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คำนำจากสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

นาตยา   เชษฐโชติรส 
รักษาการ นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

หนังสือที่อยูในมือทานนี้จะถือวาเปนประวัติศาสตรของสมาคมนักขาวนัก

หนังสือพิมพแหงประเทศไทยก็วาได เพราะใชเวลาในการพัฒนากรอบความ

คิด เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ คอนขางยาวนานถึงสองป ตั้งแตป 2547 

ซึ่งเปนชวงคาบเกี่ยวระหวางคุณผุสดี คีตวรนาฎ ซึ่งเปนประธานสมาคมฯ ในขณะ

นั้นและมาเสร็จสมบูรณในปลายป พ.ศ. 2549 นี้  

ที่กลาววาคูมือนี้เปนประวัติศาสตรก็เพราะเปนครั้งแรกที่มีการริเริ่มจัดทำ

คูมือแนวทางการเสนอขาวเรื่องเพศในสังคมไทยขึ้น ซึ่งไมใชวาจะเปนประโยชน

เฉพาะเพื่อนสื่อมวลชนเทานั้น แตยังเปนเสมือนคูมือการอานขาวของผูบริโภคขาว

ประจำวันอีกดวย เรียกไดวานักขาวอานได ผูบริโภคอานดี 

 ทำไมตองเปนการรายงานขาวเรื่องเพศ? เมื่อไดพิจารณาดูวาจะตอบ

อยางไรก็คิดไดวา ”เรื่องเพศ” ในสังคมไทยเราเปนเรื่องที่ละเอียดออน พูดถึงก็ยาก 

ยิ่งเขียนถึงก็ยิ่งยาก เพราะเรามักมีภาพลบตอเรื่องเพศ และไมคอยพูดเรื่องนี้กันในที่

สาธารณะ แลวนักหนังสือพิมพที่ตองมาทำขาวเรื่องเพศ และเขียนรายงานออกมา

ในรูปของขาวใหสาธารณชนไดอานจะรูสึกอยางไร และเขียนออกมาอยางไร 

เปนเรื่องนาเห็นใจอยางยิ่ง คูมือการนำเสนอขาวเรื่องเพศจึงนาจะเปนเครื่องมือชิ้น

หนึ่งที่ใหแนวทางในการเขียนขาวแกนักขาวได โดยเฉพาะ ขาวขมขืน ขาวเรื่องเพศ

ของวัยรุน คนรักเพศเดียวกัน การทำแทง/ทิ้งเด็ก และความรุนแรงในชีวิตคู ซึ่งเปน

ประเด็นขาวที่สื่อตองประสบเจอและนำเสนออยูบอยครั้ง  

 ในกระบวนการพัฒนาคูมือนี้ ก็ไดมีการปรับแกมาโดยตลอด โดยคณะ

ทำงานพัฒนาแนวทางทำขาวประเด็นผูหญิง และคิดวายังสามารถปรับปรุงพัฒนาได

อีก หากเพื่อนสื่อมวลชนที่ไดนำแนวทางนี้ไปประยุกตใชแลวมีความคิดเห็น 

ประสบการณทีอ่ยากแบงปน กส็ามารถสือ่สารกลบัมายงัคณะทำงานฯ หรอืสมาคมฯ ได  

เพราะเราหวังวาคูมือนี้จะเปนคูมือของพวกเราอยางแทจริง  
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นับตั้งแตสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย(ชื่อเดิมกอนรวมกันเปนสมาคม

นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย) กอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2498 

ก็ไดดำเนินการในหลายๆ ดาน ทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอยางเปนอิสระของสื่อ

หนังสือพิมพ ซึ่งถือวาเปนสื่อที่เขาถึงสาธารณชนไดอยางกวางขวางสื่อหนึ่ง อีกทั้ง

ยังคอยติดตามดูแลการทำงานของเพื่อนสื่อมวลชน เรียกไดวาทวงติงกันเองอยาง

เปน กัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพให

เปนวิชาชีพที่สามารถคงไวซึ่งศักดิ์ศรี และไดรับความเชื่อถือจากสาธารณชน  

ปจจุบัน สังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ประกอบกับมีประเด็นขาวตางๆ 

ที่นักขาวตองเขาไปเกี่ยวของเพื่อรายงานเหตุการณแกสาธารณชน โดยเฉพาะที่เปน

เรื่องละเอียดออน และโตเถียงกันมากอยางการรายงานขาวเรื่องเพศ ทางสมาคมฯ 

คำนำจากคณะทำงานพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิง 

มานิจ สุขสมจิตร 
ประธานคณะทำงานพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิง  

สมาคมฯ มุงหวังที่จะทำงานบนขอมูล ความรู ขยายกรอบคิดที่กวางขวาง

ครอบคลุมประเด็นที่ตนเองตองเขาไปเกี่ยวของ เพราะเราไมสามารถมีความรูใน

หลักการสื่อสารเพียงอยางเดียวไดอีกตอไป หากแตเรายังตองมีความรูในประเด็นที่

เราเขาไปเกีย่วของดวย เชน เมือ่ตองรายงานขาวการเมอืง ขาวเอดส ขาวสิ่งแวดลอม 

และขาวเรื่องเพศ เพื่อใหรูวาผูคนนอกแวดวงสื่อสารมวลชนเขาคิดกันอยางไร 

และเราคิดอยางไร จนเกิดการเรียนรูขามสาขา และนำมาพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน

ใหมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นายินดีอยางยิ่งที่สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ไดนำ

แนวคิดบางสวนของหนังสือเลมนี้ไปปรับใชเปนแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ

แหงชาติ เรื่อง การเสนอขาวและภาพขาวผูหญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ และได

แจกจายใหแกสมาชิกไปแลว  ซึ่งเมื่อหนังสือเลมนี้เสร็จสมบูรณ สมาคมฯ และ 

สภาการฯ จะรวมมือกันแจกจายหนังสือเลมนี้ไปยังเพื่อนสมาชิกสื่อสารมวลชน

ทุกแขนงตอไป 
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คิดวาลำพังเทคนิควิธีการสื่อสารมวลชนเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอที่จะชวยให

เพื่อนนักขาวแกปญหาที่ตองประสบในการรายงานขาวประเด็นนี้  

ในป พ.ศ. 2547 ทางสมาคมฯ จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาการนำเสนอขาว

ประเด็นผูหญิงขึ้น จึงไดแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิง

ขึ้น ซึ่งประกอบดวย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) 
นักวิชาการ และสื่อมวลชน มารวมกันคิด และจัดทำคูมือในลักษณะ how to 

หรือ ”รายงานขาวเรื่องเพศอยางไร” ซึ่งไดขยายจากประเด็นผูหญิงใหมีความ

ครอบคลุมมากขึ้นจนนำไปสูประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ โดยผสมผสานกับการ

ใหแนวคิดวิเคราะหเรื่องเพศในสังคมไทย โดยมีการประชุมคณะทำงานเปนประจำ

ทุกเดือน  

แทจริงแลวแนวทางการนำเสนอขาวเรื่องเพศนี้ ถาพิจารณาใหดีก็แทบจะเปน

สิ่งเดียวกับที่สภาการหนังสือพิมพแหงชาติไดบัญญัติไวในจริยธรรมแหงวิชาชีพ

หนังสือพิมพที่พวกเราคุนเคยกันเปนอยางดีหลายขอโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอ ๑๕ 
”ในการเสนอขาวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพตองคำนึงมิใหลวงละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของ บุคคลที่ตกเปนขาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความ
คุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผูดอยโอกาส  

ในการเสนอขาวตามวรรคแรกตองไมเปนการซ้ำเติมความทุกขหรือ
โศกนาฏกรรมอันเกิดแกเด็ก สตรีและผูดอยโอกาสนั้นไมวาทางใดทางหนึ่ง” 

เพียงแตคูมือฉบับนี้ไดนำจริยธรรมเหลานั้นมาอธิบายอยางเปนรูปธรรมโดย

ยึดโยงกับประเด็นเรื่องเพศ ที่นับวันนักขาวเองก็จะตองรายงานขาวประเด็นนี้มาก

ขึ้นเรื่อยๆ  

ในนามประธานคณะทำงานพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิงที่ได

ติดตามการทำงานชิ้นนี้มาตั้งแตตนเปนเวลานานกวาปครึ่ง ผมรูสึกภูมิใจที่ไดมี

แนวทางที่เปนรูปธรรมใหแกนักขาวไดเลือกพิจารณานำมาใชประกอบในการ

รายงานขาวเรื่องเพศซึ่งมีความละเอียดออนและทาทาย ถือเปนคูมือที่พวกเราได

รวมกันคิด รวมกันทำ เพื่อเปนแนวทางในการทำงานที่นักขาวก็ตองเขาใจใน

ประเด็นขาวของตัวเองมากขึ้น เพราะขณะนี้ผูรับสารหรือผูอานของเราพัฒนาขึ้น

มาก ผูสงสารหรือนักหนังสือพิมพเองก็ยิ่งตองพัฒนาตนเองมากกวาเปนสองเทา
ทวีคูณ  
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ในชวงเวลาที่ผานมา การเสนอขาวเรื่องเพศมักไดรับเสียงทวงติงจากสังคม

อยูบอยครั้ง วาเปนการนำเสนอขาวที่ละเมิดสิทธิของผูที่ตกเปนขาว ลาสุด 

ศนูยวจิยักรงุเทพโพล สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยักรงุเทพ ไดรายงานผลการสำรวจความ

คดิเหน็ของประชาชน เรื่อง ”ประชาชนคิดอยางไรกับหนังสือพิมพในปจจุบัน” เมื่อ 
28 มิถุนายน 2549 วา หนังสือพิมพไดคะแนนต่ำสุดในแงของ ”การระมัดระวัง
การนำเสนอภาพและขาวที่ทำใหผูตกเปนขาวเสียหาย” นอกจากนี้ ผลการติดตาม

และวิเคราะหการเสนอขาวเรื่องเพศทางสื่อหนังสือพิมพอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ตั้งแตป 2545 โดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรือ่งสขุภาพผูหญงิ พบวาเนือ้หาและภาพ

ขาวอาจละเมดิผูตกเปนขาวได ซึง่สอดคลองกบัผลการสำรวจ 

ทำไมตองมีแนวทางเสนอขาวเรื่องเพศ สื่อเองคงคลางแคลงใจวาการรายงานขาวเรื่องเพศนั้น สังคมตางเห็นพองกัน

วาเปนเรื่องสำคัญ เปนการเตือนภัยจึงจำเปนตองรายงานใหสาธารณชนรับรู เหตุใด

จึงกลายเปนปญหาไปได เขาทำนองทำดีไมไดดี อาจเกิดความนอยอกนอยใจกันไป 

แตเมื่อพินิจพิเคราะหลงไปในรายละเอียดจึงพบวา แทจริงแลวปญหาไมไดอยูที่สื่อ 

แตอยูที่ระบบวิธีคิดเรื่องเพศของสังคมไทย ที่มีอิทธิพลตอวิธีคิด วิธีมองปญหาของ

สมาชิกทุกคนในสังคม ซึ่งก็รวมถึงสื่อเองดวย แทบจะเรียกไดวาฝงอยูในระดับ

วัฒนธรรมของสังคมจนเปนเรื่องธรรมชาติ ปฏิบัติสืบตอกันไปโดยไมรูตัว สืบสาว

ราวเรื่องไมถูกวาทำไมจึงคิดหรือปฏิบัติเชนนั้น  

ระบบคิดเรื่องเพศที่กลาวถึงนี้ หมายรวมถึงความคิด ความเชื่อ คานิยม 

ประเพณี วิถีปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศทั้งหมด โดยจะมีชุดความคิดอยูสองชุดที่ใช

กันแพรหลายกลายเปนมาตรฐานหลัก หนึ่งคือมาตรฐานสำหรับผูหญิง สองคือ

มาตรฐานสำหรับผูชาย ซึ่งหมายความวาชุดความคิดทั้งสองกำหนดความหมายของ

พฤติกรรมดีในเรื่องเพศไวแตกตางกันสำหรับหญิงและชาย เชน เรามีคานิยมเรื่อง

เพศที่มองวาผูหญิงที่ดีตองรักนวลสงวนตัว แตงกายมิดชิด ควบคุมอารมณทางเพศ

ของตน สวนผูชายที่ดีก็ถูกมอบบทบาทใหเปนฝายรุกในเรื่องเพศ ไมจำเปนตอง
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ควบคุมความตองการทางเพศ หรือควบคุมอารมณเพศเฉพาะกับวงศาคณาญาติ

ตนเองเทานั้น หากทั้งหญิงและชายปฏิบัติตัวผิดแผกแตกตางไปจากแบบแผนหรือ

ชุดความคิดนี้ ก็จะกลายเปนผูหญิงเลว ผูชายแหย ไปทันที  

การที่สังคมมีชุดความคิดเรื่องเพศ 2 ชุดหลักอยางนี้ สะทอนใหเห็นวาเรื่อง

เพศไมใชเรื่อง ”ธรรมชาติ” แตเปนเรื่องที่ถูกกำหนดโดยระบบสังคมวัฒนธรรม 

ในจุดนี้ มีแนวคิดหนึ่งที่นาสนใจเพราะอธิบายเรื่อง ”เพศ” ไวอยางครอบคลุมและ

ละเอียด คือแนวคิดเพศวิถี (sexuality) ซึ่งนาจะมีประโยชนหากนำมาใชเปน

แนวทางในการเสนอขาวเรื่องเพศ เพราะแนวคิดเพศวิถีมีความครอบคลุมถึง 

คานิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติทั้งหมดที่เกี่ยวกับความปรารถนา

และการแสดงออกทางเพศ แนวคิดนี้มองวาเรื่องเพศนั้นไมใชพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติ แตเปนการสรางความหมายทางสังคม ”เพศวิถี” หรือคำที่เราคุนเคยคือ 

”เรื่องเพศ” จึงสัมพันธกับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่

กำหนดและสรางความหมายใหแกเรื่องเพศในทุกแงมุม เชน การเปนคนรักตางเพศ

เปนเรื่อง ”ปกติ” การรักเพศเดียวกันเปนเรื่อง ”ผิดปกติ” หรือ ”ผูหญิงดี” คือผูที่

ตองออนประสบการณหรือเปนฝายรับในเรื่องเพศ (passive) เพศสัมพันธในรูปแบบ

ตางๆ เชน การมีเพศสัมพันธกับคนเพียงคนเดียว หรือหลายคน การมีเพศสัมพันธ

ที่ปลอดภัย/ไมปลอดภัย รักตางวัย รักนอกสมรส ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางของเพศวิถี 

ซึ่งมีความหลากหลาย  

เพศวิถียังมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัฒนธรรม ชนชั้น และกาลเวลาอีก

ดวย เชน เพศวิถีในสมัยตนรัตนโกสินทรมองวาการที่ผูหญิงนุงผาซิ่น หมสไบผืน

เล็กปกปดรางกายสวนบน ไมถือวาโป ไมใชผูหญิงใจแตก ใจงาย แตเพศวิถีในยุค

ปจจุบันมองตางกันโดยมองวา เปนการเปดเผยรางกายอยางไม เหมาะสม 

หรือเปนการกระทำของผูหญิงที่มีความประพฤติไมดีในเรื่องเพศ เปนตน การนำ

แนวคิด ”เพศวิถี” มาเปนแนวทางหนึ่งในการนำเสนอขาวเรื่องเพศ จะทำใหเกิดการ

ตั้งคำถามกับมาตรฐานเรื่องเพศของสังคมวาสงผลกระทบตอผูหญิง ผูชาย และคน

รักเพศเดียวกันที่ตกเกณฑมาตรฐานนั้นๆอยางไร จะทำใหเกิดความละเอียดออนใน

การเลือกใชภาษา วิธีการนำเสนอขาว และการสัมภาษณแหลงขาวมากยิ่งขึ้น  

ในสวนของสื่อหนังสือพิมพ ที่มักถูกวิพากษวิจารณกันมาก เปนเพราะสื่อมี

บทบาทในการชี้นำความคิดในสังคม โดยการเสนอขาวที่มีทั้งภาพและเนื้อหาสาระ
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ปรากฏอยูในรูปวัสดุที่คงทน สืบคนมาวิเคราะหวิจารณไดงายกวาสื่อแขนงอื่น 

สื่อหนังสือพิมพจึงเปรียบเสมือนบันทึกความทรงจำรวมของสังคม ที่บันทึกความคิด 

ความเชื่อเรื่องเพศในรูปของการรายงานเหตุการณหรือขาว ผานประสบการณ 

มุมมองและการตีความของสื่อ  

แนวทางการเสนอขาวเรื่องเพศเลมนี้ถูกจัดทำขึ้นบนฐานคิดเรื่อง ”เพศวิถี” 
โดยหยิบยกตัวอยางการรายงานขาวขมขืน ขาวการตั้งทองเมื่อไมพรอม/ทำแทง/ทิ้ง

เด็ก ขาวความรุนแรงในชีวิตคู เรื่องเพศของวัยรุน และขาวคนรักเพศเดียวกัน 

ที่ผานการวิเคราะหใหเห็นอิทธิพลของพาดหัวขาวและภาษาที่ใช รวมทั้งระบบคิด

เรื่องเพศของสื่อที่ชี้นำการเลือกสัมภาษณแหลงขาวโดยนักขาวเองก็แทบไมรูตัววา

ทำไมจึงเลือกแหลงขาวนั้น ซึ่งไมใชเรื่องแปลกอะไรเพราะสื่ออื่นๆ ก็เจอกับเรื่อง

แบบนี้เหมือนกัน จนเกิดการเรียนรูที่จะกำหนดแนวทางการนำเสนอขาวของตนขึ้น

มา เชน บีบีซีแผนกภาษาไทยก็มีหลักปฏิบัติของตัวเองมากมายทีเดียว ไมวาจะ

เปนการหลีกเลี่ยง ”การเหมารวม” (stereotyping) การตระหนักวา ”รสนิยมทาง
เพศ” (sexual orientation) เปนสิทธิและทางเลือกของแตละคน ตองไมกอใหเกิด

อคติตอหญิงรักหญิง หรือชายรักชาย (stigmatization) และทุกเพศวิถีควรไดรับ

การกลาวถึงหรือไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน (non-discrimination) และให
เกียรติ ชาวบีบีซียังมีกฎเกณฑวาไมควรนำความรุนแรงตอผูหญิงมานำเสนอใน

ลักษณะสงเสริมใหเกิดความรูสึกวาผูหญิงตองตกเปนเหยื่อของความรุนแรง 

การขมขืนเปนเคราะหกรรมสวนตัวของผูหญิงที่ประสบเหตุ (victimization) เปนตน 

 กลาวไดวา คูมือนี้ตั้งคำถามกับระบบคิดเรื่องเพศในสังคมไทยมากกวาตั้ง

คำถามกับสื่อ เพียงแตสะกิดใหสื่อฉุกคิดวาสื่อเองก็ตองระมัดระวังการติดกับดัก

ความคิดเรื่องเพศของสังคมไทยและถายทอดซ้ำ  

หนังสือเลมนี้จึงใหความหวังวาเราจะสามารถฝนคานิยมหลักที่มีผลทำราย
เพื่อนมนุษยได หากเรารูเทาทันและตองการสรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
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โรคเสพติดเซ็กส-ภัยเงียบ 

โจ! ฮิตมีเซ็กสบนรถเมลรับอิทธิพลสื่อ-ศีลเสื่อม  

สกัดวัยรุนทำรักบนรถเมล 

เยาวชนมั่วสุมปญหาเซ็กสเด็กไทย 

หญิงไทยควรรักนวลสงวนตัว 

วิกฤตปญหาโจติดเซ็กส 
เรื่องเพศของวัยรุน 
ปรากฏการณเรื่องเพศกับวัยรุนเปนประเด็นที่อยูในความสนใจ
ของสังคม และเปนกระแสขาวที่ถูกนำเสนอผานทางสื่อมวลชน
อยางสม่ำเสมอ  สวนใหญเปนการนำเสนอปรากฏการณในฐานะ
ปญหาสังคม โดยใชขอมูลจากรายงานผลการวิจัยและการสำรวจ  
รวมถึงความคิดเห็นของบุคคลกลุมตางๆ ในสังคม 
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การนำเสนอขาวเรื่องเพศของวัยรุนเทาที่ผานมาอาจแบงตามมุมมองของ

การนำเสนอไดอยางนอย 3 มุมมอง คือ 

 

2. มุมมองทางการแพทย์และสาธารณสุข 
มุมมองนี้ใหความสนใจปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพของวัยรุนและสุขภาพของสังคมโดยรวม 

มักเปนการรายงานขาวในทำนองวา การที่วัยรุนมีเพศสัมพันธที่เร็วขึ้นเปนการเพิ่มอัตรา

เสี่ยงตอการติดโรค การแพรเชื้อ การตั้งทองเมื่อไมพรอม สงผลเสียตอสุขภาพของแมและ

การใหกำเนิดทารกที่ไมสมบูรณ เชน ”สธ.ชี้วัยรุนไทยนาหวงป’47 คาดเปนเอดสอื้อ!”  
 

3. มุมมองเชิงจิตวิทยา   
มุมมองจิตวิทยามองเรื่องเพศกับวัยรุนวาเปนเรื่องของแรงขับทางเพศที่อยูในระดับ

จิตใตสำนึกของคน และอธิบายวาพัฒนาการทางเพศที่ไมเปนไปตามลำดับขั้นของ

พัฒนาการทางรางกายและจิตใจ นำไปสูการมีเพศสัมพันธที่ผิดปกติ อันเปนอาการเจ็บปวย

ชนิดหนึ่ง ซึ่งการรายงานขาวดวยมุมมองเชนนี้ มักใชภาษา เชน ”โรคติดเซ็กซ สวิงกิ้ง 
เซ็กสเอื้ออาทร” เปนตน การใชมุมมองแบบนี้นำไปสูความเชื่อวากระบวนการบำบัดทาง

จิต การใหคำปรึกษาแบบจิตวิทยาคลินิกจะชวยแกไขพฤติกรรมของผูปวย (ซึ่งก็คือวัยรุน) 

เหลานี้ได 

มุมมองของการนำเสนอขาว 
เรื่องเพศของวัยรุนในปจจุบันเปนอยางไร? 

1. มุมมองวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณ ี

 พบวามุมมองนี้ถูกนำมาใชบอยครั้งที่สุด ยกตัวอยางเชน    

 “หญิงไทยควรรักนวลสงวนตัว”  

 ”เยาวชนมั่วสุม ปญหาเซ็กสเด็กไทย”

 ”เซ็กสบนรถเมล: หลุดจากวัฒนธรรมเดิม/เควงควางและสับสน”
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วัยรุนเปนผูบอนทำลาย

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

การใชมุมมองศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ทำใหการวิเคราะหและตีความ

ปรากฏการณเรื่องเพศในวัยรุนมีลักษณะตัดสินและใหคุณคาวาถูกผิด ดีเลว รักษา

หรือทำลาย อยูเสมอ วัยรุนจึงถูกมองวาเปนตัวสรางปญหา ถูกตีตราวาเปนผู

บอนทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และในที่สุด นำไปสูการแกปญหาดวยการ

รณรงคใหหญิงไทยรักนวลสงวนตัว และตั้งหนวยสอดสองความประพฤติของวัยรุน 

ใชมุมมอง

วัฒนธรรม ศีลธรรม 

และประเพณี 

วัยรุนยังไมมีความรับผิดชอบ 

ในเรื่องเพศ 

และสรางภาระทางสาธารณสุข 

มุมมองนี้ใหความสนใจปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพของวัยรุนและสุขภาพของสังคม

โดยรวม มักเปนการรายงานขาวในทำนองวา การที่วัยรุนมีเพศสัมพันธที่เร็วขึ้น

เปนการเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการติดโรค การแพรเชื้อ การตั้งทองเมื่อไมพรอม สงผล

เสียตอสุขภาพของแมและการใหกำเนิดทารกที่ไมสมบูรณ เชน ”สธ.ชี้วัยรุนไทยนา
หวงป’47 คาดเปนเอดสอื้อ!” 

ผลกระทบที่ตามมาจากมุมมอง 
ของการนำเสนอขาวเรื่องเพศของวัยรุน 

ผลกระทบที่ตามมาจากมุมมอง 
ของการนำเสนอขาวเรื่องเพศของวัยรุน 

ใชมุมมอง 

การแพทย 

และสาธารณสุข 
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ภาพเหมารวมที่วา ”วัยรุนติดเซ็กส” ทำใหวัยรุนถูกมองวาเปนผูปวย พึงได

รับการบำบัดใหสามารถเรียนรูเรื่องเพศไดอยางเหมาะสม ตามกรอบของสังคมยุค

ปจจุบัน เชน การมีเพศสัมพันธในวัยที่เหมาะสม จึงเริ่มปรากฏคลินิกใหคำปรึกษา

แกวัยรุน 

ทำขาวเรื่องเพศของวัยรุนอยางไร 
ใหสรางสรรค  ใชมุมมอง

จิตวิทยา 

ผลกระทบที่ตามมาจากมุมมอง 
ของการนำเสนอขาวเรื่องเพศของวัยรุน 

เรื่องเพศของวัยรุนที่ผูใหญมองวาเปนปญหานั้น ที่จริงมีสาเหตุ
ปจจัยที่หลากหลายเขามาเกี่ยวของ การใชมุมมองเดียวในการ
อธิบายจึงไมอาจสรางความเขาใจในปญหาได อีกทั้งการฉาย
ภาพที่ไมครบสมบูรณและรอบดานอาจกลายเปนการสราง
ปญหาซ้ำเติม และสรางภาพเหมารวมที่บิดเบือนใหแกวัยรุนได 
สื่อมวลชนสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ไดโดยเลือกใชเทคนิค
ตอไปนี้ในการทำขาวเรื่องเพศของวัยรุน 

วัยรุนไทยมีภาวะผิดปกติ

ในการเรียนรูเรื่องเพศ 
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1. เพิ่มเติมมุมมอง/มิติใหมๆที่ยังใชกันนอย  เชน  มุมมองเพศภาวะ 
มองเรื่องเพศกับวัยรุนวาเกี่ยวโยงกับโครงสรางความสัมพันธเชิงอำนาจในสังคมที่ไม

เทาเทยีม ซึง่นำไปสูการปลกูฝงคานยิม ความเชือ่ และความรนุแรงทางเพศ ความเหนอืกวาของ

เพศชายในการควบคุมรางกาย รวมทั้งวิถีปฏิบัติทางเพศของผูหญิง  ในการใชมุมมองเพศ

ภาวะ เราอาจทำไดโดยนำเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู หรือความคาดหวัง

ของสังคมในเรื่องเพศตอผูหญิง/ผูชายนั้น วาสงผลกระทบตอปญหาหรือสุขภาพทางเพศ

ของวัยรุนอยางไร   

มิติสิทธิทางเพศของเด็กวัยรุน  วัยรุนก็มีสิทธิพื้นฐานที่รัฐตองสนับสนุน เชน 

การไดรูขอมูลตางๆ  เพื่อใหมีสุขภาพทางเพศที่ดี  ซึ่งประเด็นนี้เกี่ยวพันไปถึงกลไกการให

บริการของรัฐ  เชน  แหลงความรูและขอมูลขาวสารเพื่อวัยรุน  สถานที่ใหคำปรึกษาแก

วัยรุนในเรื่องชีวิต รวมถึงชีวิตทางเพศดวย    

 

2. นำเสนอขอมูลทุกดานของมุมมองนั้นๆ และผสมผสานทุกมุมมองที่

แตกตางหลากหลายเขาดวยกันอยางสมดุล เพื่อใหสังคมไทยขยายมุมมองและฐานคิดเรื่อง

เพศกับวัยรุนไดอยางรอบดานมากขึ้น  เชน  

ถารายงานขาวดวยมุมมองทางศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ก็ควรชี้ใหเห็นวา 

ทั้งวัยรุนหญิงและชายพึงรวมแรงรวมใจรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ดวยการชวยกัน

รักนวลสงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม โดยไมผลักภาระใหฝายใดฝายหนึ่งวาตองเปนผูรักษา

วัฒนธรรมเพียงฝายเดียว  

นอกจากนี้ การนำเสนอโดยการเปรียบเทียบใหเห็นวัฒนธรรมในอดีตกับปจจุบันก็จะ

ชวยขยายความเขาใจของคนในสังคมดวยวาวัฒนธรรมไมใชสิ่งที่หยุดนิ่ง แตมีการ

เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา เชน การเปรียบเทียบวัฒนธรรมการแตงกายในอดีตของ

ผูหญิงไทยที่แตงกายดวยผานอยชิ้นกับการแตงกายลักษณะเดียวกันของวัยรุนไทยปจจุบัน 

วาเหตุใดการแตงกายเชนเดียวกันจึงมีความหมายตางกัน โดยในอดีต ผูหญิงหมสไบผืนเล็ก

เพียงผืนเดียว แตไมถูกตำหนิวาไมรักนวลสงวนตัว  เปนตน 
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ถารายงานขาวดวยมุมมองทางการแพทย ก็ควรสะทอนสภาพปญหาและผล 

กระทบตอสุขภาพทางเพศของวัยรุน และชี้ใหเห็นจุดบกพรองของบริการทางการแพทยทั้ง

ในเชิงปองกันและรักษาที่ ไมสามารถสงเสริมใหวัยรุนมีสุขภาพทางเพศที่ดี เชน 

การขาดแคลนขอมูลและบริการคุมกำเนิด ขอมูลเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน เปนตน  หรือการ

นำเสนอขาวเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในฐานะปจจัยเสี่ยงตอการติดโรคทางเพศ

สัมพันธ หรือทองไมพรอมนั้น ก็สามารถนำเสนอโดยเปลี่ยนทิศทางเปนการสะทอนใหเห็น

สัญญาณอันตรายวาวัยรุนไทยมีเพศสัมพันธเร็วขึ้นแตกลับมีความรูเรื่องเพศสัมพันธที่

ปลอดภัยชากวาที่ควร ดังที่พบวาสถิติการใชถุงยางอนามัยในกลุมวัยรุนอยูในระดับต่ำมาก   

ถารายงานขาวดวยมุมมองทางจิตวิทยา ก็ไมควรเนนที่จิตวิทยาของวัยรุน

เฉพาะคนเทานั้น แตใหเพิ่มเติมมุมมองจิตวิทยาสังคมดวย เชน ระบบวิธีคิดเรื่องเพศใน

สังคมสงผลตอพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางกันระหวางวัยรุนหญิงและชายอยางไร และนำ

เสนอมุมมองของ ”ผูรู” วาเหตุใดการมีเพศสัมพันธเร็วของคนไทยในอดีตจึงไมถูกมองวา 

”ติดเซ็กส” หรือมีพัฒนาการทางเพศผิดปกติ เปนตน  

 

3. มีความละเอียดออนในการเลือกใชคำ  
อยางเชน หลีกเลี่ยงการใชคำกลาวโทษพฤติกรรมฝายใดฝายหนึ่ง เชน ”สังคมเสื่อม 

เด็กหญิง เรขายตัว...........” ซึ่งเวลาเสนอขาวในรูปแบบนี้มักจะตามมาดวยน้ำเสียงที่สรุป

วาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนหญิงเปนตัวชี้วัดความเสื่อมของสังคมไทย แตเมื่อใชคำเรียก

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนชายที่เปนการรุมโทรม ก็มีการใชคำวา ”เซ็กสเอื้ออาทร” 

ซึ่งเปนเรื่องตองระวังเพราะจะกลายเปนการลดความรุนแรงของพฤติกรรมทางเพศของ

วัยรุนชายซึ่งที่จริงแลวเปนอาชญากรรมรายแรง 

 

และเคล็ดลับสุดทาย คือ การใหพื้นที่
กับมุมมองที่หลากหลายในเรื่องเพศของ

วัยรุนในสัดสวนที่สมดุลกัน ไมวาจะเปนมุม
มองเรื่ องเพศที่เนนการรักนวลสงวนตัว 
มุมมองเชิงจิตวิทยา มุมมองสิทธิทางเพศของ
เด็ก และมุมมองเพศภาวะ เปนตน ซึ่งจะทำให

ขาวมีคุณคาเพราะสะทอนความครบถวน 
สมบูรณทุกมุมมอง ไมกีดกันมุมมองใดมุมมอง
หนึ่ งออกไป  อีกทั้ งยังเพิ่มสีสันใหกับขาว 
และกระตุนความสนใจของผูอานมากขึ้น เมื่อ
ไดอานมุมมองที่แตกตางไปจากเดิม 
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แหลงขาวเรื่องเพศของวัยรุนเพื่อการรายงานขาวใหครบทุก มุมมอง เชน 

มุมมองรักนวลสงวนตัว อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

ศึกษาธิการ และขาราชการพลเรือนและการเมืองที่รณรงค

สงเสริมแนวคิดนี้ 

มุมมองเชิงจิตวิทยา อาทิ กรมสุขภาพจิต และจิตแพทย 

มุมมองสิทธิเด็ก อาทิ องคกรพัฒนาเอกชนดานเด็ก และนัก

วิชาการสิทธิมนุษยชนทั่วไป 

มุมมองเพศภาวะ อาทิ องคกรพัฒนาเอกชนดานผูหญิง 

และนักวิชาการสตรีนิยม 

 

•

•

•

• เด็กที่เขาวา “เลว” ชี้ผูใหญใจแคบ 

คานจองวิจัยแตปญหาเยาวชน แนะตีแผ “ผูใหญ” ใหเด็กเรียนรู 

เด็กกรุงขอสิทธิลาคลอดขณะเรียน 

 เปดคลินิกเพื่อนวัยทีนรับวาเลนไทน 

ส.ว. ย้ำ ม.2- ม.4 เปนหวงวิกฤตวัยรุน ติงอยางจับ
จองแตเด็ก หรือดวนชี้ภาพรวม 

ตัวอยางขาวที่สรางสรรค 
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พาดหัวขาว ที่สรางสรรคยังมีอยูอีกมากในหนังสือพิมพไทย ตัวอยางพาดหัวขาวขาง

ตนมีทั้งที่สอดแทรกมิติสิทธิมนุษยชนของเด็ก ไมตำหนิพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ

ของเด็กเพียงแตเตือนใหระมัดระวังเรื่องการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีการนำ

เสนอแงมุมใหมๆ ที่มีเนื้อหาตางไปจากเดิม คือไมจองจับผิดเด็ก และยังเปดพื้นที่ใหแกเสียง

ของเด็กไดสื่อสารกับผูใหญอีกดวย นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวานักขาวมีขอมูลเกี่ยวกับแหลง

ขาวที่หลากหลาย ไมจำกัดการสัมภาษณอยูที่แหลงขาวเพียงไมกี่คน ซึ่งทำใหสามารถนำ

เสนอมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นวัยรุนกับเรื่องเพศ ที่นาสนใจคือมีการนำเสนอ

ขาวการ ”เปดคลินิกเพื่อนวัยทีนรับวาเลนไทน” ในชวงเทศกาลวาเลนไทน ซึ่งเปน

นิมิตรหมายที่ดีวาสื่อยังนำเสนอขาวเรื่องเพศของวัยรุนในมิติอื่นๆ ในชวงวาเลนไทนดวย 

ไมมุงแตนำเสนอขาวดานลบเรื่อง ”การหมกมุนในเรื่องเพศ” ของวัยรุน 

ขาวขมขืน 

จากการรวบรวมขาวเรื่องเพศทางหนังสือพิมพ พบวามีการ
รายงานขาวขมขืนมากที่สุด และมักนำเสนอในหนาหนึ่ง  โดยใน
อดีตนิยมนำภาพของผูหญิงที่ถูกขมขืนมาตีพิมพ แตปจจุบันสื่อมี
ความรูและความตระหนักในจริยธรรมการเสนอขาวมากขึ้น จึงมี
ความระมัดระวังในการนำเสนอรูปผูถูกขมขืน แตยังคงพบอยู
บอยครั้งวาเนื้อหาและภาษา รวมทั้งมุมมองที่ใชในการทำขาวได
สรางความเขาใจที่ผิดเกี่ยวกับปญหาขมขืน และบางขาวทำใหผู
ตกเปนขาวเสียหายมากขึ้นไปอีก  
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…เด็กหญิงม. 2 ถึงคราวเคราะห เพื่อนชาย...วางแผนชั่ว ใหพวกอีกสิบกวาคนจับขึงพืดเรียงคิว 

ขึงพืดเรียงคิว สาวใสสายเดี่ยว 

แกงซิ่งฉุดสาวใหญ 

”ทิด” หื่นเจอสาวอึ๋มซัดสลบหวังขมขืน  มุมมองของการนำเสนอ 
ขาวขมขืนในปจจุบันเปนอยางไร? 

เรียกไดวาการทำขาวขมขืนที่เปนอยูเปนการทำขาวจากมุมมองอาชญากรรมเปน

หลัก คือมองวาการขมขืนเปนอาชญากรรม ขอมูลที่ใชในการทำขาวมักมาจากสำนวนการ

สอบสวนของเจาหนาที่ตำรวจเปนสวนใหญ ซึ่งการทำขาวขมขืนจากมุมมองอาชญากรรม

ทำใหขาวขมขืนมีลักษณะตอไปนี้ คือ 

เนนการบรรยายสรีระ และการแตงกายของผูหญิง  เชน 

”สาวหนาตาดี ไมรูใครไอหื่นลงมือ”  

”...ที่เกิดเหตุ.... พบหญิงสาวสวมเสื้อยืดแขนกุด.... กางเกงขาสั้น..”  

” ‘ทิด’ หื่นเจอสาวอึ๋มซัดสลบหวังขมขืน” 

•
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เนนการบรรยายสถานที่เกิดเหตุ  สภาพศพ และหลักฐานอยางละเอียด ในลักษณะ
เดียวกับรายงานการสอบสวนของตำรวจ เชน ”หางจากที่พบศพ 100 เมตร เปนกระ
ทอมเก็บเครื่องสูบน้ำ ที่นอนกระจัดกระจาย ถุงยางอนามัยที่ใชแลว 5 อัน ขวดเบียร 3 ใบ 
ขวดเหลา 1 ใบ มีคราบเลือดติดอยูที่เสากระทอม ในบอปลาพบกระเปาถือของผูตายลอย
อยู”  หรือ  ”ที่เกิดเหตุเปนรองสวน พบศพหญิงสาวนอนหงาย สวมเสื้อชุดนอนลายขาว
ฟา ขางในสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว สวนยกทรงสีชมพูถูกถลกขึ้นไปกองไวเหนือหนาอก 
ทอนลางเปลือยเปลา บริเวณริมตลิ่งพบกางเกงนอนขายาว และกางเกงขาสั้นรัดรูปเปอน
โคลน กางเกงใน รองเทาหนีบสีสม 1 ขาง และไฟแช็กหนึ่งอันวางกองอยู”

ใชคำเรียกผูกระทำ ดวยสมญานามที่บงบอกถึงความโหดราย ผิดมนุษย หรือมีจิตใจ
ที่วิปริตทางเพศ เชน ”หมายจับ 5 หื่นกาม ขยี้ ด.ญ. 13”   ”ตร.รวบอีก ‘2 โจหื่น’ 
แกงโหดขมขืน น.ส…” “ฆาตกรรมทมิฬขมขืน – ตัดหัว เหยื่อสาวบัญชีหนาตาดี” และ 

”หื่นกามลวง 2 เหยื่อสาวไปขืนใจสุดวิตถาร”

•

•

เนนการบรรยายการลงมือขมขืนโดยละเอียด กระทั่งผูอานสามารถจินตนาการเห็น
ภาพได ”…นาย….เปนคนลากลงไป ขณะขมขืนไดถอดเสื้อยืดสีดำมาปดหนานักศึกษาสาว 
จากนั้นนาย….ตามมาขมขืนเปนรายที่ 2 และใชเสื้อแจคเก็ตของนาย...ปดหนานักศึกษาผู
นั้น จากนั้นนาย....ลงมือเปนรายที่ 3 ใชเสื้อปดหนาเหยื่อ โดยนาย.......ใชไฟแช็กจุดที่ขางหู
ของนักศึกษาสาวให เกิด เสียงและแสงไฟคลายกับเสียงกลองและแสงแฟลต 
ตอมานาย......ตามมาขมขืนเปนคนที่ 4 นาย......คนที่ 5 นาย.....คนที่ 6 นาย......เห็นเพื่อน
ขมขืนจนครบแลว จึงยอนกลับมาขมขืนซ้ำอีก 1 ครั้ง”    การบรรยายที่ละเอียดเกินไปได

สรางอารมณคลอยตามใหเกิดในหมูผูอานขาว  ซึ่งไมเปนผลดี  และยังมีรายงานวา  

ผูกระทำผิดบางสวนก็จำขั้นตอนการกอเหตุอยางที่เคยอานในขาวมาทำซ้ำดวย 

 

•
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ผลกระทบที่ติดตามมา 
จากมุมมองของการนำเสนอขาวขมขืน  

ความเขาใจผิดหมายเลข 1 
ผูหญิง เปนตน เหตุของปญหาขมขืน 

เพราะ แตงตัวโป  หรือมีสรีระที่ดึงดูด

ความสนใจ  หรือทำทาทางเชิงยั่วยวน

ทางเพศ 

•

ความเขาใจผิดหมายเลข 2 
การขมขืนมักเกิดขึ้นในที่เปลี่ยว และที่

มืด และเกิดในเวลากลางคืน    

•

การสรางและตอกย้ำความเขาใจผิด 

ความจริงหมายเลข 1 
ผูหญิงที่ถูกทำรายมีทุกวัย ตั้งแตอายุไม

กี่เดือน จนถึงผูสูงอายุ   

 

•

ความจริงหมายเลข 2 
ปญหาขมขืน เกิดขึ้นไดทุก เวลาและ

สถานที่ ทัง้ทีบ่าน ทีท่ำงาน  โรงพยาบาล  

โรงเรยีน  สถานีตำรวจ ฯลฯ  

 

•

ความเขาใจผิดหมายเลข 3 
ผูขมขืนมักเปนคนแปลกหนา  หรือเปน

คนที่มีบุคลิกภาพที่มีปญหาอยางเดนชัด 

• ความจริงหมายเลข 3 
ขอมลูจากงานวจิยัและการทำงานใหความ

ชวยเหลือผูประสบปญหาพบวา ผูขมขืน 

ส วน ใหญ รู จั ก กั บผู ถู ก กระทำ  เ ช น 

เปนเพื่อนรวมงาน เพื่อนบานหรือแม

กระทั่งญาติพี่นอง และมีบุคลิกภาพปกติ

ในสายตาของคนรูจัก  

•

ความเขาใจผิดหมายเลข 4 
การขมขืน ตองมีรูปแบบที่ใชกำลังและ

ความรนุแรงอยางชดัเจน เชน มบีาดแผล  

มรีองรอยการตอสู   

 

• ความจริงหมายเลข 4 
การขมขืน คือการถูกบังคับใหมี เพศ

สั ม พั น ธ โ ด ย ไ ม ยิ น ย อ ม พ ร อ ม ใ จ   

ในหลายกรณีผูหญิงไมกลาขัดขืน ตอสู

เพราะถูกขมขูวาจะใชความรุนแรงกับทั้ง

ตัวเองหรือกับญาติพี่นอง หรือใชเงื่อนไข

อำนาจในเรื่องอื่นๆ เชน สถานภาพ

นายจางกบัลกูนอง เจาหนี้กับลูกหนี้  

 

•



แนวทางการนำเสนอขาวประเด็นขมขืน 

เรื่องเพศ แนวทางการเสนอขาว 

38

แนวทางการนำเสนอขาวประเด็นขมขืน 

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 

39

ความเขาใจผิดหมายเลข 5 
ปญหาขมขืนเปนเรื่องของความ

ตองการทางเพศที่ไมอาจควบคุม

ได  เพราะไดรับสิ่งเราตางๆ เชน 

ดูสื่อโป  ดื่มสุรา    

• ความจริงหมายเลข 5 
ปญหาขมขืนเกี่ยวของกับความสัมพันธ

เชงิอำนาจ  เปนการใชอำนาจในเรือ่งเพศ

ของผูที่เหนือกวากระทำกับผูที่มีอำนาจ

นอยกวา  และผูกระทำสวนใหญมีการ

วางแผนลวงหนากอนลงมอื การขมขืนจึง

ไมใชเรื่องการควบคุมอารมณเพศไมได   

 

•

การสรางและตอกย้ำความเขาใจผิด เสียงสะทอนจากผูตกเปนขาววาถูกขมขืน    

คำใหสัมภาษณตอไปนี้   
เปนเพียงความในใจสวนหนึ่งของผูหญิงที่เคยตกเปนขาวขมขืน 

 ”กอนลงขาวก็มีนักขาวเขามาคุยนะ ก็บอกเขาวา พี่ หนูเชื่อใจพี่นะ หนูเชื่อมั่นใน

ตัวพี่ พี่ชวยพิจารณาไดไหมคะวาอะไรที่ควรลงอะไรที่ไมควรลง ขอมูลหนูจะพยายามใหพี่

ทั้งหมด เพราะพี่จะไดเขาใจแลวพี่จะไดไปวิเคราะหวาตรงนี้ไมควรลง ตรงนั้นควรตัดออก 

แตพอทายที่สุดขาวออกมาแบบนั้น ก็มีความรูสึกวา บางทีอาจจะเปนเพราะวาพี่เขาชิน

แลวกับการทำงานตรงนี้ เขาก็เลยไมไดมองวาพอลงไปแลวมันจะเกิดผลกระทบกับตัวผู

เสียหายอยางไรบาง” 

  ”พวกเพื่อนๆและลูกศิษยที่เคยสอน โทรศัพทมาเยอะมาก เพราะหนังสือพิมพลง

ละเอยีดวาเราเปนใคร มหีรอืคนทีรู่จกัเราเขาจะไมรู ถงึขนาดทีว่า พอหนังสือพิมพลงขาวปุบ

เพื่อนก็โทรมาถามที่บานเลยวาใชเราหรือเปลา...” 
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 ”วันที่สามหนังสือพิมพลงขาววา ผูตองหายอมรับวามีเพศสัมพันธกันจริง แตฝาย

หญิงเปนฝายยินยอม มีการเรียกไปนวดหลังกอน แลวดึงฝายชายเขามากอดจูบ พอเราอาน

ถึงตรงนั้นเรามีความรูสึกวาทำไมเขาถึงโกหก เพราะเขาก็รูดีวาเขาทำอะไรกับเราบาง 

แลวทำไมหนังสือพิมพถึงลงขาวแบบนั้น ทำไมไมโทรศัพทมาถามเรากอน วาเหตุการณเปน

อยางไร เรื่องที่แทจริงเปนอยางไร” 

 ”เคยเปดเขาไปในอินเตอรเน็ตโดยบังเอิญ เห็นวาเขากำลังคุยเรื่องของเราอยู ก็เลย

ลองอานดูวาเขาพูดถึงเราวาอยางไรกันบาง ซึ่งพออานแลวก็มีแตความหดหูใจ เพราะแหลง

ขอมูลของพวกเขาจะมาจากหนังสือพิมพ แลวเขาก็ตีความและตัดสินพฤติกรรมของเราจาก

เนื้อหาในหนังสือพิมพ พวกเขาตั้งกระทูกันวา ตำรวจบอกวาฝายหญิงไมตองการแจงความ 

มันตองยังไงแนเลย ผูหญิงคงไปใหทาและสมยอมเขากอน แลวอยากเรียกรองคาเสียหายถึง

มาทำใหเปนเรื่องเชนนี้ พออีกวัน ก็ตั้งกระทูกันวา ไดอานหนังสือพิมพวันนี้หรือเปลา 

ผูตองหาใหการรับสารภาพแลวนะวามีเพศสัมพันธกันจริง แตฝายหญิงเปนฝายเริ่มกอน 

โดยเรียกใหไปนวดหลังให แลวก็ดึงตัวฝายชายเขามากอดจูบ อยางนี้เขาไมเรียกวาการ

ขมขืนหรอก เขาเรียกวาเปนการใหทาและสมยอม เราอานแลวเราก็มีความรูสึกวา สังคม

มองวาเราเปนผูหญิงไมดี ทั้งๆที่เราไมไดทำผิดอะไร แลวทำไมทุกคนถึงมาโยนความผิดให

เราคนเดียว เลยรูสึกแยมากๆ” 

 

ทำขาวขมขืนอยางไรใหสรางสรรค   
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1. ตองรูเทาทัน “พลัง” ของภาษา  
เลิกใชคำที่อธิบายคุณลักษณะทางรางกาย เชน รูปรางหนาตา การแตงกาย   

เพราะการรายงานขาวดวยการเนนย้ำและใหความเดนแกเพศสรีระบางสวนในฐานะที่

เปนจุดดึงดูดความสนใจ เชน หนาอก สะโพก บั้นทาย โดยใชภาษาที่พรรณนาถึง

รูปรางหนาตาของผูถูกกระทำที่สวนใหญเปนผูหญิง จะไปสรางความเขาใจแกผูอานวา 

การลวงละเมิดทางเพศจะเกิดขึ้นกับผูที่มีสรีระดึงดูดความสนใจเทานั้น  

ไมเรียกผูกระทำดวยสมญานามที่บงบอกถึงความโหดรายที่ผิดมนุษย หรือมีจิตใจที่
วิปริตทางเพศ   เชน ”หื่น โหด บากาม ซาดิสต” ซึ่งทำใหเขาใจไปวาผูที่ลงมือ

กระทำเปนผูที่มีจิตใจวิปริต เพราะมีความตองการทางเพศสูงที่ไมสามารถระงับได 

ซึ่งไมจริงเพราะผูกระทำผิดสวนมากเปนคนปกติไมไดปวยทางจิต การนำเสนอแทำให

เรื่องของความรุนแรงทางเพศซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกๆ คน กลายเปนปญหาที่

สังคมมองไมเห็นหรือละเลยที่จะทำความเขาใจ   และตอกย้ำความเชื่อผิดๆ ดวยการ

อธิบายปญหาขมขืนดวยเหตุผลแบบมิติเดียว คือเหตุผลดานสภาพจิตใจของผูกระทำ   

ซึ่งไมเพียงพอตอการทำความเขาใจปญหาในระดับวัฒนธรรมหรือโครงสรางอำนาจได   

•

•

ไมเนนคำเรียกผูถูกกระทำ วา ”เหยื่อ” หรือ ”ผูเคราะหราย” เพราะสะทอนใหเห็น

มายาคติวา เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนความเคราะหรายของผูหญิง ทำใหพฤติกรรมของผู

กระทำไมไดรับการตั้งคำถามจากสังคม หรือการมองปญหาในระดับกวางขึ้นมากกวา

เรื่องชะตากรรมสวนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้การมอบสถานะ ”เหยื่อ” 

แกผูหญิงที่ถูกกระทำนั้น เปนการตอกย้ำมายาคติของการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

วาเปนสิ่งที่สรางรอยมลทินใหแกผูหญิง และทำใหคุณคาของผูหญิงหมดไป เปนการยดึ

โยงคุณคาของผูหญิงไวกับพรหมจรรย แมคำวา ”เหยื่อ” จะทำใหผูอานรูสึกสงสารและ

เห็นใจผูถูกกระทำ แตก็ไมไดชวยแกปญหาอะไร กลับทำใหสังคมเขาใจผิดวาการขมขนื

เปนปญหาของคนโชคราย ไมใชปญหาของสังคมที่ควรชวยกันแกไข 

2. ทำขาวอยูในกรอบสิทธิมนุษยชน  
 ไมบรรยายหรือใหรายละเอียดเกี่ยวกับการลงมือขมขืนอยางละเอียด เชน การเลา
รายละเอียดตั้งแตดักฉุด ไปจนถึงการเปลื้องผา รวมถึงจำนวนครั้งของการขมขืน 

หากเปนเหตุการณขมขืนหมู ก็มักจะรายงานอยางละเอียดถึงผูกระทำ (ซึ่งมีชื่อระบุ) 

ที่ผลัดกันขมขืนทีละคน ในบางเหตุการณใชคำที่แสดงใหเห็นถึงระยะเวลาอันยาวนาน

•

•
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ติดตอกันของการกระทำ ซึ่งถือเปนการขมขืนซ้ำ อีกทั้งยังไมคำนึงถึงจิตใจของ

ครอบครัว และญาติมิตรของผูถูกกระทำ ที่อาจไดอานขาวนี้เชนกัน  

มุงเนนการคุมครองผูถูกกระทำ โดยปกปดภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู สถานที่ทำงาน 

หลีกเลี่ยงการบรรยายที่ใหรายละเอียดของผูถูกกระทำโดยไมจำเปน เนื่องจากสังคมยัง

มีความเชื่อผิดๆ วาคุณคาของผูหญิงอยูที่พรมจรรยหรือความบริสุทธิ์ ผูถูกขมขืน 

จึงกลายเปนผูหญิงมีตำหนิ  ผูหญิงที่ถูกกระทำจึงเผชิญกับสายตาของสังคม และรูสึก

อับอายกับการตองเปดเผยตัว 

3. ทำขาวโดยไมผลิตซ้ำความรูความเขาใจที่ผิดเกี่ยวกับปญหาขมขืน 
ไมบรรยายสถานที่เกิดเหตุอยางละเอียด ในลักษณะเดียวกับรายงานการสอบสวน

ของตำรวจ ซึ่งทำใหผูอานเขาใจวาการขมขืนเกิดในที่เปลี่ยวและมืด เทานั้น นำไปสู

การแกปญหาไมตรงจดุและอาจเปนการละเมิดสิทธิอีกดวยหากบอกใหผูหญิงหลีกเลี่ยง

การเดินทางในที่เปลี่ยว เวลาค่ำมืด เพราะสภาพสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก 

ผูหญิงก็ตองทำงานนอกบานเชนเดียวกับชาย จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงเวลา สถานที่ใน

การเดินทางได สื่ออาจชวยแกไขความเขาใจผิดได โดยหากการขมขืนเกิดในสถานที่

เชนนี้ อาจพาดหัวขาววา ”ขมขืน ในซอยบาน” เพื่อชี้ใหเห็นวาผูหญิงตองใชเสนทางนี้

•

•

เปนประจำในการเดินทางจากบานไปทำงาน ซึ่งจะทำใหเราสามารถหาวิธีแกปญหาได

อยางตรงจุดมากกวา เชน จัดใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีมากขึ้น แทนที่จะจำกัด

เวลาและสถานที่ในการเดินทางของผูหญิง 

ไมนำเสนอขาวในลักษณะที่ชี้นำวาการขมขืนสามารถทำไดเพื่อเปนการสั่งสอน
ผูหญิงที่ไมปฏิบัติตามคานิยมของสังคม  เชน ”สอบสาวเหยื่อ 4 ทรชน-เที่ยวอารซี

เอบอย”  ทำใหเขาใจไปวาผูหญิงที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงสมควรถูกขมขืน ในทางกลับ

กัน สื่อควรรายงานขาวโดยมีจุดยืนวาการขมขืนคือความรุนแรงทางเพศที่ไมควรเกิด

ขึ้นในทุกกรณี  ไมวาผูหญิงคนนั้นจะมีอาชีพอะไร แตงกายอยางไร มีพฤติกรรม

อยางไร และอยูในสถานที่ใด เวลาใด ในกรณีนี้จึงควรหลีกเลี่ยงขอความวา ”เที่ยว

อารซีเอบอย” 

ไมเบี่ยงเบนความผิดของผูกระทำไปที่สื่อโป การเสพยา การดื่มสุรา  ซึ่งทำใหความ

ผิดของผูกระทำเบาลง อีกทั้งยังไมไดลดความเขาใจผิดที่วา ”ความตองการทางเพศ

ของผูชายเปนเรื่องธรรมชาติ ควบคุมไมได” เพราะในความเปนจริงแลวทั้งหญิงและ

ชายมีความตองการทางเพศตามธรรมชาติทั้งคู เพียงแตผูหญิงถูกสอนใหควบคุมความ

ตองการนี้ แตผูชายถูกสอนวาตองแสดงออกถึงความเปนชาย  

•

•
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4. เพิ่มเติมมุมมองที่ขาดหายไป 
ขยายมิติของขาวประเด็นขมขืนใหเปนมากกวาขาวอาชญากรรม มากกวาการเลา
เหตุการณ หรือเปนการรายงานความคืบหนาของคดีเปนสวนใหญ แตมีมิติอื่นๆ 

เขามาดวย เชน ทัศนคติ คานิยมเรื่องเพศของสังคม ความสัมพันธเชิงอำนาจระหวาง

คนที่มีเพศตางๆ กัน เพื่อชวยใหสังคมมีความเขาใจตอปญหาขมขืนมากขึ้น   

ขยายมุมมองของประเด็นขาวขมขืนใหมากกวาปญหาของปจเจกชน  การเสนอขาว
ควรเพิ่มบริบททางสังคมอื่นๆ   เชน ความไมปลอดภัยในชีวิต  การฟนฟูผูหญิงที่

ประสบปญหา ปญหาจริยธรรมทางเพศ  โดยสัมภาษณบุคคลที่มีมุมมองหลากหลาย

ตอปญหาขมขืนเพื่อสะทอนใหเห็นวาเปนปญหาของทั้งสังคม ไมใชชะตากรรมสวนตัว

ของผูหญิงคนใดคนหนึ่ง ผูอานจะไดมุมมองและเห็นมิติอื่นที่กวางออกไป  

 

•

•

บาทหลวงมะกันขมขืน ‘หญิงไทย’ 

ขูไมยอม ‘เนรเทศ’ 

ตัวอยางขาวขมขืนที่สรางสรรค 

แจงจับโชเฟอรรับสงนักเรียน ขมขืนป.2 

จับครูขมขืนเด็กม.1 

ออกอุบายดูเกรด 
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พาดหัวขาว ขางตนมีความสรางสรรค เพราะไมใชภาษาที่หวือหวา หลีกเลี่ยงการ

บรรยายสรีระและการแตงกายของผูหญิง หรือพยายามโยงไปถึงปจจัยอื่นๆ เชน การดื่ม

เหลา และดูสื่อโปวาเปนสาเหตุของการขมขืน พาดหัวขาวนี้ยังหลีกเลี่ยงการใชคำวา 

”เหยื่อ” ”ซวย” ”เคราะหราย” ที่ทำใหผูอานคิดวาเปนเรื่องของโชคชะตาสวนตัว หรือคำ

วา ”โหด” ”หื่น” ซึ่งทำใหผูอานมักเขาใจผิดวาผูที่ลงมือขมขืนจะมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติ 

จึงไมทันระมัดระวังภัยจากบุคคลใกลตัว 

เนื้อขาว ดานลางก็สามารถบรรยายเหตุการณไดครบถวน โดยไมผลิตซ้ำความเชื่อ

ผิดๆ เกี่ยวกับการขมขืน เพราะไมบรรยายสรีระของผูหญิง หรืออาการของผูกระทำวา

มึนเมา ดูสื่อโป วาเปนสาเหตุของการขมขืน หลีกเลี่ยงการบรรยายเหตุการณขณะขมขืน

อยางละเอียดจนผูอานสามารถจินตนาการเห็นภาพได ซึ่งเปนการตอกย้ำและทำรายจิตใจผู

ถูกกระทำ พอแม และญาติพี่นอง นอกจากนี้ยังคุมครองผูถูกกระทำโดยปกปดภาพ ชื่อ-

นามสกุล ที่อยู หลีกเลี่ยงการบรรยายรายละเอียดของผูถูกกระทำโดยไมจำเปน  

 

นางกิ่ง (นามสมมติ) อายุ 40 ป นำเด็กหญิงตาย (นามสมมติ) อายุ 8 ป ลูกสาวคนเดียว 
นักเรียนชั้น ป.2 เขาแจง ร.ต.อ. กระจาง จิตอารีย รอยเวร สภ.อ.สูงเมน จ.แพรเมื่อเวลา 23.00 
น.  วันที่ 19 พฤษภาคม ใหดำเนินคดีนายสุทธิพงษ แสนเมือง อายุ 60 ป อยูที่ 30/3 หมู 3 
ต.ดอนมูล อ.สูงเมน จ.แพร โดยกลาวหาวาชวงเวลา 18.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม นายสุทธิ
พงษเปนคนขับรถรับสงเด็กในหมูบานไปในโรงเรียนในตัวเมืองแพร และนำลูกสาวตนไปขมขืน
อนาจาร 

นางกิ่งกลาววา วันเกิดเหตุ นายสุทธิพงษไมนำลูกสาวมาสงตามเวลา แตพาติดรถไปสง
นักเรียนคนอื่นจนหมด จากนั้นนำลูกสาวตนไปที่หองน้ำโรงเรียนหัวดง หางจากบาน 1 กิโลเมตร 
ทำการขมขืนและขมขูไมใหไปบอกใคร .... 

 

แจงจับโชเฟอรรับสงนักเรียน 
ขมขืนป.2 
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เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม นายชัย (นามสมมติ) อายุ 43 ป พา ด.ญ. แอน 
(นามสมมติ) อายุ 12 ป นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนแหงหนึ่งในจ.พระนครศรีอยุธยา เขาแจงความ
กับ พ.ต.ต.  วิศิษฎ ทานมุข สารวัตรเวร สภ.อ. เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาวา ด.ญ. แอนถูกนาย
วิพากย แจมแจง อายุ 26 ป ครูสอนคอมพิวเตอรขมขืนจนสำเร็จความใคร โดยนายชัยกลาววา 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผานมา ลูกสาวไปโรงเรียนตามปกติ ขณะจะเขาหองเรียนไดพบนายวิ
พากย ออกอุบายจะพาไปดูเกรดการเรียนที่หองคอมพิวเตอร จากนั้นไดนำน้ำสมมาใหลูกสาวดื่ม 
ไมกี่นาทีลูกสาวก็รูสึกเวียนหัวและงวงหลับไปกระทั่งฟนขึ้นมาก็พบวานอนอยูที่มุมหองโดยไม
สวมเสื้อผาและมีเลือดออกที่อวัยวะเพศดวย จึงรีบเก็บหนังสือกลับบานและไมไปโรงเรียน
กระทั่งเพื่อนๆ มาสอบถาม ลูกสาวไดแตรองไห กระทั่งทราบเรื่องจึงมาแจงความ...  

จับครูขมขืนเด็กม.1 
ออกอุบายดูเกรด ทุกวันนี้ เราใชชีวิตอยูทามกลางสังคมที่เต็มไปดวยความความเขาใจผิดๆ เกี่ยวกับ

การขมขืน ไมวาจะเปนความคิดที่วาผูหญิงเองที่เปนฝายผิด เพราะแตงตัวไมเหมาะสม 

กลับบานดึกดื่น เดินในที่ เปลี่ยวตามลำพัง จึงสมควรถูกขมขืนเพื่อเปนการลงโทษ 

หรือความคิดดั้งเดิมในเรื่องพรหมจรรยของผูหญิงที่มองวา เมื่อผูหญิงถูกลวงละเมิดทาง

เพศแลวก็เปรียบเสมือนสินคามีตำหนิ ยอมไรคุณคาและเปนที่ซุบซิบนินทาของเพื่อนบาน

และเพื่อนรวมงาน การนำเสนอขาวขมขืนจึงเปนเรื่องละเอียดออน เพราะนอกจากตัวผูหญิง

ที่ถูกขมขืนจะไดรับความกระทบกระเทือนทั้งกายและใจแลว ยังเกี่ยวพันไปถึงครอบครัว 

ญาติ และเพื่อนฝูงอีกดวย หากเราคำนึงถึงบริบทชีวิตของผูหญิงเหลานี้ และมีความ

ละเอียดออน รวมทั้งรูเทาทันอิทธิพลของ ”ภาษา” แลว เราในฐานะสื่อมวลชนจะมีบทบาท

สำคัญอยางมากในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณขมขืน และสื่อจะเปนผูสราง

การเปลี่ยนแปลงในสังคม จากเดิมที่เปนสังคมที่ซำ้เติมผูถูกกระทำ ไปสูสังคมปญญาที่
ปราศจากความเขาใจผิดๆ เรื่องขมขืน 
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หนุมยิวโหดวิปริตฆาหั่นศพแลเมียคาโรงแรม 

เมียจอมหึง! แทงหัวใจผัว 

เมียสาวนอยใจผัวโดดตึกตายทั้งกลม  

รอน จม.รำพันรันทด 

เภสัชกรสาวสวยซดยาพิษเซนรัก 

ผัวเกาแคนเมีย-ยิงแฟนใหมดับ 

ความรุนแรงในชีวิตคู 
ความรุนแรงในชีวิตคูมักถูกพูดถึงวาเปนปญหาหรือชะตากรรม

สวนตัว  แตเมื่อพิจารณาทั้งจากสถิติของบานพักฉุกเฉินที่ใหการ
ชวยเหลือผูหญิงที่ถูกกระทำรุนแรง หรือจากขาวตามหนา
หนังสือพิมพ จะพบวาความรุนแรงในชีวิตคูเกิดขึ้นในสังคมระดับ
กวาง ในกลุมคนทุกฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา และอาชีพ ปญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคูหนึ่งจึงไมใชปญหาสวนตัว 
แตเปนภาพสะทอนของคนอีกหลายๆ คูที่กำลังเผชิญความ
รุนแรงหรืออาจจะเผชิญในอนาคต    
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มุมมองของการนำเสนอขาวความรุนแรงในชีวิตคู         
 ในปจจุบัน เปนอยางไร ? 

การเสนอขาวประเด็นความรุนแรงในชีวิตคูอยางที่เปนอยู 

ทำใหเกิดความเขาใจวา   

 

ปรากฏการณความรุนแรงในชีวิตคูเปนเรื่องปกติในสังคม เชน มีการใชคำใน
ลักษณะ ”ผัวเมียทะเลาะกันเปนเรื่องธรรมดา” หรือ ”ลิ้นกับฟน”    

หญิงที่แตงงานแลวเปนสมบัติของสามี ผูหญิงจึงตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามสามี

ทุกเรื่อง สามีมีสิทธิที่จะสั่งสอน ”เมีย” ตัวเองได เชน มีการใชคำวา ”เตะสั่งสอน”

”หนักมือไปหนอย” 

•

•

เกิดความรุนแรงขึ้นเพราะความหึงหวง  โดยสวนใหญจะเปนฝายชายหึงหวงที่

ฝายหญิงไปมีความสัมพันธกับชายอื่น เชน ”หนุม ‘รปภ.’ แคนเมียระรื่นชูควาปนยิง
ทะลุอก” ”มือขวานฆาเมียมอบตัว-แคนมีชูหน.คนงาน” หรือ ”ผัวยัวะขอหยากรีด
หนาแหกเมียหมอนวด” ซึ่งภาษาที่ใช  มีนัยยะวาการกระทำของภรรยาเปนการ

หยามศักดิ์ศรีของสามี ทำใหสามีโกรธจัดจนควบคุมอารมณไมอยู และนำไปสูการใช

ความรุนแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได ในขณะที่หากภรรยาหึงหวงสามี ขาวมักจะออกมาใน

ทำนอง ”เมียจอมหึง! แทงหัวใจผัว” ”เมียหึง! แทงผัวตายสนิท” ซึ่งสะทอนวาผูหญิง

นั้นใชแตอารมณ มักจะมีอาการหึงหวงโดยไมคำนึงถึงเหตุผล และเพียงแคเรื่องหึงหวง

เล็กๆ นอยๆ ก็ทำใหบานปลายกลายเปนความรุนแรง นอกจากนี้ พาดหัวขาวมักจะไม

ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่นำไปสูการหึงหวงของผูหญิง จึงไมเคยมีการ

พาดหัวขาวในทำนองวา ”เมียหึง ผัวระรื่นชูแทงตายสนิท”  

•
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ความสัมพันธนอกสมรสที่ฝายหญิงเปนผูกระทำถือเปนความผิด
รายแรง จะถูกตีตราวาเปนผูหญิงเลว ดังจะเห็นไดวามีการใชคำวา ”มีชู” 
”สำสอน” สวนความสัมพันธนอกสมรสที่ฝายชายเปนผูกระทำ ถือวาเปนเรื่อง

ปกติ เปนธรรมชาติของผูชาย ภาษาที่ใชในขาวจะสื่อไปในทำนอง ”ขุนแผน” 

”มีบานเล็ก” ”อุปถัมภเด็ก” ยังไมพบวาสื่อใชคำวา ”มีชู” หรือ ”สำสอน” 
กับเพศสัมพันธนอกสมรสที่กระทำโดยผูชาย 

 

• ผลกระทบที่ติดตามมา 
จากมุมมองของการนำเสนอขาวความรุนแรงในชีวิตคู   

 

การสรางและตอกย้ำความเขาใจผิด วา... 

ความรุนแรงในครอบครัวหรือชีวิตคูเปนปญหาหรือชะตากรรมสวนตัว 
โดยเฉพาะการใชภาษาไปในทำนองที่วา ”ลิ้นกับฟน” หรือ ”ผัวเมียทะเลาะกันเรื่อง
ธรรมดา” ทำใหคนสวนใหญคิดวา ความรุนแรงในชีวิตคูเปนปญหาของคนสองคน 

อีกทั้งยังเปนเรื่องปกติ ธรรมดา ที่ยอมรับได ทั้งๆ ที่ขอมูลจากบานพักฉุกเฉินและ

องคกรผูหญิงตางๆ ที่ใหการชวยเหลือผูหญิงที่ถูกกระทำรุนแรง ไดสะทอนใหเห็นวา

ปญหาความรุนแรงในชีวิตคูเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดกับคนทุกฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา 

และอาชีพ ซึ่งความคิดเชนนี้ทำใหสังคมมุงแกปญหาที่ เกิดขึ้นเปนรายกรณีไป 

แทนที่จะมุงแกที่ระบบวิธีคิดในสังคมที่โนมนำไปสูความรุนแรงในครอบครัว   

•
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สามีมีสิทธิทำความรุนแรงตอภรรยาได – การตอกย้ำวาสามีเพียงแค 

”เตะสั่งสอน” แต ”หนักมือไปหนอย” ทำใหปญหานี้เบาลง และสะทอนวาสามี

มีสิทธิที่จะสั่งสอนภรรยาของตัวเองได เพราะภรรยาเปนเพียงสมบัติชิ้นหนึ่งของ

สามี แตหากภรรยาไมสามารถรองรับความรุนแรงไดอีกตอไป และตอบโตดวย

ความรุนแรงบาง จะถูกมองวาไรเหตุผลหรือเปนผูหญิงคิดมาก เรื่องมาก เชน 

”จับโขกบันไดเมียโหดฆาผัว เตลิดหนีทิ้งศพเนาหนอนไช อางเฉยถูกตีกอน” 
หรือ ”คัตเตอรสะบัดเฉือนจูผัวรองแรงปาดขณะเมาหลับเมียยิ้มแสยะสะใจ
ถือมีดมอบตัวตร.หมอเกงตอสำเร็จ”  

ศักดิ์ศรีเปนเรื่องของผูชายเทานั้น  สวนผูหญิงไมสามารถอางศักดิ์ศรีได -  

การรายงานขาวในลกัษณะทีส่ามทีำรายภรรยาเพราะเหตหุงึหวงนัน้ ทำใหผูหญิงยิ่ง

ถูกตีตราวาเปนฝาย ”สำสอน” ”มีชู” ทำใหผูชายเสียศักดิ์ศรี ในขณะที่ไมเคยมี

การนำเสนอขาวในลักษณะที่วา สามี ”สำสอน” และ ”มีชู” เปนการทำลาย

ศักดิ์ศรีของภรรยา  

 

•

•

 เพศสัมพันธนอกสมรสของผูชายเปนเรื่องปกติ จะเห็นวาขาวมักให

สมญากับผูชายที่มีภรรยาหลายคนวา ”ขุนแผน” เปนผูใหการ ”อุปถัมภเด็ก” 

ซึ่งถือวาเปนลักษณะผูชายมีเสนห เปนผูชายแทๆ ในขณะที่เพศสัมพันธนอก

สมรสของผูหญิงเปนสิ่งเลวราย เปนพฤติกรรมที่สำสอน 

 

•
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เสียงสะทอนจากผูไดรับผลกระทบ 

หากยอนเวลากลับไปได จะไมขอใหขาว 

 ”แตสำหรับกรณีพี่ พี่บอกไดเลยวา หากยอนเวลากลับไปได พี่จะไมยอมตกเปน

ขาว เพราะสิ่งที่หนังสือพิมพรายงานคอนขางรุนแรงพอสมควร หลายครั้งที่พี่มีความรูสึก

วาทำไมเขาถึงเขียนขาวแบบนี้ หรือทำไมถึงเอาภาพเหลานี้มาลง บอยครั้งที่พี่รูสึกสงสัยวา

ทำไมเขาไมสงสารเราบางเลยเหรอ เขาจะรูบางไหมวาสิ่งที่เขารายงานไปนั้นไดสงผล 

กระทบกับเรามากนอยแคไหน เราตองเจอกับคำพูดที่ทำใหเรารูสึกแยกับชีวิตของเรา

อยางไรบาง ชวงนั้นเลยมีความรูสึกวาแยมากๆ เพราะเราไมคิดวาจะออกมาในรูปแบบนี้...”     

เราตองระมัดระวังปกปองตัวเอง เพราะสื่ออาจไมทันตระหนักถึงผลกระทบ 

”พี่แทบจะไมสามารถตอรองหรือชี้แจงกับนักขาวไดเลย ยกเวนบางเรื่องเทานั้น เชน 

เรื่องภาพโป เพราะเราบอกวาเปนเรื่องกำลังอยูในคดีความ กำลังฟองรองกันอยู ถา 

หนังสือพิมพฉบับไหนเอาภาพไปลงพี่มีสิทธฟองรองได คือตองขูเลยดวยซ้ำ ไมอยางนั้น

เดี๋ยวก็เอามาลงตีพิมพ สวนเรื่องอื่นๆไมตองพูดถึงเพราะหนังสือพิมพลงทุกอยางอยูแลว 

และอยางละเอียดดวย” 

•

•

 

ทำขาวความรุนแรงในชีวิตคูอยางไร 
ใหสรางสรรค  
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1. รูเทาทัน “พลัง” ของภาษา: ละเอียดออนในการเลือกใชคำ  
หลีกเลี่ยงการใชคำที่สื่อวาความรุนแรงในชีวิตคูเปนปญหาสวนตัว เชน ”ลิ้นกับฟน” 

”เรื่องผัวๆ เมียๆ” แตพยายามสื่อใหเห็นวาเปนปญหารวมของสังคมที่ไมควรเกิดขึ้น 

และเปนปญหาการทำรายรางกาย ที่มีความละเอียดออนและซับซอนกวาปญหา

อาชญากรรมทั่วไป และตองมีการแกไขเชิงระบบวิธีคิดของทั้งสังคม ไมใชการแก

ปญหาเปนกรณีๆ ไป 

ไมใชคำที่ตอกย้ำคานิยมผิดๆ ที่มองวาภรรยาเปนสมบัติของสามี  ไมมองวาการใช
ความรุนแรงสั่งสอนภรรยา ถือเปนเรื่องปกติ เชน เตะสั่งสอน หนักมือไปหนอย 

ไมใชคำที่ตัดสินคุณคาเฉพาะฝายหญิง  เชน ”สำสอน” ”มีชู” ในขณะที่ผูชายที่มีเพศ

สัมพันธนอกสมรสจะลอยตัวเหนือปญหา อีกทั้งยังมีนัยยะวาการกระทำความรุนแรง

ตอผูหญิงที่มีเพศสัมพันธนอกสมรสหรือคบหา ศึกษาดูใจผูชายมากกวา 1 คน 

เปนเรื่องปกติที่ยอมรับได  

•

•

•

หลีกเลี่ยงการใชคำที่ตอกย้ำมายาคติที่วา ผูหญิงเปนเพศที่ใชอารมณมากกวา
เหตุผล เชน อธิบายปรากฏการณฆาตัวตายซึ่งมีสาเหตุที่มาอันสลับซับซอน ดวยการ

สรุปเรื่องทั้งหมดใหเปนเพียงแคการ ”ประชด” ซึ่งเปนคำที่สะทอนถึงการตัดสินใจแบบ

ใชอารมณมากกวาเหตุผล และยึดโยงไปกับความเชื่อที่วาผูหญิงเปนเพศที่ไมคอยมี

เหตุผล ซึ่งเปนมายาคติที่เปนรากเหงาของอีกหลายปรากฏการณ เชน การกีดกัน

ผูหญิงจากตำแหนงหนาที่ระดับสูงเพราะเหตุที่มองวาผูหญิงใชอารมณมากกวาเหตุผล

จึงไมสมควรรับตำแหนงผูบริหาร เปนตน   

 

2. เพิ่มเติมมุมมองที่หลากหลายเพื่อสรางคุณคาขาว 
มุมมองเกี่ยวกับกลไกและนโยบายภาครัฐ เพื่อแกไขปญหาความรุนแรงในชีวิตคู 

ซึ่งอาจเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข การจัดตั้งศนูย

ชวยเหลือผูหญิงในภาวะวิกฤติที่ไดรับความรุนแรง ระบบยุติธรรมดำเนินโครงการ

กระบวนการกฎหมายเชงิสมานฉนัท  บรกิารดานสงัคมสงเคราะห บานพกัฉกุเฉนิ ศนูยให

คำปรึกษา เปนตน  รวมทั้งการวิจารณนโยบายปจจุบัน เพื่อนำไปสูการปรับปรุงให

สามารถแกไขที่ตนเหตุของปญหา 

•

•
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มุมมองเพศภาวะ ซึ่งวิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงอำนาจระหวางเพศ ระบบวิธีคิด

เรื่องเพศของคนในสังคม เชน การตั้งคำถามวาสังคมไทยยึดถือระบบผัวเดียวเมียเดียว 

หรือผัวเดียวหลายเมีย หรือระบบใดอีกบาง  และระบบใดควรเปนทีย่อมรบั  เพราะเหตุ

ใด  สอดคลองกบัชวีติจรงิของคนสวนใหญหรอืไม การตัง้คำถามบอยๆ  จะชวยใหผูอาน

คิด  และไดขอสรุปสำหรับตัวเอง  เปนการชวยสรางสังคมที่ใชสติปญญาเปนฐาน   

 

•

สาวผับสีลมเครียดกินยาตาย 

ตัวอยางขาวที่สรางสรรค 

เมียแทงผัว 

สามีแทงภรรยาแคดดี้ 

ผัวเมียแทงกัน2ราย  

 เมียดับผัวรอดทั้งคู 
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พาดหัวขาว ขางตนไดหลีกเลี่ยงการดวนสรุปถึงสาเหตุของความรุนแรง และไม

ตัดสินคุณคาหรือตำหนิพฤติกรรมทางเพศของฝายใดฝายหนึ่ง นักขาวจึงไมใชคำวา ”เมีย
หึงแทงผัวดับ” หรือ ”ผัวแคนเมียมีชูแทงเมียดับ” เพราะไมตองการผลิตซ้ำความเชื่อผิดๆ 

เรื่อง ”ศักดิ์ศรีของลูกผูชาย” และ ”ความไรเหตุผลของผูหญิง” ซึ่งมักสะทอนออกมาใน

ภาษา เชน ”หึงหวง” ”แคน” ”มีชู” เปนตน  

เนื้อขาว ที่สรางสรรคดังตัวอยางดานลางพบวา สวนใหญจะนำเสนอขาวในลักษณะ

เปนกลาง ไมใสความคิดเห็นสวนตัว หรือหลีกเลี่ยงภาษาที่ตัดสินคุณคาผูที่ตกเปนขาว 

นอกจากนี้ ยังไมดวนสรุปถึงสาเหตุของความรุนแรงวาเปนเรื่อง ”หึงหวง” ”รักสามเสา” 
หรือสันนิษฐานเอาเองวาฝายหญิงหรือชายไปมีความสัมพันธ อีกทั้ง ไมบรรยายสภาพผูถูก

กระทำ และบริเวณที่เกิดเหตุในลักษณะของการเขียนบทละครโศกนาฏกรรมที่จะสงผลกระ

ทบกระเทือนจิตใจของญาติ พี่นอง ผูถูกกระทำ    

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ต.ท. ดุสิต ศรีจันทร พนักงานสอบสวน 
สภ.อ. เวียงชัย จ. เชียงราย รับแจงพบผูเสียชีวิตริมถนนสายบานหัวดอย-บานศรีเวียง 
พบศพนางอังคนา จักสุวรรณ อายุ 38 ป แคดดี้สนามกอลฟแหงหนึ่ง ในมือถือมีดสปารตา 1 เลม 
สภาพศพถูกแทงลิ้นปและหนาอก ขางตัวพบรถจักรยานยนตฮอนดา รุนเวฟ ทะเบียน ขนม 739 
เชียงราย ตอมาตำรวจตามจับกุมนายจรูญ ใจแปง อายุ 49 ป สามีผูตาย และเปนผูกอเหตุ 
สอบสวนสารภาพคบหากับนางอังคนามานาน ระยะหลังมีปากเสียงกันบอยครั้ง กอนเกิดเหตุ
ทะเลาะกันและบันดาลโทสะ จึงควาอาวุธมีดในรถออกมาจวงแทงและนำมีดใสมือภรรยาเพื่อ
หวังอำพรางคดีวาเปนเหตุฆาตัวตาย จึงแจงขอหาฆาผูอื่นตายโดยเจตนา 

สามีแทง 
ภรรยาแคดดี้ 
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อนาถศพทารกแรกเกิด ฆ า ยั ด ถุ ง  

แ ม ใ จ ยั ก ษ ทิ้งลูก 

นศ. ผัวเมีย ฆ า โ ย น ท า ร ก  
กำจัด ม า ร หั ว ข น  

ฆ าทิ้ ง เลื อดในอก  นองเอ

เปกประหารแม ท มิ ฬ 

กิ น ย า ขั บ  ลู ก ท ะ ลั ก !  คาหองสวมรถทัวร 

ทองไมพรอม               

และทำแทง 
ปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอม เปนปญหาที่มีความสลับซับซอน เกี่ยวเนื่องกับปจจัยหลาย

ประการดวยกัน สังคมไทยจำเปนตองขยายมุมมองเพื่อสรางความเขาใจตอปรากฎการณการตั้งทอง
เมื่อไมพรอมอยางรอบดานมากขึ้น  เพราะปจจุบันสังคมสวนใหญยังคงมองปญหาการตั้งทองเมื่อไม
พรอมและการทำแทง ดวยมุมมองและระบบวิธีคิดเรื่องศาสนาและศีลธรรมเปนหลัก สงผลใหขอมูล
และการรับรูของสังคมตีกรอบอยูที่เรื่องความผิดบาปเปนหลัก และมุงประณามผูหญิงที่ตกอยูใน

สถานการณลำบากของชีวิต ซึ่งไมไดชวยปองกันและแกไขปญหาใดๆ ไดเลย   

การเสนอขาวที่เกี่ยวของกับปญหาทองเมื่อไมพรอม และการทำแทง  ที่จะชวยขยายมุมมอง
ใหกับสังคมได จำเปนตองเขาใจสภาพปญหาอยางรอบดานและไมผลิตซ้ำความคิดความเชื่อที่เปน
อุปสรรคตอการทำความเขาใจปญหาทองไมพรอม 
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มุมมองของการนำเสนอขาว 
การตั้งทองเมื่อไมพรอมและการทำแทง 

ในปจจุบันเปนอยางไร? 

1. มีมุมมองที่ดวน ”ตัดสินและพิพากษา” ผูประสบปญหาการตั้งทองเมื่อ 
ไมพรอม ซึ่งสะทอนออกมาในภาษาที่ใช เชน    

รวบพออำมหิต ฆาลูกชายโยนลงเจาพระยา   

แมใจยักษทิ้งลูก  แมโหดทิ้งลูกตากแดด – มดรุมกัด  

แมใจรายทิ้งทารก    

ผัวเมียโจอำมหิตฆาลูกในไส ทิ้งกลางหมอชิต 2    

 

 

2. มุงนำเสนอภาพความโหดรายของผูประสบปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอม 
โดยใชภาษาที่บรรยายพฤติการณอยางละเอียด และฉายใหเห็นสภาพของทารกอยาง

ชัดเจน เชน  

พอแมใจยักษเผาลูกยัดกลองโฟมปกธูปขอขมา   

หักคอทารก ฝงใตตนโพธิ์   

กินยาขับ ลูกทะลัก! คาหองสอมรถทัวร 

พบศพทารกถูกสุนัขกัด   

ศพทารก 3 เดือน ถูกรัดคอยัดกระเปา ทิ้งหมอชิต 2 – ตร. ควานหาพอแม      

 

3. มีภาพเหมารวมในใจวาผูหญิง/ผูชายที่ทิ้งหรือฆาลูกเปนพวกรักสนุก 
”ไมตองการมีภาระ” เหตุผลที่วา ”ไมพรอม” จึงเปนเพียงขออาง จึงมักพบขาวใน

ทำนอง 

ทิ้งมารหัวขน หักคอฆาอำมหิตมารหัวขนยัดถุงหิ้วฝงดิน  

นศ. ผัวเมียฆาโยนทารก กำจัดมารหัวขน  

ฆาทิ้งเลือดในอกนองเอเปกประหารแมทมิฬ 
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4. มักตั้งขอสันนิษฐาน – ”ผูหญิง” คือ ”ผูกระทำผิด” โดยจะพบเนื้อขาวใน

ลักษณะตั้งขอสันนิษฐานไวกอนวาผูหญิงเปนฝายทำราย/ทอดทิ้งทารก เชน  

”...สลด! พบศพทารกแรกเกิดเพศชาย แขน-ขาหัก ศีรษะบุบ ถูกหอดวยผาถุง

ยัดใสพลาสติกอีกชั้น ทิ้งถังขยะหนาหอพัก ตร.สงสัยถูกแมทำราย”  

”...พบศพทารกถูกนำมาทิ้งในคลอง เบื้องตนสงสัยแมวัยรุนรักสนุกจนตั้งทอง

แลวทำแทงหรือผาเอาออก กอนนำมาทิ้งในคลองประจานความโหดเหี้ยม”  

”...ศพเด็กทารกลอยน้ำ เบื้องตนสันนิษฐาน ถูกมารดาใจแตกจับเด็กโยนทิ้งน้ำ

เพื่อตัดปญหา” 

 

ผลกระทบที่ติดตามมาจากมุมมองของการนำเสนอขาว 

ทองไมพรอมและการทำแทง 

เขาใจผิดวา > ผูหญิงที่ทองไมพรอมทุกคนอยากไปทำแทง 

ขอเท็จจริง > เมื่อผูหญิงทองไมพรอม การทำแทงไมใชทางออกที่ผูหญิงทุกคนนึกถึงเสมอ

ไป  ผูหญิงที่ทองไมพรอมตองการคนที่เขาใจ รับฟงปญหา ตองการขอมูลที่

รอบดานเพื่อตัดสินใจเลือกใหสอดคลองกับสถานการณชีวิตของเธอ 
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 รายงานวิจัยเบื้องตน “สภาพปญหาและอัตราการทำแทงในประเทศไทย” โดย ณัฐยา บุญภักดี  และดุสิตา พึ่งสำราญ 

The Population Council, Bangkok 

ขอเทจ็จรงิสขุภาพผูหญงิ : การทำแทงทีไ่มปลอดภยั. เอกสารเผยแพรโดย มลูนธิสิรางความเขาใจเรือ่งสขุภาพผูหญงิ (สคส.)  

 

1.

2.

เขาใจผิดวา > ผูหญิงที่ทองไมพรอมคือคนไมรับผิดชอบ ไมคุมกำเนิด 

ขอเท็จจริง > จากการศึกษาพบวา 24% ของผูหญิงที่ทองไมพรอมมีการคุมกำเนิดแลว 

แตก็ยังทอง 1 

เขาใจผิดวา > การทำแทงเปนเรื่องของเด็กใจแตก ใจงาย  

ขอเท็จจริง > การศึกษาสวนใหญพบวา 56% ของผูหญิงที่ทำแทงมีอายุระหวาง 20-29 

ป ซึ่งถือวาอยูในวัยทำงาน 2 

เขาใจผิดวา > ถาการทำแทงเปนสิ่งถูกกฎหมาย ก็จะยิ่งมีการทำแทงมากขึ้น     

ขอเท็จจริง > จากการศึกษาทั่วโลกพบวา อัตราการทำแทงไมเกี่ยวของกับกฎหมาย 

แตเกี่ยวของกับบริการคุมกำเนิด ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง    

เขาใจผิดวา > การคุมกำเนิดเปนความรับผิดชอบของผูหญิง    

ขอเท็จจริง > ในสังคมไทย ผูหญิงไมมีสิทธิที่จะพูดและตัดสินใจในเรื่องเพศ ซึ่งรวมถึงการ

คุมกำเนิดดวย เห็นไดจาก ผูหญิงที่กลาพูดเรื่องเพศจะถูกมองวาเปนผูหญิง

ไมดี    

 

เขาใจผิดวา > ทองไมพรอมเปนปญหาสวนตัวไมใชปญหาสังคม  

ขอเท็จจริง > ทุกคนในสังคมมีสวนกดดันใหผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอมตองหาทางออกดวย

การทำแทง  

เพราะเรายังคงลอเลียนวา ”ทองกอนแตง” ”ทองไมมีพอ” ”ลูกไมมีพอ”

เพราะเรายังคงเห็นเปนเรื่องธรรมดาที่โรงเรียนไลนักเรียนออกเพราะทอง 

เพราะเรายังคิดวา ”ตองเอาปบคลุมหัว” ถาลูกหลานทองไมพรอม 
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ทำขาวทองไมพรอมและการทำแทงอยางไรให
สรางสรรค   

1. เพิ่มมิติที่ขาดหายไปในการมองปญหาและการนำเสนอขาว   
เงื่อนไขชีวิต ความคิดความรูสึกของผูหญิงที่ประสบปญหา   เชน  สถานการณที่นำ

ไปสูการตั้งครรภที่ไมพรอมของผูหญิงนั้น  มีการใชความรุนแรงหรือไม การเขาถึง

บริการคุมกำเนิด ความรูความเขาใจในการวางแผนครอบครัว แรงกดดันตางๆ ที่สง

ผลตอการตัดสินใจเมื่อเกิดปญหา  ผลกระทบตอรางกาย จิตใจ  สังคม เศรษฐกิจ 

และการปรับใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

มิติทางสุขภาพของผูหญิง  ผลกระทบทางสุขภาพที่ผูหญิงไดรับ ขอมูลเกี่ยวกับการ

ปองกันการตั้งครรภเมื่อไมพรอม เชน การเขาถึงและใชยาคุมกำเนิดฉุกเฉินอยางถูกวิธี 

การใชถุงยางอนามัยหญิง/ชาย ผลกระทบตอสุขภาพของผูหญิงเมื่อตองไปทำแทงที่ไม

ปลอดภัย  และผลกระทบทางสุขภาพ 

มิติดานสวัสดิการและการใหความชวยเหลือเมื่อผูหญิงประสบปญหาทองเมื่อไม
พรอม  การแสวงหาขอมูลและบริการตางๆ  หาจากไหนอยางไร  คุณภาพของขอมูล

ที่ไดมา คุณภาพของบริการที่ไดรับ 

•

•

•
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2. ขยายความเขาใจดวยขอมูลความรูสึกจากเจาของปญหา   
การเสนอขาวจำเปนตองใหพื้นที่และความสำคัญกับเสียงของผูหญิงมากขึ้น  
เพื่อสะทอนปจจัยหรือบริบททางสังคมที่มีสวนสำคัญในการตัดสินใจของผูหญิง    

การรายงานขาวประเด็นปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอม และการทำแทงควรนำ

เสนอขอมูลอยางรอบดานของสภาพปญหาที่ผูหญิงตองเผชิญ  รวมถึงขอมูลใน

แงของทางเลือกทางออกใหแกผูประสบปญหา  เพื่อใหเกิดการเสริมความ

เขมแข็งแกผูหญิงที่เผชิญปญหา (women empowerment)       

3.  ใชมุมมองเพศภาวะเพื่อวิเคราะหและทำความเขาใจ     
ระบบโครงสรางอำนาจและความสัมพันธหญิงชายในสังคม  วาสงผลตอ
ปญหาผูหญิงอยางไร  โดยเฉพาะปญหาทองเมื่อไมพรอม  และสื่อตองทำ

หนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องความสัมพันธระหวางหญิง

ชายดังกลาวใหเกิดความเทาเทียม  หรือสอดแทรกความรูเรื่องเพศศึกษา ใหมี

ความเขาใจที่ถูกตอง  และเคารพซึ่งกันและกัน 

•

•

 

พบศพทารกลอยน้ำ 

ตัวอยางขาวที่สรางสรรค 

ทิ้งลูกชายวัย 3 เดือน  

แมหมดหนทางเลี้ยงลูก 

จับยัดกระเปา นำไปทิ้ง 

ทำแทงทิ้งศพทารกม.เกษตรฯ 
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พาดหัวขาว ขางตนเปนพาดหัวขาวที่ดี เพราะไมตัดสินถูก-ผิด ไมดวนสรุปถึง

สาเหตุของการทิ้งลูก อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการใชคำวา ”แมใจยักษ” ”แมใจโหด” เปนตน 

บางพาดหัวขาวใชคำวา ”แมหมดหนทางเลี้ยงลูก” ซึ่งไมไดแสดงใหเห็นความโหดรายของ

ผูหญิง แตมุงสื่อสารกับผูอานวาเปนเพราะแมไมมีทางเลือกจึงตองทิ้งลูก   

เนื้อขาว ที่สรางสรรคดานลางนี้ จะไมใสความคิดเห็นสวนตัวของนักขาวลงไป 

เพียงแตใหรายละเอียดวามีเหตุการณอะไร เกิดขึ้นที่ไหน มีใครอยูในที่เกิดเหตุบาง ดังนั้น 

จึงไมปรากฏเนื้อขาวที่ดวนสรุปและเหมารวมวา ”เบื้องตนสงสัยแมวัยรุนรักสนุกทิ้งลูกลง
น้ำ” หรือ ”วัยรุนใจแตกนำลูกมาทิ้ง”  อีกทั้งนักขาวยังหลีกเลี่ยงไมบรรยายสภาพรางกาย

ทารกอยางละเอียด เพราะไมตองการเหมารวมวาผูประสบปญหาการตั้งทองเมื่อไมพรอม

เปนพวกจิตใจโหดราย และทำรายลูกตัวเองอยางปาเถื่อน 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน พบศพทารกแรกเกิดเพศชายเสียชีวิตมา
ประมาณ 2 วัน ลอยน้ำอยูคลองบานมาลาง ติดสนามกอลฟยูนิโก ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงและ
เขตสะพานสูง กทม. พ.ต.ท. น้ำเพชร ทรัพยอุดม สารวัตรเวร สน.ประเวศ รับแจงรุดไปที่เกิด
เหตุ พบเด็กรางกายครบสมบูรณมีเศษกระดาษหนังสือพิมพติดตามรางกายและไมพบบาดแผล  
จึงนำศพสงสถาบันนิติเวชตรวจพิสูจนหาสาเหตุการตาย 

พบศพทารกลอยน้ำ 
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เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน พ.ต.ต. สำเริง อำพรรทอง สารวัตรเวร 
สน.บางเขน รับแจงพบศพเด็กคลอดทิ้งในถังขยะ อาคารเรียนรวม 2-3 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. พบทารกอายุ
ประมาณ 7-8 เดือน เพศชายบรรจุในถุงดำ ใสถุงกระดาษซอนอีกชั้น สอบสวนทราบวาแมบาน
ประจำอาคารกำลังหาสิ่งเหลือใช พบถุงกระดาษดังกลาวจึงเปดดูพบวาเปนศพทารก  

ทุมวันที่ 1 ธ.ค. ร.ต.ท. เอกราช ทับถม พงส. (สบ.)หน. สน. โชคชัยไปสอบสวนกรณีพบ
เด็กทารกเพศชายวัย 3 เดือน ถูกทิ้งอยูขางอาคารลาดพราวคอนโดทาวน โครงการ 2 
ซอยลาดพราว 87 แยก 9 แขวงและเขตวังทองหลาง กทม. พบนายชัชวาล หาญสันเที๊ยะ อายุ 
19 ป เจาหนาที่อาสาสมัครศูนยมนูธรรมกำลังอุมดูแลเด็กอยู ใหการวา มีชาวบานมาแจงเห็น
เด็กรองอยูขางอาคารจึงมาดู โดยมีผาออม ขวดนม และสมุดประจำตัวของ รพ.ราชวิถี วางอยู
ใกลกัน  

ทิ้งลูกชายวัย 3 เดือน  ทำแทงทิ้งศพทารกม.เกษตรฯ 
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ชายรั กชายทำพิษ  เกยหนุมเตรียมขึ้นศาล 

คดีแยงสมบติหลังคูขาเสียชีวิต 

 เตรียมลางบางขาราชการกับ  เจาหนาที่ สาวหลอและพวก    ตุ งติ้ ง  เพื่อเปนแบบอยางแกสังคม 

ร ว ม เ พ ศ ก รี๊ ด  ตอตานกีดกัน 

ทอมรุ น ใหญ  ยิงดี้ดับ 
แคนปนใจ ฆาตัวตาม 

ขาวคนรักเพศเดียวกัน 

แมวาองคการอนามัยโลก (WHO) ไดเพิกถอนลักษณะความ

สัมพันธระหวางคนรักเพศเดียวกันออกจากกลุมคนที่มีความผิด
ปกติทางจิต เมื่อ 13 ปที่แลว และกระทรวงสาธารณสุขของไทย
เองก็ไดออกจดหมายรับรองวาการรักเพศเดียวกันไมถือ
เปนความผิดปกติแตประการใดเมื่อป 2542 แตเรื่องราวของคน
รักเพศเดียวกันก็ยังถูกนำเสนอดวยฐานคิดและมุมมองที่สะทอน
มายาคติที่สังคมมีตอคนรักเพศเดียวกัน  
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มุมมองของการนำเสนอขาว 
คนรักเพศเดียวกันในปจจุบันเปนอยางไร? 

มุมมองตอกย้ำวาชีวิตของคนรักเพศเดียวกันหลีกหนีไมพนเรื่องชิงรักหัก
สวาท การละเมิดทางเพศ ความรุนแรง และรักสามเสา   โดยตอกย้ำวาเหตุ

ความรุนแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่องความสัมพันธทางเพศนั้น 

มีสาเหตุมาจากการมีรสนิยมทางเพศกับคนเพศเดียวกัน นอกจากนั้นยังตีตราความ

สัมพันธทางเพศระหวางคนรักเพศเดียวกันวา เปนความสัมพันธที่ไมจำเปนตองมี

ความผูกพันทางใจ แตสามารถมีความสัมพันธทางเพศกันไดเพียงแคไดเจอหนากัน

และถูกใจกันเทานั้น จึงมักจะพบขาวซ้ำๆ ในทำนอง  

”ชายรักชายทำพิษ เกยหนุมเตรียมขึ้นศาล คดีแยงสมบัติหลัง คูขา เสียชีวิต”  

”ทอมรุนใหญ ยิงดี้ดับ แคนปนใจ ฆาตัวตาม”  

•

”อดีตพยาบาลรักขม ทอมฆาดี้ จอยิงหัวใจตายตาม ซัดดวย .357 เปนศพคูบน

เตียง เหตุมีสาวหลออีกคนแทรก”  

”จอยิงหัวสาวดับคาหางดัง หึงเดินควงทอม กอนฆาตัวตาม”  

 

มุมมองตอกย้ำวาคนรักเพศเดียวกัน  คือกลุมคนที่แปลกประหลาด ผิดปกติ 
โดยเลือกใชคำที่สื่อใหเห็นกิริยาอาการเสียงดัง และอลหมาน เปนกลุมคนที่รักสนุก 

และไมทำตามกฎ เชน  

”เตรียมลางบางขาราชการกับเจาหนาที่สาวหลอและ พวกตุงติ้ง เพื่อเปนแบบอยาง

แกสังคม”  

”รวมเพศ กรี๊ด ตอตานกีดกัน”  

นอกจากนี้ภาพประกอบที่ใช สวนใหญเปนภาพที่ตอกย้ำความแปลก เนนการแตง

กายที่เหนือจริง ซึ่งไมใชวิถีชีวิตประจำวันของคนรักเพศเดียวกัน เนนการแสดงออก

ในเรื่องเพศเปนสำคัญ เชน การโชวหนาอก การกอดจูบอยางเปดเผย เปนตน 

•
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มุมมองตอกย้ำวาคนรักเพศเดียวกันชอบเรียกรองสิทธิ เรียกรองการ
ยอมรับจากสังคม    เชน  

”ชาวสีมวงสัมมนาเชียงใหมรองสิทธิถูกสังคมตอกย้ำ”  

”รวมเพศกรี๊ดตอตานกีดกัน”  

”เพศที่สาม ขอพื้นที่การเมืองลั่นพรอมเท 4 แสนเสียงหนุน”  

แมวาขาวจะมีเนื้อหานำเสนอปญหา หรือความตองการของกลุมคนรักเพศ

เดียวกัน แตรูปแบบการรายงานก็ยังคงเนนถึงความแตกตางระหวางเพศชาย 

เพศหญิง และกะเทย รวมถึงใชน้ำเสียงทำนองวาเปนการเรียกรองในเรื่องสวนตัว 

ซึ่งเปนเรื่องเล็กนอย ไมสำคัญเมื่อเทียบกับปญหาเชิงโครงสราง เนื้อหาสาระที่

ตองการเสนอจึงถูกจัดลำดับความสำคัญเปนรองไปจากเรื่องบุคลิกภาพหรือภาพ

ลักษณของคนรักเพศเดียวกันซึ่งจะถูกเนนย้ำอยางโดดเดนอยูเสมอ 

 

• ผลกระทบที่ติดตามมา 
จากมุมมองของการนำเสนอขาว 

ภาพเหมารวมตายตัวที่กลาวถึงขางตนทำใหคนจำนวนมากในสังคมรูสึกวาคนรักเพศ

เดียวกันเปนตัวตลก บางคนอาจถึงกับรังเกียจ และกลัว ซึ่งสงผลใหคนรักเพศ

เดียวกันถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติในหลายๆ เรื่อง สิทธิที่ไดรับก็ไมเทาเทียมกับคนรักตาง

เพศ เชน  ในป พ.ศ. 2540 สภาสถาบันราชภัฏออกกฎเกณฑไมรับนักศึกษาที่มีบุคลิก

และพฤติกรรมเปนคนรักเพศเดียวกันเขาเรียนครู ทั้งๆ ที่ในมหาวิทยาลัยของไทยเองก็มี

อาจารยที่เปนชายรักชายที่ทำคุณประโยชนแกสังคม และไดรับความนับถือจากนักเรียน 

นักศึกษาอยางมาก  

นอกจากคนรักเพศเดียวกันจะถูกกีดกันจากระบบตางๆ ในสังคมแลว ยังถูกเลือก

ปฏิบัติและกีดกันดานอาชีพอีกดวย โดยในป 2542 มีการหามกลุมคนรักเพศเดียวกันออก

รายการโทรทัศน ดวยเหตุผลวาจะเปนตัวอยางที่ไมดีแกเยาวชน  ผลกระทบเหลานี้ทำให

คนรักเพศเดียวกันจำนวนมากไมกลาเปดเผยเรื่องราวชีวิตของตนเอง เพราะเกรงการเหมา

รวมตามภาพลักษณที่ถูกสรางขึ้น แตดูเหมือนการเก็บงำกิริยาไวอยางมิดชิดก็ยังถูกมองวา

เปนความผิดอยูดี เพราะมักจะถูกตราหนาวาเปนพวก ”แอบจิต”  
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ทำขาวคนรักเพศเดียวกันใหสรางสรรค 
ไดอยางไร 

1. รูเทาทัน “พลัง” ของภาษา:  
      เลี่ยงการเสนอภาพตายตัวตอคนรักเพศเดียวกัน   

หลีกเลี่ยงการใชคำที่เนนวาคนรักเพศเดียวกันเปนคนที่มีอารมณรุนแรง เชน 
”ทอมหึงโหด”  ”รวบหนุมคูขาโหด ฆาเกยดีไซเนอร อางหึงชายรุมตอม” หรือ ”ทอมพาย
รักจอยิงสาวม.6” 

หลีกเลี่ยงการใชคำที่เนนกลุมคนรักเพศเดียวกันวาเปนผูผิดปกติ เชน ”ศัพทสะดิ้ง
ชาวเกย”  ”จับฉีดฮอรโมน บำบัดเกยเลิกไมปาเดียวกัน” หรือ ”แหดูกะเทยไทยโชว
ฮองกง” 

หลีกเลี่ยงการระบุอัตลักษณของผูที่ตกเปนขาววาเปน ”ทอม” ”ดี้” ”ตุด” ฯลฯ เพื่อ

หลีกเลี่ยงการตีความตามความเขาใจของตนเอง เชน ”ทอมแทง น.ร. เซนตโยฯ จนมุม 
หลังแฝงเปนเด็กเสิรฟ” ซึ่งในกรณีนี้สื่อเชื่อมโยงบุคลิก การเดินเหิน และทรงผมของ

คนราย จนสรุปวาเปน ”ทอม” แตภายหลังความจริงปรากฏวาเธอคือผูหญิงคนหนึ่ง 

•

•

•
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การนำเสนอขาวอยางสรางสรรคโดยหลีกเลี่ยงการตีความอัตลักษณการเปนคน

รักเพศเดียวกันของผูที่ตกเปนขาวนั้นสามารถทำได และมีหนังสือพิมพที่

พยายามนำเสนอขาวโดยยึดหลักการนี้มาแลว ดังกรณีที่ผูหญิงคนหนึ่งโดด

สะพานลอยฆาตัวตาย หนังสือพิมพฉบับหนึ่งพาดหัวขาววา ”ดี้นอยใจทอม 
ดิ่งสะพานลอยลงมาใหรถทับ” ในขณะที่อีกฉบับหนึ่งเลือกที่จะพาดหัวขาววา 

”สาว ‘ดิวตี้ฟรี’ ประชดรักโดดสะพานลอยดับ”  

2. เพิ่มเติมมุมมองที่หลากหลายของคนรักเพศเดียวกัน 
     เพื่อสรางความเขาใจ 

ควรนำเสนอชีวิตของคนรักเพศเดียวกันในมิติที่หลายหลาย ไมมุงเนนนำ
เสนอแตมิติชีวิตทางเพศเพียงดานเดียว  เพราะในชีวิตจริงยังมีคนรักเพศ

เดียวกันจำนวนมากที่มีชื่อเสียงและทำคุณประโยชนแกสังคม ควรคาแกการเปน

ขาวเชนกัน 

 

•

ใชมิติสิทธิมนุษยชนในการนำเสนอขาวคนรักเพศเดียวกัน โดยสื่อสามารถ

สัมภาษณแหลงขาวเพิ่มเติม จากธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ ที่มักนิยมสัมภาษณแต

นักจิตวิทยาที่ใหความเห็นในทำนองที่วาการรักเพศเดียวกันเปนความผิดปกติ

ของพัฒนาการทางเพศ มาเปนการสัมภาษณนักวิชาการ นักกิจกรรมที่มีมุม

มองสิทธิมนุษยชนของคนรักเพศเดียวกัน  

 

•
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สาวบุกเซนตโยเซฟ คอนแวนต 

ไลแทง 4 นักเรียน 

ตัวอยางขาวที่สรางสรรค 

  จัดประชุมคนรักเพศเดียวกัน 

สธ. ขยายคลินิกสุขภาพ ‘ชายรักชาย’ 

ทั่วประเทศ 

ฆาหนุมปริญญาโท ‘มธ’ คาหองพัก 

โก-สตรีเหล็กวิวาหแฟนหนุมชื่นมื่น 

พาดหัวขาว ที่สรางสรรคเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันพบอยูพอสมควรในสื่อ

หนังสือพิมพของไทย ตัวอยางเชน ขาวนักเรียนเซนตโยฯ ถูกแทง นักขาวก็ไมดวนสรุปวาผู

ที่กอเหตุเปนทอม เพียงเพราะโรงเรียนเซนตโยฯ เปนโรงเรียนที่มีแตนักเรียนหญิง และผูกอ

เหตุมีทาทางการเดินและทรงผมที่ตางไปจากกุลสตรีที่สังคมคาดหวัง  หรือขาวการจัด

ประชุมคนรักเพศเดียวกัน ก็แสดงใหเห็นวานักขาวมีความรูเทาทันพลังของภาษาเปนอยาง

มาก เพราะคำวา ”คนรักเพศเดียวกัน” ซึ่งนิยมใชกันในแวดวงวิชาการเพื่อสรางความ

เขาใจที่ถูกตองแกคนกลุมนี้ ก็เริ่มถูกนำมาใชมากขึ้นในกลุมคนทำงานสื่อตางๆ แทนคำวา 

”รักรวมเพศ” ที่มีนัยยะสื่อใหเห็นภาพวาคนกลุมนี้นิยมมีเพศสัมพันธบอยครั้ง ผิดแผกไป

จากคนรักตางเพศ หรือการใชคำวา ”ชายรักชาย” แทนคำวา ”ตุด” ”แตว” ”ไมปา
เดียวกัน” ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการใชคำที่มีความหมายในทางดูหมิ่น หรือลอเลียน และยังสื่อให

เห็นวาคนเพศเดียวกันสามารถมีความรักใหแกกันได  
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เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 พฤษภาคม ร.ต.อ. วิศวะ สุวะญานนท รอยเวร สน. 
วังทองหลาง รับแจงเหตุ พบศพชายในหองพักปานแกว หอง 104 รามคำแหงซอย 53 
แขวงและเขตวังทองหลาง รายงาน พล.ต.ต.วิทยา โกสิยะสถิต ผบก.น. 4 พ.ต.อ. ปกรณ กิตติ
วัฒน ผกก.สส.น. 4 พ.ต.อ. พิติน มณีรัตน ผกก.สน. วังทองหลาง รวมตรวจสอบที่เกิดเหตุใน
หองพักดานในสุดพบศพนายสุทธิพงศ ชนะบางแกว  อายุ 28 ป นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สภาพไมสวมเสื้อ สวมกางเกงยีนสขายาว นอนหงาย ขาขัดกันคลาย
กับนั่งสมาธิ มีผาหมสีน้ำเงินลายขาวคลุมอยูที่ลำคอมีบาดแผลถูกปาดลึก 1 แหง และที่ราวนม
ซายถูกแทง 1 แผล คาดเสียชีวิตมาแลว 2 วัน ตรวจสอบภายในหองไมพบรองรอยการตอสู 
แตสภาพหองรกรุงรังพบกนบุหรี่และเหลาเปดดื่มแลว จากการสอบสวนนายเหรียญชัย 
ชมพูพาศ ผูดูแลอาคารดังกลาวใหการวา ผูตายมาเชาหองพักตั้งแตเดือนมกราคม 2548  

เนื้อขาว  ดังตัวอยางดานลางแสดงใหเห็นวานักขาวมีความรอบคอบในการนำเสนอ
ขาว โดยใชขอสันนิษฐานของแพทยเปนขอมูลประกอบการรายงานขาว ไมใชขอมูลจาก

ตำรวจเพียงแหลงเดียว ลักษณะการรายงานขาวยังมีความเปนกลางสูง หลีกเลี่ยงการ

ตีความหรือคาดเดารสนิยมทางเพศของผูตาย ซึ่งแสดงใหเห็นวานักขาวมีมุมมองสิทธิมนุษย

ชนที่ลึกซึ้ง จึงเห็นวารสนิยมทางเพศเปนสิทธิของแตละคน สิ่งนี้ไมไดทำใหคนมีคุณคามาก

ขึ้นหรือนอยลง และไมวาจะเปนคนรักตางเพศหรือรักเพศเดียวกันก็มีโอกาสที่จะถูกทำราย

ไดเหมือนกัน จึงไมจำเปนตองดึงรสนิยมทางเพศของบุคคลขึ้นมานำเสนอใหโดดเดนกวา

คุณลักษณะอื่นๆ นอกจากนี้ ขาวชิ้นนี้ยังแสดงถึงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพที่ไมดวนนำ

เสนอสาเหตุการตาย เพราะยังไมมีขอมูลชัดเจน 

ฆาหนุมปริญญาโท ‘มธ’ คาหองพัก 
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กอนเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เห็นนายสุทธิพงศพาเพื่อนมาดื่มเหลาที่หอง 2-3 คน 
สอบถามเพื่อนขางหองทราบวา ผูตายไดมาขอยืมจานและนำมาคืนในคืนวันที่ 12 พฤษภาคม 
เวลา 22.00 น 

จนมีผูพบเปนศพ เบื้องตนแพทยลงความเห็นวาผูตายถูกล็อคคอทางดานหลังและถูก
แทงบริเวณหนาอกกอนจะถูกปาดคอและนำผาหมมาคลุมไว สันนิษฐานวาคนรายนาจะเปนคน
รูจัก สวนสาเหตุการฆาตกรรมอยูระหวางสอบสวน 

 

การทลายมายาคติที่มีตอคนรักเพศเดียวกันเปนภาระกิจสำคัญที่จะสรางความเขาใจตอ

สังคมวารูปแบบวิถีชีวิตทางเพศของผูคนนั้นมีความแตกตางหลากหลาย และคนกลุม

นี้จำนวนมากก็เปนผูที่ทำประโยชนใหแกสังคมมาโดยตลอด ซึ่งสะทอนใหเห็นวาวิถีทางเพศ

ของคนไมไดเปนตัวกำหนดความดี/เลวในตัวคนเลย อยางไรก็ตาม การแกไขความเขาใจผิด

ตอคนรักเพศเดียวกัน เปนเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม ทั้งมิติ

ของการพัฒนาองคความรู มิติกลไกทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิ รวมถึงการ

เคลื่อนไหวของประชาคมคนรักเพศเดียวกันดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันสื่อมวลชนตอง

รวมกันสรางฐานคิดใหมในการนำเสนอเรื่องเพศใหหลุดจากกรอบเดิมๆ เพื่อทำหนาที่

สะทอนภาพวิถีชีวิตที่มีความแตกตางหลากหลายในสังคมไดอยางเปนจริง 
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ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ 
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๑ 

หมวด ๑  
หมวดทั่วไป  
 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ พ.ศ. 

๒๕๔๑” 

 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้  

  “ขาว” หมายถึง เนื้อขาว ความนำหรือตัวโปรย พาดหัวขาว ภาพขาว และคำ

บรรยายภาพขาว 

  “หนังสือพิมพ” หมายถึง หนังสือพิมพตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพแหง

ชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ ขอ ๓ 

  “ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ” หมายถึงผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพตาม

ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอ ๓  
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หมวด ๒ 
จริยธรรมของหนังสือพิมพ 
 

ขอ ๔ หนังสือพิมพตองยึดถือขอเท็จจริง ความถูกตองแมนยำและความครบถวน 

 

ขอ ๕ หนังสือพิมพตองนำเสนอขาวเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยไมแสวงหาผล

ประโยชนสวนตนหรือ หมูคณะ 

 

ขอ ๖ หนังสือพิมพตองแสดงความพยายาม ในการใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 

 

ขอ ๗ หนังสือพิมพตองไมแตงเติมเนื้อหาสาระของขาว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจาก

ความเปนจริง 

 

ขอ ๘ หนังสือพิมพ ตองละเวนการเสนอขาวเพราะความลำเอียง หรือมีอคติจนเปน

เหตุใหขาวนั้นคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเปนจริง 

 

ขอ ๙ หนังสือพิมพตองไมสอดแทรกความคิดเห็นลงในขาว 

 

ขอ ๑๐ เมื่อคัดลอกขอความใดจากหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ หรือแหลงขอมูลอื่น ๆ 

ตองบอกที่มาของขอความ นั้น 

 

ขอ ๑๑ การเสนอขาวที่มีการพาดพิง อันอาจเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือ

องคกรใด ๆ ตองแสดงถึงความ พยายามในการเปดโอกาสใหฝายที่ถูกกลาว

หาแสดงขอเท็จจริงดวย 

 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีการเสนอขาวผิดพลาด หนังสือพิมพตองลงพิมพแกไขขอ

ผิดพลาด ดังกลาวโดยไมชักชา 

 

ขอ ๑๓ หนังสือพิมพตองไมเสนอขาวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหลงที่มา พึงระบุ

ชื่อบุคคลที่ใหสัมภาษณ หรือใหขาวอยางเปดเผย เวนแตจะมีเหตุอันควรปกปด

เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหลงขาว และตองเปนประโยชนตอสิทธิ

ในการรับรูขาวสารของสาธารณชน 

 



เรื่องเพศ แนวทางการเสนอขาว 

104

ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ 

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 

105

ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ 

 ขอ ๑๔ หนังสือพิมพตองปกปดชื่อและฐานะของบุคคลที่ใหขาวไวเปนความลับ 

หากไดใหคำมั่นแกแหลงขาวนั้นไว หนังสือพิมพตองปกปดนามปากกาหรือ

นามแฝงที่ปรากฎในหนังสือพิมพฉบับนั้นไวเปนความลับ 

 

ขอ ๑๕ ในการเสนอขาวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพตองคำนึงมิใหลวงละเมิดศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยของบุคคลที่ตกเปนขาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองใหความ

คุมครองอยางเครงครัดตอสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผูดอย โอกาส 

ในการเสนอขาวตามวรรคแรกตองไมเปนการซำ้เตมิความทกุขหรอืโศกนาฏกรรม

อันเกิดแกเด็ก สตรีและผูดอยโอกาสนั้นไมวาทางใดทางหนึ่ง 

 

ขอ ๑๖ การพาดหัวขาวและความนำของหนังสือพิมพ ตองไมเกินไปจากขอเท็จจริงใน

ขาวและตองสะทอนใจความสำคัญหรือเนื้อหาหลักของขาว 

 

ขอ ๑๗ หนงัสือพมิพจะตองไมเสนอภาพขาวที่อจุาด ลามกอนาจาร หรอืนาหวาดเสียวโดย

ไมคำนึงถึงความรูสึกของสาธารณชนอยางถี่ถวน 

ขอ ๑๘ ในการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษวิจารณ หนังสือพิมพตองให

ความเที่ยงธรรมแกฝายที่ถูกพาดพิงเสมอ 

 

ขอ ๑๙ ขอความที่เปนประกาศโฆษณา ที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ ตองแสดงให

เห็นชัดวาเปนประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเปนการเสนอขาวหรือความคิดเห็น

มิได  

 

หมวด ๓ 
จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ  
 

ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองไมประพฤติปฏิบัติการใดๆ อันจะนำ

มาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 

 

ขอ ๒๑ ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองไมอวดอางหรืออาศัยตำแหนงหนาที่ 

เพื่อเรียกรองสิทธิหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไมชอบธรรม 
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ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพหนังสือพิมพ 

ขอ ๒๒ ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ ตองละเวนการรับอามิสสินจางอันมีคา 

หรือผลประโยชนใดๆ เพื่อใหกระทำการหรือไมกระทำการใดอันจะขัดตอการ

ปฏิบัติหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตอง รอบดาน  

 

หมวด ๔ 
แนวปฏิบัติของหนังสือพิมพและผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ  
 

ขอ ๒๓ ผูประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ พึงละเวนการรับอภิสิทธิ์ หรือตำแหนง 

เพื่อใหกระทำการ หรือไมกระทำการใดอันจะขัดตอการปฏิบัติหนาที่เพื่อให

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองรอบดาน 

 

ขอ ๒๔ การเสนอขาวของหนังสือพิมพ พึงตระหนักถึงความสำคัญของขาวตอ

สาธารณชนและไมเสนอขาว ในทำนองชวนเชื่อในเรื่องที่ไมเปนประโยชนตอ

สาธารณะ 

 

ขอ ๒๕ การไดมาซึ่งขาวสาร หนังสือพิมพพึงใชวิธีที่สุภาพและซื่อสัตย 

 

ขอ ๒๖ ในการแสดงความคิดเห็น หนังสือพิมพพึงกระทำโดยบริสุทธิ์ใจ และไมมี

พันธะกรณีอื่นใด นอกจากมุงปฏิบัติหนาที่เพื่อสาธารณชน โดยไมยอมให

อิทธิพลอื่นใดมาครอบงำความคิดเห็น 

 

ขอ ๒๗ หนังสือพิมพ พึงละเวนการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล เวนแตกรณีเพื่อ

ประโยชนสาธารณะ 

 

ขอ ๒๘ หนังสือพิมพพึงใชความระมัดระวังอยางรอบคอบ ใหประกาศโฆษณา

ทั้งหลายอยูภายในขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรม หนังสือพิมพพึง

ระมัดระวังที่จะไมเปนเครื่องมือในการเผยแพรประกาศโฆษณาที่นาสงสัยวาจะ

เปนภัยแกสังคมหรือสาธารณชน 
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จริยธรรมวิชาชีพ 

ของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

(๑) สงเสริมและรักษาไวซึ่งเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น 

(๒) ใหประชาชนไดทราบขาวเฉพาะที่เปนจริง การเสนอขาวสารใด ๆ ออกพิมพ

โฆษณาเผยแพร ถาปรากฏวาไมตรงตอความเปนจริง ตองรีบจัดการแกไขใหถูกตอง

โดยเร็ว 

(๓) ในการไดมาซึ่ง ขาว ภาพ หรือขอมูลอื่นใด มาเปนของตน ตองใชวิธีการที่สุภาพ

และซื่อสัตยเทานั้น 

(๔) เคารพในความไววางใจของผูใหขาว และรักษาไวซึ่งความลับของแหลงขาว 

(๕) ปฏิบัติหนาที่ของตน โดยมุงหวังตอสาธารณประโยชน ไมใชตำแหนงหนาที่

แสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือหมูคณะโดยไมชอบธรรม 

(๖) ไมกระทำการอันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของ

เพื่อนรวมวิชาชีพ 

 

ขอ ๒๙ หนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรประกาศโฆษณาที่มีเหตุใหนาเชื่อวา

เจาของประกาศโฆษณานั้น เจตนาจะทำใหผูอานหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย 

 

ขอ ๓๐ ภาษาที่ใชในหนังสือพิมพพึงหลีกเลี่ยงคำที่ไมสุภาพ หรือมีความหมาย

เหยียดหยาม 

 

 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
นายมานิจ สุขสมจิตร 

ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ 
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คณะผูเชี่ยวชาญและคณะทำงาน
 

1. ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย ประธาน     

  คุณมานิจ  สุขสมจิตร 

2. ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ   รองประธาน 

  คุณพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร หรือผูแทน 

3. นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย รองประธาน 

  คุณผุสดี คีตวรนาฎ  

4. อุปนายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย รองประธาน 

  คุณนาตยา เชษฐโชติรส  

5. สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย   รองประธาน 

     คุณสุวรรณา  อุยานันท    

คณะผูเชี่ยวชาญ 

และคณะทำงาน 

คณะผูเชี่ยวชาญ 

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหนง 
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6.  หนังสือพิมพไทยรัฐ     ผูเชี่ยวชาญ 

   คุณธงชัย  ณ นคร  

7.  หนังสือพิมพไทยรัฐ     ผูเชี่ยวชาญ 

     คุณประกิต   หลิมสกุล 

8.  หนังสือพิมพไทยรัฐ     ผูเชี่ยวชาญ 

        คุณชวรงค   ลิมปปทมปาณ ี  

9.  หนังสือพิมพเดลินิวส     ผูเชี่ยวชาญ 

      คุณวรพจน  แสนประเสริฐ 

10.  หนังสือพิมพคมชัดลึก     ผูเชี่ยวชาญ 

        คุณพงศศักดิ์ ใบเงิน 

11.  หนังสือพิมพมติชนรายวัน    ผูเชี่ยวชาญ 

  คุณชาญชัย กายพันธุ 

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหนง ชื่อ-นามสกุล     ตำแหนง 

12.   หนังสือพิมพสยามรัฐ     ผูเชี่ยวชาญ 

        คุณจินตนา  จันทรไพบูลย 

13.  หนังสือพิมพแนวหนา     ผูเชี่ยวชาญ 

        คุณจิระพงศ  เต็มเปยม  

14.   นักขาวอิสระ     ผูเชี่ยวชาญ 

  คุณรุงมณี  เมฆโสภณ 

15.   หนังสือพิมพบางกอกโพสต    ผูเชี่ยวชาญ 

  คุณสนิทสุดา  เอกชัย 

16.   ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล    ผูเชี่ยวชาญ   

  คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

17.   รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล    ผูเชี่ยวชาญ 

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
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18.    คุณชมัยภร  แสงกระจาง   ผูเชี่ยวชาญ 

19.    รศ. มาลี  บุญศิริพันธุ   ผูเชี่ยวชาญ 

  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน       

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

20.   คุณณัฐยา บุญภักดี    ผูเชี่ยวชาญและเลขานุการ 

  มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 

1.  คุณมานิจ  สุขสมจิตร    ประธาน     

2.  คุณนาตยา เชษฐโชติรส   รองประธาน 

3.  ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล   รองประธาน 

4.  คุณประสงค  เลิศรัตนวิสุทธิ์   คณะทำงาน 

5.  คุณรุงมณี  เมฆโสภณ    คณะทำงาน 

6.  คุณสนิทสุดา  เอกชัย    คณะทำงาน 

7.  คุณภัทระ คำพิทักษ    คณะทำงาน 

ชื่อ-นามสกุล      ตำแหนง 
 

ชื่อ-นามสกุล     ตำแหนง 

คณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิง 
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8.   คุณบุญรัตน อภิชาติไตรสรณ   คณะทำงาน 

9.   คุณชวรงค   ลิมปปทมปาณ   คณะทำงาน 

10.  คุณวัสยศ งามขำ    คณะทำงาน 

11.  คุณชมัยภร  แสงกระจาง   คณะทำงาน 

12.  คุณวรพจน  แสนประเสริฐ   คณะทำงาน 

13.  คุณสุวรรณา  อุยานันท   คณะทำงาน 

14.  รศ. มาลี  บุญศิริพันธุ   คณะทำงาน 

15.  คุณมนทกานติ์ เชื่อมชิต   คณะทำงาน 

16.  คุณณัฐยา บุญภักดี    คณะทำงาน 

17.  คุณจิตตมิา ภาณุเตชะ       คณะทำงานและเลขานุการ 

ชื่อ-นามสกุล        ตำแหนง 

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
คุณเทียมใจ  ทองเมือง   

คุณพีรพัฒน ดิลกกัลยากุล 

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง  
จิตติมา ภาณุเตชะ   

ธัญญา ใจดี  

คณะเลขานุการ 
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กนกวรรณ ธราวรรณ. 2548. บันทึกประสบการณของผูหญิงที่ตั้งทองเมื่อไมพรอม.  พิมพครั้ง

ที่ 2. กรุงเทพ : พีเอ็นพี กรุป.   

จิตติมา ภาณุเตชะ. ”แลวเราจะเขาใจกันไดอยางไร.” โพสตทูเดย. (9 กรกฏาคม 2548) : A10. 

จิตติมา ภาณุเตชะ ณัฐยา บุญภักดี สุมาลี โตกทองและดุสิตา พึ่งสำราญ.  2548. การฉาย

ภาพความรุนแรงตอผูหญิง วิเคราะหมุมมองสื่อไทย. กรุงเทพ : มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพ

ผูหญิง.  

ณัฐยา บุญภักดี และดุสิตา พึ่งสำราญ. รายงานวิจัยเบื้องตน “สภาพปญหาและอัตราการทำแทง

ในประเทศไทย” (เอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่อง ‘ทางเลือกของผูหญิงที่ตั้งทองเมื่อไมพรอม 

ภาค 2 ตอนรวมกันสรางทางเลือกใหหลากหลาย’ โรงแรมโซลทวิน กรุงเทพ). 1 สิงหาคม 2545. 

พรชนก อัตถะสัมปุณณะ. 2546. การนำเสนอขาวสตรีบนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐ. 

วทิยานิพนธ  วารสารศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาการสือ่สารภาครฐัและเอกชน  คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง. ”ขอเท็จจริงสุขภาพผูหญิง : การทำแทงที่ไม

ปลอดภัย.” เอกสารเผยแพร. 

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิงครั้งที่ 1. วันที่ 27 

กนัยายน 2547. ณ หองประชมุสมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ.  

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิง ครั้งที่ 2.  วันที่ 18 

ตุลาคม 2547. ณ หองประชุมสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ.  
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รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางการนำเสนอขาวประเด็นผูหญิง ครั้งที่ 6. วันที่ 
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กรุงเทพฯ.  

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางเสนอขาวประเด็นผูหญิง ครั้งที่ 7. วันที่ 25 
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