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พบการสื่อสารความเกลียดชังทั้งในเว็บไซต์และทีวีดาวเทียม การเมือง โดยในเว็บไซต์ “แรงกว่า” 
เสวนา”การสื่อสารความรุนแรงกับผลกระทบต่อสังคม”มีข้อเสนอให้ช่วยกันลดการสื่อสารความเกลียดชัง 
และเพิ่มการแสดงความเห็นทางการเมืองท่ีมีเหตุผล ปราศจากการเหมากลุ่ม และตัดสิน หรือบริภาษรุนแรง 
 

  
 
การศึกษารอบ Hate Speech ในเว็บไซต์การเมืองและทีวีดาวเทียมช่องการเมือง ของมีเดียมอนิเตอร์

เป็นการศึกษา ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความชัดแย้งทางการเมือง คือ 
กรณีการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 วาระ 3 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์
ทางการเมืองอ่ืนอีก ได้แก่ กรณีการชะลอลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 กรณีโหวตล้มค้านค าสั่งศาล
รัฐธรรมนูญ กรณีการโต้ตอบระหว่างนายพานทองแท้ ชินวัตร กับ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผ่านเฟสบุ๊ค และกรณี
ทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง เช่น คดีสนามกอล์ฟอัลไพน์ ฯลฯ 
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 เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยการศึกษาเว็บไซต์การเมือง และทีวีดาวเทียมช่องการเมือง  
 เว็บไซต์การเมือง เลือกศึกษาเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยน ตอบโต้ แสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง และมีการอัพเดทเนื้อหาสม่ าเสมอ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (2) เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (3) เว็บไซต์ของกลุ่มที่ไม่เลือกข้างทางการเมือง ได้แก่ เว็บไซต์ขบวนการเสรีไทย เว็บไซต์พันทิป 
เว็บไซต์ Internet to Freedom เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาไท และเว็บไซต์ประชาทนธิปไตย 
 ทีวีดาวเทียมช่องการเมือง เลือกศึกษารายการจากสถานีที่มีจุดยืนทางการเมืองชัดเจน แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ (1) สถานีที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (2) สถานีที่สนับสนุนกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแหง่ชาติ (3) สถานีที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งสิ้น 4 สถานี ทั้งนี้เลือก
ศึกษาสถานีละ 1 รายการที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม หรือมีการแสดงความคิดเห็นของผู้ด าเนินและผู้ร่วม
รายการที่อาจก่อให้เกิด Hate Speech ได้แก่ รายการประชาชนข่าว (ช่อง Asia Update) รายการคนเคาะข่าว 
(ช่อง ASTV) รายการสายล่อฟ้า (ช่อง Bluesky Channel) และรายการ The Daily Dose (ช่อง Voice TV) 
 วิธีการศึกษา วิเคราะห์ลักษณะการใช้ Hate Speech 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การลดทอนศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ (Dehumanized) คือ การเหยียดหยามหรือเปรียบเทียบคนกลุ่มหนึ่งๆ กับสิ่งที่น่ารังเกียจ ต้อยต่ า 
ด้อยคุณค่า ไร้สิทธิ เช่น การเปรียบเทียบเป็นสัตว์ การเหยียดชนชั้น ฯลฯ (2) การลดคุณค่า (Devalued) คือ 
การกล่าวโจมตี การด่าทอ กลุ่มคน ด้วยคุณค่าด้านลบ มีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความส าคัญ ลดทอนคุณค่า
ของตัวตน ค่านิยม การกระท า และอุดมการณ์ทางการเมืองของคนกลุ่มดังกล่าว เช่น การด่าทอว่าโง่เขลา ชั่ว
ร้ายเลวทราม โหดเหี้ยมอ ามหิต ขี้โกหก ฯลฯ และ (3) การชี้น าสู่ความรุนแรง (Threat) คือ การแสดงออกที่อาจ
น าไปสู่การปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรง เช่น การข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย การกล่าวปลุกปั่นโดยมุ่งหวังให้เกิดความ
รุนแรง การต่อสู้ การปะทะ ฯลฯ 

ประเด็นทางการเมือง  
ที่พบมากในสื่อทั้ง 2 คือ (1) กรณีชะลอลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 และกรณีโหวตล่มค้านค าสั่ง

ศาลรัฐธรรมนูญ (2) กรณีนายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะไม่คืนรถยนต์กันกระสุน (3) กรณีการโต้ตอบระหว่างนายพาน
ทองแท้ ชินวัตร กับ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผ่านเฟสบุ๊ค ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ที่พบในเว็บไซต์การเมือง คือ กรณี
ข่าวพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล กรณีพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เปิดเวที
ปราศรัยที่มีนบุรี และประเด็นอ่ืนๆ ที่พบในทีวีดาวเทียมช่องการเมือง คือ กรณีนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ลงพื้นที่เตรียมรับมือน้ าท่วม กรณีทุจริตคอรัปชั่นของพรรคการเมือง กรณีสหรัฐอเมริกาขอใช้สนมบินอู่ตะเภา 

ผลการศึกษาการใช้ Hate Speech พบว่าเว็บไซต์การเมืองมีการใช้ Hate Speech ทั้ง 3 ลักษณะ 
ได้แก่ การลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ พบ 4 ลักษณะ คือ การเปรียบเทียบกับสัตว์ การเหยียดชนชั้น การ
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เปรียบเทียบกับอมนุษย์ และการเหยียดเชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด การลดคุณค่า พบ 9 ลักษณะ คือ การโจมตีว่าชั่ว
ร้าย/โหดเหี้ยม โง่เขลา ขี้โกหก เห็นแก่เงิน ขี้ขลาด ขี้โกง น่าขยะแขยง/น่ารังเกียจ บ้า/เสียสติ และหน้าด้าน การ
ชี้น าสู่ความรุนแรง พบ 2 ลักษณะ คือ การข่มขู่/อาฆาต และการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง ส่วนทีวีดาวเทียม
ช่องการเมือง พบการใช้ Hate Speech 2 ลักษณะ ได้แก่ การลดทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ พบ 1 ลักษณะ 
คือ การเปรียบเทียบกับสัตว์ การลดคุณค่า พบ 4 ลักษณะ คือ การโจมตีว่าชั่วร้าย/โหดเหี้ยม ขี้โกหก ขี้โกง และ
โง่เขลา 

เมื่อเปรียบเทียบการใช้ Hate Speech ที่พบในสื่อทั้งสอง พบว่า เว็บไซต์การเมืองมีสัดส่วนเนื้อหาที่เข้า
ข่าย Hate Speech มากกว่า และมีลักษณะที่หลากหลายกว่าทีวีดาวเทียมช่องการเมือง นอกจากนี้เนื้อหาที่เข้า
ข่าย Hate Speech ในเว็บไซต์การเมืองจะมุ่งไปที่ทั้งพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองภาคประชาชน ส่วนทีวี
ดาวเทียมช่องการเมืองพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ พบการใช้ Hate Speech ที่น้อยและ
มุ่งไปที่พรรคการเมืองเท่านั้น 
 ในเรื่องนี้ เมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา  พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช.ท่ี
รับผิดชอบงานด้านก ากับดูแลเนื้อหาท่ีเสนอผ่านสื่อ  ได้ให้ความเห็นว่า กสทช. เห็นถึงปัญหาดังกล่าว และ 
ก าลังด าเนินการยกร่างหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมเนื้อหาสื่อการเมืองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะทีวีดาวเทียมและ
วิทยุชุมชน ซึ่งถูกร้องเรียนจากประชาชนเป็นจ านวนมาก โดยระบุว่าหลายรายการมีเนื้อหาเชิงยั่วยุ ปลุกระดม 
ให้ข้อมูลเท็จ และมีอคติอย่างชัดเจน 1 
 พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กล่าวว่า "ส าหรับสื่อหรือผู้จัดรายการที่ฝ่าฝืน ก็จะมีมาตรการตักเตือน 

เชิญมาอบรมให้ความรู้ หรือสั่งหยุดรายการ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ส่วนค าพูดที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 

เช่น หมิ่นประมาท ผู้จัดหรือเจ้าของรายการก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเหล่านั้นด้วย" 

 การศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ครั้งน้ี อยู่บนพื้นฐานการสนับสนุนแนวคิดและวิถีทางสังคมที่

เคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ด้วยข้อห่วงใยว่า ท าอย่างไรให้การสื่อสาร

ความคิดเห็นทางการเมือง ไม่น าไปสู่ความแตกแยก แบ่งฝ่าย และความรุนแรง ดังในประวัติศาสตร์

มนุษยชาติ ที่หลายครั้ง มีการขจัดคนบางกลุ่ม บางเชื้อชาติออกไป มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ เพราะความ

เกลียดชังฝังลึก และเพราะ “ไม่ใช่พวกเรา” 

 

                                                           
1 กสทช.เร่งร่างหลักเกณฑ์คุมสื่อการเมือง หวังลดดีกรี "สงครามสี" ที่มีการปลุกระดมผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน.  กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ วันท่ี 30 กันยายน 2555 
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หลังจากการน าเสนอผลการศึกษา เป็นการ การเสวนา “การสื่อสารความเกลียดชังกับ
ผลกระทบต่อสังคม” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อ านวยการส านักรณรงค์และ
สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการบริหารสถาบันอิศรา และ รศ.ดร.เจษฎ์ 
โทณะวณิก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม น าการเสวนาโดย ผศ .ดร.เอ้ือจิต 
วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมอนิเตอร์ สรุปสาระส าคัญจากการน าเสนอของวิทยากร ได้ดังนี้ 

 
รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อ านวยการส านักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อ
สังคม สสส. 

การสื่อสารความเกลียดชังหรือ Hate Speech นั้นในเชิงวิชาการหรือ
กฎหมายหรือด้านสื่อต้องยอมรับว่าไม่มีนิยามที่เป็นสากลยังเป็นพื้นที่สีเทา (gray 
area) อยู่ระหว่าง Hate Speech หรือ การน าไปสู่การท าร้าย (do harm speech) กับ 
Freedom of expression เมื่อยังไม่ชัดเจนและอยู่ในกรอบอ้างอิงที่ค่อนข้างอ่อนไหว

มาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ความหมายของ Hate Speech ได้อย่างชัดเจน 
ถึงแม้ไม่มีนิยามที่เป็นสากลแต่ในหลายประเทศมองเรื่อง Hate Speech ไปที่กลุ่มอ่อนไหว อ่อนแอ 

ปกป้องตัวเองได้ยาก เช่น ชนกลุ่มน้อย  กลุ่มไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มสีผิวต่างๆ กลุ่มเพศภาวะที่
หลากหลาย กลุ่มความเชื่อศาสนาค่านิยมต่างๆ  เมื่อไปดูรัฐธรรมนูญหรือหลักการในนานาอารยะประเทศจะ
เห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ต้องได้รับการปกป้องความคุ้มครองอย่างเป็นพิเศษ และไม่มีรัฐบาลใด มีอ านาจหรือมีสิทธิ
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อันชอบธรรม ในการเสนอมุมมองต่อคนกลุ่มนั้นอย่างไม่ชอบธรรม จึงสามารถใช้ฐานคิดเดียวกันนี้ ในเรื่อง 
Hate Speech ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง ได้พอสมควร 
 
เนื่องจากไม่มีเส้นเบ่ง Hate Speech ที่ชัดเจน อาจต้องตั้งค าถามต่อสื่อและสังคม ในการตีความผล
การศึกษานี ้คือ 

1) การเกิดขึ้นของ Hate Speech มีนัยยะเป็นวาทกรรม ที่แอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมือง หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 

2) Hate Speech ที่แพร่หลายเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสังคมประชาธิปไตยจริงหรือไม่ ถ้าไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน ์จะระงับได้อย่างไร 

3) Hate Speech ที่เกิดขึ้น จะน าไปสู่เป้าหมายที่เป็นธรรม ชอบธรรมของสังคมส่วนใหญ่ได้หรือไม่ แต่
ถ้าเป็นเพื่อผลประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม ก็ไม่ควรปล่อยให้เกิดการสานต่อ (carry on)  

เพื่อระงับความรุนแรง ไม่ให้ขยายไปสู่การท าร้ายกัน การก ากับให้ Hate Speech ที่มีนัยยะแอบแฝง
และไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อาจต้องใช้ 3 กลไก คือ  

1) ต้องไม่ท าให้เกิดการท าลายศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Human dignity) 
2) ต้องไม่ท าให้เกิด การก าจัดคนบางกลุ่มออกไปจากสังคม เพราะ hate speech เป็นสิ่งชั่วร้ายต่อ 

Inclusive society 
3) ต้องท าให้เกิดการสื่อสารสู่การเคารพซึ่งกันและกันของคนกลุ่มต่างๆ (respect) 
การก ากับดูแล Hate Speech  ในสังคม ต้องให้ความส าคัญ เรื่อง ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Human 

dignity) ต้องเลือกว่าต้องการสังคมแบบ Inclusive หรือ Exclusive   สังคมที่เคารพหรือไม่เคารพกันและกัน 
(Respect or Disrespect Society) 
 อย่างไรก็ดี Hate Speech  อยู่ในพื้นที่สาธารณะ  จึงไม่เห็นด้วยหากจะมีการใช้มาตรการ
เซนเซอร์ ทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การเรียนรู้และช่วยกันระงับ  เช่น 

1) จัดท าคู่มือการท าความเข้าใจและจัดการ Hate Speech เพื่อน าไปสู่สังคมที่ทุกฝ่าย อยู่ร่วมกันได้ 
(inclusive society)  

2) จัดท า Parameter ท่ีจัดแบ่งล าดับ hate speech จากอ่อนสุดไปแก่สุด หรือขั้นที่ยอมให้มีไม่ได้
เด็ดขาด 

3) เปลี่ยนการ “ส่งผ่าน” หรือ pass on hate speech ใน Social media  รวมทั้งวิธีการ “ส่งต่อ” อ่ืน ๆ 
เป็นการสร้างบรรยากาศ หรือ วิถีการถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล เพราะ การสื่อสาร Hate Speech  
ยิ่งมีมากมาก ยิ่งส่งผลให้ ลดการสื่อสารแบบมีเหตุผลเพื่อสร้างความเป็นธรรม ซึ่ง สื่อ มี 
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บทบาทส าคัญ ในการสร้างบรรยากาศการพูดคุยด้วยเหตุผล  
ผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ เป็นเพียงข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ต้องการการตีความ การน าไปพูดคุย

กันต่อ เพื่อผลในการพัฒนาคุณภาพสังคมให้อยู่ร่วมกันได้ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันที่ไม่
ค่อยวิตกกังวลกับเรื่องการสร้างความรังเกียจเดียดฉันท์  ไม่ค่อยรู้สึกกับการใช้อ านาจเหนือคนกลุ่มอ่ืน เมื่อ
ความกังวลและความรู้สึกต่อเรื่องนี้มีน้อย การใช้ Hate Speech เพื่อสร้างความเกลียดชังต่อกันจึงเกิดได้ง่าย 

สุดท้าย ต้องตั้งค าถามว่า “เราต้องการเป็นสังคมที่ใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดทางเลือก 
(Language of Choice) ใช้การสื่อสารเพื่อสิทธิที่พึงมีต่อกันและกัน (Language of Rights) หรือ เรา
ต้องการใช้การสื่อสาร เพื่อสร้างความเกลียดชังกัน ในสังคม” 
 
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการบริหาร สถาบันอิสรา  

ถ้อยค าที่สร้างความเกลียดชัง มีในสังคมไทยมาช้านาน เหตุการณ์ที่สร้าง
ความเกลียดชังชัดเจนที่สุด คือช่วง 6 ต.ค.2519 ท่ีมีการใช้สื่อและการสื่อสาร จนท า
ให้เชื่อว่า คนที่อยู่ในธรรมศาสตร์เป็นพวกคอมมิวนิสต์ ท าลายสถาบัน ผลที่ตามมา
คือ มีการตอกอก เผาไฟกันกลางสนามหลวง หลังจากนั้น ยังคงมีเหตุการณ์เช่นนี้
เกิดขึ้นอีก เช่น เหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535  จนมาถึงการรวมตัวขับไล่ทักษิณ ที่
กลุ่มพันธมิตรก่อต้ังช่องทีวีการเมือง ช่วงรัฐบาล “สมัคร-สมชาย” ช่วงเกิดทีวีเสื้อแดง ช่วงเหตุการณ์เมษาปี
2552และ2553 ฯลฯ ซึ่งถ้าสามารถตามเก็บค าพูดที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในช่วงเวลาเหล่านี้  ผ่านทาง Social 
media หรือ YouTube ได้ จะสามารถน ามาใช้นิยามเพื่อสร้างความหมาย Hate Speech ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ 
ทั้งยังท าให้ชัดเจนว่า การแบ่งกลุ่มเพื่อสื่อสารความเกลียดชัง จนมีความพอใจหรือไม่รู้สึกเสียใจ เมื่อมี
การกระท ารุนแรงหรือเกิดผลทางร้ายกับกลุ่มที่เกลียดชัง หรือ กลุ่มที่ไม่ใช่ “พวกเดียวกัน” นั้น เป็น
การสร้างนิสัยหรือความรู้สึกสังคมที่คุ้นชินกับความรุนแรง 

อย่างไรก็ดี ไม่เห็นด้วยกับการก ากับดูแลด้วยการเซ็นเซอร์ หรือ การระงับการเผยแพร่ นอกจากใน
เหตุการณ์พิเศษ เช่น ภาวะสงคราม แต่ยังมีกฎหมายประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ที่บางมาตราบอกว่าผู้มี
อ านาจหน้าที่ สามารถปิดรายการด้วยวาจาได้ ซึ่งถ้าปล่อยให้อ านาจในลักษณะนี้เกิดขึ้น ต้องมีการประกาศให้
ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้ดุลพินิจสั่งปิดรายการ แต่อนุญาตให้สั่งปิดได้กรณีมีค าพูดใน
ลักษณะที่ยุยงให้ไปฆ่าคน ไปถล่มหรือไปเผา เพราะเคยมีตัวอย่างในต่างประเทศที่การพูดในลักษณะนี้สามารถ
น าไปสู่ความรุนแรงได้ 

สิ่งที่เห็นชัดอีกอย่างคือ การสร้างความเกลียดชังด้วยการฆ่ากัน ที่เริ่มต้นจากการสร้างนิยามความเป็น
กลุ่มของตน และกลุ่มที่ไม่ใช่พวกตน เช่นเหตุการณ์ที่ตากใบ มีคนตาย 78 ศพ ภายในคืนเดียว เหตุจากการ
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ปลูกฝังความคิดว่าคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่มนุษย์ สามารถโยนคนขึ้นไปบนรถบรรทุกซ้อนกัน 5 ชั้น จนมีคนเสียชีวิต 
แต่สังคมไทยโดยรวมกลับรู้สึกเฉย ต่างจากคนอีกกลุ่มที่มองการตายเกือบ 80 ศพเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศ 
เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ จนท าให้สถานการณ์ทางภาคใต้รุนแรงขึ้น เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะ ความรู้สึกว่า ถ้า
ไม่ได้เป็นพวกเดียวกัน คุณค่าความเป็นมนุษย์ จะไม่เท่ากัน ทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกัน  

สิ่งที่เห็นด้วย คือ ไม่ควรใช้กฎหมายบังคับโดยตรง เพราะมีเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียจ านวนมาก ถ้าน า
กฎหมายไปไล่ก ากับดูแล ต้องใช้ต้นทุนในการตามปิดเว็บไซต์เหล่านี้มหาศาล สิ่งที่ควรท า คือ การสร้างกติกา
ในการใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี ้ให้มีความเข้าใจร่วมกันว่าอะไรถูกอะไรผิด  

ผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์เป็นผลการศึกษาที่ดีแม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ควรเพิ่มช่องทางในการ
เผยแพร่ เพราะจะช่วยจุดประกายให้สังคมได้คิด โดยเฉพาะสื่อมวลชนควรช่วยกันเผยแพร่ 
 

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสยาม  

Hate Speech หรือค าพูดที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง การให้ร้าย หรือท าให้
เกิดประเด็นปัญหาขึ้นในสังคม เมื่อพิจารณาตามหลักอาชญาวิทยา ค าพูดลักษณะนี้ 
ต้องมีการอนุญาตให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการแสดงความรู้สึกไม่พอใจ การร้องเรียนหรือ
กล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความรู้สึกภายในที่ซ่อนอยู่ลึกๆ  Hate Speech  
เปรียบเสมือน การระบายออก เช่น ในเรือนจ าให้นักโทษได้ใช้พลังไประบายออกใน

การเล่นกีฬา  
การคุม Hate Speech  ไม่ให้เกิดผลกระทบ ต้องไปคุมที่ action หรือ การกระท า กล่าวคือ ต้องไม่ให้ 

Hate Speech สร้างการกระท าที่รุนแรง ตามมา  
แต่การจะแบ่งแยกว่า ลักษณะใดที่เกินเลย อาจท าได้ยาก ทั้งประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ว่าด้วยการดู

หมิ่นสาธารณะ มีแต่การดูหมิ่นต่อบุคคล สิ่งที่ท าได้คือใช้ค าพิพากษาศาลฎีกา เทียบกับการดูหมิ่นหรือหมิ่น
ประมาทสาธารณะว่าสิ่งที่พูดก่อให้เกิด 3 สิ่งนี้ขึ้นมาหรือไม่ คือ 1) เกิดการดูถูก ก็คือ การลดทอนศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์  2) ท าให้เสื่อมเสียทางใดทางหนึ่ง ก็คือ การลดคุณค่า  3) ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ก็คือ การชี้น าสู่
ความรุนแรง เช่น ถ้าในค าพิพากษาศาลฎีการะบุว่าการด่าใครว่าไอ้ควายถือเป็นการดูหมิ่นบุคคล  หากเป็นการ
กล่าวโดยยกขึ้นเป็นพวกแทนที่จะกล่าวว่าเพียงคนเดียว เช่น  ด่าว่าเป็นพวกควาย จึงเข้าข่ายการดูหมิ่น
สาธารณะ  แต่ถ้าใช้ค าในระดับว่าน่าเกลียด น่าทุเรศ แบบนี้ต้องปล่อยไป เพราะหากห้ามพูดสิ่งเหล่านี้เลย จะ
ท าให้จากเสียงที่เบา ถูกเก็บกด จะกลายเป็นเสียงระเบิดท่ีดังในต่อมาได้ 
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การจะท าให้ Hate Speech  ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ  ต้องท าโดย “การตัดตอน” Hate Speech  
ด้วยวิธีการ เช่น 

1) การจัดให้มีการพูดคุย การเสวนา เพื่อแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ ร่วมกันหาทางออก 
2) การด าเนินการให้บุคคล หรือ กลุ่มที่ใช้ Hate Speech  ต้องรับผิดชอบ เพราะถือว่า ผู้พูดเป็น

ต้นเหตุที่น าไปสู่การกระท า เช่น ขณะมีคนก าลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตาย ผู้ที่พูดยุให้กระโดดต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ 

3) สุดท้าย สิ่งที่จะท าให้ Hate Speech ลดน้อยลง คือ สังคมต้องสร้างความเป็นธรรมอย่างแท้จริง 
ท าให้เห็นว่าปัญหาต่างๆมีกลไกในการจัดการ ถ้ามีกลไกในการจัดการที่ดี ทุกฝ่ายพอใจ ต่อให้มี
การใช ้ Hate Speech มากเท่าไร ก็จะไม่เป็นผล เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ 

 
ต่อจากนั้น เป็นการแสดงความเห็นจากผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา สรุปได้ ดังน้ี 

นายประวิทย์ โรจนพฤกษ์ จากหนังสือพิมพ์ The Nation 
 

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องพูดถึงผลพวงของ Hate Speech  แต่การ
เซนเซอร์คงไม่ได้ผล เพราะผู้ใช้ก็จะคิดค้นค าใหม่มาใช้แทน อาจจะต้องมีการฟ้องร้อง
ให้เห็นเป็นตัวอย่างในกรณีมีการสื่อสารหรือการพูด ที่เป็นอันตรายอย่างชัดเจน (do 
harm speech)  
 

ในเรื่อง Hate Speech การสร้างภูมิต้านทาน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในเหตุการณ์ส าคัญ 
เช่น ช่วงหลังรัฐประหาร ต้องให้มีการยอมรับการพูดความจริง  

ย้อนกลับไปเมื่ออดีตท่ีมีโอกาสไปท าข่าวกรณี “ตากใบ" ได้อยู่ร่วมพิธีฝังศพประมาณ 20 ศพ รู้สึกสลด
ใจอย่างยิ่ง แต่เห็นว่าคนในสังคมจ านวนมาก ไม่เป็นเดือดเป็นร้อน ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่ง 

 ในเหตุการณ์รุนแรง ช่วงพฤษภาคม ปี 2553 ที่คุณประสงค์บอกว่าคนเสื้อแดงยอมรับไมได้ แต่ก็ต้อง
ยอมรับอีกด้านว่ามีคนเป็นล้านที่มองว่าถูกต้องแล้วที่คนเหล่านั้นต้องตาย  

ที่มาของ Hate Speech  มาจากสภาพการต่อสู้ทางการเมืองที่เป็นเรื่องความเกลียดชัง ไม่ใช่
การแข่งขัน แต่เป็น Political hatred อาจเรียกได้ว่ามีอยู่ในเกือบทุกฝ่าย จึงควรรีบสร้างขันติ และ
ความรู้เท่าทัน Hate Speech  ผ่านสื่อ สสส.ควรรณรงค์ให้เห็นผลลบของ Hate Speech  เพราะการ
เซนเซอร์จะไม่มีที่สิ้นสุด แต่สุดท้ายก็พาสังคมไปสู่เรื่องเผด็จการ สังคมไทยก าลังเป็นประชาธิปไตย
ได้ในระดับหนึ่ง เราต้องเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับเสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ให้ได้ 
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องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) หรือแม้แต่ปฏิญญาต่างๆ มี
ความพยายามที่จะตีความโดยยึดหลักปฏิญญาสากลข้อ 19 ว่าด้วยเรื่องสิทธิ
มนุษยชน เกี่ยวกับเรื่องการก ากับสิทธิเสรีภาพในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน การใช้ค าว่า
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน(public order) เรื่องของการดูหมิ่นศาสนา ถึงแม้
ไม่เกี่ยวกับเรื่อง Hate Speech โดยตรง แต่สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ นอกจากนี้การ
ยอมรับเรื่อง Hate Speech แต่ละประเทศมีเกณฑ์ต่างกัน เพราะบริบทหรือวิธีคิดไม่เหมือนกัน เช่น การบอกว่า
มันทุเรศในประเทศตะวันตกเขาไม่ถือว่าเป็น Hate Speech เพราะตัดสินค่อนข้างล าบาก และก่ ากึ่งระหว่าง
การลิดรอนสิทธิเสรีภาพ  

สิ่งที่สื่อพูดถึงค่อนข้างมากคือ เรื่องประชาคมอาเซียน ซึ่งสมาคมนักข่าวพยายามท าความเข้าใจเรื่อง
ประชาคมอาเซียนกับสื่อมวลชน จึงอยากฝากให้มีเดียมอนิเตอร์ศึกษาเรื่องนี้ในประเด็น “มุมมองของสื่อไทยต่อ
ประเทศเพื่อนบ้าน” ว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอออกไปขาดมุมมองที่ท าให้สังคมเข้าใจหรือรู้เท่าทันเรื่องการเป็นอาเซียน
หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าท า แต่อาจต้องคุยรายละเอียดว่าจะท าอย่างไร ยอมรับว่าผลการศึกษาของมีเดีย
มอนิเตอร์ตลอด 7 ปี ดีมาก แต่อาจจะต้องเพิ่มช่องทางการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความเข้าใจอย่างทั่วถึง 
 
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ านวยการส านักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส. 
 ปฏิญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ ที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เรื่อง Hate Speech ได้
เช่น Freedom of Expression,  Discrimination, Respect to fair use, Human Rights Abused etc. 
  

ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพวัฒนา คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มีงานวิจัยท่ีจะน ามาเทียบเคียงกับ Hate Speech ได้ คือ 
Political Tolerance เป็นงานวิจัยต่างประเทศที่เป็นคดีทางการเมือง ซึ่ง
อาจเป็นแนวทางในการสร้างสันติ ให้คนที่มีความคิดเห็นทางการเมือง

ต่างกัน ยอมรับกัน หลังจากที่คนไทยเกลียดกันมานานแล้ว ไม่อยากคิดตามค าท านายของ คาร์ล มาร์กซ์ คือ 
การยกพวกตีกัน การฆ่าฟันกันเอง  

 


