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บทคัดย่อ

  ในสังคมไทยปัจจุบันมีสถานการณ์ความขัดแย้ง-ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก ผู้สื่อข่าวจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ว่าความขัดแย้งกับความรุนแรงนั้นมีความแตกต่างกัน เพื่อน�าความรู้นี้ไปใช้ในการคัดเลือกข้อมูลมาน�าเสนออย่างเหมาะสม โดยสรุป 
ความขดัแย้งนัน้เป็นธรรมชาต ิไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ และสงัคมจ�าเป็นต้องมคีวามขดัแย้งในระดบัทีเ่หมาะสมเพือ่ให้สงัคมเจรญิก้าวหน้า 
แต่ในทางกลับกันความรุนแรงนั้นไม่เป็นธรรมชาติ และสามารถลด หรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ เมื่อเข้าใจดังนี้แล้วผู้สื่อข่าวจะต้องใช้
วจิารณญาณพจิารณากลัน่กรองข้อมลูให้ละเอยีดรอบด้านมากขึน้ เพือ่เป็นการช่วยรกัษาระดบัความขดัแย้งให้เหมาะสมเอือ้แก่การพฒันา 
และเพื่อลดระดับความรุนแรงในสังคมให้น้อยลง

Abstract

 It is obvious that conflicting and violent situations continue to occur in the Thai society these days that reporters 
need to catch up with. It is also important that reporters must understand the differences between these two terms and 
make use of this understanding for their news reports. In fact, conflict comes naturally and is unavoidable. Each society 
has to encounter a suitable level of conflict in order to maintain growth and prosperity. On the other hand, violence is a 
man-made occurrence that can be diminished or prevented. As such, reporters should take these differences into account 
while contemplating and filtering information more carefully so that conflict is maintained at the appropriate level and 
violence is cut to a minimum.  

 

ภาพที่ 1 การปะทะกันระหว่าง “นปช. เสื้อแดง” กับ “ต�ารวจ” ที่แยกราชประสงค์
ที่มา:  http://www.fwdder.com/topic/234269                                                                                                                                                                        
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ศอฉ. ขดีเส้นตายม๊อบเสือ้แดงออกจากราชประสงค์ก่อนบ่าย 3 นี้                                                    
 ศูนย์อ�านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้ออก
ประกาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) 
หรือทีวีพูล เรื่อง ให้ออกจากพื้นที่ชุมนุมโดยด่วน ซึ่งเป็นการย�้า
รายละเอียด 3 ข้อที่เคยประกาศเมื่อวานนี้ (16 พฤษภาคม) ที่ผ่าน
มาว่า 1. ศอฉ. ขอให้ผูช้มุนมุเดนิทางออกจากพืน้ทีโ่ดยด่วนภายใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 15.00 น. 2. ผู้ที่สมัครใจเดิน
ทางออกจากพื้นที่ชุมนุมภายในเวลาที่ก�าหนดเจ้าหน้าที่จะอ�านวย
ความสะดวกให้ท่านเดินทางกลับภูมิล�าเนาของท่านโดยปลอดภัย 
และ 3. หากผู้ใดยังอยู่ในพื้นที่การชุมนุมจะมีความผิดที่มีโทษจ�า
คุกสูงสุด 2 ปี การอยู่ในพื้นที่ชุมนุมยังเป็นภัยต่อท่าน เพราะกลุ่ม
ก่อการร้ายก�าลังท�าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ชุมนุม                            
ที่มาของข่าว: http://news.thaihealth.net/         
                                                                                                                                                      
เสื้อแดงเมิน ศอฉ. ขีดเส้นตายออกจากพื้นที่ชุมนุมภายใน 3 โมง

เย็นวันนี้                                                    
 ผู้สื่อข่าวทีเอ็นเอ็น 24 รายงานเวลา 12.20 น. วันที่ 17 
พฤษภาคมว่า ตามที่ศูนย์อ�านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ศอฉ.) ประกาศให้ผูช้มุนมุออกจากพืน้ทีช่มุนมุสีแ่ยกราชประสงค์ 
ภายในเวลา 15.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม มิฉะนั้นจะมีโทษจ�าคุก
สูงสุด 2 ปี นั้นแกนน�าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง
ชาต ิ(นปช.) ไม่หนกัใจแต่อย่างใด โดยจะอยูช่มุนมุต่อไป แต่พร้อม
จะเจรจากับรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขรัฐบาลจะต้องหยุดใช้ก�าลังกับผู้
ชุมนุม
ที่มาของข่าว: http://news.thaihealth.net/              
        
โจรใต้วางระเบิดทหารที่เจาะไอร้องเจ็บ 3 นาย

 นราธวิาส - คนร้ายลอบวางระเบดิ และยงิถล่มซ�้าเจ้าหน้าที่
ทหารสังกัด ร้อย ร.15114 ฉก.นราธิวาส 31 บนถนนสายเจาะไอ
ร้อง-ป่าไผ่ ขณะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากฐาน เพื่อเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ รปภ. สถานีรถไฟเจาะไอร้อง ท�าให้เจ้าหน้าที่ทหาร
ได้รับบาดเจ็บ 3 นาย
ที่มาของข่าว: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.
aspx?NewsID=9530000184794

เขมรจวกไทย ไม่จริงใจแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 มีรายงานข่าวว่า นายกอยเกือง โฆษกกระทรวงต่าง
ประเทศกมัพชูา แสดงความไม่พอใจกรณกีารให้สมัภาษณ์ผ่านสือ่
ไทยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.
ทบ.) ว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมเจบีซี กรณีพิพาทพื้นที่ไทย 4.6 

ตารางกิโลเมตร บนเขาพระวิหาร ที่เมืองบอกอร์ ประเทศ
อนิโดนเีซยี ในต้นเดอืนเมษายนนี ้โดยให้เหตผุลว่า ไม่ต้องการร่วม
การประชมุทีจ่ดัขึน้ในประเทศที ่3 นัน้ โฆษกกระทรวงต่างประเทศ
กัมพูชา ระบุว่า การกระท�าดังกล่าว เป็นเล่ห์กลอีกครั้งของฝ่าย
ไทย ทีแ่สดงให้เหน็ว่าไทยไม่ต้องการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งกรณี
ดังกล่าว
ที่มาของข่าว: http://www.norsorpor.com/

บทน�า 
 ตัวอย่างข่าวที่ยกมาเป็นเพียงบางส่วนของความขัดแย้งที่
ปรากฏขึ้นมากมายในสังคมที่มีความซับซ ้อนวุ ่นวายของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งความขัดแย้งนั้นมีทั้งระดับภายใน
ประเทศ และระดับระหว่างประเทศ  
 จากความซบัซ้อนวุน่วายทีม่ากขึน้ของสงัคม ส่งผลให้เกดิ
ความขัดแย้งต่างๆ ทวีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นผู้ที่ท�าหน้าที่
สื่อมวลชนในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวจึงจ�าเป็นต้องน�าเสนอ
สถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆ เหล่านั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้
ประชาชน และผูเ้กีย่วข้องต่างๆ ได้รบัทราบ เกดิความเข้าใจ  และ
เกิดความร่วมมือร่วมใจกันหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ความขดัแย้งเหล่านัน้ ก่อนทีจ่ะลกุลามกลายเป็นความ
รุนแรงต่อไป
 ผูส้ือ่ข่าวในฐานะเป็นผูก้ลัน่กรองข้อมลูเบือ้งต้น จงึมคีวาม
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความ
ขดัแย้งและความรนุแรงว่าแตกต่างกนัอย่างไร” เพือ่จะได้คดัเลอืก
ข้อมูลที่จะน�าเสนอได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการน�าเสนอ
ข้อมลูทีจ่ะเป็นชนวนให้เกดิความขดัแย้ง ก่อความรนุแรงแตกแยก
ขึ้นในสังคม 

แนวคิดความขัดแย้ง (Conflict)

 ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง
 Webster Dictionary ได้อธบิายว่า ความขดัแย้ง (Conflict) 
มาจากภาษาละตนิ คอื “Confligere” ซึง่แปลว่า การต่อสู ้ (Fight) 
การท�าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงรอยต่อกันหรือเข้ากันไม่ได้ 
(Incompatible) ตรงกันข้ามกัน (Opposition) ความพยายามที่
จะเป็นเจ้าของ การเผชิญหน้า เพื่อมุ่งร้าย การกระท�าที่ไปด้วยกัน
ไม่ได้ คอื มลีกัษณะตรงกนัข้าม คอื การไม่ถกูกนัเมือ่บคุคลมคีวาม
คิด ความสนใจ ความต้องการ หรือการกระท�าที่ไม่เหมือนกัน    
(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, ม.ป.ป.)                                                                                                   
 ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น  
เมือ่บคุคลหรอืทมีมคีวามเหน็ไม่สอดคล้องกนั ความขดัแย้งถอืเป็น
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เหตกุารณ์ธรรมดาทีเ่กดิขึน้ในการอยูร่่วมกนัหรอืท�างานร่วมกนั คน
โดยทั่วไปมักนึกถึงความขัดแย้งในเชิงท�าลาย แต่เป็นที่ยอมรับกัน
ว่าหากความขดัแย้งเกดิขึน้ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ ความขดัแย้งนัน้
จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ (กุญชรี ค้าขาย, ม.ป.ป.)       
 ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือการก
ระท�าที่ขัดกันทั้งภายในตนเอง ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม 
ซึ่งมีผลท�าให้เกิดการแข่งขัน หรือการท�าลายกัน (สิทธิพงศ์  สิทธิ
ขจร, 2535)                                                                                                                                    
 ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย หรือวิธีการ หรือทั้งสองอย่าง แต่
เป็นการพึง่พาอาศยัในทางลบ อาจกล่าวอย่างกว้างๆ ได้ว่า ความ
ขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับ
ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริง หรือศักยภาพที่จะ
เกิดตามต้องการ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540)
 จากความหมายทั้งหมดที่ได้ศึกษามาสามารถจะประมวล
ได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง การกระท�าที่ไม่ลงรอย ขัดขืน หรือ
ต่อต้านกัน เป็นการต่อสู้ดิ้นรนระหว่างผู้ที่ไม่ลงรอยกัน (ทั้งบุคคล
หรือกลุ่ม) ในด้านความต้องการ ความปรารถนา ความคิด และ
ผลประโยชน์ ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มที่เผชิญหน้า
ไม่สามารถหาข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายได้ เป็นกระบวน
การหนึง่ทีเ่ริม่ต้นเมือ่กลุม่หนึง่รบัรูว่้าตนถกูท�าลายจากกลุม่อืน่หรอื
ส่อเค้าว่ากลุ่มอื่นตั้งท่าจะท�าลายตน
 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง แนวคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง แบ่งได้ชัดเจนเป็น 3 แนวคิดคือ (สิทธิพงศ์  สิทธิ
ขจร, 2535)
 1. แนวคดิดัง้เดมิ (Traditional View) ถอืว่า ความขดัแย้ง
เป็นสิ่งไม่ดี และเป็นผลร้าย เป็นสัญญาณของความผิดพลาดบาง
อย่าง หรือเป็นความล้มเหลว คนส่วนมากจึงหลีกเลี่ยง และกลัว
การมีความขัดแย้ง ความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่ต้องเก็บกด หลีกเลี่ยง 
หรือก�าจัดให้หมดไป 
 2. แนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations View) 
ยนืยนัว่า ความขดัแย้งอาจจะเกดิขึน้ตาม ธรรมชาต ิและหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ มุมมองด้าน
มนุษยสัมพันธ์ จึงสนับสนุนการยอมรับความขัดแย้ง โดยอธิบาย
ไว้ว่า เหตผุลของการมคีวามขดัแย้ง เพราะไม่สามารถถกูก�าจดัได้ 
และความขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์ได้บ้างในบางเวลา  
 3. แนวคิดใหม่ (Contemporary View) ประยุกต์มาจาก
แนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ ถือว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่มีใน
สงัคม และเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได้ มทีัง้คณุและโทษ ความ
ขัดแย้งจึงมิใช่สิ่งแปลกประหลาดหรือสิ่งที่น่ารังเกียจแต่เป็นสิ่งที่

ควรศึกษาให้เข้าใจจนสามารถใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งได้ 
โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย ต้องอาศัยความขัดแย้งเป็น
เครือ่งหล่อเลีย้ง เพราะจากการขดัแย้งนัน้จะเกดิมตอินัถกูต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมืองอย่างแท้จริง ซึ่งตรงกับ
แนวคดิทีว่่า ความขดัแย้งบางอย่างจ�าเป็นต้องมเีพือ่เป็นการกระตุน้
ให้ไม่เฉื่อยชา และมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่ความขัดแย้ง
นั้นจะต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะ ไม่สูงหรือต�่าเกินไป เพื่อให้เห็น
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น อาจเปรียบเทียบความขัดแย้งเหมือนกับ
สัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง ซึ่งคนโบราณพยายามหลีกหนี หรือฆ่าทิ้งเสีย
เพราะกลัวอันตราย แต่คนปัจจุบันพยายามศึกษาให้เข้าใจ
ธรรมชาตขิองสตัว์ดรุ้าย แล้วน�ามาเลีย้งมาฝึกให้เชือ่ง จนสามารถ
คุมพฤติกรรมและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้
 สาเหตุของความขัดแย้ง อรุณ รักธรรม (2531, 787-796 
อ้างถงึใน วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ,์ ม.ป.ป.) ให้ความเหน็ว่า สาเหตุ
ของความขัดแย้งมีหลายประการ ได้แก่                                                                   
 1. เนื่องจากความแตกต่างกันในการรับรู้ ข้อมูลหรือข้อ
เท็จจริง ท�าให้เข้าใจไปคนละด้าน อันเป็นสาเหตุท�าให้การตัดสิน
ใจและพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกันไปด้วย 
 2. เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันออกไป ท�าให้
คนเหล่านัน้เลอืกวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั ยงัผลให้เกดิความขดัแย้ง
ในที่สุด 
 3. ค่านิยมของคนแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างของค่า
นิยมนี้ จะท�าให้วิถีแห่งความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติแตก
ต่างกนัออกไป หรอืยากทีจ่ะท�าให้เกดิความกลมกลนืกนั อนัจะน�า
ไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด 
 4. ระบบโครงสร้างของสังคมที่อยู ่อาจเป็นเหตุน�าไปสู่
ความขัดแย้ง ทั้งนี้เพราะการจัดโครงสร้างอาจไปขัดกับความรู้สึก
หรือพฤติกรรมของคนบางพวกบางกลุ่มได้ เช่น โครงสร้างแบบ
ระบบราชการ การมีล�าดับขั้นบังคับบัญชา อาจไปบั่นทอนความ
อิสระในความคิดริเริ่มของคน หรือการแบ่งงานกันท�า   ท�าให้คน
ต้องจ�าเจอยูใ่นงานทีม่ขีอบเขตจ�ากดั หรอืกรณกีารเน้นความลบัใน
ทางราชการ ก่อให้เกดิความแตกต่างในข้อเทจ็จรงิระหว่างสมาชกิ 
หรือการเน้นกฎระเบียบท�าให้สมาชิกรู ้สึกอึดอัด ไร้อิสรภาพ  
เป็นต้น
 5. การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัว
บุคคล โครงสร้าง หรือเป้าหมาย จะน�าไปสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้
เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมกระทบต่อการยอมรับ และผล
ประโยชน์ของคน ดังนั้น ระดับการเปลี่ยนแปลงยิ่งมีมากเท่าไร 
โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งก็มีมากเท่านั้น
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 6. พฤตกิรรมส่วนบคุคล มผีลท�าให้เกดิความขดัแย้ง ทัง้นี้
เพราะพฤติกรรมของบุคคลจะน�าไปสู่สัมพันธภาพ ดังนั้น ถ้า
พฤติกรรมของคนไม่แตกต่างกันมากนัก โอกาสเกิดความขัดแย้ง
ก็น้อยลง
 นอกจากนี้ กุญชรี ค้าขาย (ม.ป.ป.) ยังระบุเพิ่มเติมถึง
สาเหตุของความขัดแย้ง คือ                                                                                                                                     
 1. การตกอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน สิ่งแวดล้อมที่ล้อม
รอบตัวสมาชิกแต่ละคนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ขึ้นมาได้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนที่ท�าให้สมาชิกมีลักษณะ
ต่างกันออกไป 
 2. การมีผลประโยชน์ขัดกัน คือ ความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างความต้องการ และแสดงออกเป็นพฤติกรรมให้เห็นอย่าง
เปิดเผย    
 3. การมีความคาดหวังในบทบาทต่างกัน เมื่อคนมาอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มนั้น ตามธรรมชาติแล้วต่างคนต่างจะคาดหวังใน
พฤตกิรรมซึง่เป็นบทบาทของอกีฝ่ายหนึง่ เมือ่ไม่เป็นไปตามทีค่าด 
ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น                                                                                                                                          
 4. การมอีคต ิพฤตกิรรมต่างๆ ทีค่นคนหนึง่แสดงออกมา
ต่อคนอื่นๆ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกส่วนตัวของคนผู้นั้น 
ความขัดแย้งอันเกิดจากอคตินี้เป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึก
ส่วนตวัทีไ่ม่ดต่ีอกนั และแสดงออกมาให้เหน็ในขณะทีม่กีารตดิต่อ
สื่อสารกันจนเป็นเหตุให้ก้าวร้าวกัน                                       
 ประเภทของความขัดแย้ง ความขัดแย้งแบ่งออกได้เป็น
หลายประเภทแล้วแต่จะใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  แต่ในที่นี้
จะแบ่งประเภทความขดัแย้งโดยน�าเอาบคุคลทีเ่กีย่วข้องเข้ามาเป็น
เกณฑ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน (กุญชรี ค้าขาย, ม.ป.ป.)
 1. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพบทาง
เลือกหลายๆ ทางและต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง
 2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็น
ไม่สอดคล้องกัน
 3. ความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม เกิดขึ้นเมื่อ
มีสมาชิกกลุ่มไม่ท�าตามข้อตกลงของกลุ่ม
 4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือทีม เกิดเมื่อแต่ละทีมมี
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และต้องขึ้นอยู่กับกันและกันในการ
ท�างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น
 5. ความขัดแย้งระหว่างองค์กร เกิดขึ้นจากระบบการ
แข่งขันเสรีและจากการแข่งขันก็น�าไปสู่ความขัดแย้ง
 

 ผลของความขัดแย้ง มี 2 ลักษณะ คือ แง่บวก (Positive 
Consequences) และแง่ลบ (Negative Consequences) 
หมายความว่า ความขดัแย้งอาจเป็นลกัษณะในทางสร้างสรรค์หรอื
ท�าลาย ถ้าหากมีความขัดแย้งมากเกินไป ผลที่ตามมาก็จะเป็นไป
ในทางลบ อาจกลายเป็นความรุนแรงได้ ความขัดแย้งอยู่ในจุดที่
เหมาะสมก็จะเกิดผลในทางบวก ซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์                                     
ความขัดแย้งที่ส่งผลในทางบวก (Positive Consequences) คือ  
 ความขัดแย้งที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ 
สร้างแรงจูงใจในการท�างาน ท�าให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ เกิด
การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเป้าหมายเดมิทีไ่ม่สอดคล้องกบัความเป็น
จรงิ เกดิแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืท�าให้เกดิ 
คุณภาพในการตัดสินใจ ส่งผลให้ความตึงเครียดลดลง กระชับ
ความสัมพันธ์ของบุคคลให้ดีขึ้น เกิดการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รู้จักการปรับตัว และการประสานงานร่วมกัน 
คุณภาพชีวิตการท�างานดีขึ้น (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, ม.ป.ป.)                                                                                                   
 ความขดัแย้งทีส่่งผลในทางลบ (Negative Consequences)  
คอื ความขดัแย้งทีน่�าไปสูค่วามตงึเครยีดมากขึน้ หรอืมผีลกระทบ
ต่อสขุภาพจติ ท�าให้เกดิการสญูเสยีทรพัยากรและเวลามากเกนิไป 
เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้น ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นฝ่ายชนะ (Winner) และอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ 
(Loser) ลกัษณะเช่นนีม้ผีลท�าลาย ก่อให้เกดิความรนุแรงแตกแยก
ได้ น�าไปสู ่ความยุ ่งเหยิงและไร้ซึ่งเสถียรภาพในท้ายที่สุด             
(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, ม.ป.ป)   

สรุปความขัดแย้งมีแง่บวกและแง่ลบ

ภาพที่ 2 สรุปความขัดแย้งมีแง่บวกและแง่ลบ ดัดแปลงจากภาพ
สรุปความขัดแย้งมีทั้งคุณและโทษของสิทธิพงศ์  สิทธิขจร โดย
ขจรจิต บุนนาค
ที่มา: http://www.moe.go.th/wijai/conflict.doc 
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แนวคิดความรุนแรง (Violence) 

 ความรุนแรง (Violence) หมายถึง

 องค์การสหประชาชาติ (2544) ได้ให้ความ
หมายของความรุนแรงไว้ว่าเป็นการกระท�าใดๆ ที่
เป็นเหตุหรือเป็นสิ่งที่โน้มน้าวให้เกิดความทุกข์
ทรมาน 
 องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization (WHO)) ได้นิยามความรุนแรงไว้ว่า 
หมายถึง การจงใจใช้ก�าลังหรืออ�านาจทางกายเพื่อ
ข่มขู่ หรือกระท�าต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อกลุ่มบุคคล 
หรอืชมุชน ซึง่มผีลท�าให้เกดิหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะมผีล
ให้เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ 
หรือเป็นการยับยั้งการเจริญงอกงามหรือการกีดกัน
หรือปิดกั้น ท�าให้สูญเสียสิทธิบางประการ และขาด
การได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ (ส�านักงานพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, ม.ป.ป.)
 ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมหรือการ 
กระท�าใดๆ ก็ตามที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทาง
ร่างกาย วาจา จิตใจ หรือทางเพศ และน�ามาซึ่ง
อันตรายหรือความทุกข์ทรมานต่อผู้ถูกกระท�าทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ (จิราวรรณ ดีเหลือ, ม.ป.ป.)
 ความรนุแรง หมายถงึ การทีก่ระท�าการใดๆ 
ทีเ่ป็นการล่วงละเมดิสทิธเิสรภีาพของบคุคลอืน่ๆ ทัง้
ทางร่างกาย วาจา หรือใจโดยการบังคับ ขู่เข็ญ ท�า
ร้ายร่างกาย การทุบตี แล้วเป็นผลให้ผู้อื่นเกิดความ
ทกุข์ทรมานทัง้ทางร่างกายและจติใจ และก่อให้เกดิ
ความเสียหายทางทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่น 
(ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, 2553)
 ความรุนแรง หมายถึง การใช้ก�าลังคุกคาม 
หรอืท�าร้าย เพือ่ควบคมุ หรอืครอบครองบคุคล หรอื
ทรัพย์สิน (อนุช อาภาภิรม, 2543)
 จากความหมายทั้งหมดที่ ได ้ศึกษามา
สามารถจะประมวลได้ว่า ความรุนแรง หมายถึง 
พฤตกิรรมหรอืการกระท�าใดๆ ทีเ่ป็นการล่วงละเมดิ
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ของกลุ่มบุคคล หรือชุมชน 
ทั้งทางร่างกาย วาจา หรือใจ โดยใช้ก�าลังบังคับ 
ขูเ่ขญ็ ท�าร้ายร่างกายทบุต ีเป็นผลให้เกดิความทกุข์
ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายทางทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่น 
หรือเป็นการยับยั้งหรือปิดกั้นความเจริญ ท�าให้สูญ
เสียสิทธิบางประการ 

 องค์ประกอบความรุนแรง จากความหมายของความรุนแรง สามารถ
สรุปได้ว่า ความรุนแรง มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนด้วยกัน ดังตารางต่อไปนี้

องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรง

 1. ปัจจยัน�าเข้า (Input) 2. เหยือ่ (Victim) 3. ผลลพัธ์ (Results)

 หมายถงึ ความจงใจที ่ หมายถงึ ผูถ้กูกระท�า หมายถงึ ผลจากการ

 จะท�าให้เกดิผลของการ ซึง่มหีลายระดบั กระท�าทีเ่กดิจากความ

 กระท�า (Intentionality) - Person / Individual จงใจทีม่ต่ีอเหยือ่ แสดง

 สามารถในรปูของ - Group / Interpersonal  ออกในรปูของ

 - International - Community - Injury

   Physical  Force - Societal - Death

 - Sexual  - Psychological harm

 - Psychological  - Maldevelopment /

    Deprivation

    

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรง
ที่มา: http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report2_11_3.pdf

 ลกัษณะของความรนุแรง สามารถแบ่งได้ 4 รปูแบบ ตามวธิทีีใ่ช้แสดงออก
ถึงความรุนแรง 
 1. ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence) หมายถึงการได้รับ
บาดเจ็บโดยผู้กระท�าความรุนแรง
  2. ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) หมายถึง การกระท�าใดๆ 
ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ผูถ้กูกระท�าเป็นเครือ่งมอืตอบสนองความต้องการทางเพศ
ของผู้กระท�า
 3. ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence) หมายถึง การ
ท�าร้ายจิตใจ ควบคุมบังคับอย่างไม่มีเหตุผล ท�าให้ได้รับความอับอาย รู้สึกด้อย
ค่าหรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์
 4. ความรุนแรงที่ก ่อให้เกิดความสูญเสียหรือการละเลย/ทอดทิ้ง 
(Deprivation or Neglect) หมายถึงการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และคุ้มครอง
อย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการทอดทิ้งทางกาย ไม่เลี้ยงดู
 สาเหตุของการใช้ความรุนแรง โดยทั่วไปความรุนแรงมักเกิดมาจาก      
(จิราวรรณ ดีเหลือ, ม.ป.ป.)
 1. ลักษณะส่วนตัวของผู้กระท�าความรุนแรง
  - เป็นกมลสันดาน ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
  - เลียนแบบบิดา มารดา ที่ชอบใช้ความรุนแรง ได้แบบอย่างจาก
หนังสือ โทรทัศน์
  - ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องผิดชอบชั่วดี ครอบครัวขาดความ
อบอุ่น
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  - เจบ็ป่วยด้วยโรคบางอย่าง ท�าให้ควบคมุตนเองไม่ได้ 
เช่น โรคจิต โรคประสาท เป็นต้น 
 2. ทศันคต ิค่านยิม และความเชือ่ผดิๆ ของผูก้ระท�าความ
รนุแรง ตลอดจนความเชือ่ดัง้เดมิผดิๆ ทีเ่รยีกว่ามายาคต ิ(myths) 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมทั้งของผู้กระท�า ผู้ถูกกระท�า 
และบุคคลอื่นๆ
  - ความเชื่อบางอย่างส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง เช่น 
ผูท้ีม่อี�านาจมสีทิธกิระท�าอะไรกไ็ด้กบัผูท้ีด้่อยกว่า ผูช้ายเป็นเพศที่
แข็งแรงกว่าผู้หญิง ผู้ชายเป็นผู้น�า ผู้หญิงเป็นผู้ตาม ภรรยาเป็น
สมบัติของสามี เป็นต้น
  - ความเชื่อบางอย่างส่งเสริมให้ผู้กระท�าไม่ต้องรับผิด
ชอบต่อการใช้ความรุนแรง เช่น ความเมาท�าให้ควบคุมตนเองไม่
ได้ ไม่ได้ตั้งใจกระท�า เป็นต้น
  - ความเชื่อบางอย่างเป็นการยอมรับให้มีการใช้ความ
รุนแรง เช่น ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว น่าอับอาย คนทะเลาะ
กัน ผู้อื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว เป็นต้น
  - ความเชือ่บางอย่างส่งเสรมิให้ผูถ้กูกระท�าความรนุแรง
เป็นฝ่ายรบัผดิชอบ เช่น ผูถ้กูกระท�าเป็นผูย้ัว่ยหุรอืยัว่ยวน ท�าหน้าที่
บกพร่อง ประพฤติตัวไม่ดี เป็นต้น
  - ความเชือ่บางอย่างท�าให้ขาดความระมดัระวงัตวั เช่น 
คนที่เรารู้จักจะไม่กล้าล่วงเกินทางเพศเราคนในครอบครัวหรือ 
บุคคลใกล้ชิดจะไม่ท�าร้ายเรา เป็นต้น
  - ความเชือ่บางอย่างท�าให้ขาดการเอาใจใส่คนบางกลุม่
ไป เช่น ความรุนแรงเกิดขึ้นเฉพาะคนในกลุ่มที่มีฐานะยากจน 
เป็นต้น
  - นอกจากนั้นผู้ที่ถูกกระท�าบางคนไม่ทราบว่าตนเอง
ถูกกระท�า เข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องปกติ ท�าให้ถูกกระท�าซ�้าซาก 
  - บางรายมีความเชื่อผิดๆ ว่าการถูกกระท�าเป็นเรื่อง
น่าอับอาย เป็นความผิดของตนเอง เกรงว่าถ้าผู้ปกครองหรือ 
อาจารย์ทราบแล้วจะถกูลงโทษ ท�าให้ปกปิดเรือ่งไว้ และทนต่อการ
ถูกกระท�าซ�้าแล้วซ�้าอีกโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
 3. สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้เกิดความรุนแรง 
เช่น สื่อต่างๆ เป็นต้น
 ประเภทของความรุนแรง ความรุนแรงแบ่งออกได้เป็น
หลายประเภทแล้วแต่จะใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น ถ้าใช้
เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (อ้างถึงใน ส�านักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, ม.ป.ป.) ที่แบ่งประเภทความรุนแรงตาม
ระดับการใช้ความรุนแรงจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 1. ความรุนแรง
ต่อตนเอง (Self-directed Violence) 2. ความรนุแรงระหว่างบคุคล 
(Interpersonal Violence) 3. ความรนุแรงระหว่างกลุม่ (Collective 

Violence) แต่ในที่นี้จะแบ่งประเภทความรุนแรงตามแนวคิดของ 
กัลตุง (1969 อ้างถึงใน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2545) เพราะการ
แบ่งตามแนวคดินีจ้ะมคีวามสมัพนัธ์กบัการท�างานของผูส้ือ่ข่าวเป็น
อย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งความรุนแรงได้เป็น 
 1. ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็น
ปรากฏการณ์ทีเ่หน็ได้ชดัเจนและคนทัว่ไปน่าจะเหน็พ้องต้องกนัว่า
เป็นความรุนแรง เพราะมีร่องรอยปรากฏให้เห็นบนร่างกายของ
มนุษย์ในรูปของบาดแผล เลือดเนื้อและการสูญเสียชีวิต รวมทั้ง
ความเสียหายต่อวัตถุและทรัพย์สินของผู้คน 
 2. ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) 
หมายถึง โครงสร้างที่ท�าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
คนที่มีต�าแหน่งแห่งที่แตกต่างกันในโครงสร้างนั้น ผู้ที่มีอ�านาจ 
มากกว่าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่มีอ�านาจน้อยกว่าในกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ความไม่เท่าเทียมในการ
แลกเปลีย่นกระทบความอยูร่อดและความเป็นอยูข่องผูท้ีเ่สยีเปรยีบ
ในโครงสร้าง ท�าให้คนเหล่านีต้้องทนทกุข์ทรมานจากความยากจน
แร้นแค้น และความอดอยากขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรคและ
บริการด้านสุขภาพ นอกจากผลกระทบทางร่างกายแล้ว ความ
รนุแรงเชงิโครงสร้าง ยงัมผีลต่อจติใจ และจติวญิญาณของผูค้นใน
สังคม
 3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) คือ 
ระบบความเชื่อ ความหมายของสังคมมีค�าอธิบายที่ท�าให้เอารัด
เอาเปรยีบ รวมทัง้การท�าร้ายร่างกายและจติใจระหว่างคนในสงัคม 
กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ หรือต้องยอมรับวัฒนธรรมในฐานะที่
เป็นกรอบความหมายทีค่นใช้ในการท�าความเข้าใจตนเองและชวีติ
ทางสังคม มีแง่มุมที่ให้ความชอบธรรมกับความรุนแรงหลายรูป
แบบ ท�าให้ปรากฏการณ์ที่เป็นความรุนแรงทางตรงและความ
รนุแรงเชงิโครงสร้างกลายเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได้หรอืเป็นเรือ่งถกูต้อง 
หลายสิ่งหลายอย่างที่ท�าให้เกิดความทุกข์ยากทางกายและทางใจ
ให้กับคนในสังคมจึงไม่ถูกจัดหรือมองเห็นเป็นความรุนแรง เช่น 
การชกมวย ในความเข้าใจของคนทั่วไปการไม่นับว่าเป็นความ
รุนแรง แต่เป็นกีฬาที่เป็นที่ยอมรับและมีผู้สนใจติดตามมากมาย  
หรือความเชื่อที่ว่าผู้ที่มีอ�านาจมีสิทธิกระท�าอะไรก็ได้กับผู้ที่ด้อย
กว่า เป็นต้น
 ผลกระทบของความรุนแรง ความรุนแรงก่อให้เกิดผล 
กระทบในหลายด้าน ได้แก่ (จิราวรรณ ดีเหลือ, ม.ป.ป.)
 1. ด้านร่างกาย ท�าให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ 
พิการ หรือเสียชีวิต
 2. ด้านจิตใจ เสียใจ ซึมเศร้า รู้สึกตนเองไร้คุณค่า โกรธ 
อับอาย เครียด วิตกกังวล ท�าร้ายตัวเอง หันมาใช้ความรุนแรง  
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ในการตอบโต้ บางคนอาจไม่สนใจเรยีนหนงัสอื ประพฤตติวัประชด
ประชันโดยการใช้ยาเสพติด เที่ยวเตร่ หนีออกจากบ้าน ท�าให้เสีย
อนาคต และน�าความเสียใจมาสู่บิดามารดา 
 3. ด้านสังคม ท�าให้สังคมสูญเสียทรัพยากรต่างๆ โดย
เฉพาะทรัพยากรบคุคล เปน็อุปสรรคในการพฒันาสงัคม ส่งผลให้
สังคมไม่เจริญก้าวหน้า

บทสรุปท้าย: ส�าหรับประเด็นความขัดแย้ง และความรุนแรง

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง และความรุนแรงที่ได้
ศึกษามาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าความขัดแย้งและความรุนแรง
นั้น มีความแตกต่างกัน แต่บนความแตกต่างนั้นกลับมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
 ตามแนวคิดใหม่ (Contemporary View) ถือว่าความขัด
แย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นปกติที่มีในสังคม เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
หลกีเลีย่งได้ เป็นบ่อเกดิของความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ถ้ามใีนระดบั
ที่เหมาะสม ดังนั้นหากปราศจากความขัดแย้งสังคมโลกก็คงไม่
เจริญก้าวหน้า 
 ส�าหรบัความเชือ่มโยงระหว่างความขดัแย้งกบัความรนุแรง
นั้นอยู่ที่ความขัดแย้งเป็นต้นก�าเนิดของความรุนแรง เพราะความ
ขดัแย้งทีเ่กนิระดบัพอด ีท�าให้ในบางครัง้มนษุย์เลอืกใช้ความรนุแรง
มายุติความขัดแย้ง ทั้งๆ ที่ความขัดแย้งสามารถคลี่คลายลงได้
ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช้ความรุนแรง ดังนั้นความรุนแรงจึงไม่ใช่สิ่งที่
เกดิตามธรรมชาต ิไม่ใช่สิง่ปกต ิ และสามารถหลกีเลีย่งได้ เพราะ
หากไม่หลกีเลีย่งความรนุแรงจะน�ามาซึง่ความหายนะทีใ่หญ่หลวง
จากความเข้าในเรื่องข้อแตกต่างระหว่างความขัดแย้งกับความ
รุนแรงดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถสร้างเป็นข้อแนะน�า เพื่อให้ผู้
สื่อข่าวน�าไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลเหตุการณ์ เพื่อหลีก
เลี่ยงความรุนแรงได้ ดังต่อไปนี้

 1. หลกีเลีย่งการน�าเสนอข้อมลูทีจ่ะท�าให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด

รู้สึกเสียเปรียบไม่มั่นคง

 เมื่อผู้สื่อข่าวต้องน�าเสนอเหตุการณ์การความขัดแย้ง ควร
พจิารณาหลกีเลีย่งการน�าเสนอข้อมลูทีจ่ะท�าให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดรูส้กึ
เสียเปรียบ ไม่มั่นคง หรือรู ้สึกว่าก�าลังโดนคุกคาม สูญเสีย 
เนื่องจากผู้สื่อข่าวไม่จ�าเป็นจะต้องท�าหน้าที่เป็นตัวกลางประสาน
ให้เกิดความเข้าใจตรงกันหมดทุกภาคส่วนเสมอไป และบางครั้ง
การน�าเสนอข้อมลูในลกัษณะทีส่่งผลให้เกดิความไม่มัน่คงต่อกลุม่
ของผู้ขัดแย้ง อาจกลายเป็นการจุดชนวนของความรุนแรงให้เกิด
ขึ้นได้ 

 ผู ้สื่อข่าวซึ่งเป็นผู ้กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นสามารถจะ
อนุญาตให้ข้อมูลชิ้นใดก็ตามไปปรากฏในข่าวก็ได้ ดังนั้นจึงไม่
จ�าเป็นต้องน�าเสนอข้อมูลทุกชิ้น แม้ข้อมูลนั้นจะเป็นความจริง
ก็ตาม แต่ถ้าหากจะเป็นบ่อเกิดของความรุนแรงก็ควรละเว้นไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลนั้นไม่ใช่สาระส�าคัญของเหตุการณ์ 
ตัวอย่างเช่น การน�าเสนอข้อมูลจ�านวนของผู้เข้าร่วมการชุมนุม
ประท้วงไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายเสื้อเหลือง  หรือฝ่ายเสื้อแดง เพราะ
ข้อมลูนีไ้ม่ใช่สาระส�าคญัของการชมุนมุประท้วง แต่เมือ่รายงานไป
แล้วอาจส่งผลก่อให้เกิดความรุนแรงได้ เช่น หากรายงานข่าวว่ามี
จ�านวนผูม้าร่วมชมุนมุประท้วงกบัฝ่ายเสือ้แดงเป็นจ�านวนน้อย ฝ่าย
เสื้อแดงก็จะรู้สึกได้รับความอับอาย ไม่พอใจ เป็นการกระตุ้น
อารมณ์ความรุนแรงให้เพิ่มขึ้นได้ เป็นต้น และประเด็นส�าคัญอีก
ประการคอืในการน�าเสนอข้อมลูของความขดัแย้ง ผูส้ือ่ข่าวควรน�า
เสนอข้อมลูนัน้อย่างแตกต่างหลากหลายรอบด้าน โดยให้ความเท่า
เทียมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 2. การน�าเสนอข้อมลูของความขดัแย้งควรมลีกัษณะการ

อธิบายเชิงลึกเพิ่มขึ้น

 จากเนื้อหาที่น�าเสนอในหัวข้อประเภทของความรุนแรง 
ท�าให้พบว่าความรุนแรงทางตรง ซึ่งเป็นความรุนแรงที่ปรากฏให้
เห็นได้ชัด  และสามารถพบได้มากในการน�าเสนอของผู้สื่อข่าว 
เช่น พวกข่าวอาชญากรรมที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หรือ
ตามสื่อต่างๆ ในทางตรงกันข้ามความรุนแรงเชิงโครงสร้างและ
ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม อนัเป็นความรนุแรงทีไ่ม่ปรากฏให้เหน็ 
แต่เป็นฐานของความรุนแรงทางตรง ดังภาพระดับชั้นของความ
รุนแรงและการปรากฏที่แสดงให้เห็น (ภาพที่ 4) กลับได้รับการน�า
เสนอเป็นข่าวในสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ หรือเกิด
ความเข้าใจในเชิงนโยบายนั้นมีน้อยมาก 

ระดับชั้นของความรุนแรงและการปรากฏ

  ความรนุแรงทางตรง (Direct Violence)  ปรากฏให้เหน็

  ความรนุแรงเชงิโครงสร้าง (Structural Violence) ไม่ปรากฏให้เหน็

  ความรนุแรงเชงิวฒันธรรม (Cultural Violence) ไม่ปรากฏให้เหน็

ภาพที่ 4 ระดับชั้นของความรุนแรงและการปรากฏ ดัดแปลงเพิ่ม
เติมข้อมูลในภาพโดยขจรจิต บุนนาค
ที่ ม า :  h t t p : / / ha tama la . s pace s . l i v e . com/B l og /
cns!D51F1F34E538B607!590.entry
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 ดงันัน้ผูส้ือ่ข่าวควรให้ความส�าคญักบัการตัง้ค�าถามว่าก่อน
ที่ความรุนแรงทางตรงจะปรากฏนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อให้
เกดิความเข้าใจและหาทางลดความรนุแรงลงให้ได้ หรอืป้องกนัไม่
ให้ความรนุแรงเกดิขึน้ในครัง้ต่อไป โดยผูส้ือ่ข่าวควรมุง่เน้นทีจ่ะน�า
เสนอข้อมลูในเชงิลกึพร้อมการอธบิาย เพือ่สะท้อนให้ประชาชนได้
เห็นถึงสาเหตุ และเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของปรากฏการณ์
ต่างๆ ในสังคมได้มากขึ้น 
 นอกจากนั้นการกลั่นกรองคัดเลือกข้อมูลเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งที่จะน�าไปเสนอ ไม่ควรเป็นการให้ข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็น
ข้อมูลเฉพาะหน้า เช่น ใครบาดเจ็บ ใครตาย หรือฝ่ายใดสูญเสีย
อย่างไรเพียงเท่านั้น เพราะการน�าเสนอในลักษณะนี้อาจเป็นการ
เสี่ยงที่จะไปกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงได้ แต่ผู้สื่อข่าวควรมีการ
ค้นคว้าถึงสาเหตุของความขัดแย้งมารายงาน และพร้อมน�าเสนอ
ทางออกของปัญหาด้วย จงึจะเป็นการช่วยคลีค่ลายปัญหา เพือ่ลด
ความรุนแรงลงได้อีกทางหนึ่ง
 3. หลีกเลี่ยงการน�าเสนอข้อมูลที่ตอกย�้าความเชื่อเกี่ยว

กับความรุนแรงให้คงอยู่ในสังคม

 ส�าหรับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความรุนแรงที่
ไม่ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกันกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ใน
ประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวควรหลีกเลี่ยงการน�าเสนอข้อมูลเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะเป็นการตอกย�้าความเชื่อเรื่องความรุนแรงให้ยังคงอยู่ใน
สังคม เช่น ไม่ควรน�าเสนอข้อมูลหรือเหตุการณ์ความเชื่อที่ว่า คน
มีอ�านาจ คนเป็นใหญ่ ท�าอะไรผู้น้อยก็ได้ไม่ผิด  หรือไม่ควรน�า
เสนอในลกัษณะทีว่่าผูช้ายเป็นเพศทีเ่หนอืกว่าผูห้ญงิ และจะกระท�า
อย่างไรต่อผูห้ญงิกไ็ด้ เพราะอาจเป็นการกระตุน้ให้เกดิความรนุแรง
ระหว่างผูม้อี�านาจกบัผูน้้อย หรอืกระตุน้ให้เกดิความรนุแรงต่อเพศ
หญิง แต่ควรจะน�าเสนอโดยชี้ให้เห็นว่า เหตุการณ์อันเป็นบ่อเกิด
แห่งความเชือ่เรือ่งความรนุแรงเป็นสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง ล้าหลงั และควร
น�าเสนอด้วยว่าเหตุการณ์หรือการกระท�าในประเด็นความเชื่อดัง
กล่าวไมถู่กต้องเช่นไร และจะน�ามาซึ่งความเสียหายอยา่งไร ผู้คน
ควรเลิกเชื่อในความคิดดังกล่าวได้แล้ว 
 4. การน�าเสนอด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่าย สภุาพ และมรีสนยิม

 การคัดเลือกข้อมูลเหตุการณ์มาน�าเสนอเพื่อลดความ
รนุแรงนัน้ จะต้องมกีารน�าเสนอข้อมลูเหตกุารณ์ในเชงิลกึ และต้อง
มีการอธิบายเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในสถานการณ์    
ต่างๆ ได้กระจ่างชัดมากขึ้น ดังนั้นผู้สื่อข่าวจ�าเป็นต้องเลือกใช้
ภาษา เลอืกใช้ถ้อยค�าในการอธบิายให้เหมาะสม เพือ่ให้เกดิเข้าใจ
ได้ง่าย และน่าสนใจส�าหรับผู้รับข่าวสาร หลีกเลี่ยงการใช้ภาษา 
หรือถ้อยค�าที่รุนแรง ถ้อยค�าที่มีลักษณะส่อเสียด หรือยุยงส่งเสริม
ให้เกดิความแตกแยก เช่น ในสมยัหนึง่ใช้ค�าว่า “เข้ากระชบัพืน้ที”่ 

แทนค�าว่า “เข้าสลายการชุมนุม” เป็นต้น จะเห็นได้ว่าด้วยภาษา
ที่สุภาพระดับของความรุนแรงก็สามารถลงได้
 นอกจากข้อแนะน�าส�าหรับการคัดเลือกข้อมูลเหตุการณ์ที่
จะน�าเสนอ เพือ่หลกีเลีย่งหรอืลดความรนุแรงดงัทีก่ล่าวไปแล้วข้าง
ต้น ผูส้ือ่ข่าวยงัสามารถยดึหลกัคณุภาพของข่าว (Quality of News) 
โดยเมนเชอร์ (Mencher, 1997, 33-53) ซึ่งมี 6 ประการด้วยกัน 
เป็นหลักในการคัดเลือกข้อมูลเหตุการณ์มาน�าเสนอ เพื่อให้ข้อมูล
เหตกุารณ์นัน้กลายเป็นข่าวทีม่คีณุภาพ เป็นข้อมลูทีม่ปีระโยชน์แก่
ผู้อ่าน ไม่เป็นข่าวที่ก่อให้เกิดความแตกแยกรุนแรงในสังคม  โดย
หลัก 6 ประการที่ว่านั้น ได้แก่
 1. มีความถูกต้อง (Accurate) ข้อมูลเหตุการณ์ที่จะน�า
เสนอทัง้หมดต้องได้รบัการตรวจสอบให้ถกูต้องตรงตามความเป็น
จริงที่เกิดขึ้น และมีข้อมูลครบถ้วนตามเหตุการณ์ เพราะการน�า
เสนอข้อมูลที่ถูกต้องจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจ
ผิด ท�าให้สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดความรุนแรงลงได้
 2. มีการระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจน (Attributed)  ตามหลัก
การอ้างอิงที่ถูกต้องของการเขียน ในการน�าเสนอข่าวผู้สื่อข่าวจะ
ต้องให้รายละเอียดที่มาของข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
ข่าวอย่างชัดเจน เพื่อความน่าเชื่อถือของข่าว และเพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ย้อนกลบัได้หากเกดิความไม่เข้าใจในข้อมลู
ที่น�าเสนอ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาความเข้าใจผิด อันเป็น
สาเหตุหนึ่งที่อาจจะน�าไปสู่การใช้ความรุนแรงได้
 3. มีความสมดุล (Balance) และมีความเที่ยงธรรม 
(Fairness) ในการน�าเสนอข้อมูลเหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้ง มี
การโต้แย้งตอบโต้กัน ผู้สื่อข่าวจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
ที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่าย โดยการน�าเสนอข้อมูลความคิดเห็นของ
ทัง้สองฝ่ายในลกัษณะทีส่มดลุกนั เปิดให้ทัง้สองฝ่ายมโีอกาสชีแ้จง
แสดงความคดิเหน็ของตนเอง เพือ่ให้ต่างฝ่ายได้รบัทราบความคดิ
เห็นของกันและกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการประสานความเข้าใจ
ระหว่างกันขึ้นได้ ความรุนแรงก็จะได้ไม่เกิดขึ้น
 4. มีความเที่ยงตรง หรือภววิสัย (Objectivity) หมายถึง 
การที่ผู้สื่อข่าวจะต้องน�าเสนอข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
เป็นกลางตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติส่วนตัว เพราะการใส่
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สื่อข่าวลงไปในเหตุการณ์ต่างๆ อาจ
ท�าให้ข้อมูลเหล่านั้นเบี่ยงเบน หรือผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง 
ซึง่สามารถท�าให้เกดิความเข้าใจผดิ และส่งผลให้เกดิความรนุแรง
ได้
 5. มีการย่อเรื่องราวที่ดี (Brevity) และความกระชับตรง
ประเด็น (Conciseness) ในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ผู้
สื่อข่าวจะต้องเข้าใจในข้อมูลเหตุการณ์นั้นอย่างแท้จริง และจับ
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ประเดน็หรอืใจความส�าคญัมาน�าเสนอแก่ผูอ่้านให้ได้ นอกจากนัน้
การน�าเสนอประเด็นต้องกระชับไม่เยิ่นเย้อ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว หากการน�าเสนอไม่ตรงประเด็นไม่กระชับ 
ก็อาจก่อให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดได้ 
 6. มีการใช้ภาษาที่ดี (Well Written) ผู้สื่อข่าวจะต้องน�า
เสนอข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่สื่อความหมายได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ไม่ก�ากวมหรือตีความได้หลาย
แง่หลายมุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ ที่ส�าคัญการใช้
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