย๋ วนี้ลดลงให้เป็ นแค่ NEWS
ข้อที่ 4 เป็ นเรื่องการปกป้ องแหล่งข่าว สําคัญกว่าการได้ขา่ ว อันนี้ของพีห่ นูเล็ก
คือบางครัง้ การได้ข่าวมาเรียบร้อยแล้ว แต่พอคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมันทําให้เกิดโดทษหรือ
ผลกระทบของแหล่งข่าวมากกว่า ก็ตอ้ งตัดออก มันคือจริยธรรม การปกป้ องมันสําคัญกว่าการได้มา
ซึง่ ข่าว ต้องตัดใจ ไม่ใช่จะเอาแต่ขา่ วอย่างเดียว ถ้าส่งผลกระทบต่อผูเ้ กีย่ วข้องก็ไม่ควรทํา
คํานึงถึงผลกระทบต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องนะคะ
คือหมายถึงว่าเป็ นวิจารณญานขัน้ หนึ่งเลยก่อนทีไ่ ปทําข่าว คือก่อนทีจ่ ะไปนึกถึงว่าประเด็นนี้จะสร้าง
Impacts อะไร สังคมจะได้ประโยชน์อะไร คือต้องตัดความรู้สกึ ว่าถ้าไม่ได้รายงานข่าวนี้สงั คมจะ
สูญเสียอย่างไร นักข่าวชอบเอาเรื่องนี้ไปอ้างกับแหล่งข่าว ในทีส่ ดุ แหล่งข่าวจะเกิดควาใจอ่อนทําให้ดู
เหมือ นเขาเห็น แก่ตัว ถ้าเรื่อ งของเราไม่ถู กตีแ ผ่แก่สงั คม สังคมจะสูญเสียการเรียนรู้ การได้ร ับ
ประโยชน์อะไรแบบนี้ แต่ถา้ สมมุตวิ ่าตนเองอาจสูญเสียความเป็ นส่วนตัวหรืออาจอยู่ในชุมชนนี้ไม่ได้
หากเรื่องราวเหล่านี้ถูกนํามาเผยแพร่ถงึ แม้ว่ามันจะเป็ นประโยชน์อย่างไรก็ตาม ตรงนี้นักข่าวจะต้อง
ใช้วจิ ารณญาน
จัด priority ในการทําข่าวโดยดูถึงความเคารพกับแหฟล่งข่าวก่อนก่อน
คํานึงถึงผลกระทบแหล่งข่าวก่อนคํานึงถึงผลกระทบก่อนก่อนทีจ่ ะดูว่าสังคมจะได้ประโยชน์อะไร มัน
อาจเป็ นการ Reword ข่าวนี้กบั ข่าวอื่นๆ ถ้าเป็ นข่าวการเมือง เราจะทําแบบนี้ไม่ได้ ต้อง Out put
ข่าวสูป่ ระชาชนก่อนทีจ่ ะเกิดความเสียหาย แต่ถ้าเป็ นข่าวความรุนแรงทางเพศต้องดูว่าแหล่งข่าวจะ
เกิดผลกระทบอะไรก่อนที่สงั คมจะได้ประโยชน์อะไร คิดว่าอย่างนัน้ ซึ่งแนวคิดนี้จะไปล้างทฤษฎี
วารสารศาสตร์หมดเลยในการทําข่าว ข่าวมันจะน้อยลง วิชานี้จงึ จะไปเอาเรียนกับวิชาข่าวทัวไป
่
ไม่ได้ ต้องขึน้ มาอีกหนึ่งวิชาเลย ล้างเลยจริงๆ
แต่ถา้ เปลีย่ นได้ประเทศก็จะพัฒนามากขึน้ เลยอันนี้
ใช่ค่ะ
มันเอาไปเขียนในรูปแบบของบทความเชิงสร้างสรรค์ว่าเกิดผลกระทบแบบนี้แล้วเราจะทําอย่างไร
มากกว่า
เพราะทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงข่าวเราก็ใช้กรอบเดียวในการทําทุกๆ ข่าวแต่มนั ทําไม่ได้ เพราะตอนนี้
มันไม่ได้เพราะมันจะเกิดผลกระทบ เราจะคิดว่าสังคมจะได้ประอย่างไรตอนนี้มนั ไม่ได้ เราละเลย
ความรู้สึก ของปั จเจก ว่ า ปั จ เจกจะอยู่อ ย่ า งไร จะรู้ส ึก อย่ า งไร คือ สามารถฆ่าใครสัก คนก็ไ ด้ถ้า
ประเทศชาติจะอยู่รอด
แหล่งข่าวควรได้ค่าตอบแทนบ้าง ไม่ใช่ไปถามอย่างเดียวไม่จ่ายอะไรให้เลย
อันนี้ Sensitive มากการที่จะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอะไรแบบนี้ อาจจะไม่สามารถเขียน
ลงไปได้นะในแนวปฏิ บตั ิ
แต่ถา้ เรากําลังคุยกับเขาแล้วเขาหิวล่ะ ต้องซือ้ อะไรให้เขาทาน
ประเด็นนี้พค่ี ดิ ว่าเป็ นวิจารณญานของความเป็ นมนุ ษย์ แต่ถ้าเราจะบัญญัตไิ ปพีค่ ดิ ว่าเป็ นเรื่องใหญ่
มากเพราะว่ามันจะเปิ ดช่องให้นําไปสู่การใช้เงินในการซือ้ ข่าว หลายเรื่องเรช่นถ้าเป็ นหญิงบริการ
ต้อ งการได้เ งิน ก็โ อเคฉันก็อ ยากได้เ งิน อะไรแบบนี้ ก็เลยยอมที่จ ะเล่ า ทุก อย่า งโดยไม่ คํานึ ง ถึง
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ผลกระทบว่าอะไรจะเกิดขึน้ กับตนเอง กับครอบครัว ดังนัน้ พีค่ ดิ ว่าประเด็นนี้ค่อนข้างลําบากใจถ้า
สมมุตวิ ่าเราจะใส่ลงไป
ถ้าเขาเดินมาหาเราหรือเดินทางมาแล้วเขาต้องจ่ายเพราะยากจน
อันนัน้ น่าจะให้ในฐานะทีเ่ ขาเป็ นเพื่อนมนุษย์ อาจดอกจันทร์ไว้ ว่าอาจมีคาํ ถามต่อไป
ข้อต่อไป หาแหล่งข่าวให้รอบด้าน อันนี้ เรื่องง่ายๆ เลยค่ะ อย่างเช่นผูห้ ญิงเวลามีคดีอะไรขึน้ มาทุก
คนก็จะวิง่ ไปหาคุณปวีณาก่อน ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงๆ แล้วภาคประชาสังคมทีท่ าํ งานเกีย่ วกับผูห้ ญิงมีเป็ นร้อย
เช่นเดียวกันกับข่าวที่เกี่ยวกับเกย์หรือกระเทยก็จ ะวิง่ ไปหา
เกย์นที หรือว่าใครสักคนที่ดงั
มากๆ ณ ขณะนัน้ นะคะโดยทีไ่ ม่ได้หาแหล่งข่าวให้รอบด้าน ก็เลยส่งผลว่าข่าวทีอ่ อกมานี่อาจจะเต็ม
ไปด้วยทัศนคติของคนพียงคนเดียว
อาจจะเขียนเพิ่มเรื่องการครอบงําวิธีคิดแบบเดียวในเรื่องปั ญหาต่ างๆ ดังนัน้ แหล่งข่าวจะต้องมี
หลายๆ คน นักข่าวชอบบอกฉันเคยทําข่าวกับคนนี้)นก็จะถามคนนี้ ต้องเสาะหาใหม่ๆ แหล่งข่าว
บางคนก็ชอบทําตัวแบบว่า ฉันตอบได้ทุกเรื่อง บางทีเรื่องความเป็ นธรรมทางเพศ ไม่ใช่ว่าคนเรามัน
จะตอบได้ทุกอย่างนะ มันก็จะมี Area อะไรแบบนี้
นักข่าวควรต้องทําการบ้าน
และช่วงนี้มเี รื่องเพศ เรื่องความละเอียดอ่อนของเพศหญิง เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าคนนี้พูดแล้ว
ถูกแน่ๆ มันเป็ นการตัดสินแบบเหมารวมกันมากเกินไปอย่างน้อย 3 คนก็อย่างดี
ข้อไปต่อนะคะ ให้ขอ้ มูลกับแหล่งข่าวเกีย่ วกับการปกป้ องสิทธิของตนเอง อันนี้ในกรณีทว่ี ่า สมมุติ
ว่าข่าวเผยแพร่ออกไปแล้วและมี Effect กับเรามากมี Effect กับชีวติ ประจําวันของแหล่งข่าว หรือว่า
สร้างความไม่สบายใจให้กบั แหล่งข่าว เขาก็ต้องทราบก่อนเลยว่าถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้ เค้ามีสทิ ธิท่ี
จะป้ องตัวเองจากข่าวที่ออกไปแล้วอย่างไรบ้าง อันนี้กค็ วรที่จะให้ขอ้ มูลกับเขาไปก่อนในเบื้องต้น
ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงแต่เป็ นแหล่งข่าวทุกๆ คน
ข้อที่ 8 นะคะ คํานึงถึงสภาพจิตใจของ
แหล่ ง ข่า ว เช่ น ไม่ เ ปิ ด แผล (คล้า ยๆ กับ ข้า งบน
ให้โ ยงไว้ด้ว ยกัน ) แต่ อ ัน นี้ เ ราจะลง
รายละเอียดไปด้วยว่า ไม่เปิ ดแผล ไม่กระทําซํ้า เช่น ข่าวของผูห้ ญิงทีถ่ ูกกระทําความรุนแรงทางเพศ
แบบนี้ ก็จะมีคําพูดว่า เพราะแกแต่งตัวโป๊ น่ ะสิ เพราะแกไปเดินในที่เปลี่ยว เพราะแกเมาเหล้า เรา
ต้องคํานึงถึงตรงนี้มากๆ อย่างเช่นทีเ่ ราคุยกันเมื่อเช้า ลากสาว เทีย่ วเธค อะไรแบบนี้ เป็ นการกระทํา
ซํ้าเข้าไปอีก และตัดสินผูห้ ญิงเป็ นแบบนี้เข้าไปอีก ซึง่ เราต้องระวังให้มาก
ภาพข่าวในเรื่องของข้อทีค่ วรกระทํานะคะ นันก็
่ คอื 1) ปกปิ ดอัตลักษณ์ของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความรุนแรงและ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ไม่ว่าจะเป็ นชื่อ อัตลักษณ์ต่างๆ ทีไ่ ม่นําไปสู่ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความรุนแรงหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง 2)
อาจจะต้องใช้ภาพวาดหรือการ์ตูนแทนภาพถ่ายในเรื่องของความรุนแรงหรือในประเด็นทีจ่ ะส่งผล
กระทบต่อแหล่งข่าว อย่างเช่นของเมืองนอกเวลาเกิดคดีความรุนแรงในศาลเขาจะเป็ นภาพสเก็ตซ์
มากกว่าทีจ่ ะถ่ายภาพทัง้ ผูก้ ระทําผิดและผูถ้ ูกกระทํา
เคยมีปัญหากรณีกรุงเทพธุรกิจ ตอนคดีทกั ษิณตอนทีส่ รุ เกียรติ สเถียรไทยขึน้ ให้การต่อศาล กรุงเทพ
ธุรกิจเป็ น shot เดียวทีส่ เก็ตซ์ภาพออกมา ซึง่ จริงๆ ในศาล มันก็จะมีกฤหมายเกีย่ วกับการทําข่าวใน
ศาล ซึง่ จะถ่ายภาพไม่ได้ อะไรลักษณะแบบนี้ เมืองไทยก็เคยมีทาํ แต่ว่าเรื่องเพศ นักข่าวคงไม่ลงทุน
ทีจ่ ะส่งคนไปเข้าสเก็ตซ์ภาพ
สเก็ตซ์จนเหมือนภาพถ่ายก็ไม่ได้ 3) นําเสนอเฉพาะข้อมูลหรือภาพทีจ่ ําเป็ นเท่านัน้ เช่น ข้อมูลของ
เรื่องกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความรุนแรง ไม่ควรนําเสนอภาพหรือข้อมูล
ของผูท้ ถ่ี ูกข่มขืน ของผูท้ เ่ี สียชีวติ ซึง่ มองว่าไม่จาํ เป็ นหรือเกีย่ วข้องกับความรุนแรง 4) นําเสนอภาพ
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หรือข่าวที่รอบด้าน ไม่ตัดต่ อ หรือนํ าเสนอภาพที่เร้าอารมณ์ ของคนดู เช่น ภาพของผู้หญิงที่โ ป๊
เปลือย ของผู้หญิงที่ถูกข่มขืน 5) ขออนุ ญาตเจ้าของภาพทุกครัง้ ก่อนที่จะเผยแพร่ในทุกภาพ 6)
นําเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าอารมณ์และความรูส้ กึ เพราะเราจะเห็นว่าหลายครัง้ ทีม่ กี ารนําเสนอภาพ
ทีเ่ น้นในเรื่องอารมณ์และความรูส้ กึ 7) ควรมีบทลงโทษทีช่ ดั เจนและมีผลบังคับใช้หากมีการละเมิด
สิทธิของแหล่งข่าว อันนี้ใส่ได้หรือไม่
อันนี้เป็ นแนวปฏิบตั มิ นั ไม่ใช่กฎหมาย ละเมินจริยธรรมมันก็ไม่มกี ารบัญญัตบิ ทลงโทษ มันเป็ นอิสระ
เพราะมันเป็ น Ethic มันยังไม่มบี ทลงโทษทีช่ ดั เจน
เราใช้บทลงโทษทางศิลธรรมได้หรือไม่คะ แบบ เผาพริกเผาเกลือ อะไรแบบนี้
ละเมิดสิทธิแหล่งข่าวยังไงหรือ
อย่างเช่น เปิ ดภาพ เปิ ดเผยชื่อ ข้อมูลอะไรแบบนี้ เปิ ดเผยภาพเขาตอนเสียชีวิตในเอกสารที่โ ป๊
เปลือย อะไรแบบนี้
ซึ่ง อัน นี้ มนั จะลงโทษในคดีอาญา หมิ่น ประมาท ซึ่งอันนัน้ ต้อ งไปฟ้ อ งนัก ข่า วในคดีอ าญา หมิ่น
ประมาท
ดังนัน้ ข้อ 7) นี่ อาจจะไม่ระบุไป
ข้อทีไ่ ม่ควรกระทํา คือ 1) ไม่ควรนําเสนอภาพศพ ภาพเปลือย ของผูห้ ญิง ของทอม ดี้ หรือคนข้าม
เพศก็ตาม ภาพของพนักงานบริการทีก่ าํ ลังถูกจับกุมจากเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ หรือภาพทีก่ าํ ลังถูกกระทํา
ความรุนแรง เช่น ภาพที่ โดนฉุดกระชาก ลากถู หรือถูกทุบตี ทําร้าย 2) ไม่ตดั สินอัตลักษณ์ทางเพศ
เช่น ผูห้ ญิงผมสัน้ นักข่าวเวลาอ่านข่าวผูห้ ญิงผมสัน้ จะเรียกว่าเป็ นทอม หรือผูห้ ญิงทีม่ คี าแร็กเตอร์
ห้าวๆ 3) ไม่นําเสนอภาพที่มลี กั ษณะแบบล้อเลียน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของความพิการทางร่างกาย
รูปร่างหน้าตา หรือบุคลิกภาพของแหล่งข่าว มีใครอยากจะเพิม่ เติมอีกหรือไม่คะสําหรับประเด็นตรง
นี้
เราคิดว่าควรจะใส่เรื่องการเคารพการตัดสินใจในการเปิ ดเผยข้อมูลของแหล่งข่าวเอง เหมือนเขาเป็ น
Passive หมดเลย พยายามปกป้ องเขา กรณีทย่ี กตัวอย่างแบบว่าเขาเปิ ดหน้าได้ และคนไปลงก็ไป
เบลอหน้าเขาอะไรแบบนี้ เราก็รสู้ กึ ว่าจะใช่หรือเปล่า เขาพูดว่าอะไรเราก็ควรเคารพเขาอะไรแบบนี้
การตัดสินใจในการเปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องหรือไม่คะ หรือว่าการตัดสินใจ
ในการเปิ ดเผยข้อมูล หรือการให้ขอ้ มูลอะไรแบบนี้
เรื่องนี้มนั แบบว่าไม่ตายตัว เอาง่ายๆ มีสารคดีเกีย่ วกับเด็กฟิ ลปิ ปิ นส์มาอยู่ในมาเลเซียมาทํางานนู่น
นี่นนั ่ แต่ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มสี ญ
ั ชาติ มาเรียนหนังสือในมาเลเซียก็ไม่ได้ กลับฟิ ลปิ ปิ นส์กไ็ ม่
มีอะไรจะกินก็ตอ้ งลักลอบอยุ่ เสร็จแล้วก็มคี นเข้าไปทําสารคดีเกีย่ วกับเด็กกลุ่มนี้ และก็เอาไปฉายใน
งานวันผูล้ ภ้ี ยั เด็กให้สมั ภาษณ์กบั ผูก้ าํ กับว่าอนุญาตให้เปิ ดเผยใบหน้าได้ แต่พอภาพมันออกมาเป็ น
การชีเ้ ป้ าให้ทางการมาเลเซียทีจ่ ะเอาเด็กกลุ่มนี้กลับประเทศ
คือเด็กก็ไม่รู้
เด็กก็อนุญาตผูก้ าํ กับ ผูก้ าํ กับก็ลกั ลอบเข้าไปถ่ายนะ และเด็กก็ยนิ ดีทเ่ี ปิ ดเผย ต่อมาก็กลายเป็ นชีเ้ ป้ า
ให้ทางการมาเลเซียส่งเด็กกลุ่มนี้กลับฟิ ลปิ ปิ นส์ ก็กลายเป็ นภาพข่าวต่อมาของเรื่องนี้ ดังนัน้ บางที
การให้อาํ นาจในการตัดสินกับตัวแหล่งข่าวไม่ใช่ไปอนุญาตได้ทนั ที เหมือนผูส้ อ่ื ข่าวจะต้องมาประชุม
กับกองบรรณาธิการก่อน ก่อนทีจ่ ะให้ภาพพวกนี้ว่าจะออกหรือไม่ออก เพราะต้องดูรอบด้าน บางที
แหล่งข่าวดุว่าฮันโอเค แต่บางทีอาจมีผลกระทบ ต้องวิเคราะห์ให้เยอะ ถ้าจะให้มขี อ้ นี้จะต้องมีการ
ปรึกษาหารือกับกองบรรณาธิการอย่างใกล้ชดิ ในการตัดสินใจ
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อย่างข้อ 7 เรื่องการให้ขอ้ มูลกับแหล่งข่าวเรื่องการปกป้ องสิทธิของตนเอง ถ้าเราจะเพิม่ ไปว่าการให้
ข้อมูล ถ้าเราเปิ ด เผยแล้วจะส่งผลกระทบอะไรกับแหล่ งข่าวให้เขาตัดสินใจ เพราะที่โน้ ต เจอแค่
นักข่าวคนเดียวตัดสินใจ กองบรรณาธิการไม่ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ เหมือนกับของพี่นุ่มที่
นักข่าวคนนัน้ ก็ใช้วจิ ารณญานของคนคนเดียวตัดสินใจ
ส่วนมากก็ไม่ค่อยปรึกษา คิดว่าตนเองอยู่ในพืน้ ที่ รูด้ ี อะไรแบบนี้
ไม่แต่ว่าถึงอย่างไร คนที่เป็ นเจ้าของเรื่องเองเขาต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ใช่เฉพาะนักข่าว
ทีม่ าประชุมกัน เพราะอย่างเช่นเขาอาจจะมองไม่เห็นถึงในเรื่องผลกระทบ เขาต้องได้มานัง่ ฟั งด้วย
และคนอื่นต้องบอกเขาว่า คิดอันนี้หรือยัง รอบด้านหรือยัง แต่ว่าเจ้าตัวเขาต้องมามีสว่ นร่วมด้วย
งัน้ ก็อ าจเติ ม ในส่ ว นที่พ่ีนุ่ ม พู ด ว่ า ต้ อ งมีก ารใช้ ค วามระมัด ระวัง ในกองบรรณาธิก าร และใน
ขณะเดียวกันต้องให้แหล่งข่าวรับรูด้ ว้ ย
ต้องให้ขอ้ มูลรอบด้านกับเขาว่าหากเผยแพร่ออกไปจะมีอะไรเกิดขึน้ กับเขาบ้าง อะไรแบบนี้ ซึง่ เขา
อาจจะคิดแล้วหรืออาจยังไม่คดิ ก็ได้

หัวข้อ ประเด็นข่าว และ ภาษาข่าว

ประเด็นข่าว

ภาษาข่าว
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ไม่ควรใช้ภาษาทีส่ ร้างอคติ ตองยํ้า ผลิตซํ้า อคติทางเพศทีต่ ดั สินตีตรา เวลาทีเ่ ขามาพูดคุยเกีย่ วกับ
ข่าว หรือคนทีอ่ ่านข่าวมีการล้อ หยอกล้อกันก็มกี ารสะท้อนทัศนคติของคนทีอ่ ่านข่าว ผูป้ ระกาศข่าว
เช่นกันว่าเขามีทศั นคติทไ่ี ม่เข้าใจในเรื่องของการนําไปสูค่ วามรุนแรงทางเพศ ในเรื่องอคติต่างๆ และ
ก็คอื ภาษาเราไม่ได้แยกว่าอะไรควร อะไรไม่ควร จะปนๆ กันไป สิง่ ทีค่ วรจะใช้ควรจะใช้ภาษาทีเ่ ป็ น
กลาง มีคุณค่า และเคารพในสิทธิของผูห้ ญิง และบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ หรือผู้หญิงที่
เกีย่ วข้องกับเรื่องเพศ เช่น ผูห้ ญิงทีบ่ ริการทางเพศ หรือผู้หญิงที่ใช้ยา โดยทัวไปสั
่ งคมจะมองแบบ
เหมารวมว่าเขาเป็ นคนไม่ดอี ะไรแบบนี้ แต่เวลาที่นําเสนอไม่ควรจะใช้อคติไปใช้กบั กลุ่มคนต่างๆ
และไม่นําอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่ม คนบางกลุ่มมาเชื่อมโยงกับการกระทําผิด เช่น ผู้ใช้ยา แล้ว
จะต้องเป็ นโจร ผูใ้ ช้ยาต้องไปจีจ้ บั ตัวประกัน ก็ไม่ใช่ ผูใ้ ช้ยาทีส่ ามารถควบคุมการใช้ยาได้กม็ ี หรือ
พนักงานบริการต้องโกหกหลอกลวง หรือปล้นแขก แบบนี้กไ็ ม่ใช่ มาข้อนี้สร้างคําใหม่ คือจริงๆ ก็ไม่
มีการตรวจสอบว่าคําบางคําสร้างอคติอย่างไร เช่น คํา รักร่วมเพศ คนอาจจะเข้าใจว่าเป็ นกลางๆ
เป็ นภาษาวิชาการ จริงๆ แล้วรักร่วมเพศมันก็มกี ารตัง้ คําถามว่าทําไมกลุ่มนี้เท่านัน้ ถึงร่วมเพศ แล้ว
กลุ่มทีเ่ ป็ นชายหญิงไม่ร่วมเพศหรือมันก็สะท้อนอคติ ต่อไปนี้หา้ มใช้คําว่ารักร่วมเพศ ให้ใช้คําว่ารัก
เพศเดียวกัน หรือคําว่าสือ่ ลามกแบบนี้ เราอาจคิดว่าเป็ นคําทัวไปเพราะว่
่
าเราฟั งจนชินแล้ว ในภาษา
กฎหมายก็น่าจะมีคําว่าสื่อลามกด้วยเหมือนกัน แต่เรามองว่าสื่อลามกนี้เป็ นการตัดสินคุณค่าภาพ
ของการมีเพศสัมพันธ์ จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้ไปทําร้าย หรือทําอันตรายใคร แต่มนั มักจะถูกเชื่อมโยง
ว่าเป็ นต้นเหตุของการกระทําความรุนแรง หรือการข่มขืน จากคําว่าสื่อลามกเป็ นคําทีม่ นี ัยยะในเชิง
ลบ และมักจะมีแต่ผชู้ ายทีเ่ สพสือ่ อันนี้ แล้วก็มนั เป็ นการให้คุณค่าเกีย่ วกับเรื่องเพศไปในเชิงลบอย่าง
เดียว ทีน้ถี า้ เราไม่ใช้คาํ ว่าสือ่ ลามก เราอาจใช้คาํ ว่า สือ่ รื่นรมย์ทางเพศ อันนี้มนั ก็เป็ นอีกแบบหนึ่งนะ
มันก็สวิงไปอีกแบบหนึ่ง แต่ทางนี้พอมาแบบนี้เราก็ตดั สินใจไม่ได้ว่าเราจะเอาแบบไหนดี ก็เลยเป็ น
เครื่องหมายคําถามอยู่ แต่ว่าเวลาทีน่ ําเสนอข่าว สือ่ เคยใช้ภาษาอะไรกันมาก็ใช้อนั นัน้ กันไป ก็ควรจะ
ระมัดระวังและตรวจสอบว่ามันเป็ นการให้คุณค่าอะไรหรือไม่ หรือเป็ นการตีตราหรือผลิตซํ้าในเรื่อง
ของเพศ โดยเฉพาะเรื่องการมองผู้หญิงเป็ นวัตถุทางเพศทีต่ อบสนองความต้องการของผู้ชายก็มา
จากสือ่ ลามกนี้ ทีน่ ้หี มดแล้วมัง้ ภาษาข่าว มีใครอยากเพิม่ เติมอะไรหรือไม่คะ ก็เป็ นแค่อนั นี้นะคะ คือ
ไม่ตดั สินตีตรา หรือว่ามีอคติ เคารพสิทธิ ์
ประเด็นข่าว 1) เราก็คดิ ว่าข่าวเรื่องผูห้ ญิง เรื่องเพศภาวะทีม่ นั ส่งเสริมความเท่าเทียมมันไม่ได้มกี าร
ส่งเสริมเท่าไร มันไม่มโี ต๊ะข่าว ทีม่ ที งั ้ โต๊ะข่าวกีฬา โต๊ะข่าวการเมือง โต๊ะข่าวบันเทิง โต๊ะข่าวดินฟ้ า
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อากาศ ทีน้มี นั ก็มขี า่ วการทีผ่ หู้ ญิงฆ่าสามี ส่วนใหญ่ไม่มปี ระเด็นเบือ้ งหลังทีว่ ่าทําไมผูห้ ญิงถึงฆ่าสามี
เพราะว่าหลายๆ กรณีคือการที่ผู้หญิงถูกกระทํามาก่อน พอนานเข้าก็ทนไม่ไหวจึงฆ่าสามี หรือ
ผูห้ ญิงทีไ่ ปยุตกิ ารตัง้ ครรภ์อะไรแบบนี้ค่ะ คือสื่อนําเสนอแค่ภาพทีเ่ ป็ นสุดท้าย เหมือนการกระทําอัน
นัน้ แต่ไม่ได้มาวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ผู้หญิงต้องไปแก้ปัญหาด้วยวิธกี ารนัน้ ในการวิเคราะห์ควร
นําเสนอข่าวให้รอบด้านมากกว่าจะไปตัดสินผูห้ ญิงว่าผูห้ ญิงไม่ดอี ย่างเดียว
2) ควรจะนําเสนอหน่วยงานทีท่ าํ งานช่วยเหลือผูห้ ญิงไม่ใช่แค่ปวีณา เพราะเหมือนว่าปวีณาได้ซ่อื สื่อ
ทุกสือ่ แล้ว
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