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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในชวงตนป 2470 มีการนําเสนอขาว “นายนรินทรกลึงทําการบวชลูกสาวเปน
ภิกษุณีสงฆ” เปนขาวที่สะเทือนวงการพุทธศาสนาเปนอยางมาก และผลจากการนําเสนอขาวนี้
สังคมไดออกมาประณามและโจมตีการกระทําของนายนรินทรกลึงกับลูกสาววาเปนการกระทําที่
ผิดจารีตประเพณีของสังคมจนไมสามารถที่จะยอมรับได
ซึ่งทายที่สุดลูกสาวสองคนของนาย
นรินทรไดรับการปฏิเสธทั้งจากฝายสงฆและฝายราชสํานัก
แตความซับซอนของปญหาที่ควรจะพิจารณา คือ นายนรินทรภาษิตหรือที่ชาว
บานเรียกวานรินทรกลึงนั้นเปนนักการเมือง มีจุดมุงหมายทางการเมืองในการวิพากษคณะ
สงฆและพยายามสรางกลุมชนที่มีอิสระทางความคิดขึ้น นายนรินทรกลึงนั้น ดูจะเปนคนที่มี
หัวคิดกาวหนามากสําหรับสังคมไทยในยุคนั้นที่ยังปกครองดวยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยทํา
ใหเปนที่คลางแคลงใจทั้งตอฝายบานเมืองและคณะสงฆ
ครั้นเวลาตอมานายนรินทรกลึงได
สนับสนุนใหบุตรีทั้งสองคือ สาระและจงดีบวชเปนสามเณรีในขั้นแรกและตอมาจึงบวช เปนภิกษุณี
สงฆนั้น แมอาจจะเปนความคิดแบบเสรีที่มิไดมุงหวังทําลายพระศาสนา แตเมื่อทางราชการและ
คณะสงฆคลางแคลงใจในการกระทําของนายนรินทรกลึงมาตั้งแตตน ลูกสาวทั้งสองคน ซึ่งปฏิบัติ
ตามบิดาก็ตองพลอยไดรับเคราะหกรรมไปดวย ทั้งสองถูกจองจําและถูกถอดจีวร บรรดาภิกษุณี
สงฆอื่นๆประมาณ 7 - 8 รูปที่มาบวชอยูดวยกันที่วัตรนารีวงศ ซึ่งเปนสถานที่ที่นายนรินทรกลึงยก
ใหเปนเขตวัตรนั้นรีบสึกออกไปเสียกอน เมื่อทราบวาทางการจะมาจับกุม จากเหตุการณนี้ทําให
คณะสงฆออกคําสั่งปรากฎในพระราชบัญญัติคณะสงฆ 2471 หามมิใหภิกษุสงฆใหการบรรพชา
อุปสมบทหญิงใดเปนสามเณรี สิกขมานา หรือ ภิกษุณีสงฆอีกตอไป
ถึงแมวาทั้งสาระและจงดีไดรับการบรรพชาอุปสมบทจากภิกษุสงฆแตทางฝาย
เถรวาทเห็นวาไมถูกตอง การบวชภิกษุณีสงฆจะตองบวชจากสงฆสองฝายคือทั้งภิกษุสงฆและ
ภิกษุณีสงฆ นอกจากนี้ ภายใตบริบทสังคมและประวัติศาสตรชวงกอนปพุทธศักราช 2500
การบวชของสาระและจงดียอมไมเปนที่ยอมรับ เพราะทั้งสองเปนลูกสาวของนายนรินทร
กลึงผูมีความคิดและความเชื่อแตกตางไปจากผูคนสมัยนั้น อีกทั้งสองคนยังมีเพศสภาพ
ของความเปนหญิงซึ่งไมเหมาะสมที่จะครองเพศบรรพชิต
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นับจากเวลานั้นจนมาถึงยุคกระแสสังคมโลกาภิวัตนในขณะนี้ที่เปดโลกกวางทํา
ใหสังคมไทยไมสามารถที่จะปดหูปดตาไมยอมรับรูพัฒนาการของสตรีชาวพุทธทั่วโลกไดอีกตอไป
การเคลื่อนไหวของสตรีชาวพุทธนานาชาติในชวง 2 – 3 ทศวรรษที่ผานมาเปนไปอยางตอเนื่อง
กอปรกับการเผยแผพุทธศาสนาไปสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทําใหแวดวงของสตรีในพุทธศาสนาแผ
ขยายไปไกลยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็ยอมไดรับผลกระทบจากขบวนการเคลื่อนไหวของชาวพุทธนานา
ชาตินี้ดวย
กระแสขาวการบวชของ สามเณรีธัมมนันทา อดีตคือรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย
กบิลสิงห ตั้งแตชวงเดือนเมษายน 2544 เปนตนมา ไดกอใหเกิดประเด็นถกเถียงผานพื้นที่
สาธารณะโดยเฉพาะสื่อมวลชนอยางกวางขวางวาการบวชของสามเณรีธัมมนันทาเปนสิ่งที่
เหมาะสมหรือไม
กระแสดังกลาวมีทั้งที่คัดคานและสนับสนุนโดยตางก็ไดใชพื้นที่บนหนา
หนังสือพิมพถายทอดความคิดและเหตุผลของฝายตน
กระแสขาวภิกษุณีสงฆยังคงเปนประเด็นขาวที่สรางความสับสนงุนงงและการ
โตเถียงใหแกบุคคลทุกระดับชั้นอยู ไมวาจะเปนนักวิชาการ พระภิกษุสงฆ ประชาชน ทั้งฝายที่เห็น
ดวยซึ่งบุคคลกลุมนี้เปรียบไดกับกระแสความคิดที่เคลื่อนไหวและฝายที่ไมเห็นดวยก็เปรียบไดกับ
กระแสความคิดที่หยุดนิ่งนี้ตางก็ไดใชสื่อมวลชนเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพ เพื่อนําเสนอความคิด
และความเชื่อตอประเด็นนี้
ในการนี้สื่อมวลชนจึงควรนําเสนอขอมูลและวิธีการนําเสนอที่เปน
ประโยชนตอประเด็นขาวนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดเนื้อหาที่มีอคติ/มายาคติของวิชาชีพวารสารศาสตร
อันเนื่องมาจากการมิไดศึกษาเรื่องของภิกษุณีสงฆอยางถึงแกน นอกจากความเขาใจที่ไขวเขวจะ
เกิดขึ้นและไมสงผลดีตอศรัทธา และการสืบทอดพระพุทธศาสนาแลว ยังสงผลกับสถานภาพของผู
หญิงในสังคมไทยอีกดวย
สื่อมวลชนเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญในสังคมยุคปจจุบัน โดยนอกจากจะมี
บทบาทและหนาที่ในฐานะเปนสื่อกลางในการถายทอด และรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นให
กับสมาชิกในสังคมแลว สื่อมวลชนยังเปนกลไกในการถายทอดคานิยมตางๆ ไดอีกดวย ดังนั้นจึง
ไมแปลกที่สื่อมวลชนสามารถที่จะถายทอดคานิยมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชาย
ซึ่งมีเนื้อหาแฝงเรนที่หลอหลอมใหผูรับสาร ( Audience ) ยอมรับความสัมพันธระหวางผูหญิงกับผู
ชายที่ไมเทาเทียมกันวาเปนสิ่งที่ถูกตองได โดยยกใหฐานะและอํานาจของผูชายอยูเหนือผูหญิง
ตลอดเวลา จากงานเขียนและงานวิจัยตางๆมากมายพบวาผูสงสารสื่อมวลชน ( Mass
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Communicator ) ที่ทําหนาที่ผลิตเนื้อหา สวนใหญเปนผูชาย ดังนั้นเนื้อหาที่ปรากฏออกมาจึง
สะทอนใหเห็นถึงแนวความคิด และความเชื่อที่เปนของผูชาย ( พรพิไล ถมังรักษสัตว : 2539 )
หนังสือพิมพรายวันเปนสวนหนึ่งของสื่อมวลชนที่สามารถเขาถึงประชาชนไดเปน
จํานวนกวางมากกวาสื่ออื่นๆ เพราะดวยคุณสมบัติของหนังสือพิมพที่มีราคาถูก หาซื้องายและ
พกพาไปไดทุกสถานที่ ดังนั้นหนังสือพิมพจึงไดรับการตอบรับจากประชาชนมากกวาสื่ออื่นๆ มาลี
บุญศิริพันธ ( 2534 : 1 ) ระบุวา เมื่อเปรียบเทียบในจํานวนสื่อมวลชนทั้งหมด หนังสือพิมพจัดเปน
สื่อมวลชนที่เกาแกที่สุด และจัดวาเปนสื่อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของ
มนุษยเปนอยางมาก นอกจากจะเปนสื่อที่คงทนถาวร ขอความที่ปรากฏในหนังสือพิมพจะยืนยาว
ปรากฏเปนเอกสารอางอิงทางประวัติศาสตรไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริง ในการเสนอขาวสารของหนังสือพิมพนั้นยัง
มีกระบวนการซับซอนในการผลิตขาวสารออกสูผูอาน เริ่มตั้งแตการคนหาประเด็นขาว การทําขาว
การเรียบเรียงขาวและตกแตงตนฉบับ การตรวจทาน การจัดหนา ไปจนถึงกระบวนการพิมพ ซึ่งแต
ละขั้นตอนตองเรงรัดภายใตเงื่อนไขเวลาที่กําหนด ประกอบกับธุรกิจขาวที่ตองอิงกับระบบหรือ
สถาบันตางๆในสังคมทําใหขาวสารจํานวนมากไมไดรับการถายทอดอยางถูกตอง ไมตรงกับขอเท็จ
จริงหรือปดบังบางสวนไวไมกลานําเสนอ ดังนั้นสวนใหญขาวที่ไปถึงผูอานจึงมีความบิดเบือนเปน
ไปไดสูง อีกทั้งกระบวนการคนทําขาวสารของหนังสือพิมพ ที่ใชบุคลากรในฝายตางๆที่มีความแตก
ตางกันโดยพื้นฐานทั้งอายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพและประสบการณในการทํางาน รวมทั้ง
การเผชิญกับแรงกดดันหลายดานทั้งภายในและภายนอกองคกร ลวนมีผลตอการตัดสินใจของผู
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตขาวสารดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งสภาพดังกลาวยอมมีผลตอความถูกตอง
และอคติในการนําเสนอเนื้อหาขาวไดดวยเชนกัน ( อภิชาต ศักดิเศรษฐ , 2542 : 2 )
ดังนั้นงานศึกษาวิจัยเรื่องนี้ นอกจากจะเนนทําการศึกษาเนื้อหาขาวสามเณรีที่
ปรากฏในหนังสือพิมพเปนหลักแลว ผูวิจัยยังศึกษาวิเคราะหจากนักหนังสือพิมพ กระบวนการ
ทํางานของหนังสือพิมพ ในฐานะที่เปนผูผลิตสาร รวมถึงการสํารวจทัศนะของนักวิชาการและผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับประเด็นขาวนี้ดวยเพื่อประเมินวาหนังสือพิมพไดเปนพื้นที่หรือเวทีของการ
ถายทอดความคิดจากทั้งสองฝายคือ ฝายที่คัดคานการบวชสามเณรีกับฝายที่สนับสนุนการบวช
สามเณรี ในลักษณะและดวยเนื้อหาอยางไร

4

ปญหานําวิจัย
1. รูปแบบเนื้อหาในการรายงานขาวสามเณรีของหนังสือพิมพมีลักษณะอยางไร
2. หนังสือพิมพไดเปดพื้นที่ของการนําเสนอความคิดเห็นระหวางฝายที่หยุดนิ่งกับ
ฝายที่เคลื่อนไหวอยางไร และพื้นที่นี้ถูกกําหนดดวยมายาคติของวิชาชีพวารสารศาสตรอยางไร
3. การถายทอดความคิดจากทั้งสองฝายผานพื้นที่หนังสือพิมพ ไดกอใหเกิด
วาระทางสาธารณะในลักษณะใดบาง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะและทิศทางของวาระสาธารณะที่เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การเปดพื้นที่ผานหนังสือพิมพของฝายที่คัดคานกับฝายที่สนับสนุนในกรณีการบวชสามเณรี
2. เพื่อวิเคราะหหาปจจัยของมายาคติทางวิชาชีพวารสารศาสตรที่มีสวน
กําหนดรูปแบบและแนวทางการนําเสนอขาวสามเณรี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนการใชประโยชนจากวิธีการวิเคราะหเชิงสตรีนิยมในการศึกษารูปแบบ
การรายงานขาวสามเณรี และภาพตัวแทนผูหญิงในศาสนาที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ
2. เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยในประเด็นของเพศสภาพกับสื่อมวลชนตอ
ไปในอนาคต
3. เพื่อสรางความตระหนักใหแกสื่อมวลชน ถึงกระบวนการและผลสืบเนื่องของ
การเปดพื้นที่ทางความคิดใหแกฝายตางๆ
ไดปะทะสังสรรคหรือตอรองกันเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นขาวเพศสภาพ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากที่มาของงานวิจัยเรื่อง “การถายทอดความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อน
ไหวของหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันผานขาวสามเณรี”
นอกจากจะเปนงานวิจัยที่ผูวิจัยจะ
ศึกษาการปะทะสังสรรคระหวางกลุมที่คัดคานผูหญิงในเพศบรรพชิตกับกลุมที่สนับสนุนผูหญิงใน
เพศบรรพชิตบนพื้นที่หนาหนังสือพิมพแลว ผูวิจัยยังมีความเขาใจวาสื่อนั้นสามารถมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุมคน และสังคม ซึ่งเปนผลกระทบที่สามารถมอง
เห็นและสัมผัสได และผลกระทบในอีกดานหนึ่งที่มองเห็นและจับตองไดยากกวา นั่นคืออิทธิพล
ของสื่อในดานคานิยม ความเชื่อตางๆ และความสัมพันธของสื่อที่มีตอวิถีชีวิตของผูคนตลอดจน
ความหลากหลายของชุมชน ผูวิจัยจึงไดนํากรอบแนวคิด
1) แนวคิดการครอบงําเชิงอํานาจและการชวงชิงพื้นที่ทางความคิด
2) แนวคิดขาวและการกําหนดวาระสาธารณะ
3) แนวคิดสัญญวิทยา
4) แนวคิดสตรีนยิ ม
มาอธิบายรูปแบบตลอดจนความสัมพันธขององคประกอบตางๆที่มีผลตอการ
ทํางานของสื่อมวลชน ซึ่งเปนวัฒนธรรมอุปถัมภของผูมีอํานาจ หรือผูมีสิทธิประโยชนที่ไดถูกถาย
ทอดมาเปนสวนหนึ่งของสถาบันสื่อสารมวลชนในดานการทําขาวของนักขาวทุกสื่อแมกระทั่งสื่อ
หนังสือพิมพซึ่งผลนี้สามารถปดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางมาก ซึ่งปรากฎใหเห็นในทาง
รูปธรรมในลักษณะของรูปแบบและเนื้อหาสาระของขาว บทความ บทบรรณาธิการ ฯลฯ ที่
เปนการเสริมหรือตอกย้ําอํานาจ ความเชื่อ หรือคานิยมนั้นๆ โดยไมเปดโอกาสการมีสิทธิเสียงให
แกผูไรอํานาจหรือผูเสียผลประโยชน
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ดังนั้นกอนที่จะเขาตัวบทแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆนั้น ควรที่จะศึกษา
เรื่อง ภาพรวม ของ “โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมไทย” เพื่อจะทําใหเขาใจในตัวทฤษฏีและ
ประเด็นความขัดแยงนี้มากยิ่งขึ้น
พิจารณาศาสนาภายใตโครงสรางสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในสังคมจะประกอบดวยสถาบันตางๆที่ทําหนาที่แตกตางกัน แมมีการทําหนาที่
ตางกันแตเปาหมายรวมกันของสถาบันเหมือนกัน คือ ความคงอยูของความเปนสังคมรวมกันหรือ
การหลอหลอมระบบคานิยม ( Value System ) ของคนในสังคมใหไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง
นั่นหมายความวาทุกสถาบันมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงตอกันและกัน ซึ่งสามารถแสดงเปนแผน
ผังไดดังนี้
สังคม

ประชากร
กลุมคน

สถานภาพ บทบาท
บรรทัดฐาน
สถาบัน

วัฒนธรรม

ภาษา –ระบบ
สัญลักษณ
ระบบอุดมการณ
โลกทัศน
คานิยม
บรรทัดฐาน
ประเพณี
สถาบัน

เทคโนโลยี
ความรูทางเทคนิค
วิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องใช
เครื่องมือและสิ่งของที่ทํา
ขึ้นโดยใชเครื่องมือ

ที่มา : ดัดแปลงจาก เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ม.326 วัฒนธรรมและสังคมไทย ,จุไรรัตน จันท
ธํารง ,2530

จากแผนผัง โครงสรางสังคมขางตน สามารถพิจารณาไดวา สังคมประกอบดวย
คนหรือประชากร โครงสรางของสังคมจะกลาวถึงประชากรในเรื่องของเพศและอายุของคนที่อยูใน
สังคมนั้น สําหรับในสวนของสังคมประกอบดวยกลุมยอยตางๆซึ่งอาจแบงดวยอํานาจ และฐานะ
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ทางเศรษฐกิจและสังคม ก็เปนการพิจารณาถึงโครงสรางการแบงชวงชั้นทางสังคม และสุดทาย
พิจารณาในดานที่วาสังคมมีกฏเกณฑและกลไกตางๆเพื่อสนองความตองการของสมาชิกและ
รักษาความเปนปกแผนของสังคมเอาไว
ก็จะกลาวถึงสถาบันตางๆและความสัมพันธระหวาง
สถาบันเหลานั้นวาเปนองคประกอบสําคัญของโครงสรางทางสังคม
สําหรับโครงสรางวัฒนธรรม ไดแก ภาษา ซึ่งเปนระบบสัญลักษณที่คนในสังคมใช
เปนสื่อสําหรับถายทอดและเก็บรักษาขาวสารตางๆ นอกจากนั้นยังไดแก เทคโนโลยีและระบบอุดม
การณหรืออุดมคติวิทยา ซึ่งประกอบดวย ความคิด ความเชื่อ คานิยม และบรรทัดฐาน
ดังนั้นสังคมทุกสังคมจะมีวัฒนธรรมอยูคูกัน มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน
เนื่องดวยโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมมีองคประกอบรวมที่สําคัญ คือ คน บรรทัดฐาน และ
สถาบันเดียวกัน
สังคมเปนกลุมชนิดหนึ่งโดยทั่วไปแลวกลุมตาง ๆจะประกอบดวยลักษณะสําคัญ
เหมือน ๆกัน คือ ประกอบดวยสมาชิกกลุมซึ่งมีความสัมพันธกันทั้งโดยตรงและโดยออม มี
กฏเกณฑระเบียบเพื่อทําใหความสัมพันธดําเนินไปไดดวยดี และสมาชิกตางก็มีความรูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งของกลุม แตสังคมเปนกลุมที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากกลุมชนิดอื่น 5 ประการ
คือ ( ยุทธ ศักดิ์เดชยนต, 2531 : 8-9 )
1.สังคมเปนกลุมในเชิงพื้นที่ สังคมจะมีเขตแดนทางภูมิศาสตร กลุมคนในสังคม
เดียวกันยอมสามารถระบุอาณาเขตพื้นที่ครอบครองของสังคมเดียวกันนั้นได
2.สังคมเปนกลุมที่มีขนาดใหญกวากลุมชนิดอื่น สังคมหนึ่ง ๆ จะประกอบขึ้นดวย
กลุมยอยหลายชนิด เชน กลุมตามเพศและวัย กลุมตามอาชีพ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา
และกลุมผลประโยชน ตัวอยางเชน ชุมชนเปนกลุมพื้นที่เหมือนสังคม แตถือวาเปนกลุมยอยชนิด
หนึ่ง เพราะมีขนาดเล็กกวาสังคมซึ่งใหญที่สุด
3.สังคมมีวัฒนธรรมหลักที่เห็นเดนชัดออกมา
สมาชิกของสังคมใดจะรวม
วัฒนธรรมหลัก เชน ภาษาและกฏหมายเดียวกัน แตกลุมยอยในสังคมอาจมีวัฒนธรรมของตนแตก
ตางไปไดบาง โดยปกติแลวคนในสังคมเดียวกันมักไมคอยรูสึกถึงการมีวัฒนธรรมรวมกันไดอยาง
ชัดเจนนัก จนกวาจะมีวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาเปรียบเทียบดวย
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4.สังคมเปนกลุมที่มีความมั่นคงถาวรกวากลุมชนิดอื่น สังคมสามารถมีสมาชิก
ใหมซึ่งเกิดขึ้นดวยธรรมชาติทดแทนสมาชิกเกาที่ตองตายไปจากสังคมได อายุของสังคมจึงยืนยาว
เปนชั่วชีวิตของคน และโดยปกติแลว การที่จํานวนสมาชิกที่เกิดขึ้นใหมในแตละปจะมีมากกวา
สมาชิกที่ตายไป สังคมจึงมีความถาวรเติบโตไปเรื่อยๆ
5.สังคมเปนกลุมที่มีความสมบูรณในตัวเอง มีความเปนอิสระเอกเทศไมจําเปน
ตองรวมกับกลุมหรือหนวยอื่น สังคมเปนกลุมที่มีความสามารถตอบสนองความตองการตางๆของ
สมาชิกไดคอนขางครบถวน โดยไมตองพึ่งพาสังคมอื่นมากนักและสังคมสามารถดํารงตนเองโดย
ไมจําเปนตองพึ่งกลุมอื่นๆ ไดมากกวากลุมในระดับอื่น
กลาวโดยสรุป ในแงการมองสังคมวาเปนกลุมนั้น สังคมคือกลุมคนซึ่งรวมมือกัน
อยูรวมกันยั่งยืน และมีวัฒนธรรมที่เห็นเดนชัดออกมา
บุคคลในสังคมจะมีการกระทําตอผูอื่นหรือเกี่ยวของกับบุคคลอื่นในสังคมดวยจิต
สํานึก และคาดการณถึงผลกระทบและปฏิกริ ิยาของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ การกระทําดังกลาวเรียก
วา การกระทําทางสังคม ( Social action ) และถาบุคคลตางฝายตางมีการกระทําโตตอบตอกัน
เรียกวา ปฏิสัมพันธหรือ การปะทะสังสรรค หรือการกระทําตอกัน ( Interaction ) หรือ อาจเรียก
วา การปฏิสัมพันธทางสังคม ( Social interaction ) ก็ได ซึ่งถาหากเกิดขึ้นจนเปนแบบแผนที่เขาใจ
กันไดระหวางคูกรณีและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถคาดหมายการกระทําของแตละฝายได
อยางชัดเจนแลวเรียกวา ความสัมพันธทางสังคม ( Social relationship )
จากความหมายของสังคมในแงความสัมพันธนี้ ทําใหเราสามารถมองเห็นและเขา
ใจในระบบของสังคม ( อางแลวในยุทธ ศักดิ์เดชยนต,2531: 11-13 ) วาสังคมเปนกลุมขนาดใหญ
ประกอบดวยกลุมยอย ซึ่งสมาชิกภายในกลุมยอยตางก็มีเปาหมายและระเบียบแบบแผน ( rule )
ที่ยึดถือกันภายในกลุม
และระเบียบแบบแผนเหลานี้เปนที่ยอมรับของทุกฝายหรือจํายอมที่จะ
ปฏิบัติตาม ซึ่งเรียกวาบรรทัดฐานหรือปทัสถาน ( norm ) ซึ่งเปนเงื่อนไขหรือตัวกําหนดความ
สัมพันธเพื่อจัดระเบียบใหเกิดในสังคม ระบบ กฏเกณฑ และความประพฤติ หรือระบบปทัสถานที่
คอนขางมั่นคงถาวร และสังคมเห็นวาถูกตองควรปฏิบัติตามเรียกวา สถาบันสังคม ( social
institutions ) และในสถาบันสังคมก็มีการกําหนดสิทธิหนาที่ ( role ) ตามตําแหนงของบุคคลภาย
ในสังคม หรือที่เรียกวา สถานภาพ ( status ) แตกตางกันไปไมทัดเทียมกัน การจัดระดับสูงต่ํา
ของสถานภาพเรียกวา การจัดลําดับชวงชั้นทางสังคม ( social stratification ) และความสัมพันธ
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ระหวางสถานภาพตางๆภายในสังคมซึ่งเปนแบบแผนชัดเจนถาวรเรียกวา
( social structure )

โครงสรางของสังคม

สรุปไดวา หากจะมองสังคมวาเปนระบบสังคมระบบหนึ่งแลว สิ่งสําคัญที่จะตอง
พิจารณาถึงมีอยู 3 ประการดวยกัน คือ บรรทัดฐาน สถานภาพ และบทบาท
สําหรับวัฒนธรรมเกิดจากความสามารถของมนุษยในการสรางและใชกระบวน
การคิดเชิงสัญลักษณ ( symbolic conceptualization ) ไดอยางกวางขวางและเปนระบบ
วัฒนธรรมมีความหมายที่กวางขวางมาก
“วัฒนธรรม” ไวดังนี้ ( จุไรรัตน จันทธํารง,2530 : 3 )

ไดมีผูรูหลายทานใหคํานิยามของ

เอ็ดเวิรด บี ไทเลอร และ อี อดัม โฮเบล ไดกลาวไววา วัฒนธรรมหมายถึงสวน
ทั้งหมดที่ซับซอนอันประกอบดวย ความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรมจรรยา กฎหมาย ขนบประเพณี
ความสามารถ และนิสัยอื่นใดที่มนุษยไดมาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม และสมาชิกของ
สังคมเปนผูแสดงออกและมีสวนรวมในการแสดงผลรวมลักษณะสําคัญของพฤติกรรมทีม่ าจากการ
เรียนรูทั้งหมดเหลานั้น
เลสลี่ ไวท นิยามวัฒนธรรมวาหมายถึง การรวมอยางมีระเบียบของปรากฏการณ
ตางๆ เชน การกระทํา ( แบบแผนพฤติกรรม ) วัตถุ ( เครื่องมือและสิ่งที่ทําขึ้นโดยใชเครื่องมือ )
ความคิดและความรูสึก ( ความรู ทัศนคติ และคานิยม ) และสิ่งเหลานี้ตองอาศัยการใช
สัญลักษณ ซึ่งสอดคลองกับนิยามของเกอรฮารด เลนสกี้ ที่วา ในชีวิตมนุษยตองอาศัยระบบ
สัญลักษณ
จากความหมายของวัฒนธรรมขางตน
วัฒนธรรมไดดังนี้ คือ

สามารถสรุปลักษณะที่สําคัญของ

1.วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นและปรับปรุงจากธรรมชาติและมนุษยจะ
เรียนรูวัฒนธรรมจากกัน และกัน
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2.วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีการสืบตอเนื่อง เปนมรดกทางสังคมที่มีการถายทอดจาก
คนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง มนุษยไดเรียนรูวัฒนธรรมจากทั้งที่ตายไปแลวและที่ยังมีชีวิตอยู
โดยไดรับความรูนั้นไวเปนมรดกตกทอดกันมาเปนลําดับ ดังนั้นวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
สม่ําเสมอ
3.วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีลักษณะเพิ่มพูนหรือขยายตัวโดยการคนพบสิ่งใหม การ
ประดิษฐ และการแพรกระจายเพื่อสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมา และประสบการณของมนุษยจะถูกสะสม
และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ
4.วัฒนธรรมถูกมองวาเปนสมบัติรวมของกลุมหรือสังคม มิใชของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งโดยเฉพาะ
5.วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีอยูแลวกอนบุคคลจะเกิดและมีชีวิตในสังคม
จะยังคงอยูตอไปหลังจากบุคคลนั้นไดตายไปแลว

วัฒนธรรม

6.วัฒนธรรมมีหนาที่แตละสวน ไมวาลักษณะการทางวัฒนธรรม ( cultural trail )
ซึ่งเปนสวนที่เล็กและมีลักษณะงายที่สุดของวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมซอน ( cultural complex )
ซึ่งเปนการรวมลักษณะการทางวัฒนธรรมหลายๆ อยางไวกลายเปนวัฒนธรรมซับซอน หรือ
สถาบัน (institution) ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมซับซอนหลายๆ อยาง ตางก็ทําหนาที่สําคัญในตัว
ของมันเองอยางสมเหตุสมผลและจําเปนในขอบขายของวัฒนธรรม
ซึ่งสวนนั้นๆ เปนสวน
ประกอบอยูดวยกันทั้งสิ้น
หากมองวัฒนธรรมใหเปนระบบเรียกวา ระบบวัฒนธรรม จะประกอบดวยระบบ
ยอย (subsystem) 3 ระบบดวยกัน ดังนี้คือ
1.ระบบยอยทางเทคนิควิทยา ( technological subsystem ) ประกอบดวย
เครื่องมือและเทคนิคที่มนุษยใชเพื่อใหไดรับพลังงานมาเพื่อดํารงชีวิต ปรับปรุง และรักษา
วัฒนธรรม
2.ระบบยอยทางสังคมวิทยา ( sociological subsystem ) ประกอบดวยสถาบัน
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนาและอื่นๆ ซึ่งอยูไดโดยอาศัยพลังงานที่สราง
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จากระบบเทคนิควิทยา ความซับซอนของระบบยอยทางสังคมจะขึ้นอยูกับจํานวนพลังงานซึ่งได
จากระบบวิทยา
3.ระบบยอยทางอุดมคติวิทยา หรืออุดมการณ ( ideological subsystem )
ประกอบดวยความเชื่อในรูปแบบตางๆ เชน ไสยศาสตร ( magic ) ตามตํานาน ( legends )
เทพปกรณัม ( mythologies ) เทววิทยา ( theologies ) ปรัชญา ( philosophies ) และ
วิทยาศาสตร ( science ) ระบบยอยทางอุดมคติวิทยาจะมีผลตอระบบยอยทางเทคนิควิทยา
และสังคมวิทยาในแงที่วา ความกาวไกลในทางเทคนิคมักจะเริ่มตนจากทฤษฎีทางปรัชญาและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเสมอ
สวนวัฒนธรรมยอย ( subculture ) หมายถึง ลักษณะการทางวัฒนธรรมบางสวน
ซึ่งสมาชิกสวนใหญของสังคมไมไดมีสวนรวมอยูดวย
เพราะโดยปกติแลวสมาชิกทั้งหมดของ
สังคมใหญจะมีลักษณะการทางวัฒนธรรมอยางเดียวกันทุกคน วัฒนธรรมยอยจึงพบในสังคม
ใหญอยูเสมอ ยกตัวอยางเชน ในสังคมไทยจะมีวัฒนธรรมยอยของกลุมอาชีพ ศาสนา และ
วัยเฉพาะตนแตกตางกัน เปนตน ประเภทตางๆ ของวัฒนธรรมยอยไดแก
1.วัฒนธรรมยอยทางอายุ ( age subculture ) กลุมบุคคลในสังคมที่มีวัยแตก
ตางกันจะมีความคิดอานและวิถีชวี ิตของตนแตกตางกันไป เชน วัยรุนชอบความสนุกสนาน มี
ความคิดรุนแรง ชอบเกาะกลุมกันอยู สวนวัยชราชอบจะใชชีวิตเรียบๆ มีความสุขุม สนใจและ
ปฏิบัติตามหลักธรรม เปนตน
2.วัฒนธรรมยอยทางศาสนา ( religious subculture ) ในสังคมที่มีกลุมบุคคล
นับถือศาสนาแตกตางกันไป แบบแผนของพฤติกรรม และความเชื่อของกลุมบุคคลเหลานั้นจะ
แตกตางกันออกไปดวย เชน คนไทยพุทธเชื่อกฎแหงกรรม แตคนไทยที่นับถือศาสนาคริสตกลับ
หรือระหวางพุทธศาสนานิกายมหายานกับ
ยอมรับผลของกรรมดวยเหตุผลของพระผูเปนเจา
เถรวาทก็มีการตีความพระธรรมที่แตกตางกัน เปนตน
3.วัฒนธรรมยอยทางทองถิ่น ( regional subculture ) สมาชิกของสังคมเดียวกัน
แตอยูในทองถิ่นตางกันบางในเรื่องของวัฒนธรรม เชน คนไทยภาคใตจะมีภาษาพูด การแตงกาย
อาหาร ประเพณี และความเชื่อแตกตางกันไปจากชาวไทยภาคเหนือ เปนตน
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4.วัฒนธรรมยอยทางอาชีพ ( occupational subculture ) อาชีพที่แตกตางกัน
ของกลุมคนในสังคมเดียวกัน จะยังผลใหแบบแผนของพฤติกรรมของกลุมเหลานั้นแตกตางกัน เชน
กลุมอาชีพ แพทย ทหาร ตํารวจ พอคา กรรมกร และครู จะมีภาษาความเชื่อเฉพาะกลุมของตน
เปนตน
นอกจากนั้นในการทํากิจกรรมตางๆรวมกันของสมาชิกในกลุมยอย ยังสามารถ
บงบอกถึงความเปนอัตลักษณหรือความเปนตัวตนของแตละกลุมไดดี ซึ่งประเภทของวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไปสามารถแบงออกไดดังนี้ คือ
1.วัฒนธรรมการบริโภคหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมในการรับประทาน
อาหาร ไดแก วิธีแสวง วิธีประกอบ วิธีปรุง และวิธีรับประทานอาหาร
2.วัฒนธรรมการอยู ไดแก วิธีจัดและสรางที่อยูอาศัย
3.วัฒนธรรมการแตงกาย ไดแก วิธีปกคลุมรางกาย วัสดุที่ใช วิธีกําหนดชนิด สี
ของเครื่องใช วิธีกําหนดรักษาความสะอาดของเครื่องแตงกาย และวิธีการแตงกายตามโอกาส
ตางๆ
4.วัฒนธรรมการพักผอน ไดแก วิธีจัดเวลาพักผอน ชนิด อุปกรณและเครื่องมือที่
ใชในการพักผอนนั้นๆ
5.วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงอารมณ ไดแก วิธีแสดงอารมณตางๆ เชน รัก
เกลียด โกรธ และวิธีแสดงอารมณทางเพศตามกาลเทศะ
6.วัฒนธรรมเกี่ยวกับการสื่อความหมาย เชน วิธีสงและรับขาวสาร อันไดแก
ภาษา ทาทาง รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับกับการสื่อความหมายนั้น ๆ
7.วัฒนธรรมเกี่ยวกับการจราจรขนสง ไดแก วิธีเดิน การสงสิ่งของและระบบ
จราจร
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8.วัฒนธรรมเกี่ยวกับการอยูรวมกันเปนหมูคณะ คือ การจัดระบอบการปกครอง
และควบคุมปองกันสังคม อันไดแก วิธีสรางความสามัคคีรักใครระหวางกลุม วิธีบริหารงานของ
องคการ วิธีจัดตั้งหรือยุบเลิกรัฐบาล และวิธีควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมคน
9.วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขทางจิตใจและหลักเกณฑการดําเนิน
ชีวิต อันไดแก ความคิด ความเชื่อทางศาสนา และปรัชญาชีวิต
ตามหลักโครงสรางสังคม สังคมจึงยอมมีอยูคูกับวัฒนธรรมเสมอ เพราะเมื่อมี
กลุมบุคคลในสังคมก็ยอมตองมีแบบแผนของการกระทําหรือแบบอยางการดําเนินชีวิต เรียกวา
“วัฒนธรรม” ที่กลุมบุคคลสรางขึ้นมาเพื่อใชในการดํารงชีวิตรวมกันไดอยางผสมผสานและถาวร
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอยางลอยๆ ปราศจากสังคมไมไดเชนกัน โดยทั่วไปแลวคําสอง
คํานี้ถูกใชแทนกันไดเพราะตางก็รวมเอาความหมายของกันและกันไว แตถาจะแบงแยกคําสองคํา
นี้ออกจากกันในเชิงวิเคราะห “สังคม” ก็คือ “คน” และ “วัฒนธรรม” ก็คือ “ของ” ที่คนกลุมนั้น
สรางหรือกําหนดขึ้นมานั่นเอง ดังนั้นเมื่อคนไมไดรับของดั่งใจปรารถนา ก็ยอมตองเกิดเปน
“ปญหา” หรือ “ความขัดแยง” นั่นเอง
ทั้งสังคมและวัฒนธรรมตางมีลักษณะเปนกึ่งรูปธรรมและนามธรรมทั้งคู รูปธรรม
คือ “กลุมคน” สวนนามธรรม คือ “รูปแบบของสังคมคือระบบความสัมพันธที่อยูเบื้องหลังของการ
กระทําระหวางกันของบุคคลในสังคม” สําหรับรูปธรรมของวัฒนธรรม คือ “พฤติกรรมตลอดจน
ผลิตผลทางวัตถุของคนในสังคม” และนามธรรมของวัฒนธรรม คือ “ระบบความเชื่อ คานิยม และ
บรรทัดฐาน”
จากที่กลาวมาขางตน
พบวาเหมือนเปนความจําเปนที่สังคมตองสราง
กฏเกณฑบังคับตายตัวใหคนในสังคมไดปฏิบัติตามเพื่ออยูรวมกันอยางสงบสุข นัยยะในความ
หมายเหลานี้ นั่นคือ “การปกครองที่มีอํานาจแฝงอยู” โดยที่สังคมจะกําหนดใหมผี ูควบคุมดูแล
กํากับอีกขั้นหนึ่ง สังคมใด ๆไมวาขนาดไหนก็จะตองประกอบดวยบุคคล 2 ประเภท คือ ผูควบคุม
หรือผูปกครองกับผูอยูภายใตการควบคุม
ศาสนาก็เปนระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อใชเปนแนวทาง
สําหรับประพฤติปฏิบัติตอกัน แตพุทธศาสนาของสังคมไทยนั้น หากจะพิจารณาอยางถองแทในแง
ของการปฏิบัติแลวจะพบวาชาวพุทธมีการปฏิบัติตนแบบไมใชพุทธแทแตเปนพุทธไทย คือมีการ
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ปนหลักของพราหมณ คริสต และการบูชาบรรพบุรุษแบบจีนเขาดวยกัน บางคนชอบและหลงใหล
ในเรื่องเหรียญและวัตถุมงคล หรือบางคนเขาใจผิดหลงเชื่อในเรื่องของเทวดาและอานุภาพของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เชน เชื่อวาเทวดาผูทรงฤทธิ์มาแยงบรรดาสามีของหญิงในหลายทองที่ของอีสาน ทําให
สตรีหลายคนตองทําปลัดขิกไวปองกันที่บาน หรือเชื่อในคนทรงอยางงมงาย หรือแมกระทั่งพิธี
กรรมทางศาสนาที่สืบทอดมาจวบจนทุกวันนี้ แมสถานที่สําคัญหลายแหง หรือผูนําประเทศชาติ
หรือผูนําทางจิตวิญญาณในคราบพระภิกษุสงฆบางรูป ยังจัดพิธีกรรม และสืบทอดความเชื่อที่ผิด
รูปนี้ครอบงําศรัทธาของคนไทยอยูตอไป บางวัดจัดพิธีบูชาราหู บางก็มีการครอบขันธ ยกครู
ใบหวย ดูหมอ ที่ลวนแลวแตมิใชการเผยแผ “ธรรมะ” เลยสักนิดหนึ่ง และสิ่งเหลานี้สื่อมวลชน ที่
เปนสถาบันทางวิชาการ และเปนสวนหนึ่งที่ไดชวยเสริมภาพสะทอนเหลานี้ออกสูสายตาประชาชน
ทั่วไป
แกนแทของหลักธรรมหรือคําสอนในพระพุทธศาสนามุงที่จะอธิบายและสั่งสอน
ในสิ่งสําคัญ 4 ประการดวยกัน คือ ( สมบรูณ สุขสําราญ,2529 : 3 )
1.อธิบายถึงสภาวะธรรมชาติของชีวิตวา “สรรพสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นได คงไดและ
เสื่อมไดดวยเหตุใด”
2.อธิบายและสอนถึงวิธีการครองชีวิตอยางเปนสุขและสอดคลองกับสภาวะธรรม
ชาติรอบกาย ตลอดจนการบรรเทาทุกขที่บุคคลมีอยู
3.อธิบายและสอนถึงแนวทางการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมทุกระดับชั้น วรรณะ
เพศ อยางมีสิทธิเสียงเทาเทียมกัน
4.อธิบายและแนะแนวทางที่จะนําหลักธรรมคําสอนไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันตามลักษณะของปญหา ระดับสติปญญา และความประสงคของแตละบุคคลในสังคม
ในแงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พระพุทธศาสนาเปนฟนเฟองสําคัญที่ทําหนา
ที่ใหสังคมอยูรอดได ทั้งนี้เพราะสังคมไดอาศัยพระพุทธศาสนาในแงตางๆดังตอไปนี้ คือ
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• เปนหลักเกณฑของศีลธรรมและเปนที่มาของวัฒนธรรมและมรดกของชาติ
กฏเกณฑ ประเพณี และคานิยมในสังคมไทยหลายตอหลายประการเกิดขึ้นตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา เชน คานิยมในเรื่องของความเมตตากรุณาและความโอบออมอารี ซึ่งเปนคานิยม
ของชาวพุทธโดยแท ไดถูกถายทอดจากบรรพบุรุษในอดีตจนถึงสังคมในปจจุบัน โดยมี วัด
พระสงฆ และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนสถาบันอื่นๆเปนตัวเเทนผูทําหนาที่ในการถายทอด
• เปนสื่อหรือกลไกในการควบคุมระเบียบของสังคม ในแงที่วาศาสนาพุทธได
ทําหนาที่กลอมเกลาโนมนาวจิตใจและสรางจิตสํานึกในแงศีลธรรมจรรยาของสมาชิกในสังคม
• เปนสื่อในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม พระธรรมคําสั่งสอน
และพิธีกรรมในพระพุทธศาสนานั้นเปนสื่อสําคัญที่ทําใหผูมีความเชื่อและปฏิบัติตนในทิศทางเดียว
กัน เกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน เกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยางล้ําลึก
• วัดในสมัยกอนนั้นเปนที่รวม “ปญญาชน” ของชาติ เปนสถานที่รวมและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง เปนสถานบริการดานอนามัย เปนศูนยกลางของชุมชน และไม
อาจจะแยกออกไปจากวิถีชีวิตของประชาชนนับตั้งแตเกิดจนตายได วัดและประชาชนในสมัยกอน
จึงมีความผูกพันกันอยางใกลชิด
แตปจจุบันนี้ผลพวงแหงการพัฒนาความเปนสมัยใหม ( Modernization ) ไดทํา
ใหรูปแบบความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆ และประชาชนเปลี่ยนไป บทบาทของวัดและพระสงฆ
ไดลดความสําคัญลงไป เพราะถูกสถาบันตางๆในสังคมเขามาแทนที่
จึงเกิดปญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาในสังคมไทยที่สามารถสังเกตไดจากบนหนา
หนังสือพิมพที่ปจจุบันนี้ไดนําเสนอขาวเกือบทุกวันและเกือบทุกฉบับ รวมทั้งจากขอคิดเห็นของ
บรรดานักคิด นักปรัชญาทั้งฝายสังคมทางโลกและสังคมทางศาสนาผานสื่อมวลชนเปนระยะๆ
อาทิเชน นายเสถียรพงษ วรรณปก นายสุลักษณ ศิวรักษ (ส.ศิวรักษ) นายเจิมศักดิ์ ปนทอง
พระธรรมปฏก ( ป. อ. ปยุตโต ) พระศรีปริยัติโมลี อีกทั้งตัวสามเณรีธัมมนันทาเอง ฯลฯ ที่สามารถ
รวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาในสังคมไทยไดดังตอไปนี้
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1.กลุมผูที่เขาวัดในปจจุบันคือกลุมผูสูงอายุสวนใหญ ซึ่งการเขาวัดของกลุมคน
เหลานี้บางสวนก็ไมไดเกิดจากความตองการที่จะศึกษาธรรมที่แทจริงแตเปนการเขาวัดเพราะเปน
เรื่องของคานิยมและความเชื่อเกี่ยวกับแบบฉบับของการใชชีวิตที่ถูกทํานองคลองธรรมของสังคม
2.วัยรุนหนุมสาวนิยมไปเที่ยวไนตคลับ ดิสโกเธค สนใจแตการแตงตัวและเที่ยว
เตรไมคอยนิยมเขาวัด
3.คนไทยเขาวัดกันนอย ซึ่งอาจมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ คือ
• พระภิกษุสงฆบางสวนกระทําผิดหลักคําสอนของพระศาสนาและ
ปฏิบัติตนที่ไมกอใหเกิดความศรัทธาแกประชาชนไดดี เชน ขาวนําเสนอ “พระวัดนี้ใหเลขเด็ด” หรือ
“พระนอนกับสีกา” เปนตน จากผลงานวิจัยของวิทยาลัยครูนครราชสีมา ( หนังสือพิมพไทยรัฐ
ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2528 หนา 8 ) พบวา จากจํานวนพระภิกษุ 90 รูป มีพระผูซื้อหวยใตดินถึง
38 รูป หรือรอยละ 42 ดวยเหตุผล คือ ตองการรวยทางลัดและเห็นวาคนทั่วไปซื้อกันและรัฐบาล
ออกสลากกินแบงเสมือนเปนการสนับสนุนการพนันประเภทนี้อยูแลว
• มีการสรางวัด โบสถ วิหารดวยขนาดที่เกินความจําเปน ทําใหพวก
ชนชั้นกลางและชั้นต่ําซึ่งรับซองกฐินและผาปาบอยที่สุดยากจนลง กอใหเกิดชองวางระหวางชนชั้น
มากขึ้น
• วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจเปนเครื่องดึงดูดใหคนยินยอม
บริจาคทรัพย ซึ่งวิธีดังกลาวยิ่งทําใหคนมุงผลประโยชนตอบแทนทางวัตถุเปนสําคัญ เชน มีงานฝง
ลูกนิมิตกัน หรือกรณีการสรางธูปยักษของวัดปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม จนธูปนั้นลมทับคนตาย
และบาดเจ็บระนาวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 ยังกรณีสรางดวยเงินมหาศาลพอเกจิอาจารย
มรณภาพแลว เงินที่ทุมนับรอยๆลานกลายเปนวัดราง เชน วัดดอยแมปง เชียงใหม หรือการสราง
วัตถุใหญโตที่วัดไผโรงวัว สุพรรรณบุรี เปนตน
• วัดกลายเปนสถานที่ของกลุมบุคคล เปนแหลงรับพรรคพวกมาอยู
อาศัย
4.สังคมในปจจุบันมีการพึ่งกฏหมายซึ่งใหหลักประกันคุมครองสิทธิและทรัพยสิน
มากกวาพึ่งศาสนา ตลอดจนการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ใหสิทธิและเสียงแกคนภายในประเทศ
มากขึ้น
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5.วงการศาสนามีปญหาในตัวเอง ซึ่งปญหาเหลานั้น ไดแก
• การขาดการเผยแผศีลธรรมใหแกประชาชนอยางแทจริง ปจจุบัน
อาชญากรรมประเภทตางๆไดเกิดขึ้นมากมายไมเวนแตละวัน ชีวิตและทรัพยสินของ ประชาชน
ขาดความปลอดภัย ซึ่งถาหากมีศาสนาพุทธเปนที่ยึดเหนี่ยวอยูบาง จํานวนคดีอาจจะไมเพิ่มขึ้น
มากมายนัก
• การเผยแผศาสนาเกิดแตกแยกกันเอง การที่ไดมีการเผยแผศาสนา
ตามความถนัดและตามความสามารถของแตละบุคคล แตละกลุม แตละสํานัก เชน สํานักสันติ
อโศก สวนโมกข ถ้ํากระบอก วัดมหาธาตุ ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาวงการศาสนาแตกแยก
กันเอง
• พระสงฆจํานวนหนึ่งไมตั้งอยูในลัชชีธรรม (ความละอายบาป) มี
ความประพฤติความเปนอยูอยางฆราวาสอันเปนผลิตผลจากการวางตัวในพระธรรมวินัยที่หยอน
สมรรถภาพ
• พระสงฆจํานวนหนึ่งขาดสํานึกในการปฏิบัติตนตามหนาที่สงฆ เชน
ควรศึกษาและปฏิบัติเผยแผพุทธธรรม แตกลับนําสิ่งแปลกปลอมมาหลอกลวงจนประชาชนไมรูวา
ศาสนาที่แทจริงคืออะไร
เมื่อสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง และมีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของคน
สวนใหญในประเทศ ขณะเดียวกันความยุงยากกับความซับซอนก็เปนสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและก็ยังคง
ดําเนินอยู ดังนั้น “การพัฒนา” ( Development ) ∗ จึงเปนคําที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ที่จะหยิบ
ยืมมาใชชวยกันบํารุงรักษาใหศาสนาพุทธมีความกาวหนามากกวานี้หรือใหสิ่งที่ดีอยูแลวใน
ศาสนาพุทธยิ่งเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้น

∗

คําวา “การพัฒนา” เปนวาทกรรมที่กลุมผูสนับสนุนใหมีภิกษุณีสงฆไดอางถึง คือ ขณะนี้ไดมีขาวเรื่องความ
ประพฤติที่ไมดีไมเหมาะสมของเหลาภิกษุสงฆตามหนาหนังสือพิมพอยูสม่ําเสมอ ตลอดจนมีกระบวนการเรียก
รองสิทธิความเสมอภาคเทาเทียมกันระหวางเพศที่มีความเชื่อวาไมวาจะเพศใดก็มีความรูความสามารถเทา
เทียมกัน อีกทั้งปญหาสตรีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ไมเวนแมกระทั่งในพุทธสถาน ดังนั้นฝายกลุมผูสนับสนุนใหมี
ภิกษุณีสงฆจึงเห็นเปนการสมควรที่ขณะนี้ควรจะมีภิกษุณีสงฆเพื่อมาชวยบํารุง รักษา ปกปองพุทธศาสนา
ตลอดจนการเปนแรงหนุนที่สําคัญอีกแรงหนึ่ง นอกเหนือจากพระภิกษุสงฆ อุบาสก อุบาสิกาที่ขณะนี้มีอยูใน
ประเทศไทย ในเรื่องการเผยแผพุทธศาสนาใหมีความกาวหนาหรือ สรุปแลวก็คือ “การพัฒนา” นั่นเอง
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ซึ่งการพัฒนานี้มีตางระดับและตางมุมมอง รวมแมกระทั่งวิธีการที่เลือกปะทะกับ
ความยุงยากและความซับซอนของการพัฒนาใหไดหลายระดับและหลายระนาบที่แตกตางกันไป
นั้น ควรจะตองกระทําในตางระดับและตางมรรควิธีกับที่นิยมถือปฏิบัติกัน
โดยสรุปจากที่กลาวมาทั้งหมดนั้น จะพบวา “สังคม” มีสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงรูปแบบ
ของความสัมพันธระหวางความเหนือกวาและความดอยกวาหรือ “อํานาจ” แฝงอยูในโครงสราง
ของสังคม ซึ่งไมใชมีแตเพียงในระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเมืองหรือกิจกรรมทาง
สังคมที่ปรากฏใหเห็นเทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึงเนื้อแทของความสัมพันธและสรรพสิ่งที่มีชีวิต
ทั้งหมด และการครอบงําเชิงอํานาจนั้นไมเพียงแตจะอยูในระดับอุดมการณหรือรูปแบบของการ
บังคับที่ตองการจะครอบงําเทานั้น แตเปนการปฏิบัติการและความคาดหวังที่จะครอบงําทุกสิ่งทุก
อยางทั้งหมด แมกระทั่ง “การพัฒนา” ที่วานี้ ก็อาจจะเปนรูปแบบวิธีการหนึ่งที่จะนํามาสนับสนุน
เรื่องการครอบงําเชิงอํานาจหรือการถายทอดอุดมการณ ความเชื่อ และความคิดใหมีความแนบ
เนียนเสียจนกระทั่งประชาชนไมไดเกิดความตระหนักถึงอํานาจที่แอบแฝงไวก็ได
จากกรณีศึกษาที่ผูวิจัยสนใจอยูขณะนี้
จึงเปนประเด็นที่นาสนใจสําหรับการ
ศึกษาเรื่องการถายทอดอุดมการณในรูปแบบทั้งทางตรงและทางออมวาบนพื้นที่หนาหนังสือพิมพ
ภาษาไทยรายวันในกรณีความขัดแยงเรื่องสามเณรีนี้ไดปรากฏมีการครอบงําเชิงอํานาจแฝงอยูใน
ลักษณะและรูปแบบใด
แนวคิดเรื่องการครอบงําเชิงอํานาจ ( HEGEMONY )
แนวคิดเรื่อง “การครอบงําเชิงอํานาจ” ( Hegemony ) นี้ เปนการพัฒนาความคิด
มาจากแนวคิดของมารกซ เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการถายทอดอุดมการณในมือของผู
เปนเจาของทุนของปจจัยการผลิต และถูกนําเสนอขึ้นโดยนักคิดแนวมารกซิสตชาวอิตาเลี่ยนชื่อ
Antonio Gramsci ( 1891 – 1937 ) โดยปรากฏอยูในบันทึกที่เขาเขียนขึ้นในระหวางถูกคุมขังชื่อ
“Prison Notebooks” ( 1929 – 1935 ) ซึ่งตอมามีการตีความหมายความคิดโดยนักวิชาการรุน
หลังกันอยางกวางขวาง
ในแนวคิดของ มารกซไดแบง “ระดับ” ( levels ) ของโครงสรางทางสังคมออกเปน
2 สวน ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน คือ โครงสรางสวนบน ( superstructure ) หรือ โครงสราง
ในระดับการเมือง/กฎหมาย และโครงสรางสวนลาง ( infrastructure ) หรือ ฐานเศรษฐกิจ และมี
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ความเห็นวาปจจัยทางเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดปจจัยสวนบน กลาวคือ “การเปลี่ยนแปลงในโครง
สรางสวนบน (รัฐ กฎหมาย ระบบการเมือง ศีลธรรม จริยธรรม ) เกิดจากกการกําหนดโดยโครง
สรางสวนลาง (กระบวนการสะสมทุน-พลังการผลิต) รัฐจึงมิใชตัวแปรอิสระ…” (ชัยอนันต สมุท
วณิช,2530:50-51 )
แตสําหรับกรัมชี่ เขาจัดเปนนักมารกซิสตรุนใหม ที่รื้อฟนความสนใจและพัฒนา
ปญหาเรื่องโครงสรางสวนบนหรือปจจัยดานเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดการกระทําของมนุษย
(กาญจนา แกวเทพ,2526 : 105) เพราะแนวคิดดังกลาวนี้ไมอาจอธิบายไดในกรณีของประเทศ
อิตาลีบานเกิดของกรัมชี่ได เนื่องดวยอิทธิพลดานศาสนาและวัฒนธรรมอันแข็งแกรง กรัมชี่ผู
บุกเบิกทฤษฏีไดเสนอใหเคลื่อนยายความสนใจจากการวิเคราะหโครงสรางของสังคมมาดูที่การ
ปฏิบัติการและเจตนจํานงของมนุษย โดยเฉพาะปฏิบัติการเล็กๆนอยๆ ที่ดําเนินอยูในชีวิตประจํา
วัน กรัมชี่ไดผสมผสานหลักการดานสังคมวิทยาดวยการวิเคราะหกลไกการทํางานแบบตางๆของ
สังคมที่ทําใหเกิดการครอบงําดานความคิดจิตสํานึกและวัฒนธรรม ในทางตรงกันขาม ก็วิเคราะห
ดูความพยายามของฝายที่ถูกครอบงําที่ไดตอตานหรือปฏิเสธการครอบงํานั้น และขณะเดียวกัน
เขาก็เห็นวา ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็อาจถูกกําหนดไดโดยรัฐ ซึ่งเปนโครงสราง
สวนบนไดเชนกัน หรืออีกนัยหนึ่งความสัมพันธของโครงสรางทั้งสอง มิใชโครงสรางหนึ่งจะกําหนด
ความเปนไปของอีกโครงสรางหนึ่ง แตทั้งสองตางเปนปจจัยที่กําหนดซึ่งกันและกัน ดังแผนภาพ
ขางลางนี้

โครงสรางสวนบน
(ระบบกฎหมาย การปกครอง การเมือง การศึกษา ศาสนา สื่อสารมวลชน)

โครงสรางสวนลาง
(ระบบเศรษฐกิจ)

รูปแบบของกรัมชี่ : ทั้งสองสวนมีสวนกําหนดซึ่งกันและกัน
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กรัมชี่ยังไดแบงองคประกอบของโครงสรางสวนบนออกเปนสองสวนคือ ประชา
สังคม หรือสังคมพลเมือง ( civil society ) กับ สังคมการเมืองหรือรัฐ ( political or state society )
ประชาสังคม คือ สวนที่รัฐไมมีอํานาจผูกขาด รัฐตองผลิตอุดมการณเพื่อสราง
ความชอบธรรม ดังนั้นประชาสังคมจึงเปนเครื่องมือสรางความยินยอม ( consent )
สวนสังคมการเมือง หมายถึง แหลงที่ผูกขาดอํานาจโดยรัฐ ซึ่งมิใชการแสวงหา
ความยินยอม แตเปนการบังคับกดขี่ ( coercion ) กรัมชี่ เชื่อวา การที่ชนชั้นหนึ่งจะสามารถมีชัย
ชนะเด็ดขาดสมบรูณไดนั้น จําเปนตองไดรับความยินยอมจากสมาชิกสวนใหญของสังคมมากกวา
การใชการบังคับกดขี่ เพราะฉะนั้นในทัศนะของกรัมชี่แลว “ …ประชาสังคมเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ที่สุด ที่ชนชั้นหนึ่งจะสามารถครองความเปนใหญอยางสมบรูณได หากสามารถเขามาครอบงํามี
อิทธิพลเหนือประชาสังคมได…”(สุรพงษ ชัยนาม,2524:73)
จากคําอธิบายขางตน กรัมชี่ไดนํามาอธิบายสิ่งที่เขาไดพัฒนาขึ้นมาเปนแนวคิด
การครอบงําเชิงอํานาจ โดยความสนใจของเขาที่มีตออิทธิพลของโครงสรางสวนบน ทําใหกรัมชี่
สามารถอธิบายไดวา
ระบบทุนนิยมในสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกสามารถธํารงรักษาสถานะ
ตลอดจนการไดรับความสนับสนุนจากชนชั้นกรรมาชีพอยูไดอยางไร ทั้งๆที่มีการเคลื่อนไหวปฏิวัติ
ตอตานอยูเสมอ ( Carnoy,1984:87 )
กรัมชี่ เชื่อวา การที่ระบบทุนนิยมสามารถดํารงอยูได เปนเพราะการประสานงาน
อยางเหมาะสมในการครอบงําทางชนชั้น โดยอาศัยทั้งการบังคับกดขี่และการสรางความยินยอม
( Jessop,1982:146 ) หมายความวา ในขณะที่รัฐซึ่งเปนเครื่องมือควบคุมดานกําลัง ( corecive
instrument ) ทําหนาที่เปนเครื่องมือสําคัญในการขยายกําลังการครอบงําทางชนชั้น และเปนกําลัง
บังคับ (สังคมการเมือง) เพื่อทําใหชนกลุมลางมีความออนแอและไมสามารถรวมตัวกันไดนั้น ชน
ชั้นปกครองก็ยังไดอาศัยการครอบงําเชิงอํานาจ ( hegemony ) เพื่อสรางความเปนผูนําทางการ
เมือง ศีลธรรม และปญญา โดยการสรางโลกทัศนที่มีเอกภาพและเปนสากล อันจะสนองตอความ
สนใจและความตองการของกลุมชนชั้นลางได ( Carnoy,1984 : 70-72 ) ดังนั้นการครอบงําเชิง
อํานาจในความหมายเบื้องตนนี้ จึงหมายถึงความสามารถในการเอาชนะใจชนชั้นที่ถูกปกครอง ให
ยอมรับในความคิดของชนชั้นปกครอง หรือเปนปฏิบัติการในอันที่จะทําใหชนชั้นที่ถูกปกครองถูก
จูงใจใหยอมรับในระบบความเชื่อของชนชั้นปกครอง และนําความเชื่อนั้นไปพัฒนาเปนสวนหนึ่ง
ในคานิยมทางสังคม วัฒนธรรม และศีลธรรมของพวกเขาเองดวย ( Carnoy,1984 : 87 )
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McLellan ( 1986:30 ) ไดกลาวถึงความคิดพื้นฐานของกรัมชี่ประการหนึ่งที่
ปรากฏในแนวคิดการครอบงําเชิงอํานาจวา ในการพยายามครอบงําเชิงอํานาจความเปนเจาดาน
ความคิดนั้น โลกทัศนของชนชั้นปกครอง ( Ruling Class ) จะถูกขยายกวางออกไปโดยกลุม
ปญญาชนของชนชั้นนี้ เพื่อใหโลกทัศนนั้นกลายเปน “สามัญสํานึก” ( common sense ) ของ
สังคมโดยรวม หากโลกทัศนดังกลาวถูกทําใหเปนสามัญสํานึกหรือความเคยชินของทั้งสังคมได ก็มี
แนวโนมนําไปสูการไดมาซึ่งอํานาจของชนชั้นปกครอง แตปญหาที่กรัมชี่ไดตั้งขอสังเกตไวในขณะ
เดียวกันก็คือ ทําอยางไรที่ชนชั้นปกครองจะจัดการเอาชนะความรูสึกยินยอมของชนชั้นลางในการ
สรางสามัญสํานึกได และทําอยางไรที่ชนชั้นลางจะผลักดันความคิดดั้งเดิมที่ครอบงําพวกเขาอยู
ออกไป
และสรางความคิดใหมของพวกพองตนเองขึ้นมาไดอยางอิสระเสรี
( Fiori,1970:238,quoted in Carnoy , 1984 : 69 )
คําถามขางตนนี้ สามารถอธิบายไดดวยสิ่งที่กรัมชี่ เรียกวา “สงครามชิงพื้นที่ทาง
ความคิด” ( war of position ) ซึ่งเปนสงครามในลักษณะคอยเปนคอยไป และเปนสวนสําคัญใน
การครอบงําความเปนเจาทางความคิด เพราะเเทจริงแลว การครองความเปนเจา คือ การยึดความ
ยินยอมในประชาสังคมเปนหลัก ในขณะที่สงครามชิงพื้นที่ทางความคิดก็คือ การตอสูในระดับ
อุดมการณ ( Ideological struggle ) เพื่อชวงชิงชัยเหนือประชาสังคม เปนลักษณะของการตอสู
ทางความคิดที่กินเวลานานและยืดเยื้อ แตเปนความจําเปนกอนหนาที่จะไดรับชัยชนะเหนือสังคม
การเมือง (การยึดอํานาจรัฐ) หากชนชั้นหลักประสงคครองความเปนใหญในสังคมใหดํารงอยูได
นานที่สุด เพราะจะประสบกับการตอตานนอยที่สุด ทั้งจะสามารถปกครองแทนการครอบงําบีบ
บังคับจึงอาจกลาวไดวา การตอสูทางอุดมการณเปนเรื่องของการแสวงหาเรียกรองความยินยอม
เปนหลัก (สุรพงษ ชัยนาม , 2524 : 74)
อยางไรก็ตาม กรัมชี่ยังไดแสดงความเห็นอีกวา นอกจากการตอสูทางอุดมการณ
ในสงครามชิงพื้นที่ทางความคิดแลว ยังมีการตอสูอีกแบบหนึ่ง แตปรากฏอยูในสังคมการเมือง
เปนการพยายามเอาชนะโดยอาศัยกําลังปราบปรามเด็ดขาด เรียกวา “สงครามยึดอํานาจ” ( war
of movement ) แตการใชอํานาจปราบปรามของชนชั้นปกครองเพียงอยางเดียว ไมอาจทําใหชน
ชั้นที่ถูกปกครองยอมรับในอํานาจที่ถูกกดขี่นั้นไดตลอดไป จําเปนตองอาศัยชัยชนะในการตอสูทาง
อุดมการณ ซึ่งจะทําใหเกิดการครองความเปนเจาที่สมบรูณ
Mouffe ( 1983 : 226 ) ไดกลาวถึงอุดมการณในทัศนะของกรัมชี่วา เปนพื้นฐานที่
มนุษยเคลื่อนไหวอยู เกิดจิตสํานึกถึงสภาพที่ตนเปนอยู และตอสูดิ้นรนอยู การมองอุดมการณจะ
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ตองเปนไปในลักษณะของสนามรบ หรือเปนการตอสูดิ้นรนอยางตอเนื่อง เพราะการไดมาซึ่งจิต
สํานึกของมนุษยผานอุดมการณนั้น มิใชเปนลักษณะลําพังเฉพาะคน แตมักจะผานการสื่อสารบน
พื้นที่ของอุดมการณ ( ideological terrain ) ซึ่งหลักการครอบงําเชิงอํานาจ ( hegemonic
principles ) ที่แตกตางกัน 2 ประการ เผชิญหนาซึ่งกันและกัน
จากทัศนะขางตน สามารถอธิบายไดวา ในสนามตอสูชิงพื้นที่ทางความคิดเพื่อ
การครอบงําเชิงอํานาจนั้น อุดมการณ 2 อยางที่เผชิญหนากันอยูก็คือ อุดมการณหลัก ( dominant
ideology ) ฝายหนึ่ง กับ อุดมการณตอตาน ( counter ideology ) อีกฝายหนึ่ง อุดมการณหลักคือ
อุดมการณที่เกิดขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ดํารงรักษาและค้ําจุนระบบเดิม ในขณะที่อุดมการณตอตาน
คือ อุดมการณที่ถูกสรางขึ้นใหม เพื่อทําลายลางระบบเดิมและนําเสนอระบบใหมแทน เชนเดียวกับ
ความคิดของ Stuart Hall ซึ่งเปนผูหนึ่งที่ไดรับแนวคิดเรื่องการครอบงําเชิงอํานาจจากกรัมชี่ ฮอลล
เนนศึกษาแนวสังคมวัฒนธรรม โดยการศึกษาผลผลิตทางวัฒนธรรม หรือรูปแบบและสาระของสื่อ
ตลอดจนความสัมพันธของวัฒนธรรมกับกลุมผูรับในสถานภาพตางๆ โดยเขาเชื่อวาผูรับนั้นมีสติ
ปญญาในการตอตานการครอบงํา หรือกระทั่งตอบโตการครอบงําได ฉะนั้นวัฒนธรรม(โครงสราง
สวนบน)ไมไดถูกทําใหมีฐานะเปนเพียงภาพสะทอนของกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ(โครงสราง
สวนลาง)ดังนั้นสงครามชิงพื้นที่ทางความคิดจึงเปนการตอสูของอุดมการณหลักกับอุดมการณ
ตอตาน เพื่อการไดมาซึ่งชัยชนะในการยึดความยินยอมของสังคมสวนใหญนั่นเอง
กรัมชี่ไดอธิบายตอไปวา ในการตอสูเพื่อชิงความเปนเจาในสงครามชิงพื้นที่ทาง
ความคิดนั้น ชนชั้นครอบงําจําเปนตองอาศัยการประสานงานของกลไกสําคัญที่รวมในการตอสู
ทางอุดมการณดวย ทั้งในฝายอุดมการณหลักและอุดมการณตอตาน ซึ่งกลไกที่สําคัญสําหรับยุค
สังคมในขณะนี้ก็คือ สื่อมวลชน
ในหมูนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนไดตั้งขอสังเกตความแตกตางระหวางสังคม
สมัยใหมกอนกับสังคมสมัยใหมวา ( กาญจนา แกวเทพ , 2539 : 39-42 ) ลักษณะประการหนึ่งที่
แตกตางกันก็คือ ในสังคมสมัยใหมนั้น สื่อมวลชนไดเพิ่มบทบาททั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อยางมากขึ้นทั้งตอชีวิตผูคน ตอสถาบันสังคม และตอสังคมทั้งหมด โดยรวมสื่อมวลชนไดสอด
แทรกตัวเองเขาไปในทุกกิจการ ในทุกซอกทุกมุมของสังคม อยางที่เรียกวา แทบจะไมมีบุคคลใด
ไมมีสถานที่ใดของสังคมที่จะหลุดรอดไปจากการปฏิบัติการของสื่อมวลชน และทั้งนี้ยอมหมาย
ความวา สื่อมวลชนไดเพิ่มอิทธิพลตอสังคมขึ้นมาดวย โดยเฉพาะในมิติของวัฒนธรรม ยิ่งสังคมทัน
สมัยมากยิ่งขึ้น นักวิชาการกลุมที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ไดขนานนามวัฒนธรรมที่กําลังมีอยูในโลก
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สมัยใหมนี้วา “วัฒนธรรมแบบมีสื่อเปนตัวกลาง” ( Mass – Mediated Culture ) ซึ่งในแนวคิดนี้ได
ศึกษาบทบาทสื่อมวลชนในฐานะศูนยกลางสรางภูมิปญญาของสังคม การเขาแทนที่ของสื่อมวล
ชนในความสัมพันธระหวางบุคคล และการจัดลําดับความสําคัญระหวางผูผลิตและผูแพรกระจาย
อุดมการณของสังคม อีกทั้งสถาบันนี้ก็ไดสถาปนาความนาเชื่อถือของตัวสถาบันมากยิ่งขึ้นทุกที
ปจจุบันประชาชนอาจจะรับฟงขาวลือที่เลากันปากตอปากแตถาหนังสือพิมพลงสัมภาษณเจาของ
เรื่อง ผูคนก็จะพาเชื่อวา ขอสรุปนั้นอยูในหนังสือพิมพ และสํานึกของคนไทยปจจุบันจะคิดวา
“เรื่องนี้ตองเปนเรื่องจริง เพราะถาไมจริง หนังสือพิมพจะไมนําเสนอ”
และเมื่อความคิดสวนใหญมิไดเกิดมาจากประสบการณตรงของประชาชน หาก
แตเกิดมาจากการถายทอดของสื่อ โดยเฉพาะในเงื่อนไขที่เราไมอาจจะหาประสบการณตรงมา
ตรวจสอบประสบการณที่มาจากสื่อไดนี้ ก็จะนําไปสูสภาพการณที่สื่อสามารถจะครอบครองความ
สําคัญ ( Hegemony ) ในการเปนสถาบันที่แสวงหาและเลือกองคความรูที่จะมานําเสนอตอสังคม
ในหมูนักวิชาการโดยเฉพาะสํานักเศรษฐศาสตรการเมือง อาจจะคุนเคยกับแนว
คิดเรื่องการพิจารณาสื่อมวลชนในฐานะกลไกสําคัญทางสังคมในยุคโลกสมัยใหม และมักจะมี
ความเขาใจวา “ใครก็ตามที่สามารถจะยึดกุมสื่อมวลชนได คนกลุมนั้นก็สามารถจะยึดกุมกระบวน
การสรางสรรคจิตสํานึกทั้งหมดของผูคนในสังคมได” อยางไรก็ตาม เนื่องจากประวัติการกอตัวของ
สถาบันสื่อมวลชนนั้นยังมีเรื่องทางประวัติศาสตรวา เคยเปนเวทีเสรีทางความคิดใหกับประชาชน
ดวยเหตุนี้ ในปรากฏการณที่เปนจริงของสังคมไทย จึงไมอาจจะกลาวไดวา เคยมีคนกลุมใด
สามารถที่จะยึดกุมสถาบันสื่อมวลชนไดอยางแนนอน เพราะสถาบันนี้เปนพื้นที่ที่ไมเคยวางเวน
จากการตอสูแยงชิงพื้นที่ในการสรางสรรควัฒนธรรมจากคนกลุมตางๆในสังคมเลย และยังคงมี
การผลัดกันรุกผลัดกันรับ ผลัดกันเขายึดครองชัยชนะอยูตลอดเวลา
สําหรับกรณีศึกษาเรื่องความขัดแยงนี้เหมือนจะเปนเรื่องของสังคมทางศาสนาแต
เมื่อดูลักษณะการปกครองของสังคมทางศาสนาจะพบวาเปนการปกครองที่อยูภายใตความ
ควบคุมสังคมการปกครองทางโลก คือ อยูภายใตการควบคุมดูแลของกรมการศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ และนอกจากกรมการศาสนาจะเปนผูควบคุมฝายสงฆโดยตรงแลว ยังพบวาประชาชน
และสื่อมวลชนยังมีสวนในการควบคุมดูแลความประพฤติของสงฆอีกดวย
อีกทั้งรูปแบบการ
ปกครองของสังคมสงฆไทยเองนั้นมีรูปแบบการปกครองที่เลียนแบบการปกครองทางโลกดวย ดัง
เชนพระราชบัญญัติคณะสงฆ 2484 ที่มีการจัดรูปแบบการปกครองสงฆที่ทันสมัย คือ
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1.มีสังฆสภา เลียนแบบรัฐสภาของทางโลก ประกอบไปดวยพระสงฆ ซึ่งเรียกวา
สมาชิกสังฆสภา จํานวนไมเกิน 45 รูป แลวสมาชิกสังฆสภานี้ก็คัดเลือกมาจากพระราชาคณะตั้ง
แตชั้นธรรมขึ้นไป ไมใชทุกองค แลวก็พระคณาจารยเอก แลวก็เปรียญเอก เปรียญธรรมเอก
เปรียญเอกนี้คือตั้งแตเปรียญธรรมเจ็ดขึ้นไป
2.คณะสังฆมนตรี
ซึ่งเปนองคประกอบที่สองของการปกครองตามพระราช
บัญญัตินี้ คณะสังฆมนตรีเทียบเทากับคณะรัฐมนตรีแลวก็แบงเปนองคการ ซึ่งก็คลายๆ กระทรวง
มีองคการศึกษา องคการปกครอง องคการเผยแผ องคการสาธารณูปการ ฯลฯ พระเถระที่ทําหนาที่
ปกครองดูแลแตละองคการ ก็เรียกวาสังฆมนตรี เทียบไดกับรัฐมนตรีนั่นเอง
3.คณะพระวินัยธร ผูใชอํานาจทางตุลาการ ทางศาล ก็แบงเปนสามเหมือนกัน
ศาลชั้นตน ศาลชั้นกลาง ศาลชั้นอุทธรณ ศาลชั้นฏีกา มีคณะพระวินัยธรซึ่งแตงตั้งขึ้นตางหาก
สําหรับดูแลเรื่องอธิกรณของสงฆ ที่จะฟองรองกลาวหาอะไรตางๆใหคณะนี้เปนผูตัดสิน
นี่เปนรูปแบบการปกครองสงฆสมัยรัชกาลที่ 7 ถึงตนรัชกาลที่ 8 ซึ่งตอมาสมัย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 2505 ไดยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ และนําเอาพระราชบัญญัติการ
ปกครองสงฆแบบเกา ∗ ( ฉบับ 2445 ร.ศ.121 ) แบบเดิมที่มีมหาเถรสมาคมนั้นมาใช ซึ่งลักษณะ
ของการปกครองแบบนี้ ก็ประกอบดวยมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข แลวมี
เจาคณะใหญ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส ไลลงไป
ตามลําดับ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข
อํานาจทางศาล วินัยฉัยคดีความ อธิกรณของพระ ซึ่งเดิมถาตามรูปแบบของพระ
ราชบัญญัติเดิมอยูในความดูแลของคณะวินัยธรดังที่กลาวขางตน แตเมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้
เกิดขึ้นก็รวบรวมเอามาไวกับมหาเถรสมาคม หมายความวามหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้จะมีอํานาจสองประการคือ ทางดานการปกครอง ใชอํานาจทางการปกครอง กับอํานาจทาง

∗

สมัยรัชกาลที่ 5 มีพระราชบัญญัติคณะสงฆขึ้นเรียกกันวา พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ รัตนโกสินทร
ศก 121 ( พ.ศ. 2445 ) มีการแบงการปกครอง มีมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุข รองลงมาก็มี
เจาคณะมณฑล เจาคณะหัวเมือง เจาคณะแขวง เจาอาวาส การปกครองลดหลั่นลงมา มหาเถรสมาคม เปนผูมี
อํา นาจ การปกครองสูงสุด มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประมุขของมหาเถรสมาคม
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การศาลตุลาการ อํานาจทางตุลาการนี้ก็มารวบเขาอยูเปนอํานาจของมหาเถรสมาคมซึ่งมีสมเด็จ
พระสังฆราชเปนประธานสมาคม
นอกจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชทานก็จะทรงมีอํานาจอยูสองอยางคือ อํานาจ
ทางการปกครอง อํานาจนิติบัญญัติ ออกกฎหมาย ออกกฎเกณฑอะไรตออะไรตางๆ แลวก็มี
อํานาจทางตุลาการทางศาลดวย ซึ่งตรงนี้เองที่พอเกิดมีปญหาใหญขึ้นมาแลวไมสามารถแกไข
ปญหาได แลวก็จะใชอํานาจทางการปกครอง หรืออํานาจทางศาล มันก็จะเกิดความซับซอน อยาง
กรณีพระยันตระเปนตัวอยางชัดเจนเลยวารูปแบบการปกครองแบบนี้แกปญหาไมได ถาแกไดก็
ตองใชเวลานานจนกระทั่งผูกระทําผิดหลบหนีไปได
เมื่อดูจากรูปแบบการปกครองสงฆขางตน จะเห็นไดวามหาเถรสมาคมเปนฝาย
เจาของอุดมการณหลักตามแนวคิดของกรัมชี่ ดังนั้นฝายผูใหการสนับสนุนใหมีภิกษุณีสงฆก็ตอง
เปนฝายอุดมการณตอตาน
ในขณะเดียวกัน ถามองยอนกลับไปที่ขั้นตอนแรกของการออกพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองสงฆ จะพบวาทางฝายรัฐหรือฝายบานเมืองเปนผูกําหนดพระราชบัญญัติการ
ปกครองสงฆออกมาใหสงฆใชในการควบคุมสังคมสงฆใหมีความเรียบรอยนั่นเอง ดังนั้นระหวาง
สังคมการปกครองทางโลกกับการปกครองของสงฆตองมีความคาบเกี่ยวกันหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวาทั้งสองฝายนี้มีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเอง ดังนั้นตามหลักคําอธิบายโครงสรางและกล
ไกของสังคม ตามแนวคิดของกรัมชี่ก็สามารถแสดงแผนผังออกมาไดดังนี้
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รัฐ(กรมการศาสนา)

ศาสนา
กลไกดานการปราบปราม
พระสังฆราช
มหาเถรสมาคม พระธรรมวินัย

กลไกดานการครอบงํา
สถานที่ทํางาน โรงเรียน
ครอบครัว สื่อมวลชน

ทํางานอยูใน political society

ทํางานอยูใน civil society
ประชาชนทั่วไป

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังแสดงโครงสรางของสังคมตามทัศนะของ Gramsci ของ กาญจนา แกวเทพ
การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ ( Critical Theory ) : แนวคิดและตัวอยางงานวิจัย, 2540 : 63.

จากแผนผัง สามารถอธิบายไดวาแมรัฐจะไมไดเขามายุงเกี่ยวโดยตรง แตจาก
ฐานกําเนิดรูปแบบการปกครองของสงฆดังที่กลาวขางตนจะพบวาฐานสนับสนุนอํานาจใหญ
สําหรับสถาบันศาสนาคือ รัฐ ซึ่งสถาบันที่ทําหนาที่รับผิดชอบก็คือ กรมการศาสนา และจากทัศนะ
แนวคิดของกรัมชี่ที่สําคัญคือสังคมยังมีกลไกอีกสองชนิดที่ดําเนินงานทางสังคม กลไกแรกเปนกล
ไกดานการปราบปราม
( Repressive Apparatus ) รูปธรรมของกลไกนี้ก็คือ พระสังฆราช
มหาเถรสมาคม พระธรรมวินัย ที่ทํางานอยูในปริมณฑลของสังคมการเมือง ( political society )
กลไกนี้จะใชมาตรการที่รุนแรง ใชกําลังปราบปราม เชน กรณีตัวอยางสาระและจงดีลูกสาวนาย
นรินทรกลึงที่ไดถูกฝายสงฆขอกําลังทางฝายราชสํานักใหเจาหนาที่มาทําการจับกุม แตปจจุบันนี้
ระบอบการปกครองเปลี่ยนไป การแสดงการปราบปรามเปลี่ยนไปจะเปนไปในรูปแบบของคําสั่งไม
ใหผูใดขัดขืนคําสั่งหรือประกาศจากทางคณะสงฆ ถาผูใดแสดงการกระทําที่เปนการขัดขืนคําสั่ง ก็
จะไดรับบทลงโทษ เชน ถูกปาราชิก ถูกขับไลออกจากการเปนนักบวช ถาเปนกรณีของแมชีก็จะ
ตองอัปปาหิออกจากพื้นที่ของวัดไป หรือการไมไดรับรองใหมีสถานภาพเปนนักบวชถาเกิดหญิงใด
ไดไปทําการบวชโดยที่ไมไดรับการยอมรับ เปนตน
อีกกลไกหนึ่งเปนกลไกดานการครอบงําทางความคิด รูปธรรมของกลไกนี้ก็คือ
ครอบครัว สถานที่ทํางาน โรงเรียน สื่อมวลชน ที่ทํางานอยูในปริมณฑลของประชาสังคม ( civil
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society ) กลไกนี้จะใชมาตรการไมออน คือใชการอบรบบมเพาะ ปลูกฝงความคิด คานิยม อุดม
การณ ฯลฯ ทีละเล็กละนอยอยูในชีวิตประจําวันทุกๆวัน เพื่อใหคนในสังคมยอมรับความคิดหลัก
หรือเห็นดีเห็นงามกับอุดมการณของสังคมอยางสมัครใจ
สําหรับในสังคมขาวสารเชนสังคม
ปจจุบัน สถาบันสื่อสารมวลชนจะเปนกลไกที่สําคัญกลไกหนึ่ง ซึ่งตรงจุดนี้จากกรณีศึกษานี้จะพบ
ไดวาทั้งฝายคัดคานและฝายสนับสนุนภิกษุณีสงฆหรือทานสามเณรีเองสามารถเขามาใชพื้นที่ตรง
นี้ในการถายทอดความคิดของฝายตัวเองไปสูประชาชนทั่วไปได แตทานสามเณรีอาจไมสามารถ
ใชพื้นที่ตรงนี้ไดอยางเต็มที่มากเทากับฝายที่มีอํานาจอยูเดิม (ฝายที่ไมสนับสนุนใหมีภิกษุณีสงฆ)
แตตามความเชื่อของกรัมชี่ที่วาสังคมมีลักษณะเคลื่อนไหวเปนพลวัตอยูตลอด
เวลาคือไมมีคนกลุมใดจะสามารถยึดครองอํานาจไดอยางผูกขาดอยูไดตลอดเวลา โดยปกติจะมี
การทาทายจากกลุมอื่นๆ แมแตในสถาบันศาสนาและกลไกศาสนาแตละอยางก็จะมีตัวแทนจาก
กลุมตางๆเขาไปชวงชิงพื้นที่อยูตลอดเวลาเชนกัน จากกรณีศึกษานี้ เมื่อวิเคราะหพื้นที่ในหนา
หนังสือพิมพ ( war of position ) ก็จะพบตัวแทนจากทั้งสองกลุมพยายามใชเปนเวทีแสดงความ
คิดเห็นของฝายกลุมตนเอง
เมื่อสื่อมวลชนเปนกลไกสําคัญตอการรวมอุดมการณในการตอสูของทั้งสองฝาย
นี้ หรือในฐานะเปนพื้นที่ชวงชิงทางความคิด ( war of position ) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีความสนใจวา
สื่อมวลชนจะวางตัวเองใหเปนเวทีทางความคิดที่เปนกลางเพื่อการตอสูอยางเปนธรรมใหแกทั้ง
สองฝายหรือไม ในเมื่อขณะนี้ส่อื มวลชนมีอิสระและเสรีภาพมากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือพิมพซึ่งเปน
สื่อที่มีความอิสระในการทํางานสูงสุดมากกวาสื่อแขนงอื่น หรือในทางกลับกันหนังสือพิมพไดชวย
ฝายอุดมการณใดอุดมการณหนึ่งในเรื่องเปนการสื่อสารสัญลักษณที่แฝงมาดวยการทําหนาที่ เปน
อิทธิพลรวม ที่จะชวยย้ํา ผลิตซ้ํา และขยายผลของปฏิบัติการอุดมการณตางๆ รวมกับองคกรอื่นๆ
ในสังคม เชน ศาสนา กลุมการเมือง โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งทํางานโดยกระบวนการตางๆกันไป โดยถือ
เปนองคกรในสังคมพลเมือง
( civil society ) ที่จะทําหนาที่ในการรักษาสภาวะการครอง
อํานาจนําของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งหรือไม เพราะผลสรุปสุดทายของการรายงานขาวหรือการให
ขอมูลของหนังสือพิมพสามารถสงผลตอมติมหาชนหรือความคิดของผูรับสารตอประเด็นปญหานี้
ได
แมภายหลังยุคทฤษฎีสิ่งเราและการโตตอบตอสิ่งเรา ( S – R Theory ) ทฤษฎี
กระสุนปน ( Bullet Theory ) หรือ ทฤษฎีเข็มฉีดยา ( Hypodermic Theory ) นักวิจัยดาน
นิเทศศาสตรไมคอยใหความสนใจกับอิทธิพลโดยตรงของสื่อมวลชนที่มีตอทัศนคติและความคิด
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เห็นตอผูเปดรับสาร แตก็มิไดหมายความวา สื่อมวลชนไมมีอิทธิพลตอผูเปดรับ คือ สื่อมวลชนอาจ
ไมสามารถบอกเราใหคิดอยางไร แตสามารถบอกเราใหคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรได นั่นก็คืออิทธิพล
คอนขางมากของทฤษฎีการกําหนดวาระของสื่อมวลชน ( The Agenda – setting Role of Mass
Communication)
ในการเลือกขาวและวิธีการเสนอขาวแตละวันของหนังสือพิมพทําใหเราทราบวา
อะไรคือปญหาสําคัญของวันนั้น ปญหาที่โดดเดนในขาวจะถูกมองวามีความสําคัญในสายตาของ
ผูอาน และเมื่อผานชวงเวลาหนึ่ง ปญหานั้นก็อาจกลายเปนปญหาที่มีลําดับความสําคัญสูงสําหรับ
ประชาชน กลาวอีกนัยหนึ่ง วาระของสื่อ ( Media Agenda ) ที่โดดเดน จะไดรับความสําคัญจาก
ประชาชนและกลายมาเปนวาระสาธารณะ ( Public Agenda )
แนวคิดขาวและการกําหนดวาระสาธารณะ ( PUBLIC AGENDA )
บทบาทในการกําหนดวาระของสื่อมวลชนก็คือ การสงสัญญาณของขาว ( The
signal function of the news ) เรื่องราวในขาวสงสัญญาณใหประชาชนทราบวากําลังมีพฤติกรรม
ผิดปกติเกิดขึ้นและพฤติกรรมผิดปกตินั้นมักเกี่ยวของกับรัฐบาล เจาหนาที่ของรัฐ หรือสถาบัน
สาธารณะ แตการที่เรื่องราวหรือเหตุการณจะถูกสื่อมวลชนรายงานเปนขาว เรื่องราวหรือ
เหตุการณนั้นตองมีความนาสนใจในตัวของมันเอง หรือมิฉะนั้นก็เปนที่สนใจของประชาชนจํานวน
มากพอที่จะทําใหมันมีความสําคัญทางสังคม
ขาว
เหตุการณหรือเรื่องราวที่มีความสําคัญและเปนที่สนใจของประชาชน
คําจํากัดความของคําวา “ขาว” ไวมากมาย ซึ่งแตกตางกันออกไปดังตัวอยาง ตอไปนี้

มีผูให

Campbell และ Wolseley ( 1969 : 25 ) ใหคําจํากัดความของขาววาเปน
เรื่องราวของความคิดปจจุบัน เหตุการณหรือปญหาที่ประชาชนสนใจ
Becker ( 1987 : 405 ) กลาววาขาวคือเหตุการณไมปกติที่สรางระลอกคลื่นใน
กระแสปกติ
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Fedler ( 1984 : 142 ) ขาวคือสิ่งที่คนเราไมทราบเมื่อวานนี้ สิ่งที่ผูคนกลาวถึง สิ่ง
ที่ผูอานตองการทราบ สิ่งที่บรรณาธิการผูช่ําชองในงานตัดสินใจที่จะนําลงพิมพในหนังสือพิมพของ
ตน สิ่งใดก็ตามที่มีความทันทวงที การรายงานเหตุการณและประวัติศาสตรของวันพรุงนี้
จากขางตนสรุปวาขาวก็คือเหตุการณที่มีความสําคัญและนาสนใจจนกระทั่งได
รับการพิจารณาใหรายงานหรือนําเสนอทางสื่อมวลชน ซึ่งการจะเปนขาว ตองประกอบดวยสาระ
สําคัญดังตอไปนี้ คือ จะตองเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น , จะตองไดรับการพิจารณากลั่นกรอง และนํา
เสนอผานสื่อมวลชน ดังนั้นการรายงานขาวของสื่อมวลชนจําเปนตองหามาตรการหรือกระบวน
การในการพิจารณาคุณคาของขาวใหเหมาะสม และสอดคลองกับความสนใจของประชาชนให
มากที่สุด
การรายงานขาวของสื่อมวลชนอยางตอเนื่องอาจทําใหประชาชนคิดวาปญหาที่
รายงานเปนปญหาสาธารณะที่มีความสําคัญ ซึ่งสงผลใหเกิดการกอตัวของมติมหาชน และมติ
มหาชนที่เกิดขึ้นจะผลักดันใหสื่อมวลชนรายงานขาวเกี่ยวกับปญหาเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นได
มีขอนาสังเกตเกี่ยวกับบทบาทในการกําหนดวาระของสื่อมวลชนวา สื่อมวลชนมี
อิทธิพลตอความสําคัญของปญหา ( The salience of an issue ) มากกวาตอทิศทางของปญหา
การรายงานขาวเกี่ยวกับปญหาทําใหปญหานั้นโดดเดนซึ่งสงผลใหประชาชนคิดวา ปญหานั้นมี
ความสําคัญ แตไมจําเปนตองมีอิทธิพลตอทิศทางของความเห็นเกี่ยวกับปญหานั้นของประชาชน
หรืออาจมีก็ได เชน การรายงานขาวเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะแงเดียวมุมเดียวอยางเขมขนและ
ตอเนื่องของหนังสือพิมพจะทําใหเรื่องนั้นกลายเปนวาระของสาธารณะ แตประชาชนไมจําเปนตอง
คลอยตามความเห็นนั้นของหนังสือพิมพ หรืออาจมีความเห็นตรงกันขามก็ได เมื่อพิจารณาตาม
มุมมองนี้ จะเห็นวา หนังสือพิมพมีลักษณะคลายเปนผูนําของมติสาธารณะที่เกี่ยวกับปญหา
สาธารณะตางๆ หนังสือพิมพทําใหปญหานั้นปรากฏและมีอิทธิพลตอทิศทางของปญหานั้นอยูบาง
แตปญหานั้นก็ตองมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆตอไปดวยเหมือนกัน
ดังกรณีตัวอยางขาวสามเณรีธัมมนันทา เริ่มแรกของการรายงานขาวอาจจะเปน
เหตุผลของความนาสนใจ ไมวาจะเปนที่ตัวบุคคลที่ตกเปนขาว คือ ทานสามเณรีเปนคนมีชื่อเสียง
และมีความรู ความสามารถในสังคม หรือความนาสนใจของเหตุการณ คือ ปรากฏการณที่จะมี
พระผูหญิงเกิดขึ้นในเมืองไทย เปนตน จึงทําใหหนังสือพิมพใหความสนใจในการที่จะติดตาม
เหตุการณเพื่อนํามารายงาน เมื่อมีการรายงานขาวอยูเรื่อยๆ ก็เกิดเปนวาระสาธารณะในสังคมไทย
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ที่กลุมตางๆในสังคมตองออกมาใหความคิดเห็น ทั้งหมดที่กลาวมานี้ประชาชนทั่วไปรับรูแลววาได
มีปญหาความขัดแยงนี้ขึ้น แตทิศทางของความคิดเห็นที่ประชาชนจะเห็นชอบ/เฉยๆ/ไมเห็นชอบ
กับความคิดเห็นของหนังสือพิมพแตละฉบับนั้นไมสามารถที่จะกําหนดไดเสียทีเดียวเพราะในการ
กอมติสาธารณะนั้นทั้งสื่อมวลชนและประชาชนมีบทบาทในการสํารวจและในการเปนผูนํา ดังที่
W.Lippmann ใหขอสังเกตไววา โลกภายนอกตองไดรับการสํารวจ รายงานและจินตนาการ แต
อยางไรก็ดี ในการสํารวจ รายงานและจินตนาการนั้น ทั้งสื่อมวลชนและประชาชนตางมีขอจํากัด
ในดานการสื่อสาร อาทิ พื้นที่ในการรายงานขาว,เวลา,แหลงขอมูลและพื้นฐานของประสบการณ
ในแตละคน ฯลฯ ขอจํากัดเหลานี้ทําใหนักสื่อสารมวลชนและประชาชนไมสามารถสรางภาพ
เหตุการณของแตละวันไดอยางถูกตอง ครบถวนทั้งในสื่อมวลชนและในสมองของคน เพราะฉะนั้น
มติสาธารณะจึงมาจากภาพชิ้นเล็กชิ้นนอยที่มักไมสมบูรณ และบิดเบือน
ดังนั้นการที่เราจะทําความเขาใจในความคิดของทั้งสองฝายที่ปรากฏบนพื้นที่ชวง
ชิงทางความคิดบนพื้นที่หนาหนังสือพิมพหรือปญหาสาธารณะตางๆไดดีมากยิ่งขึ้นนั้น กระบวน
การวิเคราะหจึงตองอาศัยแนวคิดทาง สัญญวิทยา ( Semiology ) มาเปนแนวทางในการศึกษา
กระบวนการสรางความหมาย ในการผลิตซ้ํา หรือชวยตอกย้ําเพื่อธํารงไวซึ่งอุดมการณครอบงําอัน
ชอบธรรมของฝายใดฝายหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของแนวคิดดังกลาว ดังตอไปนี้
แนวคิดสัญญวิทยา ( SEMIOLOGY )
สัญญวิทยา ( Semiolgy ) เปนสาขาวิชาที่ไดรับการพัฒนาอยางจริงจังในชวง
ศตวรรษที่ 20 โดยนักภาษาศาสตรชาวสวิส ชื่อ Ferdinand de Saussure ( 1857-1913 ) กอนที่
ศาสตรนี้จะถูกพัฒนาตอโดยนักวิชาการรุนหลังอีกหลายคน เซาซูรเปนนักคิดในกลุมโครงสราง
นิยม ( Structuralism ) โดยแนวคิดดังกลาวปรากฏอยูในหนังสือ “Cours de Linguistique
Generale ( 1915 ) ที่รวบรวมขอเขียนจากคําสอนของเขาที่มหาวิทยาลัยเจนีวา
คําวา “sign” ในภาษาอังกฤษนั้น มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา “ to semion ”
ซึ่งในภาษาไทยแปลวา “สัญญะ” เราสามารถพบสัญญะในชีวิตประจําวันไดอยูทั่วไป เชน ปาย
จราจรตางๆ สัญญาณไฟจราจร เปนตน
กาญจนา แกวเทพ ( 2543 ) ไดกําหนดขอบเขตคุณสมบัติของสิ่งที่เปน “สัญญะ”
ไวดังนี้
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• สัญญะจะตองมีลักษณะทางกายภาพหรือเปนรูปธรรม สามารถจับตองรับรู
ไดดวยอวัยวะรับสัมผัส เชน ตัวอักษร ภาพวาด เสียงเพลง อาการที่แสดงออกมาทางสีหนา
• มีความตั้งใจที่จะสงขาวสาร
• มีความหมายมากไปกวาตัวมันเอง
จากคุณสมบัติของสิ่งที่เปน “สัญญะ” ดังกลาวขางตน เราสามารถนํามาอธิบาย
เปรียบเทียบไดดังตอไปนี้
สัญญะจะตองมีลักษณะทางกายภาพหรือเปนรูปธรรม สามารถจับตองรับรูได
ดวยอวัยวะรับสัมผัส เชน เวลาดูภาพยนตรเหยื่อผูถูกกระทําการขมขืนจะแสดงความเจ็บปวดทั้ง
จากความเจ็บที่ถูกกระทําทั้งทางกายและจิตใจใหผูชมไดเห็นวามีความปวดราวเพียงใด เปนตน
มีความตั้งใจที่จะสงขาวสาร เชน กรณีการโบกผาขาวของผูที่ติดอยูบนตึก
เวิลดเทรดเซ็นเตอรซึ่งกําลังถูกเผาไหมและจะถลมตามลงมาจากการกอวินาศกรรมของผูกอการ
รายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 การกระทําการโบกผาขาวนั้นมีความตั้งใจจะขอความชวยเหลือ
จากเจาหนาที่ผูชวยเหลือผูประสบภัย เปนตน
มีความหมายมากไปกวาตัวมันเอง จากกรณีตัวอยางเดียวกันผาขาวนั้นไมใชมีแค
เพียงความหมายแค “ผาขาว” เฉยๆ หากทวาผาขาวดังกลาวไดหมายความวาเลยไปถึงวาผูกระทํา
การโบกกําลังประสบกับความเจ็บปวด ตองการไดรับความชวยเหลือโดยดวน
อยางไรก็ตาม ในชีวิตประจําวัน มีสัญญะอยูหลายชนิดที่ใชไปโดยอัตโนมัติ เปน
สามัญสํานึก ( common sense ) เหมือนกับไมไดตั้งใจ เชน เมื่อพบพระภิกษุสงฆ สตรีก็จะหลีก
ทางใหทานเดินนําไปกอน และพยายามเบี่ยงตัวออกมาใหหางจากทานเพื่อไมใหไปสัมผัสกับจีวร
ของทาน ซึ่งการกระทํานี้ทําเปนไปโดยไมไดตั้งใจ แตทวาในโลกของการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะ
ในกระบวนการผลิตสื่อ สวนใหญแลวในฝายของผูผลิตสื่อ การสราง และการใชสัญญะนั้นมักจะ
ตองเปนไปอยางตั้งใจ และมีความซับซอนมากกวาลักษณะการใชสัญญะในชีวิตประจําวันของคน
ทั่ว ๆ ไป เชน ในกรณีจีวรของพระภิกษุสงฆ เมื่อหนังสือพิมพตองการจะถายทอดใหเห็นความนา
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เกรงขามหรือความนาเคารพในผืนผานี้ใหชัดเจน ก็จะตองมีการคัดเลือกบทความหรือตํานานเรื่อง
เลาตางๆมาสนับสนุนความนาเคารพหรือความนาเกรงขามใหจีวรของพระสงฆ และนี่เปนขอแตก
ตางประการหนึ่งระหวางการใชสัญญะในชีวิตประจําวันกับการใชสัญญะวิทยาในวงการสื่อสาร
มวลชน จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาเรื่องของ “สัญญะ” ไมใชเปนเรื่องที่จํากัดอยูที่ตัว
องคประกอบ ( elememts/material ) กลาวคือ ตัววัตถุนั้นจะเปนอะไรก็ได แตคุณสมบัติที่สําคัญ
คือ ความสัมพันธระหวางองคประกอบ ( relation ) โดยเฉพาะตัวบุคคล ( subject ) กับวัตถุ
( object ) เชน ผาจีวรนั้นมีความหมายมากไปกวาตัวเองในสายตาของใคร ซึ่งคําวา “ใคร” ในที่นี้
ไมไดหมายถึงปจเจกบุคคล แตหมายถึง กลุม / สังคม / วัฒนธรรม
เซาซูรไดใหคํานิยาม “สัญญวิทยา” ไววา เปนศาสตรที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะ
ภายในสังคมที่สัญญะนั้นถือกําเนิดขึ้นมา รวมทั้งแสวงหากฏที่ควบคุมอยูเบื้องหลัง ซึ่ง “วิถีชีวิต”
ของสัญญะ ( the life of signs ) ในที่นี้หมายถึงการศึกษา การกําเนิด การเจริญ การแปรเปลี่ยน
และการสูญสลายของสัญญะตัวหนึ่งๆรวมทั้งวิเคราะหกฏที่อยูเบื้องหลังวิถีชีวิตดังกลาว ตัวอยาง
ดาน “ภาษา” เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุด
ในฐานะนักภาษาศาสตร
เซาซูรใหความสนใจในชั้นตนกับปรากฏการณของ
ภาษาใน 2 มิติ คือ langue ( language ) และ parole ( speech )
language คือ ภาษาในลักษณะเปนผลผลิตและขอตกลงรวมกันของสังคม สวน
parole คือ ลักษณะที่ปจเจกบุคคลแตละคนนําภาษาที่เปนสวนรวมนั้นไปใชเฉพาะตัว อยางไรก็
ตาม ทุกครั้งที่มีการใชภาษารวมทั้งผลผลิตของสื่อมวลชนทุกๆอยาง จะปรากฏทั้งมิติ language
และ parole ไปพรอมๆกันอยูเสมอ
เซาซูร ริเริ่มการวิเคราะหภาษาในแนวโครงสรางนิยม โดยมีขอเสนอดังตอไปนี้
1. ใหมีการพิจารณาหนวย ( Units ) ของภาษาวาประกอบดวยองคประกอบยอย
( Parts/Elements ) เชน ถานับประโยคเปนหนึ่งหนวย คําแตละคําในประโยคนั้นก็เปนองค
ประกอบยอย ในกรณีของการสื่อสารมวลชนก็เชนเดียวกัน ถาเราถือเอาแบบฉบับของผูหญิงที่
ปรากฏบนสื่อเปน 1 หนวย องคประกอบยอยก็อาจจะไดแกคุณสมบัติ “เรียบรอย อิจฉาริษยา ขี้หึง
ไมมีเหตุผล ขี้งอน ยากจน แตสวย” เปนตน
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สําหรับการพิจารณาสัมพันธภาพภายใน ( Internal Relationship ) ของแตละ
หนวยนั้น จะประกอบดวย 2 สวน คือความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยๆดวยกัน และความ
สัมพันธระหวางองคประกอบยอยกับหนวยที่ถือวาเปนสวนทั้งหมด ( Whole )
2.
ลําดับที่ของ Parts นั้นมีความสําคัญมากในการเปลี่ยนความหมายของ
Whole ทั้งหมด รวมทั้งการเปลี่ยนความหมายของตัว Parts นั้นเอง ซึ่งเซาซูรเรียกหลักการนี้วา
“Spatial Arrangement of Elements” เชน การใชคําวา “อยู” ในลําดับที่ตางกันของภาษาไทยดังนี้
ประโยค
สมัยที่หลวงพอสดยังอยู การนั่งภาวนาฝกสมาธินั้นไดรับความนิยมมาก
ทางมหาเถรสมาคมไมสามารถกระทําการใดกับพระยันตระได
เพราะพระรูปนี้ลื่นเปนพอปลาไหล จับเทาไหรก็ไมอยู

ความหมาย
มีชีวิต
ติด

ภาษาของแตละชาติ แตละสังคม จะตองมีการกําหนดโครงสรางลําดับที่ของ
Parts ตางๆ เอาไวอยางแนนอนตายตัว หากมีการเปลี่ยนแปลงลําดับที่ ความหมายจะตอง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. วิธีการนําเอา Parts แตละสวนไปวางไว ณ ที่ใด และกอใหเกิดความหมาย
อยางไรนั้น เซาซูรเรียกวา รหัส ( Code ) ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ตอนใสรหัส ( Encoding
)และตอนถอดรหัส ( Decoding ) ดังเชนคําวา “อยู” ดังประโยคตัวอยางขางตน และจะตองมีคูมือ
รหัสกํากับ “ความเปนตัวเอก ตัวราย” ของบทความในหนังสือพิมพเอาไวอยางชัดเจน และในการ
ถอดรหัส ถาเราไมทราบระบบความหมายของรหัสนั้นเราก็จะอานความหมายของหนวยรวมนั้นไม
ออก
4. ใหความสนใจกับเรื่องความหมาย ( Meaning ) และไดพัฒนาแนวคิดเรื่อง
ความหมายใหแตกแขนงออกไปอีกเปนความหมายโดยอรรถ ( Denotation ) และความหมายทาง
สังคม ( Connotation ) ในการปฏิบัติงานดานสื่อสารมวลชนนั้น นักปฏิบัติการรูจักการใชความ
หมาย และการวางลําดับที่ขององคประกอบยอยเหลานี้ดี เชน ในหนวยเรื่องเกี่ยวกับศาสนา องค
ประกอบยอยที่ขาดไมไดคือ พระพุทธเจา พระไตรปฏก พระธรรมวินัย ศีล ภิกษุสงฆ ภิกษุณีสงฆ
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อุบาสก อุบาสิกา วัด ซึ่งการวางลําดับที่จะสลับกันไมได เพราะเรื่องเกี่ยวกับศาสนามันมีเรื่อง
ชนชั้น ลําดับ ความสูงความต่ํา ความควรไมควรแฝงอยู
5. ใหความสนใจกับเรื่อง “สัญญะ” ( Sign ) ไมใชเรื่องภาษา ( Verbal ) โดย
เซาซูรไดแยกความแตกตางระหวางสิ่ง 2 สิ่งคือ “ตัวสื่อ” ( Signifier ) ซึ่งไดแก เครื่องหมายที่เรา
สรางขึ้นมา เชน อักษรที่เราเขียนคําวา “จีวร” และ “ตัวความหมาย” ( Signified ) อันอาจจะหมาย
ถึง ตัวผาจีวรจริงๆหรือความคิดที่มีตอจีวร กระบวนการเกี่ยวโยงระหวางตัวหมายและตัวหมายถึง
นี้ เรียกวา “การสรางความหมาย” ( Signification )
กระบวนการสรางความหมาย ( SIGNIFICATION )
ในทัศนะของเซาซูร กระบวนการสรางความหมายคือ ความสัมพันธของสัญญะ
หรือระบบสัญญะที่มีตอระบบอางอิงทางสภาววิสัย Roland Barthes ( 1915 – 1980 ) ไดขยาย
ความคิดดังกลาวออกไป และชี้ใหเห็นวากระบวนการสรางความหมายจะมีอยูสองขั้นตอน คือ
ความหมายทางปรนัย ( denotation ) ซึ่งบารธสเรียกวา เปนเพียงกระบวนการสรางความหมายใน
ขั้นแรก ( primary signification ) เทานั้น กับความหมายทางสังคม ( connotation ) ซึ่งเกิดใน
ระดับเดียวกับมายาคติ ( myth ) ที่เขากําหนดใหเปนกระบวนการสรางความหมายในขั้นที่สอง
( secondary signification )
กระบวนการสรางความหมายขั้นตอนแรก
หรือความหมายทางปรนัย
( denotation ) ความหมายในขั้นนี้จะมีลักษณะเปนสากล ( universality ) คือมีความหมายเดียว
กันสําหรับทุกคน และเปนสภาววิสัย ( objectivity ) คือ อางอิงขึ้นมาโดยไมมีการประเมินคุณคา
เชน คําวา “ภิกษุณีสงฆ” มีความหมายเปนสากลวา พระผูหญิง ดังนั้นความหมายทางปรนัยจึง
เปนความหมายของการใชภาษา เพื่อใหความหมายกับสิ่งที่มันกลาวถึง ( to means what it says)
( Hawkes,1977:133 ) อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลว ไมมีระบบความหมายใดที่จะมี
สภาววิสัยหรือเปนกลางจริงๆ ยกเวนภาษาที่เฉพาะเจาะจง เชน ภาษาคณิตศาสตร
กระบวนการสรางความหมายขั้นที่สอง
หรือความหมายทางสังคม
( connotation ) ความหมายในขั้นนี้จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมในการรับสาร บารธส
เห็นวา ความหมายทางสังคมจะใหความหมายตอจากความหมายเชิงปรนัย และจะเกิดขึ้นเมื่อ
สัญญะซึ่งเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางตัวใหความหมายและตัวถูกใหความหมายชุดหนึ่ง
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ไดกลายเปนตัวใหความหมาย ( signifier ) ในอีกขั้นตอนหนึ่ง ( Hawkes ,1977 :133 ) เชน จีวร มิ
ใชมีความหมายวา ผาที่พระสงฆสวมใส แตมันไดกลายเปนตัวใหความหมายในอีกระดับ ในฐานะ
เปนตัวแทนแหงความนาเกรงขาม นาเคารพ เปนตน ดังนั้นความหมายทางสังคมจึงหมายถึง การ
ใชภาษาใหความหมายแกสิ่งหนึ่งนอกไปจากสิ่งที่มันกลาวถึง ( to means something other than
what is said ) ( Hawkes, 1977:133 )
นอกจากนี้กระบวนการสรางความหมายขั้นที่สอง
ยังสามารถปรากฏไดใน
ลักษณะของมายาคติ ( myth ) หรือความเชื่อที่ยึดตอกันมาจนเปนตํานานหรือประสบการณบาง
อยางของสังคม เชน ความหมายของ “ระดู” ถูกสรางขึ้นดวยมายาคติหรือภาพที่มีมาในอดีต นอก
เหนือไปจากความเปนเลือดที่ออกมาจากชองคลอดซึ่งเกิดจากการที่ไขไปฝงตัวอยูที่ผนังมดลูกไม
ไดรับการผสมพันธุแลว ยังมีความหมายเปน “ของเนา-ของเสีย” ดวย เปนตน มายาคติจึงมี
ลักษณะเปนนามธรรม และเกี่ยวของกับตัวถูกใหความหมาย ซึ่งไมแตกตางจากความหมายทาง
สังคม ( connotation ) อันเปนการประเมินคุณคาเกี่ยวของกับความรูสึก และเปนตัวใหความ
หมายกับสิ่งที่เปนนามธรรม
ในขณะเดียวกัน Fiske and Hartley ( 1987 : 45-47 ) ไดนํากระบวนการสราง
ความหมายทั้งสองขั้นตอนมาพัฒนา และเสนอความเห็นวากระบวนการสรางความหมายในขั้นที่
สองคือ ความหมายทางสังคม และมายาคตินั้น หากมีการตอกย้ําความหมายบอยครั้ง ก็อาจนําไป
สูกระบวนการสรางความหมายในขั้นที่สาม
ซึ่งมีลักษณะเปนความหมายเชิงอุดมการณ
( ideology ) หรือความคิด/ความเชื่อของสังคมนั่นเอง
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลว นักสัญญะวิทยาจะใหความสําคัญกับกระบวนการ
สรางความหมายทางสังคม ( connotation ) มากกวาจะสนใจความหมายทางปรนัย
( denotation ) และจะเนนวาตัวบท ( text ) คือ หนวยที่เปนหัวใจในการศึกษาระบบการสราง
ความหมาย
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แผนภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการสรางความหมาย

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ความหมาย
ทางสังคม

ขั้นที่ 3

ความหมายทางปรนัย

ตัวอางอิง

ตัวใหความหมาย
ตัวถูกใหความหมาย

ความเชื่อ/
อุดมการณ
มายาคติ

ที่มา: O’Sullivan, T. et al, Key Concepts in Communication. London : Methuen, 1983, p. 217.

ผลผลิตของสื่อมวลชนทุกอยางจะปรากฎทั้งในมิติของ Language และ Parole
ไปพรอมๆกันอยูเสมอ โดยตัวบท ( Text ) หรืองานซึ่งเปนผลผลิตของสื่อมวลชนเปรียบเสมือน
Language ที่มีกฏเกณฑ และระเบียบแบบแผน ( Convention ) ที่เปนระบบซึ่งจะทําใหเกิด
Parole ขึ้น ( Berger,1991:11 ) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ Language เปนตัวกําหนด Parole ดัง
นั้นการวิเคราะห จะไมดูแตเฉพาะ Parole เทานั้น แตจะพยายามหาลักษณะที่เปน Language
ของภาษานั้นดวย ( กาญจนา แกวเทพ,2530-2531: 6-7 )
ถาจะกลาวโดยสรุปแลว การวิเคราะหสัญญะวิทยา เปนวิธีการที่จะพยายามคน
หาโครงสรางที่อยูภายในตัวบท ( Text ) และความสัมพันธภายในระหวางองคประกอบยอยๆ
( Context ) ซึ่งตองการเปดเผยหรือแสดงลักษณะบางอยางไมวาจะเปนรูปแบบ หรือความหมายที่
แฝงเรน ( Latent Meaning ) อยูภายใน “ตัวบท” ( Text ) ใหปรากฏออกมา ดังตัวอยางขางลางนี้
เมื่อไดยินคําวา “ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร” ก็มีผูคนจํานวนมากไดใหความ
หมายวา ขาวเปลือกตกที่ไหนก็งอก ขาวสารตกที่ไหนก็เนา แตถาไดอานคําแปลของหมอมราชวงศ
เสนีย ปราโมช นักวิชาการไทยสําคัญคนหนึ่งจะรูวาที่จริงไมไดหมายความเชนนั้น ทานใหความ
หมายไววา Man makes paddy, Woman makes rice. ซึ่งหมายความวา ผูชายเปนคนออกไปทํา
นาปลูกขาว สวนผูหญิงก็ตําเปนขาวสาร ตางฝายตางชวยกัน เปนชีวิตที่ถอยทีถอยอาศัย ที่แปลผิด
เพราะไมดูบริบทคือขอความดังกลาวอยูในที่ที่มีขอความอื่นชวยไขความอยู ดังนี้
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“ชายขาวเปลือก หญิงขาวสารโบราณวา
น้ําพึ่งเรือ เสือพึ่งปา อัชฌาศัย
เราก็จิตคิดดูเลาเขาก็ใจ
คิดปลูกไมตรีถูกกวาปลูกพาล”
คําวาพึ่งก็ไมไดแปลวาพึ่งขางเดียว เชน เสือพึ่งปา นั้นก็มีคํากลาววา “เสือพีเพราะ
ปาปก ปารกเพราะเสือยัง” แปลวาตองพึ่งกันและกัน
วัฒนธรรมซึ่งเปนเรื่องกวางและไมตองตีความลึกซึ้งมากนักก็ยังเปนเรื่องที่คน
สมัยใหมไมเขาใจและอธิบายกันผิดๆ ศาสนาซึ่งเปนเรื่องเฉพาะและหางไกลความสนใจของคน
สมัยใหมนี้มากกวาก็ยิ่งหาคนเขาใจไดยาก และเมื่อไมเขาใจก็อธิบายตามคําอธิบายหรือขอสังเกต
เอาเอง จึงนํามาซึ่งความเขาใจผิด และประเมินคาจากความเชื่อที่ผิดๆ (ปรีชา ชางขวัญยืน , 2541
: บทนํา) โดยเฉพาะถามีเรื่องเพศเขาไปเกี่ยวของดวยแลวจะยิ่งเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนจนมี
ผูคนบางสวนไมกลาที่จะแตะตอง ไมกลาที่จะยุงเกี่ยว
ดังนั้นการทําความเขาใจและศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีสตรีนิยมซึ่งหลักการความ
สําคัญของทฤษฏีนี้คือ เปนขบวนการตอสูเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ใหคนในสังคมมีความเขาใจและ
ตระหนักในเรื่องที่วา “ทุกคนมีความเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิเสียง เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย โดยไมมีการแบงชั้น วรรณะ และเพศ” ซึ่งเปนไปตามหลักการของธรรมชาติที่แทจริง ก็จะ
ทําใหสามารถมองเห็นปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและธรรมชาติในมุมที่ลกึ และกวางมากขึ้นกวาเดิม
แนวคิดสตรีนิยม ( FEMINISM )
พัฒนาการทางความคิดของแนวคิดสตรีนิยม “ยุคใหม” ในโลกตะวันตก โดย
เฉพาะอยางยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเทาที่ผานมา สามารถแยกออกไดเปนคลื่น 3 ลูกใหญ ๆ
ดวยกัน คือ
คลื่นลูกที่หนึ่ง อยูในชวงคริสตทศวรรษ 1960s ถึงกลางคริสตทศวรรษ 1980s
ชวงนี้ประเด็นของการถกเถียงคือ ความแตกตางทางเพศ ( Gender difference ) แตแยกเปน 2
กระแสใหญๆ กระแสแรกมองวาความแตกตางระหวางเพศถูกนํามาใชเพื่อการเก็บกดปดกั้น และ
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กดขี่สตรี ฉะนั้น ตองเรียกรองความเสมอภาค ความเทาเทียมกับบุรุษ นั่นคือ ขบวนการสิทธิสตรี
กลุมนี้มองวา ความเสมอภาค คือ ลดความแตกตาง ( equality feminist )
คลื่นลูกที่สอง ไมเห็นดวยกับคลื่นลูกที่หนึ่ง เพราะการเรียกรองความเสมอภาค
เทาเทียมกับผูชาย ก็เทากับเปนการยอมรับในมาตรฐาน กฎเกณฑของผูชาย ไมมีที่วางใหกับความ
แตกตาง ความเฉพาะเจาะจงของผูหญิงเลย แตกระแสนี้กลับมองวา ความเสมอภาคไมใชเรื่องของ
การลดความแตกตาง แตเปนเรื่องของการยอมรับในความแตกตางมากกวา ( difference/cultural
feminist ) เพราะความแตกตางไมจําเปนจะตองแปลวาดอยกวาเสมอไป คลื่นลูกที่สองอยูในชวง
กลางคริสตทศวรรษ 1980s ถึงตนคริสตทศวรรษ 1990s เปนความพยายามที่จะฉีกไปจากจุดอับ/
ทางตันของคลื่นลูกที่หนึ่ง เพราะเห็นวาทั้งสองกระแสขางตนยังติดยึดกับเรื่องเพศมากเกินไป จน
มองไมเห็นบริบทภายนอกที่เรื่องเพศถูกจัดวางไวทําใหมองปญหาอยางคับแคบและไรเดียงสาเกิน
ไป มองไมเห็นวายังมีฐานอื่นๆในสังคมที่ทําหนาที่เก็บกด ปดกั้น ไมใชมีแตเรื่องเพศ ในชวงของ
คลื่นลูกที่สองนี้ ประเด็นมิใชเรื่องของความเสมอภาคหรือความแตกตางอยางคลื่นลูกที่หนึ่ง แต
ประเด็นกลับอยูที่เรื่องของความแตกตางภายในกลุมสตรีเอง ( difference among women )
เพราะเทาที่ผานมา ขบวนการสิทธิสตรีถูกครอบงําโดยสตรีผิวขาว ชนชั้นกลางเปนหลัก ไมมีที่วาง
ใหกับสตรีผิวสีอื่น สตรีในประเทศ “โลกที่สาม” และ สตรีประเภทอื่น เชน lesbians เปนตน จึงเปน
การพูดแทนสตรีทั่วโลก ซึ่งไมถูกตองและไมเปนประชาธิปไตย
คลื่นลูกที่สาม เริ่มตั้งแตตนคริสตทศวรรษ 1990 s เปนตนมา เห็นวาสตรีตกอยูใน
อันตรายรอบดาน ไมใชมีเพียงการเก็บกดปดกั้นทางเพศอยางเดียว จึงเริ่มใหความสนใจกับเรื่อง
ของเอกลักษณ/ตัวตน อํานาจ ความรู ความจริง และความเปนอื่นมากขึ้น
ยังมีการแตกแยกของขบวนการสตรีนิยมออกไปเปนกลุมปลีกยอยอีกหลายกลุม
แตไมวาจะแตกแยกออกไปอยางไรก็ตาม
จุดรวมหลักของแนวคิดนี้ก็มีความคลายคลึงกับการ
พัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ในความหมายของการเปนพื้นที่พิเศษชนิดหนึ่ง ที่รวมเอาสิ่งที่ขัดแยงกัน สิ่ง
ที่ดูเหมือนวาไปดวยกันไมไดมาอยูดวยกันได นั่นคือ แนวคิด/ความคิด/จุดยืนของขบวนการสิทธิ
สตรี ที่ตั้งคําถาม ไมยอมรับในบรรดาระเบียบ กฎเกณฑ ของสังคม/ วัฒนธรรมที่ดํารงอยู ดวยเห็น
วาสิ่งเหลานี้เอื้อประโยชนใหกับเพศชาย/ผูมีอํานาจ/ผูมีสิทธิเสียง เพื่อการเก็บกดปดกั้นเพศหญิง/ผู
ไรอํานาจ/ผูเปนเสียงเล็กๆของสังคม ดวยการใชเรื่องชั้น/วรรณะ ( class ) เผาพันธุ ( race ) เพศ
( gender ) มาแยกคนในสังคมออกจากกันหรือกลายเปนความแตกตาง ( Differences ) แลวชูผูมี
อํานาจ/ผูชาย เปนใหญในสังคม เกิดเปนการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันขึ้นในสังคม
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สําหรับคํานิยามของแนวคิดสตรีนิยม แตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและวิธีใน
การนิยามผูหญิง ซึ่งวิธีการที่จะนิยามแนวคิดสตรีนิยมนั้นขึ้นอยูกับวิธีการของผูใหคํานิยามที่เขาใจ
ถึงความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชาย ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต แตแมจะมีความหลาก
หลายในคํานิยาม
แนวคิดสตรีนิยมโดยสวนใหญจะมีลักษณะหลักๆรวมกัน
คือ
(Ramazanoglu,1989:6-9) การยืนยันถึงความสัมพันธที่เสมอภาคกันระหวางหญิงและชาย โดยที่
ฐานะซึ่งดอยกวาของผูหญิงควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลง และคัดคานความเชื่อที่วาการที่ผูหญิงมี
ฐานะดอยกวาผูชาย เปนสิ่งที่เปนธรรมชาติปกติหรือเปนที่พึงปรารถนาในสังคมมนุษย มีการหยิบ
ยกประวัติศาสตรทั้งหมดและสังคมมนุษยในอนาคตขึ้นมาตั้งเปนคําถามเพื่อหาคําอธิบายตลอด
ทั้งตองการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและความสัมพันธระหวางหญิงและชาย เพื่อที่มนุษยทุกคนจะได
มีโอกาสทําตามศักยภาพของตนเองในฐานะที่เปนมนุษยไดมากขึ้นดังความตองการ
แมวากิจ
กรรมการเรียกรองตางๆจะประกอบดวยความหลากหลายของการกระทําในทางการเมือง แตก็ตาง
มุงหวังที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางหญิงและชาย โดยใหผูหญิงสามารถควบคุมชีวิต
ของตัวเองได ไมตองขึ้นอยูกับผูชาย และปลดปลอยจากพันธนาการทั้งหลายในสังคมมนุษยตลอด
จนการไดมาซึ่งความมีอํานาจในทางการเมืองและเศรษฐกิจ
แนวคิดสตรีนิยมสวนใหญเชื่อมั่นวา ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการ
ปรับระบบโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมเสียใหม ใหเปนระบบโครงสรางที่ผูหญิงและผูชาย มี
อํานาจ มีสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกัน โดยตองมีการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึก ระบบคานิยม และทัศ
นคติที่เปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางผูหญิง และผูชายไดอยางแทจริง
ดังกรณีตัวอยางบางตอนของคัมภีรบาลี อันเปนคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ได
มีระบบคานิยมและความเชื่อ กลาวทํานองตําหนิสตรีไววา เปนศัตรูตอขอประพฤติปฏิบัติของชาย
“สตรีเปนมลทินของพรหมจรรย” บางแหงกลาวเปรียบเทียบความรายกาจของสตรี เทากับความ
รายกาจของราชสีหวา “ราชสีหเปนสัตวรายกาจกินเนื้อและเลือดเปนอาหาร มีอาวุธ 5 อยาง เปน
สัตวหยาบชา ยินดีในการเบียดเบียนสัตวอื่น จับสัตวทังหลายกินฉันใด สตรีทั้งหลายก็ฉันนั้น นรชน
จึงไมควรวิสาสะกับสตรี” บางแหงกลาวสตรีเปนสินคาที่ซื้อขายกันในตลาดวา “บรรดาสินคาทั้ง
หลาย สตรีเปนสินคาชั้นเลิศ” บางแหงกลาวเหมือนกันวาสตรีไมมีสงาราศีอะไร จะมีก็ตอเมื่อมีสามี
วา “ภัสดาเปนสงาราศีของสตรี” บางแหงกลาวสตรีเปนทรัพยสมบัติอยางหนึ่งที่ควรหวงแหนวา
“กิเลสออนหยอนกําลัง และอันตรายทั้งหลายยอมครอบงําย่ํายี นรชนที่ยินดีถาม สมบัติคือ นา ที่
ดิน เงิน โค มา ทาสกรรมกร สตรีและพวกพอง” บางแหงเอาอาการตางๆที่สตรีแสดงออกมากลาว
วา สตรียั่วยุบุรุษถึง 40 ประการ บางแหงกลาวเหตุที่สตรีคิดประทุษรายสามีมี 25 ประการ แตมิได
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กลาวอาการที่บุรุษยั่วยวนสตรีและเหตุที่สามีคิดประทุษรายภรรยาเอาไววาอะไรบาง
บางแหง
กลาวเปนเชิงสั่งสอนสตรีถึงเหตุที่สตรีจะนําความเดือดรอนมาใหสามี 9 ประการ แตมิไดกลาวเหตุ
ที่บุรุษนําความเดือดรอนมาใหภรรยาไว บางแหงกลาวตําหนิสตรีในเชิงเตือนบุรุษผูสามี วาสตรีดู
หมิ่นสามีดวยเหตุ 8 ประการ แตมิไดกลาวเหตุที่บุรุษดูหมิ่นภรรยาไว
จึงเห็นไดวาโดยสวนรวมของพุทธตํานาน ( myth ) กลาวตําหนิสตรีวาเปนขาศึก
ตอพรหมจรรยเห็นวาสตรีมีลักษณะเปนสมบัติของบุรุษ และเปนผูมีจิตใจชั่วรายคิดรายไดมากกวา
บุรุษ แตแมพุทธศาสนาจะแสดงฐานะต่ําตอยของสตรีไวในดานความดี แตในดานอื่น เชน ดานสติ
ปญญา ก็กลาวอนุญาตแสดงความเทาเทียมของสตรีและบุรุษไว คือ ใหสตรีสามารถเสมอบุรุษได
ในทางคุณธรรมปญญา คือ มีสติปญญาความสามารถเปนบัณฑิตไดเชนเดียวกับบุรุษและ
สามารถเขาถึงเปาหมายสูงสุดคือนิพพานไดเทาเทียมกัน พุทธศาสนายอมรับความเทาเทียมกันใน
ดานนี้ จากการที่พระพุทธองคทรงจัดใหมีพุทธบริษัท 4 ฝาย คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและ
อุบาสิกา
ซึ่งตามพุทธประวัติมีภิกษุณีจํานวนไมนอยที่มีความรูความสามารถเขาใจธรรมะได
รวดเร็ว ถองแทและทําคุณประโยชนแกพุทธศาสนาไวมากในดานการเผยแพรสั่งสอนธรรมะ เชน
ปฏาจาราภิกษุณี เขมาภิกษุณี กุลลนันทาภิกษุณี ภัททะกปลานีภิกษุณี ธรรมทินนาภิกษุณี ซึ่งลวน
แตชํานาญธรรมในดานตางๆกัน นอกจากนี้พระพุทธองคยังทรงยกยองภิกษุณีหลายองคขึ้นเปน
เอตทัคคะเสมอบุรุษในหลายๆดาน ทั้งยังยกยองภิกษุณีบางองคเปนตราชูของพุทธศาสนาเปนตัว
อยางแกภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หรือแมแตภิกษุเองดวย
ดังนั้นเนื้อแทของพระธรรมในเรื่องการสรางสมคุณความดีนั้นผูหญิงและผูชายมี
โอกาสทัดเทียมกัน คือในการประพฤติดีและไดรับผลจากการทําดีนั้นเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได
เสมอกันไมจํากัดเพศ ทั้งบุรุษและสตรีมีโอกาสเสมอกันในการเปนคนดี มีเสรีภาพในทางปญญา
เสมอกันในการพิจารณาเขาใจพระธรรมความเปนไปของกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมโลกและมีสิทธิ
เสมอกันในการที่จะถึงความหลุดพน กลาวคือพระพุทธศาสนาไมจํากัดเพศของผูที่จะไดรับผลจาก
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะเห็นไดวาลักษณะธรรมชาติของพุทธศาสนา หรือ ที่เราเรียกกันทั่วไปวา
“พระธรรม” นี้มีความสอดคลองกับจุดยืนของแนวคิดสตรีนิยม ในเรื่องที่วา “การใหความสําคัญ
กับความเทาเทียมกันของความเปนมนุษย” และในเมื่อหลักธรรมไดกาวขามความเปนเพศ ดังนั้น
พื้นที่บนหนาหนังสือพิมพจึงไมควรที่จะยึดติดกับความเปนหญิงและชายหรือมายาคติทางเพศใน
การนําเสนอขาวเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยงนี้
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปาริชาต นนทกานันท ( 2523 ) : ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสตรีในพุทธ
ปรัชญาและพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางแนวความคิดนี้กับหลักธรรมบางอยางในพุทธ
ศาสนา นอกจากนั้นก็จะเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหดูบทบาทของพุทธศาสนาในการเปลี่ยนแปลง
และยกระดับสถานภาพของสตรีในดานตางๆ
ผลการวิจัยพบวาแนวความคิดเกี่ยวกับสตรีของพุทธปรัชญานี้มีลักษณะเดน คือ
แตกตางจากแนวคิดในปรัชญาศาสนาอื่นๆในยุคเดียวกัน และทรรศนะเกี่ยวกับสตรีนี้ก็มีความ
สัมพันธกับหลักธรรมและแนวคิดบางอยางของพุทธศาสนา ยิ่งกวานั้นการวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นถึง
บทบาทของพุทธศาสนาที่มีสวนในการยกระดับสถานภาพของสตรีในดานตางๆ
โดยสิ่งที่พุทธ
ศาสนาไดกระทําไปในสมัยนั้นอาจถือไดวาเปนการริเริ่มเปดยุคใหมและกรุยทางสําหรับงานที่จะสง
เสริมความเสมอภาคระหวางเพศอันจะมีมาภายหลัง ทั้งยังนับไดวาเปนจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร
ของสตรี
นอกจากนั้นยังเปนการแสดงใหเห็นวาคนทางเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งชาวพุทธนั้นก็
ตระหนักในเรื่องความเสมอภาคทางเพศนี้มานานแลว การเคลื่อนไหวตางๆที่เปนไปโดยไดรับอิทธิ
พลจากทางตะวันตกในภายหลังนั้นจึงไมใชสิ่งแปลกใหมเสียเลยทีเดียว เพราะทาทีและการเคลื่อน
ไหวเพื่อยกระดับสตรีนี้ไดเคยปรากฏแลวแตครั้งพุทธกาล หากแตไมใครมีผูมีทรรศนะที่ถูกตอง
เกี่ยวกับแนวความคิดของพุทธปรัชญาที่มีตอสตรี หรือใหความสําคัญกับสิ่งที่พุทธศาสนาไดทําไว
ในดานนี้
อนึ่งการวิจัยนี้ทําใหทราบวา แนวความคิดของพุทธปรัชญาที่มีตอสตรีนั้นไมได
เปนการมองสตรีในแงมุมเดียว หรือสรุปไดเปนประเด็นเดียว หากแตเปนการมองสตรีในหลายดาน
ดังนั้นการสรุปแนวความคิดจึงไมสามารถสรุปวาแตกตางกัน เทากัน ดอยกวา หรือ เหนือกวากัน
อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว หากแตตองพิจารณาสรุปเปนดานๆไป โดยแนวความคิดที่พุทธ
ปรัชญามีตอสตรีนี้พอจะสรุปไดเปน 4 ดานคือ
1.โดยทั่วไป เมื่อกลาววาหญิงแตกตางจากชายแลวก็มักจะเห็นกันวาหญิงดอย
กวาชาย แตจริงๆแลวความแตกตางนั้นไมจําเปนตองหมายถึงความดอยกวาเสมอไป สําหรับพุทธ
ปรัชญานั้นถือวาสตรีและบุรุษมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติทั้งทางรางกายและจิตใจ แตความ
แตกตางนี้ไมไดเปนขอที่จะหาใหฝายหนึ่งดอยหรือเหนือกวาอีกฝายหนึ่งไปโดยอัตโนมัติและตลอด
ไป
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2.พระพุทธศาสนาถือวาสตรีเทาเทียมและเสมอบุรุษโดยคุณธรรมปญญาและ
ความสามารถ ในทางสังคมก็เปนที่ยอมรับกันวาสตรีมีสติปญญา มีความรู ความสามารถ และเปน
บัณฑิตไดเชนเดียวกับบุรุษ
ในทางศาสนาก็ถือวาทั้งสตรีและบุรุษอยูในฐานะสูงเทาๆกันคือ
สามารถเขาถึงเปาหมายสูงสุดคือนิพพานไดเทาเทียมกัน พุทธศาสนายอมรับความเทาเทียมกันใน
ดานนี้ดังจะเห็นไดจากการที่พระพุทธองคทรงจัดใหมีพุทธบริษัท 4 ฝาย มีภิกษุณี และยกยองสตรี
ใหเปนเอตทัคคะในดานตางๆ เชนเดียวกับบุรุษ
3.สตรีดอยกวาบุรุษในทางกาย ซึ่งขอนี้ก็มีผลในการจํากัดการกระทําและเปา
หมายของสตรีในสมัยนั้นในบางดาน เชน การไมสามารถเปนพระเจาจักรพรรดิ พระพุทธเจา
พรหม ทาวสักกะ พญามาร หรือการทําใหภิกษุณีตองมีศีล ขอบังคับหรือขอหามที่มากกวาภิกษุ
เปนตน
4.สตรีเหนือกวาบุรุษในบางดาน ทรรศนะเชนนี้อาจจะเปนทรรศนะที่แปลกใหม
สําหรับคนสวนมาก แตพุทธปรัชญาก็ยืนยันเชนนี้ เมื่อเปรียบเทียบในระหวางผูใหกําเนิดทั้งสองคือ
มารดาบิดานั้น พุทธปรัชญายกยองใหสตรีในฐานะมารดาเปนผูมีอุปการะมากกวา และเห็นวา
มารดาเทานั้นที่เปนผูกระทํากิจที่ทําไดยาก ทั้งในดานความรัก ความผูกพันกับผูเปนบุตรนั้น พุทธ
ปรัชญาก็เห็นวามารดาเหนือกวาบุรุษในดานนี้ พุทธปรัชญาจึงจัดมารดาใหเปนผูอันบุตรพึงตอบ
แทนดวยความเปนประธาน
พัสนัย นุตาลัย ( 2540 ) : ศึกษาการตอสูทางอุดมการณและการสื่อสารทางการ
เมืองของชนชั้นกลางในหนังสือพิมพ โดยศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณอยางเจาะลึกกับกลุมตัวอยาง
14 คน ซึ่งใน 14 คนนี้ประกอบดวยชนชั้นกลางที่มีอาชีพทั่วไป กับ ชนชั้นกลางที่มีอาชีพสื่อมวลชน
และแบงกลุมชนชั้นกลางออกเปนสองกลุม คือ กลุมชนชั้นกลางที่พยายามจะรักษาผลประโยชน
ของตัวเอง กับ กลุมชนชั้นกลางที่ออกมาเรียกรองและพิทักษผลประโยชนใหกับชนชั้นอื่นๆ พบวา
กลุมชนชั้นกลางจะเลือกใชหนังสือพิมพเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรม ( war of position ) เพราะเล็งเห็น
วาหนังสือพิมพมีอิทธิพลกับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะหนังสือพิมพเชิงปริมาณ ซึ่งมีจํานวนขายได
มากกวาหนังสือพิมพประเภทธุรกิจและประเภทคุณภาพ ในสวนบทบาท หนาที่ของหนังสือพิมพ
นั้นมีทั้งกลาเผชิญหนากับสิ่งที่ไมชอบธรรมตางๆ และหนังสือพิมพที่ขาดความรับผิดชอบตอสังคม
ดวยการเสนอภาพและเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เชน เขียนขาวใหมีลักษณะเปนนิยายหรือใชภาษาที่
รุนแรงอันเปนวิธีการที่สงผลรายตอสังคมในระยะยาว สําหรับในสวนการเปนเวทีเสรีทางความคิดก็
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พบทั้งเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเหมาะสม ( แตกลุมผูที่ตอบเชนนี้เปนกลุม
ปญญาชนที่มีบทบาทในการขีดเขียนและแสดงความคิดเห็นผานหนาหนังสือพิมพ ) และสื่อยังเปด
พื้นที่ยังไมเพียงพอและจํากัดมาก อีกทั้งคนทําขาวยังทํางานอยางไมมีคุณภาพ ทําใหขาวที่ออกมา
ขาดคุณภาพและโดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะใหความสําคัญกับบรรณาธิการ
รวมทั้งผูเขียน
บทความเนื่องจากเห็นวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดคุณภาพของหนังสือพิมพ
กฤษณ ทองเลิศ ( 2535 ) : ทําการศึกษาเกี่ยวกับการรองทุกขผานสื่อมวลชน ใน
สวนที่เกี่ยวของกับหนังสือพิมพนั้น พบวา การนําเสนอเรื่องรองทุกขของสื่อหนังสือพิมพเปนการนํา
เสนอทั้งเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับปญหาทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และปญหาสวน
บุคคล ซึ่งถือวาเปนลักษณะพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งของการเรียกรองความเปนธรรม แตชองทางนี้
ไมไดเปดโอกาสโดยเสรีทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากขั้นตอนการคัดเลือกนําเสนอเรื่องรองทุกข ซึ่งผูเปน
สื่อมวลชนตองคํานึงถึงบริบทตางๆที่เกี่ยวของกับการเสนอเรื่องรองทุกข รวมถึง ทัศนคติและคา
นิยมสวนบุคคลของผูเปนสื่อสารมวลชนดวย
ปาจรีย ธนะสมบรูณกิจ ( 2537 ) : ศึกษาเรื่อง “หนังสือพิมพไทยรัฐกับการ
กําหนดวาระสารความขัดแยงทางการเมือง ในเหตุการณพฤษภาคม 2535” โดยเนนศึกษาที่การ
แสดงทัศนะหรือทาที การใหเหตุผล ในการนําเสนอขาวหนาหนึ่ง บทบรรณาธิการ และคอลัมภ
ประจําของหนังสือพิมพไทยรัฐ เพื่อตรวจสอบจุดยืนของหนังสือพิมพไทยรัฐในการนําเสนอเนื้อหา
เหตุการณความขัดแยงทางการเมือง กรณีวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 โดยใชการวิเคราะหเนื้อ
หา และแนวคิดการกําหนดวาระสาร ผลการวิจัยพอสรุปไดดังนี้ หนังสือพิมพไทยรัฐทําหนาที่เปน
ทั้งผูถายทอดและผูกําหนดวาระทางการเมืองของฝายรัฐบาล ทหาร และกลุมคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ ( รสช. ) ไปยังผูอานไดอยางชัดเจน ในประเด็นเรื่องการสนับสนุนพล.อ. สุจินดา
คราประยูร ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยเหตุผลดานกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพไทยรัฐแสดงทาทีไมเปนปฏิปกษกับรัฐบาล เชน การเขียนพาดหัวขาว
สรางความเปนกลาง และพาดหัวขาวตามกระแสความเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงการแสดง
ทัศนะที่ไมเห็นกับการชุมนุมประทวงดวยเหตุผลดานกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจในคอลัมภ
ประจําและบทบรรณาธิการ
Semetko , Blumler , Gurevitch และ Weaver ( 1995 ) เรื่อง “The Formation
of Campaign Agenda in the United States and Britain” ( อางถึงใน รัตนา ทิมเมือง , 2541 :
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18-19 ) ไดศึกษาบทบาทของสื่อในการรายงานขาวการรณรงคเลือกตั้งไปสูประชาชน ศึกษา
เปรียบเทียบระหวางการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษในป 1983 และการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาในป 1984 โดยศึกษากระบวนการทํางานในหองขาว เนื้อหาที่สื่อหนังสือพิมพและ
โทรทัศนเสนอ
โดยมีกรอบแนวคิดเรื่องนักการเมืองและพรรคการเมืองเปนผูกําหนดวาระและ
บทบาทการเปนเวทีสาธารณะของสื่อ โดยมีปจจัยที่มาเกี่ยวของคือโครงสรางของระบบสื่อมวลชน
ในประเทศ
สื่อมวลชนและพรรคการเมืองตางก็พยายามชิงการกําหนดวาระของขาวโดยใน
สื่อมวลชนนั้นตองการมีอิสระไมขึ้นกับนักการเมืองหรือพรรคการเมือง สวนพรรคการเมืองและนัก
การเมืองก็พยายามอาศัยสื่อเปนเวทีในการหาเสียงใหไดมากที่สุด บางครั้งจึงปรากฏวาพรรคการ
เมืองไมสามารถกําหนดวาระในการรณรงคสรางภาพลักษณไดตามที่ตองการทั้งหมดอันเนื่องมา
จากการทําหนาที่กลั่นกรองคัดเลือกจากสื่อมวลชน บทบาทของสื่อจึงไดรับการยอมรับวามีความ
จําเปนตอการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อยางไรก็ตามยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จํากัดการทําหนาที่ของสื่อ
มวลชนดวยเชนในเรื่อง “ Producers Attitudes towards Television Coverage of an Election
Campaign ( UK Election 1966 )” ( 1995 ) ที่ศึกษาทัศนคติของผูผลิตซึ่งมีอิทธิพลตอการทํา
หนาที่รายงานขาวเลือกตั้งของอังกฤษในป 1966 โดยศึกษากระบวนการผลิตรายการ และผลการ
ผลิตรายการ มุมมองและทัศนคติของผูผลิตจากปจจัยสี่ประการ คือ โครงสรางของกฎหมาย และ
นโยบายที่บังคับใชกับสื่อมวลชน แหลงขอมูลขาวสาร คือ นักการเมืองที่ไมอาจจะตอบสนองตอ
ความตองการของสื่อ ความตองการของผูรับสารและความตั้งใจที่จะรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ขั้นสุดทายของรายการทางการเมืองจะถูกกําหนดโดยปจจัยหลายปจจัยทั้งโครงสรางภายใน
องคกร อิทธิพลของนักการเมืองในการเปลี่ยนแปลงรายการใหตรงกับความตองการของตน จาก
การศึกษาดังกลาวทําใหเห็นวาอิทธิพลและอํานาจทางการเมืองเปนปจจัยหนึ่งที่มาปดกั้นการทํา
หนาที่เวทีสาธารณะของสื่อ
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ สามารถนํามานิยามคําศัพท
ได ดังนี้
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นิยามคําศัพท
การถายทอดความคิด
หมายถึงการนําเสนอเนื้อหาและความคิดเห็นของหนังสือพิมพ
ภาษาไทยรายวันที่มีตอกระแสความเคลื่อนไหวของผูหญิงในพุทธศาสนา ในงานวิจัยนี้หมายถึง
การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพที่สะทอนความคิดเห็นที่สนับสนุนและคัดคานตอประเด็นนี้
ความคิดที่หยุดนิ่งของหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน
หมายถึงการนําเสนอขาวที่
สนับสนุนยืนยันคานิยมและความเชื่อของสังคมวาผูหญิงไมสามารถบวชได ในงานวิจัยนี้หมายถึง
การนําเสนอขาวจากกลุมที่มีความคิดเห็นคัดคานรวมทั้งความคิดเห็นที่คัดคานจากหนังสือพิมพ
ความคิดที่เคลื่อนไหวของหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน
หมายถึงการนําเสนอ
ขาวที่พยายามเปลี่ยนคานิยมและความเชื่อวาผูหญิงสามารถบวชได ในงานวิจัยนี้หมายถึงการนํา
เสนอขาวจากกลุมที่มีความคิดเห็นสนับสนุนรวมทั้งความคิดเห็นที่สนับสนุนจากหนังสือพิมพ
สามเณรี
ผูหญิงที่เขามาบวชในวัยเด็ก นับแต 3 ขวบขึ้นไป เปนสามเณรี รักษาสิกขาบท 10
ขอ ครั้นถึงอายุ 18 ใหรักษาอนุธรรม 6 ขอ (คือศีล 5 และการไมฉันอาหารหลังเวลาเพลเปนตนไป)
โดยเครงครัดมิใหขาดติดตอกันมานาน 2 ป จากนั้นจึงจะขอบวชเปนภิกษุณีสงฆ แตในกรณีของ
สามเณรีธัมมนันทา ที่บวชเมื่ออายุ 57 ป ซึ่งทําการบวชเมื่ออายุมากแลวก็ยังใหมีเวลาฝกฝน 2 ป
เปนสามเณรีได โดยมีความเขาใจวาจะตองรักษาอนุธรรม 6 อยางเครงครัด และหลังจากฝกฝน 2
ป จึงขอทําการบวชเปนภิกษุณีสงฆ ในงานวิจัยนี้หมายถึงสามเณรีธัมมนันทา
มายาคติของวิชาชีพวารสารศาสตร การรายงาน/ถายทอดขอมูลขาวสารของหนังสือพิมพที่
มีความไมเปนกลาง มีอคติ มีการตอเติมเสริมแตง และแฝงเรนไวดวยคานิยม/ความคิด/ความเชื่อ
และอุดมการณหลักของสังคม โดยที่นักหนังสือพิมพเองก็อาจมิไดตระหนักวาตนกําลังทําหนาที่ใน
การปลูกฝง และสืบทอดคานิยม/ความคิด/ความเชื่อและอุดมการณนั้นอยู ซึ่งขาวที่ถูกนําเสนอ
ผานสื่อมวลชนนั้นเปนการตีความเหตุการณที่ผานการเลือกสรรมาแลว และจะชวยในการสราง
กรอบอางอิง และประเด็นวาระที่ประชาชนจะถูกชักนําอยางไมรูตัวให “คิด” อยูในกรอบนั้นดวย ใน
งานวิจัยชิ้นนี้คือคานิยม/ความคิด/ความเชื่อและอุดมการณที่ไดรับอิทธิพลหรืออิงอยูกับกลุมผูมี
อํานาจในชั้นปกครองและกลุมผูมีความรูหรือนักวิชาการทั้งจากกลุมสนับสนุนและคัดคานและ
เรื่องเพศสภาพของหนังสือพิมพ
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ในงานวิจัยชิ้นนี้ แบงมายาคติทางวิชาชีพวารสารศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ
มายาคติทางวิชาชีพ คือ ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณของผูทําขาวและ
องคกรขาว ที่แฝงมากับการรายงานขาวของหนังสือพิมพ ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึง ตัวนักขาวหรือผูทํา
ขาว, แหลงอางอิงของขาว และนโยบายองคกรหนังสือพิมพ
มายาคติทางเพศ คือ การรายงานขาวของหนังสือพิมพที่ตอกย้ําภาพลักษณของ
ผูหญิงในลักษณะที่ผูชายอยากจะใหเปน โดยการกําหนดวา “ผูหญิง” ควรจะมีลักษณะ
บทบาท และพฤติกรรมในสังคมอยางไร
วาระทางสาธารณะ ประเด็น/หัวขอที่ไดรับอิทธิพลผานสื่อมวลชน ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงความสําคัญของประเด็น/หัวขอนั้นวาไดรับความสนใจเปนอยางมาก และจะกลายเปนสิ่งสําคัญ
ในทัศนะของผูรับสารไดในงานวิจัยนี้คือกระแสความคิดสนับสนุนหรือคัดคานภิกษุณีสงฆ
พื้นที่ทางความคิดในหนังสือพิมพ
เวทีสาธารณะ หรือเวทีซึ่งมีความเปนสวนรวมทางสังคม
ที่มีปฏิบัติการของการชวงชิงอํานาจระหวางฝายตางๆ หรือสื่อกลางระหวางบุคคลในสังคมเพื่อ
ปฏิสัมพันธกันในการแสดงความคิดเห็นหรือเพื่อรับฟงประเด็นตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม ไดแก หนา
ขาว, หนาบทความ ,หนาคอลัมน และหนาบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ สามารถนํามาตั้งเปนขอ
สันนิษฐาน ไดดังตอไปนี้
ขอสันนิษฐานการวิจัย
1.การนําเสนอขาวสามเณรีของหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันแตละฉบับ จะมี
ความเหมือนกันในเนื้อความที่เปนขอเท็จจริง
แตมีความแตกตางกันในเรื่องของการสราง
ความหมายผานวิธีการ รูปแบบ และการใชภาษาในการนําเสนอ
2.การเปดพื้นที่บนหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันใหกับฝายความคิดที่คัดคานกับ
ฝายที่สนับสนุนปรากฏในลักษณะที่ไมสมดุลยกัน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยของมายาคติ
ทางวิชาชีพวารสารศาสตรของหนังสือพิมพ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดที่หยุดนิ่ง / ฝายคัดคานสามเณรี
•

ไมสามารถใหการรับรองภิกษุณีสงฆและการขอตั้งวัดใหมได เนื่องจากไมมีบัญญัติไวใน พระราช
บัญญัติคณะสงฆ

•

เสนอใหผูหญิงที่ตองการบวช ใหบวชในรูปแบบแมชี

พื้นที่ทางความคิดบนหนาหนังสือพิมพรายวัน
แนวคิดการครอบงําเชิงอํานาจ / แนวคิดสัญญวิทยา / แนวคิดสตรีนิยม
• การคัดเลือกและการกําหนดวาระขาว
• การใหน้ําหนักในขาวของแตละฝาย
• การสรางแบบแผนในการเขียนขาว
• การสรางแหลงอางอิงในขาว
• การใชภาษาสรางความหมาย

•

ควรมีการพิจารณาและแกไขหรือยกรางพระวินัยใหมเพื่อเอื้อประโยชนใหแกผูหญิงสามารถทําการบวชเปนภิกษุณี
สงฆได

•

ไมมีฐานทางสังคมสนับสนุนสถานภาพของแมชี ตลอดจนสังคมมักดูแคลนแมชี

แนวคิดที่เคลื่อนไหว /ฝายสนับสนุนสามเณรี

วาระสาธารณะ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การถายทอดความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหว
ของหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันผานขาวสามเณรี” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยอาศัยวิธีการ
ศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา ( case study ) ของประเด็นความขัดแยงกรณีของ
“สามเณรีธัมมนันทา” ในขาวหนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน เพื่อศึกษาการปะทะสังสรรคของทั้ง
ฝายคัดคานและฝายสนับสนุนผูหญิงในเพศบรรพชิตบนพื้นที่หนาหนังสือพิมพ ตลอดจนการศึกษา
ลักษณะและรูปแบบของการรายงานขาวในประเด็นนี้ของหนังสือพิมพ
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis )
รวบรวมเนื้อหาของการเสนอขาวประเด็นนี้ของหนังสือพิมพรายวันที่ออกจําหนาย
ในสวนกลางจํานวน 9 ชื่อฉบับ คือ ไทยรัฐ , มติชน , เดลินิวส , ขาวอาทิตยวิเคราะหรายวัน , ไทย
โพสต , ขาวสด , แนวหนา , สยามรัฐ และบานเมือง ในชวงตั้งแตเดือนเมษายน 2544 ซึ่งเปนชวง
แรกเริ่มของกระแสขาวการบวชของสามเณรีธัมมนันทาที่ไดรับการนําเสนอผานหนังสือพิมพจน
กระทั่งถึงชวงเวลาที่ทําการศึกษา โดยทําการศึกษา ขาว บทความ คอลัมนและบทบรรณาธิการ
และนําเนื้อหาที่ไดรับการวิเคราะหมาตอบคําถามงานวิจัยในประเด็น รูปแบบเนื้อหาในการราย
งานขาววามีลักษณะอยางไร กับ หนังสือพิมพไดเปดพื้นที่ของการนําเสนอความคิดเห็นของทั้งสอง
ฝายอยางไร และสุดทายความคิดทั้งสองฝายที่หนังสือพิมพไดนําเสนอบนหนาหนังสือพิมพไดกอ
ใหเกิดวาระทางสาธารณะหรือไม และในลักษณะใด
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2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อทําการศึกษา “สาร” ที่ไดวิเคราะหออกมาจากเนื้อหาในหนังสือพิมพ โดยสอบ
ถามถึงขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นขาวนี้ เพื่อทําใหการ
วิเคราะห “สาร” ออกมาถูกตองและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพื่อทําการศึกษาในกรณีศึกษาความขัดแยงนี้ ซึ่งจะประกอบดวยกลุมคน 3 กลุม
ใหญๆ คือ 1) ฝายหนังสือพิมพ 2) ฝายที่คัดคานการมีภิกษุณีสงฆ และ 3) ฝายที่สนับสนุนการมี
ภิกษุณีสงฆ โดยสอบถามถึงขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณเพื่อตอบคําถามงาน
วิจัยในประเด็นความขัดแยงนี้ เงื่อนไขในการยอมรับหรือไมยอมรับการมีภิกษุณีสงฆในสังคมพุทธ
ศาสนาไทย มีรายละเอียดดังนี้
1. สัมภาษณนักหนังสือพิมพ ที่เกี่ยวของในกระบวนการปฏิบัติงานของหนังสือ
พิมพกับกรณีความขัดแยงนี้ เพื่อศึกษาถึงนโยบาย กรอบการตัดสินใจ ในการพิจารณาประเด็น
ความคิดเห็นของหนังสือพิมพแตละฉบับที่มีตอประเด็นความขัดแยงนี้ที่แทจริงกอนการลงตีพิมพ
ประเด็นคําถามตางๆที่จะใชในการสัมภาษณ เชน มีความคิดเห็นและความเขาใจในเรื่องการบวช
ของผูหญิงอยางไร หรือ ตีความคําสอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับการบวชใหผูหญิงเชนไร เปนตน
กอนการสัมภาษณจะทําการแบงหนังสือพิมพทั้ง 9 ฉบับที่กลาวไวขางตนนั้น ออกเปน 2 กลุมเสีย
กอน คือ หนังสือพิมพกลุมที่เปนฝายสนับสนุน กับ หนังสือพิมพกลุมที่เปนฝายคัดคาน วิธีการจัด
กลุมนั้นไดจากการวิเคราะหเนื้อหาในหนังสือพิมพแตละฉบับ เมื่อทําการจัดกลุมแลว ก็ทําการ
สัมภาษณบรรณาธิการขาวของหนังสือพิมพ จํานวนกลุมละ 2 คน
2. สัมภาษณฝายที่คัดคานการมีภิกษุณีสงฆวามีความคิดเห็นและความเขาใจ
ในเรื่องภิกษุณีสงฆอยางไร หรือ มีการตีความคําสอนของพระธรรมในสวนที่เกี่ยวกับการบวชใหผู
หญิงอยางไร ตลอดจนขอเท็จจริงตางๆที่มีสวนเกี่ยวของกับประเด็นความขัดแยงนี้ ซึ่งประกอบดวย
• พระเทพดิลก (มหาระแบบ) ประธานกรรมการศูนยพิทักษพุทธศาสนา
• พ.อ.ทองขาว พวงรอดพันธุ เลขาธิการสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และผูดําเนินรายการ “ธรรมะรวมสมัย” คลื่น 100.5 MHz
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• นายกมล ศรีนอก ผูดําเนินรายการ “ธรรมะรวมสมัย” FM 100.5 MHz
• นายชํานาญ นิศารัตน อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (มจร.)
3. สัมภาษณฝายที่สนับสนุนการมีภิกษุณีสงฆในประเด็นลักษณะคําถามเดียว
กับฝายที่คัดคานการมีภิกษุณีสงฆ ซึ่งประกอบดวย
• สามเณรีธัมมนันทา ( อดีตรศ.ดร. ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห )
• นายสุลักษณ ศิวรักษ นักคิดนักเขียน
• นายทองใบ ทองเปาด ทนายแมกไซไซ
• นายเสฐียรพงษ วรรณปก ราชบัณฑิตไทยปราชญทางพุทธศาสนา
แหลงขอมูลอื่น ๆ
เอกสารตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ประเด็น
ความขัดแยงนี้ ตลอดจนเทปการสัมภาษณทางสื่อโทรทัศนในรายการตางๆที่มีการ
เชิญผูที่เกี่ยวของกับประเด็นความขัดแยงนี้และผูเชี่ยวชาญทางดานพุทธศาสนาหรือนักวิชาการ
ตางๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือการทํารายการสารคดีขาวเกี่ยวกับการบวช
ภิกษุณีสงฆทางสื่อโทรทัศน ฯลฯ

51

ประชากรและกลุมตัวอยาง
• หนังสือพิมพภาษาไทยรายวันที่ออกจําหนายในสวนกลาง 9 ฉบับ คือ
ไทยรัฐ มติชน ขาวสด บานเมือง เดลินิวส ขาวอาทิตยวิเคราะหรายวัน แนวหนา ไทยโพสต และ
สยามรัฐ ซึ่งทั้ง 9 ฉบับนี้ไดนําเสนอขาวประเด็นความขัดแยงนี้ โดยทําการศึกษาในชวงตั้งแตเดือน
เมษายน 2544 ซึ่งเปนชวงแรกเริ่มของกระแสขาวการบวชของสามเณรีธัมมนันทาที่ไดรับการนํา
เสนอผานหนังสือพิมพจนกระทั่งถึงชวงเวลาที่ทําการศึกษา
• การสัมภาษณผูที่ตกเปนขาว และผูที่เกี่ยวของในประเด็นความขัดแยงนี้ รวม
ทั้งผูที่มีสวนแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดวาระสาธารณะของประเด็นนี้ จํานวนทั้งหมด 12 คน
ไดแก
1.สัมภาษณฝายหนังสือพิมพ 4 คน โดยแบงหนังสือพิมพจากทั้งหมด 9 ฉบับ ให
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนังสือพิมพฝายที่คัดคานจํานวน 2 คน กับ กลุมหนังสือพิมพฝายที่
สนับสนุนจํานวน 2 คน
2.สัมภาษณฝายที่คัดคาน 4 คน
3.สัมภาษณฝายที่สนับสนุน 4 คน

วิธีการวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอขาวและการเปดพื้นที่ใหทั้งสองฝายแสดงความคิด
เห็นของหนังสือพิมพ โดยใชแนวคิดสัญญวิทยา ( semiology ) มาศึกษากระบวนการสราง
ความหมายในตัวบท ( text ) ของขาวหนังสือพิมพ
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สําหรับในชวงแรกของงานวิจัยนั้น ผูวิจัยอาศัยการทบทวนเอกสารตางๆเพื่อให
เขาใจประวัติของภิกษุณีสงฆและพระพุทธศาสนาที่ผานมา และใชการเก็บขอมูลและรายงานผล
ศึกษาในภาคสนาม มาอธิบายลักษณะการทํางานขาวของหนังสือพิมพ จากมิติขององคกรผูผลิต
แตอยางไรก็ตามจุดสําคัญของงานวิจัยนี้ คือ การวิเคราะหในมิติของตัวงานหรือตัวบท ( text )
โดยอาศัยการสนับสนุนดวยขอเท็จจริงจากเอกสารทางพุทธศาสนาตางๆ และขอมูลจริงจากคนทํา
ขาว ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของกับประเด็นความขัดแยงนี้ เพื่อยืนยันน้ําหนักในงานวิจัย

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ
1.การวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอ ( format ) ของขาวหนังสือพิมพ
ไดแก การวิเคราะหภาพโครงสราง ( structure ) โดยรวมของขาว
หนังสือพิมพ ที่รูปแบบและเนื้อหาในกระบวนการสรางความหมายบรรจุอยู อันประกอบดวย คุณ
สมบัติของสื่อ กระบวนการทําขาว และรูปแบบของการนําเสนอที่เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละ
หนังสือพิมพ ตลอดจนความเปนเจาของสื่อและองคกรหนังสือพิมพ เพื่อใหเขาใจวา ภายใตโครง
สรางหรือรูปแบบการนําเสนอ ( format ) ดังกลาวนั้น ถูกสรางขึ้นดวยกลยุทธในการสื่อสารอยางไร
เพื่อใหสารที่นําเสนอดูนาเชื่อถือและมีโอกาสผานสูการรับรูของผูอานไดมากที่สุด
2.การวิเคราะหกระบวนการสรางความหมาย ( signification ) ของขาว
หนังสือพิมพ
ไดแก การตรวจสอบการทํางานของกลไกขาวหนังสือพิมพ ในการสราง
ความหมาย เพื่อใหเกิดบรรยากาศความเห็นพองตองกันในความชอบธรรมของหนังสือพิมพที่มีตอ
ความคิดเห็นกับประเด็นความขัดแยงนี้ โดยอาศัยการวิเคราะหทางสัญญวิทยา ( semiological
analysis ) มาเปนแนวทางการศึกษา ดังรายละเอียดที่นําเสนอไวในบทที่ 2 และหยิบยกประเด็น
จากตัวบทของขาวในแตละหนังสือพิมพ มาเปนตัวอยางในการวิเคราะหเพื่อใหงานวิจัยนี้มีน้ําหนัก
และใหเห็นภาพบริบทของเหตุการณจริงไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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โดยผูวิจัยกําหนดแนวทางในการศึกษาไวดังตอไปนี้
1.การคัดเลือกและการกําหนดวาระขาวของหนังสือพิมพแตละฉบับซึ่งจากกรณี
ขัดแยงสามารถแบงออกไดดังนี้

ฝายสนับสนุน

ฝายคัดคาน
ไมสามารถใหการรับรองภิกษุณีสงฆและ
การขอตั้งวัดใหมได เนื่องจากไมมีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
เสนอใหผูหญิงที่ตองการบวช ใหบวชใน
รูปแบบแมชี

ควรมีการพิจารณาและแกไขหรือยกราง
พระวินัยใหมเพื่อเอื้อประโยชนใหแกผูหญิง
สามารถทําการบวชเปนภิกษุณีสงฆได
ไมมีฐานทางสังคมสนับสนุนสถานภาพ
ของแมชี ตลอดจนสังคมมักดูแคลนแมชี

2.การใหน้ําหนักในขาวของแตละฝาย โดย
• การใหความสําคัญกับแหลงขาว วามีการนําเสนอแหลงขาวของฝายไหนกอน
เพราะจากการเขียนขาวโดยทั่วไปนิยมการใชการเขียนขาวในรูปแบบปรามิดหัวกลับ(การเรียง
ลําดับความสําคัญของเนื้อหารายละเอียดจากสําคัญมากมาสูนอยกวา) หรือแมวาในความเปน
จริง แนวทางการจัดลําดับขาวจะผสมผสานกันระหวางลําดับความเดนของเหตุการณ กับลําดับ
ความสําคัญของบุคคล ดังนั้นหากบุคคล/เหตุการณของฝายไหนถูกนําเสนอกอนจะมีแนวโนม
สามารถผานกระบวนการคัดเลือก ( selective process ) จากผูอานไดกอ น
• การออกขาวซ้ํา ขาวสําคัญๆบางอยางที่เปนทัศนะจากแหลงขาวฝายใดฝาย
หนึ่งหรือเปนขาวที่นําเสนอขอแกตัวตางๆ หรือขาวในลักษณะประชาสัมพันธผลงานของฝายใด
ฝายหนึ่งนั้น ไดรับการปรากฏอยูบนหนาหนังสือพิมพเสมอ
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• การตอกย้ําประเด็น ประเด็นหรือถอยแถลงบางอยางของฝายใดฝายหนึ่งจะ
ถูกตอกย้ําบอยครั้งในหนาหนังสือพิมพ โดยเฉพาะประเด็นความขัดแยงหลักๆที่กลาวไวขางตน
เพราะการตอกย้ําประเด็นหรือการผลิตซ้ําเปนระยะๆมีแนวโนมที่จะทําใหผูอานเกิดความรูสึกรวม
กับประเด็นนั้นๆและความรูสึกคลอยตามกับเหตุผลของฝายใดฝายหนึ่งได

• สัดสวนของการนําเสนอ คือการจัดสรรเนื้อที่บนหนาหนังสือพิมพวา แตละ
ฉบับใหขนาดพื้นที่แตละฝายมากนอยเพียงไร โดยพิจารณาจากสัดสวนของการนําเสนอประเด็น
เนื้อหาระหวางฝายสนับสนุนกับฝายคัดคานภายในเนื้อหาขาว 1 ชิ้น ตลอดจนตําแหนงที่หนังสือ
พิมพไดนําเสนอขาวนั้น

• การเลือกประเด็นขึ้นพาดหัวขาว สามารถแบงประเด็นขึ้นพาดหัวขาวไดตาม
การเลือกฝายของหนังสือพิมพวาจะเลือกฝายสนับสนุนหรือฝายคัดคาน ตลอดจนประเด็นที่เปนขอ
ถกเถียงกันในชวงเวลาขณะนั้น ยกตัวอยาง

รายชื่อหนังสือพิมพ

ประเด็นขึ้นพาดหัวขาว

วันที่ 23 เมษายน 2544 หนังสือพิมพไทยโพสต “ภิกษุณีธัมมนันทา หนึ่งเดียวดงขมิ้น”

จากกรณีตัวอยางของหนังสือพิมพไทยโพสต
จะพบวาในวันที่นี้หนังสือพิมพ
ไทยโพสตเลือกฝายสนับสนุนและประเด็นการเปดตัวของภิกษุณีใหกับผูอานไดรับรู ซึ่งแตกตาง
จากหนังสือพิมพฉบับอื่นที่ไมมีการนําเสนอขาวของภิกษุณีบนหนาหนังสือพิมพเลย เปนตน
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3.การสรางแบบแผนในการเขียนขาว แบบแผนในการเขียนขาว เปนกลวิธีอยาง
หนึ่งในการสรางความนาเชื่อถือใหกับสาระในขาว ซึ่งสามารถแยกออกเปน 2 แนวทาง ไดดังนี้
• การเรียกชื่อบุคคล ถาการนําเสนอของหนังสือพิมพมีการเรียกชื่อบุคคลเปน
ขาวอยางเปนทางการ ผูอานก็จะรับรูความนาเชื่อถือของขาวนั้นได หรือ การตั้งสมญานาม ชื่อเลน
หรือการเรียกเพียงชื่อเทานั้น คําเรียกดังกลาวนอกจากไมเปนทางการแลว ยังมีนัยยะแสดงการลอ
เลียนเสียดสี ซึ่งเปนการสรางภาพลบใหกับผูที่ไดรับตราประทับ ( label ) นั้น ๆ ได เปนตน
• สํานวนภาษาในการเขียนขาว เชนมีการใชภาษาวรรณกรรมซึ่งสามารถแสดง
อารมณความรูสึก มีการใชสํานวนโวหารภาพพจนเปรียบเทียบ มีการใช ภาษาทางการ ภาษาพูด
ภาษาปาก ภาษาตลาด ภาษาแสลงหรือภาษาถิ่นในการเขียนขาว/ถายทอดสาระของขาว เปนตน
4.การสรางแหลงอางอิงในขาว ซึ่งอาจแบงไดดังนี้
• การอางอิงอํานาจของฝายใดฝายหนึ่งไวกับสถาบันสําคัญของประเทศ
สถาบันที่นํามาอางอิง ไดแก สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
สถาบันเหลานี้เปนสถาบันหลักของสังคมไทย
คานิยมและความรูสึกนึกคิดของประชาชนจึงมี
ความผูกพัน และไดรับการกลอมเกลาสั่งสอนสืบตอมาใหเทอดทูนสถาบันดังกลาวไว ดังนั้นการที่
ขาวไดสรางใหสถาบันเหลานี้ มีสวนรับรองความชอบธรรมในการตัดสินใจของฝายใดฝายหนึ่ง จึง
เทากับตอกย้ําใหเหตุผลของฝายนั้นไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากผูอานไดดี
• การใหบุคคลที่นาเชื่อถือรับรองความชอบธรรม บอยครั้งที่เราพบวา ขาวบน
หนาหนังสือพิมพไดสรางความหมายใหกับแตละฝายโดยการใชตัวบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ
( creditability ) เปนแหลงขาวหรือเปนแหลงอางอิงคุณงามความดีของฝายใดฝายหนึ่งที่หนังสือ
พิมพของตนสนับสนุน ดวยทัศนะที่ชื่นชมหรือเห็นดวยกับผลงานตางๆของฝายตน ไมวาจะเปน
ทัศนะของผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลงานนั้นๆ ในขณะเดียวกัน การ
เปดโอกาสใหเสียงของประชาชนที่ชื่นชมผลงานหรือเห็นดวยกับฝายตน ไดแสดงทัศนะของตนใน
ขาวที่จะถายทอดออกไป ก็เปนเหมือนผูอางอิงความชอบธรรมของผลงานนั้นๆหรือความสามารถ
ของฝายนั้นๆ เพราะเสียงของประชาชนที่คัดเลือกมา เปนเสมือนตัวแทนของประชาชนทั้งหมดวา รู
สึกเห็นดีเห็นงามกับฝายที่ตนสนับสนุนนั่นเอง
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5.การใชภาษาสรางความหมาย กลไกสุดทายของการทํางานขาวประการสุดทาย
คือ การสรางความหมายดวยการใชภาษา ซึ่งแบงไดดังตอไปนี้
• การใชภาษาที่เขาใจยาก ลักษณะการใชภาษาที่เขาใจยากนี้ ทํางานสอด
คลองกับคุณสมบัติของการเขียนขาว ในการที่ไมสามารถตรวจสอบเนื้อหาของขาวไดอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะที่แสดงนัยยะวาภาษาที่ใชในขาวนําไปสูความเขาใจที่กํากวม สับสน หรือยากแกการอาน
เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งนั้น ไดแก การใชภาษาวิชาการ ภาษาทางศาสนา ภาษากฎหมาย
ภาษาตางประเทศ หรือคําที่มีความหมายผิดเพี้ยนไป ตลอดจนการใชตัวเลขจํานวนในการ
ประกอบการเขียนบอยครั้ง ซึ่งอาจกอใหเกิดความสับสนกํากวมหรือความนาเชื่อถือก็ได ทั้งนี้
ลักษณะของการใชภาษาที่เขาใจยากดังกลาวเปนการทํางานของกลไกขาวที่ตองการใหเกิดการ
ยอมรับมากกวาเกิดความเขาใจนั่นเอง
• การใชภาษาสรางความสัมพันธแบบ “เรา” กับ “เขา” การสรางความสัมพันธ
ระหวางฝายที่หนังสือพิมพใหการสนับสนุนหรือความคิดของหนังสือพิมพตอฝายใดฝายหนึ่งกับผู
อาน เปนสวนที่ภาษาของการเขียนขาวทํางาน เพื่อตอกย้ําความรูสึกดังกลาวอยูเสมอ โดยการ
พยายามทําใหเกิดความเห็นพองตองกัน ( consensus ) ในลักษณะที่วา ความคิดของหนังสือ
พิมพกับฝายที่ตัวเองสนับสนุนและผูอานเปน “เรา” และฝายตรงขามกับตัวเองนั้นเปน “เขา” ตัว
อยางของภาษา เชน
“มั่นใจคุณภาพคับแกวของ ดร.ฉัตรสุมาลย หรือ ธัมมนันทา มากดวยภูมิปญญาและ
ความรูความสามารถทางดานศาสนา….สตรีไมใชมีบทบาทเพียงแคแจวรับใชพระ…” ( หนังสือ
พิมพไทยโพสต วันที่ 28 เมษายน 2544 ,สวน x-cite หนา 1 , 4 )
จากตัวอยางจะเห็นวา การใหความสนับสนุนของหนังสือพิมพที่ผานขาวในการสราง
ความรูสึกเปน “เรา” ระหวางหนังสือพิมพกับผูอาน ดวยคํา “สตรี” คือการขอความเห็นชอบจาก
กลุมผูอานผูหญิงซึ่งเปนเพศเดียวกันกับสามเณรีธัมมนันทาวา ไมควรใหผูหญิงที่อยูในสภาพนัก
บวชตองมารับหนาที่เปนเพียงแคคนรับใชของพระ ที่เราๆเห็นกันอยูในขณะนี้ ดังนั้นคําที่ใชในการ
สรางความรูสึกเปน “เขา” ในที่นี้ก็คือ “พระ” ซึ่งในเนื้อหาขาวก็จะมีการตอกย้ําเปนระยะๆ เพื่อตอก
ย้ําความรูสึกดังกลาวอยูเสมอ เปนตน
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วิธีการนําเสนอขอมูล
1.วิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพรายวันที่สะทอนการนําเสนอแนว
คิดของทั้งสองฝาย
2.วิเคราะหความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของจากการสัมภาษณเพื่อเชื่อมโยงกับการนํา
เสนอเนื้อหาบนหนาหนังสือพิมพ
3.ประเมินผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของฝายที่ตอตานกับฝายที่สนับสนุน
บนพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพที่มีตอวาระสาธารณะ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง
“กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีขาว
สามเณรีในหนังสือพิมพรายวัน” ไดแบงการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ
เปนการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) จากหนังสือพิมพรายวันที่นําเสนอ
สวนที่ 1
ขาวความขัดแยงกรณีของ “สามเณรีธัมมนันทา” โดยมีรายชื่อหนังสือพิมพ ดังตอไปนี้ อาทิตย
วิเคราะหรายวัน , ไทยโพสต , ไทยรัฐ , แนวหนา , เดลินิวส , สยามรัฐ , ขาวสด , มติชน และ
หนังสือพิมพบานเมือง ตั้งแตชวงระยะเวลาเดือนเมษายน 2544 จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ
2545 ซึ่งจากชวงระยะเวลาการคนหาขอมูล ผูวิจยั พบวาหนังสือพิมพบานเมืองมีการนําเสนอขาว
สามเณรีเพียงเล็กนอยตลอดจนไมมีบทความ คอลัมน และบทบรรณาธิการใดไดกลาวถึงเรื่องนี้
ดังนั้นผูวิจัยจึงไมทําการวิเคราะหกรณีขาวสามเณรีจากหนังสือพิมพบานเมือง ฉะนั้นหนังสือพิมพ
ที่ผูวิจัยจะทําการรวบรวมเนื้อหาของการเสนอขาวประเด็นนี้จึงเหลือจํานวน 8 ฉบับ ดังรายชื่อ
หนังสือพิมพดังที่กลาวไวขางตน
โดยการวิเคราะหในสวนนี้จะประกอบดวย
• วิเคราะหรูปแบบการนําเสนอของหนังสือพิมพ ดวยการศึกษาการทํางาน
ภายในกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพรายวัน
• การวิเคราะหกระบวนการสรางความหมาย ( Signification ) ของขาว
หนังสือพิมพ ซึ่งผูวิจัยกําหนดแนวทางในการวิเคราะหออกเปน 5 ประเด็นดวยกัน คือ
1.การคัดเลือกและการกําหนดวาระขาว
2.การใหน้ําหนักในขาวของแตละฝาย
3.การสรางแบบแผนในการเขียนขาว
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4.การสรางแหลงอางอิงในขาว
5.การใชภาษาสรางความหมาย
โดยวิธีการลงขอมูลในตารางการบันทึกขอมูล
สวนที่ 2 เปนการสัมภาษณเชิงลึก ( In – depth Interview )
ภายหลังจากการวิเคราะหเนื้อหาในหนังสือพิมพรายวันแตละฉบับ ผูวิจัยไดแบงกลุมที่จะ
สัมภาษณออกเปน 3 กลุม กลุมละ 4 ทาน ดังตอไปนี้
1. สัมภาษณนักหนังสือพิมพ ซึ่งจากทั้งหมด 8 ฉบับ ผูวิจัยไดสัมภาษณหนังสือ
พิมพ 4 ฉบับ เนื่องจากภายหลังจากการวิเคราะหเนื้อหาในหนังสือพิมพแตละฉบับ ผูวิจัยพบวา
หนังสือพิมพ 4 ฉบับที่ผูวิจัยไดเลือกทําการสัมภาษณนั้นเปนหนังสือพิมพที่มองเห็นแนวคิดไดอยาง
ชัดเจนวาเปนฝายหนังสือพิมพที่สนับสนุน หรือ หนังสือพิมพที่คัดคานกับกรณีขาวสามเณรี
• หนังสือพิมพที่สนับสนุน คือ หนังสือพิมพขาวอาทิตยวิเคราะหรายวัน กับ หนังสือ
พิมพมติชน
1. ผูวิจัยสัมภาษณคุณอรุณี มุศิริ นักขาวหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2545
2. ผูวิจัยสัมภาษณคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพมติชน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545
• หนังสือพิมพที่คัดคาน คือ หนังสือพิมพไทยรัฐ กับ หนังสือพิมพเดลินิวส
1. ผูวิจัยสัมภาษณคุณพลพิบูล เพ็งแจม หัวหนาขาวการศึกษาหนังสือพิมพ
เดลินิวส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545
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2. ผูวิจัยสัมภาษณคุณเกรียงไกร ภูระยา นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2545
2. สัมภาษณกลุมคัดคานการมีภิกษุณีสงฆ ซึ่งประกอบดวย
• สัมภาษณพระเทพดิลก (มหาระแบบ) ประธานกรรมการศูนยพิทักษพุทธ
ศาสนา เนื่องดวยพระคุณเจาอาพาธ จึงเปนการไมสะดวกที่จะใหเขาพบและทําการสัมภาษณ ดัง
นั้นพระคุณเจาไดเสนอใหเขียนคําถามลงในจดหมายและพระคุณเจาไดตอบคําถามลงในตลับเทป
มาใหผูวิจัยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2545
• สัมภาษณ พ.อ. ทองขาว พวงรอดพันธ เลขาธิการสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และผูดําเนินรายการ “ธรรมะรวมสมัย” คลื่น
100.5 MHz เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545
• สัมภาษณคุณกมล ศรีนอก ผูดําเนินรายการ “ธรรมะรวมสมัย” FM 100.5
MHz เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545
• สัมภาษณคุณชํานาญ นิศารัตน อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2545
รายชื่อบุคคลทั้ง 4 ที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ เปนบุคคลที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ
และเปนกลุมบุคคลที่ไดถูกนําเสนอในแงที่คัดคานการมีภิกษุณีสงฆ
3. สัมภาษณกลุมที่สนับสนุนการมีภิกษุณีสงฆ ซึ่งประกอบดวย
• สัมภาษณสามเณรีธัมมนันทาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2545
• สัมภาษณอาจารยสลุ ักษณ ศิวรักษ นักคิดนักเขียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2545
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• สัมภาษณคุณทองใบ ทองเปาด ทนายแมกไซไซ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545
• สัมภาษณศาสตราจารยพิเศษเสฐียรพงษ วรรณปก ราชบัณฑิตไทยปราชญ
ทางพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545
กลุมบุคคลดังกลาวขางตนนี้เปนกลุมบุคคลที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพและได
รับการนําเสนอแนวคิดในเชิงสนับสนุนการมีภิกษุณีสงฆ
ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะนําไปใชประกอบการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อให
การวิเคราะหเนื้อหาของผูวิจยั นั้นมีความชัดเจนและความถูกตองมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของ
การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
อํานาจการตัดสินใจและการคัดเลือก/กําหนดวาระขาว
กระบวนการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพรายวันสามารถแบงตาม
ลักษณะการ
แบงงานของหนังสือพิมพ ออกเปน 3 กอง คือ กองจัดการ ( Business Department )
กองการผลิต ( Mechanical Department ) และ กองบรรณาธิการ ( Editorial Department )
“กระบวนการนําเสนอขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพรายวันไดแกการปฏิบัติงาน
ในกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการนับไดวาเปนหัวใจของหนังสือพิมพ เปนแหลงผลิตตน
ฉบับ ภาพถาย และศิลปะในการทําหนังสือพิมพ เปนที่แสดงออกในแนวทางความคิดและความ
เขาใจของหนังสือพิมพ” ( อภิชาต ศักดิเศรษฐ,สัมภาษณ )
กองบรรณาธิการเปนสวนงานที่ใหญมาก ประกอบดวยพนักงานจํานวนไมนอย
กวา 50 คนขึ้นไปสําหรับหนังสือพิมพระดับกลาง แบงหนวยงานแยกยอยออกไปมากมายเพื่อควบ
คุมดูแลและปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย แสวงหาขอมูลขาวสาร รวบรวมบทความ สารคดี
ดูแลหนา คอลัมนและเรื่องที่รับผิดชอบ ( ถาวร บุญปวัตน , 2538 : 36-41 )
ภายในกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพรายวันจะแบงหนวยงานออกเปนแผนก
ตางๆตามประเภทของขาวซึ่งหนังสือพิมพสวนใหญจะแบงออกมาคลายคลึงกัน เชน
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• แผนกขาวการเมือง
• แผนกขาวอาชญากรรม
• แผนกขาวเศรษฐกิจ
• แผนกขาวการศึกษา / ศาสนา
• แผนกขาวบันเทิง
• แผนกขาวสังคม / สตรี
• แผนกขาวกีฬา
• แผนกขาวตางประเทศ
ฯลฯ
ในแตละแผนกมีผูสื่อขาวประจําแผนกซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณงาน
และความเหมาะสม และมีหัวหนาขาว ซึ่งจะทําหนาที่สําคัญๆ สองอยางคือ การควบคุมดูแลนัก
ขาวในแผนกตางๆและคัดเลือกขาวเพื่อลงพิมพในหนาขาวที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนี้หัวหนาขาว
ของแตละแผนกยังมีหนาที่ในการนําเสนอขาวที่ดีที่สุดที่คิดวาสามารถที่จะนําเสนอในหนาหนึ่งของ
หนังสือพิมพ เพื่อสงใหหัวหนาขาวหนาหนึ่งเปนผูพิจารณาวาจะไดรับการคัดเลือกเอาขาวนั้นๆลง
ในหนาหนึ่งหรือไม หากในวันนั้นมีขาวอื่นที่ดีกวาขาวที่ถูกนําเสนอไปไมไดรับการคัดเลือกใหลงใน
หนาหนึ่งก็จะถูกสงกลับมาที่แผนกลงในหนาของตนเอง
บุคคลสําคัญผูมีหนาที่ในกองบรรณาธิการ มีดังนี้คือ
1.
บรรณาธิการบริหารเปนบรรณาธิการใหญที่รับผิดชอบสูงสุดในกอง
บรรณาธิการ ควบคุมดูแลดานนโยบายหนังสือพิมพและการวางแผนในการดําเนินการตางๆในกอง
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บรรณาธิการ ตองควบคุมใหการผลิตในกองบรรณาธิการสําเร็จลุลวงไดตามเวลากําหนด เปนผูแก
ไขปญหาตางๆที่เกิดในกองบรรณาธิการ ไมวาในดานการทําตนฉบับหรือปญหาระหวางพนักงาน
ดวยกัน ในบางกรณียังมีบรรณาธิการอีกผูหนึ่งที่เปนบรรณาธิการตามกฏหมายคือ เปนผูไปจด
ทะเบียนบรรณาธิการกับเจาพนักงานการพิมพ เรียกวาเปนบรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา
2. หัวหนากองบรรณาธิการเปนตําแหนงที่มีหนาที่ในการแบงเบาภาระหนาที่ของ
บรรณาธิการใหญซึ่งในบางกรณีอาจจะไมมีก็ได หัวหนากองบรรณาธิการมีหนาที่ควบคุมดูแลการ
ทํางานของบุคคลในทีมงาน คอยประสานงานแตละฝาย คอยใหความสะดวกตางๆหรือสั่งงาน
ตางๆตลอดจนแกปญหาความขัดแยงในที่ทํางานหรือกลั่นกรองปญหาสงไปยังบรรณาธิการ
3. หัวหนาขาวหนาหนึ่ง มีความสําคัญรองลงมาจากหัวหนากองบรรณาธิการ
คอยดูแลควบคุมขาวหนาหนึ่งตามลักษณะหนังสือพิมพรายวันที่เนนขาวสารเปนสิ่งสําคัญโดยทีจ่ ะ
ตองพาดหัวและคัดเลือกขาวลงในหนาหนึ่ง คัดเลือกขาวที่คิดวาผูอานใหความนาสนใจหรือเปน
ขาวใหญที่สุดพาดหัวตัวโต และคัดเลือกขาวรองและขาวยอยที่มีความสําคัญลดหลั่นกันลงไปให
ครบประมาณ 8 ขาว หัวหนาขาวหนาหนึ่งยังทําหนาที่สั่งงานนักขาวใหติดตามขาวไปเจาะขาว
หรือหาขาวที่เปนที่สนใจของประชาชน และจะตองคอยติดตามหรือเรียกประชุมหัวหนาขาวแผนก
ตางๆเพื่อขอขาวที่สําคัญๆมาลงหนาหนึ่ง หรือสั่งใหหัวหนาขาวแผนกตางๆคอยติดตามขาวบาง
ขาวมาลงหนาหนึ่ง ตลอดจนใหคําแนะนําหรือสั่งงานชางภาพแผนกตางๆดวย หนังสือพิมพฉบับ
หนึ่งๆอาจจะมีหัวหนาขาวหนาหนึ่งตั้งแต 2 คนขึ้นไป ถาออกหนังสือพิมพหลายกรอบก็ยิ่งจําเปน
จะตองมีหัวหนาขาวไมต่ํากวา 3 คนผลัดกันเขาเวร
“…หัวหนาขาวหนาหนึ่ง หรือบางทีเรียกวา หัวหนาบรรณาธิการขาว เปนบุคคล
สําคัญหรือเปนคนกลางที่รับผิดชอบการทํางานในกองบรรณาธิการทั้งหมด เปนผูตัดสินใจในการ
ลงพิมพขาวและภาพขาวทั้งหมด ในวันหนึ่งหัวหนาขาวบรรณาธิการจะตองทํางานตั้งแต 9.00 น.
จนกระทั่งถึง 24.00 น…” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ,สัมภาษณ)
ดังนั้นจะเห็นไดวาบุคคลากรในสวนนี้ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดของหนังสือพิมพแต
ละฉบับจะตองประกอบไปดวยผูที่มีความรูความชํานาญและประสบการณในงานขาวมาอยางโชก
โชนและหลากหลาย เนื่องจากขาวที่ถูกนําเสนอในหนาหนึ่งจะตองไดรับการคัดเลือกจากผูที่มอง
ประเด็นขาวไดลึกซึ้ง สามารถพิจารณาคุณคาของขาวไดทั้งดานความสําคัญของขาวและความนา
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สนใจของขาว รวมทั้งรูถึงนโยบายของหนังสือพิมพ เขาใจถึงสภาวะการแขงขันกับหนังสือพิมพ
ฉบับอื่นๆซึ่งจะเปนปจจัยในการคัดเลือกขาวหนาหนึ่งเชนกัน
4. ผูเรียบเรียงขาว ตําแหนงนี้เกิดขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
คือเมื่อมีโทรศัพทหรือโทรสารหรือในปจจุบันนี้ที่มีการสงขาวทาง internet ซึ่งใชกันอยางแพรหลาย
นักขาวที่ออกไปหาขาวจึงไมตองกลับเขามาเขียนขาวแตจะใชวิธีโทรศัพทหรือเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกเหลานี้เขามาเลาขาวหรือบอกรายละเอียดของขาวใหผูเรียบเรียง รวมทั้งกรณีที่นัก
ขาวบางคนยังขาดความรูและประสบการณ จึงตองใหผูเรียบเรียงขาวเปนผูเขียนขาวเพื่อความ
สมบูรณในเนื้อหาและถูกตองตามรูปแบบของขาว
ผูเรียบเรียงขาวจะตองเปนผูที่มีความรูกวางขวาง จะตองสามารถติดตอกับแหลง
ขาวเพื่อเขียนขาวใหไดเนื้อหาสมบูรณ นอกจากนี้ยังตองคอยฟงคําสั่งหัวหนาขาวหนาหนึ่งในการ
ติดตามขาวและสั่งงานนักขาวใหติดตามขาวสําคัญๆอยางตอเนื่อง หนังสือพิมพขนาดกลางอาจมี
ผูเรียบเรียงขาวประมาณ 3-4 คน โดยตําแหนงผูเรียบเรียงขาวจะเลื่อนมาจากนักขาวมือดีมีความ
ชํานาญ หรือมาจากนักเขียนก็ได
การเดินทางของขาว
ขาวหนังสือพิมพเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
ไมวาจะเปนขาวการเมือง
เศรษฐกิจ อาชญากรรม เหตุการณสําคัญบางอยาง เชน ขาวการบวชสามเณรีธัมมรักขิตา ที่วัตร
ทรงธรรมกัลยาณี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2545 หนังสือพิมพมติชนเปนหนังสือพิมพเพียงฉบับ
เดียวที่รายงานขาวในวันนี้ โดยมีการพาดหัวขาวหนาหนึ่งวา “ฟนพิธีในเมืองไทย บวช ‘สามเณรี’”
วันนี้ที่วัตรทรงธรรมนครปฐม….”
การเดินทางของขาวหรือขั้นตอนที่ไดขาวมา จะแสดงใหเห็นวาอํานาจการตัดสิน
ใจในการคัดเลือกขาวไมใชอยูที่บรรณาธิการขาว หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในองคกร แตการ
ตัดสินใจจะเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการทําขาว ตามขอมูลที่จะนําเสนอตอไปนี้ จะแสดงถึงอํานาจ
การตัดสินใจในแตละขั้นตอนกอนที่ขาวจะไดนําเสนอ โดย
เริ่มตั้งแตผูสื่อขาวที่ไดสัมผัสกับขาว นักขาวแตละแผนกจะพิจารณาวาขาวนั้นๆมี
ความนาสนใจพอหรือไมที่จะรายงานไปยังกองบรรณาธิการ ก็เปนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจใน
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ขั้นแรก ขาวบางขาวที่ผูสื่อขาวมั่นใจวาไมสามารถเปนขาวได บางครั้งก็จะไมสงไปยังกอง
บรรณาธิการ แตเลือกสงขาวไปใหเฉพาะประเด็นที่ตนมั่นใจวาปลอดภัย และนาสนใจ ดังเชน “…
กรณีขาวการบวชสามเณรี นักขาวสตรีและการศึกษา / ศาสนาก็จะสงขาวใหหัวหนาขาวการ
ศึกษา…เพราะเห็นวากรณีขาวนี้ยังเปนขอถกเถียงที่คนในสังคมยังสงสัย
ประกอบกับเปน
เหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมากอน เมื่อพี่ไดประชุมกันภายในแผนกแลว ก็สรุปกันวาจะ
นําขาวนี้ไปเสนอกับที่โตะประชุมขาวประจําวัน…” (พลพิบูล เพ็งแจม,สัมภาษณ)
ตอมาหัวหนาขาวแผนกตางๆจะพิจารณาหรือตัดสินใจวา แตละขาวมีขาวใดบาง
ที่นาสนใจพอที่จะนําเสนอในหนาหนึ่งก็จะนําขาวนั้นสงไปยังสวนที่เรียกวา “สวนหนาหนึ่ง” โดยมี
คนแรกที่จะรับขาวมาจากนักขาวหรือหัวหนาขาวแผนกตางๆก็คือ ผูเรียบเรียงขาว ที่ทําหนาที่เรียบ
เรียงขาวใหสมบูรณ กอนเสนอใหหัวหนาขาวหนาหนึ่งเปนผูพิจารณาวาจะนําขาวลงในหนาหนึ่ง
หรือหนาใด ผูเรียบเรียงขาวก็เปนผูหนึ่งที่มีสวนในการตัดสินใจ ดวยวิธีการเลือกขอมูลที่จะมา
เขียนขาว การเลือกขอมูลของผูเรียบเรียงขาวมีดวยกันหลายปจจัย เชน การเลือกขอมูลที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูอาน , การเลือกขอมูล/ประเด็นที่ไมซ้ํากับหนังสือพิมพฉบับอื่น , แนวการ
เขียนขาวที่เปนเอกลักษณของแตละหนังสือพิมพ , ตลอดจนความรูและรูปแบบที่เปนรูปแบบ
เฉพาะสวนตัวของผูเรียบเรียงขาวผูนั้น ดังคํากลาวของคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ บรรณาธิการ
หนังสือพิมพมติชน วา
“มติชนมีผูเรียบเรียงขาวทั้งหมด 13 คน ในแตละวันจะคัดเลือกมาที่ประชุมโตะ
ขาวเพียง 5 คน ทั้ง 5 คนนี้จะมาจากแผนกไหนก็ได และจะวางตัวเปนศูนยกลางเมื่อมานั่งที่โตะ
ขาว โดยปกติผูเรียบเรียงขาวที่จะมานั่งที่โตะขาวของมติชนเกือบทุกวัน คือ แผนกขาวการเมือง
เศรษฐกิจ สวนอาชญากรรมกับภูมิภาคก็จะสลับกันไป…
…ผูเรียบเรียงขาวจะทําหนาที่ตามที่หัวหนาขาวหนาหนึ่งมอบหมายให สําหรับ
กรณีขาวภิกษุณี ผูสื่อขาวที่แผนกสตรี ไปไดขาวมาและมีรายละเอียดระดับหนึ่งก็เสนอขึ้นมาที่โตะ
ขาว ซึ่งตางก็เห็นวาแมจะเปนเรื่องที่เคยเปนขาวมากอนแตมีความเคลื่อนไหวใหม คือ เมื่อปที่แลว
ธัมมนันทาไปบวชมา ในปนี้จะมีการบวชธัมมรักขิตาที่วัตรของธัมมนันทา จึงลงความเห็นวาจะนํา
เสนอขึ้นหนา 1 หลังจากนั้นก็มอบหมายใหแผนกสตรี , แผนกภูมิภาค และ แผนกการศึกษาไปติด
ตามขาว โดยใหมีการประสานงานกับผูเรียบเรียงขาวที่ไดรับมอบหมายใหเขียนขาวนี้…ผูที่จะมา
เขียนขาวตองผานการกลั่นกรองมากพอสมควร ใหมีลักษณะที่เปน objectivity คือ มีความเปน
กลางพอที่จะมองขาวแตละขาวโดยที่ไมเอาตัวเองเขาไปเกี่ยวของ ไมมีอคติ ซึ่งก็ตองมีการพิสูจน
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กันเรื่อยๆ แตก็มีบางเหมือนกัน เชน การรับรูของผูเขียนที่รับขาวดานลบของภิกษุณีมาก ๆ เนี่ย ก็
อาจทําใหรูสึกวา พวกนี้บาหรือเปลา หรือ การที่มหาเถรสมาคมไมยอมรับ หรือ สังคมชาวพุทธ
สวนใหญในประเทศนี้ไมยอมรับ แลวยังฝนอีก ก็เปนเรื่องแปลกแยก สมมติวาผมไปรับรูมาก็อาจ
จะทําใหเกิดความโนมเอียงที่จะนําเสนอขาวนั้นก็ได…”
สุดทาย หัวหนาขาวหนาหนึ่งจะพิจารณาวาจะนําขาวนั้นเสนอเปนขาวใหญ ขาว
รองหรือขาวเล็ก แตหากขาวนั้นหัวหนาขาวหนาหนึ่งพิจารณาแลววาไมสมควรที่จะเสนอในหนา
หนึ่งก็จะสงกลับไปยังหัวหนาขาวแผนกตางๆ เพื่อพิจารณานําเสนอลงในหนาของตนเอง อยางเชน
“หนังสือพิมพไทยรัฐ ก็จะปฏิบัติเชนเดียวกับหนังสือพิมพฉบับอื่น ที่มีการประชุมโตะขาวทุกวัน
และสุดทายก็จะคัดเลือกวา ขาวใดจะนําเสนอหนาใด ก็ขึ้นอยูกับกระแสหรือสถานการณของเรื่อง
นั้น ๆ อยางไทยรัฐเนี่ย ก็จะเลนขาวเรื่องพระ เพราะเปนขาวที่มีผลกระทบตอชาวบาน ตอประชา
ชนชนในวงกวาง กรณีผูหญิงบวชพระ ก็เปนเรื่องที่คนควรนาจะรับรูวามันเปนอยางไร เพราะโดย
ปกติแลวมีแตพระผูชาย แตไทยรัฐยึดมติของสงฆ ฉะนั้นกรณีขาวธัมมนันทาไทยรัฐไมไดลงเปน
หนาหนึ่ง ลงเปนขาวหนาใน” ( เกรียงไกร ภูระยา , สัมภาษณ )
นอกจากนี้แลว
หนังสือพิมพรายวันสวนใหญยังมีการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางสวนที่เรียกวา “สวนหนาหนึ่ง” กับหัวหนาขาว คือ การประชุมขาวประจําวัน ซึ่งโดยปกติทั่ว
ไปของหนังสือพิมพรายวันจะมีขึ้นในชวงกลางวันหรือเย็นของทุกวัน การประชุมขาวประจําวัน มีผู
เกี่ยวของเขาประชุม เชน บรรณาธิการบริหาร หัวหนากองบรรณาธิการ รองและผูชวยหัวหนากอง
บรรณาธิการ หัวหนาขาวหนาหนึ่ง ผูเรียบเรียงขาว หัวหนาขาวแผนกตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดแนวทางและประเด็นขาวในวันนั้น รวมทั้งการตรวจสอบวาในวันนั้นๆจะมีขาวอะไรบาง ซึ่ง
อาจจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นวา ขาวบางขาวที่จะมีขึ้นในวันนั้นจะนําเสนอในหนาหนึ่ง
หรือจะนําเสนอในหนาอื่นๆ ตลอดทั้งจะนําเสนอขาวไหนเปนพาดหัวขาวใหญ หรือหัวขาวรอง
การเดินทางของขาวนับจากผูสื่อขาวไปจนถึงการพิจารณาคัดเลือกขาว สามารถ
เขียนเปนแผนภูมิ เพื่อใหเกิดความเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น ไดดังตอไปนี้
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แบบจําลองการเดินทางของขาวสามเณรีธัมมนันทา
ขาวสามเณรีธัมมนันทา

แผนกขาวการเมือง

แผนกขาวอาชญากรรม

หัวหนา
ขาว

หัวหนา
ขาว

รีไรเตอร

หัวหนาขาวหนาหนึ่ง

แผนกขาวตางประเทศ

แผนกขาวการศึกษา / ศาสนา

หัวหนา
ขาว

รีไรเตอร

หัวหนา
ขาว

แผนกขาวกีฬา

รีไรเตอร
หัวหนา
ขาว

แผนกขาวสังคม / สตรี

ขาวสามเณรีธัมมนันทา

ที่มา : ผูวิจัย

หัวหนา
ขาว

โตะประชุมขาวประจําวัน

รีไรเตอร
หัวหนา
ขาว

แผนกขาวเศรษฐกิจ

หัวหนา
ขาว

แผนกขาวบันเทิง
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การทํ า งานข า วของหนั ง สื อ พิ ม พ แ ต ล ะฉบั บ จะมี ก ารกํ า หนดแนวทางและ
เปาหมายในการทํางานไวหลายประการดวยกัน แตลักษณะแนวทางที่ทุกหนังสือพิมพมีรวมกัน
หรือมีความเหมือนกันก็คือ การยึดความนาสนใจของขาวที่มีตอผูอาน สําหรับกรณีขาวสามเณรีแม
จะเปนขาวที่จัดอยูในคุณคาขาวที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน ( human interest ) แตก็เปนเรื่องที่
มีความละเอียดออนสําหรับการรายงานขาวเนื่องจากเนื้อหาของขาวนี้เปนหนึ่งในกลุมเรื่องที่ตอง
ระวัง หรือที่คนสวนใหญเรียกวา “ 3 R” ซึ่ง R ที่หนึ่งคือ race หรือ เชื้อชาติ เผาพันธุ R ที่สอง คือ
religion หรือ ศาสนา และสุดทาย คือ royalty หรือ สถาบันกษัตริย ดังนั้นการรายงานขาวแมวา
หนังสือพิมพใดมีแนวคิดเชิงใหการสนับสนุนแตก็ตองไมเพิกเฉยตอการรายงานขาวที่มาจากกลุม
คณะสงฆหรือมีพ้ืนที่สําหรับขาวที่มาจากกลุมผูคัดคานดวย ( จากการสัมภาษณกลุมหนังสือพิมพ
ทั้ง 4 ทาน ) ซึ่งเหตุผลดังกลาวนี้มีผลโดยตรงตออํานาจการตัดสินใจและการคัดเลือก/กําหนด
วาระขาวของหนังสือพิมพ
ตลอดทั้งการเดินทางของขาวที่ตองผานการกลั่นกรองหลายชั้น ทําใหสาระที่ผาน
ออกไป แทบจะไมมีโอกาสนําเสนอประเด็นที่ขัดแยงกับเปาหมายขององคกรไดเลย อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติแลวแนวทางการคัดเลือกดังกลาวยังตองมีขอคํานึงเพิ่มเติมที่จะตองใหสัมพันธกับ
ความยาวของพื้นที่บนหนาหนังสือพิมพกับระยะเวลาในการทํางาน ทําใหเกิดกระบวนการคัดเลือก
ที่ สํ า คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น มาอี ก ที่ นํ า ไปสู อํ านาจการตั ด สิ น ใจทั้ งในระดั บ ที่ จ งใจและระดั บ ที่ เป น ไปโดย
อัตโนมัติ อันไดแก การคัดเลือกขาวตามแนวทางเปาหมายของหนังสือพิมพ กับการคัดเลือกขาว
ตามแนวทางนักวิชาชีพของคนทําขาวหนังสือพิมพ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1.การคัดเลือกขาวตามแนวทางเปาหมายของหนังสือพิมพ
ลักษณะการคัดเลือกขาวในแนวทางแรกนี้ คือ การคํานึงถึงนโยบายใน
การทําขาวเพื่อดึงดูดความนาสนใจใหผูอานแลวยังตองมีการแฝงการประชาสัมพันธภาพลักษณที่
ดีขององคกรไวดวย จึงเปนผลผลิตในลักษณะเฉพาะตัวดวยรูปแบบดังตอไปนี้
ขาวฝาก / Press Release
เปนลักษณะของขาวแจกเพื่อใชในการประชาสัมพันธหรือเชิญชวนใหกับกลุม
เปาหมายที่สนใจ ขาวประชาสัมพันธแบบนี้ไมมีลักษณะของความขัดแยงมากนัก จึงไมนาจะเปน
เงื่อนไขที่นักขาวตองพิจารณามากนักในการนําเสนอ
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เปนการนําเสนอขาวในลักษณะของการใชความคุนเคย หรือมีความสัมพันธที่ดี
ตอกันระหวางผูฝากขาว/ผูบอกขาวกับนักขาว เพราะฉะนั้นจึงมีตั้งแตลักษณะขาวสวนตัวหรือขาว
สังคมธรรมดา ไปจนถึงขาวฝากเชิงประชาสัมพันธ ผูวิจัยพบวา การนําเสนอขาวในลักษณะนี้สวน
ใหญจะเปนการนําเสนอขาวผานคอลัมนหรือบทความบนหนาหนังสือพิมพเสียสวนใหญ เชน
คอลัมน “กระดานขาวชาววัด” ของหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ มีการบอกขาว
กิจกรรมตางๆที่ทางวัตรทรงธรรมกัลยาณีไดจัดขึ้นอยูเสมอๆ เชน กิจกรรม “เปดการอบรมพุทธ
สาวิกาครั้งที่ 29” และนําเสนออยางสม่ําเสมอสังเกตไดจากการบอกขาวนี้ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน
2544, 26 มิถุนายน 2544, 27 มิถุนายน 2544, 28 มิถุนายน 2544, 3 กรกฎาคม 2544 และวันที่ 9
กรกฎาคม 2544 เปนตน
หรือบทความหนา 9 ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2544 มีการลงขาวสามเณรีธัมมนันทา
และวัตรทรงธรรมกัลยาณีจัดอบรม “โครงการสารัตถะพระพุทธศาสนา” เปนตน
และจากการสัมภาษณคุณอรุณี มุศิริ นักขาวหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ พบ
วา ในอดีตสามเณรีธัมมนันทาเปนนักเขียนใหกับหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ ดังนั้นระหวาง
สามเณรีธัมมนันทากับหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ ยอมตองมีความคุนเคยกัน หรืออีกเหตุผล
หนึ่งที่มาสนับสนุนขอสันนิษฐานนี้ของผูวิจัย คือ ตลอดการสัมภาษณคุณอรุณี คุณอรุณีและเพื่อน
นักขาวคนอื่นในกองขาวหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหซึ่งเปนเพียงหนังสือพิมพฉบับเดียวในกลุม
หนังสือพิมพ ที่ใชสรรพนามเรียก สามเณรีธัมมนันทา ทุกครั้งตลอดการสัมภาษณ วา “หลวงแม” ก็
เป น นั ย ยะอย า งหนึ่ ง ที่ ยื น ยั น ได ว า คุ ณ อรุ ณี ห รือ หนั ง สื อ พิ ม พ อ าทิ ต ย วิ เคราะห ฯ กั บ สามเณรี
ธัมมนันทามีความสัมพันธที่ดีตอกัน ซึ่งจุดนี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ขาวฝากของฝายสนับสนุนไดรับ
การนําเสนออยูเสมอบนหนาหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ
การหลีกเลี่ยงไมนําเสนอ
บางครั้งการคัดเลือกขาวบรรณาธิการจะตัดสินใจเองที่จะคัดขาวบางขาวออกไป
ไมนําเสนอขาวนั้น ดังคํากลาวของคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ วา

70

“…อยูที่ประสบการณ อยูที่การวินิจฉัย ณ ชวงเวลานั้น วาขาวนั้นมีความ
สําคัญหรือไม ก็คิดตัดสินใจไป ซึ่งทําแบบนี้อยูเรื่อยๆทุกวันๆมันก็จะมี ก็จะรูนะ วาขาวชิ้นไหน ที่
ควรจะขึ้น…หรือไมควรนําเสนอเลยนะครับ…แมจะมิใชคําสั่งบังคับโดยเฉพาะขาวที่เปน
ประเด็นความขัดแยง
หรือประเด็นที่ขัดตอจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาในสังคมหรือมีผลตอ
ความมั่นคงของชาติ หรือประเด็นที่คาดวาจะเปนการขยายความขัดแยงออกไปหรือประเด็นขาวที่
จะนําไปสูภาพลักษณเชิงลบตอสถาบันใดสถาบันหนึ่ง”
หรือเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2545 ผูวิจัยไดเขารวมสังเกตการณการประชุมสัมมนา
“โอกาสในการเขาถึงพุทธธรรมของผูหญิง ครั้งที่ 2” รวมจัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เครือขายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย และคณะ
กรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา
ณ
หองประชุมจิตติ
ติงคภัทิย
คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเขารวมสัมมนาประกอบไปดวย แมชี สามเณรี นักเคลื่อนไหว และ
นักวิชาการ ในงานสัมมนาครั้งที่ 2 นี้ ผูวิจัยพบวาไมมีสื่อมวลชนไปรวมการสัมมนาและไมมีขาว
ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพเหมือนการสัมมนาครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544
สะทอนใหเห็นวาการสัมมนาครั้งที่ 2 นี้ไมไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนที่จะไปทําขาว
หนังสือพิมพมติชนเสนอขาวที่เปนบทสรุปจากสัมมนาเรื่อง โอกาสในการเขาถึง
ตัวอยาง
พุทธธรรมของผูหญิงครั้งที่ 1 โดยลอมกรอบสั้น ๆ มีหัวเรื่องวา “หนุนมี ‘ภิกษุณี‘ ที่พึ่งหญิงถูกกด
ขี่” (วันที่ 15 กันยายน 2544,หนา 19) และ “ภิกษุณี ปญหาคาใจ อยางไรก็ไมไดขอสรุป” (วันที่
25 กันยายน 2544, หนา 13 ) เปนตน
การใหความสําคัญกับประเด็นหนึ่งมากกวาอีกประเด็นหนึ่ง
ประเด็นที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเปนขาวนั้น สวนหนึ่งการตัดสินใจของคนทําขาวจะ
มีการใหความสําคัญกับประเด็นขาวบางอยางไมเทากัน เชน หนังสือพิมพฝายคัดคานจะหยิบยก
เรื่องการใหความสําคัญ/ความเคารพกับพระวินัยมากกวาการที่จะใหมีการแกไขกฎตางๆเพื่อให
โอกาสสตรี เปนตน
การคัดเลือกขาวในแนวทางนี้ ไดแก การจับประเด็นขาวฝายที่ตนเองคัดคานเพียง
สั้นๆบางประเด็น แตขาวจากฝายที่หนังสือพิมพของตนสนับสนุนจะนําเสนออยางยาวที่สุด หรือให
พื้นที่บนหนาหนังสือพิมพมากกวาทั้งในรูปแบบของขาว บทความ คอลัมน และบทบรรณาธิการ
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หรือบางฉบับ เชน อาทิตยวิเคราะหฯ ก็จะมีการใหพื้นที่ขาวโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมของ
วัตรทรงธรรมกัลยาณี เขียนแนะหนังสือที่อาจารยฉัตรสุมาลยเปนผูแตง ตลอดจนการเขียนขาว
สนับสนุนกิจกรรมของสามเณรีธัมมนันทาวาไดรับการตอบรับจากประชาชนดวยดี หรือ หนังสือ
พิมพแนวหนาที่มีการเขียนขาวประชาสัมพันธหนังสือ “ไขปญหาปริศนาปญหาภิกษุณี โดยนาวา
เอกทองยอย แสงสินชัย กับนายชํานาญ นิศารัตน เปนผูเรียบเรียง” เปนตน
นอกจากนี้ยังมีสวนปลีกยอยที่นาจะกลาวถึงอีกก็คือ การใหความสําคัญกับบาง
สถาบัน อาทิ พระธรรมจากพระพุทธเจา ,พระวินัย , รัฐธรรมนูญ , พระมหากษัตริย ,พระสังฆราช
กับคณะสงฆ , กรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ อาทิ จากคําสัมภาษณผูสื่อขาว
หนังสือพิมพไทยรัฐคุณเกรียงไกร ภูระยา
“…ซึ่งโดยธรรมเนียมหรือโดยยึดติดประเพณีมันก็ตองเชื่อตามสมเด็จพระ
สังฆราชหรือมหาเถรสมาคม ใชไหม ไมงั้นอยางผมรูสึกวาผมอยากจะบวช ก็ไมตองมีพระ
อุปชฌาย ไมตองมีอะไรก็บวชได โดยอางเรื่องเสรีภาพหรือเรื่องอะไรอยางนี้ก็บวชได…ไทยรัฐจะ
มีลักษณะการคือใครจะมาจาบจวงตอสถาบันหลักๆไมได…ชาติ…ศาสนา…พระมหา
กษัตริย หลักๆก็คือเปนหนังสือคอนขางจะอนุรักษนิยม…”
การเลือกเสนอขาวเพียงบางสวน
จากแนวทางการคัดเลือกที่หลีกเลี่ยงไมนําเสนอขาวบางขาวนั้น ถาผูสื่อขาวเห็น
วาขาวใดที่ไมสมควรนําเสนอ ก็จะหลีกเลี่ยงถาทําได แตในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมไดจะออกขาวใน
ลักษณะประนีประนอมแทน โดยอาจจะใชวิธีตัดทอนบางประเด็นของขาวออกไป โดยในสวนที่เปน
ประเด็นที่จะสรางภาพลักษณของฝายที่ตัวเองสนับสนุนออกมาเปนเชิงลบจะถูกคัดออกไป สวนที่
เหลือจะมีลักษณะเปนกลางๆ สนับสนุนฝายที่ตัวเองสนับสนุน หรืออาจจะเปนเชิงลบแตมีขอความ
ที่แกตัวใหกับประเด็นดังกลาว กรณีตัวอยางคอลัมภ “ปรีชา’ทัศน” จากหนังสือพิมพแนวหนา
ประจําวันที่ 7 พฤษภาคม 2544 หนา 2
….ผมมีความคิดเห็นสอดคลองกับสว.ทองใบ ทองเปาด ที่มีความเห็นวา การ
บวชเพื่อเปนภิกษุณี…ไมขัดตอกฎหมายและไมมีกฎหมายใดๆหามปราม เรื่องเกี่ยวกับการบวช
เปนพระของผูหญิง ฉะนั้นการบวชจึงไมมีอะไรที่เปนความผิดทางกฎหมายแตอยางใด…แตการที่
จะอางกฎหมายอยางนี้ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดหรือกฎหมายอื่นใดก็

72

ลวนเปนเรื่องของชาวบานทั่วๆไปหรือที่เรียกเปนโลกของฆราวาสซึ่งนาจะแตกตางกับ
บรรพชิต…และจะตองยึดพระธรรมวินัยที่บัญญัติไวในพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจาทรงแสดง
บัญญัติไว…แมผมจะมีความเห็นวาในทางกฎหมายนั้นไมมีขอตองหามหรือกีดกันที่จะใหหญิง
บวชเปนภิกษุณี…ความสําคัญของเรื่องนี้นาจะอยูที่พระธรรมวินัยเปนสําคัญ
ทาน
“ธัมมนันทา”…ยอมตองรูดีเพราะทานศึกษามาอยางแตกฉาน…สุดทายผมฝากผูรูรวมทั้งทาน
อาจารยดร.ฉัตรสุมาลย
ไดโปรดอธิบายคําประกาศหามพระเณรไมใหบวชหญิงเปน
บรรพชิต ซึ่งมีขอความในประกาศดังนี้…
หรือจากคําบอกเลาของคุณกมล ศรีนอก ที่วา
“…คําพูดหรือบทสัมภาษณที่สื่อมาสัมภาษณผมถูกบิดเบือนก็มี ที่เคยลงวาเรา
“ใจแคบ” แตเราไมใจแคบ แตเราพูดตามหลักการของพุทธศาสนา เขาลงคํานี้ใหเราเอง
เลย เขาตัดสินใจเขาเองเลย…สื่อลงผิด…สื่อตัดทอนคําพูดผม…”
จะเห็นไดวา ลักษณะของการคัดเลือกขาวตามแนวทางเปาหมายขององคกรขาว
นั้น อาจมองไดสองระดับคือ ในระดับคําสั่งบังคับซึ่งออกมาในรูปของขาวฝาก/ขาวประชาสัมพันธ
โฆษณาหรือการไมนําเสนอรายละเอียดขาวที่เปนผลลบของฝายที่ตนเองสนับสนุน กับระดับการ
ตัดสินใจของคนในองคกรเองที่จะคัดเลือกไปตามแนวเปาหมาย/นโยบายขององคกร คือ การให
ความสําคัญกับประเด็นหนึ่งมากกวาอีกประเด็นหนึ่ง การหลีกเลี่ยงไมนําเสนอ และการตัดทอน
บางประเด็นขาวออกไป
2.การคัดเลือกขาวตามแนวทางนักวิชาชีพของคนทําขาวหนังสือพิมพ คือ
การคัดเลือกขาวตามสายงานของบรรณาธิการขาว
ดวยเหตุที่บรรณาธิการขาวหลายคนในกองขาว นอกจากจะมีหนาที่เปน
บรรณาธิการขาวตามเวรขาวของตนแลว บางคนยังมีหนาที่เปนผูสื่อขาวออกไปหาขาวอีกดวย ดัง
นั้นลักษณะความสนใจและสายงานของตนจึงมีสวนสําคัญในการคัดเลือกและจัดขาว กลาวคือ
ถาขาวใดเปนขาวที่ตนออกไปทําเอง นั่นแสดงวาบรรณาธิการอาจจะใหความสนใจกับขาวนั้นเปน
พิเศษ และจัดใหอยูในหนาขาวที่สําคัญๆ ถาไมเปนขาวหนาหนึ่ง ก็จะจัดพื้นที่ใหขาวนั้นมากเปน
พิเศษในสวนหนาที่ตนเองรับผิดชอบ อยางกรณีความขัดแยงเรื่องสามเณรี ขาวที่ปรากฏจะอยูใน
สวนของหนาศาสนา/การศึกษา หรือหนาสตรี เปนตน
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จากคําบอกเลาของคุณอรุณี มุศิริ หัวหนาขาวหนาศาสนาและจิตวิญญาณ ที่เปน
ผูหนึ่งที่ติดตามขาวนี้ดวยตัวเอง และเปดพื้นที่ใหกับการสนับสนุนใหมีภิกษุณีสงฆในสวนหนา
ศาสนาอยางเต็มที่ ตลอดจนบรรณาธิการขาวผูซึ่งเปนผูชอบปฎิบัติธรรมก็ใหความสําคัญกับเรื่อง
ทางดานศาสนา ดังนั้นจึงไดนําประเด็นนี้ไปเขียนเปนสวนบรรณาธิการขาวที่หนา 3 ประจําวันที่ 13
กุมภาพันธ 2545 วา
“พระพุทธเจา ประกาศเผยแผพระพุทธศาสนา โดยประดิษฐานไวที่พุทธบริษัท 4
อันไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เพื่อความยั่งยืนชั่วกาลนิรันดร “ภิกษุณี” ดับสูญไปจาก
ประเทศไทยดวยขอจํากัดความเปน “สตรีเพศ” ที่ตองอยูใตอาณัติของ “บุรุษเพศ” และมีการตรา
พ.ร.บ.คณะสงฆ 2471 ออกมากําหนดหาม
75 ปที่ผานไป ณ วันที่มีการบรรพชา “สามเณรีธมั มรักขิตา” ที่จังหวัดนครปฐม
และเปนยุคที่ “สิทธิสตรี” มีการกลาวถึงพรอมกับคําวา “เสมอภาค” จึงเปนเรื่องนาคิด”
และในวันเดียวกันนี้ขาวการมีสามเณรีขึ้นในประเทศไทยก็เปนขาวหนา 1 และให
พื้นที่ขาวหนา 2 อยางเต็มหนา เปนตน
การคัดเลือกขาวดวยอุดมการณทางวิชาชีพ
สําหรับการคัดเลือกขาวตาม อุดมการณนักวิชาชีพนั้น บรรณาธิการขาว
หลายคนยังคํานึงถึงผลประโยชนที่สังคมพึงจะไดรับดวย อยางกรณีขาวสามเณรีหนังสือพิมพที่
สนับสนุน เห็นวาเปนการดีที่จะใหผูหญิงไดรับรู “สิทธิ” ในทางโลกบรรพชิต (อภิชาต ศักดิเศรษฐ
และอรุณี มุศิริ,สัมภาษณ)
อยางไรก็ตาม การคัดเลือกขาวตามแนวทางของนักวิชาชีพนั้น เมื่อถึงขั้นปฏิบัติ
จริง การจัดขาวลักษณะดังกลาวอาจจะถูกเบียดออกไป โดยขาวที่ตองเสนอตามเปาหมาย/
นโยบายขององคกรอยูบอยครั้ง เชน ถาขาวที่จัดในหนาใดเต็มจนหมดพื้นที่แลว ขาวที่คนทําขาวได
พิจารณาวานําเสนอในฐานะนักวิชาชีพคนหนึ่ง อาจจะตองถูกเก็บไปเปนขาวสํารองหรือนําเสนอ
ในวันถัดไปหรือนําเสนอขาวนั้นในชวงหนังสือพิมพกรอบบายแทน
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แมวาในการทํางานขององคกรขาวหนังสือพิมพ จะสามารถตอรองใหการคัดเลือก
ขาวตามแนวทางความเปนนักวิชาชีพปรากฎออกมาไดบาง แตในความเปนจริงแลว หากเรามอง
จากตัวบทในฐานะผลผลิตที่นําเสนอในหนังสือพิมพ การคัดเลือกขาวตามแนวนักวิชาชีพ กลับไมมี
บทบาทที่เดนชัดเทากับการคัดเลือกขาวตามเปาหมาย/นโยบายขององคกร ดังคําสัมภาษณของ
คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ ที่วา
“…แตวาโดยหลักแลว ในการพิจารณาขาวของหัวหนาขาวหนาหนึ่ง ก็คือ ดูวา
ขาวนั้นเปนที่สนใจของคนอานมติชนหรือไม…” หรือคํากลาวของผูสื่อขาวหนังสือพิมพไทยรัฐคุณ
เกรียงไกร ภูระยาที่ไดกลาววา
“….ไทยรัฐจะมีลักษณะการคือใครจะมาจาบจวงตอสถาบันหลักๆไมได…..ก็คือ
เปนหนังสือคอนขางจะอนุรักษนิยม…” เปนตน
และจากการที่ผูวิจัยไดวิเคราะหจากเนื้อหาบนพื้นที่หนังสือพิมพกับการได
สัมภาษณกับบุคคลที่ตกเปนขาวหรือมีสวนเกี่ยวของตลอดจนนักหนังสือพิมพ พบวา การคัดเลือก
ขาวของหนังสือพิมพ จึงขัดแยงกับบรรทัดฐานทางวิชาชีพของนักขาว ที่ควรยึดหลักการนําเสนอ
สาระตางๆดังนี้
ความถูกตอง ( accuracy ) ขอเท็จจริงตองมีความถูกตองเที่ยงตรงในขอมูลตาง ๆ
กอนจะรายงานออกไป ควรจะไดมีการตรวจสอบใหแนนอนเสียกอนวา ขอเท็จจริง เชน ชื่อ นาม
สกุล สรรพนามที่ใชเรียกบุคคล อายุ สถานที่ ตําแหนง/สถานภาพทางสังคม ตัวสะกดถูกตองหรือ
ไม อาทิ จากรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ตองถูกเปลี่ยนภายหลังบรรพชา เปนสามเณรีธัมมนันทา
ตองเปนสามเณรีเทานั้น ไมใชภิกษุณี เพราะทานอยูระหวางฝกฝนเพื่อเตรียมตัวเปนภิกษุณี
เปนตน
ความถูกตองยังรวมถึงวิธีการรวบรวม เรียบเรียงใหขอเท็จจริงมีความถูกตองกอน
ที่จะปรากฏสูสายตาผูอาน ซึ่งไมเฉพาะเพียงขอเท็จจริงปลีกยอยเทานั้น แตรวมความถึงการใช
ภาษาใหเขาใจงายและถูกตองดวย
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ความสมดุล ( balance ) การรายงานขาวที่ดีควรใหความเสมอภาคในการเสนอ
ขอเท็จจริงทุกดาน เพื่อใหผูอานเขาใจเหตุการณไดอยางถูกตอง ใหความเปนธรรมแกบุคคลในขาว
ในกรณีเสนอขาวที่มีความขัดแยงเชนกรณีศึกษานี้ ควรเปดโอกาสใหทั้งสองฝาย ไดแสดงความคิด
เห็นและรายงานสูสายตาผูอานอยางเทาเทียมกัน ความสมดุลมิไดหมายถึงการรายงานสิ่งปลีก
ยอยทุกสิ่งทุกอยาง แตหมายถึงการใหขอมูลที่สําคัญเปนธรรมพอที่ผูอานสามารถจะใชดุลยพินิจ
ไดอยางถูกตอง อาทิ หลักธรรมคําสอนที่สมบรูณของพระพุทธเจาที่กลาวถึงประเด็นหัวขอภิกษุณี
หรือการรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนการบวชที่สมบรูณของสามเณรีธัมมนันทาประกอบขาว
เพื่อใหผูอานไดเห็นวาการบรรพชาของสามเณรีธัมมนันทานั้นไดกระทําตามขั้นตอนพระธรรมวินัย
อยางถูกตอง หรือ ขอเท็จจริงเรื่องความแตกตางระหวางนิกายเถรวาทและมหายานมาประกอบ
ขาว เปนตน
สุดทายการรายงานขาวที่มีความเปนกลาง ( impartiality ) กับทุกฝาย คือ การ
รายงานขาวของทั้งสองฝายอยางตรงไปตรงมา ไมมีอคติหรือใสความคิดเห็นของผูเขียนลงไป แต
พยายามเสนอขาวในทุกแงทุกมุมของทั้งสองฝายใหมากที่สุดและเทาเทียมกัน
ในทางตรงกันขาม การที่ตองคัดเลือกขาวตามแนวนโยบายขององคกรนั้น สงผล
ใหขาวมีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีบางคนหรือบางกลุมเทานั้น ที่ถูกนําเสนอเปนขาว กลุมที่เปนแหลงขาวนี้ก็คือ
“กลุมที่หนังสือพิมพตัวเองสนับสนุน” ที่มีโอกาสเสนอตัวในพื้นที่หนังสือพิมพ และใชหนังสือพิมพ
เปนกระบอกเสียงไดมากกวา “กลุมที่หนังสือพิมพคัดคาน” ( counter ideology ) สําหรับวาระและ
เนื้อหาที่จะถูกคัดเลือกมานั้นก็เชนเดียวกัน ที่จะตองสอดคลองกับอุดมการณของกลุมที่หนังสือ
พิมพฉบับนั้นๆสนับสนุน (รายละเอียดจะกลาวตอไป)
2. แมจะมีเพียงบางกลุมหรือบางคน ที่สามารถเปนแหลงขาวได ซึ่งสวนใหญก็คือ
แหลงขาวที่มาจากกลุมฝายที่หนังสือพิมพฉบับนั้นสนับสนุน ในจํานวนนี้ขาวของแหลงขาวฝายที่
หนังสือพิมพฉบับนั้นสนับสนุนจะไดรับความสําคัญมากกวาแหลงขาวของกลุมที่หนังสือพิมพฉบับ
นั้นคัดคาน
3. สําหรับกลุมที่ไมไดรับการเสนอเปนขาวในประเด็นแรก เพราะเปนฝายที่มีอุดม
การณตรงขามกับกลุมที่ตัวเองสนับสนุน มีโอกาสจะถูกนําเสนอไดเมื่อขาวเปนประเด็นที่สรางภาพ
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ลักษณในเชิงลบตอกลุมตรงขามนั้น หรือเปนแงมุมที่นําไปสูการรับรูที่จะเกิดผลดีกับฝายที่ตัวเอง
สนับสนุน ดังเชนกรณีตัวอยางหนังสือพิมพแนวหนาเสนอขาว “สามเณรีเมินรับสั่งสมเด็จพระ
สังฆราช..” ในวันที่ 3 มิถุนายน 2544 แตกอนหนานี้หนึ่งวันคือวันที่ 2 มิถุนายน 2544 หนังสือพิมพ
แนวหนาไดนําเสนอขาว “สังฆราชรับสั่งเด็ดขาด หามบวชหญิงเปนภิกษุณี และนําเสนอพระดํารัส
พระบัญชาของ กรมหลวงชินวรสิริวัฒนที่ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2471ที่บัญชาไววา หามสามเณรีหญิงบวชเปนบรรพชิต ชี้ผูใดฝาฝนถือเปนเสี้ยนหนามแกศาสนา…” เปนตน
การใหน้ําหนักในขาวของแตละฝาย
ในการประมวลภาพรวมการนําเสนอกรณีความขัดแยงนี้ของหนังสือพิมพ พบวา
นอกจากการคัดเลือกขาวจะใหโอกาสแหลงขาวเฉพาะบางกลุมแลว ยังมีการใหน้ําหนักในขาวแก
กลุมที่คัดเลือกมาแตกตางกันดวย ซึ่งสงผลใหการนําเสนอขาดความสมดุล ( balance ) โดยการ
นําเสนอที่เกิดขึ้นจะเปนการใหน้ําหนักแกฝายที่หนังสือพิมพของตนสนับสนุนมากกวาฝายที่ตนเอง
คัดคาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.การใหความสําคัญของแหลงขาว
แมจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ หรือแมวาในความเปนจริง แนวทางการใหความ
สําคัญจะผสมผสานกันระหวางเนนความเดนของเหตุการณ กับ เนนความสําคัญของบุคคล แตผล
ผลิตที่เปนตัวบทบนพื้นที่หนังสือพิมพกลับแสดงใหเห็นวา การใหความสําคัญที่เนนความเดนของ
เหตุการณเปนการนําเสนอที่หนังสือพิมพใชในการรายงานขาวมากกวาการเนนความสําคัญของ
ตัวบุคคล
สาเหตุที่การรายงานขาวที่เนนเหตุการณปรากฏบนหนาหนาหนังสือพิมพมาก
กวาการเนนไปที่ตัวบุคคล เพราะลักษณะการรายงานขาวที่เนนเหตุการณ จะเนนองคประกอบที่มี
คุณคาของความนาสนใจที่สนองตอบความอยากรูอยากเห็นของผูอานเปนหลัก
อีกเหตุผลหนึ่งของการเนนขาวเหตุการณนั้น นักสังคมวิทยาชื่อดังบางคน เชน
Gaye Tuchman ไดศึกษากระบวนการขาวของหนังสือพิมพอยางละเอียดและกวางขวาง และมีขอ
สรุปที่นาสนใจวา หลักการรายงานขาวของหนังสือพิมพจําเปนตองมีจรรยาบรรณซึ่งวางอยูบนราก
ฐานที่เครงครัดของความเปนกลาง ( objectivity ) ซึ่งหมายถึงวา ผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการ
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รายงานขาว จะตองไมมีใจเอนเอียงเขาขางหรือฝกใฝฝายใดฝายหนึ่งเปนอันขาด กลาวคือ ตองไม
มีความรูสึกรูสม หรือมีสวนรวมกับเหตุการณที่กําลังรายงานอยูนั้นดวย ฉะนั้น การเลือกเสนอขาว
เหตุการณ จึงเทากับเปนกลวิธีหนึ่งในการปกปองตนเองของนักขาวในการพิสูจนใหผูอานเห็นวามี
ความพยายามรายงานขาวอยางเปนกลาง ผูอานสามารถเห็นความพยายามนั้นจากเหตุการณที่
เกิดขึ้นจริงและพิสูจนไดวาเปนขอเท็จจริง ( fact ) ที่ยืนยันได ( พีระ จิรโสภณ และ มาลี บุญศิริ
พันธ , 2538 : 108 – 109 )
จากเหตุผลขางตน ตรงกับเหตุผลที่กลุมหนังสือพิมพไดใหสัมภาษณไว วา สาเหตุ
ที่เนนความสําคัญของเหตุการณนั้น เนื่องจากเหตุการณความขัดแยงนี้มีความนาสนใจที่คนใน
สังคมตองการคําตอบ ตองการขอมูลและรายละเอียด อีกทั้งยังเปนเรื่องละเอียดออนคือเปนเรื่อง
ของความเชื่อ ความศรัทธา กอนการรายงานขาวจึงตองมีการคนควา ขอมูลและความรูทางดาน
ศาสนาใหมากขึ้น ดังนั้นการรายงานขาวที่เนนเหตุการณที่เกิดขึ้นจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ
หนังสือพิมพ เพราะนอกจากตอบสนองความตองการของผูอานแลว ยังสามารถหลีกเลี่ยงการ
รายงานหรือการใหขอมูลที่ผิดกับผูอานได
ซึ่งการรายงานหรือการใหขอมูลที่ผิดสามารถขยาย
ความขัดแยงนี้ใหกลายเปนปญหาใหญหรือเพิ่มความซับซอนในความคิดที่สับสนของผูอานใหมี
มากยิ่งขึ้นได ดังคํากลาว ตอไปนี้
“ทางหนังสือพิมพตัดสินใจลงขาวนี้ เริ่มจากคนสนใจเมื่อพูดถึงเรื่องสามเณรี /
ภิกษุณี และอยากรูรายละเอียด ซึ่งเมื่อลงขาวแลวก็ตองมาดูวาจะนําเสนอในลักษณะไหน ใหได
รับการตอตานนอยที่สุด…เริ่มแรกก็ตองหาขอเท็จจริง และธรรมชาติของการทําขาว เมื่อไดทราบ
แลวก็ตองมีการตรวจสอบในรายละเอียดขอเท็จจริง….และก็ติดตามความเคลื่อนไหว หรือดูทาที
ของมติสงฆ หรือทางกรมการศาสนาวาจะมีมติอยางไร…” ( พลพิบูล เพ็งเเจม , สัมภาษณ)
“การที่บทนํามติชนเขียนใหความสําคัญกับการที่ผูหญิงสามารถที่จะบวชได
เพราะเรามองในแงเสรีภาพในการนับถือศาสนา ตลอดทั้งในชวงนี้มันอยูในชวงของการเคลื่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบของสงฆ…แลวในรัฐธรรมนูญก็มีการกําหนดเรื่องความเสมอภาค
ในการนับถือศาสนาไว เราก็มองจุดนี้เปนหลัก ฉะนั้นผูหญิงมีสิทธิในการแสดงออกเรื่องศาสนาได
อยางเสรี สังคมไทยซึ่งเปนสังคมพุทธ กลับไปกีดกันก็ไมนาจะเปนแนวทางที่ถูก เมื่อมีคนกลุม
หนึ่งคิดเรื่องที่จะบวชแลวก็ทําการบวช เพราะพวกเขาเห็นวามันไมไดเสียหายอะไร ดังนั้นก็นาที่จะ
สนับสนุนใหเขา…แตทั้งนี้ทั้งนั้นการรายงานขาวก็ตองเปนไปตามสถานการณและเหตุการณที่เกิด

78

ขึ้น ความเห็นของเรา ณ เวลานี้เปนอยางนี้ วันขางหนาจะเปนอยางไรเราไมสามารถรูได ก็ตองดู
สภาพสังคม…” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ , สัมภาษณ) เปนตน
สําหรับขาวที่เนนความสําคัญของบุคคล พบวา ขาวที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ
จะนําเสนอ “สามเณรีธัมมนันทา” เปนจุดสนใจของหัวขอขาวนั้น แตการรายงานขาวจะแตกตาง
กันไปคือ ถาเปนหนังสือพิมพที่คัดคาน จะเขียนขาวทานในเชิงลบ แตหนังสือพิมพที่สนับสนุนจะ
เขียนขาวในเชิงบวก ดังตัวอยางขาวตอไปนี้
ขาวที่เขียนในเชิงบวก

: “ธัมมนันทา อบรมแมชี นักบวชสตรี ตองสรางโอกาสใหตนเอง
…”
(อาทิตยวิเคราะหรายวัน วันที่ 10 มกราคม 2545,หนา 9)

: “ธัมมนันทา เปดใจ ไมออกบิณฑบาต…ตีแผวิถีชีวิตและวัตร
ปฏิบัติของ ‘ธัมมนันทา’ สามเณรีดีกรีดอกเตอรทามกลาง
อุบาสกอุบาสิกาที่ศรัทธา ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี…”
(ไทยโพสตวันที่ 30 เมษายน 2544,สวน x-cite หนา 1และ 4)

: “สามเณรีฉัตรสุมาลย กับสิทธิสตรีในดงขมิ้น”
(ขาวสดวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 , หนา 25 )

ขาวที่เขียนในเชิงลบ

: “ชี้สามเณรีฉัตรสุมาลยบวชผิดขั้นตอน”
(ไทยรัฐวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ,หนา 15)

: “สามเณรีเมินรับสั่งสมเด็จพระสังฆราชยันหญิงบวชพระได”
(แนวหนา วันที่ 3 มิถุนายน 2544 หนา 1 และ 2 )

2.การออกขาวซ้ํา
จากเนื้อหาหรือรายละเอียดขาวสามเณรีธัมมนันทาที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ
สามารถแบงชวงเนื้อหา/รายละเอียดของการรายงานขาว ออกเปน 2 ภาค ( versions) ไดดังนี้
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ภาคที่ 1 ภาค “ภิกษุณีรายวัน” คือ การติดตามรายงานขาวและเสนอขาวตาม
กระแสความสนใจของประชาชนหลังจากที่ไดรับทราบขาวการไปบรรพชาของอาจารยฉัตรสุมาลย
ผานสื่อทีวีทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
“ทันทีที่ CNN เผยแพรขาว ‘สามเณรีธัมมนันทา’ ไอทีวีไดนําภาพขาวดังกลาวมา
เปดใหคนไทยชม สรางความฮือฮา และความสนใจ จนสังคมเริ่มพูดถึง ‘หลวงแม’ นับตั้งแตนั้นมา
กระแสความสนใจหลั่งไหลไปที่ ‘สามเณรีที่เปนผูหญิง‘ จนสื่อตางๆเกาะติดรายงานขาว…”
(อรุณี มุศิริ,สัมภาษณ)
ในชวง “ภิกษุณีรายวัน” นี้ พบวาหนังสือพิมพที่เริ่มรายงานขาว “สามเณรี
ธัมมนันทา” ในชวงนี้ ไมวาจะรูปแบบขาว คอลัมน และบทความ เปนการใหรายละเอียดและทัศนะ
ในเชิงสนับสนุนการมีสามเณรี/ภิกษุณี ดังตารางตัวอยางขาวขางลางนี้
ชื่อหนังสือ
พิมพ
อาทิตย
วิเคราะห
รายวัน

ไทยโพสต

วัน/เดือน/ป

รูปแบบการ ประเด็น/หัวขอ
รายละเอียด/เนื้อหา
นําเสนอ
เรื่อง
28 เมษายน ขาวหนา 1,3 จับตาปญหา
การกระทําของททบ.๕ ที่ระงับการบันทึกเทปบทสัมภาษณ
2544
และ 15
ภิกษุณี สิทธิสตรี สามเณรีธมั มนันทาในรายการ “เจาะใจ” และ “ที่นี่ประเทศ
“น้ําผึ้งหยดเดียว” ไทย” เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนหรือผูจัด
รายการ และ ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรม
นูญมาตรา 30 และ 39 และมีความเชื่อวาผูหญิงจะเผย
แพรคําสอนไดดีกวาผูชาย
29 เมษายน ขาวหนา 1 สมาคมนสพ.ฮือ
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
มีการตั้งขอสังเกตวา
2544
และ 3
ททบ.๕
แบน ททบ.๕ ละเมิดรัฐธรรมนูญ
สามเณรีออกเจาะ
ใจ
23 เมษายน ขาวในสวน ภิกษุณีธัมมนันทา สามเณรีธัมมนันทา ภิกษุณีเถรวาทรูปแรกและรูปเดียวของ
2544
x-cite หนา หนึ่งเดียวดงขมิ้น
ประเทศไทย ผูสลัดชีวิตทางโลกและความเปนนักวิชาการที่
1,2,3 และ 4
โดงดังในชื่อ “ดร. ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห” …
24 เมษายน คอลัมน “คลี่ ภิกษุณี
…ความมุงมั่นเอาจริงเอาจังของอ.ฉัตรสุมาลยตอพุทธ
2544
มานหม
ศาสนา..เปนคุณคาที่ดํารงอยูในตัวของอาจารยฉัตรสุมาลย
เมือง” หนา 4
อยูเสมอๆไมวาทานจะมีฐานะเปนอาจารย เปนพระ เปน
ภิกษุณี…หรือเปนผูหญิงก็แลวแต
27 เมษายน ขาวในสวน หนุนภิกษุณี สอง พระพิศาลธรรมพาที และ พระอิสระมุนี สนับสนุน สามเณรี
2544
x-cite หนา ภิกษุชื่อกองชี้สตรี ธัมมนันทา สังคมไทยควรเปดกวางในสิทธิเสรีภาพของสตรี
1,2 และ 4
ควรมีสิทธิ์
ที่จะเขาสูบวรพุทธศาสนา
30 เมษายน ขาวในสวน ธัมมนันทาเปดใจ ตีแผวิถีชีวิตและวัตรปฏิบัติของสามเณรีธัมมนันทา
2544
x-cite หนา ไมออกบิณฑบาต สามเณรีดีกรีดอกเตอรทามกลางอุบาสกอุบาสิกาที่ศรัทธา
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สยามรัฐ

1 และ 4
10 เมษายน บทความ
2544
หนา 21

20-21
เมษายน
2544

มติชน

พระสัมมาสัมพุทธ
เจา พุทธะที่ยิ่ง
ใหญทั้งความรูและ
คุณธรรม

คอลัมน
“ขางวัด”
หนา 21

พระภิกษุณีในเมือง
ไทย…ควรมีขึ้นใน
เมืองไทยได

23 เมษายน บทความ
2544
หนา 6

ฐานะสตรีในสังคม
ไทย แมบุญหรือ
นางบาป?

ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณี
ผูเขียนมีทัศนะสวนตัววา เมื่อความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไป
โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันของทั้งสองเพศ ปจจุบันเรา
ตองยอมรับกระแสสตรี…เริ่มมีพลังในสังคมและกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดและโลกทัศนแบบใหม ทาง
ศาสนาควรหันมาสนใจกระแสดังกลาวบาง…
…ขออภัยกรรมทานผูอานทั่วไปวา ไดโปรดอยาบริภาษผม
เลย เพราะผมใจกวางเหมือนมหาสมุทร …ดวยผมเห็นดวย
กับการรื้อฟนพระภิกษุณีใหกลับมีในเมืองไทย
…ผม
ภาวนาเอาใจชวย 2 แมลูก ( มารดาของสามเณรีธัมมนัน
ทา ‘ภิกษุณีวรมัย‘ และ สามเณรีธัมมนันทา) …ใหฟนฟู
พระภิกษุณีไทยไดสําเร็จ ผมเห็นสวนตัววาเรื่องอยางนี้เปน
สมมติสัจจะออกกฏหมายหรือกฏคณะสงฆขึ้นมารองรับก็
ไดนี่ครับ สลัดบางตัวอุปาทานออกจากใจเสียเถอะครับ
…ทําไมหญิงผูใดหวังสวรรคนิพพาน “ตองเกาะชายจีวรเจา
เณร”? ไมเห็นมีในพระไตรปฎก แลวใครคิดขึ้นมา? เมื่อไร?
ผมตอบไมได แตสังเกตวา เรื่องทํานองนี้จะแดงขึ้นมาทุก
ครั้งที่มีการเสนอวาจะรื้อฟนภิกษุณีในประเทศไทย…
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอนุญาตใหสตรีบวชเปน
ภิกษุณีได แตราชการไทยหามไมใหบวช เรื่องนี้นาสนใจ
มาก นาศึกษา ชะรอยราชการไทยเปนใหญยิ่งกวาสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเสียอีก
นายทองใบ ทองเปาด หนุนการมีภิกษุณี เพราะตามพระ
ราชบัญญัติคณะสงฆไมมีบัญญัติหามเรื่องภิกษุณี แตดวย
สงฆในเมืองไทยถือคติวามีแตผูชายเทานั้นที่บวชได…

27 เมษายน ขาวหนา 1 “ทองใบ” หนุน
2544
และ 43
บวชภิกษุณี
ชี้
จํากัดเสรีภาพขัด
“รธน.”
28 เมษายน ขาวหนา 1 ชอง 5 ไมไดแบน …สามเณรีธัมมนันทาไมตองการวิพากษวิจารณพระสงฆ
2544
และ 20
‘ภิกษุณี‘ ‘เจาะใจ‘ ดวยกัน ทั้งยังมีประชาชนบางกลุมใหกําลังใจ…สําหรับ
ยันแคเลื่อนเทป
กรณี “วัตร” ไมใชวัดเถื่อน เพียงแตกฎหมายไมไดเขามา
ควบคุม และทางกลับกันรัฐนาจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับ
วัตรที่ภิกษุณีปฏิบัติอยูเพื่อใหเขาไปอยูในกฏหมายและ
บังคับใช…อีกทั้งพระพุทธเจาไดมอบหมายใหพุทธบริษัท 4
เปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา…

ในชวงภาคที่ 1 นี้ หนังสือพิมพขาวสด และไทยรัฐ มีการรายงานขาวเชนเดียวกัน
แตรายงานขาวเพียง 1-2 วันเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอที่ผูวิจัยจะศึกษาไดวาหนังสือพิมพทั้งสองฉบับ
จะใหการสนับสนุนฝายใด เพราะการจะศึกษาวาทัศนคติ/ถอยแถลง/คําแกตัว/ขาวประชาสัมพันธ
โฆษณาของฝายใดปรากฏบนหนาหนังสือพิมพบอยครั้งกวากันนั้น หนังสือพิมพควรมีการรายงาน
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ขาวอยางนอยไมต่ํากวา 3 – 4 วันขึ้นไป สวนหนังสือพิมพแนวหนาและเดลินิวสไมพบการรายงาน
ขาวในชวงภาคที่ 1
ภาคที่ 2 ภาค “ภิกษุณีพิพาท” คือ หลังจากการออกมาแสดงความคิดเห็นของ
หลายฝายทั้ง พระภิกษุสงฆ นักวิชาการ ทนายความ ตอกรณีที่สามเณรีธัมมนันทาไมควรถูกคําสั่ง
จากผูบริหารสถานีโทรทัศนชอง๕ ระงับการอัดเทปในรายการเจาะใจ รายการบานเลขที่ ๕ และ
รายการที่นี่ประเทศไทย ทางฝายคานเริ่มมีการเคลื่อนไหวโดยมีการจัดประชุมใหญและจัดเสวนา
เพื่อแสดงความคิดเห็นตานทานของสามเณรีธัมมนันทา ซึ่งตรงจุดนี้จึงทําใหการรายงานขาวและ
การแสดงความคิดเห็นของหนังสือพิมพเริ่มเปลี่ยนทิศทางและมีความแตกตางกัน คือ
ก. หนังสือพิมพที่ใหการสนับสนุนในภาคแรก ในภาคที่ 2 นี้ ก็ยังใหการสนับสนุน
ตอไป ไดแก อาทิตยวิเคราะหรายวัน ดังตารางตัวอยางขาว ตอไปนี้

ชื่อหนังสือ
พิมพ

วัน/เดือน/
ป

รูปแบบการ
นําเสนอ

ประเด็น/
หัวขอเรื่อง

ทัศนะและคําแกตัวของคอลัมนิสต/ผู
เขียนบทความ/แหลงขาว

อาทิตย
วิเคราะหราย
วัน

1-2
พฤษภาคม
2544

บทความหนา
22

สิทธิไป
นิพพานของ
ผูหญิงกับ
การฝนพุทธ
ประสงค

การหามสตรีบวชเปนภิกษุณีนี้ หากพิจารณา
โดยรอบคอบแลวจะเห็นไดวา “เปนเรื่องที่ขัด
พุทธดํารัสโดยตรง” อยางที่พระอรหันตเถระ
ในครั้งนั้นไมพึงกระทําเปนอยางยิ่ง เพราะ
กอนที่จะทรงปรินิพพานนั้นพระพุทธองคได
ตรัสอนุญาตไวเพียงใหสามารถแกไขสิกขาได
เล็กนอยเทานั้น…พุทธศาสนานิกายเถรวาท
จากพระอรหันตที่เปนสตรีนับแตปรินิพพาน
ของพระพุทธเจาเพียงสามเดือนมาจนถึง
ปจจุบันปราศจากภิกษุณี...เพราะคานิยมที่
ไมยอมรับความสามารถของสตรี…
ธัมมนันทา
แหงวัตรทรงธรรมกัลยาณี นําเสนอวัตรปฏิบัติของธัมมนันทา
สามเณรีดีกรีดอกเตอร ไดแสดงความกลา ตลอดจนกิจกรรมของวัตรทรงธรรม
หาญและเจตจํานงที่นายกยองแหงความเปน กัลยาณี
“พุทธ” ออกมาแลว
ใครคัดคานไมใหเกิดภิกษุณีถือวาหมิ่นแคลน
ปญญาพระพุทธเจาและบอกสาเหตุวาที่พระ
พุทธเจาตองรอใหพระอานนททูลขอบวชพระ
ภิกษุณี เพราะการบวชใหนางปชาบดีโคตมี
เปนการบวชภิกษุณีรูปแรก ดังนั้นพระองคจึง
ตองใชเวลาในการไตรตรองอยางรอบคอบ
เนื่องจากสังคมในสมัยนั้นเปนสังคมที่ “กดขี่
ผูหญิง”

4 พฤษภาคม คอลัมน “ทัวร
2544
บุญ” หนา 22

7-8
พฤษภาคม
2544

บทความหนา
22

×

คานภิกษุณี
เจอหมิ่นพระ
พุทธเจา

ขาวประชาสัมพันธ/โฆษณา
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9พฤษภาคม
2544

บทความหนา
22

พุทธสาวิกาที่
วัตรทรงธรรม
กัลยาณี

12
พฤษภาคม
2544

บทความและ
โฆษณาหนา
22

เปดใจ
สามเณรีธัมม
นันทา
“คุยกับพระผู
หญิง”

21 – 28
พฤษภาคม
2544

ชุดบทความ 6
เรื่องในหนา 9

×

8 มิถุนายน
2544

บทความหนา 9

คนศรัทธา
“หลวงแม”
แหเขาวัด

18 ,26

คอลัมน

×

ชาวพุทธเปนงง..มหาระแบบชี้
เรื่องที่1
“บรรลุไมตองบวช” เปนการนําเสนอความคิด
ที่ไมเห็นดวยกับคําพูดของพระเทพดิลกที่วา
“ไมเห็นจําเปนตองบวชเลย ไมตองเปนพระ
ภิกษุณี ผูหญิงก็บรรลุธรรมไดเหมือนกัน ดวย
เหตุผลที่วาชีวิตนักบวชเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติธรรมใหกาวหนามากกวาชีวิตในแบบ
ฆราวาส
เรื่องที่ 2 ภิกษุณีเริ่มทอ เสียงหนุนนอย คนทํา
ดีทําไมตองหาม มีการนําเสนอความลําบาก
และการถูกกดขี่ของสตรีที่ไดรับจากสังคม
เรื่องที่ 3 พระกลุมเสขิยธรรม จัดเวิรกช็อบ
หนุน “พระผูหญิง” เปนการนําเสนอบทสรุป
ของการถกประเด็นในกลุมเสขิยธรรม วา
ควรหนุนใหผูหญิงสามารถบวชได
เรื่องที่ 5 พระราชกวี วิงวอนบวชภิกษุณี
ไตรตรองใหรอบคอบ เริ่มตนบทความดวย
การกลาวถึงหลังจากมีกระแสภิกษุณี ก็ไดมี
การออกมาแสดงความคิดเห็นจากทั้ง พระ
และนักวิชาการ ซึ่งพระหนุมที่มีหัวกาวหนา
หลายรูปตางก็ใหการสนับสนุน และเห็นวา
การคัดคาน เปนความคิดของคนหัวเกา หรือ
ใจแคบ…

ชวงวันหยุดวิสาขะ วัดทั่วประเทศมี
การจัดงาน ถือศีลบวช “เนกขัมมะ”
แตปนี้พิเศษกวาทุกปเพราะเกิด
ปรากฏการณสําคัญ คือ พุทธ
ศาสนาเมืองไทยตื่นตัวในเรื่อง
“ภิกษุณี” แลวบอกขาวการจัดกิจ
กรรมบวชเนกขัมมะของวัตรทรง
ธรรมกัลยาณี เมื่อวันที่ 4-8 พ.ค.
วาไดรับการตอบรับจาก “ผูหญิง”
เปนอยางดี
เปนบทความลักษณะถาม – ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจออกบวช
ซึ่งยกออกมาจากหนังสือเรื่อง “คุย
กับพระผูหญิง” ผลงานเขียนของ
สามเณรีธัมมนันทา
เรื่องที่4 ชาวบานเพปลื้มใสบาตร
“สามเณรี” เปนการนําเสนอบท
ความเชิงประชาสัมพันธใหกับ
สามเณรีธัมมนันทา ที่ไดรับการ
ยอมรับจากประชาชนชาวบานเพ
จังหวัดระยอง
เรื่องที่ 6 ขอคิด..ยายวิก “ภิกษุณี”
มาที่ชอง 9 เปนบทความที่ใหราย
ละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ดร. เจิม
ศักดิ์
เตรียมจะอัดเทปเรื่อง
“ภิกษุณี” โดยยอหนาแรกของบท
ความมีการประกาศแจงการเปลี่ยน
สถานที่การถายทําใหทราบจาก
เดิมที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ยายมา
ที่สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท.

เปนบทความเชิงประชาสัมพันธใหั
กับสามเณรีธัมมนันทา และวัตร
ทรงธรรมกัลยาณี ที่ไดรับการยอม
รับจากประชาชนโดยการไปรวมทํา
บุญและปฏิบัติธรรม
ขาวประชาสัมพันธใหกับวัตรทรง

83
,27,28
มิถุนายน
3 และ 9
กรกฏาคม
2544
29 มิถุนายน
2544

“กระดานขาว
ชาววัด” หนา 9

คอลัมน “พุทธ
โอวาท” หนา 9

×

6 กรกฎาคม
2544

คอลัมน
“กระดานขาว
ชาววัด” หนา
9

×

10
กรกฎาคม
2544
23
กรกฎาคม
2544
27
กรกฎาคม
2544

คอลัมน
“กระดานขาว
ชาววัด” หนา 9
คอลัมน
“กระดานขาว
ชาววัด” หนา 9
คอลัมน “ทัวร
บุญ” หนา 9

×

คอลัมน
“อาทิตยพาที”
หนา 24
8 ตุลาคม
2544

25 ตุลาคม
2544

ขาวหนา 9

ธรรมกัลยาณี วามีการจัดกิจกรรม
“อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ 29”

ขาวประชาสัมพันธ งาน “นิทาน
ธรรมะจากพระไตรปฏก” ของวัตร
ทรงธรรมกัลยาณี
ขาวประชาสัมพันธ การปาฐกถา
อภิปรายในเรื่อง
“หญิงไทยกับ
โอกาสในการปฏิบัติธรรม” โดย
สามเณรีธัมมนันทาที่ศูนยศิลปะ
วัฒนธรรมแสงอรุณ
ขาวประชาสัมพันธ งานเสวนาเรื่อง
“การปลูกดอกไมกับการปฏิบัติ
ธรรม” ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี
ขาวประชาสัมพันธ งานสาธิตเรื่อง
“การนวดฝาเทา” ที่วัตรทรงธรรม
กัลยาณี

×

×

×

วัตรทรงธรรม
กัลยาณีจัด
งานทอด
กฐิน
ผูคนศรัทธา
รวมงานกฐิน
คับคั่ง
บทความ หนา สามเณรีธัมม
9
นันทาและ
วัตรทรงธรรม
กัลยาณีจัด

กลาววาการปลดพระศรีฯออกจากพระราชา
คณะชั้นสามัญ
เนื่องจากสนับสนุนใหมี
ภิกษุณี นั้นเปนการกระทําของ “คนกันเอง” ที่
อยูรวมกันในศูนยพิทักษฯ อยาง กมล ศรี
นอก…และผูเขียนอยากขอรอง ใหชาวพุทธ
มองอะไรใหกวาง โดยเตือนสติวา “อยาลืมวา
ศาสนามีไวเพื่อคน มิใชคนมีไวเพื่อศาสนา …
พระพุทธศาสนาควรอํานวยประโยชนและ
ความสุขแกสังคม และมีความสอดคลองกับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป…”
ผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นวา “ทําไมผูหญิง
ที่มีความรู ความสามารถ ดานศาสนา อุทิศ
ตัวเพื่อศาสนา จึงตองไดรับการคัดคานจาก
หลายฝาย…หรือติดตรงที่เปนเพศหญิง”
งานทอดกฐินที่วัตรทรงธรรม
กัลยาณี มีผูคนศรัทธามารวมงาน
กันอยางคับคั่ง

โครงการนี้มีประโยชนและจัดขึ้น
ตามเสียงเรียกรองของ “ผูหญิง” ที่
เขาวัด และ อยากมีสวนรวมในการ
พัฒนาศาสนาอยางมีคุณภาพ
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28 ธันวาคม
2544

บทความหนา 9

10 มกราคม
2545

บทความหนา 9

13
กุมภาพันธ
2545

ขาวหนา 1 และ
2

อบรม “โครง
การสารัตถะ
พระพุทธ
ศาสนา”
ศาสน –
บุคคลแหงป
2544
ธัมมนันทา
“อบรมแมชี”
นักบวชสตรี
ตองสราง
โอกาสใหตัว
เอง
75 ปที่รอ
คอย “สิทธิ
สตรี” “หลวง
แม” สูไม
ถอยยึดพุทธ
บริษัท 4 สืบ
ศาสนา

14
กุมภาพันธ
2545

บทความหนา 9

สามเณรีธัมมนันทาเปนศาสน –
บุคคล แหงป 2544 ผูหาญกลาเบน
กงลอประวัติศาสตรสงฆไทย
สามเณรีธัมมนันทา เปดใจ ตอแมชีเรื่อง
โอกาสของนักบวชสตรีในประเทศไทยวาไม
ไดอยูที่วาจะรอใหมีคนใหโอกาสใหเปนไดแต
อยูที่ความมุงมั่นในเจตนารมณอันแรงกลาใน
การปฏิบัติธรรมและสืบสานงานพระศาสนา
หลังจากมีการบวชสามเณรีธัมมรักขิตตาเมื่อ
วันที่ 11 ก.พ. 2545 ก็มีการแสดงความคิด
เห็นซึ่งพระพยอม ก็ออกมาสนับสนุนวาเปน
เรื่องดี ที่ทําใหผูหญิงมีโอกาสในการปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น หรือนางสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัว
หนาศูนยพิทักษสิทธิสตรีก็เห็นวาการบวช
เปนเรื่องที่ดีมีสิทธิเสรีภาพ
สามารถพึง
กระทําได และเปนการสืบทอดพุทธบริษัท 4
ทางดานสามเณรีธัมมนันทา ยอมรับวา สตรี
ไทยสนใจ จะใชชีวิตนักบวชมากขึ้น
พระพุทธเจาประกาศเผยแผพระพุทธศาสนา
โดยประดิษฐานไวที่พุทธบริษัท 4 ภิกษุณี ดับ
สูญดวยขอจํากัดความเปน “สตรีเพศ” ที่ตอง
อยูใตอาณัติของ “บุรุษเพศ” และมีการตรา
พ.ร.บ. คณะสงฆ 2471 ออกมากําหนดหาม

บท
บรรณาธิการ
หนา 3

คอลัมน “เม็ด
ทรายในภูเขา”
หนา 4

พรอมเปดตัวเว็บไซต
“www.siam.to/thaibuhikkhuni”

ถึงเวลามี
พุทธบริษัท 4
ครบในสังคม
ไทย

จาบจวง
“หลวงแม”

ตามความเห็นของผูเขียน สามเณรีธัมมนัน
ทา ทานเปนสาวกของพระพุทธเจา เปนผู
ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบที่จะชวยกันเผยแผ
ธรรมะของพระบรมศาสดา “นําพาผูคนพน
ทุกข” เพราะสรุปไดวา “ฐานะและเพศ” ไมใช
เครื่องมือที่จะแบงชั้นกีดกันไมใหใครมารับใช
พระศาสนา ยิ่งพิจารณา “ความตั้งใจ” และ
“วัตรปฏิบัติ” บวกกับ “ความรูในพุทธ
ศาสนา” ก็นับไดวาทานก็เปน “พระดี”..ถึง
เวลาแลว ที่เราจะมี ”พุทธบริษัท 4” ครบ
ในสังคมไทย
พระมหาโชวและพระมหาเดวิทย ไดออกมา
ทวงหนังสือพิมพที่ใชคํา “โลนหญิง” ไม
เหมาะสม เปนการจาบจวง ถึงแมจะเปนสตรี
แตก็เปนผูถือศีลของพระพุทธเจาและเปน
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คนละเรื่องกับการตรวจสอบวาควรยอมรับ
หรือไม ดังนั้นจึงตองใหเกียรติ อยาหวังแต
ขายขาว

หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯเปนหนังสือพิมพที่ติดตามและรายงานขาว
สามเณรีมากกวาหนังสือพิมพฉบับอื่น ๆ “การตัดสินใจบวชของสามเณรีธัมมนันทารูเปนการภาย
ในตั้งแตป 2540 แลวเริ่มรายงานขาวการตัดสินใจเตรียมตัวไปบวชของสามเณรี ธัมมนันทา ใน
หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายสัปดาหกอน เปนฉบับเดือนมีนาคม ป 2543 เปนการนําเสนอ
ขาวใหรับกับวันสตรีสากล จากนั้น 1 ปผานไป เปนชวงเวลาที่สามเณรี ธัมมนันทาไปบรรพชาที่ศรี
ลังกาและกลับมาประเทศไทย อาทิตยวิเคราะหฯ ก็ไดติดตามรายงานขาวการบรรพชาและเสนอ
เปนการรายงานพิเศษ ในหัวขอ “ถึงเวลาคืนสิทธิไปนิพพาน…ใหผูหญิงไดหรือยัง?” โดยเนื้อขาว
รายงานการไปบรรพชาของอาจารยฉัตรสุมาลยที่ศรีลังกา และประวัติการสืบสาย “ภิกษุณีสงฆ”
ในศรีลังกา” (อรุณี มุศิริ , สัมภาษณ) ดังนั้นการรายงานขาวอยางสม่ําเสมอและรายงานขาว
สนับสนุนสามเณรีธัมมนันทามาโดยตลอดนั้น แสดงใหเห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนของอาทิตยวิเคราะหฯ
วาเห็นดวยกับการบวชของสามเณรีธัมมนันทาหรือเห็นดวยกับการที่จะมีการฟนภิกษุณีในประเทศ
ไทย
“อาทิตยฯสนับสนุนการบวชของหลวงแมหรือทานสามเณรีธัมมนันทา และประชา
ชนก็ยอมรับ หลังจากการรายงานขาวที่ใหรายละเอียดความรูเกี่ยวกับประวัติของภิกษุณีในพุทธ
ศาสนาและรายงานขาวประวัติของสามเณรีธัมมนันทาตั้งแตกอนบวชจนกระทั่งหลังบวช
เปน
ระยะ ๆ พบวา “มีจดหมายสงเขามาที่หนังสือพิมพเปนจํานวนมาก ซึ่งเกือบรอยเปอรเซ็นตของจด
หมายที่สงมา จะแสดงความดีใจที่จะมีพระผูหญิงเกิดขึ้นในประเทศไทย บางกลุมก็มีการโทรศัพท
เขามาถาม ตั้งแตสถานที่ตั้งของวัตร กิจกรรมของวัตร…” (อรุณี มุศิริ , สัมภาษณ) หรือจาก
บรรณาธิการแถลงของขาวอาทิตยวิเคราะหรายสัปดาห ปที่ 23 ฉบับที่ 1172 : 7- 13 มิถุนายน
2544 , หนา 6 ก็เปนการยืนยันวาการรายงานขาวอยางตอเนื่องของอาทิตยวิเคราะหฯ ไมใชการ
รายงานขาวดวยเหตุผลเพราะตามกระแสขาวเปนหลัก แตอาทิตยวิเคราะหฯรายงานขาวนี้เพื่อ
แสดงเจตนารมยของหนังสือพิมพวาเห็นดวยและตองการใหมีสามเณรี/ภิกษุณีในประเทศไทย
“ขณะที่ขาว ปลด – เตา หรือ จับ – ตึ๋ง กําลังเปนกระแสขาวหลักของหนังสือ
พิมพทุกฉบับ บังเอิญผมไดเจอรุนนองคนหนึ่ง เมื่อเจอหนากัน เขาก็ถามทันทีเรื่อง ‘ภิกษุณีเปน
อยางไรบาง’ นั่นสรางความแปลกใจใหผมพอสมควร ไมคิดวา ‘คนรุนใหม’ จะสนใจติดตามขาว
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‘ภิกษุณี’ ที่ดูจะซา ๆ ลงไปในระยะหลังดวย ความประหลาดใจนี้ ทําใหผมคิดอยากนําเสนอ
ประเด็นเรื่องนี้อีกครั้ง …ไมไดเปนเพราะไมมีเรื่องจะนําเสนอ แตเพราะเปนความเชื่อสวนตัววา
‘สาระ’ ของขาวสําคัญกวา ‘กระแส’ ของขาว ขาวใน ‘กระแส’ อาจจะดูหวือหวานาสนใจ แตหลาย
ครั้งหลายคราว ที่พอกระแสซาลงหรือเริ่มเปลี่ยนทิศไปเปนเรื่องอื่น ความสนใจก็สรางซาลงไปดวย
…ความแปลกใจกับคําถามเบื้องตน ทําใหผมฉุกคิดวา อาจมีหลายคน ที่พยายาม ‘แสวงหาสาระ’
อยูทามกลาง ‘กระแส’ คลื่นขอมูลที่พัดโหม… ‘ภิกษุณี’ ที่เปน ‘ขาวเกา’ ไปแลว ใชวา ‘สาระ’ ของ
เรื่องนี้จะเกาไปตามกระแสขาวไปดวย…”
ข. หนังสือพิมพที่ภาค 1 ใหการสนับสนุน ในสวนภาค 2 หนังสือพิมพยังคงให
การสนับสนุนอยู แตมีการเปดพื้นที่ใหกับฝายคัดคาน ไดแก หนังสือพิมพไทยโพสต หนังสือพิมพ
มติชน และ หนังสือพิมพขาวสด
แมวาหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับมีการเปดพื้นที่ใหกับฝายคัดคาน แตจุดยืนของ
หนังสือพิมพยังคงไวซึ่งการสนับสนุนอยู ผูวิจัยกลาวเชนนี้เพราะวา หนังสือพิมพไทยโพสตกับ
หนังสือพิมพมติชนเปนหนังสือพิมพประเภทคุณภาพ ดังนั้นการเขียนขาวจึงตองมีความระมัดระวัง
เพื่อรักษาระดับคุณภาพและความนาเชื่อถือของหนังสือพิมพใหกับผูอานที่เปนกลุมเปาหมายซึ่ง
โดยสวนใหญจะเปนกลุมชนชั้นกลาง (อภิชาต ศักดิเศรษฐ,สัมภาษณ) การรายงานขาวกรณีความ
ขัดแยงนี้จึงตองเปดโอกาสใหแกทุกฝายสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน และไมใช
ภาษาที่เปนการแสดงความคิดเห็นของนักขาวในขาว แตจะแสดงความคิดเห็นในสวนของคอลัมน
หรือบทบรรณาธิการ ซึ่งในสวนของคอลัมนนี่เองที่หนังสือพิมพไทยโพสตและมติชนออกมาแสดง
ความคิดเห็นที่เปนการสนับสนุนใหมีผูหญิงในเพศบรรพชิตได สวนมติชนนอกจากจะมีคอลัมน
และบทความที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการบวชของผูหญิงแลว ยังมีการเขียนบทบรรณาธิการ
ที่แสดงออกอยางชัดเจนวาสนับสนุนใหสตรีมีสิทธิในการบวช
แมหนังสือพิมพขาวสดเปนหนังสือพิมพเชิงปริมาณแตไดถูกจัดอยูในกลุมนี้
เพราะลักษณะการใหพื้นที่ในการรายงานขาวมีลักษณะเชนเดียวกับหนังสือพิมพไทยโพสตและ
มติชน อีกทั้งคอลัมน “ไตตามทางธรรมะ ไตธรรมาสน” หนา 31 ของคุณเสฐียรพงษ วรรณปก ซึ่ง
เปนคอลัมนิสตประจําหนังสือพิมพขาวสดไดแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการที่สตรีจะบรรพชาอยู
เสมอ

87

อีกทั้งหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบับมีการเสนอขาวประชาสัมพันธ/โฆษณาใหกับทาง
ฝายสนับสนุน ซึ่งเปนเหตุผลที่มาสนับสนุนคํากลาวของผูวิจัยไดเปนอยางดี ดังตารางตัวอยางขาว
ตอไปนี้
หนังสือ
พิมพ

วัน/
เดือน/
ป

รูปแบบ
การนํา
เสนอ

ประเด็น/หัวขอ
เรื่อง

ทัศนะและคําแกตัวของ คอลัมนิสต/
ผูเขียนบทความ/แหลงขาว
ฝายสนับสนุน

ไทย
โพสต

28
เม.ย.
2544

5 พ.ค.
2544

9 พ.ค.
2544

คอลัมน
“วันเสารที่
ปลาย
ซอย" หนา
5

กาวใหมในไทย
พุทธกาล

ผูเขียนไดแสดง
ความคิดเห็นที่
สนับสนุนกับการมี
ภิกษุณี โดยกลาววา
พวกที่ไมเห็นดวย
เปนพวก “หัวเกา”

ขาวใน
สวน xcite หนา
1 และ 4

ราชบัณฑิตหนุนสุดตัว
ฟนภิกษุณี

ขาวใน
สวน xcite หนา
1 และ 4
ขาวใน
สวน xcite หนา
1 , 2 และ
4

คุยกับพระผูหญิง
ธัมมนันทาแจงสังคม

นายเสถียรพงษ วร
รณปก ราชบัณฑิตผู
เชี่ยวชาญดานพุทธ
ศาสนา ประกาศตัว
รวมสนับสนุนฟนฟู
ภิกษุณี และมั่นใจ
คุณภาพของดร.ฉัตร
สุมาลย หรือ ธัมม
นันทา
สามเณรีธัมมนันทา
เผยไดกําลังใจจาก
สังคม ที่หนุนวิถีนัก
บวชหญิง

ศธ.ปรามธัมมนันทา
ปดประตูภิกษุณี

ฝายคัดคาน

รองอธิการบดีม
จร.เผยหากมีภิกษุณี
ในไทยจะวุนแน
ดร.ฉัตรสุมาลย เปน
เพียงปรากฏการณที่
เกิดทามกลางความ
ออนแอของพระ
ศาสนา
ดานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการย้ําชัด
หามธัมมนันทาอาง
ตัวเปนสามเณรีหรือ
ภิกษุณีอยางเด็ด
ขาด

ขาวประชาสัมพันธ/โฆษณา
ฝายสนับสนุน

ฝายคัดคาน

88
16
พ.ค.
2544

ขาวใน
สวน xcite หนา
1 และ 4

ถลมธัมมนันทา เจตนา
ไมบริสุทธิ์

17
พ.ค.
2544

คอลัมน
“คนปลาย
ซอย” หนา
5

ศาสนา “ภาคภิกษุณี”

18
พ.ค.
2544

ขาวใน
สวน xcite หนา
1, 2 และ
4

ธัมมนันทา โตกระแส
ตานหลงทางธรรม

19พ.ค.
2544

ขาวใน
สวน xcite หนา
1 และ 4

“เจิมศักดิ์” เปดเวที
ธัมมนันทาฟนภิกษุณี

นักวิชาการดานพุทธ
ศาสนาวิพากษ
“ธัมมนันทา” ขัด
พระวินัย ทําไขสือ
เลี่ยงบาลีออกบวช
จากศรีลังกาเพื่อเปด
ประเด็นภิกษุณีเขยา
วงการสงฆไทย ย้ํา
ภิกษุณีสายเถรวาท
สูญหายแลว
ผูเขียนไดแสดง
ความคิดวาการที่นัก
ปฏิบัติทางศาสนา
กลุมหนึ่งซึ่งเปนนัก
จัดรายการวิทยุยก
ตนวาเปนนักวิชา
การดานศาสนา ไป
ระดมความคิดรวม
กับพระบางรูป เพื่อ
หาแนวทางเคลื่อน
ไหวตอตานสามเณรี
ธัมมนันทา นั้น เปน
เรื่องไมสมควร
สามเณรีธัมมนันทา
ไดกลาววา การที่
บรรดานักวิชาการ
ดานศาสนาและ
สงฆบางรูปไดระบุ
วาภิกษุณีสายเถร
วาทสูญไปแลวนั้น
เปนเรื่องความเชื่อ
และทัศนคติในแบบ
เดิมของคนไทยมาก
กวา
รายการขอคิดดวย
คน จะเปดโอกาสให
กับธัมมนันทาแจก
แจงถึงที่มาและราย
ละเอียดตางๆในการ
บวชวามีความถูก
ตอง

89
21พ.ค.
2544

ขาวใน
สวน xcite หนา
1 และ 4

ส.ศิวรักษ หนุนสุดตัว
ฟนภิกษุณี

22พ.ค.
2544

ขาวใน
สวน xcite หนา
1 และ 2

สามเณรียืนหยัดยันไม
ขัดพระวินัย

10ก.ค
2544

ขาวหนา 1
และ 4

“ธัมมนันทา ฮึดฟน
ภิกษุณี

23ก.ค.
2544

ขาวหนา
1,2 และ 4

สังคมปดประตู ภิกษุณี
ไมมีทางเกิด

ส.ศิวรักษนักคิดชื่อ
ดังของไทยรูสึกเห็น
ใจธัมมนันทาเพราะ
ประเทศไทยยังมี
พระหัวโบราณ และ
ทานก็คิดวาในบริบท
ของเมืองไทยขณะนี้
สามารถที่จะมีการ
บวชภิกษุณีได
ธัมมนันทา ย้ําศึกษา
พุทธศาสนามาอยาง
ดีกอนตัดสินใจบวช
ระบุพุทธองคไมเคย
ขวางกั้นสตรีออก
บวชเปนภิกษุณี แม
ประเทศไทยไมเคยมี
ภิกษุณีมากอนก็จริง
แตขอใหทุกฝาย
ไตรตรองและมองไป
ที่เจตนารมยของ
พุทธองคที่ฝากพระ
ศาสนาไวกับพุทธ
บริษัท 4
สามเณรีธัมมนันทา
ประสานเสียงพระศรี
ปริยัติโมลี ผลักดัน
สังคมไทยใหกําเนิด
ภิกษุณีอีกครั้งดวย
รูปแบบเฉพาะตัว
ธัมมนันทาระบุการ
คัดคานการบวช
ภิกษุณีถือวาขัด
เจตนารมยของพุทธ
องค
พระสงฆ นักวิชา
การดานศาสนา นัก
การเมือง รวมแสดง
ความเห็น ระบุเปน
ไปไมไดที่จะเกิด
ภิกษุณีในไทย ทาง
ออกของสตรีที่
ตองการศึกษาพระ
ธรรมควรหันไปยก
ระดับสถานภาพแม
ชี
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มติชน

12ก.พ.
2545

ขาวหนา 1
และ 12

กรมศาสนา สอบบวช
“สามเณรี”
“จําลอง” รับทําไดสิทธิ
สวนบุคคล

18ก.พ
2545

ขาวใน
สวน xcite หนา1
และ 3

สองพลังสามเณรี เปด
ใจสตรีออกบวช
ผูทาทายวงการสงฆ

9 พ.ค.
2544

ขาวหนา 1
และ 20

แมชีไทยตื่นตัวสิทธิ
สตรีแหบวช “ภิกษุณี”

กรมการศาสนาถือ
การบวชสามเณรีทํา
ไดเปนสิทธิสวนตัว
แตยืนยันวาเปน
เพียงแคนิกายหนึ่ง
ไมเกี่ยวกับคณะ
สงฆไทยพรอมทั้งจะ
ตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาถึงความ
เหมาะสม
สามเณรีธัมมรักขิตา
หญิงไทยคนแรกที่ออก
บรรพชาในประเทศ
ไทย
ผูเขยาวงการ
ศาสนา
หลังจาก
สามเณรีธัมมนันทาจุด
กระแสวิพากษวิจารณ
ใหเกิดขึ้นมาแลว มา
วันนี้ทั้งสองแหงวัตร
ทรงธรรมกัลยาณี เปด
ใจถึงปณิธานของผู
หญิงมุงมั่นในการ
ปฏิบัติธรรม
แมชีไทยไดแรง
บันดาลใจเตรียม
เจริญรอยตาม
ภิกษุณีฉัตรสุมาลย
จะไปบวชภิกษุณีที่
ศรีลังกาเพื่อยก
ระดับสถานภาพ
สตรีและเปนตัว
อยางใหกับแมชี
จํานวนมากที่ยังกลา
ๆ กลัว ๆ ระบุการ
ครองตนเปนภิกษุณี
ไมมีอะไรยุงยาก
อาจารย
มหาวิทยาลัยออก
มาหนุน เรียกรองให
คณะสงฆ – มหาเถร
สมาคมใจกวาง…

91
10พ.ค.
2544

ขาวหนา 1
และ 23

แมชีคานบวชภิกษุณี
เต็มตัว แฉสวนใหญ
อกหัก – สามีหนี

12พ.ค.
2544

บทความ
หนา 15

สอง “วัตร” ของ
“สามเณรีธัมมนันทา”

13พ.ค.
2544

ขาวหนา 1
และ 23

พระศรีปริยัติโมลีเรง
คณะสงฆชี้ขาดหาทาง
ออก “ภิกษุณี”

14พ.ค.
2544

ขาวหนา
19

ประธาน “ยุวพุทธิก”
หนุนบวชภิกษุณี

….ดานพระมหาบุญ
ถึง ชุตินธโร
ผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการนิสิต
มจร.
กลาววา..
อาตมาคิดวามีความ
เปนไปไดที่จะ
สนับสนุนใหมีการ
บวชภิกษุณี เพราะ
มองแลวจะเปน
ประโยชนมากกวา
ปลอยไวอยางนี้
การสนับสนุนให
บวชภิกษุณีในมุม
มองแลวนาจะเปน
ประโยชนดีกวาจะ
ปลอยปละละเลย…

แมชีคานบวช
ภิกษุณีเพื่อยกระดับ
ชี้ปฏิบัติแคศีล 8 ให
ไดกอน เผยจะบวช
หรือไมบวชก็บรรลุ
ธรรมได
แฉแมชีสวนมากมา
บวชเพราะอกหัก
ไมไดอยากศึกษา
พระธรรมวินัย
…พระเทพดิลก…
กลาววา ในไทยที่
ผานมาไมเคยมี
ภิกษุณี… ดังนั้น
ตองเขาใจวา
พระในประเทศไทย
ไมมีสิทธิ์บวชให
ภิกษุณี เพราะผิด
พระธรรมวินัย
สามเณรีธัมมนันทา
เลาถึงวัตรปฏิบัติของ
ตนเองในแตละวัน

พระศรีปริยัติโมลี
โยนประเด็นรอนใส
คณะสงฆ จะเลือก
อะไรระหวางพระ
ธรรมวินัยกับ
ประโยชนที่จะได
จากการใหผูหญิง
บวช ชี้พุทธพจน
เปดทางไวใหแลว
ควรประชุมผูรูหา
ทางออกใหผูหญิง
ระบุตองกลาตัดสิน
ใจ…
นายสมพร
เทพ
สิทธาประธานยุว
พุทธิกสมาคมแหง
ประเทศไทย เห็นวา
เรื่องการบวชภิกษุณี
คิดวาชาวพุทธนาจะ
ยอมรับ
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15พ.ค.
2544

ขาวหนา
19

เตรียมจัดสัมมนาใหญ
“ภิกษุณี”

18พ.ค.
2544

ขาวหนา 1
และ 26

ส.ศิวรักษหนุนภิกษุณี
ชี้มหาระแบบไมรูจริง

น.ส.มาลี
พฤษ
พงศาวลี ประธาน
โครงการสตรีและ
เยาวชนศึกษา มธ.
ใหสัมภาษณวา
หากจะผลักดันให
เกิดการบวชภิกษุณี
ในไทย โดยดูโครง
สรางของสงฆที่มีอยู
ไมแนใจวาจะ
ประสบความสําเร็จ
มากนอยแคไหน
…. ขณะนี้ทราบวามี
ความเคลื่อนไหว
ของพระศรีปริยัติ
โมลี …พยายาม
ผลักดันให
มส.
แสดงทาที่ชัดเจน
เรื่องภิกษุณีวาจะ
เอาอยางไร ซึ่งถือวา
เปนเรื่องดี…
นางสาวพัชณีย คํา
หนัก นักวิจัยอิสระ
เปดเผยวาจากการ
เขาปฏิบัติธรรมใน
รูปแบบการบวชชี
พราหมณเปนเวลา
2 สัปดาห พบวาการ
ฝกปฏิบัติธรรม
จะสามารถชวยขัด
เกลาและแกปญหา
ดานจิตใจไดอยางดี
นําไปใชในชีวิต
ประจําวันไดดวย
ไมใชมีปญหาแลวไป
บวชอยางที่เขาใจ
ส.ศิวรักษออกโรง
หนุนภิกษุณีระบุ
สามเณรีธัมมนันทา
บวชมาถูกตองแลว
ควรยึดพุทธพจน
มากกวานิกาย มหา
เถรสมาคมไมจําเปน
ตองยอมรับ

93
26พ.ค.
2544

บทความ
หนา 6

ภิกษุณีสงฆ : ทาง
เลือกที่เลี่ยงไดยาก

2มิ.ย.
2544

บทความ
หนา 6

ภิกษุณี : “เลือกที่จะไม
เลือก?”

1ก.ค.
2544

คอลัมน
“ค คนใน
ความทรง
จํา”

ผูเขียนไดกลาวถึง
สาเหตุที่มีภิกษุณี
เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
สาเหตุที่คนในสังคม
ใหการสนับสนุนและ
ตองการเห็นภิกษุณี
เกิดขึ้น
…สงฆควรเปนผู
ปรารถนาตัวเปน
ผูคุมกิเลส (ตนเอง)
มากกวาเปน
ผูคุมกฎ (คนอื่น) มิ
ใชหรือ
ฤาวา
สําหรับสตรี (ไทย)
แลว การหลุดพน
จาก “สงสารวัฎ”
ทาจะงายกวารอด
พนจาก
“สงฆ
สารวัตร”
….เออ
แฮะ !
คณะสงฆไทยชาง
มีมาตรการล้ําลึกใน
การสืบอายุ
พระศาสนาเสียจริง
ๆ ที่ทั้งไมยอม
สึกภิกษุชั่ว ๆ และก็
ไมยอมบวชภิกษุณีดี
ๆ
ผูเขียนเขียนถึง
สามเณรีธัมมนันทา
ดวยความชื่นชม เปน
นักบวชที่นาทึ่งและนา
ชื่นชม

94
11ก.ค.
2544

บทความ
หนา 12

มุมมองของ “พวกเธอ”
ผูหญิงกับโอกาสทาง
ธรรม

21ก.ค.
2544

บทความ
หนา 15

รอยทางที่ขาดหาย..
จากพระแมนานางถึง
อิฐกอนแรกสามเณรี
ธัมมนันทา

…การที่จะมีผูหญิง
ที่จะเขามาบวชมาก
ขึ้น อาตมาก็หวั่นไป
ถึงคุณภาพ..ถาเรา
ไมมีสถาบันกลางที่
รัฐบาลดูแลรับผิด
ชอบก็จะมีคนบวช
หลากหลาย..แลว
ฆราวาสก็ไม
สามารถที่ดูออกวา
พระองคไหนปฏิบัติ
ชอบหรือไม ศรัทธา
ก็จะเปดออกไปสู
การที่ถูกหลอกได
งาย…เปนเสียงเรียก
รองของ “สามเณรี
ธัมมนันทา”
ตอ
สถาบันสงฆและรัฐ
ไทย…
ผูเขียนไดกลาวถึง
โครงสรางของสงฆ
กําลังจะสึกกรอน
และกลาววาการ
บรรพชานั้นหมายถึง
วามีพุทธสาวกและ
สาวิกาที่ปวารณา
ตนวาจะเปนกําลัง
เสริมสรางใหสังฆะ
เขมเเข็งขึ้น และ
กลาววาพระผูหญิง
เคยมีในพุทธกาล
และการแบงนิกาย
เปนการแบงตาม
วัฒนธรรมสุดทายได
กลาวถึงคุณงาม
ความดีของสามเณรี
ธัมมนันทาและยก
ยองทานเปนอิฐกอน
แรกบนรอยทางที่
ภิกษุณีขาดหายไป

95
12ก.พ.
2545

บท
บรรณาธิก
ารหนา 2

อยากีดกันสตรี

13ก.พ.
2545

ขาวหนา
14

ชี้บวชสามเณรีเปนไป
ตามจารีตประเพณี

ไดกลาววาการชวย
กันรักษาพุทธ
ศาสนาเปนหนาที่
ของพุทธบริษัททุก
ฝายฉะนั้นไมควรกีด
กันสตรีจากการ
ครองเพศ
พรหมจรรย
น.ส. วิลาสินี พิพิธ
กุล อ. คณะนิเทศ
ศาสตร
จุฬาฯ
กลาวถึงการบวช
สามเณรีที่วัตรทรง
ธรรมกัลยาณี…วา
ในฐานะผูหนึ่งที่เขา
รวมพิธีไมเห็นวาจะ
ทําใหพุทธศาสนา
เสื่อมเสียตรงไหน
และไมใชการสราง
นิกายใหม… การ
บวชเปนไปตาม
จารีตประเพณีของ
พุทธศาสนา
…
ประเด็นที่วา
วิพากษวิจารณวา
ศาสนาพุทธหาม
เรื่องการบวชเปน
การอธิบายที่ผิด
และกอใหเกิดความ
แตกแยก…ดิฉันเสีย
ใจตอการเสนอขาว
ของนสพ.ฉบับหนึ่ง
…อยากขอรองให
ยุติการเสนอขาว
แบบสรางความ
ประหลาดพิสดาร
เพราะนอกจากทํา
รายความเปนมนุษย
แลว ยังสรางกระแส
แตกแยกความเขา
ใจผิดในสังคม…

96
ขาวสด

2พ.ค.
2544

ขาวหนา
25

สามเณรี
ฉัตรสุมาลย
กับสิทธิสตรี
ในดงขมิ้น

7พ.ค.
2544

ขาวหนา
28

นักวิชาการชี้ “บวช
ภิกษุณี” ทํายาก

11พ.ค.
2544

บทความ
หนา 32

นักวิชาการติติง “บวช
ภิกษุณี”
ศาสนารุงเรืองฤาเสื่อม
ลง

18พ.ค.
2544

คอลัมน
“ไตตาม
ทางธรรมะ
ไต
ธรรมาสน”
หนา 31

X

สามเณรีฉัตรสุมาลย
หรือ
“พระอาจารย” ตาม
คําเรียกขานของลูก
ศิษย ยอนอดีตใหฟง
ถึงชีวิตของตัวเองใหฟง
วา……
พระมหาตวน สิริธัม
โม รองอธิการบดี
ฝายเผยแผและ
ประชาสัมพันธมจร.
เผยวา การที่ผูหญิง
จะเขามาบวชนั้น
ควรยึดพระธรรม
วินัยเปนบรรทัดฐาน
…การบวชเปน
ภิกษุณีแมจะไมผิด
กม.แตผิดจารีต
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา…
…..สวน ศ. (พิเศษ) …..พระศรีปริยัติ
เสถียรพงษ
โมลี…
ไดแสดง
วรรณปก นักวิชา ความคิดเห็นวา สิ่ง
การศาสนา
แรกคงตองยึดขั้น
และ นายทองใบ ตอนตามพระธรรม
ทองเปาด เจาของ วินัยเปนเกณฑ…
รางวัลแมกไซไซ
ทางดานพระมหา
ออกตัวสนับสนุน
ตวน สิริธัมโม ได
เสนอแนวคิดวา
เต็มที่….
การที่ผูหญิงยึดพระ
ธรรมวินัยเปน
บรรทัดฐาน
…..นสพ. มา
สัมภาษณผม….
ผมก็เลาประวัติ
ภิกษุณีใหฟงวา
ภิกษุณี ถาตามสาย
เถรวาทถือวาขาด
สูญไปแลว… เขา

97
ถามวาถาอยางนั้น
จะบวกภิกษุณีได
ไหม ผมก็วา ตองดู
พุทธประสงคสมัย
พุทธกาล ทรงตั้ง
ภิกษุณีสงฆขึ้นนั้น
…. ไมมีนิกายนั้น
นิกายนี้
…ที่มันไมไดเพราะ
ไปถือนิกาย… สมัย
ที่พระพุทธองค
บัญญัติการบวช
ภิกษุณี มีนิกายเมื่อ
ไร
ที่เรามาแบง
นิกายอยูทุกวันนี้
เปนเรื่องเรามาถือ
กันเอง แตกแขนง
ออกมาเอง (จะวา
ไปแลว
ผิดพุทธ
ประสงคดวยซ้ํา)
…ประเด็นของผมไม
อยูตรงนี้ อยูที่อยาก
เห็นพลังของสตรีได
มารับใช พระศาสนา
ชวยเผยแผพระ
ศาสนามากกวา….
13ก.ย.
2544

ขาวหนา
31

สางปมปญหารื้อฟน
“ภิกษุณี” กระตุนสตรี
เขาถึงพุทธธรรม

11ก.พ.
2545

ขาวหนา 1
และ 13

บวชครั้งแรกในไทย
สามเณรี ภิกษุณี
อุปชฌาย

โครงการเครือขายชาว
พุทธฯจะจัดสัมมนา
เรื่อง “โอกาสในการ
เขาถึงพุทธธรรมของผู
หญิง”
ส.ศิวรักษ ชี้เปนสิ่งดี
และแสดงใหเห็นถึง
ความเทาเทียมกัน
ในสิทธิของผูหญิง
และผูชาย

98
13ก.พ.
2545

บทความ
หนา 1
และ 10

บวชสามเณรีในไทย
สิทธิสตรีทางศาสนา

16ก.พ.
2545

ขาวหนา 1
และ 16

กมธ.วุฒิฯหนุนบวช
“สามเณรี”

17ก.พ.
2545

บทความ
หนา 24

นานาทัศนะ…กับการ
บวชสามเณรี

ทามกลางเสียงวิพากษ
วิจารณมากมายแต
สามเณรีธัมมนันทาไม
หวั่นเกรงเพียงเพราะ
ตองการยกฐานะสตรี
ในศาสนาใหดีขึ้น
เพราะตลอดชีวิตของ
ทานถูกหลอหลอมให
อยูในวงของพุทธ
ศาสนาโดยตลอด
คณะกรรมาธิการกิจ
การสตรี เยาวชน
และผูสูงอายุ, วุฒิ
สภาหนุนบวช
สามเณรี อางบท
บัญญัติรัฐธรรมนูญ
ผูหญิง-ผูชายมีสิทธิ
เทาเทียมกัน เตรียม
แปรญัตติในราง
พ.ร.บ. สงฆฉบับ
ใหม เพื่อแกไขใหผู
หญิงบวชได…
ดาน ศ. (พิเศษ)
เสฐียรพงษ วรรณ
ปก ราชบัณฑิต …
กลาววาในเรื่องการ
บวชสามเณรีตนยืน
ยันมาตลอดวาบวช
ได และความจริง
มันก็ไมเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. สงฆ….
…สามเณรีธัมมนัน
ทา… ตองการยก
ฐานะของสตรีใน
พระศาสนาใหดีขึ้น
…ส. ศิวรักษ …
แสดงใหเห็นวา
ไมวาชายหรือหญิงก็
มีสิทธิเทาเทียมกัน
…

… นายสนิท ศรี
สําแดง… ถาไมคิด
ถึงพระธรรมวินัยใคร
ก็ทําได
เพราะมี
สิทธิตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ถาจะ
โยงเกี่ยวถึงพระ
ธรรมวินัย

99
…พระพยอม… แต ยอมไมถูกตองเปน
ถาหันมาสนใจบวช การทําเพื่อสวนตัว
เปนสามเณรี…ก็
มากกวา…
สามารถเปนบุคคลที่
มีคุณภาพ… เปน
ตัวอยางที่ดีในสังคม
ไทย

ค. หนังสือพิมพที่ภาค 1 สนับสนุนใหมีภิกษุณี แตในภาค 2 คัดคานการมีภิกษุณี
ไดแก หนังสือพิมพสยามรัฐ ดังตารางตัวอยางขาว ตอไปนี้

ชื่อ
หนังสือ
พิมพ

วัน/
เดือน/
ป

รูปแบบ
การนํา
เสนอ

ประเด็น/หัวขอ
เรื่อง

ทัศนะและคําแกตัวของคอลัมนิสต/
ผูเขียนบทความ/แหลงขาว
ฝายสนับสนุน

สยามรัฐ

8พ.ค.
2544

ขาวหนา 3

มองพุทธดวยปญญา
อยาเชื่อสุดโตง

16พ.ค.
2544

ขาวหนา 3

โพลลชี้คนกรุงรุมตาน
บวชภิกษุณี สังคมไม
รับ เหตุหญิงไมเหมาะ

ฝายคัดคาน
พระเทพดิลก กลาว
วา การที่ไมยอมรับผู
หญิงที่บวชเปนพระ
เพราะบทบัญญัติของ
พระพุทธเจาที่เปน
พระธรรมวินัยระบุไว
ไมสามารถแกไขได
ดังนั้นนักสิทธิมนุษย
ชนที่คัดคานอยาใช
ความเห็นของตนเอง
เปนที่ตั้ง
สวนดุสิตโพลล ได
สํารวจความคิดเห็น
ของพระภิกษุ แมชี
สามเณร และประชา
ชนทั่วไป ทั้งชายและ
หญิง กรณีการบวช
เปน “ภิกษุณี” และ
“สามเณรี”
ของผู
หญิง…..

ขาวประชาสัมพันธ/โฆษณา
ฝายสนับสนุน

ฝายคัดคาน

100
19พ.ค.
2544

บทความ
หนา 21

บทวิเคราะหบรรพชิต
สตรี : กรณีภิกษุณีใน
พระพุทธศาสนา

1 ส.ค.
2544

บทความ
หนา 21

ถาเกิดภิกษุณีจะมีผล
กระทบอยางไร ?

24ส.ค.
2544

บทความ
หนา 21

รัฐธรรมนูญกับการ
บวชภิกษุณี : ขยะปน
เปอน

ผูเขียนไดเขียนวาไม
เคยปรากฏหลักฐาน
ใด วาเคยมีภิกษุณีใน
ไทย ดังนั้นผูที่จะฟน
ฟูภิกษุณีจึงเปนการ
กระทําที่ไมชอบดวย
พระธรรมวินัย…
พ.อ. (พิเศษ) เลื่อน
สุนทรเศวต อ.พิเศษ
ที่มจร.กลาววาใน
ปจจจุบันแมจะมี
กระแสออกมาวา
เรื่องการบวชเปนเรื่อง
ของสิทธิมนุษยชน
ทุกคนมีสิทธิ การบวช
ภิกษุณีในปจจุบัน
ชอบธรรมวินัยหรือไม
ตามหลักการแลวไม
สามารถบวชได แตที่
ออกมาปลุกกันนั้น
เพื่อใหเกิดกระแส
สังคมหรือไม หรือมี
ผลประโยชนอะไร
แอบแฝงอยู
การกลาววา อะไรที่
มนุษยบัญญัติขึ้น ก็
เพิกถอนได เปนการ
กลาวกระทบถึงองค
พระพุทธเจา…แทนที่
จะเรียกรองใหปรับแก
ธรรมวินัยเพื่อสนอง
ความตองการอันไม
จําเปนของสตรีนาง
หนึ่ง บาแทๆ การที่
ผูหญิงบวชเปนชี ก็
ไมมีภิกษุที่ไหนไป
กดขี่ แมชีทุกคนไดรับ
การยกยองจากพระ
ภิกษุในฐานะเปน
อุบาสิกาผูเครงครัด…
ผูเขียนบท

101

12ก.พ.
2545

ขาวหนา
20

ความสนับสนุนใหมี
ภิกษุณีนั้นเขียนเพื่อ
ปลุกระดมใหชีเกลียด
พระหรือไมก็เกลียด
ไป เพราะความโง แต
นักวิชาการผูโฉดเขลา
เปนร.ศ. หรือ ศ.
เพราะเย็บชีทเศษ
กระดาษแปลจาก
ตําราฝรั่งตื่นสิทธินี้
บังอาจกลาววิพากษ
พระพุทธเจา
นายจําลอง ครุฑขุน
ทดเผยการจัดพิธี
บรรพชาสามเณรีที่
วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เปนสิทธิที่ทําได
เพราะเปนการ
บรรพชาในนิกายศรี
ลังกาไมไดเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาใน
ประเทศไทย

ก.ม.ระบุไมรับรอง
สามเณรี

ง. หนังสือพิมพที่คัดคานทั้ง 2 ภาค ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ ดังตารางตัวอยาง
ขาว ตอไปนี้
ชื่อ
หนังสือ
พิมพ

วัน/
เดือน/
ป

รูปแบบ
การนํา
เสนอ

ประเด็น/หัวขอเรื่อง

ทัศนะและคําแกตัวของ คอลัมนิสต/
ผูเขียนบทความ/แหลงขาว
ฝายสนับสนุน

ไทยรัฐ

11
พ.ค.
2544

คอลัมน
“สํานัก
ขาวหัว
เขียว”
หนา 2

“เย็นไวโยม”

ฝายคัดคาน
ผูเขียนคิดวาแคมีพระ
เณร ชี ก็ยุงอยูแลว
ดังนั้นถาจะมีภิกษุณี
เพิ่มเขามา ก็จะเปน
ความยุงยากยิ่งขึ้น

ขาวประชาสัมพันธ/โฆษณา
ฝายสนับสนุน

ฝายคัดคาน

102

16
พ.ค.
2544

คอลัมน
“ชักธงรบ”
หนา 3

คีลภิกษุณี

17
พ.ค.
2544

ขาว หนา
15

ชี้สามเณรีฉัตรสุมาลย
บวชผิดขั้นตอน

12ก.พ.
2545

ขาวหนา 1
และ 19

เจาคณะจังหวัดชี้หญิง
บวชไมถูกตองเรียกตัว
“หลวงแม”

ผูเขียนเห็นวาสงฆ
ฝายเถรวาท เปนสงฆ
ที่เดินตามรอยบาท
พระศาสนาไมเบี่ยง
เบนไปทางอื่น และ
เมื่อจํานวนศีลมาก
นอยก็ไมใชประเด็น
สําคัญ ตัวตนบุคคลก็
ไมใชประเด็นความ
สําคัญมากกวาพระ
ธรรมวินัย ดังนั้นจึงไม
เห็นประโยชนอะไรกับ
การที่ใครสักคน จะ
บวชเปนพระ บวช
เปนภิกษุณี
นายชํานาญ นิศา
รัตน อาจารยมจร.
กลาววา การบวชเปน
สามเณรีของอ.ฉัตรสุ
มาลยถือวาขัดตอ
พระธรรมวินัย…นอก
จากนั้นวัตรปฏิบัติ
ของนางฉัตรสุมาลย
ยังขัดตอพระธรรม
วินัยหลายประการ…
เจาคณะจังหวัด
นครปฐมชี้การบวช
หญิงที่อางเปน
สามเณรี เปนการบวช
ที่ไมถูกตอง
ผิด
ระเบียบและผิดกฎ
ของสงฆ แถมมีการ
เรียกตัวเองวา “หลวง
แม”
เหมือนกับ
“หลวงพอ” และสอ
เจตนาใชคําวา “วัตร”

103

13ก.พ.
2545

ขาวหนา 1
และ 19

เรียกรองพระผูใหญยุติ
ปญหา “สามเณรี” ปลอย
ไวแตกแยก

14ก.พ.
2545

บท
บรรณาธิก
าร หนา 3

“ปญหาภิกษุณี –
สามเณรี”

พองกับ “วัด” เปนที่
ปฏิบัติธรรมดวย หาก
แพรระบาดตอไปคง
จะตั้งเปนลัทธิหรือ
นิกาย มีหัวหนาปก
ครองกันตามใจชอบ
ในขณะที่ นายจําลอง
ครุฑขุนทด
รมช.
ศีกษาฯ สั่งตั้งคณะ
ทํางานของกรมการ
ศาสนาตรวจสอบวามี
ผลกระทบตอวงการ
ศาสนาและความมั่น
คงของชาติหรือไม…
สามเณรีไมสนเสียง
ตอตานเตรียมขยาย
โครงการรับผูหญิงเขา
บวชใตสังกัด เพิ่ม
ปริมาณอุปชฌายให
ครบทุกจังหวัดถือวา
ไมผิด อางพระพุทธ
เจาอนุญาตใหผูหญิง
บวชได
เจาคณะจังหวัดยืน
กรานคานหัวชนฝา
เปนการผิดระเบียบ
แบบแผน
พระเอกเขตต ฐานทัพ
หวั่นทําใหประชาชน
สับสนสวนชมพูนุท
ปยะธรรมชัยนักแสดง
สาวแนะควรนุงขาว
แทนดีกวา
คณะสงฆไทยคงจะ
ไมรับรองการบรรพชา
สามเณรีครั้งนี้อยาง
แนนอน เพราะ…เปน
คําสั่งตั้งแต
พ.ศ.
2471…สวนภิกษุณี
ตองบวชทั้งจากฝาย
ภิกษุและภิกษุณีแต
เมืองไทยไมมีภิกษุณี
มาหลายรอยป…

104
คอลัมน
“ชักธงรบ”
หนา 3

สามเณรี?

ความเปนเถรวาท
สงฆฝายไทยแตกตาง
จากนิกายอื่นก็อยูตรง
นี้ คือ เครงครัด ถือ
เอาวัตรปฏิบัติตาม
พระวินัยเดินตรงแนว
ตามพระพุทธเจาถาย
ทอดกันไมเคยขาด
ตอน…ประวัติศาสตร
สงฆไทย สํานวนวัด
ใชคําวา “ภิกษุณีขาด
วงศไปแลว ไมเหลือ
เชื้อไฟใหจุดใหมอีก
แลว…

จ. หนังสือพิมพในภาคที่ 1 ไมมีการนําเสนอขาว แตเริ่มนําเสนอขาวในภาคที่ 2
และนําเสนอในเชิงคัดคาน แตมีการเปดพื้นที่ใหกับฝายสนับสนุน ไดแก หนังสือพิมพแนวหนา และ
หนังสือพิมพเดลินิวส ดังตารางตัวอยางขาว ดังตอไปนี้
ชื่อ
หนังสือ
พิมพ

วัน/
เดือน/
ป

รูปแบบ
การนํา
เสนอ

ประเด็น/หัวขอเรื่อง

แนวหนา

7 พ.ค.
2544

คอลัมน
“ปรีชา
‘ทัศน”
หนา 2

สิทธิของหญิงที่จะบวช
เปนภิกษุณี

ทัศนะและคําแกตัวของ คอลัมนิสต/
ผูเขียนบทความ/แหลงขาว
ฝายสนับสนุน

ฝายคัดคาน
ผูเขียนคิดวาการที่
อางกม.หรือ รธน.ใน
การใหสิทธิผูหญิง
บวชนั้นเปนเรื่องที่ไม
ควร เพราะกฎดัง
กลาวควรใชกับ
ฆราวาส ดังนั้นควร
ปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย และตอนสุดทาย
ของคอลัมนมีการยก
อางคําประกาศหาม
พระเณรไมใหบวช
หญิงเปนบรรพชิต
ของกรมหลวงชินวร
สิริวัฒน เมื่อป 2471

ขาวประชาสัมพันธ/โฆษณา
ฝายสนับสนุน

ฝายคัดคาน

105
2 มิ.ย.
2544

ขาวหนา 1
, 3 และ 6

สังฆราชรับสั่งเด็ดขาด
หามบวชหญิงเปนภิกษุณี

3 มิ.ย.
2544

ขาวหนา 1
และ 2

สามเณรีเมินรับสั่งสมเด็จ
พระสังฆราชยันหญิงบวช
พระได

4 มิ.ย.
2544

ขาวหนา 1
และ 6

อยากเปนภิกษุณี
กมธ.ศึกษาฯวุฒิแนะตอง
ไปบวชเมืองนอก

สมเด็จพระสังฆราชฯ
ทรงมีพระดํารัสยก
พระบัญชาของ กรม
หลวงชินวรสิริวัฒน
หามสามเณรี – หญิง
บวชเปนบรรพชิต ชี้ผู
ใดฝาฝนถือเปนเสี้ยน
หนามแกศาสนา
พรอมเตือนสติพุทธ
ศาสนิกชนอยา
บังอาจหลบหลูดวย
การคิด พูด ทําใดๆ
อันไมถูกตอง…
หลังจากพระดํารัส
ของสมเด็จพระ
สังฆราช…สามเณรี
ธัมมนันทาไมขอ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับพระดํารัส..
เพราะเขาใจดีวาพระ
องคทรงเปนผูที่
ปรารถนาดีกับพระ
พุทธศาสนา
นายบุญเลิศ ไพรินทร
รองประธานคณะกรร
มาธิการการศึกษา
และวัฒนธรรมวุฒิ
สภา กลาวถึงพระ
ดํารัสสมเด็จพระ
สังฆราชฯที่ทรงยก
พระบัญชาของกรม
หลวงชินวรสิริวัฒน..
และเห็นวาการนําเอา
หลักสิทธิมนุษยชนมา
อางกับศาสนาคงทํา
เชนนี้ไมได

106
5มิ.ย.
2544

ขาวหนา 1
และ 5

กรมการศาสนางัด
พ.ร.บ.คณะสงฆตอกย้ํา
ชัดเจน ภิกษุณีหมดนาน
แลว

1
ก.ค.
2544

ขาวหนา 1
และ 2

แมชีไทยมุศาสนาลัดฟาสู
ศรีลังกาบวชสามเณรี
เพิ่ม

6
ต.ค.
2544

ขาวหนา
17

×

11
ก.พ.
2545

ขาวหนา 1
และ 6

บวชแลวสามเณรีกรม
ศาสนาเตนชี้เลียนแบบ
สงฆสั่งลุยวัดตนเหตุ

นายสุทธิวงศ ตันตยา
พิศาลสุทธิ์ รองอธิบดี
กรมการศาสนา
กลาววา การที่จะใหมี
การบวชภิกษุณี…จะ
ตองพิจารณาใน
หลายดาน…อยางไร
ก็ตาม ประเทศไทยได
นับถือพุทธศาสนาเถร
วาท…ตามประวัติ
ศาสตร..ภิกษุณีได
ขาดไปแลว…
แมชีจําเนียร รัตติกร
ตัดสินใจตามรอย
สามเณรีธัมมนันทา
บินลัดฟา สูศรีลังกา
บรรพชาเปนสามเณรี
พรอมแมชีตางชาติ
26 รูป เผยจะอยู
ศึกษาพระธรรมที่ศรี
ลังกา 3 ป หวังเพิ่ม
บทบาทศาสนา
ขาวประชา
สัมพันธ
หนังสือ “ไข
ปริศนาปญหา
ภิกษุณี” โดย
นาวาเอก
ทองยอย แสง
สินชัย กับ นาย
ชํานาญ นิศา
รัตน รวมกัน
เขียน
ส.ศิวรักษเห็นวาไมวา
ผูชายหรือผูหญิงมี
สิทธิเทาเทียมกันและ
การบวชสามเณรีก็จะ
ทําใหประเทศชาติดี
ขึ้น…

สมานจิต ภิรมยรื่น
อธิบดีกรมการศาสนา
กลาวถึงการบวช
สามเณรีวาเปนการ
กระทําไมถูกตอง

107
18
ก.พ.
2544

เดลินิวส

10
พ.ค.
2544

ขาวหนา 1
และ 2

อางความมั่นคงกรมการ
ศาสนาลุยสอบ
“สามเณรี” ปดพนคณะ
สงฆไทย

กรมการศาสนาระบุ
จําเปนตองสอบขอ
เท็จจริงกรณีบรรพชา
สามเณรี ที่วัตรทรง
ธรรมกัลยาณี เพราะ
อาจกระทบตอความ
มั่นคงของประเทศ
เผยเหลาสามเณรีไม
ไดอยูภายใตสังกัด
คณะสงฆไทย

คอลัมน
“ปรีชา’
ทัศน”
หนา 2

สิทธิของหญิงที่จะบวช
เปนภิกษุณีและสามเณรี

ฆราวาสอยางผม แม
เปนนักกม.
ไม
สามารถที่จะใหความ
เห็นทางดานกม.ได
เพราะเห็นวาเรื่องนี้มิ
ใชเรื่องที่จะพิจารณา
กันตามกม.ของ
ฆราวาส…เพราะ
ความสําคัญของ
ปญหานี้ อยูที่พระ
ธรรมวินัยที่พระพุทธ
เจาไดทรง
บัญญัติไวเปนสําคัญ
กลาวโดยเฉพาะ
ประกาศของคณะ
สงฆเมื่อป 2471 ของ
กรมหลวงชินวรสิริ
วัฒน

ขาวหนา
12

อธิบดีศาสนาย้ําชัดยังไม
รับรองภิกษุณี

นายไพบูลย เสียงกอง
อธิบดีกรมการศาสนา
กลาววา การที่มีกลุม
บุคคลออกมาเคลื่อน
ไหว เพื่อใหสงฆไทย
ใหการรับรองภิกษุณี
นั้นถือเปนสิทธิที่
สามารถทําไดตาม
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14พ.ค.
2544

บทความ
หนา 1

ปุจฉา – วิสัชนา…
ภิกษุณี สตรีหมจีวร!! บั่น
ทอน – สืบทอด
ศาสนา??

ดร. ฉัตรสุมาลย ให
เหตุผลวา การเดิน
ทางในชีวิตทางโลก
เปนสวนหนึ่งที่ทําให
เกิดฉุกคิด และรูสึกวา
ชีวิตในอดีตไมตาง
อะไรจากหุนยนตที่
ตองคอยกดปุมสั่งให
ทําโนนทํานี่จนมาถึง
จุดอิ่มตัวและรูซึ้งถึง
ความตองการที่แท
จริงของตนที่มุงมั่นใน
หลักธรรม จึงตองการ
บวชเปนภิกษุณี...ใน
เมื่อภิกษุณีหญิงใน
อดีตไมเคยมี เราจะ
ไมใหมีตอไปอีกหรือ
ถาในเมื่อมันเปนของ
ดี ทําไมเราไมรื้อฟน
ใหมีละ…

รธน.แตโดยความ
เห็นสวนตัวคิดวาไม
สามารถรับรองได
เนื่องจากไมมีการ
บัญญัติรับรองใน
พ.ร.บ.สงฆ ขณะ
เดียวกันเทาที่ไดรับ
ฟงจากผูรูใหความ
เห็นตรงกันวาภิกษุณี
ไมมีมานานนับพันป
แลว…
พ.อ.(พิเศษ) ทองขาว
พวงรอดพันธุ
เลขาธิการมจร. เลา
ประวัติ..แตครั้งพระ
พุทธเจาก็ไดทรงตรัส
กับพระอานนทดวย
วา…การใหสตรีบวช
จะเปนเหตุให
พรหมจรรยคือพระ
ศาสนาหรือสัทธรรม
ตั้งอยูไดไมยั่งยืน จะ
มีอายุสั้นเขา..และ
ภายหลังพระพุทธเจา
เสด็จดับขันธ
ปรินิพพานไดราว600
ปลวงไปแลว ภิกษุณี
ไดคอยๆหมดไป…

พระศรีปริยัติโมลี
กลาวถึงเรื่องภิกษุณี
วา เราตองยึดพระ
ธรรมวินัยเปนเกณฑ
…ดังนั้นการบวช
ภิกษุณีในสวนนิกาย
เถรวาท จึงเปน
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ไปไมไดเพราะ
ปจจุบันไมมีภิกษุณี
เหลืออยูเลย คงมีแต
นิกายมหายานเทา
นั้นที่ยอมรับและยังมี
การบวชกันอยู…
พระมหาจรรยา สุทธิ
ญาโณ พระนักเผย
แพรธรรมะ ระบุวา ไม
เห็นดวยกับการจะตั้ง
สํานักภิกษุณีในขณะ
นี้…สวนการบวช
ภิกษุณีของนิกายเถร
วาทคงเปนไปไมได…
3มิ.ย.
2544

ขาวหนา 2

พระสังฆราชรับสั่งหาม
บวชภิกษุณี – สามเณรี

11
ก.พ.
2545

ขาวหนา
14

เจาคณะจ.ตั้งกก.สอบ
บวชสามเณรี

พระดํารัสของสมเด็จ
พระสังฆราชฯระบุถึง
ขอกําหนดในการบวช
เปนสามเณรีและ
ภิกษุณีโดยมีเนื้อหา
ดังนี้ วันนี้จะขอเปน
พระผูเฒาที่ทันสมัย
คือ จะนําพระบัญชา
ขององคกรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน มาอาน
ใหที่ประชุมพระ….
ส.ศิวรักษ ที่เดินทาง พระเทพคุณาภรณ
มารวมพิธี เปดเผย เจาคณะจังหวัด
วา..การบวชสามเณรี นครปฐม เกี่ยวกับ
ทําใหไมวาผูชายหรือ การบวชสามเณรีที่
ผูหญิงก็มีสิทธิเทา
วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เทียมกัน… และใน เห็นวา เรื่องนี้อาตมา
ไมรูเรื่องดวยเลย..
เนื้อหาขาวผูสื่อขาว
ถามถึงความเห็นของ ทางวัดนั้นไมเคยสง
กําหนดการมาบอก
เถรสมาคมไม
อนุญาต
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ใหบวช นายสุลักษณ
ไดตอบวา ทานเถร
สมาคมปกปองตัวเอง
ยังไมได
วัดพระ
ธรรมกายรับคําสั่งวา
เจาอาวาสปาราชิก
แลวแตสามารถจัด
งานใหญโตมีพระมา
รวมงานเปนหมื่นเปน
แสน ดังนั้นการบวช
ครั้งนี้ตามพระธรรม
วินัยถือวาถูกตอง
12ก.พ.
2545

ขาวหนา
13

ตั้งกรรมการสอบผล
กระทบสามเณรี

อาตมาเปนถึงเจา
คณะจังหวัดที่ตองรับ
ผิดชอบดูแลวัด
ราษฎรทั้งจังหวัดก็ยัง
ไมมีใครมาขอ
อนุญาต..แตสวนตัว
แลวก็ไมเห็นดวย..ไม
รูวาทางวัดเขามี
ประสงคสิ่งใด คงตอง
มีการตั้งคณะสงฆ
ออกไปตรวจสอบดู
อีกครั้ง
นายจําลอง ครุฑขุน
ทด รมช.ศึกษาธิการ
ใหสัมภาษณเกี่ยวกับ
การบรรพชาสามเณรี
ในประเทศไทยวา
คณะสงฆในไทยไมมี
ภิกษุณีและสามเณรี
มานานหลาย 100 ป
แลวดังนั้นการที่มีผู
บรรพชาเปนสามเณรี
จากลังกาถือวาเปน
สามเณรีในนิกายอื่น
ไมไดสังกัดคณะสงฆ
ไทยและมีการตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
สอบ
นายสุทธิวงศ ตันตยา
พิศาลสุทธิ์ รองอธิบดี
กรมการศาสนา
กลาววา คณะสงฆ
เคยมี
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13
ก.พ.
2545

บทความ
หนา 1
และ 3

บวชแลว..บนแผนดินไทย
สามเณรี!!! ปูทางสราง
พุทธนิกายใหม!?!

แถลงการณ 18 มิ.ย.
2471 หามพระ เณร
ทุกนิกายไมใหบวช
หญิงเปนบรรพชิต
สวนที่มีการใชคําวา
“วัตร” นั้นถือวาไมใช
วัดตามกม. เปนการ
ตั้งกันเอง…สวนภิกษุ
ที่ไปรวมพิธีบรรพชา
สามเณรี ซึ่งอาจทําให
เกิดความสับสนเกี่ยว
กับการนับถือศาสนา
ในบทความไดกลาว
วา..หลายคนอาจยัง
สงสัย..ผูหญิงบวช
เณรไดหรือ??…จุด
สําคัญอีกจุดในการ
บวชเปนภิกษุณีก็คือ
เมื่อภิกษุณีที่เปน
อุปชฌายซึ่งตองมี
พรรษาลวง 12 ปแลว
เรียกวา “ปวัตตินี”
บวชใหแลวตองให
อุปชฌายที่เปนพระ
ภิกษุบวชใหอีกครั้งจึง
จะ สมบูรณ…นอก
จากนี้พระศรีญาณ
โสภณยังกลาวถึงคํา
วา “สยามนิกาย” วา
ในอดีตที่ศรีลังกามี
นิกาย “สยามวงศ”
เนื่องจากสมัยนั้นที่
นั่น
พุทธศาสนาเกิด
ความเสื่อม หาพระ
อุปชฌายบวชพระไม
ได จึงมีการขอพระ
ไทยไปสืบพระศาสนา
โดยพระอุบาลีไดไป
ตั้งนิกายใหมชื่อ
สยามวงศ แตในไทย
เชื่อมั่นวาจะไมมี
นิกายนี้เด็ดขาด…
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จากตารางตัวอยางขาว แมวาทั้ง 2 หนังสือพิมพนี้จะมีการเปดพื้นที่ใหกับ
ฝายสนับสนุน แตการนําเสนอเปนเชิงคัดคาน สังเกตไดจากเนื้อหาขาวที่รายงานจะนําเสนอทัศนะ/
ความคิดเห็น/ขาวโฆษณาประชาสัมพันธของฝายคัดคานเปนหลัก
ตลอดทั้งความคิดเห็นใน
คอลัมนซึ่งเปนสวนที่นักขาวสามารถแสดงความคิดเห็นไดก็มีการแสดงความคิดเห็นอยางชัดเจน
วาไมเห็นดวยกับการบวชของสามเณรีธัมมนันทา หรือแมขาวที่รายงานก็มีการใชภาษาที่เปนเชิง
ลบแกทานสามเณรีธัมมนันทา ตัวอยางขาววันที่ 3 มิถุนายน 2544 ของหนังสือพิมพแนวหนา
3 มิ.ย.44 : “สามเณรีเมินรับสั่งสมเด็จพระสังฆราชยันหญิงบวชพระได”
คําวา “เมิน” ที่หนังสือพิมพแนวหนาใชพาดหัวขาวมีนัยยะวา สามเณรีธัมมนันทา
เปนบุคคลที่มีความกาวราว ไมสนใจคํากลาวของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งถือเปนประมุขสูงสุดใน
สังคมสงฆ ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะนิสัยที่ขัดกับคานิยม/วัฒนธรรมไทยในเรื่องของการใหความ
เคารพแกผูมีอาวุโส และการใชภาษาแบบนี้สามารถทําใหผูอานเกิดความรูสึกคัดคานสามเณรี
ธัมมนันทาได
ในสวนของคอลัมนซึ่งเปนสวนที่สามารถใสความคิดลงไปไดนั้น หนังสือพิมพ
แนวหนาก็ไดมีการออกมาแสดงความคิดที่คัดคานอยางเห็นไดชัด ดังจะเห็นไดจาก คอลัมน ปรีชา’
ทัศน หรือ การเขียนขาวประชาสัมพันธหนังสือ “ไขปริศนาปญหาภิกษุณี” ของฝายคัดคาน ก็เปน
อีกจุดหนึ่งที่เห็นไดวาหนังสือพิมพแนวหนาโนมเอียงไปทางฝายคัดคาน
สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวสแมจะมีบทความที่เปดพื้นที่ใหกับฝายสนับสนุน แต
ขนาดพื้นที่ที่ใหนอยกวาฝายคัดคาน เชน
ตัวอยาง บทความ ปุจฉา – วิสัชนา…ภิกษุณี สตรีหมจีวร !! บั่นทอน – สืบทอดศาสนา ??
ในรายละเอียดบทความเปนการรวบรวมทัศนะของผูอยูในวงการศาสนา ซึ่งในบท
ความไดใหกลุมผูที่คัดคานไดพื้นที่ในบทความมากกวาฝายที่สนับสนุน ตลอดทั้งสัญญะที่ถูกใสใน
บทความก็สื่อถึงความไมใหการสนับสนุน อาทิ สรรพนามที่เรียกสามเณรีธัมมนันทา ก็ใชวา
“ดร.ฉัตรสุมาลย” ซึ่งใชสรรพนามที่คงไวสถานะของความเปนฆราวาสอยู หรือ หัวขอเรื่อง ที่มีการ
ใสเครื่องหมาย !! ทายประโยคที่วา “ภิกษุณี สตรีหมจีวร” ซึ่งตามหลักการใชเครื่องหมายอัศเจรีย
ตามหลักภาษาไทยที่ถูกตอง คือการใสเมื่อผูพูดกลาวคํา/ประโยคอุทานหรือคํา/ประโยคตกใจ แต
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ในที่นี้ใชสําหรับการเนนเพื่อดึงดูดความสนใจ ตลอดทั้งมีนัยยะแฝงวา “ปรากฏการณผูหญิงมานุง
จีวร เปนเรื่องนาตกใจ หรือ บางทีอาจจะเปนเรื่องที่นากลัวสําหรับสังคมก็ได” สําหรับเครื่องหมาย
?? ตามหลักภาษาไทยจะใชเครื่องหมายปรัศนีย ทายประโยคหรือคําที่เปนคําถาม ซึ่งในบทความก็
เปนการใชที่ถูกตอง เพราะยังไมทราบวา เปนการบั่นทอน หรือ สืบทอด แตจุดประสงคอีกขอก็คือ
เพื่อใชเนนในการดึงดูดผูอาน และถาสังเกตที่วลีนี้ “บั่นทอน – สืบทอดศาสนา??” ผูจัดวางวลีนี้ได
ใหความสําคัญที่คําวา “บั่นทอน” กอน “สืบทอด” ซึ่งการเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลังก็เปนวิธี
หนึ่งตามหลักการสัญญวิทยาที่สามารถบอกนัยยะแฝงของผูใชไดเชนเดียวกัน เพราะตามหลักการ
ทั่วไปของมนุษย มนุษยจะนึกถึงเรื่องที่สําคัญมากกอนเรื่องที่มีลําดับความสําคัญนอยกวา เชน
เดียวกันกับผูจัดวางวลีนี้ก็อาจจะคิดวา การมีภิกษุณีอาจจะเปนการบั่นทอนมากกวาเปนการสืบ
ทอดศาสนา เปนตน
เหตุผลขางตน จึงแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพ 2 ฉบับนี้มีแนวโนมที่จะใหการ
สนับสนุนฝายคัดคานการมีภิกษุณี
3. การตอกย้ําประเด็น
จากหัวขอการออกขาวซ้ํา จะเห็นการรายงานขาวของหนังสือพิมพแตละฉบับได
อยางชัดเจนวาหนังสือพิมพใด “สนับสนุน” หรือ “คัดคาน” ซึ่งสรุปไดดังนี้
หนังสือพิมพที่สนับสนุน ไดแก หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน หนังสือพิมพ
มติชน หนังสือพิมพไทยโพสต และหนังสือพิมพขาวสด
หนังสือพิมพที่คัดคาน ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพเดลินิวส หนังสือ
พิมพสยามรัฐ และหนังสือพิมพแนวหนา
ประเด็นหลัก ๆที่ถูกตอกย้ําในการรายงานขาวของหนังสือพิมพแตละฝายสามารถ
แบงออกไดดังนี้
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สนับสนุน

คัดคาน

1.ควรมีการพิจารณาและแกไขหรือยกราง
พระวินัย/กฎหมาย/พระราชบัญญัติคณะสงฆ
ใหมเพื่อเอื้อประโยชนใหแกผูหญิง สามารถบวช
เปนสามเณรี/ภิกษุณีสงฆได

1.ไมสามารถใหการรับรองสามเณรี/ภิกษุณี
และอนุญาตใหตั้งวัดใหมไดเนื่องจากไมมี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะสงฆ

2.สถานภาพของแมชีไมมีความชัดเจนและ
กลาวถึงปญหาตาง ๆ ของแมชี

2.เสนอทางออกใหผูหญิงที่ตองการบวช
ใหบวชในรูปแบบแมชี

ตัวอยางการรายงานขาวของหนังสือพิมพฝายสนับสนุน
“บางถอยคําจากสามเณรีธัมมนันทา”
(หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน
วันที่ 28 เมษายน 2544 หนา 15)

: เนื้อหา เราก็ตองยอมรับอยางไมหวั่นไหว เพราะการ
ที่ตัดสินใจบวชเขามาในพระพุทธศาสนานั้น ก็เพื่อ
ตองการปฏิบัติธรรม จํากัดบางอยางในชีวิตลง เมื่อ
เรามีความตั้งใจอยางนั้น ก็คงไมตองออกมาแกขาว
อะไร เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะออกความคิดเห็นได
…จริง ๆ แลวเปนคนที่มีชื่อเสียงอยูแลวกอนที่จะมา
บวช ยอมสละเพื่อที่จะมาใชชีวิตคนบวชอยางสงบ
ตองพยายามจํากัดการกระทําหลายอยางลงเพื่อใช
ชีวิตอยางสงบ ตอนนี้ก็ถือศีล 10 เปนสามเณรี ยังไม
ไดเปนภิกษุณี”

“สิทธิไปนิพพาน”
(อาทิตยวิเคราะหรายวันบทความ
วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2544
หนา 22)

: เนื้อหา …สตรีไทยในพุทธศาสนาไมมีสิทธิไดแต
ถืออุโบสถศีล หาไดมีการรับรองไวเปนสถาบันแต
อยางใด
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“ใครคัดคานการเกิดขึ้นของพระ
ภิกษุณีสงฆ ฝาฝนพุทธประสงค”
(อาทิตยวิเคราะหรายวันบทความ
วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2544
หนา 22)

: เนื้อหา …พระดํารัสที่ตรัสฝากการสืบทอดพระพุทธ
ศาสนาไวกับพุทธบริษัท 4…ในเมื่อสิ่งนี้เปนเจตนารมย
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวไซร สิ่งใดที่
ตั้งเปนกฎเกณฑขอบัญญัติ
ไมวาจะเปน
พ.ร.บ.สงฆฉบับ 2471 หรือการขาดสายพระภิกษุณี
ไมเคยมีพระภิกษุณีในประเทศไทยมากอนเลย ซึ่ง
มิใชขออางในการไมยอมบวชใหพระภิกษุณีสงฆ
ซึ่งเปนการกระทําที่ฝนตอสิ่งที่พระพุทธเจาทรงตั้ง
เจตนารมยไว ทําไมเราชาวพุทธมิรวมแรงรวมใจ
กันรวมสถาปนา “ภิกษุณีสงฆ” ใหบริษัทครบองค 4
สนองพุทธประสงคของพุทธองคกันเลา…
การหามสตรีบวชเปนภิกษุณีนี้ หากพิจารณาโดยรอบ
คอบแลวจะเห็นไดวา เปนเรื่องที่ขัดพุทธดํารัสโดยตรง
อยางที่พระอรหันตเถระในครั้งนั้นไมพึงกระทําเปนอยาง
ยิ่ง เพราะกอนที่จะทรงปรินิพพานนั้นพระพุทธองค
ไดตรัสอนุญาตไวเพียงใหสามารถแกไขสิกขาได
เล็กนอย…
…บัดนี้อยาวาแตจะเปนพระอรหันตสตรีหรือ
ภิกษุณีเลย แคบวชเปนสามเณรถือสิกขา 10 ขอ
สตรีไทยในพุทธศาสนาก็ยัง “ไมมีสิทธิ” ไดแตถือ
อุโบสถศีล แลวหาเครื่องขาวมานุงหมแลวเรียก
ตนเองวา “แมชี” ซึ่งหาไดมีการรับรองไวเปน
สถาบันอยางใดไมแมในพระไตรปฎกไทย…

“ภิกษุณีธัมมนันทา หนึ่งเดียวดงขมิ้น”
(ไทยโพสต สวน x – cite วันที่ 23 เมษายน
2544 หนา 2)

: เนื้อหา “ธัมมนันทา” นักบวชหญิง…เปดใจให
สัมภาษณ เอ็กซ –ไซท บอกเลาถึงสัจจธรรมของชีวิต
และเรื่องราวตางๆตลอดชวงระยะเวลา 2 เดือนเต็มกับ
ชีวิตใหม… “อาตมาวามันถึงจุดอิ่มตัวของโลกียวิสัย
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ชีวิตทางโลกมีความสุขมากพอแลวถึงวันนี้เราควร
มีอิสรภาพทางความคิดที่จะเลือกวิถีการดําเนิน
ชีวิตของตัวเองไดวาเราตองการทําอะไร เราเกิดมา
เพื่ออะไร…”
“ราชบัณฑิตหนุนสุดตัว ฟนภิกษุณี”
(ไทยโพสตสวน x – cite วันที่ 28 เมษายน
2544 หนา 4)

: เนื้อหา นายเสฐียรพงษ วรรณปก กลาววา “ประเด็นที่

เกิดขึ้น ณ วันนี้ สังคมไทยซึ่งถือวาเปนสังคมที่ยึดรูป
แบบแตภายนอกโดยไมมองถึงแกนสาระจึงทําใหเกิด
การไมยอมรับในสถานภาพของหญิงที่จะบวช…การเขา
มาบวชของผูหญิงสามารถเปนไปไดอยูแลว จะมาอาง
วาบวชไมไดเพราะภิกษุณีขาดตอนไปอยางนี้ มันไมถูก
โดยสวนตัวแลวผมวาทําได เพศไมใชสิ่งบงชี้และผม
เห็นดวยอยางมากที่จะมีการฟนฟูสิ่งที่สูญไปใหมี
ขึ้นใหม ซึ่งถาผูบวชเขาสามารถแสดงศักยภาพตอ
พระศาสนาไดดีเปนพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เรา
จะไปกลาปฏิเสธทานเหรอ…ศักยภาพของสตรีที่มี
ตอพระศาสนาทุกวันนี้เปนไดเพียงแคผูหญิงที่เขา
ไปรับใชพระเทานั้น
และหากไปเจอพวกที่เปน
อลัชชี เผลอ ๆ ผูหญิงจะกลายเปนเหยื่อของพระที่
ประพฤติไมดีได ทุกวันนี้ผูหญิงเปนไดก็แคแจวรับ
ใชพระ บทบาททางปญญาไมเคยมี เพราะไมได
บวช ไมไดแสดงศักยภาพที่มีอยูในตัวออกมา…”
ธัมมนันทากลาวทิ้งทายวา “ตนลวงรูถึงความเปนตัว
เองวามีความพรอมตอการบวชเพื่อเปนภิกษุณี
มากนอยแคไหน หากไมแนใจจริงและไมพรอมคง
ไมอาจหาญกลาพลิกชีวิตบวชอยางเด็ดขาด ซึ่ง
ความกลาที่จะเปลี่ยนสถานภาพของตนเองมาเปน
สามเณรีในวันนี้ถือวาเปนความกลาที่อยูบนพื้น
ฐานความรูที่รูลึกรูจริงผูหญิงเราถาจะลุกขึ้นมาเลน
เรื่องนี้จริง ๆ อยางอาตมา ก็ตองแมนในพระคัมภีร
ดวย ไมใชแคบอกวาเถรวาทไมมีภิกษุณีแลว ถาไป
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เปดดูในพระไตรปฎกดูก็จะรูวาผูหญิงก็สามารถสืบ
ทอดพระศาสนาได ฉะนั้นการไมยอมรับผูหญิง
บวช คงตองถือวาเปนเรื่องที่ขัดแยงกับพระธรรม
วินัย ขัดแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และขัดตอ
พระพุทธศาสนาแน…”
“คุยกับพระผูหญิงธัมมนันทาแจงสังคม”
(ไทยโพสตสวน x – cite วันที่ 5 พฤษภาคม
2544 หนา 4)

: เนื้อหา …นับจากเปดตัวออกสูสังคมในฐานะนักบวช
หญิง…สามเณรีธัมมนันทากลาววา ยังคงยืนยันที่
จะทําหนาที่สืบทอดพระศาสนาตามพุทธบิดรตอ
ไปอยางเขมแข็ง ดวยกําลังใจที่มีอยูไปตลอดชีวิตที่
สละแลว…

“ศาสนา ‘ภาคภิกษุณี’”
(คอลัมน “คนปลายซอย” ไทยโพสตวันที่ 17
พฤษภาคม 2544 หนา 5)

: เนื้อหา…สมมติวาถา ดร.ฉัตรสุมาลยบวชเปนแมชี
หรือไปบวชเปนสามเณรีเฉย ๆ ผมเขาใจวา เรื่อง
ราวคงไมขยายใหญโตในเชิงขัดแยงอยางใน
ปจจุบันนี้ แตการที่ทานบอกวา การบวชสามเณรี
จากศรีลังกาในนิกายเถรวาท ซึ่งเปนนิกายเดียวกับ
พุทธศาสนาในบานเรา เปนเพียงขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการที่จะพัฒนาไปสูขั้น “ภิกษุณี” ในอีก 2
ปขางหนา ตรงนี้แหละ “ปฏิกิริยา” จากสังคมและ
คณะสงฆไทยจึงเกิดขึ้น…ผมเห็นวาการพิทักษรักษา
พุทธศาสนานั้น ตองพิทักษดวยเสนทางธรรม ไมใชดวย
เสนทางมาร อยางเชน การเชาสถานีวิทยุ “ปลุกระดม –
ปลุกกระแส” ดวยลีลาและถอยคําชนชั้นจัณฑาล ดังที่
ไดยินตอเนื่องกันมาในหลายเรื่อง – หลายประเด็น…

“ธัมมนันทา โต กระแสตานหลงทางธรรม”
(ไทยโพสต สวน x – cite วันที่ 18 พฤษภาคม
2544 หนา 2)
: เนื้อหา …ธัมมนันทาใหความเห็นวา กระแส

ตอตานตนเองในขณะนี้นาจะเกิดมาจากภาพของ

118

การที่เดิมตน…นักวิชาการชื่อดังมากกวา…ขณะนี้
ทุกคนกําลังหลงประเด็น โดยลืมนึกไปวา ที่ผานมา
ของการเกิดภิกษุณีในพระพุทธศาสนานั้นก็มีพระ
พุทธเจาเปนผูบวชใหการจะยอมรับหรือไมยอมรับ
และอางวาพระธรรมวินัยไมเกี่ยวของกับมาตรากฏ
หมายรัฐธรรมนูญนั้น อาตมาอยากบอกวา แทที่
จริงแลวไมวากฏหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือพระ
ธรรมวินัยควรจะตองมีความสอดคลองกัน และ
เปนไปตามกฏเกณฑของสังคมเมือง…
“ส.ศิวรักษ หนุนสุดตัว ฟนภิกษุณี”
(ไทยโพสต สวน x – cite วันที่ 21 พฤษภาคม
: เนื้อหา …ส.ศิวรักษ กลาววา กระแสคัดคานที่ออกมา
2544 หนา 4)

ในทางลบนั้น สวนมากมาจากทางพระที่หัวโบราณ ..ทั้ง
นี้ที่ภิกษุณีหมดจากลังกา เปนเพราะพระลังการังแก
โดยที่พระลังกาเองก็ไมรูตัว เชน ผูหญิงบวชชี พระ
ก็ใหลางชาม … เมื่อถามถึงบริบททางสังคมไทยขณะ
นี้มีความเปนไปไดหรือไมที่จะมีการบวชภิกษุณี ส.ศิว
รักษ ยืนยันวาเปนไปได คนไทยไมทราบเรื่องภิกษุณี
เลยกลัวแลวที่กลัวนี่ลึก ๆ แลวรังเกียจผูหญิง..ที่มีผูบอก
วาภิกษุณีหมดไปจากโลกนั้นไมจริง พระที่ออกมาพูด
นั้นความรูเทาหางอึ่ง .. และก็อยามาอางวานิกายเราดี
กวาเขา พระพุทธเจาตั้งนิกายทั้งโลกไมมีแบงแยกเรา
เขา…
คอลัมน “ไต ตามทางธรรมะ ไตธรรมาสน”
(ขาวสดวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 หนา 31)

: เนื้อหา …ผมก็วา ตองดูพุทธประสงคสมัยพุทธกาล ..

ภิกษุณีสงฆก็คือภิกษุณีสงฆ ไมมีนิกายนั้น นิกายนี้ ..
ประเด็นของผม..อยูที่อยากเห็นพลังของสตรีไดมารับใช
พระศาสนา ชวยเผยแผพระศาสนามากกวา…สตรีก็
ชวยพระศาสนาไดเพียงเปน “แตว” รับใชพระ…
ตามหลักการและตามพุทธบัญญัตินั้นจะบวชก็
บวชได เพราะเหตุนี้พระศรีลังกาจึงไดฟนฟูการ
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บวชภิกษุณี อยาเถียงวา พระลังกาไมใชพระไทย ก็
มาจากแหลงเดียวกันนั่นแหละ ไทยเอาลังกาวงศ
มาจากลังกา ลังกาก็เอาสยามวงศไปจากไทย เขา
เห็นวามีโอกาสทําได เขาจึงไดฟนฟูภิกษุณีสงฆ…
สวนจะรับรองหรือไม เปนอํานาจหนาที่ของรัฐและ
คณะสงฆไทย ซึ่งเรามีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมายคณะสงฆ ฯลฯ อีกมาก…
“ภิกษุณี แมชี และสังคมไทย”
(บทความหนังสือพิมพมติชน วันที่ 21
พฤษภาคม 2544 หนา 6)

: เนื้อหา เสียงเรียกรองวาสังคมไทยควรมีเนื้อที่ทาง
ศาสนา
เปดใหแกนักบวชหญิงนั้นผมไดยินมานาน
หลายสิบปแลว บานเรามีแมชีที่คนจํานวนมากเขาใจวา
เปนนักบวช แตพิจารณาจากหลักการทางศาสนา
แมชีถือวาเปนเพียงอุบาสิกา.. แมชีจึงมีสถานะต่ํา
กวาตนในสายตาของพระสงฆ

“สิทธิสตรีทางศาสนา รากฐานของสิทธิ
ทั้งปวง”
(บทความหนังสือพิมพมติชน วันที่ 2 กรกฏาคม
2544 หนา 6)
: เนื้อหา …อยางไรก็ตาม พิธีอุปสมบทเปนเพียงรูป

แบบหนึ่งของพิธีกรรมที่มนุษยกําหนดขึ้นเทานั้น
ซึ่งสมาชิกของสังคมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงได และ
พิธีกรรมดังกลาวก็มิไดมีในครั้งพุทธกาล แตมา
เกิดขึ้นภายหลัง การขาดสูญของภิกษุณีเถรวาท
แตกตางกับการสูญพันธุของสายพันธุสัตว..ซึ่งไม
อาจกลับฟนคืนมาไดอีก…
ตัวอยางการรายงานขาวของหนังสือพิมพฝายคัดคาน
“เย็นไวโยม”
(คอลัมน “สํานักขาวหัวเขียว” หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 หนา 2)

: เนื้อหา …ลาสุดที่กําลังเปนขาวครึกโครม ก็คือ มีกลุม

นักวิชาการเรียกรองขอแกไข พ.ร.บ.สงฆใหผูหญิง
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สามารถบวชเปน “ภิกษุณี” อางวาไมควรกีดกันทาง
เพศสําหรับผูประสงคจะทําความดี ระวังมันจะบาน
ไมหุบนะโยม…ความจริงถาโยมผูหญิงมีจิตศรัทธา
จะสละตัวอุทิศใหพระศาสนาอยางจริงจังถึงไมบวช
เปนภิกษุณีก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดเหมือนกัน
“สามเณรี?”
(คอลัมน “ชักธงรบ” หนังสือพิมพไทยรัฐ
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2545 หนา 3)

: เนื้อหา ..ความเปนเถรวาท สงฆฝายไทยแตกตางจาก

นิกายอื่นก็อยูตรงนี้คือ เครงครัด ถือเอาวัตรปฏิบัติ
ตามพระวินัย เดินตรงแนวตามพระพุทธเจาถาย
ทอดกันไมเคยขาดตอน…ถือตามพระวินัย..ภิกษุณี
ไมมี..นี่คือที่มาของกฎหมายสงฆ ที่หามไมใหมีการ
บวชภิกษุณี ถาบวช ถือวาผิดกฎหมาย
“สังฆราชรับสั่งเด็ดขาด หามบวชหญิง
เปนภิกษุณี”
(แนวหนา วันที่ 2 มิถุนายน 2544 หนา 3)

: เนื้อหา ..หลังจาก แนวหนา ไดรับเอกสารดังกลาวแลว

ไดตรวจสอบไปยังฝายประชาสัมพันธของมจร.ก็ไดรับ
การยืนยันวา เปนพระดํารัสของสมเด็จพระสังฆราชฯ
จริงและอนุญาตใหมีการเผยแพร..โดยมีเนื้อหาดังตอไป
นี้ วันนี้จะขอเปนพระผูเฒา ที่ทันสมัย คือจะนําพระ
บัญชาขององคกรมหลวงชินวรสิริวัฒน มาอานให
ที่ประชุมพระสําคัญทั้งหลายฟง..พระบัญชานี้ทรง
ประกาศเปนลายลักษณอักษรลงวันที่ 18 มิถุนายน
2471 มีขอความดังนี้…ประกาศ หามพระเณรไมให
บวชหญิงเปนบรรพชิต …
“กรมการศาสนางัด พ.ร.บ.คณะสงฆ
ตอกย้ําชัดเจน ภิกษุณีหมดนานแลว”
(แนวหนา วันที่ 5 มิถุนายน 2544 หนา 5)

: เนื้อหา กรมการศาสนาชี้ขอกฎหมาย พ.ร.บ.คณะ

สงฆ
ไว..

ไมไดกลาวถึงภิกษุณีและรับรองสถานภาพ
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“อธิบดีศาสนาย้ําชัดยังไมรับรองภิกษุณี”
(เดลินิวส วันที่ 10 พฤษภาคม 2544 หนา 12) : เนื้อหา นายไพบูลย เสียงกอง อธิบดีกรมการศาสนา

กลาววา ..โดยความเห็นสวนตัวคิดวาไมสามารถรับ
รองได
เนื่องจากเรื่องนี้ไมมีการบัญญัติไวใน
พ.ร.บ. คณะสงฆ ขณะเดียวกันเทาที่ไดรับฟงจากผู
รูใหความเห็นตรงกันวาภิกษุณีไมมีมานานนับพัน
ปแลวและการบวชตามพระธรรมวินัยตองบวชโดย
พระอุปชฌายเทานั้น เพราะฉะนั้นเมื่อไมมีพระ
อุปชฌายและไมมีกฎหมายรองรับก็คงใหการรับ
รองไมได…สําหรับกรณีที่มีการขอตั้งวัดใหมแต
กรรมการศาสนาไมอนุมัตินั้น ไมใชเพราะกรมการ
ศาสนาไมสงเสริม แตเนื่องจากการตั้งวัดตองมีองค
ประกอบตางๆอยางถูกตองตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ
แตที่มีการเสนอขอตั้งวัดมานั้นไมไดเปนไปตามขอ
กฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีพระอยูเลยจึงไม
สามารถอนุญาตใหตั้งวัดได..
“ถาเกิดภิกษุณีจะมีผลกระทบอยางไร?”
(บทความหนังสือพิมพสยามรัฐวันที่ 30 – 31
กรกฎาคม และ 1 – 2 สิงหาคม 2544
หนา 21)
: เนื้อหา พระศรีปริยัติโมลี รองอธิการบดี ฝายกิจการ

ตางประเทศ มจร…โดยหลักการแลว สนับสนุนใหมี
การปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี แตการแสวงหา
สัจจธรรมนั้นถาจะใหไดผลดีจริง ๆ ก็ควรจะตอง
บวช การอยูครองเรือนปฏิบัติไดยาก การบวชเปน
พระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีเปนการดี เงื่อนไข
การบวชภิกษุณีในบานเราเปนสิ่งที่ทําไดยาก ฝาย
ภิกษุสงฆ และที่ทําไดยากยิ่ง ก็คือ ภิกษุณีสงฆ..ขอ
ตอบวา ทางคณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม นาจะ
ผลักดันใหมีกฎหมายรองรับสถาบันแมชีไทย และ
สถานภาพแมชี…
ถาถามวาถามีภิกษุณีจะมีผลกระทบอยางไร (ผูเขียน)ก็
ขอตอบวา มีหลายเรื่อง เชน ในเรื่องการนุงหม ศรัทธา
และการบริหารของคณะสงฆเอง
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การนุงหมนั้นตองเหมือนพระแนนอน โกนผม โกนคิ้ว
มองดูแลวแยกไมออก ผมเคยไปเห็นที่สํานักสันติอโศก
บานผมอยูแถวนั้น เห็นเขาหยอกลอกันแตไกล ๆ
เหมือนพระกําลังหยอกลอกันกับพระผูหญิง ผมเห็นแลว
ตกใจ คนที่ไมรู ไมเขาใจ ก็ทําใหศรัทธาแตกไดเหมือน
กัน…ฉะนั้นผมขอสรุปโดยยกเอาบทความที่เจาคุณพระ
ธรรมปฎก ทานไดเขียนไววา “การอนุญาตใหบวช
เปนเรื่องของพุทธบัญญัติ คณะสงฆ หรือ มส. ไมมี
สิทธิในการอนุญาต ไมมีอํานาจที่จะบวชให และ
การบวชตองสําเร็จดวยสงฆ 2 ฝาย ขณะนี้มีแตฝาย
พระสงฆ และตองมีอุปชฌายฝายสตรี ตลอดถึง
ภิกษุณีสงฆดวย แตขณะนี้ไมมี เมื่อไมมีก็บวชไม
ได”…ทางที่ดีผมเห็นวา เราควรจะสงเสริมสถาบัน
แมชีของเราที่มีอยูในปจจุบัน…
วิธีการตอกย้ําประเด็นหลักของหนังสือพิมพแตละฝาย คือ การเสนอถอยแถลง,
การเสนอทัศนคติ/ความคิดเห็นจากผูรูผูเชี่ยวชาญ,บทความ,ขาวโฆษณาและประชาสัมพันธ,ความ
คิดเห็นจากคอลัมนิสต และ บทบรรณาธิการ โดยวิธีการเหลานี้จะทํางานประสานไปในแนวทาง
หรือแนวคิดเดียวกัน คือ
• “ผูหญิงสามารถบวชเปนสามเณรี/ภิกษุณีได” ของ หนังสือพิมพฝายสนับสนุน
• “ผูหญิงไมสามารถบวชเปนสามเณรี/ภิกษุณีได” ของหนังสือพิมพฝายคัดคาน
การรายงานขาวของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฝาย จะเห็นไดวา หนังสือพิมพฝายคัดคาน
จะรายงานขาวนอยกวาหนังสือพิมพฝายสนับสนุน เพราะหนังสือพิมพฝายคัดคานมีความคิดเห็น
เชนเดียวกับมติของคณะสงฆที่เห็นวาการบวชของสามเณรีธัมมนันทาขัดกับพระวินัยของสงฆ
นิกายเถรวาทแบบไทย อีกทั้งในชวงหลัง ๆของ “ภาคภิกษุณีพิพาท” สามเณรีธัมมนันทาไดยุติการ
ใหสัมภาษณ
“ที่อาตมาไมใหสัมภาษณ ไมใชเพราะเบื่อหนายแตเปนเพราะไดพูดในสิ่งที่ควร
พูดไปหมดแลว แตตอไปจะพูดเรื่องธรรมะ คือ ถาใครมีปญหาทางธรรม ก็ยินดีตอบเพราะเปนหนา
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ที่ของนักบวชที่ชวยเหลือใหความกระจาง…สําหรับเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้น อาตมาก็ปฏิบัติเปน
ปกติทุกวัน ก็เปนการปฏิบัติเพื่อดูจิตใจตนเอง มันเปนการเคลื่อนไหวภายใน ไมใชเรื่องที่จะปาว
ประกาศงาย ๆ และไมใชของที่ใครจะตัดสินไดเพียงแคดูจากภายนอกเทานั้น” (สามเณรีธัมมนัน
ทา,สัมภาษณ)
การหยุดการใหสัมภาษณของสามเณรีธัมมนันทา นอกจากหยุดความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณขาวแลวยังมีผลทําใหขาวลดระดับความนาสนใจลง ประกอบกับเหตุผลที่กลาวไว
ขางตนวาหนังสือพิมพฝายคัดคานมีความเห็นตามมติของคณะสงฆที่ไมเห็นดวยกับการฟน
สามเณรี/ภิกษุณีในประเทศไทย
ดังนั้นการรายงานขาวและการใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
“ภิกษุณี” จึงลดนอยลงตามความนาสนใจของขาวสามเณรีธัมมนันทา
“ในเมื่อทางคณะสงฆชั้นผูใหญ ไดมีมติออกมาแลววา ไมสามารถรับรองการบวช
ของสามเณรีธัมมนันทา เรื่องก็จบ ยังมีขาวอื่นที่นาสนใจกวา เชนตอนนี้เรื่องการรางพระราช
บัญญัติสงฆฉบับใหม มีความสําคัญมากกวา…ก็ควรที่จะหยิบออกมารายงานขาวใหประชาชนดี
กวา ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองขึ้นอยูกับโตะขาวอีก วาจะเลือกหยิบประเด็นไหน แตตอนนี้คือทางหนังสือ
พิมพใหติดตามเรื่องการรางพระราชบัญญัติสงฆฉบับใหมนี้อยู…”(เกรียงไกร ภูระยา,สัมภาษณ)
ตลอดทั้งถอยแถลงของแหลงขาวที่ทางหนังสือพิมพฝายคัดคานนํามาใชอางถึง
เปนถอยแถลงของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจการปกครองทั้งทางฝายรัฐและฝายสงฆ ดังนั้น
เปนเรื่องปกติที่ประชาชนสวนใหญจะเขาใจเหตุการณและเลือกที่จะรับฟงคําประกาศหรือคําชี้แจง
ของกลุมผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตอเรื่องนี้มากกวาถอยแถลงตาง ๆ จากทางฝายสนับสนุน
สามเณรีธัมมนันทา ซึ่งเปนสาเหตุอีกขอหนึ่งที่หนังสือพิมพฝายคัดคานไมเห็นความจําเปนที่จะ
ตองติดตามการรายงานขาวนี้เพื่อมานําเสนอใหกับผูอานมากนัก อีกทั้งถอยแถลงของกลุมผูมี
อํานาจในการปกครองทั้งฝายรัฐและฝายสงฆ อาทิ สมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆชั้นราชาคณะ
มหาเถรสมาคม เจาอาวาสจังหวัด อธิบดีกรมการศาสนา ฯลฯ ถอยแถลงจากบุคคลเหลานี้ก็
สามารถตอกย้ําใหประเด็นหลักที่หนังสือพิมพนําเสนอนั้นไดรับความนาเชื่อถือ และมีน้ําหนักที่จะ
ทําใหประชาชนมีความคิดเห็นคลอยตามไปกับหนังสือพิมพไดเพียงพอแลว
“…โดยธรรมเนียมหรือโดยยึดติดประเพณีมันก็ตองเชื่อตามสมเด็จพระสังฆราช
หรือมหาเถรสมาคม ใชไหม ไมงั้นอยางผมรูสึกวาผมอยากจะบวช ก็ไมตองมีพระอุปชฌาย ไมตอง
มีอะไรก็บวชได โดยอางเรื่องเสรีภาพหรือเรื่องอะไรอยางนี้ก็บวชได…
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…บางทีก็ตองใหความเคารพตอองคกรหลักนะ อยางที่บอก ก็เชื่อใครไมไดก็ตอง
เชื่อสมเด็จพระสังฆราช เพราะทานเปนสมเด็จสงฆ ซึ่งกวาจะไดเปนตรงจุดนี้ได ยากนะ และ
สมเด็จพระสังฆราชเปนตําแหนงที่พระมหากษัตริยเปนผูวินิจฉัย…และถาคนขอมูลดูกลับไป 20
หรือ 30 ป ไมเคยมีพระชั้นราชาคณะทําผิด การที่ทานเหลานี้กาวเขามาสูตําแหนงนี้ได จะตองมี
ความสามารถที่เปนประจักษแกสายตาประชาชน…และไมมีความเคลื่อนไหวของธัมมนันทา ขาว
ก็หยุดนิ่ง เมื่อขาวหยุดนิ่งก็ไมใชขาว เพราะขาวควรจะมีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ผูอานไม
ตองการอานขาวที่เหตุการณซ้ําไปก็ซ้ํามา ตลอดทั้งมีขาวที่มีความสําคัญและนาสนใจกวาขาว
ธัมมนันทาอีกมากมายที่หนังสือพิมพตองรายงาน…” (เกรียงไกร ภูระยา,สัมภาษณ)
ในทางตรงกันขาม หนังสือพิมพฝายสนับสนุน เห็น “สาระสําคัญ” ในเหตุการณ
ขาวการบวชของสามเณรีธัมมนันทา กลาวคือ หนังสือพิมพฝายสนับสนุนเห็นวาเรื่องการบวชได
ของผูหญิงเปนเพียงประเด็นหนึ่งในสิทธิเสรีภาพของผูหญิงที่สามารถพึงกระทําไดและเปนเรื่องที่
ถูกตองไมขัดกับกฎใดๆ ของประเทศ ถาจะขัดก็เปนการขัดในเรื่องของความเชื่อและคานิยมหลัก
ของสังคมซึ่งไมไดมีบทลงโทษใดและสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเห็นวาสถานการณของสังคม
เปลี่ยนไปเพื่อปรับการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป อยางเชน ปจจุบันมีผู
หญิงที่ใหความสนใจกับเรื่องทางศาสนามากขึ้น แตสถานที่และบุคลากร(วัดและพระภิกษุสงฆ)ที่
ใหความรูในสวนนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลง ดังนั้นก็ควรที่จะชวยกันคิดเพื่อแกไขและหาทาง
ออก ซึ่งการมีพระผูหญิงและสถานที่สําหรับผูหญิงโดยเฉพาะก็เปนเรื่องที่ดี ควรสนับสนุน หรือ
ควรเปดโอกาสใหผูหญิงไดใชความสามารถซึ่งมีเทาเทียมกับผูชายไดมีบทบาทที่มากขึ้นหรือสูงขึ้น
ในพื้นที่ทางดานศาสนา เมื่อพื้นที่ที่เขายากอยางพื้นที่ทางดานศาสนาไดเปดโอกาสใหกับผูหญิงได
ไปยืนอยูบนพื้นที่นี้ได เรื่องตาง ๆที่ผูหญิงถูกกดขี่ดวยคานิยมและความเชื่อหลักของสังคมอาจจะ
ไดรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาแตกอน และเหตุผลขอนี้คือ “สาระสําคัญใหญ” ที่
หนังสือพิมพฝายสนับสนุนเล็งเห็น (อภิชาต ศักดิเศรษฐ และ อรุณี มุศิริ , สัมภาษณ ) ดังนั้นแม
เหตุการณการเคลื่อนไหวจะลดนอยลงหรือหยุดนิ่ง แตหนังสือพิมพยงั คงรายงานขาวอยูสม่ําเสมอ
ซึ่งเปนการตอกย้ําเพื่อกระตุนเตือนผูอานใหเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ โดยการยกบทความจากผูรูผู
เชี่ยวชาญทางดานนี้มาชวยสงเสริมความคิดของผูอานใหเห็นความสําคัญและประโยชนที่สังคมจะ
ไดรับในการชวยกันสนับสนุนฟนฟูใหมีภิกษุณีในประเทศไทย
“มติชนใหความสําคัญกับการที่ผูหญิงสามารถที่จะบวชไดเพราะเรามองในแงเสรี
ภาพในการนับถือศาสนา ตลอดทั้งในชวงนี้อยูในชวงของการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ
ระเบียบของสงฆ…มีการปฏิรูปองคกรสงฆอยู หรือมีการถกเถียงกันภายในสงฆ แลวในรัฐ
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ธรรมนูญก็มีการกําหนดเรื่องความเสมอภาคในการนับถือศาสนาไว เราก็มองจุดนี้เปนหลัก และ
เมื่อมามองเรื่องสิทธิของผูหญิงในการเขาถึงศาสนา จะพบวาผูหญิงเขาถึงศาสนาไดยาก ในเกือบ
ทุกศาสนา ผูหญิงจะถูกกีดกันใหเปนแคสาวกหรือผูนับถือศาสนาเทานั้นเอง แตวาการเขาไปมีสวน
รวมในแงปฏิบัติธรรม หรือเขาไปเปนผูนําในศาสนาแทบจะไมมี พระก็เปนผูชาย บาทหลวงก็เปนผู
ชาย โตะอิหมามก็เปนผูชาย จะเห็นไดวาผูหญิงไมมีบทบาท แตวาสังคมไทยซึ่งเปนสังคมพุทธ
อะไรที่เราเรียกรองสิทธิเสรีภาพของสตรี เรากลับไปกีดกันก็ไมนาจะเปนแนวทางที่ถูก เมื่อมีคน
กลุมหนึ่งคิดเรื่องที่จะบวชแลวก็ทําการบวชเพราะพวกเขาเห็นวามันไมไดเสียหายอะไร ดังนั้นก็นา
ที่จะสนับสนุนใหเขา…” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ,สัมภาษณ)
“หลังจากอาทิตยฯไดเสนอขาวออกไป 100 เปอรเซ็นตของจดหมายที่สงเขามา
สวนใหญดีใจที่จะมีผูหญิงเปนนักบวช ตลอดทั้งบางคนมีการโทรเขามาสอบถามทางไปวัตร หรือ
กิจกรรมของวัตร…จึงตองทําใหตองไปวัตร ไปหาหลวงแมหรือลูกศิษยทาน… เพื่อไปหาขาวมา
รายงานใหกับผูอาน…และตอบคําถามใหกับผูอานที่มีความตองการรูเรื่องภิกษุณีและอยากเห็น
สังคมไทยมีภิกษุณี” (อรุณี มุศิริ,สัมภาษณ)
4. สัดสวนของการนําเสนอ
การรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทาทั้งในภาค “ภิกษุณีรายวัน” และ “ภิกษุณี
พิพาท” ที่ผูวิจัยไดเสนอไวในหัวขอการออกขาวซ้ํา จะเห็นไดวา ปริมาณและตําแหนงของการนํา
เสนอที่หนังสือพิมพใหแตละฝายนั้นไมเทาเทียมกัน แมวาจะมีการเปดพื้นที่ใหกับฝายที่หนังสือ
พิมพของตนไมใหการสนับสนุน แตนั่นเปนเพราะหลักการการทําขาวที่วาขาวใดมีความขัดแยงเกิด
ขึ้น หนังสือพิมพควรนําเสนอขอเท็จจริงของทั้งสองฝายไปสูสายตาผูอาน แตการใหน้ําหนักในเรื่อง
การใหปริมาณและตําแหนงที่เทาเทียมกันหรือไมนั้น เปนเรื่องของจรรยาบรรณและอุดมการณทาง
วิชาชีพของหนังสือพิมพและคนทําขาวที่ตองมีจิตสํานึกและระลึกไดดวยตัวคนทําขาวและหนังสือ
พิมพฉบับนั้น ๆ เอง (สรุปจากคําสัมภาษณของทุกกลุมที่ผูวิจัยไดไปทําการสัมภาษณ)
จากคําสัมภาษณของกลุมหนังสือพิมพ พบวา ปริมาณของขาวที่ถูกนําเสนอจะ
มากหรือนอย และตําแหนงของขาวจะถูกวางไวที่หนาใดนั้น จะสอดคลองกับความมาก/นอยของ
คุณคาขาวที่ปรากฏอยูในขาวนั้น

126

“ขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันหนึ่ง ๆ นั้นมีมากมาย กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพจะตองคัดเลือกขาวที่เปนที่สนใจของประชาชนมาเสนอ และกองบรรณาธิการยังตอง
วินิจฉัยคุณคาของขาวเหลานั้นวาขาวใดมีคุณคาของขาวสูงเปนที่สนใจของประชาชนผูอานเปน
พิเศษ ขาวนั้น ๆ ยอมถูกคัดเลือกนํามาลงในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ ,
สัมภาษณ)
“…ปกติแลวขาวหนาหนึ่งยอมเปนขาวที่มีความสําคัญและคุณคาของขาวมากที่
สุด …” (พลพิบูล เพ็งแจม ,สัมภาษณ)
“หนังสือพิมพแตละฉบับยังมีความแตกตางกันในการนําเสนอ ขาวใหญในหนา
หนึ่งของหนังสือพิมพฉบับหนึ่งอาจจะกลายเปนขาวเล็ก ๆ ในหนาหนังสือพิมพอีกฉบับหนึ่ง หรือ
อาจไมไดรับความสนใจเลยก็ได ในขณะที่ขาวบางขาวก็ไดรับความสนใจจากหนังสือพิมพแตละ
ฉบับเหมือน ๆ กัน นั้นก็ขึ้นอยูกับคุณคาขาวของขาวนั้นวามีมากนอยเทาใด” (เกรียงไกร ภูระยา ,
สัมภาษณ)
คุณคาของขาว (มาลี บุญศิริพันธ, 2526:22) หมายถึงคุณลักษณะที่ทําใหขาวนั้น
ๆ เปนขาวที่ดี โดยการวินิจฉัยคุณคาของขาวนั้น ผูที่ทํางานในหนังสือพิมพอยางเชี่ยวชาญจะ
สามารถเห็นคุณคาของขาวตาง ๆ ไดโดยงาย ซึ่งเปนการเรียนรูดวยประสบการณ
ขาวที่ดีและมีคุณคาขาวสูงจะตองมีความสําคัญ ( significance ) และความนา
สนใจ ( interest )
ความสําคัญ หมายถึงแนวโนมของสถานการณหรือเหตุการณที่จะมีผลกระทบ
กระเทือนตอความเปนอยูและชีวิตของบุคคลในสังคม
คุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ หัวหนาขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพมติชน ไดกลาววา
ความสําคัญของขาวสามเณรีธัมมนันทา คือ สิทธิเสรีภาพที่ผูหญิงสามารถมีบทบาททางศาสนาได
เทาเทียมกับผูชาย หรือ สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลที่พึงกระทําไดตามรัฐธรรมนูญไทยหรือจากบท
บรรณาธิการแถลงของขาวอาทิตยวิเคราะหรายสัปดาห ปที่ 23 ฉบับที่ 1172 : 7- 13 มิถุนายน
2544 , หนา 6 ที่ยังคงเสนอขาวนี้อยูเพราะเห็นสาระสําคัญที่อยูในขาวภิกษุณี ( รายละเอียดของ
บทบรรณาธิการนี้อยูที่หนา 85 – 86 )
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ความคิดเห็นของหนังสือพิมพฝายคัดคานที่มีตอขาวสามเณรีแตกตางจากความ
คิดเห็นของหนังสือพิมพฝายสนับสนุน ดังนี้
“…เมื่อผูหญิงไทยคนหนึ่งบวชเปนสามเณรีเปนครั้งแรกในประเทศไทย…และนุง
เหลืองหมเหลืองคลายกับพระไทย จึงมีเสียงวิจารณวาเปนการกระทําที่ถูกตองตามพระธรรมวินัย
หรือไม และคณะสงฆไทยจะรับรองการบวชนี้หรือไม
คณะสงฆไทยคงจะไมรับรองการบรรพชาสามเณรีครั้งนี้อยางแนนอน เพราะคณะ
สงฆเคยมีคําสั่งหามพระเณรทุกนิกายบวชผูหญิงเปนบรรพชิต เปนคําสั่งตั้งแต พ.ศ. 2471 โดยยึด
หลักพระพุทธานุญาตที่วา การบรรพชาเปนสามเณรี จะตองมีภิกษุณีที่บวชมาตั้งแต 12 พรรษา
ขึ้นไปเปนผูบวชให สวนภิกษุณีตองบวชทั้งจากฝายภิกษุและภิกษุณีแตเมืองไทยไมมีภิกษุณีมา
หลายรอยป
เปนอันวาคณะสงฆไทยซึ่งมีแตพระภิกษุลวน ๆ จึงไมสามารถบวชผูหญิงเปน
สามเณรี หรือเปนภิกษุณีได…
ในทางพระพุทธศาสนา ถือวามนุษย ไมวาจะเปนชายหรือหญิง มีสิทธิเทาเทียม
กัน ผูปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไมวาจะเปนหญิง หรือชาย ยอมบรรลุธรรมหรือหลุด
พนจากความทุกขไดเทาเทียมกัน ในสมัยพระพุทธกาล คณะบรรพชิต หรือนักบวช จึงมีทั้งพระ
ภิกษุและภิกษุณี และตางก็บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันตทั้งสองฝาย แตนาเสียดายที่เมืองไทยไมมี
ภิกษุณี จึงไมอาจสืบทอดตอไปได
ในดานกฎหมายบานเมือง รัฐธรรมนูญทุกฉบับ รวมทั้งฉบับปจจุบัน รับประกัน
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ตลอดจนนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในศาสนามีเสรีภาพในการ
ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ หรือ พิธีกรรมที่เชื่อถือ แมคณะสงฆไทยจะไมรับรองการบวชเปน
บรรพชิตหญิง เพราะถือวาขัดตอพระธรรมวินัย แตก็คงจะไมขัดขวาง ถาหากผูหญิงไทยจะไปบวช
ตามพิธีของนิกายประเทศอื่น…เรื่องนี้คอนขางจะละเอียดออน และอาจกระทบทั้งชาติและศาสนา
…” (บทบรรณาธิการหนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2545 หนา 3)
“…อยางกรณีสามเณรีธัมมนันทาหรือวัตรทรงธรรมกัลยาณีเนี่ย บางทีก็พูดยาก
ที่ใชความรูสึกของคนธรรมดาไปวิพากษวิจารณกัน ไปหาวาพระสงฆไทยลาหลัง ไมเปดกวาง กด
ขี่ทางเพศ อะไรอยางนี้ มันไมไดนะ หรือพระชั้นผูใหญ ทานก็มีวัตรปฏิบัติของทานอีกแบบหนึ่ง
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สวนตอนบวชสามเณรีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ( บวชสามเณรีธัมมรักขิตา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2545 ,ผู
วิจัย ) ก็เพื่อตองการพิสูจนศรัทธาอีกแบบหนึ่ง อีกทั้งเหตุการณนี้เกิดขึ้นชวงสังคมเสื่อม พระไมได
รับความศรัทธา แตก็ไมใชวาพระจะเสื่อมหมดทุกรูป ทานก็ยังมีหลักการอยู สามเณรีบางครั้งก็
คลาย ๆ กับการออกมาแสดงความทาทายอํานาจสงฆ เปนขาวที่ออกมาดูกาวหนาหนอย ทาทาย
อํานาจสงฆ เปนผูจุดประกายใหกับผูหญิงใหเขามารับใชพุทธศาสนา เปนเรื่องการออกมาตอสู แต
ก็ตองมีความเคารพตอองคกรหลัก ก็อยางที่บอกตั้งแตตอนแรกวา เมื่อเชื่อใครไมไดก็ตองเชื่อ
สมเด็จพระสังฆราช…” ( เกรียงไกร ภูระยา,สัมภาษณ )
หรือความคิดเห็นคุณปรีชา สุวรรณ ทัต คอลัมนิสตประจําคอลัมน ปรีชา ’ ทัศน
หนา 2 ของหนังสือพิมพแนวหนา ที่แสดงความคิดเห็นไมเห็นดวยทุกครั้งเมื่อเขียนเรื่องภิกษุณี
ดวยเหตุผลที่วา เรื่องการบวชควรจะยึดพระธรรมวินัย ไมใชรัฐธรรมนูญ
ฉะนั้นความสําคัญที่หนังสือพิมพฝายคัดคานมีตอขาวสามเณรีธัมมนันทา คือ ไม
เห็นดวยกับการตัดสินใจออกบวชของสามเณรีธัมมนันทาและไมยอมรับถาผูหญิงจะมาบวชใน
สถานะสามเณรี/ภิกษุณี หรือจะยอมรับไดเมื่อเปนการบวชของนิกายอื่นซึ่งไมใชนิกายเถรวาทแบบ
ไทย
ความนาสนใจ หมายถึงคุณลักษณะของขาวที่ผูอานมีความตั้งใจและตองการ
จะอานมากที่สุด ตัวอยางกรณีขาวฟนพิธีบรรพชาสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ 2545 ที่ผานมาเปนเหตุการณขาวที่ตอเนื่องมาจากขาวสามเณรีธัมมนันทา คือ หลัง
จากภาค “ภิกษุณีพิพาท” สามเณรีธัมมนันทาหยุดการใหสัมภาษณ ดังนั้นเหตุการณขาวขาดความ
เคลื่อนไหว หนังสือพิมพสวนใหญไมไดรายงานขาวหรือรายงานขาวนอย จนกระทั่งมาถึงเหตุ
การณการบวชสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ขาวนี้จึงไดรับความสนใจจากหนังสือพิมพอีกครั้ง
หนึ่ง
ความนาสนใจของขาวฟนพิธีบรรพชาสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี มีดังนี้
• ความรวดเร็ว ( Immediacy ) ความรวดเร็วในการรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้น
ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นสด ๆ รอน ๆ มักจะไดรับความสนใจเปนพิเศษจากประชาชน และเปนการ
แสดงถึงความเหนือกวาหนังสือพิมพคูแขงในเรื่องของการไดขาวมากอน ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่
หนังสือพิมพฉบับอื่น ๆ อาจจะตัดสินใจไมรายงานขาวนี้ หรือใหความสนใจตอขาวนอยลง นั่นคือ
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ผลที่ทําใหปริมาณและตําแหนงที่หนังสือพิมพแตละฉบับจะนําเสนอมีความแตกตางกัน ดังจะเห็น
ไดจากกรณีหนังสือพิมพสยามรัฐและเดลินิวสที่เสนอเปนขาวเล็กภายในฉบับ
แตสาระความ
สําคัญในการสนับสนุน/คัดคานผูหญิงบวชของหนังสือพิมพแตละฉบับ ยังคงไมเปลี่ยนแปลง
หนังสือพิมพมติชนเปนหนังสือพิมพที่รายงานขาวนี้กอนหนังสือพิมพฉบับอื่น คือ
รายงานวันเดียวกันกับเหตุการณการบรรพชาครั้งนี้ จึงเปนเหตุใหมติชนวางขาวนี้ไวที่หนาหนึ่ง มี
พาดหัวขาวหลักดวยอักษรหนาและตัวใหญและรูปวัตรทรงธรรมกัลยาณีซึ่งเปนสถานที่การ
บรรพชาครั้งนี้มาประกอบขาว สําหรับพื้นที่ในสวนของเนื้อหา พื้นที่ทั้งหมดเปนขอเท็จจริง/ขอมูล/
คําพูดของทางฝายสนับสนุน ดังจะเห็นได ดังนี้
การรายงานขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพมติชนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2545
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สวนเนื้อหา
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• ความเราอารมณ ( Human – Interest ) ขาวที่สามารถทําใหผูอานเกิดความ

รูสึกรวมทางอารมณไปกับบุคคลในขาวดวย เชน เห็นใจ เขาใจ อยากชวยเหลือ ซึ่งเหตุการณเหลา
นี้อาจจะเกิดขึ้นไดกับทุกคนในวันใดวันหนึ่ง และทําใหผูอานเกิดความสนใจใครรู กรณีขาวฟนพิธี
บวชสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ความสนใจ ใครรูของผูอานตอเนื่องมาจากขาวสามเณรี
ธัมมนันทาในชวง “ภาคภิกษุณีพิพาท”
ดวยเหตุที่ขาวการฟนพิธีบวชสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีเปนขาวที่ตอเนื่อง
มาจากขาวสามเณรีธัมมนันทา ดังนั้นหนังสือพิมพทุกฉบับเลือกที่จะติดตามและรายงานขาวนี้
โดยใหเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับ ยกเวนหนังสือพิมพสยามรัฐ กับ หนังสือ
พิมพเดลินิวสที่เลือกขาวนี้เปนขาวขนาดเล็กในฉบับ
หนังสือพิมพสยามรัฐรายงานขาวนี้เพียงวันเดียว คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2545
หนา 20 - - หนาการศึกษา /วิทยาการของหนังสือพิมพสยามรัฐ และพื้นที่ในเนื้อหาขาวเปนของ
ฝายคัดคาน ดังจะเห็นได ดังนี้
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สําหรับเดลินิวสรายงานขาวนี้เพียง 2 วัน คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2545 หนา 14
แมเนื้อหาขาวมีการเปดพื้นที่ใหกับฝายสนับสนุน ( ในสวนที่ขีดเสนใต ) แตปริมาณที่ใหนอยกวา
ฝายคัดคาน และอยูในลําดับทายสุดของเนื้อหาซึ่งเปนสวนที่มีระดับความสําคัญนอยสุด อีกทั้ง
การพาดหัวขาวเปนการพาดหัวขาวที่สรุปสาระสําคัญใหกับฝายคัดคาน ดังจะเห็นได ดังนี้

สวนวันที่ 12 กุมภาพันธ 2545 หนา 13 การนําเสนอขาวก็ยังคงใหน้ําหนักและ
ความสําคัญไปที่ฝายคัดคาน และไมเปดพื้นที่ใหกับทางฝายสนับสนุน สาระสําคัญในพาดหัวขาวก็
ใหน้ําหนักไปที่ฝายคัดคานเชนเดิม ดังจะเห็นได ดังนี้
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เหตุผลอีกขอหนึ่งที่หนังสือพิมพใหความสนใจรายงานเหตุการณนี้เพราะสื่อ
โทรทัศนไดเสนอขาวนี้ในชวงขาวภาคค่ํา ดังนั้นประชาชนที่ไดชมขาวนี้ผานสื่อโทรทัศนตองมีความ
สนใจ ใครรูรายละเอียดมากกวาที่ไดรับฟงหรือไดรับชมจากโทรทัศน และหวังที่จะหารายละเอียด
เพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ เพราะหนังสือพิมพสามารถใหรายละเอียดของขาวไดดีกวาสื่อโทรทัศน
ซึ่งขอไดเปรียบในเรื่องพื้นที่บนหนาหนังสือพิมพและการนําเสนอที่ไมตองขึ้นอยูกับเวลาเหมือนเชน
ขาวโทรทัศน หนังสือพิมพจึงสามารถใหรายละเอียดของขาวไดดีกวาสื่อโทรทัศน ( รุจน โกมลบุตร,
2540: 2)
พบวา หนังสือพิมพฝายสนับสนุนมีการเปดพื้นที่ใหกับการรายงานขาวนี้อยางเต็ม
ที่ ทั้งในสวนขาวหนา 1 ขาวหนาใน คอลัมน บทความ บทบรรณาธิการ และภาพประกอบขาว
ในสวนเนื้อหาพื้นที่เกือบทั้งหมดเปนขอเท็จจริง/ขอมูล/ถอยแถลงของทางกลุมสนับสนุน ดังตัว
อยาง ตอไปนี้
หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน วันที่ 12 กุมภาพันธ 2545 ขาวหนา 9
พาดหัวขาว
พาดหัวขาวรอง
ความนํา

“เปดใจธัมมรักขิตา”
สามเณรีรูปแรกที่บวชในไทย
สามเณรีธัมมรักขิตา สามเณรีรูปแรกที่บวชในประเทศไทยทามกลาง
ภิกษุสงฆจากตางประเทศเปดใจบวชเพื่อสืบพุทธปณิธาน ชายหญิงลวน
มีสิทธิ์เปนพระอรหันตไดเทากัน ดานพระมโน เมตตานันโทชี้ ไมผิดพระ
ธรรมวินัย แตยังไมมีกฎหมายรองรับ

เนื้อหา

นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรประเทศไทยที่มีคณะภิกษุณี
สงฆจากตางประเทศ…………………………………………………
พระภิกษุณีสัทธา สุมนา ไดเปดเผยเปนภาษาผานลามคือ
สามเณรีธัมมนันทา (ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห) เจาอาวาสวัตรทรงธรรม
กัลยาณี………………………………………………………………
สามเณรีธัมมรักขิตาไดเปดใจหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีบรรพชาวา
…………………………………………………………………….
ทางดานพระมโน เมตตานันโทแหงวัดราชโอรส ซึ่งไดรับนิมนต
ใหมารวมโมทนาและแสดงธรรมในพิธีบรรพชาสามเณรีไดกลาววา……
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หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวันวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545
ขาวหนา 1 และ หนา 2 ทั้งหนา
พาดหัวขาว
พาดหัวขาวรอง

ความนํา

เนื้อหา

“๗๕ ปที่รอคอย ‘สิทธิสตรี’ ‘หลวงแม’ สูไมถอย ยึดพุทธบริษัท ๔
สืบศาสนา”
• ‘พระพยอม’ สนับสนุน ‘หญิง’ บวช
• พ.ร.บ. ๒๔๗๑ ตนเหตุสูญภิกษุณีไทย
• ยอนรอยพระอาจารย ‘ธัมมนันทา’
“ภิกษุณี” สืบทอดพระพุทธศาสนาอุบัติจริงหรือ ? กับการรอคอยมานาน
๗๕ ป ที่ถูกกดขี่ “สิทธิสตรี” ในสังคมพุทธบนดินแดนสยามแหงนี้ “ธัมม
นันทา” หรือ “รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห” จุดประเด็นขึ้นจนเกิดกระแส
เสียงแตกเปน ๒ ฝาย “เห็นดวย – คัดคาน” วันนี้พิธีบรรพชา “ธัมม
รักขิตา” ตอกย้ําชัดสังคมพุทธแลววาเริ่มเห็นพองกับ “หลวงแม”!
นับเปนประวัติศาสตรหนาหนึ่งของชาติไทยที่เกิดอุบัติการณขึ้น
ในวงการ “ดงผาเหลือง” …………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
หลังจากพิธีบรรพชาสามเณรี “ธัมมรักขิตา” ผานพนไปไดเพียง
ชั่วขามคืน กระแสตานไดปะทุดังสนั่นขึ้น เริ่มจากเมื่อตอนสายของวันที่
11 กุมภาพันธ 2545 พระเทพคุณาภรณ เจาคณะจังหวัดนครปฐม…
กลาววา เปนการบวชที่ไมถูกตองและผิดระเบียบผิดกฎของสงฆ
ไทย
นอกจากนี้ยังตั้งขอสังเกตการใชชื่อสถานที่วา “วัตรทรง
ธรรมกัลยาณี” มีเจตนาเลียนแบบคําวา “วัดของสงฆ”…………..
เปนที่นาสังเกตวา คณะผูคัดคานการบวช “ภิกษุณี”
…………………………………………………………………………..
กอนหนา “พระภิกษุณีสงฆ” มีการบวชเปนที่แพรหลายทั้งใน
ญี่ปุน ไตหวัน……………………………………………………………..
กระนั้น ทางการก็ไดคัดคานเนื่องจากเกรงวา สตรีเพศจะทําให
พระสงฆ (ชาย) เกิดปญหาในการครองเพศบรรพชิต…ดังนั้นประเทศ
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ไทยจึงตราเปน พ.ร.บ. คณะสงฆ พ.ศ. 2471………………….ถือเปน
การปดกั้นสตรีเรื่อยมาจวบจนปจจุบัน
การปดกั้นสิทธิสตรีไทยในการบวช…………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
ภาพแสดงการนําเสนอขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545
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ภาพแสดงการนําเสนอขาวในพื้นที่ขาวหนา 2 ของหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน
ประจําวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545
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บทบรรณาธิการ หนา 3
(หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน ประจําวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 )

“พระพุทธเจา” ประกาศเผยแผพระพุทธศาสนา โดยประดิษฐานไวที่พุทธบริษัท ๔ อันไดแก ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เพื่อความยั่งยืนชั่วกาลนิรันดร
“ภิกษุณี” ดับสูญไปจากประเทศไทยดวยขอจํากัดความเปน “สตรีเพศ” ที่ตองอยูใตอาณัติของ
“บุรุษเพศ” และมีการตรา พ.ร.บ. คณะสงฆ ๒๔๗๑ ออกมากําหนดหาม
๗๕ ปที่ผานไป ณ วันที่มีการบรรพชา “สามเณรีธัมมรักขิตา” ที่จังหวัดนครปฐม และเปนยุคที่
“สิทธิสตรี” มีการกลาวถึงพรอมกับคําวา “เสมอภาค” จึงเปนเรื่องที่นาคิด
คอลัมน “เม็ดทราย ในภูเขา” หนา 4
(หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน ประจําวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 )

“ถึงเวลามีพุทธบริษัท ๔ ครบในสังคมไทย”
วันหนึ่งผมไดเดินทางไปที่ “วัตรทรงธรรมกัลยาณี” เพื่อจะไปแสดง “ความเคารพ”
ตอผูหญิงคนหนึ่งที่อยูในผานุงหมสีเหลืองเชนเดียวกับ “พระภิกษุ”
“อาจารยฉัตรสุมาลย กบิลสิงห” คือชื่อเดิมของ “สามเณรีธัมมนันทา” ซึ่งไดเดิน
ทางไปบวชมาจากประเทศศรีลังกา กระแสการบวชของ “อาจารยฉัตรสุมาลย” ไดรับการตอตาน
พอสมควรจาก “คณะสงฆ” และผูคนในสังคมไทย ดวยเหตุผลงาย ๆ คือ “ภิกษุณี” ไมมีใน
ประเทศนี้
เมื่อเดินทางไปถึงไดพบกับ “ผูหญิง” คนหนึ่งนั่งเปนสงาในผานุงหมสีเหลืองเชน
เดียวกับ “พระภิกษุสงฆ” ทั้งหลาย กอนจะกมลง “กราบ” ผมเกิดอาการ “ชะงัก” และถามตัวเอง
วา จะ “กราบ” ผูหญิงคนนี้ในฐานะอะไร?
“สตรีสูงอายุ หรือวาสาวกของพระพุทธเจา” ?
จากนั้นก็ “กมลงกราบโดยไมลังเล” ในฐานะที่ทานเปน “สาวกของพระพุทธเจา”
เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบที่จะชวยกันเผยแผธรรมะของพระบรมศาสดา “นําพาผูคนพนจากกอง
ทุกข” เพราะสรุปไดวา “ฐานะและเพศ” ไมใชเครื่องมือที่จะแบงชั้นกีดกันไมใหใครมารับใชพระ
ศาสนา ยิ่งพิจารณา “ความตั้งใจ” และ “วัตรปฏิบัติ” บวกกับ “ความรูในพุทธศาสนา” ก็นับไดวา
ทานก็เปน “พระดี” องคหนึ่ง ในขณะที่เพศชายทั้งหลายที่ถือตัววามี “สิทธิ์บวช” เปนสาวกของ
ศาสนาอยางชอบธรรมนั้น มีมากมายที่บวชเขามากอกรรมสรางความเสื่อมใหพระศาสนา
ถึงเวลาแลวครับ ที่เราจะมี “พุทธบริษัท 4” ครบในสังคมไทย!
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สําหรับการรายงานขาวของหนังสือพิมพฝายคัดคาน ก็ไดเสนอเปนขาวหนาหนึ่ง
มีคอลัมน บทความ และภาพประกอบเชนเดียวกัน แตพื้นที่สวนใหญเปนขอเท็จจริง/ถอยแถลง/
ทัศนคติ ที่ไมเห็นดวยกับการฟนพิธีในครั้งนี้ หรือบางฉบับไมไดสนใจกับขาวนี้ก็นําเสนอเปนขาว
เล็กขางในฉบับ ไดแก หนังสือพิมพสยามรัฐ และ หนังสือพิมพเดลินิวส สวนรายละเอียดของ
หนังสือพิมพทั้งสองฉบับดังไดกลาวไวขางตนแลว
ตัวอยางขาวของหนังสือพิมพฝายคัดคาน ดังนี้
หนังสือพิมพไทยรัฐกรอบบาย วันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 ขาวหนา 1
พาดหัวขาว
พาดหัวขาวรอง
ความนํา

เนื้อหา

“หลวงแมตามจิก พระเอาแตนอน”
เจาคณะจังหวัดระบุการบวชไมถูกตอง
เจาคณะจังหวัดนครปฐมชี้ การบวชหญิงที่อางเปนสามเณรี เปนการบวช
ที่ไมถูกตอง ผิดระเบียบและผิดกฎของสงฆ แถมมีการเรียกตัวเองเปน
“หลวงแม” เหมือนกับ “หลวงพอ” และสอเจตนาใชคําวา “วัตร” พองกับ
“วัด” เปนที่ปฏิบัติธรรมดวย หากแพรระบาดตอไป คงจะตั้งเปนลัทธิหรือ
นิกาย มีหัวหนาปกครองกันตามใจชอบ ในขณะที่รมช.ศึกษาฯสั่งตั้ง
คณะทํางานของกรมการศาสนาตรวจสอบวามีผลกระทบตอวงการ
ศาสนาและความมั่นคงของชาติหรือไม ดานนักบวชหญิงบวชวันแรกหม
ผาเหลืองคลายกับจีวรพระสงฆ พานักบวชตางชาติเดินสายเที่ยวเมือง
กรุงเกาและองคพระปฐมเจดีย
จากกรณีนางวรางคณา วนวิชเยนทร อายุ 55 ป…เขาพิธีบวช
อางตัวเปนสามเณรีนุงเหลืองหมเหลืองเหมือนพระสงฆ………………..
…………………………………………………………………………..
ตอมาตอนสายวันที่ 11 ก.พ. ผูสื่อขาวไปสังเกตการณที่สถาน
ปฏิบัติธรรมวัตรทรงธรรมกัลยาณี ……………………………………….
ขณะเดียวกันผูสื่อขาวเขานมัสการพระเทพคุณาภรณ เจาคณะ
จังหวัดนครปฐม…..พระเทพคุณาภรณกลาววา เปนการบวชที่ไมถูกตอง
และผิดระเบียบผิดกฏสงฆไทย…………………………………………..
ผูสื่อขาวรายงานวา ระหวางเดินทางออกจากวัดวังตะกูมาถึง
บริเวณหนาองคพระปฐมเจดีย กลางเมืองนครปฐม ไดพบนางวรางคณา
ที่บวช อางเปนสามเณรี…เดินเกาะกลุมมากับสามเณรีชาวศรีลังกากับ
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ชาวทิเบตและนักบวชหญิงคนไทยกลุมใหญรวม 8 คน ……..พากันเดิน
เลี่ยงไปเที่ยวชมองคพระปฐมเจดีย และเปนที่สนใจของชาวบานหลาย
คนตองหันมามอง เพราะไมเคยเห็นนักบวชหญิงแตงกายเหมือนกับพระ
สงฆมากอน
นายจําลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาธิการ……การที่มีผูบรรพชา
เปนสามเณรีจากลังกา ถือวาเปนสามเณรีในนิกายอื่น ไมไดสังกัดคณะ
สงฆไทย…………………………………………………………………
ดานนายสุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา
กลาววา ไดทําเรื่องเสนอนายสมายจิต ภิรมยรื่น อธิบดีกรมการศาสนา
เพื่อลงนามแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาเรื่องดังกลาว…………………
ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารยคณะอักษรศาสตร จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย กลาววา ตามที่มีการจัดพิธีบรรพชาสามเณรีขึ้น คงไม
ไดใชมติของฝายเถรวาทในบานเราเปนหลัก….แตเทาที่ทราบสามเณรี
ธัมมนันทาเคยประกาศตนวา ไดเขาบวชเปนสามเณรีฝายเถรวาทของศรี
ลังกา คงไมมีผลกระทบตอคณะสงฆไทย……………………………….
สวนพระมหาโชว ทัสสนีโย กรรมการศูนยพิทักษพระพุทธ
ศาสนาแหงประเทศไทย กลาววา สมเด็จพระสังฆราชฯทรงวินิจฉัยไป
แลววา สามเณรี หรือภิกษุณีหมดสาบสูญไปนานแลว………………….
ดานสามเณรีธัมมนันทาเปดเผยวา ไดบวชมาแลว 1 ป มี
คนเรียกวา “หลวงแม” ถาบวชครบ 2 ป ก็จะเปนภิกษุณีสงฆเต็มรูป
แบบ สําหรับหญิงที่บวชไมใชเปนเรื่องใหม ที่ประเทศศรีลังกา
ทิเบต เขามีมานานแลว เพราะเห็นวาชายกับหญิงมีสิทธิเทาเทียม
กัน ไมเหมือนกับพระไทยที่เอาแตนอนทั้งวัน มันหมดสมัยแลว
คาดวาจะมีหญิงมาบวชตามเปนจํานวนมาก
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ภาพแสดงการนําเสนอขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐ กรอบบาย
ประจําวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545
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สวนเนื้อหา
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หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 14 กุมภาพันธ 2545 คอลัมน “ชักธงรบ” หนา 3
สามเณรี?
ผมนั่งอึดอัดใจแทนคุณถวิล สมัครรัฐกิจ ผูอํานวยการสํานักงานมหาเถรสมาคม
เต็มที ตอบกี่คําถาม บวชสามเณรี ผิดหรือไม ..ก็ไมสะเด็ดน้ํา
ดูเหมือนจะทิ้งเงื่อนอยูวา ถาบวชในฝายนิกายเถรวาท ถือตาม พ.ร.บ.สงฆ ก็ผิด
แตถาบวชฝายนิกายมหายาน แยกนิกายกันใหชัด ๆ ไปเลย ก็อาจจะไมผิด
ที่ผมอึดอัด ก็ตรงที่มาของกฎหมายคณะสงฆนั่นแหละครับ คุณถวิลทํางานใหญ
ใกลชิดกับพระผูใหญ แตไมหลุดออกมาวา ที่มาของกฎหมายสงฆ มาจากพระวินัยที่บัญญัติไวใน
พระปาติโมกข
อธิบายเสียหนอย เด็กรุนนี้อาจไมรูวา พระปาติโมกขคืออะไร … คือ พระวินัยที่
พระพุทธเจาบัญญัติเปนขอหาม
ไมใหสงฆประพฤติ
ทุกวันพระ 15 ค่ํา สงฆตองลงโบสถสวดพระปาติโมกข ทบทวนไมใหหายหกตก
หลน
ความเปนเถรวาท สงฆฝายไทยแตกตางจากนิกายอื่นก็อยูตรงนี้คือเครงครัด ถือ
เอาวัตรปฏิบัติตามพระวินัย เดินตรงแนวตามพระพุทธเจาถายทอดกันไมเคยขาดตอน
……………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………….
วินัย…การบวชภิกษุณี มีวา…ภิกษุณีตองบวชจากสงฆสองฝาย คือ ฝายพระ
สงฆดวย
สงฆฝายภิกษุณีดวย
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
…………..
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติศาสตรสงฆไทย สํานวนวัดใชคําวา ภิกษุณีขาดวงศไปแลว
ไมเหลือเชื้อไฟใหจุดใหมอีกแลว
ถือตามพระวินัย…ภิกษุณีไมมี…นี่คือที่มาของกฎหมายสงฆ ที่หามไมใหมีการ
บวชภิกษุณี ถาบวช ถือวาผิดกฎหมาย
ถาเปนภิกษุณีที่บวชจากนิกายอื่น…จากลังกา จีน ไตหวัน ฯลฯ ก็บวชกันไป ไมมี
ใครวา อยางที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี บวชกันไปแลว ก็ทักทวงกันทํานอง
ไมใชพวกฉัน เทานั้นแหละ
เรื่องสามเณรีก็เหมือนกัน ผมไมแนใจวาจะมีศีลมากกวาสามเณรซึ่งมีสิบขอหรือ
ไม เพราะไมมีใครพูดถึง
ศีลสามเณร..แมจะมีสิบขอ แตโดยเนื้อหา ก็เพิ่มอีกขอเดียว จากอุโบสถศีล ศีลที่
อุบาสกอุบาสิกาปวารณาในวันพระ ไมกินขาวเย็น ไมฟอนรํา ขับรอง ประแปงแตงตัว ไมนอนเตียง
ใหญ…เทานั้นแหละครับ
ไมไดวิเศษวิโส…แสดงความเหนือ ความยิ่งใหญอะไรเลย
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ถือศีล มีกฎหมายรองรับ…แตยังยึดติด ติดทั้งตัณหา มานะ ทิฐิ ติดตัวกู
ของกู พวกกู…ใจแคบ ใครของแวะเปนไมได ศีลมากแคไหน ศรัทธาเกิดยากครับ
• ความขัดแยง ( Conflict ) เปนขาวที่เกิดความไมลงรอยกันหรือปะทะกัน ไม
โดยรางกายก็โดยคารม ยิ่งเปนความขัดแยงในเรื่องที่คนกําลังสนใจก็ยิ่งมีคุณคาของขาวสูง อยาง
ไรก็ตาม ความขัดแยงจะไดรับการตัดสินวามีคุณคาของขาวเพียงใดยอมตองอาศัยองคประกอบ
อื่นในการตัดสินดวย คือ อะไรเปนตนเหตุความขัดแยง ทําไมจึงเกิดความขัดแยง ใครคือคูตอสูของ
ความขัดแยง ทั้งสองฝายมีความคิดเห็นอยางไร และความขัดแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับผูอานมาก
นอยเพียงใดและเปนที่สนใจของประชาชนหรือไม
อยางกรณีขาวสามเณรี/ภิกษุณีนี้ เปนขาวความขัดแยงที่มีคุณคาขาวสูงเพราะ
เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจ ใครรูจากผูอาน
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“…กรณีขาวธัมมนันทา ยังเปนประเด็นถกเถียงกันในสังคมอยู ฉะนั้นเวลานํา
เสนอ แมเราจะสนับสนุนใหมีการบวชได แตเราก็ไมควรเพิกเฉยกับฝายที่ไมเห็นดวย ซึ่งก็คือ ทาง
มหาเถรสมาคม แตเราควรเสนอคําพูดหรือขอเท็จจริงของทั้งสองฝาย เพื่อใหผูอานใชดุลพินิจ ตัด
สินขอถกเถียงนี้ดวยตัวผูอานเองดวย..” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ ,สัมภาษณ)
แตจากการวิเคราะหเนื้อหาบนหนาหนังสือพิมพ แมจะมีการนําเสนอขอมูล/ขอ
เท็จจริง/ถอยแถลง ของทั้งสองฝายในขาวชิ้นเดียวกัน แตปริมาณพื้นที่ที่ใหไมเทากัน คือ หนังสือ
พิมพที่คัดคานจะใหปริมาณพื้นที่กับทางกลุมคัดคานมากกวากลุมสนับสนุน และหนังสือพิมพที่
สนับสนุนจะใหปริมาณพื้นที่กับทางกลุมสนับสนุนมากกวากลุมคัดคาน
• เพศ ( Sex ) ขาวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเพศ
ไมวาจะเปนความผิดปกติของ
พฤติกรรมเนื่องจากความสนใจในเพศตรงขามในตัวมนุษยมีอยูเสมอและเรื่องเพศก็เปนเรื่องใกล
ตัวมนุษยอยูแลว จะเห็นไดชัดเจนสําหรับกรณีขาวนี้ เพราะบุคคลที่เปนหัวขอในการถกเถียงคือ
“สามเณรีธัมมนันทา” ผูหญิงที่ออกมาเรียกรองสิทธิบนพื้นที่ศาสนา
พบวาการรายงานขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ กับ หนังสือพิมพเดลินิวส มีการ
หยิบประเด็นเรื่องเพศมาเสนอเปนขาวที่แตกตางจากหนังสือพิมพฉบับอื่น สาเหตุอาจจะเปนที่ทั้ง
สองฉบับเปนหนังสือพิมพประเภทเชิงปริมาณ
ลักษณะแงมุมการรายงานขาวจึงเนนไปที่ขาว
ประเภทเราอารมณ แปลกประหลาด ดังนั้นการรายงานขาวนี้ของสองหนังสือพิมพจึงมีการเสนอ
คุณคาขาวเรื่องเพศผสมกับคุณคาขาวเรื่องความแปลกประหลาด ( Unusualness ) คือ มอง
เหตุการณการออกมาเรียกรองขอสิทธิในการบวชของผูหญิงวาเปน เหตุการณที่ผิดปกติไปจาก
ธรรมดาหรือธรรมชาติของการบวชทั่วไป จะเห็นไดจากคําสัมภาษณของคุณพลพิบูล เพ็งแจม
หนังสือพิมพเดลินิวส และ คุณเกรียงไกร ภูระยา หนังสือพิมพไทยรัฐ ดังคําสัมภาษณขางลางนี้
ตามลําดับ
“ขาวที่จะลงหนังสือพิมพหรือไมนั้น จะเปนในลักษณะนี้มากกวา คือ เรื่องนี้คน
สนใจ พอพูดถึงเรื่องสามเณรี ภิกษุณีมาคนสนใจ แนนอน ขั้นแรกลงแน เพราะทุกคนสนใจ และ
อยากรูรายละเอียด …ลักษณะแนวของขาวที่เสนอคือ สามเณรีเมื่อหาขอเท็จจริงวาคืออะไร
พบวาเปนเรื่องความแปลกใหม…หลังจากเมื่อเขากลับมาจากการบวชที่ศรีลังกา ก็ไดมา
พักอยูในสํานักของเขาเอง เพียงแตเรียกชื่อคลายจาก “วัด” มาเปน “วัตร” เปนขอเท็จจริง
เปนเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่ไมสามารถไปหามกันได ถาอยางบางคนศรัทธาเสาไฟ
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ฟา หรือ ไปไหวจอมปลวก จะไปบอกวาเขาบาไมได เชนเดียวกันกับธัมมนันทา คือมัน
เปนเรื่องความเชื่อสวนตัว ตองปลอยเขาไป…”
“…อยางไทยรัฐเนี่ย ก็จะเลนขาวเรื่องพระ เพราะเปนขาวที่มีผลกระทบตอชาว
บาน ตอประชาชนในวงกวาง กรณีผูหญิงบวชพระ ก็เปนเรื่องที่คนควรนาจะรับรูวามันเปน
อยางไร เพราะโดยปกติแลวมีแตพระผูชาย …การบวชเปนสามเณรี ในสวนของไทยเนี่ย
กระบวนการขั้นตอนการบวชตองผานใครตอใครหลายคน ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชเวลาเปนหลาย
ๆ ปกวาจะบวชได …ซึ่งคณะสงฆก็ไดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจาไดวางไว แตกรณีธัมมนันทา ไป
บวชจากลังกา กลับมาเรียกตัวเองวา “หลวงแม” ใหคลายกับ “หลวงพอ” … “วัตร” ใหคลาย
กับ “วัด”..”
จากคําสัมภาษณ และบทความพิเศษ “ปุจฉา – วิสัชนา… ‘ภิกษุณี’ สตรีหม
จีวร!! บั่นทอน – สืบทอดศาสนา??” ของหนังสือพิมพเดลินิวสฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2544
หนา 1 และ 3 หรือ บทความพิเศษฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 หนา 1 และ 3 เรื่อง “ บวชแลว..
บนแผนดินไทย สามเณรี!! ปูทางสรางพุทธนิกายใหม!?!” จะเห็นวามีการใชคําวา “สตรีหมจีวร”
“พุทธนิกายใหม” และมีการใชเครื่องหมายอัศเจรียกับปรัศนียซึ่งเปนนัยยะบอกความรูสึกวา ตกใจ
งุนงง และสงสัย ไวขางหลังคําวา “สตรีหมจีวร” “สามเณรี” และ “พุทธนิกายใหม” หรือ
จากคําประกอบใตภาพและลูกศรที่ชี้ไปที่สามเณรีธัมมรักขิตาของขาวหนังสือ
พิมพไทยรัฐวันที่ 12 กุมภาพันธ 2545 หนา 1 ดังภาพขางลางนี้
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สุดพิลึก
นางวรางคณา วนวิชเยนทร (ศรชี้) ในชุดหมเหลืองคลายสงฆ พากลุมนักบวชหญิง ทั้งคนไทยและ
ตางชาติเที่ยวชมองคพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม ทามกลางความกังขาถึงการออกบวชเลียนแบบ
พระสงฆ
ภาพเดียวกันนี้ ของหนังสือพิมพไทยรัฐกรอบบาย วันที่ 13 กุมภาพันธ 2545
หนา 1 มีการเขียนคําประกอบใตภาพวา
โลนหญิงทัวร
นางวรางคณา วนวิชเยนทร (ลูกศรชี้) พรอมคณะสตรีนุงหมเหลืองทั้งคนไทยและตางชาติเดินทาง
ไปเยี่ยมชมพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณและขอกังขาเรื่องการบวช
เลียนแบบพระสงฆ
คําขึ้นตน “สุดพิลึก” และ “โลนหญิงทัวร” ก็เปนขอยืนยันไดวา การรายงานขาว
ของหนังสือพิมพไทยรัฐเนนการรายงานคุณคาขาวเรื่องความแปลกประหลาด ดังจะเห็นไดจากการ
เขียนขาวตอบโตการกระทําที่ไมเหมาะสมนี้ของหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ ฉบับวันที่ 14
กุมภาพันธ 2545 หนา 9 ไวดังนี้
จาบจวง ‘หลวงแม’
• พระเถระระบุคํา ‘โลนหญิง’ หมิ่นศาสนา
พระมหาโชว และ พระมหาเดวิทย ทวงหนังสือพิมพ
ใชคํา “โลนหญิง” ไมเหมาะสมตอนักบวชหญิง เขาขาย
จาบจวง เปนการดูหมิ่นศาสนา เพราะถึงแมจะเปนสตรี
แตก็เปนผูถือศีลของพระพุทธเจาและเปนคนละเรื่องกับ
การตรวจสอบวาควรยอมรับหรือไม ดังนั้นจึงสมควรตอง
ใหเกียรติ อยาเปนผูพิพากษาเองและหวังแตขายขาว
ไมคํานึงถึงความเสื่อมเสียของพระพุทธศาสนา พระสงฆและ
ประชาชนควรตรวจการทํางานของสื่อใหอยูในจรรยาบรรณ
ถาปลอยใหผานเลยไปเทากับปลอยใหคนศีลนอยจาบจวงคนศีลมาก
เชนเดียวกันกับขาวหนังสือพิมพมติชนในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 หนา 14 ที่มี
การลงถอยแถลงของนางสาววิลาสินี พิพิธกุล อาจารยคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นตอกรณีการบวชสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีและการกระทํา
ของหนังสือพิมพไทยรัฐ วา
“..ในฐานะผูหนึ่งที่เขารวมพิธีไมเห็นวาจะทําใหพุทธศาสนาเสื่อมเสียตรงไหน
และไมใชการสรางนิกายใหมตามที่มีพระผูใหญบางรูปแสดงความคิดเห็น การบวชเปนไปตาม
จารีตประเพณีของพุทธศาสนา นิกายเถรวาทแบบสยามวงศ…
…ดิฉันเสียใจตอการเสนอขาวของหนังสือพิมพฉบับหนึ่งตีพิมพภาพถายขณะที่
คณะภิกษุณีกําลังนมัสการพระปฐมเจดีย และใชลูกศรชี้ท่สี ามเณรีธัมมรักขิตา พรอมระบุวา ‘สุด
พิลึก’ จึงอยากจะขอรองใหยุติการเสนอขาวแบบสรางความประหลาดพิสดารเพราะนอกจากทํา
รายความเปนมนุษยแลว ยังสรางกระแสแตกแยก ความเขาใจผิดในสังคม”
ที่กลาวมาขางตนเปนการใชปจจัยเรื่องคุณคาขาวมาเปนปจจัยในการตัดสินใจวา
ขาวนั้นมีความสําคัญและนาสนใจมาก/นอยเพียงใด เพื่อที่จะตัดสินใจไดวาจะนําเสนอเปนขาว
หนาหนึ่ง หรือขาวหนาใน หรือไมนําเสนอเลย แตความสําคัญและคุณคาของขาวไมใชเหตุผลทั้ง
หมด เนื่องจากทัศนคติหรือความสนใจของผูทําหนาที่คัดเลือกขาว และ นโยบายของหนังสือพิมพ
ก็มีอิทธิพลตอปริมาณและตําแหนงของการนําเสนอขาวดวยเชนกัน
5. การเลือกประเด็นขึ้นพาดหัวขาว
หากเปดดูที่หนาขาวของหนังสือพิมพ ลักษณะทางกายภาพที่สามารถเห็นได
ชัดเจนคือ แตละขาวจะมีพาดหัวขาวขนาดใหญบางเล็กบาง และมีขอความจํานวนหนึ่งตอจาก
พาดหัวขาวดังกลาว หากพิจารณาโดยละเอียดลงไป จะพบขาวแตละชิ้นประกอบดวย พาดหัวขาว
ความนํา สวนเชื่อม และเนื้อหา
“สวนแรกสุดคือพาดหัวขาวที่มองเห็นไดงายมาก สวนที่ถัดตามมาเรียกตามโครง
สรางการเขียนขาว จะประกอบไปดวย ความนํา สวนเชื่อม และเนื้อหา ในสวนของพาดหัวขาวนั้น
เปนความรับผิดชอบของบรรณาธิการที่จะทําขึ้นตามขาวที่ไดรับมาจากผูสื่อขาว การพาดหัวขาว
มักจะอาศัยผูที่มีประสบการณในการทํางานขาวมากพอสมควร และไมใชภาระหนาที่ของผูสื่อขาว
ผูสื่อขาวรับภาระหนาที่ในการเขียนขาว เมื่อบรรณาธิการอานขาวที่ไดมาจากนักขาวหรือผูเรียบ
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เรียงขาวแลว จึงตัดสินใจเขียนหัวขาวประเภทตางๆ…ขึ้นใหเหมาะสมกับความจําเปน ขอจํากัด
ของพื้นที่กระดาษ…” ( อภิชาต ศักดิเศรษฐ , สัมภาษณ )
ดังนั้นสวนที่มองเห็นไดชัดเจนที่สุดของขาว คือ “พาดหัวขาว” เนื่องจากพาดหัว
ขาวจะใชตัวอักษรที่มีขนาดใหญกวาธรรมดา หรือใหญกวาเนื้อเรื่อง ขอความของพาดหัวขาวจะ
สั้น กะทัดรัด และสรุปสาระสําคัญของขาว หรือสรุปแนะนําเรื่อง วัตถุประสงคของพาดหัวขาวคือ
เพื่อใหขาวสารอยางรวดเร็วแกผูอาน ขณะเดียวกันก็สะทอนลําดับความสําคัญของขาวแตละชิ้น
เพราะขาวที่ถูกคัดเลือกเปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพแตละฉบับ จะมีประมาณวันละ 7 – 8
ขาว ซึ่งแตละขาวก็จะถูกจัดลําดับความสําคัญอีกครั้งหนึ่ง วาขาวใดมีความสําคัญและนาสนใจ
ควรเปนขาวที่ถูกพาดหัวขาวใหญที่สุด
“เมื่อในที่ประชุมขาวตกลงวาขาวสามเณรี ควรจะนําเสนอขึ้นหนาหนึ่ง ก็มาตัด
สินใจวาขึ้นหนาหนึ่งแลวจะอยูในระดับไหน คือ จะเปนขาวที่พาดหัวใหญ หรือ พาดหัวรองลงมา
หรือวาเปนขาวเล็ก แตวายังอยูหนาหนึ่ง…” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ , สัมภาษณ )
การรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพทุกฉบับ ไมวาจะเปนภาค
“ภิกษุณีรายวัน” หรือ ภาค “ภิกษุณีพิพาท” ทั่วไปแลวจะถูกเสนอเปนขาวภายในฉบับ , บทความ
และคอลัมน ถาเปนขาวในสวนหนาหนึ่งจะเปนเพียงขาวที่มีพาดหัวขาวขนาดเล็กเทานั้น ดังตัว
อยางขาวขางลางนี้
ตัวอยาง : หนังสือพิมพแนวหนาวันที่ 5 มิถุนายน 2544

กรมการศาสนา
งัดพรบ.คณะสงฆ
ตอกย้ําชัดเจน
ภิกษุณีหมดนานแลว

กรมการศาสนาชี้ขอกฎหมาย พ.ร.บ.
คณะสงฆ ไมไดกลาวถึงภิกษุณีและ
รับรองสถานภาพไว ระบุชัดภิกษุณีหมด
จากพุทธศาสนาไปกวา 1,000 ปแลว
และการบวชเปนภิกษุณีจะตองบวช
จากพระอุปชฌายทั้งฝายภิกษุณีและ
อุปชฌายฝายพระภิกษุ
ตอ : ภิกษุณี – หนา 5
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ตัวอยาง : หนังสือพิมพมติชนวันที่ 9 พฤษภาคม 2544

‘พระศรีปริยัติโมลี’
เรงคณะสงฆชี้ขาด
หาทางออก ‘ภิกษุณี’
พระศรีปริยัติโมลีโยนประเด็นรอนใส
คณะสงฆ จะเลือกอะไรระหวางพระ
ธรรมวินัยกับประโยชนที่จะไดจากการ
ใหผูหญิงบวช ชี้พุทธพจนเปดทางไวให
แลว ควรประชุมผูรูหาทางออกใหผูหญิง
ระบุตองกลาตัดสินใจ (อานหนา 23)

แตเหตุการณขาวการฟนสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ
2545 ที่ผานมาพบหนังสือพิมพเพียง 4 ฉบับที่เสนอเหตุการณขาวนี้เปนพาดหัวขาวใหญของ
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพที่เหลือก็ยังคงการรายงานขาวที่ใชพาดหัวขาวขนาดเล็กเหมือนการราย
งานขาวในชวงภาค “ภิกษุณีรายวัน” และภาค “ภิกษุณีพิพาท” อยู หนังสือพิมพ 4 ฉบับที่กลาว
คือ
• หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน ซึ่งเปนหนังสือพิมพที่ใหการสนับสนุน
”สามเณรีธัมมนันทา” อยางเห็นไดชัดเจนกวาหนังสือพิมพฉบับอื่น ๆ แมแตภายในหนังสือพิมพ
กลุมสนับสนุนดวยกันเอง เหตุผลก็คือ ( สัมภาษณคุณอรุณี มุศิริ )
ประการแรกแนวของหนังสือพิมพเนนขาวทางดานศาสนา ตลอดทั้งบรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพก็มีความสนใจทางดานศาสนาเชนเดียวกัน จะสังเกตไดจากการพาดหัวขาวใหญ
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 ที่วา “ 75 ปที่รอคอย สิทธิสตรี หลวงแม สูไมถอย ยึดพุทธบริษัท 4
สืบศาสนา” เปนการใชขอสนับสนุนที่หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ เขียนสนับสนุนสามเณรี
ธัมมนันทามาตลอดมาเปนสรุปสาระสําคัญของพาดหัวขาวเหตุการณฟนพิธีสามเณรีที่วัตรทรง
ธรรมกัลยาณี ซึ่งแตกตางกับหนังสือพิมพ 3 ฉบับที่เหลือ จะใชคณ
ุ คาขาวเปนเกณฑในการเขียน
พาดหัวขาว ( ผูวิจัยจะกลาวตอไป )
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ประการที่สองความสัมพันธระหวางสามเณรีธัมมนันทากับทางหนังสือพิมพก็มี
ความสัมพันธที่ดี เนื่องจากสามเณรีธัมมนันทาเคยเขียนผลงานใหกับทางหนังสือพิมพ
ประการที่สามทางหนังสือพิมพพิจารณาแลววาการบวชของสามเณรีธัมมนันทา
สามารถกระทําได ไมขัดตอพระธรรมวินัยหรือกฎใดในสังคม
ประการที่สี่หนังสือพิมพรายงานขาวของสามเณรีธัมมนันทาอยางสม่ําเสมอ จะ
เห็นไดจาก ตั้งแตสามเณรีธัมมนันทาเปนขาวครั้งแรกจนกระทั่งเหตุการณฟนสามเณรีที่วัตรทรง
ธรรมกัลยาณี คือ เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2544- กุมภาพันธ 2545 (ชวงระยะเวลาที่ผูวิจัยทําการ
ศึกษา) พบวา ขาวสามเณรีธัมมนันทาไมไดปรากฎบนหนาหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ เพียงแค
2 เดือน ไดแก เดือนสิงหาคม และ เดือนพฤศจิกายน
ประการสุดทายปริมาณพื้นที่ที่ใหกับขาวประชาสัมพันธ/โฆษณาของทาน
สามเณรีธัมมนันทา, กิจกรรมของวัตรทรงธรรมกัลยาณี และหนังสือที่ทานเปนผูเขียน ปรากฏบน
หนาหนังสือพิมพมากกวาหนังสือพิมพฉบับอื่น ๆ
• หนังสือพิมพมติชน ซึ่งเปนหนังสือพิมพในกลุมที่สนับสนุนสามเณรี
ธัมมนันทาอีกหนึ่งฉบับ ไดเสนอเหตุการณฟนสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี เปนพาดหัวขาว
ใหญของหนังสือพิมพ เพราะนอกจากทางหนังสือพิมพจะมองวาขาวสามเณรีธัมมนันทามีความ
สําคัญแลว แตเหตุผลหลักที่ทางหนังสือพิมพตัดสินใจใหขึ้นเปนขาวใหญของหนาหนึ่ง คือ ความ
รวดเร็วที่หนังสือพิมพไดทราบเหตุการณนี้กอนหนังสือพิมพฉบับอื่น สังเกตไดจากการพาดหัวขาว
ดังนี้
พาดหัวขาวหลัก:
พาดหัวขาวรอง:
ความนํา:

ฟนพิธีในเมืองไทย บวช ‘สามเณรี’
วันนีท้ ี่วัตรทรงธรรมนครปฐม พระอินเดีย – ลังกา – ทิเบตรวม
วัตรทรงธรรมกัลยาณี ฟนบวชสามเณรีในไทยวันนี้ ‘ธัมมนันทา’ เผยมี
คณะสงฆจากอินเดีย – ลังกา - ทิเบตเขารวมนับสิบรูป

จะเห็นวาที่พาดหัวขาวรองมีการใชคําวา “วันนี้” ขึ้นนําประโยค ตลอดทั้งการ
สัมภาษณคุณอภิชาต ศักดิเศรษฐ หัวหนาขาวหนาหนึ่งหนังสือพิมพมติชน ที่ไดกลาวประโยควา
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“กรณีการฟนพิธีสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี มีมติชนเสนอขาวนี้เปนฉบับแรก” โดยน้ําเสียงที่
กลาวสื่อความหมายไดวา หนังสือพิมพมติชนมีความภาคภูมิใจที่ไดเสนอขาวนี้เปนฉบับแรก
อีกทั้งในวันถัดๆมา หนังสือพิมพมติชนก็ไดเสนอเหตุการณขาวนี้เปนเพียงขาวเล็ก
ภายในฉบับ และขาวหนาหนึ่งที่พาดหัวขาวเล็กเทานั้น สรุปวาหนังสือพิมพมติชนพาดหัวขาวใหญ
ที่หนาหนึ่งเพียงวันเดียว ก็คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2545 ดวยเหตุผลคุณคาขาวเรื่องความรวดเร็ว
ในการไดขาวกอนหนังสือพิมพฉบับอื่น
• หนังสือพิมพขาวสด ซึ่งเปนหนึ่งในหนังสือพิมพที่เสนอขาวในเชิงสนับสนุน
สามเณรีธัมมนันทาอีกหนึ่งฉบับ ก็ไดพาดหัวขาวเหตุการณนี้เปนพาดหัวขาวใหญของหนังสือพิมพ
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2545 ดังนี้
พาดหัวขาวหลัก:
พาดหัวขาวรอง:
ความนํา:

บวชครั้งแรกในไทย สามเณรี! ‘ภิกษุณี’ อุปชฌาย
ฉายาธัมมรักขิตา แมชีฉัตรสุมาลยประกอบพิธีให ส.ศิวรักษ ระบุสิทธิ
ชาย-หญิง
บรรพชา ‘สามเณรี’ ครั้งแรกในเมืองไทย สีกาวัย 55 ปเขาพิธีบวชที่ ‘วัตร
ทรงธรรมกัลยาณี’ ซึ่ง ‘ดร. ฉัตรสุมาลย’ สามเณรีรูปแรกของไทยเปนผูกอ
ตั้ง เผย…

เชนเดียวกับหนังสือพิมพมติชน ที่ในวันถัด ๆ ไป ก็เสนอขาวนี้เปนขาวเล็กภายใน
ฉบับ และ ขาวหนาหนึ่งแตพาดหัวขาวเล็ก ดังนั้นเหตุผลของการรายงานขาวนี้เปนขาวใหญในหนา
หนึ่งของหนังสือพิมพขาวสด จะมีความคลายคลึงกับหนังสือพิมพมติชน คือ คุณคาขาว แตขาวสด
เนนเหตุการณขาวนี้ที่คุณคาขาวเรื่องความแปลกใหมเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากคําในพาดหัวขาว
ที่ใชคําวา “บวชครั้งแรก” ขึ้นตน
• หนังสือพิมพไทยรัฐ เปนเพียงหนังสือพิมพฝายคัดคานที่รายงานเหตุการณนี้
ดวยพาดหัวขาวใหญในหนาหนึ่งเพียงฉบับเดียวและรายงานเพียงวันเดียว
คือ วันที่ 13
กุมภาพันธ 2545 กรอบบาย
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พาดหัวขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐเนนคุณคาขาวระหวางคุณคาขาวเราอารมณ
กับ ความขัดแยง สังเกตไดจากสรุปสาระสําคัญในพาดหัวขาวและแนวการคัดเลือกขาวของ
หนังสือพิมพไทยรัฐ ดังนี้
พาดหัวขาวหลัก:
พาดหัวขาวรอง:
ความนํา:

หลวงแมตามจิก พระเอาแตนอน
เจาคณะจังหวัดระบุการบวชไมถูกตอง
เจาคณะจังหวัดนครปฐมชี้การบวชหญิงที่อางเปนสามเณรี เปนการบวช
ที่ไมถูกตอง ผิดระเบียบและผิดกฏของสงฆ

ในพาดหัวขาวจะเนนไปที่ความขัดแยง กลาวคือ จากที่กลาวไวขางตน วา พาดหัว
ขาวจะมีลักษณะสรุปสาระสําคัญของขาว ซึ่งเมื่อไดอานพาดหัวขาวโดยที่ยังไมตองไปอานเนื้อหา
ขาว จะเขาใจไดทันทีวา ระหวางหลวงแมและเจาคณะจังหวัดมีความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน
สําหรับเหตุผลแนวการคัดเลือกขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ จากการสัมภาษณ
คุณเกรียงไกร ภูระยา นักขาวหนาการศึกษาและศาสนาของหนังสือพิมพไทยรัฐ พบวา ขาวที่เกี่ยว
ของกับพระ จะเปนขาวหลักหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐ แตสําหรับกรณีสามเณรีธัมมนันทา
ประชาชนสนใจ มองวาเปนเรื่องแปลกขัดกับคานิยมของสังคมไทยที่จะเห็นสตรีหมผาเหลือง ดัง
นั้นเหตุการณขาวนี้จึงเปนขาวใหญหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐ
การพาดหัวขาวของหนังสือพิมพแตละฉบับ ไมวาจะเปนพาดหัวขาวใหญในหนา
หนึ่ง หรือ พาดหัวขาวเล็กในหนาหนึ่ง หรือ พาดหัวขาวของขาวเล็กในฉบับ พบวา สรุปสาระสําคัญ
ในพาดหัวขาว เนนน้ําหนักไปที่กลุมหนังสือพิมพฉบับนั้น ๆ ใหการสนับสนุน
แมวาในชวงภาค “ภิกษุณีพิพาท” หนังสือพิมพจะเปดพื้นที่ใหขาวของฝายตรง
ขามสามารถปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ แตการเขียนพาดหัวขาวดังกลาวจะเปนการเขียนในเชิง
ลบเปนสวนใหญ หรือประเด็นสําคัญของฝายตรงขามจะไมปรากฏในพาดหัวขาวนั้นเลย จะมีเพียง
ขาวที่มีเนื้อหาสนับสนุนความคิด/อุดมการณของหนังสือพิมพนั้นๆเทานั้น ที่สามารถสรุปขึ้นเปน
พาดหัวขาวในแตละขาวได
หนังสือพิมพที่ผูวิจัยไดไปสัมภาษณ เปนหนังสือพิมพ 4 ฉบับที่มีการพาดหัวขาว
ใหผูอานไดเห็นอยางชัดเจนวาใหน้ําหนักกับฝายไหน กลาวคือ
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หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน กับ หนังสือพิมพมติชน ใหน้ําหนักกับฝาย
สนับสนุน ดังจะเห็นไดจากพาดหัวขาวที่สื่อความหมายวาสนับสนุนการมีภิกษุณี ตามตัวอยาง
พาดหัวขาวขางลางนี้
หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ

: 75 ปที่รอคอย “สิทธิสตรี” “หลวงแม” สูไมถอยยึด
พุทธบริษัท 4 สืบศาสนา ( 13 กุมภาพันธ 2545,หนา 1
และ 2 )
: ฝากําแพง ตาน “ภิกษุณี”! ( 14 กุมภาพันธ 2545,
หนา 1 และ 3 )

หนังสือพิมพมติชน

: ส.ศิวรักษ หนุนภิกษุณี ชี้มหาระแบบไมรูจริง
( 18 พฤษภาคม 2544, หนา 1 และ 26 )
: ฟนพิธีในเมืองไทยบวชสามเณรี ( 10 กุมภาพันธ
2545, หนา 1 และ 12 )

หนังสือพิมพไทยรัฐ กับ หนังสือพิมพเดลินิวส ใหน้ําหนักกับฝายคัดคาน ดังจะ
เห็นไดจากพาดหัวขาวที่สื่อความหมายวาคัดคานกับการมีภิกษุณี ตามตัวอยางพาดหัวขาวขาง
ลางนี้
หนังสือพิมพไทยรัฐ

:
ชี้สามเณรีฉัตรสุมาลย
( 17 พฤษภาคม 2544 , หนา 15 )

บวชผิดขั้นตอน

: เจาคณะจังหวัดชี้หญิงบวชไมถูกตอง เรียกตัว ‘หลวง
แม’ ( 12 กุมภาพันธ 2545 , หนา 1 และ 19 )
หนังสือพิมพเดลินิวส

:
อธิบดีศาสนา
ย้ําชัดยังไมรับรองภิกษุณี
( 10 พฤษภาคม 2545 , หนา 12 )
: พระสังฆราชรับสั่งหามบวชภิกษุณี – สามเณรี
( 3 มิถุนายน 2544 , หนา 2 )
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ในจํานวนหนังสือพิมพรายวัน 8 ฉบับที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหา พบวา มี
หนังสือพิมพที่แสดงจุดยืนของหนังสือพิมพตนเองไดอยางเดนชัดเพียง 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ
อาทิตยวิเคราะหรายวัน กับ หนังสือพิมพไทยรัฐ เพราะวา แมวาผูอานจะหยิบหนังสือพิมพ 2 ฉบับ
นี้ มาอานขาวสามเณรีธัมมนันทาเพียงวันเดียว หรืออานบางไมอานบาง หรือติดตามอานทุกวัน
แมวาระยะเวลาของผูอานแตละคนจะไมเหมือนกัน แตสารที่ผูอานทุกคนจะไดรับเหมือนกัน คือ
หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน “สนับสนุน” และ หนังสือพิมพไทยรัฐ “คัดคาน” ดังตาราง
เปรียบเทียบปริมาณการรายงานขาวระหวางขาวสนับสนุนสามเณรีธัมมนันทา และ ขาวคัดคาน
สามเณรีธัมมนันทาของแตละหนังสือพิมพ ไดดังตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการรายงานขาวระหวางขาวสนับสนุนและขาวคัดคานสามเณรีธัมมนันทา
ของหนังสือพิมพรายวันทั้ง 8 ฉบับ ตั้งแตเดือนเมษายน 2544 – เดือนมีนาคม 2545

หนังสือพิมพ

ฝายสนับสนุน

เปนกลาง

ฝายคัดคาน

1. อาทิตยวิเคราะหฯ
• ขาว
(รวมทั้งหมด 16 ชิ้น )

12

2

2

• คอลัมน
(รวมทั้งหมด 11 คอลัมน)

11

_

_

• บทความ
(รวมทั้งหมด 24 บทความ)

19

4

1

• บทบรรณาธิการ
( 1 บทบรรณาธิการ )

1

_

_

2. ไทยโพสต
• ขาว
(รวมทั้งหมด 17 ชิ้น)

12

_

5

• คอลัมน
(รวมทั้งหมด 4 คอลัมน)

4

_

_

_

_

_

•

บทความ
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(ไมมีบทความ)
• บทบรรณาธิการ
(ไมมีบทบรรณาธิการ)

_

_

_

3. ขาวสด
• ขาว
(รวมทั้งหมด 8 ชิ้น)

5

1

2

• คอลัมน
( 1 คอลัมน )

1

_

_

• บทความ
(รวมทั้งหมด 6 บทความ)

3

3

_

• บทบรรณาธิการ
(ไมมีบทบรรณาธิการ)

_

_

_

4. มติชน
• ขาว
(รวมทั้งหมด 22 ชิ้น)

12

4

6

• คอลัมน
(รวมทั้งหมด 2 คอลัมน)

2

_

_

• บทความ
(รวมทั้งหมด 16 บทความ)

15

1

_

• บทบรรณาธิการ
( 1 บทบรรณาธิการ )

1

_

_

5. ไทยรัฐ
• ขาว
(รวมทั้งหมด 5 ชิ้น)

_

_

5

_

_

4

• คอลัมน
(รวมทั้งหมด 4 คอลัมน)
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• บทความ
(ไมมีบทความ)

_

_

_

• บทบรรณาธิการ
( 1 บทบรรณาธิการ )

_

_

1

2

_

9

• คอลัมน
(รวมทั้งหมด 2 คอลัมน)

_

_

2

• บทความ
(ไมมีบทความ)

_

_

_

• บทบรรณาธิการ
(ไมมีบทบรรณาธิการ)

_

_

_

_

_

5

• คอลัมน
(ไมมีคอลัมน)

_

_

_

• บทความ
(รวมทั้งหมด 3 บทความ)

1

_

2

• บทบรรณาธิการ
(ไมมีบทบรรณาธิการ)

_

_

_

8. สยามรัฐ
• ขาว
(รวมทั้งหมด 5 ชิ้น)

_

_

5

• คอลัมน
(รวมทั้งหมด 3 คอลัมน)

2

_

1

6. แนวหนา
• ขาว
(รวมทั้งหมด 11 ชิ้น)

7. เดลินิวส
• ขาว
(รวมทั้งหมด 5 ชิ้น)
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• บทความ
(รวมทั้งหมด 15 บทความ)

5

_

10

• บทบรรณาธิการ
(ไมมีบทบรรณาธิการ)

_

_

_

ในสวนภาพรวมของหนังสือพิมพแตละฝาย เนื้อหาขาวที่มีความหมายในแนว
เดียวกับความตองการของหนังสือพิมพ จึงมีแนวโนมที่จะไดรับคัดเลือกใหปรากฏเปนขาวบนหนา
หนังสือพิมพได เพราะการจัดสรรพื้นที่และน้ําหนักที่หนังสือพิมพกําหนดใหแหลงขาวของทางฝาย
ที่หนังสือพิมพใหการสนับสนุนมีมากกวาหรือโดดเดนกวาฝายอื่น
“…หนังสือพิมพแตละฉบับจะมีเอกลักษณในการจัดลําดับความสําคัญของขาวที่
ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับผูที่ทําหนาที่คัดเลือกขาวหรือบรรณาธิการของแตละฉบับ ที่จะใหความ
สําคัญกับคุณคาของขาวและปจจัยอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวของอยางไร…สําหรับอาทิตยฯ บรรณาธิการ
และแนวของหนังสือพิมพใหความสนใจกับเรื่องทางดานศาสนา และก็สนับสนุนกับการที่จะมีพระ
ผูหญิง” ( อรุณี มุศิริ , สัมภาษณ)
“…ความสําคัญและคุณคาของขาว ไมใชเหตุผลทั้งหมดของการคัดเลือกขาวนํา
เสนอในหนาหนึ่ง ทั้งนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการนําเสนอขาวในหนาหนึ่งอีกหลาย
ประการ เชน ทัศนคติหรือความสนใจของผูทําหนาที่คัดเลือกขาว… แนวนโยบายของหนังสือพิมพ
ความสนใจของผูอานในขาวแตละประเภทที่เปลี่ยนแปลงไป การนําเสนอขาวเพื่อตอเนื่องจากขาว
ที่เคยเสนอไปแลว และ ความทันกันในระหวางหนังสือพิมพดวยกัน …” (พลพิบูล เพ็งแจม ,
สัมภาษณ )
“ขอจํากัดเรื่องเนื้อที่ของหนังสือพิมพ มีสวนในการกําหนดวาขาวแตละขาวควร
จะมีเนื้อหาเทาใดและขาวใดอาจจะไดลงพิมพหรือไมไดลงพิมพตามขอจํากัดดานเนื้อที่ของ
หนังสือพิมพแตละฉบับ ซึ่งก็ตองเลือกขาวที่ผูอานแตละหนังสือพิมพใหความสนใจ มีความสําคัญ
…โดยปกติแลวการเขียนขาวจะอยูที่ประมาณไมเกิน 1 หนา ขนาด A 4 การเขียนขาวไมควรเขียน
ขาวยาว ยกเวนขาวที่สําคัญ ๆ และมีความนาสนใจ สําหรับไทยรัฐในแตละวันจะมีทั้งหมด 8 ขาว
ที่เปนขาวใหญ ซึ่งก็ดูที่ประเด็นของขาวนั้น และก็แบงพื้นที่ในการลงขาว…อยางกรณีขาวสามเณรี
ถาไมมีการเคลื่อนไหว ก็เปนขาวที่ไมมีความใหมเพราะอยูนิ่งกับที่ ก็อาจไมนําเสนอ หรือไปนํา

158

เสนอเปนขาวสั้นขนาด 4 บรรทัด ลงเปนขาวขางในฉบับแทน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับหัวหนาขาวและ
บรรณาธิการขาว…( เกรียงไกร ภูระยา,สัมภาษณ)
อภิชาต ศักดิเศรษฐ หัวหนาขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพมติชนไดใหความ
คิดเห็นที่มาจากประสบการณการทํางานและการทํางานวิจัยเรื่อง “ปจจัยในการเสนอขาวสารผิด
พลาด และการยอมรับของหนังสือพิมพ” สามารถสรุปไดวา นักขาว หัวหนาขาว หรือผูอยูใน
กระบวนการผลิตขาวของหนังสือพิมพ มีสวนสําคัญในการทําใหขาวสารผิดพลาด ดวยการตี
ความหมายของเหตุการณหรือขอมูลที่ไดรับมาบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง ไมวาจะดวยเจตนาหรือ
ไมก็ตาม ซึ่งแสดงออกใหเห็นทั้งในรูปของการพาดหัวขาว หรือ การเลือกใหรายละเอียดเนื้อหาขาว
ที่เปนไปในทิศทางที่ผิดพลาด อีกทั้งการตัดสินใจในการเลือกแหลงขาวหรือขอมูลมาใชในการอาง
อิง ก็เปนความผิดพลาดอีกอยางหนึ่งของคนทําขาว ความผิดพลาดเหลานี้จะปรากฎใหเห็นเปน
รูปธรรมที่สามารถเห็นไดชัดเจนบนหนาหนังสือพิมพ วาขาวนั้นจะไดปริมาณและตําแหนงของการ
นําเสนอขาวที่ไมยุติธรรมและไมสมดุลกัน
แมวาฝายผูบริหารจะไมคอยมายุงเกี่ยวเรื่องการทํางานขาว แตก็ตองยอมรับวา
องคกรหนังสือพิมพเปนองคกรธุรกิจเอกชน ซึ่งมีรูปแบบของธุรกิจการคาที่จะตองมีผลกําไรเพื่อให
ธุรกิจอยูรอด
“บางครั้งที่ประชุมโตะขาวประจําวัน ทางฝายบริหารก็อาจจะสงตัวแทนมารวมรับ
ฟงและชี้แนวทางการตัดสินใจใหกับที่ประชุมโตะขาว” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ,สัมภาษณ)
สะทอนใหเห็นวา การทํางานของนักขาวยังคงตกอยูภายใตนโยบายขององคกร
ที่กําหนดจากนายทุนเจาของหนังสือพิมพ ที่มีผลประโยชนทางธุรกิจเปนเปาหมายสูงสุด
“บอยครั้งที่นักขาวตองเผชิญกับการตัดสินใจตองเลือกระหวางประโยชนของ
ผูอานกับผลกําไรขององคกร หรือ ระหวางความถูกตองเปนธรรมกับความโนมเอียงเพื่อประโยชน
ขององคกร ซึ่งนักขาวก็อาจตองเลือกยืนอยูขางประโยชนขององคกรเปนหลักกอน รวมทั้งปจจัย
การแขงขันทางธุรกิจระหวางหนังสือพิมพดวยกันเอง นักขาวก็จําเปนตองเลือกยืนอยูขางหนังสือ
พิมพของตัวเองเชนกัน” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ , สัมภาษณ) ดังนั้น กรณีขาวสามเณรีธัมมนันทา ทั้ง
ฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน อาจจะถูกนักขาวลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล ดวยการเสนอขาวและ
ภาพที่ไมเหมาะสม เสนอขาวใหเปนเรื่องความผิดปกติหรือความแปลกพิสดารหรือเนนไปที่การ
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ปะทะกันระหวางสองฝาย ซึ่งลวนแลวแตเปนการขายขาวเพื่อผลประโยชนทางการคาขององคกร
ซึ่งการแขงขันกันนําเสนอเรื่องเหลานี้ จะไมกอใหเกิดประโยชนตอผูอาน
ผูวิจัยไดรวบรวมความคิดเห็นของฝายสนับสนุนและฝายคัดคานที่มีตอการนํา
เสนอขาวสามเณรี/ภิกษุณี ของหนังสือพิมพ ไดดังตอไปนี้
“…ชวงหลังที่มีการบวชที่วัตรเรา หนังสือพิมพสวนใหญใหความเปนธรรม แลว
เขียนขาวคอนขางจะถูกตอง …แตมีบางฉบับที่อาจจะเปนเพราะไมทราบขาว แลวมาตามขาวใน
วันอื่น ซึ่งเปนวันที่ไมมีใครอยูที่วัตร ก็ทําใหเกิดการเขียนขาวขึ้นเอง แตนั่นก็ตองเปนความรับผิด
ชอบของเขาตอไปวาจะกระทําอะไรหรือไม และจะทําอยางไร” ( สามเณรีธัมมนันทา )
“…ความรูพื้นฐานทางดานศาสนาของสื่อนั้นมีนอย บางคนมาสัมภาษณผมยังไม
รูเลยวาสามเณรีคืออะไร ภิกษุณีคืออะไร แคประเด็นงาย ๆ อยางนี้ยังไมเขาใจ เรื่องก็เลยผิดไปกัน
ใหญ ตอนนี้ก็เขียนปนกันไปหมดระหวางสามเณรีกับภิกษุณี…” ( อาจารยเสฐียรพงษ วรรณปก )
“…สื่อไทยไมเคยใหความรูเรื่องภิกษุณี หรือ ไมสงเสริม การที่เปนขาวขึ้นมาก็
เพราะสามเณรีธัมมนันทาบวชแคนั้นเอง แตสื่อจะไปเนนเรื่องพระเครื่อง ความศักดิ์สิทธิ์ ความมี
ชื่อเสียงของพระ/พระเครื่อง แคนั้นเอง ไมไดติดตามวาเมื่อพระบวชแลวพระทําอะไรใหกับสังคม
บาง แลวผูหญิงมีสิทธิบวชไดไหม หรือบวชสามเณรีทําไดหรือเปลา และเมื่อผูหญิงบวชจะสราง
อะไรหรือทําอะไรใหกับสังคมหรือประเทศชาติไดบาง การเสนอขาวศาสนาของหนังสือพิมพไมได
สรางสรรคอะไรใหกับสังคม อยางกรณีขาวสามเณรีก็จะไปถูกวางไวที่หนาสตรี แตถาเปนขาวหนา
หนึ่งก็จะเขียนขาวในลักษณะที่วา ผูหญิงบวช เปนเรื่องแปลก นาตื่นเตน อะไรทํานองนี้เสียมาก
กวา” (คุณทองใบ ทองเปาด )
“…การเสนอขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพ ก็อาจจะเปนเพราะหนังสือ
พิมพเปนพวกของฉัตรสุมาลย หรือ หนังสือพิมพคงจะหาเรื่องเลนอะไรตามประสาหนังสือพิมพไป
หรือ พวกอาจารยฉัตรสุมาลย มีการเชียรใหหนังสือพิมพเปดประเด็นอะไรบางอยาง ดังนั้นหนังสือ
พิมพจะนําเสนอเรื่องนี้อยางไรนั้น ก็ขึ้นอยูกับวาขอมูลที่หนังสือพิมพเสนอนั้น ไดมาจากฝายไหน
น้ําหนักที่นําเสนอก็จะเอนเอียงไปทางฝายนั้น…” ( พระเทพดิลก หรือ ทานเจาคุณมหาระแบบ )
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“อยากจะเสนอแนะใหหนังสือพิมพตองมีความรูจริง รูถูกตองกอนการนําเสนอ ไม
ใชรูแบบงูงู ปลาปลา เมื่อรูจริง ก็จะรูวาคนไหนเขาพูดผิด แตในทางตรงกันขามแนวคิดของหนังสือ
พิมพคือ ผูใหขาวใหขาวมาอยางไรก็ลงไปอยางนั้น” (พันเอก ทองขาว พวงรอดพันธุ )
จากความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณขางตน กับ ผลที่ปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ
สรุปไดวา กรณีความขัดแยงเรื่องสามเณรีธัมมนันทา แมหนังสือพิมพจะเปดพื้นที่ใหกับทั้งสองฝาย
แตผูอานก็สามารถรับรู “สาระ” ที่หนังสือพิมพตองการสื่อสารได เพราะ “สาระ” ของหนังสือพิมพ
ทั้งสองฝาย
ถูกเนนดวยการใหขอเท็จจริง/ขอมูล/รายละเอียดในปริมาณที่แตกตางกันมาชวย
สนับสนุน/คัดคาน ”สาระ” นั้น อีกทั้งตําแหนงของ “สาระ” นั้นยังถูกวางในที่ที่มรี ะดับหรือลําดับ
ความสําคัญมากนอยลดหลั่นกันไป
“สาระ” ในขาวสามเณรี/ภิกษุณี ที่หนังสือพิมพแตละฝายตองการสื่อสารมายังผู
อานนี้ อาจไมสามารถทําใหผูอานมีความคิดตามหนังสือพิมพไดทันที แตอยางนอยก็สามารถทํา
ใหผูอานควรคิดอยางไรเกี่ยวกับประเด็นสามเณรี/ภิกษุณี
การเลือกขาวและวิธีการเสนอขาวในแตละวันของหนังสือพิมพทําใหผูอานทราบ
วา อะไรคือ “สาระ” สําคัญ และ “สาระ” ที่โดดเดนในขาวจะถูกมองวามีความสําคัญในสายตาของ
ผูอาน ครั้นเวลาผานไปชวงหนึ่ง “สาระ” นั้นก็อาจกลายเปนปญหาที่มีลําดับความสําคัญสูงสําหรับ
ผูอาน จนกลายมาเปนวาระสาธารณะ ( Public agenda ) ได
หนังสือพิมพรายงาน “ขาวสามเณรีธัมมนันทา” เพราะเห็นวาประเด็นปญหานี้
กําลังมีพฤติกรรมผิดปกติเกิดขึ้น และพฤติกรรมผิดปกตินั้นมักเกี่ยวของกับรัฐบาล เจาหนาที่ของ
รัฐ หรือสถาบันสาธารณะ แตการที่เรื่องราวหรือเหตุการณจะถูกหนังสือพิมพรายงานเปนขาว เรื่อง
ราวหรือเหตุการณนั้นตองมีความนาสนใจในตัวของมันเอง หรือมิฉะนั้นก็เปนที่สนใจของประชาชน
จํานวนมากพอที่จะทําใหมันมีความสําคัญทางสังคม
หนังสือพิมพแตละฝายจะทําการหาขอเท็จจริง/ขอมูล/รายละเอียด/ถอยแถลง
ตางตางนานามาเสริม “สาระ” ในขาว โดยการจัดวางไวในตําแหนงที่โดดเดนในขาว เพื่อจะไดผาน
สายตาผูอานเปนอันดับตน ๆ หรือ สามารถมองเห็นไดในทันทีเมื่อหยิบหนังสือพิมพขึ้นมาอาน
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ปริมาณและตําแหนงในการนําเสนอเปนการใหน้ําหนักความสําคัญแกขาวนั้น ใน
แงของการกระตุนและเตือนความจําผูอานใหระลึกถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ “สาระ” สําคัญของ
ขาวนั้น ซึ่งขอมูลขาวสารนั้นสามารถถูกนํามาใชสรางความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคล กลุม หรือ
สถาบันที่เกี่ยวของกับปญหานี้ ดังจะเห็นไดจากการจัดประชุมของคณะอนุกรรมาธิการสตรี ที่ไดรับ
มอบหมายงานจากทางคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ ใหรับผิดชอบในการ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาภิกษุณีในประเทศไทย เพื่อรวมหาทางออกใหกับปญหานี้
โดยเชิญผูแทนจากทั้งฝายคัดคานและฝายสนับสนุน เขารวมประชุม ในชวงเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2545 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 113 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 ที่ผานมา
การรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพที่ผูวิจัยไดรับจากการไป
สัมภาษณกลุมสนับสนุนและกลุมคัดคาน พบวา อคติ( bias )ของหนังสือพิมพ เปนปจจัยหลักที่ทํา
ใหการใหน้ําหนักในขาวแตละฝายไมสมดุลกัน
แตอคติของหนังสือพิมพที่ทั้งสองฝายวิจารณนั้นมีความแตกตางกัน คือ
กลุมสนับสนุน มีความเห็นวา อคติของหนังสือพิมพที่มีตอการรายงานขาว
สามเณรีธัมมนันทาคือ ประเด็นเรื่องเพศสภาพ ( gender ), การไมมีความรูหรือรูไมจริงเกี่ยวกับ
เรื่องศาสนาของนักขาว และเรื่องการเมืองทั้งจากฝายรัฐและฝายสงฆที่บีบการทํางานของหนังสือ
พิมพ
กลุมคัดคาน มีความเห็นวา อคติของหนังสือพิมพที่มีตอการรายงานขาวสามเณรี
ธัมมนันทา คือ ความเปนพรรคเปนพวกหรือการเขาขางกัน ซึ่งเปนพฤติกรรมขององคกร โดยองค
กรมีนโยบายที่จะบิดเบือนขาวเพื่อประโยชนของกลุมสามเณรีธัมมนันทา หรือ อาจเปนพฤติกรรม
ของปจเจกบุคคล กลาวคือ เปนลีลาของนักขาวแตละคนในการเลือกและเขียนขาว
จากการสัมภาษณกลุมหนังสือพิมพ พบวา สาระสําคัญ และ ความนาสนใจของ
ขาวสามเณรีธัมมนันทา เปนปจจัยหลักที่หนังสือพิมพใชตัดสินใจในการเลือกรายงานขาวนี้ แตที่
หนังสือพิมพทั้งสองฝายใหปริมาณและตําแหนงในการนําเสนอขาวที่แตกตางกันนั้น เนื่องจาก
ทัศนคติในการประเมินคุณคาขาว ความคิดที่ใชในการเขียนและเรียบเรียงขาวของนักขาว ที่แตก
ตางไปตามอิทธิพลที่ไดรับการปลูกฝงหรือการกลอมเกลาเกี่ยวกับงานของตนทั้งจากที่ไดเรียนรูใน
สถาบันการศึกษาและประสบการณการทํางานจริง และความแตกตางของปจเจกบุคคลที่ทําให
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พฤติกรรมของนักขาวมีความแตกตางกัน ดังนั้นการประเมินคุณคาขาวซึ่งเกิดจากความรูสึกของ
มนุษยยอมตองมีอคติเกิดขึ้นได
อคติในระดับนโยบาย/วัฒนธรรมขององคกรที่มาจากลักษณะของการเขียนขาว
และรายงานขาว ลีลาหรือลักษณะการบรรยายของหนังสือพิมพในแบบฉบับขององคกรที่นักขาวผู
นั้นสังกัดก็มีอิทธิพลตอการใหปริมาณและตําแหนงในการนําเสนอขอเท็จจริงในขาว เชน
นโยบายของหนังสือพิมพมติชน ไทยโพสต แนวหนา และสยามรัฐ เปนหนังสือ
พิมพที่อยูในขายหนังสือพิมพประเภทคุณภาพที่มักเสนอขาวที่มีสาระหนัก เชน ขาวสารการเมือง
เศรษฐกิจ หรือที่เรียกวา “ขาวหนัก” เพราะผูอานตองใชความคิด ความรูในการทําความเขาใจมาก
พอสมควร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อมุงใหความรูและความเขาใจ แตใหผลทางดานจิตใจชา ทําใหรูป
แบบในการจัดหนาของหนังสือพิมพประเภทนี้ ก็จะเปนแบบเรียบ ๆ มีภาพประกอบไมมากนัก มัก
จะไมใชสีอื่นนอกจากขาว – ดํา ยอดจําหนายจะไมสูง ผูอานจํากัดอยูในแวดวงของผูมีระดับการ
ศึกษาคอนขางสูง
“มติชน เปนหนังสือพิมพประเภทคุณภาพ ที่เนนขาวการเมือง และเปนสื่อสะทอน
ความคิดเห็นทางการเมืองและสังคม กลุมเปาหมายอยูที่คนชั้นกลาง…” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ ,
สัมภาษณ)
นโยบายของหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด และอาทิตยฯ เปนหนังสือพิมพ
ประเภทประชานิยมมักเสนอขาวประเภทขาวเบา เชน ขาวอาชญากรรม ขาวที่มนุษยสนใจ ไดแก
ขาวตื่นเตน หวาดเสียว สนุกสนาน สะเทือนอารมณ และขาวอื่น ๆ ทีไมหนักจนเกินไป เสนอเนื้อหา
สาระที่คนอานไดทุกระดับ ตั้งแตมีการศึกษานอยจนถึงผูมีการศึกษาสูง ใหความรูสึกทางดานจิต
ใจทันทีภายหลังที่อาน และผูอานไมตองใชความรู หนาแรกจะประกอบดวยพาดหัวขาวใหญ ๆ
หลายอัน มีภาพประกอบหลาย ๆ ภาพ ทั้งที่เปนภาพประกอบขาวและภาพขาว มีการใชสีสันอื่น ๆ
นอกจากขาว – ดําเขาประกอบในหนาดวย เชน สีเขียว ชมพู เปนตน ซึ่งแตละสีไดกลายเปน
สัญลักษณของหนังสือพิมพฉบับนั้น ๆ ยอดจําหนายของหนังสือพิมพคอนขางสูง
“…หนังสือพิมพไทยรัฐคอนขางจะเปนหนังสือพิมพที่อนุรักษนิยม ไมไดมีบุคลิก
เหมือนกับหนังสือพิมพมติชน ที่คอนขางจะเปดกวาง…” (เกรียงไกร ภูระยา ,สัมภาษณ)
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ดังนั้นตลอดระยะเวลาการรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพฝาย
สนับสนุนจะวางขาวสามเณรีธัมมนันทาไวที่หนาหนึ่ง (แมจะเปนพาดหัวขาวเล็ก) มากกวาหนังสือ
พิมพฝายคัดคาน เพราะเปนหนาที่มีลําดับความสําคัญมากที่สุด เปนหนาที่สรุปขาวที่สําคัญ ๆ
ของหนังสือพิมพไวดึงดูดความสนใจใหผูอานซื้อหนังสือพิมพ เหตุที่หนังสือพิมพฝายสนับสนุนได
เนื่องจากเล็งเห็นวาการบวชของ
ใหความสําคัญกับขาวนี้มากกวาหนังสือพิมพฝายคัดคาน
สามเณรีธัมมนันทาเปนการกระทําที่ขัดกับความเชื่อ/คานิยมหลักของสังคมไทยเทานั้น ไมไดขัดกับ
กฎใดใดในสังคม อีกทั้งกลุมผูสนับสนุนสามเณรีธัมมนันทาเปนกลุมที่มีอํานาจทางดานการเมือง/
การปกครองนอยกวากลุมคัดคาน ดังนั้นความชวยเหลือที่หนังสือพิมพสามารถจะใหไดคือการคัด
เลือกและเสนอขาวที่ใหรายละเอียด/ขอเท็จจริง/ถอยแถลงจากทางฝายสนับสนุนในปริมาณที่มาก
และในที่ลําดับสําคัญกอนฝายคัดคาน ตลอดทั้งการกระทําเชนนี้ไมผิดจากจรรยาบรรณของการ
ทําขาวมากนัก เพราะเปนบทบาทหนาที่หนึ่งของสื่อที่ตองแสดงความคิดเห็นใหแกผูอาน ฉะนั้น
หนังสือพิมพสามารถรายงานขาวที่แสดงจุดยืนวาสนับสนุนผูหญิงบวชได ดวยการใหขอเท็จจริง
และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเปนขาว โดยการเชื่อมโยงเหตุการณที่เกิดขึ้นและวิเคราะหตี
ความพรอมทั้งเสนอแนะวาควรทําเชนไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใหแกผูอานในสวนคอลัมน บทความ
และบทบรรณาธิการ
สวนผูอานจะเห็นดวยกับหนังสือพิมพหรือไมนั้นคิดวาผูอานสามารถใช
วิจารณญาณของผูอานเองได หนังสือพิมพเพียงทําหนาที่ตามบทบาทของสื่อที่ดี ( อภิชาต ศักดิ
เศรษฐ และ อรุณี มุศิริ , สัมภาษณ )
สําหรับหนังสือพิมพฝายคัดคาน จะวางขาวนี้ไวที่หนาขาวการศึกษา/ศาสนา และ
ขาวสังคม/สตรี ซึ่งเปนหนาที่ผลิตขึ้นมาสําหรับผูอานเฉพาะกลุมที่สนใจขาวทางดานนี้ จนกระทั่ง
เมื่อขาวสามเณรีธัมมนันทาเปนขอถกเถียงในสังคม หนังสือพิมพฝายคัดคานจึงไดรายงานขาวนี้
เปนขาวหนาหนึ่ง (ขาวพาดหัวขาวเล็ก)ของหนังสือพิมพ ดังนั้นจุดสนใจของการรายงานขาวของ
หนังสือพิมพฝายคัดคานคือ “ความขัดแยงที่เกิดในขาว” ซึ่งจะแตกตางจากการรายงานขาวทาง
หนังสือพิมพฝายสนับสนุนที่ใหความสําคัญไปที่ “ทานสามเณรีธัมมนันทา” สังเกตไดจากชวงการ
รายงานขาวของหนังสือพิมพใน”ภาคภิกษุณีรายวัน” ที่เปนการเปดตัวสามเณรีธัมมนันทาครั้งแรก
บนหนาหนังสือพิมพรายวัน การรายงานของหนังสือพิมพสนับสนุนในชวงนี้ เปนการรายงานขาวที่
ใหความสําคัญกับสามเณรีธัมมนันทาในฐานะที่เปนผูหญิงเกงคนหนึ่งที่จะมาชวยสงเสริมศาสนา
แตทางหนังสือพิมพคัดคานเลือกที่จะไมรายงานขาวนี้ หรือรายงานเปนขาวเล็กในฉบับ
ในสวนเนื้อหาของขาวถาดูตามหลักโครงสรางการเขียนขาวที่เราอานกันสวนใหญ
จะมีโครงสรางการเขียนขาวที่มีลักษณะยอดกวาง ฐานแคบ หรือ รูปแบบการเขียนขาวแบบปรามิด
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หัวกลับ คือ ในแตละขาวนั้น หนังสือพิมพจะนําเสนอเนื้อหาหรือประเด็นที่สําคัญมากที่สุดเสียกอน
ตอจากนั้นจะทะยอยนําเสนอประเด็นที่มีระดับความสําคัญรองลงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งจบเรื่องหรือ
สุดพื้นที่ที่กําหนดไว ดังนั้น นอกจากปริมาณที่ใหฝายสนับสนุนมากกวาฝายคัดคานภายในขาว
หนึ่งชิ้นแลว หนังสือพิมพฝายสนับสนุนยังเสนอขอเท็จจริง/ขอมูล/ถอยแถลงของฝายสนับสนุน
สามเณรีธัมมนันทาไวในชวงแรก ๆ ของเนื้อหาขาวอีกดวย แมวาทางฝายหนังสือพิมพคัดคานได
ติดตามรายงานขาวนี้นอยกวาทางหนังสือพิมพฝายสนับสนุน แตทุกครั้งที่เปนขาว หนังสือพิมพคัด
คานก็จะมีการใหปริมาณและตําแหนงไปทางฝายคัดคานมากกวาฝายสนับสนุนสามเณรีธัมมนัน
ทา
บทบรรณาธิการ และคอลัมน เปนสวนความคิดเห็นของหนังสือพิมพเกี่ยวกับ
สถานการณหรือเรื่องที่เปนขาวขณะนั้น โดยบรรณาธิการเปนเสมือน “เสียง” ของหนังสือพิมพนั้น
ๆ ซึ่งสามารถดําเนินลีลาของตนไดอยางอิสระ และวิพากษวิจารณไดอยางกวางขวาง ไมมีนาม
ปากกาของผูเขียน
สวนคอลัมน คือ บทความหรือขอเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ลงพิมพเปนประจําวันใน
หนังสือพิมพ มักใสนามปากกาไวดวย และผูวิจารณตองใสทาที และความคิดเห็นลงในคอลัมน
ดวย
ทั้งหนังสือพิมพสนับสนุนและคัดคานถาฉบับใดมีการเขียนบทบรรณาธิการ ก็จะ
แสดงจุดยืนออกมาอยางเดนชัด ซึ่งพบเพียง 3 ฉบับเทานั้น คือ หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ
หนังสือพิมพมติชนและหนังสือพิมพไทยรัฐ
หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ ใชขอสนับสนุน เรื่อง “พุทธบริษัท 4” ที่ประกอบไป
ดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา มาสนับสนุน สาระที่วา “ใหผูหญิงบวชได”
หนังสือพิมพมติชน ใชขอสนับสนุนเรื่อง “สิทธิเสรีภาพที่เทาเทียมกันระหวาง
หญิง – ชาย” มาสนับสนุน สาระที่วา “ใหผูหญิงบวชได”
หนังสือพิมพไทยรัฐ เปนการใหเหตุผลวาทําไมผูหญิงไมสามารถบวชสามเณรี/
ภิกษุณีในสายเถรวาทแบบไทยได เหตุผลดังกลาว ก็คือ คณะสงฆไทยไมรับรอง และ สายภิกษุณี
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เถรวาทไมมีอีกแลว ดังนั้นการบรรพชาจึงไมสามารถเกิดขึ้นไดเพราะการบวชเปนภิกษุณีตองไดรับ
การบวชจากสงฆ 2 ฝาย คือ ภิกษุณี และ ภิกษุสงฆ
แมวาหนังสือพิมพไทยรัฐจะใชบทบรรณาธิการมายืนยันความคิดที่ไมเห็นดวย
กับการมีสามเณรี/ภิกษุณีในประเทศไทย แตพลังของเสียงนั้นไมเทากับพลังเสียงของหนังสือพิมพ
อาทิตยวิเคราะหฯ และ หนังสือพิมพมติชน เพราะหนังสือพิมพทั้งสองฉบับใหความสําคัญกับการ
ติดตามขาวเพื่อนํามารายงานขาวใหผูอานอยูเปนระยะๆ ไมใชการรายงานขาวตามกระแส จะเห็น
ไดจากปริมาณขาวที่รายงาน ( ตารางหนา 154 –157 ) หรือ ความรวดเร็วในการไดขาววาจะมีพิธี
บรรพชาสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีของมติชน หรือ จากคําสัมภาษณของคุณอรุณี มุศิริ นัก
ขาวอาทิตยฯวาจะไปที่วัตรฯอยูเสมอเพื่อคอยหาขอมูล/ขาวสาร มารายงานใหกับผูอานที่มักจะ
โทรศัพทหรือเขียนจดหมายเขามาถามถึงกิจกรรมหรือสถานที่ตั้งของวัตรอยูเสมอ อีกทั้งความคิด
เห็นที่ปรากฏในบทความ/คอลัมนของหนังสือพิมพทั้งสองฉบับ จะคงไวซึ่งจุดยืน คือ “พุทธบริษัท 4
ที่ขาดหายไป” ของ อาทิตยวิเคราะหฯ และ “สิทธิเสรีภาพ/สิทธิสตรี” ของ มติชน ที่กลาวมาทั้งหมด
สามารถสรุปไดวาหนังสือพิมพทั้งสองซึ่งเปนหนังสือพิมพฝายสนับสนุนไดมุงแสดงจุดยืนของ
หนังสือพิมพมากกวาหนังสือพิมพฝายคัดคานซึ่งจะเสนอออกมาในรูปของขาวความเคลื่อนไหว
และความคิดเห็นตามกระแสมากกวา
ในสวนของคอลัมน ทุกหนังสือพิมพมีการเขียนแสดงความคิดเห็นและทาทีที่เปน
แนวสอดคลองไปกับฝายที่หนังสือพิมพตนเองใหการสนับสนุน คือ
คอลัมนในหนังสือพิมพฝายสนับสนุนก็เขียนสนับสนุนใหผูหญิงบวชได ซึ่งขอ
สนับสนุนก็มีดวยกันหลายประการ ดังนี้
• พุทธบริษัท 4 ที่ยังไมครบ
• สิทธิเสรีภาพทางศาสนาที่เทาเทียมกันระหวางชาย – หญิง
• ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาอนุญาตใหผูหญิงสามารถบวชได
• ความลําบากและปญหาตาง ๆ ของแมชี และอุบาสิกาที่เขาวัด
ฯลฯ
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คอลัมนในหนังสือพิมพฝายคัดคานก็เขียนคัดคานเรื่องที่ผูหญิงจะบวช วา
• การบวชนั้นขัดกับพระธรรมวินัยตามแบบพุทธเถรวาทของไทย
• ภิกษุณีไดสาบสูญไปนานแลว ดังนั้นการบวชภิกษุณีจึงเปนไปไมได เพราะ
ไมมีอุปชฌาย หรือ ปวัตินี (ภิกษุณีที่สามารถเปนอุปชฌายทําการบรรพชาได) ที่จะบรรพชาใหได
(ตามหลักการบวชภิกษุณีจะตองบวชจากสงฆสองฝาย คือ บวชจากภิกษุณี และ บวชจากพระ
ภิกษุ)
• ความไมเหมาะสมที่พระผูชายกับพระผูหญิงจะอยูรวมกันภายในวัดเดียวกัน
และผิดวินัยถาผูหญิงจะแยกไปอยูตางหากโดยไมมีภิกษุอยูดวย
• ผูหญิงที่ตองการปฏิบัติธรรม สามารถเลือกที่จะบวชในรูปแบบของแมชี
ที่เปนรูปแบบที่มีอยูแลวในสังคมไทย
• พระวินัยและขอหามที่มากมาย ซึ่งเปนการยากที่ผูหญิงตองการจะบวชจะ
ปฏิบัติได
• พระราชบัญญัติ 2471 ของกรมหลวงชินวรสิริวัตน ที่หา มพระ เณรทําการ
บวชใหผูหญิง
ฯลฯ
บทความ เปนองคประกอบที่สําคัญของเนื้อหาหนังสือพิมพ เนื้อหาประเภทนี้จะ
ลงคละไปกับขาวตลอดทั้งฉบับ เปนการเพิ่มเติมเนื้อหาใหผูอานนอกเหนือจากขาว เนื้อหาประเภท
นี้จะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ประเภทและนโยบายของหนังสือพิมพแตละ
ฉบับ ซึ่งบทความของหนังสือพิมพทั้งสองฝายก็จะหยิบยกบทความที่มาสนับสนุน/คัดคาน กับเหตุ
ผลตางๆที่ถกเถียงกัน หรือเปนการใชขอเท็จจริงในบทความมายืนยันเหตุผลหรือประเด็นที่หนังสือ
พิมพเลือกมารายงานขาวใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
สุดทายคือการใชรูปภาพมาชวยสรางจุดสนใจใหผูอานรูสึกสนใจ ซึ่งทางหนังสือ
พิมพฝายสนับสนุนใหความสําคัญกับการใหปริมาณและวางตําแหนงในการนําเสนอรูปภาพมาก
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กวาหนังสือพิมพฝายคัดคาน ตลอดทั้งเปดพื้นที่ใหกับขาวโฆษณาประชาสัมพันธฝายสนับสนุน
อยางเต็มที่ โดยเฉพาะหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวันที่มีการเสนอกิจกรรมของวัตรทรงธรรม
กัลยาณี
การดําเนินชีวิตประจําวันของสามเณรีธัมมนันทาและผลงานเขียนหนังสือของทาน
สามเณรีธัมมนันทาอยูสม่ําเสมอ
การสรางแบบแผนในการเขียนขาว
“…ที่หนังสือพิมพเขียนวาเปนตัวประหลาด และใชคําวา ‘โลนหญิง’ ก็ไมไดถือวา
เปนการจาบจวง เพราะทานไมไดเปนนักบวช เปนเพียงผูหญิงหมเหลืองธรรมดา และก็ไมใชการ
เขียนที่หวือหวา ก็อยางที่บอกไปกอนหนานี้วา ไทยรัฐจะยึดกฎระเบียบเปนหลัก และเมื่อไปศึกษา
ดูจะรูวาการจะบวชเปนสามเณรีในสวนของไทย ยังมีกระบวนการขั้นตอนของการบวชซึ่งตองผาน
หลายขั้นตอน…แลวเขาเรียกแทนตัวเองวาหลวงแมอยางนี้นะ…กรณีขาวนี้ ลักษณะของไทยรัฐคือ
จะมีลักษณะใครมาจาบจวงตอสถาบันหลัก ๆ ไมได…เปนหนังสือคอนขางอนุรักษนิยมไมไดมี
บุคลิกเหมือนกับมติชน ที่คอนขางจะเปดกวาง ถานํามาเทียบกันนะ… กรณีนี้จะเห็นชัดวาจุดยืน
หนังสือพิมพไทยรัฐเปนอยางไร แตไมใชเรื่องของการขายไดนอย เพราะไทยรัฐเปนหนังสือพิมพที่
ขายไดเยอะอยูแลว มันเปนคําที่สะทอนในสิ่งที่สามเณรีทํา วาการกระทํานั้นมันไมถูกตองตาม
ระเบียบหรือกฎของสงฆไทย อีกทั้งละเมิดลิขิตสังฆราช และละเมิดมติของมหาเถรสมาคม อยางนี้
แลวจะใหเรียกวาอะไร…” (เกรียงไกร ภูระยา ,สัมภาษณ)
จากคําสัมภาษณขางตน จะเห็นวา การเรียกชื่อบุคคลในขาว สามารถแสดงให
เห็นถึงความคิดเห็น/ทัศนคติ/อุดมการณของหนังสือพิมพที่มีตอสามเณรีธัมมนันทาไดสวนหนึ่ง
เพราะการเลือกคําเรียก ( label ) บุคคลที่ปรากฏในขาวมาใชประกอบในการเขียนขาวนั้น ไดผาน
กระบวนการตัดสินใจของนักขาวผูรับผิดชอบในการเขียนขาวนี้แลววาเหตุใดถึงเลือกคําเรียกบุคคล
ในขาวเชนนั้น ตัวอยาง เชน หนังสือพิมพไทยรัฐที่เลือกคําเรียก “สามเณรี” วา “โลนหญิง” หรือ
“สตรี/ผูหญิงหมจีวร” นั้น เนื่องจากเห็นวาการบรรพชาของสามเณรีธัมมนันทา (รวมถึงธัมมรักขิตา)
ขัดกับมติของคณะสงฆไทย เปนตน
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การเรียกชื่อบุคคล
การเขียนรายละเอียดหรือเอกลักษณของบุคคล ที่ปรากฏในขาว ถาเขียนอยาง
เปนทางการก็จะสรางความนาเชื่อถือใหกับบุคคลที่ปรากฏในขาว แตลักษณะหนังสือพิมพที่ตอง
เขียนขาวใหดึงดูดใจผูอาน หรือสรางความใกลชิด หรือความคุนเคยระหวางผูอานกับบุคคลที่
ปรากฏเปนขาว จึงใชวิธีการเรียกชื่อบุคคลโดยใชสมญา ชื่อเลน หรือการเรียกเพียงชื่อเทานั้น คํา
เรียกดังกลาวนอกจากจะไมเปนทางการแลว บางครั้งยังมีนัยยะแสดงการลอเลียนเสียดสี ซึ่งเปน
การสรางภาพลักษณเชิงลบใหกับผูที่ไดรับตราประทับ ( label ) นั้น ๆ ได
กรณีสามเณรีธัมมนันทา เปนเรื่องความขัดแยงระหวางอดีตรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย
กบิลสิงหที่ไปบรรพชาสามเณรีที่ศรีลังกา และมีชื่อทางธรรมวา “ธัมมนันทา” กับ สถาบันปกครอง
สงฆที่เรียกวา “มหาเถรสมาคม” ซึ่งสงฆระดับชั้นราชาคณะเปนคณะกรรมการโดยมีพระสังฆราช
เปนประมุขสูงสุด ดังนั้นการเขียนขาวของหนังสือพิมพจะตองมีความระมัดระวังในการใชคําเรียก
เพื่อไมใหประชาชนเห็นวาหนังสือพิมพหลบหลูสถาบันสงฆหรือศาสนา ( สถาบันอันเปนที่เคารพ
รัก ศรัทธา และยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ตลอดทั้งไมตองการใหผูใดมาหลบหลู ดูหมิ่น หรือนํา
มาพูดเลน ก็คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย , สัมภาษณคุณทองใบ ทองเปาว )
คําเรียกสงฆหรือมหาเถรสมาคมในเชิงลบจึงปรากฏบนหนาหนังสือพิมพนอยมากหรือไมปรากฏ
เลย ถาปรากฏจะไมเจาะจงวาเปนพระรูปไหน หรือ ปรากฏในรูปของคําพูดจากแหลงขาวแทน ดัง
ตัวอยางขาวขางลางนี้ตามลําดับ
เปดวิวาทะ “ภิกษุณี” กรณีสามเณรีธัมมนันทา อดีตดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห
“พระภิกษุ”บางรูปประกาศ ขวางการกําเนิดสงฆหญิงสายเถรวาทไทย “พลิก” พระไตรปฎกตี
ความเจตนารมณ “พระพุทธเจา” ปญญาล้ําลึกดวยเหตุและผลไมชี้มูลไมเต็มใจ
(หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน ประจําวันที่ 7 พฤษภาคม 2544 หนา 1)

นายศักดิ์ชัย อภินัยนาถ โปรดิวเซอรรายการ “ขอคิดดวยฅน” กลาวถึงคอนเซ็ปต
ในการเตรียมบันทึกเทปรายการในประเด็นรอนของการบวชภิกษุณีในเมืองไทย
โดยยกกรณี
สามเณรีธัมมนันทาเปนกรณีศึกษาวา……
นายศักดิ์ชัยกลาววา
“การพูดคุยในครั้งนี้เดิมทีตั้งใจวาจะเชิญอ.เสฐียรพงษ
วรรณปก
และพระทางสายวิชาการในมหาจุฬาลงกรณฯมารวมมากกวาที่จะเชิญพระในสาย

169

ปฏิบัติ หรือพระในสวนคณะกรรมการของมหาเถรสมาคมมารวม ดวยเหตุผลที่วาอยากเชิญพระที่
มีความรูทางวิชาการมารวมคิดรวมถกกันมากกวาการนําเสนอรายการใหออกมาในภาพของการโต
เถียงขัดแยงกัน
ที่เราตั้งใจไวเราอยากทํารายการออกมาใหเปนรูปแบบของการใหความรูเปนหลัก
ซึ่งตอนแรกก็มองไวหลายทานเหมือนกันสําหรับแขกที่จะเชิญมา แตที่เราเลือกแตพระสายวิชาการ
เพราะเรามองวานาจะดีกวาตรงที่ทานมีความรู เวลาจะพูดหรือถกเถียงกันก็เอาในสวนของเหตุผล
ทางวิชาการมาพูดมากกวา
ที่เราไมเชิญพระในมหาเถรสมาคมก็เพราะรูดีวาคงไดรับการปฏิเสธแนนอน สวน
อยางพระมหาระแบบ (พระเทพดิลก ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย แกนนํา
คัดคานการรื้อฟนภิกษุณีขึ้นในประเทศไทย) ก็ไมใชอยางที่เราตองการ ก็อยางที่บอกวาเราอยากได
คนที่มีความรู และรูเรื่องนี้ เราไมอยากไดคนที่มาพูดกันแลวใสอารมณสาดกันเองอยางนั้นคงไมดี
…”
(หนังสือพิมพไทยโพสต สวน x – cite ประจําวันที่ 19 พฤษภาคม 2544 หนา 4)

จากตัวอยางขาวของหนังสือพิมพไทยโพสตขางตนนี้
จะพบวาคําพูดของคุณ
ศักดิ์ชัย ซึ่งเปนแหลงขาวในขาวชิ้นนี้ ไดบอกเปนนัย ๆ วา พระเทพดิลก เปนพระที่ใชอารมณ ไมมี
เหตุผล หรือมีความรูนอย ซึ่งหนังสือพิมพฝายสนับสนุนจะใชวิธีการสองแบบขางตนนี้ เมื่อตองการ
จะพาดพิงถึงกลุมที่คัดคานการมีสามเณรี/ภิกษุณีในเมืองไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพฝายคัดคาน จะแตกตางกันเพราะหนังสือพิมพ
ฝายคัดคานสามารถเขียนขาวที่ใชคําเรียกฝายสนับสนุนใหเกิดภาพลักษณในเชิงลบไดงายกวา ดัง
จะเห็นไดจากเหตุผลในคําสัมภาษณขางตนของคุณเกรียงไกร ภูระยา นักขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ
จากการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ความผิดพลาดของหนังสือพิมพในเรื่องการใสราย
ละเอียดและการใชคําเรียกของบุคคลที่ปรากฏในขาวมีความผิดพลาดนอย
ความผิดพลาดที่
ปรากฏเกิดจากความไมรูของนักขาวเปนหลัก ( จากคําสัมภาษณของฝายสนับสนุนและฝายคัด
คาน)
นักขาวเปนคนหรือกลุมคนที่ทําหนาที่ในการผลิตขาวสาร ขอมูล เปนผูปอนเนื้อ
หาสาระเขาไปในหนังสือพิมพ เพื่อนําไปสูการเผยแพรออกไปสูสังคม ดังนั้นเมื่อนักขาวเปนคนที่มี
ความคิด จิตใจ มีวิจารณญาณ มีสติสัมปชัญญะ รูดี รูชั่ว หากมีความรูเขาใจในแกนแทของพระ
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พุทธศาสนา จะชวยใหการทําหนาที่ไปในทิศทางที่เปนคุณมากกวาโทษ นักขาวจึงไมควรแตราย
งานเหตุการณเทานั้น ควรมีเปาหมายที่สรางสรรคสังคมใหดีงาม ใหมุงไปสูความสะอาด สวาง
สงบ อันเปนสาระสําคัญของคําสอนของพระพุทธองค การที่จะเปนเชนนั้นไดนักขาวตองแสวง
หาความรูความเขาใจอยางจริงจังดวย ( สมหมาย ปาริจฉัตต,2544:158 – 159)
ความผิดพลาดที่ปรากฏจัดวาเปนความผิดพลาดเล็กนอยเมื่อเทียบกับกรณีขาว
อื่นๆ โดยเฉพาะขาวของนักการเมือง ที่ผูพิมพผูโฆษณาตองขึ้นศาลเปนวาเลน ( อภิชาต ศักดิ
เศรษฐ ,สัมภาษณ ) ความผิดพลาดดังกลาว ไดแก การใชคําเรียก ”สามเณรีธัมมนันทา” ซึ่งมีตั้ง
แตนางฉัตรสุมาลย สามเณรีธัมมนันทา ภิกษุณีธัมมนันทา สามเณรีฉัตรสุมาลย ภิกษุณีฉัตร
สุมาลย แมชีฉัตรสุมาลย แมชีธัมมนันทา ฯลฯ ปนเปกันไปในการเขียนขาว ตัวอยาง เชน หนังสือ
พิมพขาวสด ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ 2545 หนา 1 และ 13
พาดหัวขาวหลัก :
พาดหัวขาวรอง :
ความนํา

:

เนื้อหา

:

บวชครั้งแรกในไทย สามเณรี! ‘ภิกษุณี’ อุปชฌาย
ฉายาธัมมรักขิตา แมชีฉัตรสุมาลย ประกอบพิธีให ‘ส.ศิวรักษ’ ระบุ
สิทธิชาย – หญิง
บรรพชา ‘สามเณรี’ ครั้งแรกในเมืองไทย สีกาวัย 55 ป เขาพิธีบวชที่
‘วัตรทรงธรรมกัลยาณี’ ซึ่ง ‘ดร.ฉัตรสุมาลย’ สามเณรีรูปแรกของไทย
เปนผูกอตั้ง เผยพิธีคลายบรรพชาพระสงฆ….
ครั้งแรกในเมืองไทย………………………………………………………
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..
ผูสื่อขาวรายงานวา สําหรับพิธีบรรพชานางวรางคณา เปน
สามเณรีครั้งนี้ มี………….หลังจากพรอมและถวายกองทาน สวดมนต
ฟงธรรมแลว ‘สามเณรีธัมมนันทา’……………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
แมชีฉัตรสุมาลย กลาวแปลจากคํากลาวเปนภาษาอังกฤษ
ของอุปชฌายจากประเทศศรีลังกาวา………………………………..
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………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
จากตัวอยางของขาวชิ้นนี้จะเห็นไดวา การใชคําเรียกสามเณรีธัมมนันทาจะมี
คําเรียกแตกตางกันออกไปในแตละสวนของชิ้นขาว ไดแก
ในพาดหัวขาวรอง เรียกวา “แมชีฉัตรสุมาลย”
ในความนําขาว เรียกวา “ดร.ฉัตรสุมาลย สามเณรีรูปแรกของไทย
ในเนื้อหาขาว เรียกวา “สามเณรีธัมมนันทา” และ “แมชีฉัตรสุมาลย”
ความผิดพลาดเชนนี้ เกิดจากความไมรูของนักขาววา จะใชคําเรียกสามเณรี
ธัมมนันทาวาอยางไรดี เหมือนดังคํากลาวของคุณเสฐียรพงษ วรรณปก ที่ไดใหแงคิดในเรื่องนี้ไววา
การเรียกของนักขาวปนเปกันไปหมด นั่นเพราะเกิดจากความไมรูเรื่องสามเณรีและภิกษุณีวาคือ
อะไรแลวยังเปนความไมรูที่ตั้งอยูบนความไมแนใจของนักขาววาจะเอาอยางไรดี ประมาณวาใน
เมื่อทางคณะสงฆ กรมการศาสนายังไมใหการรับรอง แตผูรูทางศาสนาและประชาชนยอมรับใน
ตรงจุดนี้ ก็เลยไมรูจะเขียนขาวอยางไรดี ก็เลยเรียกกันมั่วไปหมด ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความ
สับสนได (เสฐียรพงษ วรรณปก , สัมภาษณ)
ในสวนผูที่ไดรับตราประทับ ( label ) จากหนังสือพิมพมากที่สุด คือ สามเณรี
ธัมมนันทา อยางที่กลาวไวกอนหนานี้วา มีหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน กับ หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ ที่แสดงจุดยืนของหนังสือพิมพตนเองไดอยางเดนชัด ซึ่งจะเห็นไดวาการใชคําเรียกสามเณรี
ธัมมนันทาก็เปนไปในทํานองสอดคลองกับจุดยืนของสองหนังสือพิมพนี้ อีกทั้งมีสองหนังสือพิมพนี้
เทานั้นที่ภายในฉบับมีการใชคําเรียกที่มีความหลากหลายมากกวาหนังสือพิมพฉบับอื่นๆดังตาราง
แสดงตัวอยางคําเรียกและการใหรายละเอียดสามเณรีธัมมนันทาเปรียบเทียบในหนังสือพิมพ
อาทิตยวิเคราะหรายวันกับหนังสือพิมพไทยรัฐ ดังตอไปนี้

172

หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ

หนังสือพิมพไทยรัฐ

• “ธัมมนันทา” ภิกษุณีหนึ่งเดียวของโลก (28
เมษายน 2544 ,หนา 1)
• นักบวชหญิงคนแรกที่จบปริญญาเอกทางพุทธ
ศาสนาถึง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยแมคมาส
เตอร ประเทศแคนาดา และ มหาวิทยาลัยมคธ
ประเทศอินเดีย ซึ่งมีนามเดิมวา รศ.ดร.ฉัตรสุ
มาลย กบิลสิงห อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญา
ศาสนาคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอาจารยพิเศษ
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯลฯ ( 28 เมษายน
2544 , หนา 3 )
• ภิกษุณีเถรวาทรูปแรกและรูปเดียวของไทย ( 28
เมษายน 2544 , หนา 15 )
• สามเณรีธัมมนันทา ศาสน – บุคคลแหงป 2544 ผู
หาญกลาเบนกงลอประวัติศาสตรสงฆไทย ( 28
ธันวาคม 2544 , หนา 9 )
• เจาอาวาสวัตรทรงธรรมกัลยาณี ( 12 กุมภาพันธ
2545 , หนา 9 )
• หลวงแม ( 13 กุมภาพันธ 2545 , หนา 1)
• พระอาจารย ( 13 กุมภาพันธ 2545 , หนา 1 )
ฯลฯ

• นางฉัตรสุมาลย (วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 ,หนา
15)
• หญิงบวชไมถูกตองเรียกตัว “หลวงแม” ( วันที่ 12
กุมภาพันธ 2545 , หนา 1)
• นุงชุดหมเหลืองคลายสงฆ (วันที่ 12 กุมภาพันธ
2545 หนา 19)
• โลนหญิง, สตรีนุงหมเหลือง ( วันที่ 13 กุมภาพันธ
2545 กรอบบาย ภาพขาวหนา 1)
• ไมมีการใหรายละเอียดกับสามเณรีธัมมนันทา
ฯลฯ

การรายงานขาวของหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ จะเรียกวา “สามเณรีธัมมนัน
ทา” ทุกครั้ง และมักจะเขียนดวยวาในอดีตทานเคยมีตําแหนงหนาที่ในสังคมอยางไรบาง เพื่อเปน
การเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับสามเณรีธัมมนันทา ดังจะเห็นไดจากตาราง ซึ่งการใหรายละเอียดใน
ขาวหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯในวันที่ 28 เมษายน 2544 หนา 3 นั้นเปนการบรรยายใหเห็นถึง
ความเชี่ยวชาญและความมีชื่อเสียงดานศาสนาทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติของ
สามเณรีธัมมนันทา ในการใหรายละเอียดแบบนี้ในหนังสือพิมพฝายสนับสนุน ไมวาจะเปนมติชน
ขาวสดและไทยโพสต ก็ไดเขียนใหรายละเอียดในลักษณะนี้เชนเดียวกันหรือแมแตทางฝายหนังสือ
พิมพคัดคาน ไดแก แนวหนา สยามรัฐ และเดลินิวส ก็ไดใหรายละเอียดเชนเดียวกัน ซึ่งเปนไปตาม
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หลักของแบบแผนการเขียนขาวที่ถูกตอง มีเพียงหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับเดียวที่ไมมีการใหราย
ละเอียดกับสามเณรีธัมมนันทาอยูเพียงฉบับเดียวเทานั้น
ขาวสามเณรีธัมมนันทา เปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกับศาสนา ความเชื่อและความ
ศรัทธาของแตละกลุมแตละบุคคล หรือเปนเรื่องละเอียดออน มีผลกระทบตอจิตใจผูอาน ซึ่งทาง
หนังสือพิมพไมอาจจะคาดเดาได ฉะนั้น หนังสือพิมพจึงไมเห็นสมควรที่จะมีการตั้งฉายาใหบุคคล
ที่ปรากฏเปนขาวมากนัก (พลพิบูล เพ็งแจม , สัมภาษณ )
การเรียกชื่อบุคคลสําหรับกรณีขาวสามเณรีธัมมนันทา จึงไมมีการใชคําหรือการ
ตั้งฉายาแบบมีสีสันเหมือนเชนการตั้งฉายาใหกับเหลานักการเมืองไทยที่หนังสือพิมพไทยทําเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติอยูเสมอ
“…ถาหนังสือพิมพรายงานขาวโดยเขียนขาวไปในทํานองเดียวกัน อยางกรณีขาว
ธัมมนันทา เปนขาวที่มีประเด็นโตเถียงเกิดขึ้นในสังคม และนักขาวรายงานแตขอเท็จจริงที่เปน
ถอยคําจากแหลงขาวมารายงานตรง ๆ ใหผูอาน จะยกตัวอยางกรณีความคิดเห็นของแหลงขาวที่
มีตอขาวนี้ ซึ่งก็มีทั้งในเชิงบวก , เชิงลบ , เชิงเปนกลาง หรือ เฉย ๆ ถาหนังสือพิมพรายงานออก
ไปตรง ๆ ไมมีการนําขอเท็จจริง หรือ ขอมูลที่ไดรับมาเรียบเรียงเขียนขาวใหม ผลของการรายงาน
ขาวนี้ก็คงเปนที่นาเบื่อ” (เกรียงไกร ภูระยา ,สัมภาษณ)
“ขาวในแตละวันมักเปนขาวที่นาสนใจ มีความแปลก ประหลาด ผิดปกติ หรือ
ขาวที่บุคคล/สถาบันที่กําลังมีความขัดแยงกัน กรณีสามเณรี เปนเรื่องความเชื่อของคน ซึ่งเราก็ไม
สามารถที่จะไปวาเขาได แตความเชื่อของคนคนนี้เปนคนดังและเปนประเด็นความขัดแยงที่ตองมา
ถกเถียงกันในสังคม ดังนั้นประชาชนยอมใหความสนใจ อยากรูเรื่องราวแนนอน เมื่อประชาชนสน
ใจ ทางหนังสือพิมพก็ตองรายงานขาวนี้ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของการทําขาว แตการรายงานควรจะ
รายงานขาวออกมาในรูปแบบไหนถึงจะดึงดูดใจผูอานก็ตองมาลงมติกันวาจะทํารายงานขาวนี้
ออกมาในลักษณะอยางไร หรือ จะเขียนขาวอยางไรใหนาสนใจก็ตองวากันอีกที” (พลพิบูล เพ็ง
แจม,สัมภาษณ)
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สํานวนภาษาในการเขียนขาว
จากคําสัมภาษณขางตน จะเห็นไดวาการนําเสนอขอเท็จจริงใหเปนงานขาว การ
เขียนขาวก็ควรสรางความใครรูหรือความนาสนใจใหผูอานอานขาวตอจนจบ การใชสํานวนภาษา
ในการเขียนขาวก็เปนกลยุทธอยางหนึ่งที่จะสรางความนาสนใจใหกับผูอานได
เมื่อนักขาวไดรวบรวมขอเท็จจริง ขั้นตอนตอไปก็จําเปนตองนําขอเท็จจริงนั้นมา
เรียบเรียงเขียนเปนขาวซึ่งสํานวนภาษาที่ปรากฏในขาวขึ้นอยูกับลีลา ( style ) หรือความถนัดของ
นักขาวแตละคน (อภิชาต ศักดิเศรษฐ,สัมภาษณ)
หลักการการเขียนขาวจะมีหลักกวาง ๆ อันเปนโครงสรางพื้นฐานที่ใชในการเขียน
ขาว ซึ่งโครงสรางพื้นฐานดังกลาวนี้ประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญคือ ความนําหรือวรรคนํา
( Lead ) หรือโปรย ( Intro) สวนเชื่อมหรือความเชื่อม ( Neck ) และเนื้อขาวหรือเนื้อเรื่อง ( Body ,
Detail )
สํานวนภาษาสามารถปรากฏไดทุกสวนของโครงสรางการเขียนขาว แตเปนที่รูกัน
ดีวา สํานวนภาษาที่ดีที่สุดจะปรากฏที่ความนําซึ่งนักขาวถือวาเปนหัวใจของการเขียนขาว เพราะ
เปนสวนที่ใชดึงดูดความสนใจผูอานใหอานขาวชิ้นนั้นๆ (พลพิบูล เพ็งแจม,สัมภาษณ)
ความนํา ( Lead ) คือ ขอความที่เปนประโยคสั้น ๆ หรือยอหนาสั้น ๆ ที่สรุปสาระ
สําคัญของขาวนั้น ๆ วา ใคร ( who ) ทําอะไร ( what ) เมื่อไร ( when ) ที่ไหน ( where ) ทําไม
( why ) และอยางไร ( how ) หรือ 5 W ’ s + 1 H โดยเนื้อหาของความนําจะบอกเฉพาะประเด็นที่
สําคัญที่สุดของขาว เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจแกผูอาน อีกทั้งยังเปนการประหยัดเวลา
ความนําพื้นฐานที่ใชกันอยูทั่วไปเรียกวา ความนําแบบสรุปเรื่อง ( Summary Lead ) สามารถ
สังเกตไดชัดเจนวา ประเด็นใดที่สําคัญที่สุดใน 5W ‘s +1 H นักขาวก็จะเขียนนําประเด็นนั้นขึ้นไว
ในตอนตนของความนํา แลวก็เรียกชื่อความนําตามประเด็นนั้น ซึ่งมีดวยกัน 6 ชนิด คือ The Who
Lead , The What Lead , The When Lead , The Where Lead , The Why Lead และ The
How Lead
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สําหรับ Who นอกจากจะหมายถึงบุคคล กลุมบุคคล หรือนิติบุคคลแลว ในบาง
กรณียังหมายรวมถึง ตําแหนง อาชีพ หรือสังกัดของบุคคลก็ได แลวแตวาแงมุมใดที่นําเสนอแลวจะ
ทําใหผูอานรูสึกใกลชิดหรือคุนเคยหรือนาสนใจกวา นักขาวก็จะนําเสนอในแงมุมนั้น เชน กรณี
สามเณรีธัมมนันทา นักขาวจะเสนอในแงมุมของ “สถานภาพ หรือ ตําแหนง” ของบุคคลที่ถูกอาง
ถึง มากกวาชื่อของบุคคล เพราะผูอานสวนมากคุนเคยกับตําแหนงมากกวาชื่ออีกทั้งทําใหเกิด
ความนาเชื่อถือใหกับผูอานไดอีกดวย ตัวอยาง เชน
รองประธาน กมธ.ศึกษาและวัฒนธรรม สภาสูง นอมรับพระดํารัส
สมเด็จพระสังฆราชฯที่หามพระเณรทุกนิกายบวชหญิงเปนสามเณรี ภิกษุณี ยัน
ไทยนับถือศาสนาพุทธแบบหินยาน ขณะนี้ไมมีภิกษุณี สามเณรีแลว แตยอมรับ
หากบวชมาจากตางประเทศสามารถพํานักอยูในไทยไดแตตองไมจําวัดอยูรวม
กับพระสงฆ เตรียมนําเรื่องเขาหารือในคณะกรรมาธิการ เพื่อวางกรอบและนํา
เสนอฝายรัฐบาล…
( หนังสือพิมพแนวหนา วันที่ 4 มิถุนายน 2544 หนา 1 )

ทนายแมกไซไซ ชี้ เรื่องพระศรีปริยัติโมลีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู
หญิงปฏิบัติธรรม เปนเสรีภาพทางความคิดที่ไมนาจะผิดอะไร ย้ําชัดเจนหากมี
การถอดสมณศักดิ์จริงถือวาเปนการจํากัดเสรีภาพกันเกินไป…
(หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวันประจําวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 หนา 9)

จากตัวอยางแรก จะเปนลักษณะการเขียนขาวที่ใชภาษากึ่งทางการ โดยเขียน
ขาวอางอํานาจของฝายปกครองผูมีสวนรับผิดชอบในประเด็นนี้วา ทั้งฝายปกครองรัฐและฝาย
ปกครองสงฆไมยอมรับการบวชของสามเณรีธัมมนันทา ซึ่งเปนลักษณะการเขียนขาวในสวนความ
นําของหนังสือพิมพฝายคัดคานทุกฉบับที่เปดพื้นที่ใหกับทางฝายคัดคานมากกวาฝายสนับสนุน
ลักษณะความนําเชนนี้จะทําใหประชาชนหรือผูอานเห็นวาการกระทําของสามเณรีธัมมนันทาเปน
การกระทําที่ผิด ตลอดทั้งผูอานก็เกิดความเชื่อถือเพราะแหลงขาวที่หนังสือพิมพอางมีสถานะและ
ตําแหนงที่สูงในสังคม ซึ่งจะแตกตางจากแหลงขาวทางหนังสือพิมพฝายสนับสนุนที่ใชผูรูหรือผู
เชี่ยวชาญของสังคมออกมาสนับสนุนในแงการใหความรู และความเปนไปไดที่สังคมควรจะเปดรับ
สตรีในบทบาทใหม ดังนั้นภาษาที่ใชก็จะมีความเปนวิชาการซึ่งสามารถสรางความนาเชื่อถือให
เกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน อยางกรณีตัวอยางขาวขางตนใชภาษาวิชาการทางดานกฏหมายโดยอาง

176

แหลงขาวที่มีชื่อเสียงทางดานกฎหมายและไดรับการยอมรับจากสังคมวาผูที่ออกมาใหขาวนี้เปน
บุคคลที่นอกเหนือจากจะสรางชื่อเสียงใหกับประเทศดวยผลงานที่ไปควารางวัลระดับแมกไซไซ
แลวบุคคลผูนี้ออกมาใหขาวก็ไมไดหวังประโยชนอะไรอีกดวยเพราะรางวัลแมกไซไซที่นายทองใบ
ทองเปาวไดรับเปนรางวัลที่มอบใหกับบุคคลที่สรางประโยชนใหกับสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน
หรือทํางานโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ดังนั้นผูอานก็จะเกิดความเชื่อถือ แตเปนความเชื่อถือที่แตก
ตางกันออกไป เปนตน
ความนําขาวสามเณรีธัมมนันทาในหนังสือพิมพมักจะมีแต The Who Lead และ
The What Lead เพราะการรายงานขาวจะเนนไปที่เรื่องความนาสนใจ ความแปลกประหลาด และ
ความขัดแยง ซึ่งความนําทั้งสองแบบเปนความนําที่สามารถจับประเด็น และลําดับความสําคัญ
ของประเด็นใหแกผูอานไดงายและชัดเจนที่สุดแตความดึงดูดใจผูอานของความนําพื้นฐาน บาง
ครั้งถาประเด็นไมมีความนาสนใจ ก็จะทําใหผูอานรูสึกไมสนใจที่จะอานขาวนั้นตอได จึงตองมีการ
เขียนความนําแบบซับซอนขึ้น ซึ่งความนําแบบซับซอนนี้เองที่นักขาวตองใชความสามารถในการ
เขียนขาวใหมีลีลาสํานวนภาษาที่เขาใจไดงาย ชัดเจน เห็นภาพ เห็นความเคลื่อนไหว หรือเห็นเรื่อง
( story ) ที่เกิดขึ้นภายในขาวชิ้นนั้น และความนําซับซอนก็เปรียบไดกับเรื่องยอ (นิยาย) ที่นํามาใช
สรางความนาสนใจใหผูอานติดตามอานขาวชิ้นนั้นจนจบ (รุจน โกมลบุตร , 2540: 5 – 10)
ความนําแบบซับซอนที่ใชในการเขียนขาวสามเณรีธัมมนันทา มีดังตอไปนี้
The Colorful Lead หรือ The Picture Lead เหมาะสําหรับเหตุการณที่มีความ
เคลื่อนไหว มีสีสัน เมื่อนํามาเขียนเปนความนํา จะสามารถทําใหเหตุการณเหมือนมีชีวิตจนผูอาน
มองเห็นภาพของเหตุการณได เชน
เชาตรู..ที่ตลาดบานเพ..ระยอง บนถนนคับคั่งไปดวยอาหารสดจากทะเล
ชาวบานรีบลุกเตรียมอาหารมาใส “บาตร” เพราะเชาวันเสาร 19 พฤษภาคมจะมี
พระ เณร และแมชี จากวัดเขาสาปมารับบาตรเปนจํานวนกวา ๕๐ รูป และเปน
ครั้งแรกที่ “สามเณรีธัมมนันทา” ออกบิณฑบาต…
( หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน ประจําวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 หนา 9 )
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ประเด็นของขาวนี้คือ “การออกบิณฑบาตครั้งแรกของสามเณรีธัมมนันทา” แต
การเขียนความนําของขาวนี้ไดสรางจุดสนใจที่มีการใชคําหรือภาษาที่มีสีสันและบรรยายใหเห็น
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณใหกับผูอานไดเห็นภาพวา การออกบิณฑบาตครั้งแรกของสามเณรี
ธัมมนันทาไดรับการยอมรับจากชาวบานมากมาย ซึ่งเปนกลยุทธทางจิตวิทยาในแงความศรัทธา
โดยยกตัวอยางความศรัทธาของชาวบานเพที่หนังสือพิมพฝายสนับสนุนเขียนใหเห็นภาพความ
กระตือรือรนที่ชาวบานเพเตรียมของหรือจัดของอยางดีเพื่อมาใสบาตร แสดงใหเห็นถึงการตอบรับ
ของชาวบานวามีความศรัทธาและชื่นชมในการที่จะไดใสบาตรกับพระผูหญิงเปนครั้งแรกโดยการ
เขียนขาวใหเห็นภาพเหตุการณ เพื่อสรางแรงสนับสนุนภายในใจผูอานใหเกิดความชอบสามเณรี
ธัมมนันทาไปทีละนิดทีละนิด ในที่สุดก็เกิดการยอมรับ เปนตน
The Question Lead เปนความนําที่ตั้งคําถามกับผูอาน มักจะใชกับเหตุการณที่
มีเงื่อนงํา ใกลจะถึงจุดคลี่คลายที่ผูอานรอคอยและตองการคําตอบ เชน
“ภิกษุณี” สืบทอดพระพุทธศาสนาอุบัติจริงหรือ?กับการรอคอยมานาน
๗๕ ป ที่ถูกกดขี่ “สิทธิสตรี” ในสังคมพุทธบนดินแดนสยามแหงนี้ “ธัมมนันทา”
หรือ “รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห” จุดประเด็นขึ้นจนเกิดกระแสเสียงแตกเปน 2
ฝาย “เห็นดวย – คัดคาน” วันนี้พิธีบรรพชา “ธัมมรักขิตา” ตอกย้ําชัดสังคมพุทธ
แลววาเริ่มเห็นพองกับ “หลวงแม”!…
( หนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวันประจําวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545, หนา 1 )

จากตัวอยางขาว เปนการเขียนขาวที่ใหผูอานตอบคําถามภายในใจ แตมีการใช
ภาษาและการเนนคําใหสังเกตงาย วา หนังสือพิมพคิดอยางไร แตก็ไมบังคับใหผูอานคิดตาม
เพราะมีเนื้อหารายละเอียดที่ผูอานตองการคําตอบซึ่งผูอานก็ตองไปอานตอในสวนเนื้อหา
ที่มี
ลักษณะสอดคลองไปกับวรรคนํา ดังนั้นสาระที่ผูอานไดรับก็จะเปนไปตามที่หนังสือพิมพไดเขียนไว
นั่นเอง
The Contrast Lead ใชกับขาวที่มีองคประกอบของความขัดแยง โดยจะสรุปเนื้อ
หาที่ขัดแยงกัน ไวในยอหนาเดียว เชน
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วัตรทรงธรรมกัลยาณี นครปฐม จัดพิธีบวช“สามเณรี” รูปแรกในประเทศ
ไทยแลว “ส.ศิวรักษ” โดดรวมวงทาทายอํานาจมหาเถรสมาคมอางทําตามพระ
ธรรมวินัยถูกตอง ขณะที่อธิบดีกรมการศาสนาระบุเปน การแตงกายเลียนแบบ
สงฆ เตรียมสงฝายสังฆการตรวจวัดตนเรื่องเพราะยังไมไดรับอนุญาตใหตั้งเปน
วัดอยางถูกตอง…
( หนังสือพิมพแนวหนาวันที่ 11 กุมภาพันธ 2545 หนา 1 )

แมวาในความนําจะเขียนไปทางสนับสนุนแตพื้นที่ที่เปดให หนังสือพิมพไดเปดให
กับฝายคัดคานมากกวา ดังนั้นขอมูลที่ผูอานจะไดรับก็จะเปนขอมูลของทางฝายคัดคาน
The Quotation Lead ใชกับขาวที่มีคําพูดนาสนใจ มีความหมายดี ชัดเจน เชน
ส.ศิวรักษออกโรงหนุนภิกษุณี ระบุ สามเณรี ‘ธัมมนันทา’ บวชมาถูกตอง
แลว ควรยึดพุทธพจนมากกวานิกาย มส.ไมจําเปนตองยอมรับ ชี้มหาระแบบชอบ
ทําเสียงเขื่อง…
( หนังสือพิมพมติชนวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 หนา 1 )

คําพูดที่นํามาอางอิงไวในความนํานี้มีความนาสนใจ เพราะเปนปฏิกิริยาของคุณ
สุลักษณ ศิวรักษ นักคิดนักเขียน ปญญาชนคนสําคัญของประเทศคนหนึ่งที่มีตอการตัดสินใจของ
มหาเถรสมาคม ซึ่งออกมาปฏิเสธไมยอมรับสถานะใหมของอาจารยฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ที่ไปทํา
การบวชเปนสามเณรีที่ประเทศศรีลังกา
The Background Lead เปนความนําที่มีสวนผสมของการใหภูมิหลังของขาวไป
ดวย เพื่อชวยใหผูอานติดตามขาวไดรวดเร็วขึ้น มักใชกับขาวตาม ( Follow up Story ) ตัวอยาง
เชน
สามเณรีธัมมรักขิตา หญิงไทยคนแรกที่ออกบรรพชาในประเทศไทย ผู
เขยาเสียงวิพากษวิจารณจากวงการศาสนา หลังจากสามเณรี ธัมมนันทาจุด
กระแสการวิพากษใหเกิดขึ้นมาแลว…
( หนังสือพิมพไทยโพสต สวน x – cite ประจําวันที่ 18 กุมภาพันธ 2545 หนา 1)
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The Punch Lead เปนความนําที่ใชกับเหตุการณที่มีลีลาขึงขัง จริงจัง จึงมักจะใช
คําที่หนักแนน และ แรง หรือ อีกลักษณะหนึ่งของความนําประเภทนี้ คือ เปนวลี หรือ ประโยคสั้น ๆ
สรางความพิศวง ประหลาดใจ มาขึ้นตนที่ความนํา เพื่อเรียกรองความสนใจจากผูอาน ตัวอยาง
เชน
สถานีกองทัพบกชอง 5 ผวาสถาบันสงฆเกิดปญหาและผลกระทบตอวง
การศาสนา สั่งสายฟาแลบถึง 2 รายการดัง “เจาะใจ” และ “ที่นี่ประเทศไทย” งด
สัมภาษณเปดใจ “ธัมมนันทา” สามเณรีหญิงดีกรีดอกเตอรหนึ่งเดียวในไทย ดาน
ขอเดินหนาทํางานเพื่อพระ
ธัมมนันทาประกาศไมหวั่นไหวเขาใจสถานีทหาร
ศาสนาตอไป ใชเวลาเปนเครื่องพิสูจนความเปนนักบวชหญิงแหงพุทธศาสนา…
(หนังสือพิมพไทยโพสต สวน x – cite ประจําวันที่ 26 เมษายน 2544 หนา 1)

ความนําลักษณะนี้เหมาะกับการเขียนขาวที่มีเหตุการณที่มีการตอสู หรือการ
ปะทะโดยทางรางกาย จะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนมากกวาการเขียนขาวในลักษณะที่ปะทะกันใน
แงคารม
ความนําแบบซับซอน เปนการเพิ่มสีสันหรือความนาสนใจใหผูอานติดตามอาน
รายละเอียดของขาวตอไปจนจบ ซึ่งปจจุบันนี้การเขียนความนําประเภทนี้กลายมาเปนธรรมเนียม
ประเพณีดานการเขียนขาวของนักขาวที่มักจะเขียนขาวไปในทํานองการบรรยายหรือเปนเรื่องเลา
กลาวคือ ขอเท็จจริงทั้งหมด ไมวาจะเปนเอกสารตางๆ ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับเรื่อง
“ภิกษุณี” ในขาวไมจําเปนตองนําขอเท็จจริงทั้งหมดนั้นมาเสนอเปนขาวใหประชาชนทราบก็ได ทั้ง
นี้เพราะขอเท็จจริงบางอยางไมมีเรื่อง ( story ) ใหเขียนเปนขาว (จากการสัมภาษณกลุมนักหนังสือ
พิมพ)
สําหรับภาษาที่ใชในการเขียนขาวหรือถายทอดสาระของขาว นักขาวจะใชภาษา
กึ่งทางการ และภาษาพูดในการเขียนขาวเพื่อใหผูอานทุกระดับชั้นสามารถเขาถึงสาระที่หนังสือ
พิมพตองการเสนอไดอยางเขาใจ ตรงตามวัตถุประสงคของหนังสือพิมพ อีกทั้งเปนไปตามกฎของ
ภาษาที่ใชในการเขียนขาว คือ กระชับ เขาใจงาย และไดใจความ
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สวนที่สองของโครงสรางการเขียนขาว คือ สวนเชื่อม ( Neck ) เปนสวนที่อยู
ระหวางความนําและเนื้อเรื่อง วัตถุประสงคของสวนเชื่อมคือ เพื่อสรางความตอเนื่องในการอาน
ระหวางความนําและเนื้อเรื่อง ไมใหเกิดการสะดุด และทําใหผูอานเขาใจขาวไดอยางราบรื่น ใน
ขาวสามเณรี จะเปนสวนเชื่อมที่บอกภูมิหลังของเหตุการณ , บอกรายละเอียดของแหลงขาว และ
วัน / เวลา / สถานที่ของเหตุการณขาว
เนื้อเรื่อง ( Body ) เปนสวนสุดทายของโครงสรางการเขียนขาว มีหนาที่ขยาย
ความประเด็นตาง ๆที่อยูในความนํา และใหรายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในความนํา
ดวย โดยทั่วไปแลวเมื่อนักขาวลําดับประเด็นในความนําตามระดับความสําคัญจากมากไปนอย
ประเด็นในเนื้อเรื่องก็ควรจะเรียงลําดับกอนหลังเชนเดียวกับประเด็นที่อยูในความนําดวย ทั้งนี้เพื่อ
ใหความสะดวกแกผูอานในการจับประเด็นของเรื่อง อีกทั้งยังมีสวนชวยผูเขียนขาวในการทบทวน
ลําดับประเด็นในขาวใหถูกตองแมนยําอีกครั้งหนึ่ง สวนประเด็นขาวที่ไมไดอยูในความนํา เพราะมี
ความสําคัญรอง ๆ ลงไป ก็สามารถนํามาเรียบเรียงไวในเนื้อเรื่องตอจากประเด็นสุดทายที่ถูกกลาว
ถึงในความนํา แตก็ตองพยายามลําดับความสําคัญกอนหลังดวยเชนกัน เพื่อเปนการชวยผูอานใน
การอานเพื่อเก็บประเด็นสําคัญ ๆ กอน และยังเปนประโยชนในการจัดพิมพ เพราะฝายผลิตโดยทั่ว
ไปจะทําขาวที่ยาวเกินไปใหสั้นลงเพียงพอกับพื้นที่ที่มีอยู โดยการตัดเอายอหนาทาย ๆ ของขาวทิ้ง
ไป เพราะเปนที่รูกันวากองบรรณาธิการจะเรียบเรียงประเด็นขาวจากสําคัญมากที่สุดไปหานอยที่
สุดอยูแลว หากกองบรรณาธิการไมปฏิบัติตามแนวทางนี้อยางเครงครัด อาจมีผลใหประเด็นขาว
สําคัญ ๆ แตไปอยูทายสุดของเนื้อเรื่องถูกตัดหายไปจนขาวนั้นสูญเสียสาระสําคัญไปดวย ซึ่งก็เปน
ขอผิดพลาดในการเสนอขาวอีกขอหนึ่งของบรรณาธิการขาว
ถาตัดสินใจใหความสําคัญกับ
ประเด็นขาวผิด หนังสือพิมพจะแกไขดวยวิธีการไปเสนอเปนขาวของวันรุงขึ้น ( อภิชาต ศักดิเศรษฐ
,สัมภาษณ )
อยางที่กลาวในตอนตนวาสวนสํานวนภาษาในการเขียนขาวมักจะเนนในสวน
ความนําของขาวเพราะจุดประสงคของความนําเพื่อดึงดูดใหผูอานสนใจที่จะอานขาวตอจนจบ
หรือเพื่อตอบคําถามที่สําคัญใหกับผูอานที่ไมมีเวลาในการอานหนังสือพิมพ ตลอดทั้งความนําจะ
เปนจุดขายขาวคือหนังสือพิมพแตละหนังสือพิมพมีเรื่องเหมือนกันแตผูอานแตละคนชอบอานตาง
กันเพราะลักษณะความชอบที่แตกตางในการอานขาว ผูอานก็จะตัดสินจากการอานความนําวา
ถาหนังสือพิมพใดมีการเขียนความนําขาวที่เนนลักษณะหรือแงมุมขาวที่ไดความรูสึกทางขาวที่ดี
ผูอานก็จะเลือกซื้อหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ
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จากการสัมภาษณกลุมหนังสือพิมพ พบวา หลักการเขียนขาวที่อยูในบทเรียน
ยอมมีความแตกตางจากการเขียนขาวของหนังสือพิมพ
ที่แตละฉบับและแตละนักขาวจะมี
เอกลักษณในการเขียนขาวที่เปนของตนเอง เอกลักษณที่กลาวก็คือลีลาการใชสํานวนภาษาในขาว
นั่นเอง
“…อยางอาทิตยวิเคราะหฯ เนนการทําขาวทางดานศาสนา ดังนั้นคําทางดานนี้
นักขาวก็จะทราบดี วาคําใดควร หรือไมควร หรือ จะใชอยางไร …ไมไดคิดอะไรมาก ดูความ
เหมาะสมเปนหลัก…” ( อรุณี มุศิริ , สัมภาษณ )
เหตุที่หนังสือพิมพแตละฉบับจะตองมีลีลาและการใชภาษาที่เปนแบบฉบับของ
ตนเอง เพื่อขาวที่รายงานไปนั้นจะสามารถเขาถึงกลุมผูอานที่เปนกลุมเปาหมายของแตละหนังสือ
พิมพ ทั้งในแงของความรวดเร็วในการทําความเขาใจเรื่องราว และเคารพสิทธิของผูอานที่ควรจะ
ไดรับรูขอเท็จจริงที่มีคุณสมบัติของความเปนขาวไดอยางครบถวน ตรงจุดนี้คุณอภิชาต ก็ไดใหขอ
เสนอแนะวา
“…ความละเลยไมเอาใจใสของหนังสือพิมพที่ปดความรับผิดชอบในเรื่องผลเสีย
หายอันอาจเกิดขึ้นจากการใชภาษาของตน ซึ่งถือวาตนมีหนาที่แตเพียงเสนอขาวสารและบันเทิง
เทานั้น หากทําไดก็ถือวาบรรลุเปาหมาย นับวาเปนอันตรายอยางมาก ดังนั้นปญหาการใชภาษาที่
ไมตรงกับความหมายที่แทจริงนี้ นักขาวยังคงตองแกไขจุดนี้ซึ่งก็ตองมีการพัฒนาระดับจิตใจของ
นักขาวคูไปกับการพัฒนาทักษะในการทํางานขาวไปพรอม ๆกัน…” (อภิชาต ศักดิเศรษฐ ,
สัมภาษณ )
งานขาวเปนงานที่รีบเรง ทุกฝายตองทํางานแขงกับเวลาตลอด เพื่อแขงขันในเรื่อง
ความใหมสดของขาวกับหนังสือพิมพฉบับอื่น และใหถึงมือผูรับใหเร็วที่สุด การใชภาษาของ
หนังสือพิมพจึงตองมีความกระชับ กะทัดรัด มีการใชคําสํานวนแปลก ๆ ใชภาษาที่มีลักษณะงาย
เปนระดับภาษาปากและภาษากึ่งแบบแผนมากกวาภาษาระดับมาตรฐาน เพราะนอกจากจะเขียน
ขาวเพื่อใหสะดุดตาและเราความสนใจของผูอานแลว หนังสือพิมพยังตองสามารถเปนสื่อถึงคนได
ทุกระดับความรู ฉะนั้นเปนเรื่องธรรมดาที่งานเขียนขาวจึงขาดความประณีต ขาดการตรวจ
พิจารณา ซึ่งก็ปรากฏความบกพรองในการใชภาษาของหนังสือพิมพอยูเสมอ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
( อภิชาต ศักดิเศรษฐ ,2542: 16 –17 ) ความรีบรอนในการเขียน เพื่อแขงขันกันในเชิงธุรกิจ ความ
ตองการใหเดน เราใจใหซื้ออาน จึงใชถอยคําสํานวนที่โลดโผน บางครั้งก็หยาบคายหรือรุนแรงกาว
ราว ดังจะเห็นไดจากตัวอยางหนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2545 ที่ใชถอยคําสํานวนใน
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การเขียนขาวจนกลายเปนการเขียนขาวที่มีนักวิชาการหรือภายในกลุมหนังสือพิมพดวยกันไดออก
มาตําหนิการเขียนขาวลักษณะนี้วาเปนการเขียนขาวที่ไมเหมาะสม เปนตน
บางครั้งการใชคําหรือสํานวนภาษาในการเขียนขาว นักขาวไมไดเขียนเพื่อจะไปดู
หมิ่นหรือตองการจะไปทําลายชื่อเสียงของใคร แตเปนเรื่องปกติของการเขียนขาว ที่ตองคัดหาคํา
วาคําใดจะเปนคําที่ติดปาก หรือกําลังเปนที่นิยมในหมูผูอาน ซึ่งเมื่อตัดสินใจไดแลว ก็มาดูวาเขา
กับเรื่องที่กําลังเขียนไดไหม เปนสัญชาติญาณในสวนการเขียนของนักขาวที่ผุดขึ้นมาในหัวโดย
อัตโนมัติ (เกรียงไกร ภูระยา, สัมภาษณ)
ตลอดทั้งสํานวนภาษาจากแตละโตะขาวก็อาจจะมีความแตกตางกันตามประเภท
ของขาว อยางกรณีธัมมนันทา จะจัดวาเปนขาวดานสตรี/สังคม ขาวการศึกษา ขาวศาสนา และ
ขาวภูมิภาค ดังนั้นนักขาวที่กลาวมาก็จะรับผิดชอบงานนี้ไปนั่นยอมหมายถึงงานเขียนขาวดวย ซึ่ง
ภาษาที่พบก็จะแตกตางกันออกไป อยางเชนฝายสตรีก็อาจจะใชภาษาที่เบาหนอย เชน คอลัมน
ค.คนในความทรงจํา หนังสือพิมพมติชน วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 หนา 11 ที่เขียนวา
“การปฏิเสธสังคมกับการยอมรับตัวตนมักสวนทางกัน ดิฉันนั้นนับถือคนที่กลาตัด
สินใจเลือกทางเดินชีวิตเปนของตัวเอง โดยไมหวั่นเกรงสังคมรอบขาง รูจักมนุษยงานหลายคน ที่
ปฏิเสธสังคมเมืองและเงินเดือนกอนโต เพื่อไปใชชีวิตตามที่คิดฝน ไดแตชื่นชมอยูในใจ ในความ
กลาเลือก…กลาตัดสินใจ แตหากเปรียบกับผูหญิงทานนี้ ตองเรียกวา…นาทึ่งกวานัก…”
จะเห็นวา สํานวนภาษาที่เขียนมีอารมณความยกยอง เชิดชูในความกลาหาญ
ของสามเณรีธัมมนันทา แตในทางกลับกัน นักขาวทางดานศาสนาหรือการศึกษาอาจจะมีความ
เปนทางการมากกวา โดยการยกคําจากคําพูดของแหลงขาวที่นักขาวไดไปสัมภาษณขึ้นเปนคําเดน
ในวรรคนําเลยก็ได ดังนั้นภาษาเปนภาษากึ่งทางการ หรือภาษาพูดเหมือนกันแตอารมณที่ถูกถาย
ทอดมากับสํานวนภาษาในขาวก็จะแตกตางกัน(อภิชาต ศักดิเศรษฐ , สัมภาษณ)
จากคําสัมภาษณ และผลที่ไดจากการวิเคราะห พบวาสํานวนภาษาในการเขียน
ขาวที่เปนลักษณะเฉพาะของนักขาวแตละคนเปนไปโดยตามธรรมชาติของลักษณะสายงานขาว
และรูปแบบการทํางานขาวที่ตองแขงกับเวลากําหนดสงตนฉบับ ดังนั้น นักขาวรวมทั้งบรรณาธิการ
ขาวอาจจะไมมีเวลาตรวจสอบความผิดพลาดในเรื่องภาษา เพราะเวลาอานรูสึกวามีความสอด
คลองหรือรับสงกันภายในขาวไดดี (อภิชาต ศักดิเศรษฐ , สัมภาษณ )
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การมอบหมายงานกับนักขาวผูที่มีความชํานาญหรือถนัดกับการทํางานขาว
ประเภทนั้นๆ (ไมจําเปนวาตองอยูในสายงานขาวที่เกี่ยวของก็ได) ในความเชื่อมั่นที่องคกรมีตอ
ความสามารถและความชํานาญของนักขาวผูนั้นก็กลายมาเปนขอผิดพลาดอีกขอหนึ่งที่หนังสือ
พิมพมองขามในเรื่องการตรวจสอบการใชภาษา ดังนั้นจึงกลาวไดวาทัศนคติ/ความคิดของนักขาว
หรือบุคคลที่ทําขาวก็เปนสาเหตุของการเขียนขาวที่ใชภาษาแสดงอารมณรวมไปกับขาวโดยไมรูตัว
กลาวคือ นักขาวที่ไมเห็นดวย ก็อาจจะมีการใชภาษาเขียนขาวที่แสดงออกวาคัดคานออกมาโดย
ไมรูตัว อีกทั้งเวลาที่เรงดวนจึงทําใหไมมีการตรวจสอบการเขียนขาวอีกครั้งหนึ่ง ความผิดพลาดจึง
ปรากฏออกมาใหเห็นในชิ้นขาวนั้น ซึ่งก็อาจจะตองมีการขอโทษถาคํานั้นทําใหผูที่ปรากฏในขาวได
รับความเสียหาย แตก็พบไดนอยครั้ง เพราะนักขาวจะระวังอยูเสมอ ( เกรียงไกร ภูระยา ,
สัมภาษณ )
W. Lippman (เสถียร เชยประทับ ,2541: 27 – 28) กลาววา นักขาวไมไดเฝาดู
มนุษยทุกคน ขาวมิใชกระจกที่สองสะทอนภาพของสังคม แตเปนรายงานเกี่ยวกับแงมุมที่โดดเดน
โดยตัวของมันเอง ขาวในแตละวันมักเปนรายงานเกี่ยวกับความแปลกประหลาด หรือ ความขัด
แยง ซึ่งการรายงานขาวประเภทนี้ แตละเหตุการณที่ถูกรายงานไมไดมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะ
ปรากฏเปนขาวในแตละวัน เหตุการณที่นาตื่นเตนที่สอดคลองกับแนวหนังสือพิมพ มักไดรับความ
สําคัญในหนังสือพิมพมากกวาเหตุการณทั่วไป กลาวอีกนัยหนึ่ง หนังสือพิมพในปจจุบันใหความ
สําคัญกับเหตุการณที่เบี่ยงเบน และ เหตุการณที่ขัดแยง
ขาวสามเณรีธัมมนันทาในสวนหนาหนึ่ง จะเห็นไดวาหนังสือพิมพจะหยิบยกคุณ
คาขาวเรื่องความขัดแยง กับ ความแปลกประหลาด/ความเบี่ยงเบน เปนจุดสรางความสนใจใหกับ
ผูอาน แตคุณคาขาวเรื่องความขัดแยงเปนคุณคาขาวที่ดึงดูดความสนใจใหกับหนังสือพิมพตลอด
ทั้งผูอานไดดีที่สุด สังเกตไดจากในชวงเวลาที่สามเณรีธัมมนันทาปรากฏเปนขาวครั้งแรก (ยังไม
เปนหัวขอขาวที่ตองมาถกเถียงกันในสังคม) หนังสือพิมพไดวางขาวนี้ไวในฉบับ หรือ ในสวนพิเศษ
(สวน x – cite ของหนังสือพิมพไทยโพสต) หรือ ไมไดรับความสนใจจากหนังสือพิมพที่จะรายงาน
ขาวนี้ จนกระทั่งเกิดประเด็นปญหาททบ.๕ ระงับรายการสัมภาษณสามเณรีธัมมนันทากับ
เหตุการณฟนพิธีสามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี
หนังสือพิมพถึงไดใหขาวนี้เปนขาวหนาหนึ่ง
(ยกเวนสยามรัฐ และ เดลินิวส ) และเนนการเขียนขาวไปที่การปะทะคารมระหวางฝายที่เห็นดวย
กับฝายที่ไมเห็นดวย ดังตัวอยางขาวขางลางนี้

184

มติชน

: นักสิทธิมนุษยชนคานชอง 5 แบน 2 รายการ
สัมภาษณ “สามเณรีธัมมนันทา” ขัดเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาตามรัฐธรรมนูญ
หนุนอดีตอาจารยธรรม
ศาสตรรองผูตรวจการรัฐสภา “มหาระแบบ” ชี้ตามพระ
ธรรมวินัยรับไมได…
( วันที่ 27 เมษายน 2544 หนา 1 )

อาทิตยวิเคราะหรายวัน

: รุมจวก “บิ๊กชอง 5” แบนเจาะใจสามเณรี “ธัมมนัน
ทา” ขัดรัฐธรรมนูญชัดเจน ยันระเบียบกองทัพตองอยู
ใตกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชนเชื่อ “ภิกษุณี” เผยแผคํา
สอนไดดีกวา วอนมหาเถรสมาคมทบทวนคําสั่งหามผู
หญิงบวช เอ็นจีโอแหยง “เรื่องละเอียดออน”…
( วันที่ 28 เมษายน 2544 หนา 1 )

แนวหนา

: สมเด็จพระสังฆราชฯทรงมีพระดํารัสยกพระบัญชา
ของ “กรมหลวงชินวรสิริวัฒน” หามสามเณรี – หญิง
บวชเปนบรรพชิต ชี้ผูใดฝาฝนถือเปนเสี้ยนหนามแก
ศาสนาพรอมเตือนสติพุทธศาสนิกชน อยาบังอาจลบ
หลูดวยการคิด พูด ทําใด ๆ อันไมถูกตอง…
( วันที่ 2 มิถุนายน 2544 หนา 1 )

ไทยโพสต

: สามเณรีธัมมนันทาประสานเสียงพระศรีปริยัติโมลี
ผลักดันสังคมไทยใหกําเนิดภิกษุณีอีกครั้งดวยรูปแบบ
เฉพาะตัว ธัมมนันทาระบุการคัดคานการบวชภิกษุณี
ถือวาขัดเจตนารมณของพระพุทธเจา…
( วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 หนา 1 )
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ไทยรัฐ

: เจาคณะจังหวัดนครปฐมชี้การบวชหญิงที่อางเปน
สามเณรี เปนการบวชที่ไมถูกตอง ผิดระเบียบและผิด
กฎของสงฆ แถมมีการเรียกตัวเองเปน “หลวงแม”
เหมือนกับ “หลวงพอ” และสอเจตนาใชคําวา “วัตร”
พองกับ “วัด” เปนที่ปฏิบัติธรรมดวย หากแพรระบาด
ตอไปคงจะตั้งเปนลัทธิหรือนิกาย มีหัวหนาปกครองกัน
ตามใจชอบ ในขณะที่ รมช.ศึกษา ฯ สั่งตั้งคณะทํางาน
ของกรมการศาสนาตรวจสอบวามีผลกระทบตอวงการ
ศาสนาและความมั่นคงของชาติหรือไม…
(วันที่ 12 กุมภาพันธ 2545 หนา 1 และ 19)

ขาวสด

: คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ
วุฒิสภา หนุนบวชสามเณรี อางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ผูหญิง – ผูชายมีสิทธิเทาเทียมกัน เตรียมแปรญัตติใน
ราง พ.ร.บ. สงฆฉบับใหม เพื่อแกไขใหผูหญิงบวชได
พรอมเชิญราชบัณฑิต “เสฐียรพงษ วรรณปก” ใหขอมูล
ดานนักวิชาการศาสนาชื่อดังยืนยันสตรีเขาไปบวชเปน
สามเณรีได แตตองไมตั้งเปนกกเปนแกง ระบุขอมูลที่ให
ไปตามสื่อมีความชัดเจนอยูแลว คงไมตองไปใหขอมูล
กับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเพิ่มเติมอีก
( วันที่ 16 กุมภาพันธ 2545 หนา 1 และ 16 )

การสรางแหลงอางอิงในขาว
จากตัวอยางขาวขางตน จะเห็นไดวา หนังสือพิมพมีการสรางแหลงอางอิงในขาว
ซึ่งเปนการทํางานของกลไกขาวในการสรางความหมายที่ดีใหกับหนังสือพิมพตลอดทั้งฝายที่
หนังสือพิมพตนใหการสนับสนุนอีกประการหนึ่ง คือ การสรางใหสาระ/ความคิด/เหตุผลของฝาย
ใดฝายหนึ่งไดรับความชอบธรรมและความนาเชื่อถือในเนื้อหาขาว ซึ่งมี 2 ลักษณะดังนี้
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การอางอิงอํานาจของฝายใดฝายหนึ่งไวกับสถาบันสําคัญของประเทศ
จากการวิเคราะหเนื้อหา พบวา สถาบันที่นํามาอางอิงในขาวสามเณรีธัมมนันทา
ไดแก สถาบันศาสนา และรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน 2 สถาบันหลักของสังคมไทย คานิยมและความรูสึก
นึกคิดของประชาชนจึงมีความผูกพัน
และไดรับการกลอมเกลาสั่งสอนสืบตอมาใหเทอดทูน
สถาบันดังกลาวไว ดังนั้นการที่หนังสือพิมพไดสรางใหสถาบันดังกลาวนี้ มีสวนรับรองความชอบ
ธรรมในการตัดสินใจของฝายเดียวกับหนังสือพิมพตน จึงเทากับตอกย้ําใหความคิด/เหตุผลของ
ฝายเดียวกับหนังสือพิมพตน ไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากผูอานไดดี ซึ่งสามารถแสดงเปน
ตารางได ดังตอไปนี้
ตารางแสดงการอางอิงสถาบันศาสนา และ สถาบันรัฐธรรมนูญในเนื้อหาขาวสามเณรีธัมมนันทาของ
หนังสือพิมพฝายสนับสนุนและหนังสือพิมพฝายคัดคาน
หนังสือ
พิมพ

วัน/
เดือน/
ป

อาทิตย 28 เม.ย.
วิเคราะหฯ 2544

1–2พ.ค.
2544

รูปแบบ
การนํา
เสนอ

รายละเอียด
อางอิงไวกับสถาบันศาสนา

ขาว

บทความ
พิเศษ

อางอิงไวกับสถาบันรัฐธรรมนูญ
จับตาปญหาภิกษุณี สิทธิสตรี “น้ําผึ้งหยด
เดียว” ขาวลงเกี่ยวกับกรณีของ ททบ. 5
สั่งระงับการบันทึกเทปสัมภาษณสามเณรี
ธัมมนันทาในรายการเจาะใจ เนื้อหาขาว
โดยรวมอานแลวไดความวา ไมเห็นดวยที่
ชอง 5 ทําเชนนั้น เพราะถือวาเปนการ
ละเมิดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ วา
ดวยการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวล
ชนหรือผูจัดการ และละเมิดสิทธิขั้นพื้น
ฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30
และ 39 ตลอดทั้งมีการตอกย้ําวาไมมีกฎ
ใดละเมิดรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฏหมายสูง
สุดได

“สิทธิไปนิพพานของผูหญิงกับการฝน
พุทธประสงค” ผูเขียนไดเขียนวาการ
หามสตรีบวชเปนภิกษุณี เปนเรื่องที่ขัด
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7-8 พ.ค.
2544

บทความ

23 พ.ค.
2544

บทความ

พุทธดํารัสโดยตรง เพราะพระพุทธเจา
ใหความเสมอภาคในสิทธิการพนไป
จากสังสารวัฏฏ(สิทธิที่จะถึงนิพพาน)
แกเพศหญิงเพศชายและบุคคลใน
วรรณะตางๆเสมอกัน ถาผูใดลิดรอน
สิทธิในการทําหนาที่ภิกษุณีซึ่งเปน
บริษัทที่ 2 ของพุทธศาสนา ถือวาผูนั้น
กระทําการสวนทางกลับพุทธประสงค
ภายในบทความไดตอกย้ําเรื่องการ
หามสตรีใหเปนภิกษุณีนั้นถือเปนการ
ฝาฝนพุทธประสงค
บทความไดยกพุทธดํารัสของพระพุทธ
เจาไววา “ใครก็ตามที่ยังถือชาติ ถือ
โคตร ถือตัว ถือเพศ ยอมไกลจากวิชาจ
รณ เมื่อใดละเหลานี้ไดจึงจะทําใหแจง
ไดถึง “วิชาจรณ” เพื่อเปนการตอกย้ํา
วาพระพุทธองคไดใหสิทธิเทาเทียมแก
คนทุกชาติ ทุกวรรณะ และทุกเพศใน
การเขาถึงพระธรรม พระองคตรัสเชนนี้
เพื่อปองกันไมใหเกิดการแบงแยกดัง
นั้นใครคัดคานการมีภิกษุณีถือวาหมิ่น
แคลนปญญาพระพุทธเจา
บทความไดเขียนวากวาจะมีพระพุทธ
เจา กวาจะมีพระพุทธศาสนา เจาชาย
สิทธัตถกุมารตองบําเพ็ญบารมีดวย
ความอุตสาหะ และดวยหัวใจที่เมตตา
ไมใชเปาหมายเอาเฉพาะ “มนุษยผู
ชาย” ใหพนทุกขถึงพระอรหันต แตเปา
หมายเพื่อให “เพื่อน” รวมทุกขพนจาก
ความทุกขทั้งปวง ถึงพระนิพพานเทา ๆ
กัน สิ่งที่ตอกย้ําในบทความคือภิกษุณี
แมชี และผูหญิง ไมสามารถเปนนัก
บวชทั้งรูปธรรมและในจิตใจของคณะ
สงฆ ชาวบาน และรัฐเทานั้น แตใน
พุทธศาสนาผูหญิงเหลานี้มีความเสมอ
ภาคในการไปถึงพระนิพพานหรือหลุด
จากโลกสมมตินี้ไดเทาเทียมกันกับผู
ชาย
เพราะทั้งหญิงและชายก็เปน
มนุษยที่มีสติปญญาและความ
สามารถเหมือนกัน
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5 ก.ค.
2544

ไทยโพสต

บทความ

บทความไดตอกย้ําเรื่องสิทธิไปนิพพาน
เทาเทียมทุกวรรณะ โดยกลาววาสิทธิ
แหงการบรรลุคุณธรรมยอมเปนของ
บริษัททั้ง 4 โดยชอบ ไมควรคิดวาภิกษุ
เทานั้นจึงจะสามารถบรรลุคุณธรรมขั้น
สูงในพระพุทธศาสนาได
13 ก.พ. ขาว บทความ ทั้งขาว บทความ คอลัมน และบท
2545
คอลัมน และ บรรณาธิการ
ไดตอกย้ําเรื่องพุทธ
บท
ประสงคที่ใหพุทธบริษัท4ชวยดูแล
บรรณาธิการ รักษาและสืบทอดพระธรรมใหมีความ
มั่นคงและยั่งยืนตอไป
14 ก.พ.
ขาว
พ.ร.บ. สงฆ 2471 ออกโดยบุรุษผูใช
2545
อภิสิทธิ์มากกวาสตรีทั้งในทางนิตินัย
และพฤตินัย หรือแมแตการดําเนินกิจ
การใดๆยอมขึ้นอยูกับบุรุษเพศทั้งสิ้น
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “การศาสนา” การ
ตอกย้ําของขาวนี้คือพุทธศาสนาไมใช
สมบัติเฉพาะของใคร แตเปนของทุก
คนในโลกนี้
28 เม.ย.
คอลัมน
ผูเขียนไดเขียนเรื่องกาวใหมในไทย
2544
พุทธกาล โดยมีเนื้อหาวา พุทธบริษัท 4
ที่พระพุทธเจาตรัสวาจะเปนผูชวยกัน
สืบสานพุทธศาสนาใหมั่นคง ยืนยาว
ตอ ๆ ไป ประกอบดวย ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก และอุบาสิกา แตกิจกรรมพุทธ
ศาสนาในไทยที่ผานมามีเพียง พุทธ
บริษัท 3 เทานั้น ไมมีภิกษุณี และเราก็
ไดสรุปรวมเปนที่รับรูทางพฤตินัยมา
ยาวนานวาพุทธศาสนาเมืองไทย
อนุญาตใหแตผูชายบวชเปนพระภิกษุ
ไมอนุญาตและไมยอมรับผูหญิงบวช
เปนภิกษุณี หรือกลัววา “พระผูหญิง”
มีปรากฏในชวงที่ชาวบานกําลังหนาย
กับความวุนวายของพระผูชาย แลวจะ
บายหนาไปทําบุญค้ําจุนวัดภิกษุณีกัน
หมด ถาใจลึกๆของบางคน ยังติด
ทํานองนี้วาภิกษุณีจะมาเปนตัว “แบง
ลาภ” นั่นก็ชัดเจนวา “พระผูชาย” บวช
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ขาวสด

29 พ.ค.
2544

ขาว

10 ก.ค.
2544

ขาว

18 พ.ค.
2544

คอลัมน

มาหวังอาศัยผาเหลืองเลี้ยงชีพเพราะ
ภิกษุณีนั้นตามพุทธบัญญัติกวาจะบวช
กันไดตองสอบกาย – สอบใจ หลายชั้น
คั้นจนได “กะทิแหงธรรม” ไมงายอยาง
ผูชาย ที่บางคนมาอาศัยผาเหลืองคลุม
การตอกย้ําของคอลัมนิสตคือ พุทธ
ศาสนาเปนของทุกคน ไมใชของเพศใด
เพศหนึ่ง
การรายงานขาวสัมภาษณสามเณรี
ธัมมนันทา ถึงเรื่องที่มีคนโตแยงวาการ
บวชนั้นไมถูกตอง ผิดพระธรรมวินัย ใน
ขาวสามเณรีก็ไดกลาววาการบวชของ
ตนนั้นไมไดผิดธรรมวินัยแนนอน การ
ตอกย้ําคือพุทธบริษัท 4 ที่พระพุทธเจา
ไดฝากพระธรรมใหบริษัททั้ง 4 ไดทะนุ
บํารุงและเผยแผตอไป
การรายงานขาวสัมภาษณพระศรี
ปริยัติโมลีกับสามเณรีธัมมนันทา ใน
เนื้อหาขาวจะตอกย้ําเรื่องพุทธประสงค
ของพระพุทธเจาที่ไมไดกีดกันผูหญิงให
บวชเปนพระภิกษุณี
เปนการบอกกลาววาการบวชไมไดของ
สามเณรีธัมมนันทานั้นขึ้นอยูกับการมา
แบงสายนิกายเปนมหายานหรือเถร
วาททีหลังเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน
ซึ่งถือวาการแบงนิกายนี้เปนการ
กระทําที่ผิดตามพระธรรมวินัยของพระ
พุทธเจาดังนั้นเมื่อไมมองเรื่องนิกาย
การบวชของสามเณรีธัมมนันทาตาม
หลักการของพุทธศาสนาจึงเปนสิ่งที่ถูก
ตอง ไมไดขัดกับพระธรรมวินัยแตอยาง
ไร เปนการตอกย้ําดวยคําสอนของพระ
พุทธเจาที่ไมใหยึดติดกับการแบงพรรค
แบงฝาย
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มติชน

18 มิ.ย.
2544

บทความ

28 เม.ย.
2544

บทความ

29 เม.ย.
2544

ขาว

26 พ.ค.
2544

บทความ

บทความไดเขียนวาการบวชของ
สามเณรีธัมมนันทาควรยึดหลักพระ
วินัยในพระไตรปฎกไมใชรัฐธรรมนูญ
ซึ่งหลักการใด ๆ หรือ แมแตพระพุทธ
ศาสนา ลวนแตไดรับการกอตั้งมาเพื่อ
ประโยชนสุขของมหาชน โดยนัยนี้หลัก
การและประโยชนสุขของมหาชนตอง
ไปดวยกันเสมอ ถาเกิดมีกรณีขัดแยง
กัน หลักการยอยก็อาจถอนไดบาง คือ
ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
เพื่อเอื้ออํานวยตอการดํารงอยูแหง
หลักการเองและความพอกพูนงอกงาม
ขึ้นแหงประโยชนสุขอยางมหาศาล
อยางนี้จึงจะเรียกวาเปนคนมีหลักการ
อยางแทจริง เปนการตอกย้ําคําสอน
ของพระพุทธเจาในเรื่องการไมยึดติด
บทความไดเขียนถึงการที่ผูหญิงจะหวัง
นิพพาน ทําไมตองขึ้นอยูกับผูชาย ซึ่ง
ในพระไตรปฎกไมไดกลาวไวเชนนี้
และไมรูวาใครเปนผูคิด แลวคิดไวเมื่อ
ใด
เพราะความเปนจริงศากยมุนี
อนุญาตใหหญิงบวชเปนภิกษุณี เปน
การตอกย้ําพุทธประสงคของพระพุทธ
เจา
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย ไดกลาววาการกระทําของ
ททบ.5 เปนการละเมิดรัฐธรรมนูญอยาง
ชัดเจนในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในเรื่องการพูด การแสดงออกความคิด
เห็นและนับถือศาสนา
บทความไดเขียนวาถึงเวลาแลวที่ผู
หญิงจะไดรับโอกาสฝกฝนพัฒนาทาง
ธรรมไดอยางเด็มที่ การเปดโอกาสนี้ไม
ไดอยูที่ความเสมอภาคทางดานสิทธิ
ระหวางเพศหรือการยกสถานะของผู
หญิงใหเทาเทียมชาย หากอยูที่การสง
เสริมใหผูหญิงไดมีโอกาสไดรับการฝก
ฝนพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่ เพื่อ
ความเจริญงอกงามแหงธรรม
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2 มิ.ย.
2544

บทความ

21 ก.ค.
2544

บทความ

3 ส.ค.
2544
12 ก.พ
2545

บทความ

17 ก.พ.
2545

บท
บรรณาธิการ
บทความ

บทความเห็นวาไมควรยึดติดพระวินัย
เพราะความศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระวินัย
เปนสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตัด
ทอนไดตามสถานการณของสังคมใน
สมัยของพระพุทธเจา เพราะกฎเกณฑ
เปนสิ่งที่ยึดโยงอยูกับสภาพสังคมที่
เปนจริง ไมใชสัจธรรมหรือศีลธรรมสูง
สุด กลาวคือ เปนการตอกย้ําแกนแท
ของพุทธศาสนาที่วาไมมีอะไรเปนหลัก
ที่ตายตัว
บทความเห็นวาการบวชสามเณรีธัมม
นันทา เปนการปวารณาตนของพุทธ
สาวิกาที่จะเปนกําลังเสริมสรางใหสัง
ฆะเขมแข็งขึ้น แมพระผูหญิงจะไมเคย
มีในสังคมไทยแตใชวาจะไมมีในครั้ง
พุทธกาล และการแบงวาเปนมหายาน
หรือเถรวาทก็มาแบงในภายหลังตาม
วัฒนธรรมตางหาก แตการแบงกลาย
มาเปนเสนแบงถาวรภายในใจของ
ประชาชน ดังนั้นภิกษุณีที่ขาดหายไป
จึงอยูที่อุบาสกและอุบาสิกาที่จะเขามา
มีบทบาทในการรังสรรคสังฆะใหถึง
พรอม ตามวิสัยทัศนแหงองคสัมมาสัม
พุทธเจาที่ไดฝากธรรมไวกับพุทธบริษัท
4 บทความตอกย้ําดวยพุทธบริษัท 4

เปนการตอกย้ําพุทธวัจนะที่ผูหญิง
สามารถถึงพระนิพพานไดเทาเทียมกับ
ผูชาย
ตอกย้ําวาพระพุทธเจาอนุญาตใหผู
หญิงสามารถบวชไดเชนเดียวกับผูชาย
เพราะความสามารถที่มีเทาเทียมกันใน
การบรรลุนิพพาน

เปนการพูดถึงความเสมอภาคระหวาง
ชายกับหญิงโดยอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
เปนการตอกย้ําสิทธิเสรีภาพที่เทาเทียม
กัน ดังนั้นผูหญิงสามารถจะใชสิทธิในการ
ขอบวชไดเหมือนกับผูชาย
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ไทยรัฐ

แนวหนา

29 เม.ย.
2544

คอลัมน

14 ก.พ.
2545

บท
บรรณาธิการ
และคอลัมน

7 พ.ค.
2544
และ
18 ก.พ.
2545

คอลัมน

2 มิ.ย.
2544

ขาว

ตอกย้ําดวยการอางพุทธวัจนะที่ตรัส
หามพระนางปชาบดีโคตมี พระนานาง
ที่เขามาขอบวชเปนภิกษุณี และยกพระ
วินัยเรื่องการบวชภิกษุณีที่ถูกตองควร
จะไดรับการรับรองจากทั้งภิกษุและ
ภิกษุณี แตภิกษุณีในสายเถรวาทได
ขาดหายไป ดังนั้นการบรรพชาของ
สามเณรีธัมมนันทาจึงไมถูกตอง
ตอกย้ําดวยการอางพุทธานุญาต พระ
ปาติโมกข พระวินัย ทั้งหมดเปนที่มา
ของกฎหมายสงฆที่วาในการบวช
ภิกษุณีตองไดรับการบวชจากสงฆ 2
ฝาย แตเมื่อภิกษุณีขาดสาย การบวช
สามเณรี/ภิกษุณีจึงไมสามารถจะ
กระทําได และอาง พ.ร.บ. สงฆ 2471
ที่ไมใหพระ เณรทุกนิกายบวชผูหญิง
เปนบรรพชิต
คอลัมนิสตตอกย้ําดวยการอางพระ
ธรรมวินัยวาควรจะอยูเหนือรัฐธรรม
นูญและกฎหมายที่ใชกับฆราวาส
เพราะพระธรรมวินัยเปนขอสําหรับ
ประพฤติ ที่พระพุทธเจาไดทรงแสดง
บัญญัติเอาไว
แตกฎหมายสําหรับ
ฆราวาสแมรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมาย
สูงสุด ก็ถูกบัญญัติหรือตราขึ้นมา โดย
ปุถุชนที่ยังมีกิเลสตัณหาอยูมาก ดังนั้น
การมีภิกษุณีจึงไมสามารถกระทําใดถา
วากันตามพระธรรมวินัย
อางวรธรรมคติของพระสังฆราชที่ได
หยิบยกพระบัญชาของกรมหลวงสิริ
วัฒน หรือ พ.ร.บ. สงฆ 2471 วาดวย
การหามพระ เณร ทุกนิกายบรรพชาให
หญิงเปนภิกษุณี
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เดลินิวส

14 พ.ค.
2544

บทความ

สยามรัฐ

8 พ.ค.
2544

ขาว

19 พ.ค.
2544

บทความ

อางพุทธวัจนของพระพุทธองคกับพระ
อานนทเรื่องที่ตรัสหามพระนานางปชา
บดีโคตมีบรรพชาเปนภิกษุณีถึง 3 ครั้ง
เพราะการใหสตรีบวชจะเปนเหตุให
พรหมจรรยคือ
พระศาสดาหรือ
สัทธรรมตั้งอยูไดไมยั่งยืน จะมีอายุสั้น
เขา และ อางพระธรรมวินัยเรื่องการ
บรรพชาของภิกษุณีตองไดรับการบวช
จากสงฆสองฝาย แตภิกษุณีในสายเถร
วาทไดขาดหาย ดังนั้นหญิงที่ตองการ
บวชเปนภิกษุณีตามพระธรรมวินัยของ
เถรวาทไทยจึงไมสามารถกระทําได
การที่พระสงฆไมยอมรับผูหญิงที่บวช
เปนพระนั้นเพราะบทบัญญัติของพุทธ
เจาที่เปนพระธรรมวินัย กลาวคือ เปน
การตอกย้ําดวยการอางพระธรรมวินัย
เรื่องการบรรพชาของภิกษุณีที่ตองได
รับการรับรองจากสงฆ 2 ฝาย
ในบทความไดยกอางพระธรรมวินัยกับ
พระดํารัสของสมเด็จพระสังฆราชที่ได
หยิบยกพระบัญชาของกรมหลวงสิริ
วัฒนมาอานในงานประสาทพิธี
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หมายเหตุ :
หนังสือพิมพฝายสนับสนุน

หนังสือพิมพฝายคัดคาน

การใหบุคคลที่นาเชื่อถือรับรองความชอบธรรม
กรณีขาวสามเณรีธัมมนันทาการตอกย้ําใหเหตุผลของฝายเดียวกันกับหนังสือ
พิมพไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากผูอาน นอกจากหนังสือพิมพจะใชวิธีการอางอิงสถาบัน
ศาสนาและรัฐธรรมนูญ พบวา การตัดสินใจเลือกบุคคลมาเปนแหลงขาวหรือแหลงอางอิงของ
หนังสือพิมพ ก็สามารถทําใหทิศทางของเรื่อง ( story ) ในขาวเปนไปตามวัตถุประสงคของหนังสือ
พิมพแตละฉบับ นั่นหมายความวา ความนาเชื่อถือและความชอบธรรมที่ฝายเดียวกับหนังสือพิมพ
ตนจะไดรับจากผูอานนั่นเอง ดังจะเห็นไดจากตาราง ดังตอไปนี้
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ตารางแสดงการอางอิงบุคคลที่นาเชื่อถือในขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพฝายสนับสนุน
บุคคลที่หนังสือ
พิมพใชอางอิง
นายจรัล
อภิชัย

การใหรายละเอียด
กับบุคคล

ดิษฐา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ หนึ่ง
ในองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญ

ขอความ

เปดเผยวา “…การตัดสินใจของผูบริหาร
ททบ.๕ ในเรื่องดังกลาววา เรื่องนี้นาจะ
เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวล
ชนหรือผูจัดรายการ และละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ…แม
วาททบ.๕
จะอางอิงคําสั่งหรือกฎ
ระเบียบใด ๆ ของกองทัพ แตก็ตองคํานึง
วากองทัพเปนสวนหนึ่งของรัฐ ซึ่งมีรัฐ
ธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด จึงจําเปน
จะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพตามที่
บัญญัติไว …ยืนยันความเชื่อวาผูหญิง
นาจะเผยแพรคําสอนไดดีกวาผูชาย จึง
เห็นวามหาเถรสมาคมควรจะทบทวน
หรือรับฟงความคิดเห็นรอบขางใหมาก
ยิ่งขึ้น เพราะกอนหนานี้ตนไดเคยสอบ
ถามถึงเหตุผลที่ผูหญิงไมสามารถบวช
เปนภิกษุณีได
แตก็เงียบหายไป”
( อาทิตยฯ 28 เมษายน 2544 หนา 3)
พ.อ. (พิเศษ) สัณชัย นักวิจัยเรื่องพุทธศาสนา “…แทจริงแลวคําสั่งหามมิใหผูหญิงบวช
บุญฑริกสวัสดิ์
ในเชิงปฏิบัติ
เปนภิกษุณีนั้น
เปนเรื่องที่มีขึ้นในป
2471 โดยคําสั่งของมหาเถรสมาคมที่
หามมิใหพระสงฆบรรพชาหรืออุปสมบท
แกสตรีไทย ซึ่งบางคนอาจเขาใจวาพระ
พุทธเจาหามมิใหผูหญิงบวช…”
(อาทิตยฯ 28 เมษายน 2544 หนา 3)
นายเสฐียรพงษ
ราชบัณฑิตปธ.9 ผูเชี่ยว “ ในฐานะนักวิชาการดานพุทธศาสนา
วรรณปก
ชาญทางดานศาสนา
และเคยรวมงานกับดร.ฉัตรสุมาลยใน
ราชบัณฑิตยสภา พบวาดร.ฉัตรสุมาลย
เคยแสดงความคิดเห็นและพูดมาตลอด
ในเรื่องภิกษุณี
นับตั้งแตที่ดร.ฉัตรสุ
มาลยยังไมไดบวช และตนรวมสนับสนุน
เต็มที่ที่จะมีภิกษุณีหญิงในพุทธศาสนา
เมืองไทย เพราะเชื่อมั่นวานาจะเปนทิศ
ทางที่ดีที่จะมีการฟนฟูใหมีการบวช
ภิกษุณีในเมืองไทยตอไปในอนาคต…

ความหมายของ
ขอความ
•

•

เปนการตอกย้ํา
สิทธิอันพึงไดจาก
รัฐธรรมนูญที่ให
การรับรองสิทธิของ
ผูหญิงในการที่จะ
บรรพชาเปน
สามเณรี/ภิกษุณี
ตําหนิสถาบันปก
ครองสูงสุดของสงฆ
(มหาเถรสมาคม)ที่
ไมมีเหตุผล

ตอกย้ําเรื่องพระพุทธเจา
ไมไดหามใหผูหญิงบวช
เปนภิกษุณี

เปนการตอกย้ําความ
แนวแนในการจะปฏิบัติ
ธรรมและชื่นชมความ
สามารถของสามเณรี
ธัมมนันทา
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สําหรับตัวดร.ฉัตรสุมาลยก็เปนคนที่มี
การศึกษาดี มีความรู เรียนมาสูง
…”(ไทยโพสต x-cite 28 เมษายน 2544
หนา 4)
นายทองใบ ทอง สมาชิกวุฒิสภาทนาย
“..การบวชเพื่อเปนภิกษุณีของสามเณรี
เปาว
ความเจาของรางวัลแมก ธัมมนันทา..ไมขัดตอกฎหมาย และไมมี
ไซไซ
กฎหมายใดหามปรามเรื่องเกี่ยวกับการ
บวช…การที่ทานมาบวชเปนสามเณรี
ทานก็มีความชัดเจนในตัวเอง..ยิ่งพอมี
โอกาสไดสัมภาษณบอกเลาขอเท็จจริง
ตางๆผานสื่อแลว รูเลยวาเสียงตอบรับ
สูงมากกวาที่คิด เพราะดูจากความสนใจ
ของคนที่โทรศัพทเขาไปถามไถแสดง
ความคิดเห็นตางๆทําใหผมเชื่อวาจะมี
โอกาสฟนฟูการบวชภิกษุณีในเมืองไทย
ได…ที่เปนอยางนี้ก็เพราะประเพณี
ดั้งเดิมของเราทําใหผูหญิงถูกตัดสิทธิใน
เรื่องศาสนา ไมสามารถบวชได…”(ไทย
โพสต x-cite 5 พฤษภาคม 2544 หนา
4)
แมชีจําเนียร รัตนบุรี จากสมาคมสงเสริม
“…บวชเปนแมชีมาประมาณ 7-8 ปแลว
สถานภาพสตรี และอดีต และจากการที่ไดติดตามภิกษุณีลี ทําให
อาจารยสถาบันแมชีไทย เห็นวาการเปนภิกษุณีนั้นมีประโยชน
มาก ตนกับเพื่อนแมชีหลายคนคนพบสิ่ง
ที่ดีหลายอยาง หนึ่งปที่ผานมาสังเกตวา
การใชชีวิตภิกษุณีไมยาก ดังนั้นจึงคิด
อยากบวชเปนตัวอยาง…ดิฉันมีความ
ศรัทธาในศาสนา แตเมื่อบวชเปนแมชี
และดูสภาพปญหาแมชีไทยแลว ความรู
นอย การอบรมมีนอย ในฐานะที่พอจะมี
ความรูอยูบางจึงอยากทําใหสถานภาพ
แมชีไทยไดยกระดับขึ้น …ก็ไดมีการพูด
คุยกับสามเณรีฉัตรสุมาลย…”(มติชน 9
พฤษภาคม 2544 หนา 20)
นางมาลี
พฤกษ ประธานโครงการสตรี
“…ผูหญิงที่ตองการบวชภิกษุณีถูก
พงศาวลี
และเยาวชนศึกษา
ปฏิเสธโดยสถาบันสงฆ เปนปญหาอคติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ทางเพศ ทั้งที่ผูหญิงไปบวชเปนภิกษุณี
ร
และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธ
เจาเพื่อความเจริญในทางธรรม และเพื่อ
ประโยชนในสังคม อยางนี้จะทําใหพุทธ
ศาสนาเสื่อมไดอยางไร ยอมรับวานิกาย

ตอกย้ําดวยรัฐธรรมนูญ
และการบวชไมไดเพราะ
คานิยมหลักที่ผูหญิงมัก
เสียเปรียบผูชายอยูเสมอ
สุดทายการรับรองความ
สามารถของสามเณรี
ธัมมนันทา

ตอกย้ําเรื่องความลําบาก
ของแมชีไทย

การสรางความหมายให
ภิกษุณีเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการทะนุบํารุง
ศาสนาและพัฒนาสังคม
และมีการอางอิงบุคคลที่
เปนพระสงฆชื่อดังของ
ไทยมารับรองความคิด
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นายสุลักษณ ศิวรักษ นักคิดนักเขียนหรือ
ปราชญสยาม

ภิกษุณี ดร. ลี

พระภิกษุณีชาวตาง
ประเทศ

พระกิตติศักดิ์ กิตติ พระหนุมแหงเสขิยธรรม
โสภโณ
(องคกรพุทธศาสนา)

เถรวาทตองใชเวลาทําความเขาใจ อยาง
ไรก็ตามในหมูสงฆเองมีภิกษุที่หนุนการ
บวชเปนภิกษุณีของผูหญิง นอกจากพระ
ศรีปริยัติโมลี พระไพศาล วิศาโล แลวยัง
มีทานพุทธทาส แหงวัดสวนโมขผลาราม
จ.สุราษฏรธานี เพราะสิ่งหนึ่งที่ทานฝาก
กอนละสังขาร คือ โครงการธรรมะมาตา
ที่เปดโอกาสใหผูหญิงปฏิบัติธรรมเปน
นักบวช…” (มติชน 15 พฤษภาคม 2544
หนา 19)
“..กระแสคัดคานที่ออกมาในทางลบนั้น
สวนมากมาจากพระที่หัวโบราณ ซึ่งตน
เองก็เห็นใจทานเพราะภิกษุณีหมดไปตั้ง
แตสมัยลังกา เราเลยไมรูจัก เมื่อเปนสิ่งที่
เราไมรูจักก็เลยกลัว…ทั้งนี้ที่ภิกษุณีหมด
ไปจากลังกาเปนเพราะพระลังการังแก..
ภิกษุณีเปนเรื่องใหเกียรติผูหญิง พระ
พุทธเจาเปนศาสดาองคแรกของโลกที่
ประกาศพระศาสนาโดยยอมใหมีการ
บวชภิกษุณีในบริบทของสังคมอินเดียใน
ขณะนั้นที่รังเกียจผูหญิง…คนไทยไมเคย
ทราบเรื่องภิกษุณีเลยกลัว แลวที่กลัวนี่
ลึกๆแลวรังเกียจผูหญิง…การบวชของ
ฉัตรสุมาลยมีความถูกตองแนนอนครับ
…” (ไทยโพสต x-cite 21 พฤษภาคม
2544 หนา 4)
“…ดิฉันไมเขาใจวาทําไมตองมีการ
ตอตานพระภิกษุณี ทําไมเราตองแบง
แยกวาเราเปนนิกายไหน ทั้งๆที่เราเปน
ชาวพุทธเหมือนกัน ปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจาองคเดียวกัน…”
(อาทิตยฯ 22 พฤษภาคม 2544 หนา 9)
“…สังคมกําลังหลงประเด็นเรื่องภิกษุณี
ขอใหทุกคนที่เกี่ยวของเขามาดูหัวใจตน
เองวายอมรับวาผูหญิงสามารถเปนพระ
นักบวชไดหรือไม ตอบตนเองใหชัดเจน
และตอบตนเองใหไดวาหัวใจของพระ
พุทธเจาอยูที่ไหน กวาจะมีพระพุทธเจา
กวาจะมีพระพุทธศาสนา เจาชายสิท
ธัตถกุมารตองบําเพ็ญบารมีมาไมรูกี่แสน
อสงไขย ดวยหัวใจเมตตาไมใชเปาหมาย

เห็นที่สนับสนุนอยากใหมี
ภิกษุณีในเมืองไทย

คานิยมหลักของไทยที่ผู
หญิงไมไดรับความเทา
เทียมกับผูชายหรือการ
กดขี่ทางเพศ

พุทธศาสนาไมใชของผูใด
ผูหนึ่ง แตเปนของทุกคน
ที่ตองการปฏิบัติใหเขาถึง
พระธรรม

หามบวชภิกษุณีเปนเรื่อง
ของการกดขี่ทางเพศ
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ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง

พระศรีปริยัติโมลี

นายทวีวัฒน
ปุณฑริกวิวัฒน

เอาเฉพาะมนุษยผูชายใหพนทุกขถึงพระ
อรหันตแตเปาหมายเพื่อใหเพื่อนรวม
ทุกขพนจากความทุกขทั้งปวง ถึงพระ
นิพพานเทาๆกัน” (อาทิตยฯ 23
พฤษภาคม 2544 หนา 9)
ผูดําเนินรายการ “ขอคิด “ในการบันทึกเทปขอคิดดวยฅนเรื่อง
หามบวชภิกษุณีเปนเรื่อง
ดวยฅน”
ภิกษุณี ผลของการวิเคราะหจะทําใหผู การกดขี่ทางเพศ
สว.กรุงเทพมหานคร
หญิงไทยไดสติ จะทําใหสังคมไทยไดสติ
ทําใหผูชายไทยไดสติ ไมกีดกั้นไมกดขี่ผู
หญิง มันเปนอานิสงสของการวิเคราะห
แตไมไดมีเจตนาที่จะเคลื่อนไหวโดยให
รายการนี้ ผมอยากจะใหสังคมเขาใจ
ความจริง”(อาทิตย ฯ 28 พฤษภาคม
2544 หนา 9)
รองอธิการฝายกิจการ
“…เรื่องการบวชภิกษุณีนั้นไมไดรับ
• บอกเปนนัยวา
ตางประเทศ
ความสนใจจากพระสงฆในบานเมืองเทา
สถาบันปกครองสูง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง ใดนัก มหาเถรสมาคมก็ไมเคยออกมา
สุดของสงฆหรือ
กรณราชวิทยาลัย
ตอบรับหรือปฏิเสธ คนที่ออกมาพูดและ
มหาเถรสมาคมจริง
เคลื่อนไหวกลายเปนเรื่องของฝายหญิง
ๆ แลวไมไดปฏิเสธ
ฝายชาย ที่ออกมาพูดแบบรูบาง ไมรูบาง
การที่ผูหญิงจะบวช
จนกลายเปนขอถกเถียงที่คอนขางรุน
แตเปนตัวบุคคลใน
แรง..” (ไทยโพสต 10 กรกฎาคม 2544
องคกรตางหากที่
หนา 4)
ออกมาปฏิเสธ

อาจารยจากคณะสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

•

ตําหนิการทําหนาที่
ของมหาเถรสมาคม

“…สังคมนาจะเปดใจใหกวาง ในการให •
โอกาสผูหญิงบวชเปนภิกษุณี
หรือ
สามเณรี เรื่องของกฎหมายควรจะมาที
หลัง เชนเดียวกับการบวชภิกษุสงฆ ซึ่ง
เดิมเปนการบวชตามประเพณี แตตอมา
คอยมีการตรากฎหมาย…ผมไมสามารถ •
เดาใจของมหาเถรสมาคมไดวาเห็นอยาง
ไรกับเรื่องนี้ แตคิดวาถาสังคมไทยเขาใจ
ประเด็นเหลานี้ มหาเถรสมาคมคงจะดู
ความรูสึกของคนไทยโดยทั่วไป…การ
สนับสนุนจากพระนักวิชาการบางรูป
•
หรือการที่พระภิกษุไปรวมงานก็ถือวา
เปนการสงสัญญาณที่ดี และเชื่อวาหาก
มีการสงเสริมใหการบวชสามเณรี
ภิกษุณี ในสังคมไทยขึ้นมาไดจะเปนผล
ดี และแกปญหาเด็กผูหญิงในชนบทได
โ
ี่
ี่ใ 

การสรางความ
หมายใหภิกษุณี
เปนสถาบันการ
ศึกษาที่สําคัญอีก
แหลงหนึ่ง
จากขอขางตน มีนัย
ยะวาสามเณรี/
ภิกษุณีที่บวชเปนผู
มีความรูและความ
สามารถ
การที่มหาเถร
สมาคมไมแสดง
การกระทําใดเพราะ
ประชาชนสวนใหญ
นั้นใหการยอมรับ
กับการที่จะมี
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น.ส.วิลาสินี พิพิธกุล

อาจารยคณะนิเทศ
ศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และผูที่เขา
รวมพิธีบวชสามเณรีที่
วัตรทรงธรรมกัลยาณี

โดยเฉพาะกลุมที่ยากจนและที่ใชแรงงาน
เพราะจะเพิ่มโอกาสใหเด็กผูหญิงเหลานี้ •
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีชองทาง
การศึกษา โดยผานทางบวช ซึ่งจะทําให
ไดรับการอบรมบมเพาะขัดเกลาจิตใจให
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม”(มติชน 12
กุมภาพันธ 2545 หนา 15)

ภิกษุณี
การสรางความ
หมายใหการบวช
คือ ความศรัทธา
ของประชาชน
(จารีตประเพณี
ตางๆในสังคมเกิด
จากความเชื่อและ
ความศรัทธาของ
สมาชิกในสังคม)
ดังนั้นไมมีกฎหมาย
ใดที่จะมาตัดสินวา
การบวชภิกษุณีเปน
การกระทําที่ผิดหรือ
ถูก แตประชาชนคือ
ผูตัดสิน ฉะนั้นมหา
เถรสมาคมจึงไมมี
การเคลื่อนไหวอัน
ใดตอกรณีสามเณรี
/ภิกษุณี

•

การตอกย้ําถึงความ
ถูกตองของการบวช
สามเณรีในไทย
ภิกษุณี เปนเรื่อง
ของการกดขี่ทาง
เพศ

“…ในฐานะผูที่เขารวมพิธีไมเห็นวาจะทํา
ใหพุทธศาสนาเสื่อมเสียตรงไหน และไม
ใชการสรางนิกายใหมตามที่มีพระผูใหญ
บางรูปแสดงความเห็น การบวชเปนไป
ตามจารีตประเพณีของพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทแบบสยามวงศ ซึ่งสืบทอด
จากประเทศไทย…การที่คณะสงฆไทย
ไมรับรอง ทําใหมองวามีอคติทางเพศเจือ
ปนอยู…”(มติชน 13 กุมภาพันธ 2545
หนา 14)
นายวัลลภ ตังคณานุ สว.กรุงเทพฯ
และ “…แมวาจะมีเสียงวิพากษวิจารณจาก
รักษ
ประธานคณะกรรมาธิ
หลายฝาย แตกรรมาธิการถือฐานของ
การกิจการสตรี เยาวชน กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนหลัก
เปน
และผูสูงอายุ วุฒิสภา ประเด็นที่เกี่ยวของกับสตรีในการทํา
เพื่อพิจารณาเรื่องการ
ความดี กรรมาธิการจึงตองยืนหยัดแมวา
บวชสามเณรี
จะมีผลกระทบตามมาก็ตาม อยางไรก็
ตาม กรรมาธิการเห็นรวมกันวาควรไข
ราง พ.ร.บ.สงฆฉบับใหม ที่เปดโอกาสให
พื้นที่กับสตรีในการเขาไปในทางพุทธ
ศาสนาใหเทาเทียมกับผูชาย เพราะวุฒิ
สภามีหนาที่กลั่นกรองแกไขกฎหมาย…”

•

ตอกย้ําวารัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ดังนั้นกฎหมาย
ของสงฆก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดถาขัดกับ
รัฐธรรมนูญ
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นางระเบียบรัตน
พงษพาณิช

(ขาวสด 16 กุมภาพันธ 2545 หนา 16)
สว.ขอนแกน รองประธาน “…การบวชสามเณรีถือวาเปดโอกาสให
คณะกรรมาธิการกิจการ สตรีไดเขาสูพระพุทธศาสนามากขึ้น…
สตรี เยาวชน และผูสูง ควรเปดโอกาสใหสตรีไดแสดงบทบาท
อายุ
วุฒิสภาเพื่อ ตรงนี้ไมใชกีดกัน ถึงเวลาแลวในการใหอิ
พิจารณาเรื่องการบวช
สรภาพทางจิต วิญญาณที่จะรูธรรม อยา
สามเณรี
แบงแยกเพศและฐานะ เพราะผูหญิงมี
สิทธิตามรัฐธรรมนูญเทาเทียมกับผูชาย
เปนไปตามวัตถุประสงคของพระพุทธ
ศาสนา ที่ตองการใหมีพุทธบริษัท 4…
เปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป…
สําหรับรูปแบบของการบวชหรือกฎ
เกณฑตางๆในราง พ.ร.บ.สงฆสามารถ
แกไขได (ขาวสด 16 กุมภาพันธ 2545
หนา 16)

การสรางความหมายให
รัฐธรรมนูญมีอํานาจ
เหนือพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ

ตารางแสดงการอางอิงบุคคลที่นาเชื่อถือในขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพฝายคัดคาน
บุคคลที่หนังสือ
พิมพใชอางอิง

การใหรายละเอียด
กับบุคคล

นายไพบูลย เสียง อธิบดีกรมการศาสนา
กอง

พ.อ.(พิเศษ) ทอง เลขาธิการสมาคมศิษย
ขาว พวงรอดพันธ
เกามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอความ

ความหมายของขอความ

“…การที่มีกลุมบุคคลออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อใหคณะสงฆไทยใหการรับรองภิกษุณี
ในเมืองไทยนั้นถือเปนสิทธิที่สามารถทํา
ไดตามรัฐธรรมนูญ แตโดยความเห็นสวน
ตัวคิดวาไมสามารถรับรองได เนื่องจาก
เรื่องนี้ไมมีการบัญญัติไวใน พ.ร.บ.คณะ
สงฆ ขณะเดียวกันเทาที่ไดรับฟงจากผูรู
ใหความเห็นตรงกันวาภิกษุณีไมมีมานาน
นับพันปแลว…”(เดลินิวส 10 พฤษภาคม
2544 หนา 12)
“…ตามหลักฐานที่ปรากฏ ภิกษุณีรูปแรก
คือ พระมหาปชาบดีโคตมี…เมื่อครั้งที่
พระนางทูลขอออกบวชพระพุทธเจาทรง
ตรัสหามถึง 3 ครั้ง แตพระนางก็ไมละ
ความพยายาม…แตสุดทายก็ทรงยอม
ดวยปุจฉาพระอานนทที่วา สตรีออกบวช
ในพระธรรมวินัยแลวก็สามารถบรรลุ
โสดาปตติผลจนถึงอรหันตผลไดเชนกัน
แตครั้งนั้นพระพุทธเจาก็ไดทรงตรัสกับ
พระอานนทดวยวา…การใหสตรีบวชจะ
เปนเหตุใหพรหมจรรย คือ พระศาสนา

การสรางความหมายใหกฎของ
สงฆ ( พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ) มีอํานาจเหนือกฎของรัฐ
(รัฐธรรมนูญ)

การสรางความหมายใหผูหญิง
เปนผูทําใหศาสนาเสื่อมลง

200

พระศรีปริยัติโมลี

∗

รองอธิการบดีฝายกิจการ
ตางประเทศมจร.

นายชํานาญ นิศา อาจารยมหาวิทยาลัย
รัตน
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

∗

หรือสัทธรรมตั้งอยูไดไมยั่งยืน จะมีอายุ
สั้นเขา เปรียบเหมือนตระกูลที่มีบุรุษนอย
มีสตรีมากถูกผูรายทําลายไดงาย หรือ
เหมือนนาขาวที่มีหนอนขยอกลง หรือ
เหมือนไรออยที่เพลี้ยลงยอมอยูไดไมยืน
นาน…” (เดลินิวส 14 พฤษภาคม 2544
หนา 19)
“…เราตองยึดพระธรรมวินัยเปนเกณฑ
เพราะพุทธศาสนานิกายเถรวาท เราาเชื่อ
ในมติที่พระมหาเถระ 500 รูป มี พระม
หากัสสปะเถระ เปนประธาน ที่ได
สังคายนาพระธรรมวินัยเมื่อคราวปฐม
สังคยานา สืบทอดมาจนถึงปจจุบันนี้ เถร
วาทไมมีมติจะถอนสิกขาบทใดๆออกซึ่ง
แมนอยากใหผูหญิงบวชเปนภิกษุณี แตก็
เปนไปไมไดอยูดี เพราะพระวินัยขัดของ
ไมใชเพราะพระไทยหวงหรือจํากัดสิทธิผู
หญิง เพียงแตพระวินัยไดระบุคุณสมบัติ
ของภิกษุณีไววา
ผูที่จะบวชเปนพระ
ภิกษุณีไดตองเปน “สามเณรี” คือรักษา
ศีล 10 ขอไมใหบกพรอง จากนั้นก็
ประพฤติสิกขมานาเตรียมตัวเพื่อที่จะ
บวชอีก 2 ป โดยการบวชตองบวชกับพระ
สงฆทั้ง 2 ฝาย คือทั้งพระภิกษุสงฆ และ
พระภิกษุณีสงฆ จะบวชกับสังกัดฝาย
หนึ่งฝายใดไมได ดังนั้นการบวชภิกษุณี
ในสวนนิกายเถรวาท
จึงเปนไปไมได
เพราะปจจุบันไมมีภิกษุณีเหลืออยูเลย
คงมีแตนิกายมหายานเทานั้นที่ยอมรับ
และยังมีการบวชกันอยู”(เดลินิวส 14
พฤษภาคม 2544 หนา 3)
“…การบวชเปนสามเณรีของอาจารยฉัตร
สุมาลย กบิลสิงห ถือวาขัดพระธรรมวินัย
เพราะขั้นตอนการบวชของผูหญิงที่จะ
อุปสมบทดวยไดตองผานพิธีบวชถึง 4
ครั้ง…ในขั้นตอนแรก นางฉัตรสุมาลยก็
ทําผิดกอนแลว เพราะอุปชฌายที่นาง
ฉัตรสุมาลยอางวาไปบวชที่ไตหวัน หลัก
ฐานก็ไมปรากฏ ที่สําคัญนางภิกษุณีหาย

การตอกย้ําพระธรรมวินัยสาย
เถรวาทไทยที่ไมสามารถใหการ
บวชภิกษุณีไดเพราะการขาด
สายของภิกษุณี

การสรางความหมายใหผูที่บวช
หรือบวชใหสามเณรีเปนผูทําลาย
ศาสนา

กรณีขาวสามเณรีธัมมนันทา พระศรีปริยัติโมลี ไดแสดงความคิดเห็นทั้งดานสนับสนุนและคัดคาน
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สาบสูญจากพุทธศาสนาในประเทศไทย
ไปนานแลว…เพราะฉะนั้น
ผูที่ให
บรรพชาเปนสามเณรีถือเปนสิ่งที่พระ
พุทธเจาไมไดบัญญัติ จะเปนเสี้ยนหนาม
กับพระพุทธศาสนา…”(ไทยรัฐ
17
พฤษภาคม 2544 หนา 15)
“วันนี้จะขอเปนพระผูเฒา ที่ทันสมัยคือ •
จะนําพระบัญชาขององคกรมหลวงชินวน
สิริวัฒน มาอานใหที่ประชุมพระสําคัญ
ทั้งหลายฟง เปนพระบัญชาที่ทันสมัย มี
คุณยิ่งใหญแกจิตใจผูไดยินไดฟงแนนอน
พระบัญชานี้ทรงประกาศเปนลายลักษณ
อักษรลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2471 มี
ขอความดังนี้…”(แนวหนา 2 มิถุนายน •
2544 หนา 3)

สมเด็จพระ
สังฆราชฯ

พระเทพคุณาภรณ

เจาคณะจังหวัดนครปฐม

พระมหาโชว ทัสสนี กรรมการศูนยพิทักษพระ
โย
พุทธศาสนาแหงประเทศ
ไทย

ในสังคมไทยสมเด็จพระ
สังฆราชฯเปนสัญลักษณ
หรือเปนตัวแทนของ
สถาบันศาสนาที่ทุกคนให
ความเคารพ ดังนั้นจึงไมจํา
เปนที่หนังสือพิมพตองบอก
รายละเอียด
มีการตอกย้ําคานิยมเรื่อง
วัฒนธรรมไทยที่ตองให
ความเคารพผูใหญ ตรงคํา
วา “พระผูเฒา”
• คําวา “พระบัญชาที่ทัน
สมัย” ในที่นี้ไมไดหมายถึง
คําประกาศของกรมหลวง
ชินวรสิริวัฒน (เพราะคํา
ประกาศนี้มีมาตั้งแต
2471) แตหมายถึงประเด็น
รอนเรื่องสามเณรีธัมมนัน
ทา
ซึ่งผูฟงและผูอาน
ประกาศนี้จะโยงเขาเรื่อง
สามเณรีธัมมนันทาไดทันที
ทั้งที่ในเนื้อหาขาวไม
ปรากฏชื่อสามเณรีธัมมนัน
ทา
“…การบวชที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี เปน เปรียบสามเณรีเปนเหมือนโรค
การบวชที่ไมถูกตองและผิดระเบียบผิด
ติดตอหรือเชื้อโรคที่จะมาทําลาย
กฎของสงฆไทย การบวชในลักษณะนี้ ศาสนาหรือเปนตัวกอความวุน
อาจทําใหเกิดการเขาใจผิดได…และหาก วายใหศาสนาพุทธ
แพรระบาดตอไปมากๆ ก็คงจะมีหัวหนา
ลัทธิหรือหัวหนานิกายปกครองกันเอง
ตามใจชอบ…” (ไทยรัฐ 12 กุมภาพันธ
2545 หนา 19)
“…สมเด็จพระสังฆราชฯทรงวินิจฉัยไป
• การสรางใหกลุมสามเณรี
แลววา สามเณรี หรือภิกษุณีหมด
ธัมมนันทาเปนกลุมที่กอ
สาบสูญไปนานแลว การกระทําดังกลาว
กวนความสงบสถาบัน
่
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นายจําลอง ครุฑขุน รัฐมนตรีชวยวาการ
ทด
กระทรวงศึกษาธิการ

ถือวาหมิ่นตอสมเด็จพระสังฆราชฯพระ
สงฆไทยเองก็คงยอมไมได ยิ่งกวานั้น ผูที่ •
เขารวมพิธียังกลาวจาบจวงดูหมิ่นคณะ
สงฆไทยอยางรายแรงวา เรื่องการบวช
สามเณรีไมตองผานคณะสงฆ เพราะที่
ผานมา คณะสงฆไทยยังจัดการตอคณะ
สงฆไทยไมได เทากับเปนการดูหมิ่นคณะ
สงฆใหไดรับความเสียหาย
กรมการ
ศาสนาตองเขามารับผิดชอบ ในฐานะที่
เปนหนวยงานรับสนองงานคณะสงฆ
…”(ไทยรัฐ 12 กุมภาพันธ 2545 หนา
19)
“…การบวชสามเณรีที่วัตรทรงธรรม
•
กัลยาณี วาเปนเรื่องใหมในประเทศไทย
เนื่องจากคณะสงฆไทยไมมีภิกษุณีมา
หลายรอยปแลวเพราะตามหลักธรรม
วินัยกําหนดวาถาใครจะเปนสามเณรีจะ •
ตองบวชกับภิกษุณี
ดังนั้นการบวช
สามเณรีในประเทศไทยครั้งนี้ผูบวชใหก็
มาจากประเทศศรีลังกาจึงถือวาเปน
สามเณรีในนิกายศรีลังกา ซึ่งไมถือวาอยู
ในคณะสงฆไทย..”(แนวหนา
12
กุมภาพันธ 2545 หนา 5)

ศาสนา
ตอนทายของคําพูดไดบอก
เปนนัยวาสถาบันสงฆมี
อํานาจปกครองมากกวา
กลุมปกครองของรัฐ

การใหความหมาย
“สามเณรี” เปน “สิ่งแปลก
ปลอม” ของสถาบันสงฆ
ไทย
“เรื่องใหม” ในเนื้อหาขาว
ไมไดมีความหมายโดยตรง
แตเปนความหมายโดย
ออมวา “สามเณรีเปนเรื่อง
แปลกประหลาด” ซึ่งไม
สามารถจะบอกไดวาเปน
เรื่องที่ดีหรือไม
การสรางความหมายใหสามเณรี
นายสุทธิวงศ ตันต รองอธิบดีกรมการศาสนา “…การบวชอยางถูกตองก็ตองบวชกับ
ธรรมนันทาเปนนิกายหรือลัทธิ
ยาพิศาลสุทธิ์
และประธานทําการ
พระอุปชฌายของไทยนุงเหลืองหม
ศึกษาถึงการบวช
เหลือง แตถาจะมีการบวชสามเณรีใน ซึ่งไมใชสวนหนึ่งของคณะสงฆ
สามเณรีในประเทศไทย เมืองไทยก็ถือเปนเรื่องสวนตัวแต พ.ร.บ. ไทย หรืออีกนัยยะหนึ่งคือสิ่ง
คณะสงฆก็ไมไดรับรองไว และการจําวัด แปลกปลอมในสถาบันศาสนา
ก็ตองเปนไปตามประกาศกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 ทั้งนี้วัตรทรงธรรมกัลยาณี เปน
วัดที่ตั้งขึ้นเองไมถูกตองตามกฎหมาย
คณะสงฆอยางไรก็ตามคาดวาจะดําเนิน
การใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว…” ( สยามรัฐ 12
กุมภาพันธ 2545 หนา 20)

ขอนาสังเกตจากตารางทั้งของฝายสนับสนุนและฝายคัดคานขางตน คือ การให
พระศรีปริยัติโมลีเปนบุคคลที่นาเชื่อถือในขาวเหมือนกัน แตหนังสือพิมพทั้งสองฝายมีการเสนอ
ทัศนคติของทานในขาวที่แตกตางกัน เหตุผลก็คือ “…ชื่อของพระศรีปริยัติโมลีเปนชื่อที่คุนหูกันดี
ในวงการศึกษาคณะสงฆ
เพราะทานเปนถึงรองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ
ของ
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เครื่องพิสูจนความสามารถของทาน นอกจาก
จะเปนพระธรรมทูตเดินทางไปสัมมนายังตางประเทศบอยครั้ง ยังพบวาทานไดเขียนผลงานดาน
วิชาการทางพุทธศาสนามากมายจนไดรับพระราชทานแตงตั้งใหเปนรองศาสตราจารยของมจร.
…” (สุลักษณ ศิวรักษ, สัมภาษณ)
ทางดานสังคมนั้น พระศรีปริยัติโมลียังคงดํารงตําแหนงรองประธานศูนยพิทักษ
พระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย (ศพท.) รวมกับพระเถระและฆราวาสผูมุงมั่นในการปกปองพระ
พุทธศาสนามิใหใครมาทําอันตรายกับสถาบันศาสนา และยังรวมในการผลักดันใหรัฐบาลเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษา และการราง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ แตสิ่งที่ปรากฏเดนชัดที่สุดของพระศรีปริยัติโมลีก็คือจุดยืนของทานใน
เรื่องการสงเสริมใหสตรีไดมีโอกาสในการปฏิบัตธิ รรม ดังผลงานที่ออกมาชื่อ “สตรีในพระพุทธ
ศาสนา” ซึ่งทานไดกลาววา ในสังคมปจจุบันสถานภาพของนักบวชสตรีหรือแมชีนั้นยังไมเปนที่
ยอมรับในสังคม ซึ่งทานเองก็เสนอแนะใหมีการแกไขรางพระราชบัญญัติคณะสงฆใหมีการรับรอง
นักบวชสตรี แมชี วาใหเปนไปภายใตการปกครองดูแลของคณะสงฆเชนเดียวกับพระสงฆในนิกาย
อื่น เพื่อเปนการรองรับสิทธิของนักบวชสตรีใหมั่นคงกวาเทาที่เปนในปจจุบัน (เรียบเรียงจากคํา
สัมภาษณอาจารยเสฐียรพงษ วรรณปก และ คุณทองใบ ทองเปาว)
แมแตในกรณีของเรื่องสามเณรีธัมมนันทา ซึ่งกระแสจากคณะสงฆสวนใหญหรือ
ในคณะกรรมการศูนยพิทักษพุทธฯ เองก็ไมเห็นดวย แตพระศรีปริยัติโมลีเองก็ยังแสดงจุดยืนดวย
เจตนาอันบริสุทธิ์ของทานในเรื่องการสนับสนุนการใหสตรีบวชจนทําใหเกิดการเขาใจผิดวาทาน
“หนุนภิกษุณี” และขัดกับ “พระวรธรรมคติ” ของสมเด็จพระสังฆราชถึงกับมีขาวออกมาขูวาจะถอด
สมณศักดิ์
ทานมองเรื่องสามเณรีธัมมนันทาวาเปนเรื่องที่คณะสงฆควรหยิบยกมาเปน
ประเด็นศึกษา และชี้นําวาจะอนุเคราะหพวกเธอไดมากนอยแคไหนและอยางไร ดังคํากลาวของ
ทานในอาทิตยวิเคราะหรายสัปดาห ปที่ 23 ฉบับที่ 1172 : 7 – 3 มิถุนายน 2544 หนา 16 วา
“เรื่องนี้เปนประเด็นขึ้นมาเพราะผูหญิงไทยมีการศึกษากาวหนา สวนใหญผูหญิง
ไทยที่เขามาบวชมักมีการศึกษาจากตะวันตก ผูหญิงตะวันตกที่บวชเปนภิกษุณีสงฆแบบมหายาน
เคยพูดวา ผูหญิงไทยทําไมตองยอมสยบไมลุกขึ้นมาบวช นั่นเปนแนวโนมของคนอยากบวช…
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พระผูใหญยังไมไดพูดถึงเรื่องนี้ อาตมาคิดวา ผูหญิงที่อยากบวชก็นาจะไดบวช
เงื่อนไขวินัยก็วาตามวินัย อยากใหคณะสงฆเปดกวาง ใหมีชุมชนนักบวชสตรี แตจะมีแคไหนก็อยู
ที่มติคณะสงฆทั้งหมด และการยอมรับของสังคม…
การบวชภิกษุณีในเมืองไทย ควรมีการเสนอผานไปทางอธิบดีกรมการศาสนาเพื่อ
รื้อฟนการบวชภิกษุณีและนําเสนอไปยังมหาเถรสมาคม พระผูใหญเถระ อาจจะพิจารณาตั้งคณะ
กรรมการ ทําประชาพิจารณ เพราะเทาที่ผานมาอาตมาเคยคุยกับทานทะไลลามะเรื่องการบวช
ภิกษุณีสงฆ ทานตรัสวา ไมใช…ไมเห็นดวย แตอยากใหเปนไปตามขั้นตอน มีการประชุมของผูรู
ทั้ง 3 นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน เพื่อตกลงเรื่องพระธรรมวินัย หาทางออกใหกับผู
หญิง…
เทาที่ปรากฏ พุทธศาสนาในศรีลังกามีพระภิกษุหัวกาวหนาไมใชนอย มีการตั้ง
ศูนยฝกภิกษุณีสงฆ และไดรับการสนับสนุนจากพระเถรผูใหญ ดังนั้นหากพุทธศาสนาศรีลังกาเขม
แข็ง ก็มีแนวโนมวาคณะสงฆไทย มีความงายในการตัดสินใจในเรื่องนี้”
จากทัศนคติของพระศรีปริยัติโมลีขางตนนี้จึงทําใหหนังสือพิมพฝายสนับสนุนให
ทานเปนบุคคลที่นาเชื่อถือในขาว
แตหนังสือพิมพฝายคัดคานเลือกทัศนคติของทานที่วา “…ทานสนับสนุนเรื่องให
นักบวชหญิงในประเทศไทยมีโอกาสและสถานะที่ดีกวาที่เปนอยูทุกวันนี้ แตไมไดสนับสนุนเรื่อง
ภิกษุณี
เพราะทานก็เห็นวาตามพระธรรมวินัยแลวยอมไมสามารถบวชภิกษุณีใหแกสตรีได
…”(จากคําสัมภาษณพันเอกทองขาว พวงรอดพันธุ และ นายกมล ศรีนอก) ดังนั้นจะพบวาใน
หนังสือพิมพฝายคัดคานมีการเสนอทางออกใหผูหญิงที่มีความประสงคอยากจะบวช ใหมาบวชใน
รูปแบบของแมชีหรือทสสีลมาตาซึ่งเปนขอเสนอของพระศรีปริยัติโมลีที่สอดคลองกับคานิยมหลัก
ของสังคมที่มีอยูแลว ตลอดทั้งการที่ทานไดไปเขารวมเสวนากับชมรมพิทักษพุทธฯในฐานะสมาชิก
ของชมรม หนังสือพิมพฝายคัดคาน จึงเหมารวม ( stereotype ) วาทานเปนฝายเดียวกันหรือพวก
เดียวกัน
อีกทั้งการเปดโอกาสใหเสียงประชาชนที่ชื่นชมผลงานหรือแสดงทัศนคติในทิศทาง
เดียวกับหนังสือพิมพของตนปรากฏในขาว ตัวอยาง เชน
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“ไมเห็นจําเปนตองบวชเลย ไมตองเปนพระภิกษุณี ผูหญิงก็บรรลุธรรมไดเหมือน
กัน …คุณรัตนา สิมะสกุล พนักงานสาวออฟฟศกรุงเทพฯ เธอเปนผูหนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติธรรม
ไดยอมรับวาประโยคนี้ถาเปนเมื่อกอน เราเห็นดวยทันที เพราะเรายังไมปฏิบัติธรรม พอเริ่มมา
ปฏิบัติธรรมรับปากกับพระพุทธเจาวาจะรักษาศีล ๕ แตการรักษาศีล ๕ ในขณะที่ยังใชชีวิตประจํา
วัน เสี่ยงตอการบกพรองของศีล…ก็ลองมาสังเกตดูตัวเอง เวลาเขาวัดบวชเนกขัมมะ…จะเห็นวา
ชีวิตชาวโลกกับชีวิตนักบวชแตกตางกัน เมื่อมาบวชเนกขัมมะก็เทากับเราอยูในวัด วัดและนักบวช
คือสถานที่และวิถีที่มีสิ่งแวดลอมที่สัมปายะในการเจริญธรรม เราสามารถปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ
ไดกาวหนา แตกตางอยางสิ้นเชิงเมื่อกลับมาใชชีวิตในโลกสังคม เพราะฉะนั้นชีวิตนักบวชเอื้อ
อํานวยตอการปฏิบัติธรรมใหกาวหนามากกวาชีวิตฆราวาส…คําถามที่เกิดขึ้นในใจก็คือ ถาพระ
สงฆพูดวา บรรลุไดไมตองบวช แลวสถานภาพที่ทานมีอยูนั้นคืออะไร หรือในอีกแงหนึ่งจะบวชกัน
ไปทําไม ทั้งภิกษุ และภิกษุณี ชุมนุมสงฆดูเหมือนวาไมมีสถานภาพสําคัญไปดวยหรือ เปนปญหา
ที่นาขบคิด…ที่พูดมาทั้งหมดวา ไมวาจะอยูที่ไหน จะเปนเพศอะไร ก็สามารถบรรลุธรรมได เปน
เพียงการเลนสํานวนเทานั้น เพราะกวาจะปฏิบัติจนบรรลุธรรมไมงายอยางที่คิด…ใครที่มีสิทธิที่จะ
พูดอยางนี้ไดตองไมใชคนธรรมดาแลวเปนพระอรหันตเทานั้น” (อาทิตยฯ 21 พฤษภาคม 2544 หนา 9)
ความหมายของขอความคือ ตอกย้ําวาเพศนักบวชสามารถทําใหการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรมนั้นงายกวาการเปนฆราวาส อีกทั้งพระภิกษุสงฆก็เปนเพียงสิ่งสมมติเชนเดียวกันกับ
พระภิกษุณีสงฆ (พระสงฆในแบบสมัยพุทธกาลไมมีอีกแลว ปจจุบันนี้คือสมมติสงฆ,อาจารย
สุลักษณ ศิวรักษ) ดังนั้นคําพูดของพระสงฆก็เปนเพียงขอคิดเห็นทั่วไปที่ทานมีสิทธิในการที่จะออก
ความคิดเห็นได แตคําพูดนั้นไมใชขอบังคับที่จะมาหามไมใหผูหญิงบวชเปนภิกษุณี
ขางตนเปนตัวอยางจากหนังสือพิมพฝายสนับสนุน สําหรับหนังสือพิมพฝายคัด
คานก็มีการใชเสียงของประชาชนมาแสดงทัศนคติในขาวเชนเดียวกัน ดังนี้
“เขตต ฐานทัพ พระเอกละครเรื่อง แหวนทองเหลือง ของชอง 7 ที่กําลังถายทําอยู
ขณะนี้ เปดเผยขณะไปรวมงานทําบุญครบรอบอายุ 90 ป หลวงพอพูล อัตตรโข เจาอาวาสวัดไผ
ลอม อ.เมือง นครปฐม วา เปนเรื่องแปลกมากที่ผูหญิงบวชเปนพระ ตอไปประชาชนคงสับสน
อยางแนนอน สวน เจี๊ยบ ชมพูนุท ปยะธรรมชัย นักแสดงละครเรื่อง รักขามคลอง ใหสัมภาษณ
ลักษณะเดียวกันวา ไมเห็นดวยที่ผูหญิงนุงหมจีวรเหมือนพระทั่วไป ทางที่ดีควรจะนุงขาวหม
ขาวจะดีกวา” (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ 2545 หนา 19)
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ความหมายของขอความคือ การสรางความหมายใหสามเณรีเปนผูนําความเดือด
รอนมาใหสถาบันศาสนาซึ่งหมายรวมไปถึงสังคมไทย ดวยการใชนักแสดงซึ่งเปรียบไดกับประชา
ชนทั่วไป (นักแสดงเปนเพียงอาชีพหนึ่งในหลายอาชีพ) มาแสดงทัศนะที่เปนการตอกย้ําการกระทํา
ของสามเณรีธัมมนันทาและธัมมรักขิตาวาเปนเรื่องประหลาด เปนการกระทําที่ไมถูกตอง เพราะที่
ถูกตองคือการบวชเปนแมชี
จะเห็นไดวา ทั้งหนังสือพิมพฝายสนับสนุนและฝายคัดคานมีการใหรายละเอียด
บุคคลที่เปนตัวแทนจากฝายประชาชนวา มีความสนใจทางดานศาสนา รักการศึกษาและปฏิบัติ
ธรรม หรือกรณีตัวอยางขาวไทยรัฐที่ใชทัศนะจากนักแสดง โดยปกติในความเขาใจทั่วไปผูอาน
สามารถคิดวานักแสดงไมเห็นจะเกี่ยวของอะไรกับประเด็นนี้ ดังนั้นนักขาวจึงไดใสรายละเอียดวา
นักแสดงใหความเห็นกับนักขาวขณะที่กําลังรวมพิธีทําบุญ ซึ่งมีความนาเชื่อถือมากกวาการใหราย
ละเอียดวา นักแสดงทั้งสองไปโชวตัวที่งานครบรอบอายุ 90 ป หลวงพอพูล อัตตรโข เจาอาวาสวัด
ไผลอม (จากการสอบถามฝายประชาสัมพันธบริษัท Cool Hunter บริษัทที่ดูแลรับผิดชอบการรับ
งานและกิจกรรมตางๆของหนุมสาวดัชชี่บอยแอนดเกิลล ซึ่งงานนี้มีดารานักแสดงไปรวมงานหลาย
คน)
ทั้งหมดที่กลาวมา จะเห็นไดวาวิธีการของหนังสือพิมพที่ตองการใหขาวสามเณรี
ธัมมนันทาออกมาในแนวความคิดเดียวกับหนังสือพิมพนั้น นอกจากการตัดสินใจเลือกบุคคลที่มี
ความนาเชื่อถือมาปรากฏในขาว ยังพบวาทัศนคติของบุคคลที่ถูกอางอิงเหลานี้ถูกตัดทอน บิด
เบือนและเรียบเรียงถอยคําหรือขอความใหเปนไปในแนวทางเดียวกับความคิดของนักขาวหรือ
หนังสือพิมพ เพื่อตอกย้ําใหสาระที่หนังสือพิมพตองการถายทอด มีความชอบธรรมและไดรับความ
เชื่อถือจากผูอาน
การใชภาษาสรางความหมาย
การทํางานของกลไกประการสุดทาย คือ การสรางความหมายดวยการใชภาษา
โดยหนังสือพิมพไดสรางภาษาขึ้นมา 2 ลักษณะ ในกระบวนการทําขาวสามเณรีธัมมนันทา ไดแก
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การใชภาษาที่เขาใจยาก
ลักษณะการใชภาษาที่เขาใจยากในขาวสามเณรีธัมมนันทา พบวาหนังสือพิมพ
ฝายสนับสนุนมีการทํางานที่ไมสอดคลองกับคุณสมบัติของการเขียนขาวของสื่อหนังสือพิมพ ใน
การที่ไมสามารถใชภาษาที่กระชับ กะทัดรัด เขาใจไดในทันทีเมื่ออาน และเขาถึงผูอานไดทุกระดับ
การศึกษา
ภาษาที่หนังสือพิมพฝายสนับสนุนใชในการเขียนอาจนําไปสูความเขาใจที่กํากวม
สับสน หรือยากแกการเขาใจเพียงอานครั้งหรือสองครั้ง นัยยะการใชภาษาที่เขาใจยากนี้ ไมใชเพื่อ
สรางความเขาใจใหผูอานแตจุดประสงคหลักในการใชคือเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับสาระใน
ขาวที่หนังสือพิมพฝายสนับสนุนตองการจะถายทอดมาสูผูอาน
กรณีสามเณรีธัมมนันทา พบวา หนังสือพิมพฝายสนับสนุนมีการใชภาษาวิชาการ
ภาษากฎหมาย ภาษาตางประเทศ และภาษาทางดานศาสนา/ปรัชญา เพื่อใหสาระในขาวเกิด
ความนาเชื่อถือ ทั้งนี้ลักษณะของการใชภาษาที่เขาใจยากดังกลาวเปนการทํางานของกลไกการ
เขียนขาวที่ตองการใหผูอานเกิดการยอมรับในฝายที่หนังสือพิมพใหการสนับสนุนมากกวาเกิด
ความเขาใจ โดยในประเด็นนี้สอดคลองกับการใหสัมภาษณของหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ กับ
หนังสือพิมพมติชนซึ่งเปนหนังสือพิมพฝายสนับสนุน ที่วา
“ทําไมบอยครั้งที่เนื้อหาขาวหรือบทความพิเศษกรณีสามเณรีธัมมนันทาใน
หนังสือพิมพ เต็มไปดวยศัพทเฉพาะทางวิชาการ สํานวนที่เปนภาษาราชการ เรียบเรียงกันอยาง
ซับซอนจนกลายเปนความคลุมเครืออันไมอาจเขาใจได เพราะวาขาวนี้เปนเรื่องศาสนา
แมวาประเทศไทยจะเปนเมืองพุทธ แตใชวาทุกคนจะตองเขาใจเรื่องศาสนาทุก
เรื่อง ดังนั้นควรใหผูที่มีความรูในเรื่องนี้ใหขอมูล แลวหนังสือพิมพก็ถายทอดขอเท็จจริงนั้นตามที่ผู
รูคนนั้นเขาเสนอมาอีกที เพื่อสรางน้ําหนักความนาเชื่อถือใหเกิดกับสาระที่หนังสือพิมพตองการ
เสนอไปสูผูอาน
อีกทั้งเรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออน มีผลกระทบตอทัศนคติ/ความคิด/ความรูสึก
ของผูอานที่มีอยูเดิม ดังนั้นความนาเชื่อถือเพื่อใหผูอานยอมรับในสาระที่หนังสือพิมพตองการถาย
ทอดจึงเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกสําหรับการเสนอขาวสามเณรีธัมมนันทา”
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จากการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ระดับความยากงายการใชภาษาที่เขาใจยากของ
หนังสือพิมพฝายสนับสนุนมีระดับที่แตกตางกัน สามารถเรียงลําดับไดดังนี้
ลําดับที่หนึ่งคือหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน
ที่มีการใชภาษาวิชาการ
ภาษากฎหมาย โดยเฉพาะภาษาทางดานศาสนา/ปรัชญาที่ปรากฏบนพื้นที่หนังสือพิมพอาทิตย
วิเคราะหฯมากที่สุด(รวมทั้งมากกวาหนังสือพิมพฉบับอื่น ๆ)
“ภาษาทางดานศาสนา/ปรัชญาถือเปนภาษาที่มีระดับความยากเกินความ
สามารถที่บุคคลทั่วไปจะทําความเขาใจได เพราะคําศัพทสวนใหญจะมีรากฐานมาจากภาษาบาลี/
สันสกฤต เปนภาษาที่ผูกพันกับคนไทยตั้งแตเกิดจนตาย ดังจะเห็นไดจากการสวดในพิธีกรรม
ตางๆในสังคมไทย ถาในอดีตจะเปนภาษาของคนชั้นสูงที่จะตองศึกษา ความศักดิ์สิทธิ์ และความ
ขลังของภาษาทางดานศาสนา/ปรัชญาจึงสามารถสรางความนาเชื่อถือไดดี” (เสฐียรพงษ วรรณ
ปก,สัมภาษณ)
ฉะนั้นผูวิจัยจึงใหอาทิตยวิเคราะหฯเปนหนังสือพิมพที่ใชภาษาที่มีระดับ
ความเขาใจไดยากมากที่สุด ตัวอยางภาษาที่เขาใจยากของหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหฯ ดัง
ตอไปนี้
…การลด “พุทธบริษัท ๔“ ลงเหลือ ๓ นี้เปนเรื่องใหญหลวงมากเพราะเปนการลิด
รอนสิทธิสตรีอันยอมเกี่ยวกับการบรรลุธรรมขั้นสูงในหมูมหาชนที่เปนสตรี ทั้งยังเปนการลบลาง
“ภิกษุณี” ซึ่งเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการประกาศพุทธธรรมเมื่อขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจายังทรงดํารงพระชนมชีพอยู แมแตในที่ประชุมพระอรหันต ๕๐๐ รูปในถ้ําสัตตบรรณคูหา
เพื่อชําระพระธรรมวินัยนั้น…โดยเฉพาะอยางยิ่งตอพุทธศาสนิกชนผูหวังพึ่งพุทธศาสนามาเปน
เวลากวา ๒,๕๐๐ ป…สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา…ทรงประกาศอยางอาจหาญสวนกระแส
ความนิยมของชาวอินเดียในครั้งนั้นวาเพศก็ดี วรรณะก็ดี เปนสิ่งที่สมมติกันในทางโลก(โลกสมมติ)
ไมอาจนํามาใชแบงแยกบุคคลในทางพุทธศาสนาเพราะทุกเพศทุกวรรณะก็ลวนเปนเพื่อนทุกขที่
ตองถูกกักขังอยูใน “โอฆสังสาร” ดวยกันทั้งนั้น และทั้งหญิงชาย นักบวชหรือผูครองเรือนทุกชั้น
วรรณะตางก็มีสิทธิ์ที่จะบําเพ็ญภาวนาเพื่อปรินิพพานคือพนไปจากสังสารวัฏฏ…
(อาทิตยวิเคราะหรายวัน วันที่ 1 พ.ค. 2544 หนา 22)
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ตัวอยางบทความขางตนนี้ จะเห็นวามีคํายากที่เห็นเดนชัดอยู 2 คํา คือ โอฆสัง
สาร กับ สังสารวัฏฏ ความหมายของ 2 คํานี้ความหมายคลายคลึงกัน คือ การเวียนเกิดเวียนตาย
อยูในโลกนี้ โดยปกติคําวา “สังสารวัฏฏ” ผูอานจะพบเห็นไดบอยครั้งกวาคําวา “โอฆสังสาร”
ลําดับถัดมาคือ หนังสือพิมพมติชน ที่มีการใชภาษาวิชาการ ภาษากฎหมาย
ภาษาตางประเทศ และภาษาทางดานศาสนา/ปรัชญา แตดวยเหตุที่หนังสือพิมพมติชนเปนหนังสือ
พิมพเชิงคุณภาพที่เนนผูอานระดับคนชั้นกลางหรือมีความรู ดังนั้นผูรับสารก็สามารถที่จะทําความ
เขาใจไดระดับหนึ่ง ตลอดทั้งคําศัพททางดานศาสนาที่หนังสือพิมพเลือกใช เปนคําที่สามารถพบ
เห็นไดบอยครั้งมากกวาคําศัพททางดานศาสนาที่หนังสือพิมพอาทิตยฯเลือกใช
เชนเลือกใช
สังสารวัฏฏ (การเวียนเกิดเวียนตายอยูในโลกนี้) แทนคําอื่นที่มีความหมายเดียวกัน เปนตน
ตัวอยางการใชภาษาที่เขาใจยากของหนังสือพิมพมติชน ดังตอไปนี้
…รากฐานทางกฏหมายของความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสของชายและหญิง
นั้นชัดเจนจนไมมีอะไรจะชัดอีกแลว เอกสารสําคัญฉบับหนึ่งของตางประเทศที่เรียกวาปฏิญญา
สากล วาดวยสิทธิมนุษยชนอันเปนหลักมูลในศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย และในสิทธิ
เทาเทียมกันของชายและหญิง และในขอ 1 และขอ 2 นั้นพูดถึงหลักความเสมอภาคที่ไมยอมรับ
ความแตกตางในเรื่องเพศและมาเลือกปฏิบัติทําใหเกิดผลรายตอเพศชายและเพศหญิง
ยิ่งไปกวานั้นยังมีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
พ.ศ. 2523 ประเทศไทยเราไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.
2528
แตยังตั้งขอสงวนอยูบางขอที่จะเรียกรองใหรัฐบาลชุดนี้ถอนขอสงวนออกไปใหหมด
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่แทจริงไมใชตัวกฏหมายแทๆเนื่องจากเปนเพียงคําประกาศ
แตวาทุกชาติทกุ ภาษาเคารพ จึงกลายเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศไป เพราะฉะนั้นรากฐาน
ในทางกฎหมายระหวางประเทศเรื่องความเสมอภาคชายหญิง ไดกลายเปนหลักสากลไปแลว
รากฐานภายในประเทศของเรารัฐธรรมนูญฉบับหลัง ๆ เกือบทุกฉบับ ยืนยันมา
ตลอดวาชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันมีความเสมอภาครัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมาตรา 5 มาตรา 30
วรรคสอง พูดไวชัดเจนวาชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และมาตรา 30 วรรคสาม การเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุอันไมเปนธรรมเพราะเหตุอันแตกตางทางเพศทําไมได มาตรา 80….พระจํานวน
หนึ่งเคลื่อนไหวใหถอดพระศรีปริยัติเมธีเพราะเหตุสนับสนุนใหสตรีบวชเปนภิกษุณี โดยอางวาขัด
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ตอบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช นี่คือกระบวนการทางจารีตประเพณีทางสังคม ทางวัฒนธรรมที่
ทําลายแมบุรุษที่ตองการเขามาเชิดชูเรื่องบางเรื่อง ตรงนี้เราไมมีทางที่จะเขียนกฎหมายถอนไปได
นอกจากจะตองใชเวลาและจะตองหากลยุทธยุทธศาสตรดี ๆ ในการเคลื่อน การนํา
ทั้งหมดนี้ ถาเรื่องสตรีขึ้นมาเปนวาระของสังคม ไมไดเปนวาระของสมาคมแม
บาน ความหวังยังมี…
(มติชนวันที่ 3 สิงหาคม 2544 หนา 6)
จากตัวอยางบทความนี้ จะเห็นวาใชภาษาวิชาการ และภาษากฎหมายในการ
สื่อสารไปยังผูรับ ดังนั้นไมสามารถเขาถึงผูอานในระดับทั่วไปไดทุกคน ( เปนผูอานอีกกลุมหนึ่งของ
มติชน ดวยเหตุการแขงขันภายในธุรกิจหนังสือพิมพ การทําขาวของมติชนตองมีการปรับเปลี่ยน
หรือเพิ่มกลุมเปาหมาย โดยการทําขาวที่สามารถเขาถึงผูอานทั่วไป ดังนั้นบางครั้งขาวที่เนนความ
บันเทิงก็อาจไดลงขาวหนาหนึ่ง ถาขาวนั้นมีความนาสนใจ,สัมภาษณ อภิชาต ศักดิเศรษฐ )
ปจจุบันหนังสือพิมพรายวันของเมืองไทย มีลักษณะของหนังสือพิมพประเภทผสม
ผสานระหวางหนังสือพิมพคุณภาพ และ ประชานิยม กลาวคือ หนาแรกจะมีลักษณะคลายหนังสือ
พิมพประชานิยมทั่วไป คือ มีสีสัน มีรูปภาพประกอบหลายภาพ มีพาดหัวขนาดใหญ เสนอขาวเบา
เราอารมณ แตเนื้อหาภาพในเลม จะมีสาระคอนขางหนักที่ตองใชความรูความคิดในการอานมาก
เชน เสนอขาวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษาในเนื้อที่มากกวา และใหสาระหนักกวาที่นํา
เสนอในหนังสือพิมพประชานิยมทั่วไป (ดรุณี หิรัญรักษ , 2531: 20 – 21) ฉะนั้นหนังสือพิมพ
มติชนนอกจากจะเนนผูอานที่มีความรูแลว กลุมผูอานทั่วไปก็เปนกลุมเปาหมายที่หนังสือพิมพให
ความสําคัญเชนเดียวกัน ดังนั้นบทความนี้ไมสามารถเขาถึงผูอานทุกคน เพราะระดับการศึกษาที่
แตกตางกันนั่นเอง
อีกทั้งการเสนอขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพมติชน ไมไดใชภาษาทาง
ดานศาสนา/ปรัชญามากเทากับหนังสือพิมพอาทิตยฯ แตเนนการใชภาษาวิชาการ ภาษากฎหมาย
และภาษาตางประเทศแทน
ซึ่งภาษาทั้งสามสามารถทําความเขาใจไดงายกวาภาษาทางดาน
ศาสนา/ปรัชญา ดังนั้นความเขาใจในภาษาจึงทําความเขาใจไดงายขึ้นกวาภาษาที่ถูกใชในหนังสือ
พิมพอาทิตยวิเคราะหฯ
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สุดทายหนังสือพิมพไทยโพสต และ หนังสือพิมพขาวสด ที่เนนการใชภาษา
วิชาการ และภาษากฎหมาย ดังตัวอยางการใชภาษาที่เขาใจยากของสองหนังสือพิมพ ตามลําดับ
ไดดังตอไปนี้
…หากอิงดวยรัฐธรรมนูญใหม ในมาตรา 38 ที่วาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนานิกายของศาสนา หรือลัทธิในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตาม
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่พลเมือง
และไมขัดตอความสงบหรือศีลธรรมของประชาชน ควบคูกับปฏิญญาสากล ขอที่ 18 ที่วา ทุกคนมี
สิทธิ์ในการนับถือศาสนาแลว มองไมเห็นวาจะมีอะไรเสียหายกับการที่…บวชเปนภิกษุณี
(ไทยโพสต สวน x – cite วันที่ 5 พฤษภาคม 2544 หนา 1 และ 4)
เปนการรายงานขาวที่ใชภาษาทางกฎหมายมาใชกลาวอางความนาเชื่อถือใหกับ
ผูอานวาแมในแงกฎหมายก็มีการรับรองวาการกระทําของสามเณรีธัมมนันทาไมไดผิดกฎใด
เพราะวากันดวยตามบทกฎหมาย จะพบวาไมมีกฎใดมาขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศได
…การจะตีความอธิบายความหรือวินิจฉัยถูกผิดของขอธรรมนั้นๆผูตีความอธิบาย
จะตองเขาใจหลักอยางนอยก็สองขอ คือ ธัมมะ และอัตถะใหดีใหชัดเจนเสียกอนเรียกวา ใหจับ
ประเด็นปญหา สาเหตุ ตัวแปร ทิศทางใหดีเสียกอน จึงจะพูดถูก แสดงถูก และวินิจฉัยถูก ไมผิด
พลาดคลาดเคลื่อน
เมื่อกลาวถึงเรื่องประโยชนสุขนั้น คงตองเปนประโยชนสุขของมหาชน (พหุชน
หิตายะ พหุชนสุขายะ) ตรงนี้หลักการ(ธรรมหรือธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนา)จะตองมีเพื่อ
ประโยชนสุข ความสงบรมเย็น(อรรถ)ของพหูชนคนจํานวนมาก หลักการกับประโยชนสุขของ
ประชาชนหมูมากตองไปดวยกัน ไมอาจแยกออกจากกันได…ดังนั้นหลักการใดๆที่ไมเปนประโยชน
แกพหูชน ขัดขวางหรือหักรานประโยชนของมหาชน หลักการนั้นไมเปนประโยชนใดๆควรยกเลิก
หรือถอดถอนเสีย
(ขาวสด วันที่ 17 มิถุนายน 2544 หนา 23)
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เปนการใหเหตุผลโดยใชภาษาวิชาการที่มีการใชภาษาทางดานศาสนาสอดแทรก
ในรูปของวงเล็บ แมผูอานไมอานขอความภายในวงเล็บก็สามารถเขาใจเนื้อความของบทความนี้
ไดเชนเดียวกัน วา ถาหลักการใดขัดกับความสงบสุขของประเทศหรือประชาชนแลว ก็สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนกันได
ที่กลาวมาเปนการใชภาษาที่เขาใจยากของหนังสือพิมพฝายสนับสนุนในการอาง
ความนาเชื่อถือ สําหรับทางฝายหนังสือพิมพคัดคานก็มีการใชภาษาที่เขาใจยาก แตเนนน้ําหนักไป
ที่การใชคําที่มีความหมายนัยยะแฝง เชิงลบ และแสดงอคติทางเพศ เพื่อโตกลับฝายสนับสนุน
ไมใชเพื่อการอางความนาเชื่อถือ ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณหนังสือพิมพไทยรัฐซึ่งเปนหนังสือ
พิมพฝายคัดคาน วา การเลือกใชคําเพื่อแสดงใหเห็นวาการกระทําของสามเณรีธัมมนันทาไมถูก
ตองตามระเบียบของสงฆไทย
ตัวอยางการใชคําที่มีความหมายนัยยะแฝง เชิงลบ และแสดงอคติทางเพศของ
หนังสือพิมพฝายคัดคาน ดังตอไปนี้
…ลาสุดที่กําลังเปนขาวครึกโครม ก็คือ มีกลุมนักวิชาการเรียกรองขอแกไข พ.ร.บ.
สงฆ ใหผูหญิงสามารถบวชเปน “ภิกษุณี”
อางวาไมควรกีดกันทางเพศสําหรับผูประสงคจะทําความดี
ระวังมันจะบานไมหุบนะโยม
ลองจินตนาการดูเถอะ ถาพระชาย พระหญิงอยูวัดเดียวกัน อยูกุฏิใกลกัน หมจีวร
สีเดียวกัน โกนหัวโกนคิ้วเหมือนกัน ไมรูวาใครเปนหญิง ใครเปนชาย
มันจะพองหนออยางเดียว ไมยุบหนอแนนอน!!
…แตการจะ “อัพเกรด” ตัวเองมาครองสถานะเปน “ภิกษุณี” จะมีปญหาในทาง
ปฏิบัติตามมาอีกมากมาย
ขอสําคัญ…จะปฏิบัติกิจของสงฆรวมกันไดอยางไรที่จะดูแลวกลมกลืน? ดูแลวไม
ประเดิดประเดอ? ดูแลวไมจั๊กกะจี้ จั๊กกระเดียม? ดูแลวไมเกิดขอครหานินทา??
สรุปวาอยาเอาเรื่องยุงไปโยนใสวัดเพิ่มขึ้นอีกเลย
ไมเห็นแกความสงบของพระก็เห็นแกผาเหลืองเถอะนะ…นะ…นะคุณโยม.
(ไทยรัฐ วันที่ 11 พฤษภาคม 2544 หนา 2)
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จากคอลัมนขางบนจะเห็นวา นักคอลัมนิสตผูนี้มีการใชคําที่มีความหมายนัยยะ
แฝง เชิงลบ และแสดงอคติทางเพศที่เห็นไดชัดเจน คือคําวา บาน, พอง, อัพเกรด และผาเหลือง
ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
ความหมายเดิม

บาน :
พอง
:
อัพเกรด :
ผาเหลือง :

เผยออก ,คลี่ออก ,ขยายออก
บวมขึ้นมา ,โปงขึ้นมา
การทําใหดีขึ้น
เครื่องนุงหมของพระหรือจีวร

ความหมาย(ของคอลัมนิสต)ที่
เปลี่ยนไปจากความหมายเดิม
สื่อไปถึงอวัยวะเพศของผูหญิง
การตั้งครรภ
การยกตัวเองโดยที่ไมสมควร
สถาบันศาสนา

จะเห็นไดวาความหมายโดยแฝงที่มากับคําตางๆขางตน เปนคําที่แฝงอคติทาง
เพศและไมเหมาะสมสําหรับจะใชกับขาวศาสนา เพราะทําใหเรื่องทางศาสนาถูกตีความแบบทาง
โลกียธรรม
หนังสือพิมพสยามรัฐวันที่ 24 สิงหาคม 2544 บทความหนา 21 ที่เปรียบ “การ
บวชภิกษุณี” เปน “ขยะปนเปอน” จะเห็นไดจากเนื้อหาบทความที่เขียนไววา
กรณีสตรีนางหนึ่งไปบวชมาจาก ประเทศศรีลังกา แลวเรียกตนเองวาสามเณรี
และประพฤติตนอยูในชวงสิกขมานา แปลวา กําลังรอเวลาใหครบสองปเพื่อขอบวชหรืออุปสมบท
เปนภิกษุณี…ความเชื่อของนางไมมีใครขัดขวางได แมแตรัฐไมอาจแทรกแซงได อยาวาแตคณะ
สงฆไทยเลย
…ความคิดดังกลาวถูกถายโอนมายังคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ขบวนการ
บอนไซทําลายพระพุทธศาสนาไดดําเนินการอยางเงียบๆ เหมือนปลวกขึ้นบาน กวาเจาของบานจะ
รูก็กินไปถึงหลังคาแลว ทุกกระบวนการทํางานประสานกัน ไมวาการทําลายศรัทธาตอพระเถระ
การใช “นารีพิฆาต” การปลอมตัวเขามาบวชแลวทําธรรมวินัยใหวิปริต สอนเพี้ยนไป จากหลักการ
ของศาสนา การออกไปทําลายศรัทธาเหยียบย่ําศาสนาเรียกวา ตามหาแกนธรรม การยกยองพระ
ภิกษุนอกรีตใหเดนดังเปนพระหัวกาวหนา
พระภิกษุและมหาเปรียญรูเทาไมถึงการณก็รวมขบวนเขาไป อยางกรณีการเรียก
รองใหคณะสงฆยอมรับและบวชใหนางที่อางวาเปนสามเณรี บวชจากศรีลังกา เปนภิกษุณี นักวิชา
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การ นักกฎหมาย ราชบัณฑิต พระภิกษุ มหาเปรียญ บางคนก็เขาขบวนแหกับเขาไปดวย บีบบังคับ
ใหคณะสงฆไทยดําเนินการใหนางบวช
…เปนที่นาสังเกตวา นักวิชาการ นักกฎหมาย ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 วรรค
สอง และวรรคสามเปนหลัก รัฐธรรมนูญดังกลาว บัญญัติวา
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
…สิทธิดังกลาวนี้ ประเทศเราก็เพิ่งมีเมื่อป พ.ศ. 2540
แตนักวิชาการผูโฉดเขลา เปนรองศาสตราจารย เปนศาสตราจารย เพราะเย็บชีท
เศษกระดาษแปลจากตําราฝรั่งตื่นสิทธินี้ บังอาจกลาววิพากษพระพุทธเจา พระอรหันต ยอนหลัง
ไปเปนเวลาเกือบสามพันป โดยไมศึกษาใหเขาใจวา สังคมยุคพระพุทธเจาเขาคิดเขาถือกันอยางไร
ไมตองไปไกลมาก เอาแคสังคมไทยป พ.ศ. 2475 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สถานะของสตรีเปนอยางไร มีสตรีคนใดเขามาเปน ส.ส. ไดกี่คน
การวิพากษวิจารณโดยไมตั้งอยูบนฐานความเปนจริง และขอเท็จจริง คงไมใช
“เสรีภาพทางวิชาการ” ตามมาตรา 42 แตเปน “เสรีภาพในการโปรยขยะเนาๆ” ใหสกปรกรก
สังคม…
จะเห็นไดวา การใชภาษาวิชาการ ภาษากฎหมาย ภาษาตางประเทศ หรือ ภาษา
ทางดานศาสนา/ปรัชญาของหนังสือพิมพฝายคัดคานไมใชเพื่ออางความนาเชื่อถือ เพราะภาษาที่
เขาใจยากดังกลาวถูกแปลงเปนภาษาพูดหรือภาษากึ่งแบบแผนที่ผูอานสามารถเขาใจไดงาย และ
จากการไปสัมภาษณนักขาวไทยรัฐและเดลินิวส ทั้งสองทานมองวาเปนเรื่องความเชื่อ ความ
ศรัทธาสวนตัวของสามเณรีธัมมนันทาที่ขัดกับคานิยมหรือจารีตประเพณีเดิมของไทย อีกทั้งแหลง
ขาวที่หนังสือพิมพทั้งสองฉบับไปหาขอมูลหรือขอเท็จจริงมีความนาเชื่อถือเนื่องจากเปนสถาบัน
ปกครองสูงสุดของสงฆ(มหาเถรสมาคม) ฉะนั้นการใชคําตางๆจึงเปนเพียงการแสดงออกทางความ
คิดวาไมเห็นดวยกับการกระทําของสามเณรีธัมมนันทา
การใชภาษาสรางความสัมพันธแบบ “เรา” กับ “เขา”
การสรางความสัมพันธระหวางหนังสือพิมพกับผูอาน เปนสวนที่ภาษาของขาว
ทํางานเพื่อตอกย้ําความรูสึกความเห็นพองตองกัน ( consensus ) ในลักษณะที่วา ความคิดของ
หนังสือพิมพกับฝายที่ตัวเองสนับสนุนและผูอานเปน “เรา” และฝายตรงขามกับตัวเองนั้นเปน
“เขา” ดังตารางแสดงตัวอยางการสรางความหมายในลักษณะ “เรา” และ “เขา” กรณีขาวฟนพิธี
สามเณรีที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545 ไดดังตอไปนี้
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หนังสือพิมพฝายสนับสนุน : อาทิตยวิเคราะหฯ , มติชน , ไทยโพสต และ ขาวสด
เรา
แหลงขาว
ส.ศิวรักษ
ปราชญไทย

ขอความ

นัก “…บทบาทของ
สามเณรีเปน
สัญลักษณที่สืบตอ
มาจากพระพุทธ
เจา..” (ขาวสด วัน
ที่ 11 ก.พ.2545
หนา 13)
ภิกษุณีสัทธา
“…การเคลื่อนไหว
สุมนา (อุปชฌาย ผลักดันใหมีผูมา
ในการบวช
รวมงานก็เปนแนว
สามเณรีธัมม
ทางสงเสริมใหมี
รักขิตา)
การบรรพชา
สามเณรีใน
ประเทศไทยได
กวางขวางขึ้น”
(อาทิตยฯ 12 ก.พ.
2545 หนา 9)
สามเณรีธัมม
“…พระภิกษุณีก็
รักขิตา
(ผูที่ เปนรูปแบบหนึ่ง
บรรพชาเปน
ของพระ…”
สามเณรีที่วัตรทรง (อาทิตยฯ 12 ก.พ.
ธรรมกัลยาณี)
2545 หนา 9)

เขา
การสรางความ แหลงขาว
เปน “เรา”

ขอความ

การสรางความ
เปน “เขา”

“…ความไมเทา
เทียมกันของหญิง
และชายในสังคม
เพราะสังคมนี้มีมา
นานแลว ผูที่ออก
กฎหมายคือผู
ชาย..”(อาทิตยฯ
12 ก.พ. 2545
หนา 9)

การสรางภาพใหผู
ชายเปนผูที่ใช
อํานาจกดขี่ผูหญิง
ไมใหแสดงความ
สามารถ

การสรางให
สามเณรีเปนสวน
หนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญในการทะนุ
บํารุงศาสนา

การสรางใหผูมา
รวมงานเปนแนว
รวมในการสงเสริม
ใหมีสามเณรี

การสรางใหประชา
ชนยอมรับวา
ภิกษุณีก็เหมือน
กับภิกษุณีสงฆ

สามเณรีธัมม
รักขิตา
(ผูที่
บรรพชาเปน
สามเณรีที่วัตรทรง
ธรรมกัลยาณี)
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พระมโน เมตตนัน “…สําหรับพิธีบวช
โท (ภิกษุที่เขารวม สามเณรีที่อาตมา
พิธีบรรพชา)
ไปเห็น ไมมีอะไร
ผิดในแงจารีต
ประเพณี…อยาก
ใหสิทธิระหวางผู
หญิงกับผูชายใน
การบวชในพุทธ
ศาสนาเทากัน…
ถาการไปรวมพิธี
ของตนจะมีการ
สอบสวนก็ยินดี ไม
หนีไปไหน” (มติชน
12 ก.พ. 2545
หนา 15)

การสรางความรู
สึกใหเห็นวาการ
บวชของสามเณรี
ธัมมรักขิตาที่วัตร
ทรงธรรมกัลยาณี
ไมไดผิดอะไร จะ
เห็นไดวาตัวทานก็
เปนพระสงฆไทย
รูปหนึ่งที่เห็นวา
การบวชครั้งนี้ทํา
ได หรือ การสราง
ใหสามเณรีเปน
พลังสําคัญที่จะ
ชวยบํารุงศาสนา
ไดเทาเทียมกับ
พระผูชาย
เสฐียรพงษ วรรณ “…ถามองในแง
การสรางใหผูหญิง
ปก ราชบัณฑิต
บวก การเปลี่ยน เปนผูมีบทบาท
สําคัญทางดาน
แปลงอันนี้นาจะ
ศาสนาเชนเดียว
ยอมรับกันวามี
ประโยชน คือ ใหผู กันกับผูชาย
หญิงมีบทบาททาง
ปญญา ใหศึกษา
พระพุทธศาสนา
ใหมาก ๆ…” ( มติ
ชน 12 ก.พ. 2545
หนา 15)

พระมโน เมตตนัน “…ก็ไมใชเรื่อง
โท (ภิกษุที่เขารวม แปลกทีจ่ ะมีพุทธ
พิธีบรรพชา)
หัวเกาออกมาคัด
คานเรื่องการบวช
สามเณรีสวนมาก
ก็อางเรื่องพระ
ภิกษุณีหมดไป
แลว ผิดพระธรรม
วินัย…แตการบวช
พระภิกษุณีหรือ
สามเณรีเปนของ
เกาที่พระพุทธเจา
ทรงอนุญาต…”
(อาทิตยฯ 12 ก.พ.
2545 หนา 9)

การสรางใหภิกษุที่
ไมเห็นดวยวาเปน
ผูที่ไมสืบทอด
ปณิธานของพุทธ
เจา

เสฐียรพงษ วรรณ “…ผูหญิงที่เกี่ยว การสรางใหพระ
ปก ราชบัณฑิต
ของกับศาสนา
เปนผูกดขี่ผูหญิง
ปจจุบันเปนคนใช
พระ ไมมีบทบาท
ทางปญญาเลย…”
(มติชน 12 ก.พ.
2545 หนา 15)
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นายวัลลภ
ตัง
คณานุรักษ
ส.ว.กทม. ประธาน
คณะกรรมาธิการ
กิจการสตรี เยาว
ชน และผูสูงอายุ
วุฒิสภา

สามเณรีธัมมนัน
ทา

“…กรรมาธิการได
นําเรื่องดังกลาว
ขึ้นมาพิจารณาซึ่ง
กรรมาธิการเห็น
ดวยสําหรับการ
บวชเปนสามเณรี
…เปนประเด็นที่
เกี่ยวของกับสตรี
ในการทําความดี
กรรมาธิการจะ
ตองยืนหยัดแมวา
จะมีผลกระทบ
ตามมาก็ตาม…”
(ขาวสด วันที่ 16
ก.พ. 2545 หนา
16)
“…เราทําในสิ่งที่
ถูกตอง เราทําไปก็
ไมไดเรียกรองเอา
อะไร ถาผูหญิงเรา
อยากปฏิบัติธรรม
ก็เปนเรื่องที่ดีและ
ถูกตอง เราก็ทําถูก
ตองพระธรรมวินัย
หลังจากมีขาวออก
ไป สังคมไทยเราก็
ใหการตอบรับดวย
ดี…” (ไทยโพสต
สวน x – cite วันที่
18 ก.พ. 2545
หนา 3)

การสรางความรู
สึกยอมรับใหกับ
การบวชสามเณรี
ตลอดทั้งสามเณรี
ไมใชสิ่งที่แปลก
แยกในสังคม

การสรางให
สามเณรีไดรับการ
ยอมรับจากประชา
ชน หรือการสราง
ใหประชาชนยอม
รับการบวชของผู
หญิง
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หนังสือพิมพฝายคัดคาน : ไทยรัฐ , แนวหนา , เดลินิวส และสยามรัฐ
เรา
แหลงขาว

ขอความ

เขา
การสรางความ
เปน “เรา”

สมานจิต ภิรมยรื่น
(อธิบดีกรมการ
ศาสนา)

สุทธิวงศ ตันตยา
พิศาลสุทธิ์ (รอง
อธิบดีกรมการ
ศาสนา)

“…ทางมหาเถร
สมาคมเองก็ไมได
ขอขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวมาที่
กรมการศาสนา
…” (แนวหนาวันที่
18 ก.พ. 2545
หนา 2)

การสรางภาพ
ความนิ่งเฉยใหกับ
มหาเถรสมาคม
ซึ่งเปนลักษณะที่
สรางความนา
เคารพใหกับ
ประชาชนไดดี

แหลงขาว

ขอความ

สมานจิต ภิรมยรื่น “…การบวช
(อธิบดีกรมการ
สามเณรีเปนการ
ศาสนา)
กระทําไมถูกตอง
เพราะทางดานกฏ
หมายไมไดรองรับ
การบวชสามเณรี
และภิกษุณีไว และ
ถือวาเปนการแตง
กายเลียนแบบ
สงฆ ไมมีสิทธิเทา
เทียมพระสงฆและ
ไมอยูในฐานะนัก
บวชตามกฎหมาย
…” (แนวหนา วัน
ที่
11
ก.พ.2545 หนา 6)
สุทธิวงศ ตันตยา “…การที่พระ
พิศาลสุทธิ์ (รอง เมตตานันโท จาก
อธิบดีกรมการ
วัดราชโอรส ที่เปน
ศาสนา)
สักขีพยานการ
บวชนั้นตองมีการ
ตรวจสอบและราย
งานใหคณะเจาปก
ครองทราบถึงพฤติ
กรรมเพื่อวินิจฉัย
วาจะลงโทษอยาง
ไร ซึ่งผิดพระธรรม
วินัย…” (แนวหนา
วันที่ 12 ก.พ.2545
หนา 6)

การสรางความ
เปน “เขา”
การสรางความรู
สึกไมยอมรับวา
สามเณรีหรือ
ภิกษุณีเปนสวน
หนึ่งของสังคมไทย
และการสรางให
สามเณรีไมมีความ
สามารถและการ
สรางความไมถูก
ไมควรใหกับพิธี
การบวชสามเณรี

การสรางใหพระ
สงฆที่เห็นชอบกับ
การมีพระภิกษุณี
เปนพระสงฆที่
ประพฤติผิดวินัย
อีกทั้งเปนพระสงฆ
ที่นําความเดือด
รอนมาสูคณะสงฆ
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“…ทั้งนี้วัตรทรง
ธรรมกัลยาณี เปน
วัดที่ตั้งขึ้นเองไม
ถูกตองตาม
กฎหมายคณะ
สงฆ..” (สยามรัฐ
วันที่ 12 ก.พ.2545
หนา 20)

พระเทพคุณาภรณ “…พระสงฆไทย
(เจาคณะจังหวัด ไมคอยสนใจวัตร
นครปฐม)
ปฏิบัติ เอาแตนอน
นั้น ยอมรับวามี
พระบางรูปทําตัว
ไมเหมาะสมจริง
แตถือวาเปนสวน
นอย พระสงฆสวน
ใหญที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบมี
จํานวนมาก…”
(ไทยรัฐ วันที่ 13
ก.พ. 2545 หนา
19)
นายจําลอง ครุฑ “…การบวช
ขุนทด (รมช.ศึกษา สามเณรีถือวาเปน
ธิการ)
เรื่องใหมจึงตองมี
การพิจารณาหา
ทางศึกษาขอขัด
ของของคณะสงฆ
ไทย..." (แนวหนา
12 ก.พ. 2545
หนา 5)

การสรางวัตรทรง
ธรรมกัลยาณี
(สถานที่ที่จัดพิธี)
วาเปนสถานที่ที่ไม
ไดรับการรับรอง
หรือสรางความรู
สึกใหกับประชาชน
วาไมสมควรไป ณ
สถานที่แหงนี้
การสรางความรู
พระเทพคุณาภรณ “…เปนการบวชที่ การสรางให
สึกนาเชื่อถือใหกับ (เจาคณะจังหวัด ไมถูกตองและผิด สามเณรีเปนสิ่ง
คณะสงฆไทย
นครปฐม)
ระเบียบผิดกฎ
ประหลาดหรือไม
สงฆไทย การบวช ใชสวนหนึ่งของ
ในลักษณะนี้อาจ ศาสนาในแบบ
ทําใหเกิดการเขา สังคมไทย
ใจผิดได…หาก
แพรระบาดตอไป
มากๆก็คงจะมีหัว
หนาลัทธิหรือหัว
หนานิกายปก
ครองกันเองตาม
ใจชอบ” (ไทยรัฐ
วันที่ 12 ก.พ.2545
หนา 19 )
การสรางภาพให
นายจําลอง ครุฑ “…คณะสงฆไทย การสรางความรู
สึกไมยอมรับให
คณะสงฆไทยวามี ขุนทด (รมช.ศึกษา ไมมีภิกษุณีและ
ธิการ)
สามเณรีมานาน
กับสามเณรี
เหตุผลซึ่งเปน
หลายรอยปแลว
ลักษณะที่ดีของผูมี
…” (เดลินิวส วันที่
อํานาจการปก
12 ก.พ. 2545
ครองวาจะตองมี
หนา 13)
เหตุและผลเพื่อ
เปนที่นาเคารพแก
ผูที่อยูใตบังคับ
บัญชา
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พระมหาโชว ทัสส “สมเด็จพระ
นีโย กรรมการศูนย สังฆราชฯทรง
พิทักษฯ
วินิจฉัยไปแลววา
สามเณรีหรือ
ภิกษุณีหมด
สาบสูญไปนาน
แลว…” (ไทยรัฐ
วันที่ 12 ก.พ.
2545 หนา 19)

การสรางความรู
สึกไมยอมรับวา
สามเณรีหรือ
ภิกษุณีเปนสวน
หนึ่งในคณะสงฆ
ไทย

จากตาราง จะเห็นวา การใหความสนับสนุนของหนังสือพิมพฝายสนับสนุนที่ผาน
ขาวในการสรางความรูสึกเปน “เรา” ระหวางหนังสือพิมพ/กลุมสนับสนุนกับผูอาน ดวยคํา “ผู
หญิง” คือ การขอความเห็นชอบจากกลุมผูอานโดยเฉพาะกลุมผูอานผูหญิงซึ่งเปนเพศเดียวกันกับ
สามเณรีธัมมนันทาวา ใหเห็นคุณคาความสําคัญของความเปนหญิงที่มีอยูตลอดทั้งความสามารถ
ของผูหญิงที่ไมไดดอยไปกวาความสามารถของผูชาย
ดังนั้นคําที่ใชในการสรางความรูสึกเปน
“เขา” ในที่นี้ก็คือ “ผูชาย (พระสงฆ)” คือ กลุมที่ใหโอกาสนอยหรือไมใหโอกาสผูหญิง ไดแสดง
ความสามารถที่ผูหญิงมีเทาเทียมกับผูชายบนพื้นที่ศาสนา
สวนหนังสือพิมพฝายคัดคาน มีการใชภาษาสรางความสัมพันธแบบ “เรา” กับ
“เขา” เพื่อตอกย้ําการไมรับรองการบวชของสามเณรีธัมมนันทาและสามเณรีธัมมรักขิตา (ซึ่งก็คือ
“เขา” สําหรับหนังสือพิมพฝายคัดคาน) ของคณะสงฆไทย (ซึ่งก็คือ “เรา” สําหรับหนังสือพิมพฝาย
คัดคาน)
จะเห็นไดวา ทั้งหนังสือพิมพฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน จะสรางภาพลักษณ
ในเชิงลบใหกับฝายที่อยูตรงขามกับหนังสือพิมพตน กลาวคือ หนังสือพิมพฝายสนับสนุน ใหภาพ
กลุมคัดคานวาเปนผูที่มีจิตใจคับแคบ และเปนกลุมที่มีความคิดโบราณ สวนภาพที่หนังสือพิมพ
ฝายคัดคานใหกับกลุมสนับสนุนคือผูที่พยายามกอความเดือดรอนใหกับสังคม ซึ่งในที่สุดความ
หมายที่เกิดขึ้นกับกลุมตรงขามกับหนังสือพิมพตนนี้ ก็มีแนวโนมที่จะเปน “เขา” ซึ่งมิใชพวกพอง
เดียวกับประชาชนสวนใหญ
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ภาพรวมของกระบวนการใชภาษาสรางความ
หมาย ทั้งในลักษณะภาษาที่ยากแกการเขาใจ และภาษาในลักษณะสรางความสัมพันธของ
หนังสือพิมพ มักจะเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจใหผลผลิตออกมาเชนนั้น สวนใหญจะเปนภาษาที่เขา
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ใจยากนั้น จะสืบเนื่องมาจากคําใหสัมภาษณ เอกสาร บทความ หรือแถลงการณที่สงมาจากแหลง
ขาวของทางฝายตน ที่ยากแกการเรียบเรียงใหสื่อความหมายไดงาย ๆ ในขณะที่ภาษาที่ใหความ
ใกลชิด จะเปนลักษณะที่สืบทอดมาเปนประเพณีของการทํางาน ที่ใชกันมาตอเนื่องโดยไมรูสึกตัว
แตอยางใด เพราะฉะนั้นการทํางานของภาษาขาว จึงเปนไปเพราะสามัญสํานึก ( common
sense ) โดยสวนใหญ มากกวาจะเปนไปเพราะจงใจใหเปน ( ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณของ
นักขาว ในหนา 179 – 181 )
ลักษณะการทํางานของกลไกขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพที่นําเสนอ
มาทั้งหมด เปนกระบวนการในการสรางความหมาย ที่ตอกย้ําและผลิตซ้ําภาพลักษณที่ดีใหกับ
ฝายเดียวกันกับหนังสือพิมพ ตลอดทั้งเปนการรับรองความชอบธรรมใหกับการแสดงจุดยืนของ
หนังสือพิมพ เมื่อเปนเชนนี้ ความหมายที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น ก็อาจจะนําไปสูบรรยากาศของ
ความเห็นพองตองกันของผูอาน ที่อยูภายใตกระแสความคิดของกลุมสนับสนุนและกลุมคัดคาน
ตลอดทั้งหนังสือพิมพไปโดยปริยาย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผล
ขณะนี้สังคมไทยอยูในยุคที่สิทธิเสรีภาพกําลังแบงบาน เปนยุคที่ประชาชนไม
เพียงตองการความรูและการเขามีสวนรวมในกิจการสาธารณะเทานั้น แตยังตองการความเห็นพอง
วาอะไรคือปญหาสําคัญที่สุดของชวงเวลานั้น ๆ ดวย และเนื่องจากประชาชนไมสามารถเขาถึง
ปญหาไดโดยตรง
เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยสื่อมวลชนเปนแหลงสารที่จะชวยบอกวาอะไรคือ
ปญหาสําคัญ สื่อที่ประชาชนเขาถึงไดมากและงายที่สุด คือ หนังสือพิมพ
ขาวบนหนาหนังสือพิมพมีบทบาทสําคัญในการกําหนดลําดับความสําคัญของ
วาระนั้นๆใหแกผูอาน
แตหนังสือพิมพมิไดมีบทบาทมากมายหรือทรงพลานุภาพในการเปนผู
กําหนดเพียงฝายเดียว พบวาความคิดหรือเจตนาของแหลงสาร แรงจูงใจและความสนใจของผู
อานแตละคนมีอิทธิพลตอวาระสาธารณะ ( Public Agenda ) ดวย
กาญจนา แกวเทพ ( 2542 : 10 ) กลาววา สังคมทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย หาก
ตองการจะธํารงรักษาตนเองใหยั่งยืนยาวนาน ก็จําเปนตองสรางสถาบันสังคมตาง ๆ ขึ้นมาทําหนา
ที่นานัปการ เชน ครอบครัว ที่ทํางาน โรงเรียน รัฐบาล ศาสนา ฯลฯ สถาบันเหลานี้จะชวยขับ
เคลื่อนใหสังคมหนึ่ง ๆ ดําเนินตอไป อยางไรก็ตามในสังคมแบบดั้งเดิม จะมีสถาบันศาสนาเปน
แกนกลางของดุมลอทั้งหมด ที่สถาบันอื่น ๆ จะตองมาเกาะเกี่ยวเคลื่อนไหวภายใตการอํานวยการ
ของสถาบันศาสนา แมแตระบบการปกครองก็ตองถูกควบคุมจากสถาบันศาสนา
อุปสรรคสําคัญตอความพยายามที่จะสงเสริมบทบาทความกาวหนาของผูหญิง
ในศาสนา ก็คือ ทัศนคติที่ฝงรากลึกของผูหญิงและผูชายในสถานภาพเดิมของคนทั้ง 2 เพศ อัน
เปนผลมาจากรูปแบบทางวัฒนธรรมซึ่งเปนตัวกําหนดความคิด ความรูสึกของคนในสังคม และ
ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดตาง ๆนี้ ก็ถูกปลูกฝงถายทอดโดยสื่อตางๆ รวมทั้งสื่อมวลชน มาสูคนรุน
แลวรุนเลา
งานวิจัยเรื่อง
กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีขาว
สามเณรีในหนังสือพิมพรายวัน มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะและทิศทางของวาระสาธารณะที่
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เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปดพื้นที่ผานหนังสือพิมพของฝายที่คัดคานกับฝายที่สนับสนุนในกรณี
การบวชสามเณรีและเพื่อวิเคราะหหาปจจัยและมายาคติทางวิชาชีพวารสารศาสตรที่มีสวน
กําหนดรูปแบบและแนวทางการนําเสนอขาวสามเณรีของหนังสือพิมพ ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุป
ไดดังนี้
1. รูปแบบเนื้อหาในการรายงานขาวสามเณรีของหนังสือพิมพ
งานวิจัยเรื่องนี้ ไดทําการวิเคราะหเนื้อหาในกรณี “ขาวสามเณรีธัมมนันทา” จาก
หนังสือพิมพรายวัน 8 ฉบับ ซึ่งสามารถแบงได ดังนี้
• หนังสือพิมพฝายสนับสนุน ไดแก อาทิตยวิเคราะหรายวัน , มติชน , ขาวสด
และ ไทยโพสต
• หนังสือพิมพฝายคัดคาน ไดแก ไทยรัฐ , เดลินิวส , แนวหนา และสยามรัฐ
จากการวิเคราะหรูปแบบเนื้อหาในการรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทาของ
หนังสือพิมพทั้งสองฝาย สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้
1.1 การคัดเลือกและการกําหนดวาระขาว
ฝายคัดคาน

ฝายสนับสนุน

• คณะสงฆไทยไมรับรองผูหญิงที่บวชเปน
สามเณรี/ภิกษุณีสงฆ

• ควรมีกฎหมายมารับรองสถานภาพ
สามเณรี/ภิกษุณีสงฆ

• เสนอรูปแบบ “แมชี” ใหผูหญิงที่ตองการ
บวช

• ผูหญิงสามารถบวชเปนสามเณรี /
ภิกษุณีสงฆ ไมจํากัดแตเพียงรูปแบบ
“แมชี” เพียงรูปแบบเดียว
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1.2 การใหน้ําหนักในขาวของแตละฝาย
ฝายคัดคาน

ฝายสนับสนุน

• ใหความสําคัญของแหลงขาวที่เนนเหตุการณ
มากกวาเนนความสําคัญบุคคล (สามเณรีธัมมนันทา)
ในสวนขาวที่เนนความสําคัญบุคคลจะเขียนในเชิงลบ

• ใหความสําคัญของแหลงขาวที่เนน
เหตุการณมากกวาเนนความสําคัญ
บุคคล เชนเดียวกันกับฝายคัดคาน
แตเขียนในเชิงบวกใหกับสามเณรี
ธัมมนันทา

• จากการแบงเนื้อหาออกเปน 2 ภาค ไดแก ภาค
ภิกษุณีรายวัน กับ ภาคภิกษุณีพิพาท พบวา
ก. เขียนสนับสนุนการมีภิกษุณีในภาคภิกษุณี
รายวัน แตภาคภิกษุณีพิพาทเขียนคัดคาน ไดแก สยามรัฐ
ข. เขียนคัดคานการมีภิกษุณีทั้งสองภาค ไดแก
ไทยรัฐ
ค. ในภาคภิกษุณีรายวัน ไมมีการนําเสนอขาว
มาเริ่มรายงานขาวและเสนอคัดคานในภาคภิกษุณีพิพาท
ไดแก แนวหนา และ เดลินิวส
• ใหปริมาณพื้นที่อันจํากัดหรือนําเสนอขอเท็จจริง /
ถอยแถลงที่มีภาพในเชิงลบแกสามเณรีธัมมนันทา หรือ
ไมนําเสนอขอถกเถียงของฝายตรงขาม
• การรายงานขาวเนนไปที่เรื่องความแปลกประหลาด
และความขัดแยง

• จากการแบงเนื้อหาออกเปน 2 ภาค
ไดแก ภาคภิกษุณีรายวัน กับ ภาค
ภิกษุณีพิพาท พบวา ภาพรวมของ
หนังสือพิมพฝายสนับสนุนจะเขียนเชิง
สนับสนุนทั้งสองภาค ไดแก อาทิตยฯ,
มติชน, ขาวสด และไทยโพสต
• มีการนําเสนอถอยแถลง ทัศนคติ
ความคิดเห็น จากผูรูผูเชี่ยวชาญ
บทความ ขาวโฆษณา/ประชาสัมพันธ
คอลัมน และบทบรรณาธิการเพื่อตอก
ย้ําวาผูหญิงสามารถบวชเปนสามเณรี/
ภิกษุณีอยางสม่ําเสมอ (ดังตารางหนา
154 –157)

1.3 การสรางแบบแผนในการเขียนขาว
ฝายคัดคาน

ฝายสนับสนุน

• มีการใชคําเรียกสามเณรีธัมมนันทาในทํานองเชิง

• มีการสรางความคุนเคย หรือ ความ
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ลอเลียน เสียดสี

ใกลชิดระหวางผูอานกับสามเณรี
ธัมมนันทา
1.4 การสรางแหลงอางอิงในขาว

ฝายคัดคาน

ฝายสนับสนุน

• มองศาสนาพุทธดวยกรอบวัฒนธรรมไทย ฉะนั้น
แหลงอางอิงในขาวสามเณรีธัมมนันทา คือ กฎของ
คณะสงฆไทย และมหาเถรสมาคม

• มองศาสนาพุทธดวยกรอบนานาชาติ ฉะนั้น แหลงอางอิงในขาว
สามเณรีธัมมนันทานอกจากการอาง
พระไตรปฏก พระธรรม คําสอนของ
พระพุทธเจาหรือพระวินัย ยังอางรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาของบุคคลมาสรางความ
ชอบธรรมใหกับการบวชสามเณรี
ธัมมนันทาวาถูกตอง

1.5 การใชภาษาสรางความหมาย
ฝายคัดคาน

ฝายสนับสนุน

• มีการใชคําที่มีความหมายนัยยะแฝง เชิงลบ เพื่อ
โตกลับฝายเคลื่อนไหว
ตัวอยาง : ผาเหลือง
ความหมายเดิม
: เครื่องนุงหมของพระหรือจีวร
ความหมายที่เปลี่ยนไป : สถาบันศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

• มีการใชภาษาที่เขาใจยาก เชน
ภาษากฎหมาย ปรัชญา ภาษาบาลี/
สันสกฤต ฯลฯ มาประกอบการรายงานขาว

• มีการสรางความสัมพันธในลักษณะ
• มีการสรางความสัมพันธในลักษณะที่วา ความคิด ที่วา ความคิดของหนังสือพิมพกับฝาย
ของหนังสือพิมพกับฝายที่ตนเองสนับสนุนและผูอานเปน ที่ตนเองสนับสนุนและผูอานเปน “เรา”
“เรา” และฝายตรงขามกับตัวเองนั้นเปน “เขา” เพื่อตอก- และฝายตรงขามกับตัวเองนั้นเปน
ย้ําความรูสึก ความเห็นพองตองกัน
“เขา” เพื่อตอกย้ําความเห็นพองตอง
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กัน ซึ่งในฝายสนับสนุนสามารถทําได
ดีกวาฝายคัดคานเนื่องจากมีเรื่องของ
ความนาสงสารในเรื่องการกดขี่ทางเพศ ตลอดทั้งการกระทําของสามเณรี
ธัมมนันทา สังคมยอมรับและเห็นวาไม
ใชการกระทําที่ผิดหลักศาสนาพุทธ
ขาว ในความหมายของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้น จะตองเปนผลผลิตที่นําเสนอ
สาระสูผูรับสาร โดยมีความเปนกลางไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใด และมีความสมดุลใหน้ําหนักเทา
เทียมกันทุกฝาย แตจากการศึกษาผลผลิต “ขาวสามเณรีธัมมนันทา” ของหนังสือพิมพ
พบวาขาวที่รายงานจะใหน้ําหนักแกฝายเดียวกันกับหนังสือพิมพมากกวาฝาย
ตรงขามกับหนังสือพิมพ ซึ่งขัดแยงกับการทําขาวดวยอุดมการณหรือตามบรรทัดฐานทางวิชาชีพ
นักหนังสือพิมพ
องคกรของหนังสือพิมพแตละฉบับ ไดสรางระบบความคิด และมีการถายทอด จน
กระทั่งกลายเปนสามัญสํานึกและความยินยอมของนักขาวสวนใหญในองคกร ในขณะเดียวกัน
ภายในจิตใจของนักขาวเองก็ตองตอสูกับจรรยาบรรณของวิชาชีพความเปนคนทําขาวซึ่งมีสวน
สนับสนุนใหกระบวนการผลิตขาวมีลักษณะที่คอนขางเฉพาะตัว กลาวคือ นักขาวหรือผูทําขาวสวน
ใหญจะตองทํางานโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบายขององคกรเพื่อความอยูรอดของตน
เองเปนสําคัญ อีกทั้งไมลืมที่จะสนองตอบความตองการเฉพาะตัวของผูทําขาวเองดวย ซึ่งขัดแยง
กับอุดมการณการทํางานแบบวิชาชีพของนักขาว เพราะการคิดแบบนักวิชาชีพที่แทจริงของนักขาว
นั้นไมสามารถนําเสนอสาระที่เขาขางฝายหนึ่งฝายใด หรือเลือกที่จะเขาขางฝายกลุมสนับสนุน/
ฝายคัดคานสามเณรีธัมมนันทา เพียงฝายใดฝายหนึ่ง เปนฝายเดียวในการรายงานขาวได ดังนั้น
ผลของการรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพจึงเปนไปตามขอสันนิษฐานของงาน
วิจัยที่วา การรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพจะมีความแตกตางกันในเรื่องของ
การสรางความหมายผานวิธีการ รูปแบบ และการใชภาษาในการนําเสนอ ซึ่งสามารถสรุป ไดดัง
ตอไปนี้
1. มีการใชเทคนิคในการสรางความนาเชื่อถือ โดยการใชแหลงขาวใหมีความ

227

หลากหลาย
แตคัดเลือกแหลงขาวที่มีทัศนะชวยสนับสนุนใหฝายเดียวกันกับหนังสือพิมพมี
ภาพลักษณที่ดี หรือถาในขาวมีแหลงขาวของฝายตรงขามปรากฏ ก็จะใหปริมาณพื้นที่อันจํากัด
หรือนําเสนอขอเท็จจริง/ถอยแถลงที่มีภาพในเชิงลบ หรือไมนําเสนอขอถกเถียงของฝายตรงขาม
เลย ถาขอถกเถียงนั้นสรางภาพลักษณในเชิงลบใหกับฝายเดียวกันกับหนังสือพิมพตน
2. ถาในเนื้อหาขาวมีความจําเปนตองนําเสนอขอเท็จจริงที่สรางภาพลักษณใน
เชิงลบใหกับฝายเดียวกัน หนังสือพิมพในฝายเดียวกันนี้ ก็จะมีการแกตัวใหกับขอเท็จจริงดังกลาว
โดยการหยิบยกแหลงขาวที่มีความนาเชื่อถือมารับรองขอความที่แกตัวนั้น
3. มีการหยิบยกบทความที่เขียนโดยฝายเดียวกันกับหนังสือพิมพ และคอลัมน
มาใหขอสนับสนุน/ขอคัดคานภิกษุณี โดยในขอสนับสนุน/ขอคัดคานนั้นๆจะมีการใชสํานวนภาษา
โดยเฉพาะภาษาบาลี/สันสกฤตที่ใชในพระไตรปฏก หรือ พุทธวัจนของพระผูมีพระภาคเจา การใช
สํานวนภาษาที่ยากแกความเขาใจนี้ ไมใชเพื่อใหผูอานเขาใจ แตมุงสรางความหมายใหบทความ
ไดรับเชื่อถือ ความศรัทธา และความเคารพ
4. หนังสือพิมพมีการใหน้ําหนักขาวแกฝายเดียวกัน โดยอาศัยการจัดเรียง
ประเด็นความสําคัญตามโครงสรางการเขียนขาว ที่จะเรียงประเด็นความสําคัญจากมากไปหานอย
และในขณะเดียวกัน หนังสือพิมพแตละฝายก็ใหความสําคัญกับการเสนอเหตุการณขาวของฝาย
เดียวกันอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางแหลงอางอิงที่นาเชื่อถือ โดยการกระจายแหลงอางอิงจากคน
ทุกกลุมทุกอาชีพเพื่อใหหลากหลาย รวมถึงการนําเสนอเสียงของประชาชน แตมีการคัดเลือกเนื้อ
หาของคําพูดใหสอดคลองกับสิ่งที่หนังสือพิมพแตละฝายตองการนําเสนอ และขณะเดียวกันมีการ
ใชสถาบันสําคัญ 2 สถาบัน คือ องคกรสงฆ กับ รัฐธรรมนูญ มารับรองในความถูกตองและความ
ชอบธรรมใหกบั ขอถกเถียงของฝายเดียวกัน
6. ในขาวมีการใชภาษากึ่งแบบแผน เพื่อสรางความใกลชิด และดึงผูอานมา
เปนพวกเดียวกันกับหนังสือพิมพ โดยการเสนอสวนรวมและสวนตางที่ผูอานมีการรับรูเหมือนกับ
สิ่งที่หนังสือพิมพถายทอดไปในขาว อาทิ ความเปนหญิงของผูอานผูหญิงกับสามเณรีธัมมนันทา
หรือ ความยึดมั่นในพระธรรมวินัยของผูอานกับคณะสงฆไทย เปนตน ดังนั้นเนื้อหาที่จะสงไปยังผู
รับ จึงตองมีความกระชับ กะทัดรัด แตไดใจความ และสามารถสื่อสารกับผูอานไดทุกระดับการ
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ศึกษา แตในสวนการใชภาษาที่เขาใจยาก ดังที่กลาวขางตนเปนการสรางความหมายในเรื่องความ
นาเชื่อถือ และตอกย้ําความชอบธรรมใหกับสาระในเนื้อหาขาว
2. การทําหนาที่เปนพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพ

สังคม

วัฒนธรรม

ประชากร

ภาษา –ระบบ
สัญลักษณ

กลุมคน

สถานภาพ บทบาท
บรรทัดฐาน
สถาบัน

ระบบอุดมการณ
โลกทัศน
คานิยม
บรรทัดฐาน
ประเพณี
สถาบัน

เทคโนโลยี
ความรูทางเทคนิค
วิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องใช
เครื่องมือและสิ่งของที่ทํา
ขึ้นโดยใชเครื่องมือ

ที่มา : ดัดแปลงจาก เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ม.326 วัฒนธรรมและสังคมไทย ,จุไรรัตน จันท
ธํารง ,2530

จากแผนผังโครงสรางสังคมขางตนนี้ จะเห็นวาสังคมจะอยูคูกับวัฒนธรรมเสมอ
เพราะเมื่อมีกลุมบุคคลในสังคมก็ยอมตองมีแบบแผนของการกระทําหรือแบบอยางการดําเนินชีวิต
เรียกวา “วัฒนธรรม” ที่กลุมบุคคลสรางขึ้นมาเพื่อใชในการดํารงชีวิตรวมกันไดอยางผสมผสาน
และมีความสงบสุข ขณะเดียวกันวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอยางลอยๆโดยปราศจากสังคมไมไดเชนกัน
ฉะนั้น “สังคม” ก็คือ “คน” และ “วัฒนธรรม” ก็คือ “ของ” ที่คนในกลุมนั้นๆสรางหรือกําหนดขึ้นมา
นั่นเอง
สังคมเปนกลุมขนาดใหญที่ประกอบไปดวยกลุมยอย ซึ่งแตละกลุมยอยตางก็
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มีระเบียบแบบแผนหรืออุดมการณ ( ideology ) ที่ยึดถือกันภายในกลุม ซึ่งก็เปรียบไดกับความคิด
ที่หยุดนิ่ง ( conservative ideology ) และความคิดที่เคลื่อนไหว ( progressive ideology ) ของ
กลุมคัดคานและกลุมสนับสนุนการมีสามเณรี/ภิกษุณี
สังคมไทย ศาสนาเปนฟนเฟองสําคัญที่ทําหนาที่ใหสังคมอยูรอดได เพราะใช
ศาสนาเปนระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกลไกในการควบคุม
ระเบียบของสังคม แตในยุคสมัยใหม สถาบันอื่นๆ ( ตัวอยาง เชน กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ) เขามามี
บทบาทตอคนในสังคมมากขึ้น นั่นเปนสาเหตุทําใหเกิดระยะหางของชองวางระหวางศาสนากับคน
ในสังคมมากขึ้น
แมในสังคมจะเพิ่มสถาบันอื่นๆมาชวยจัดระเบียบใหกับสังคม แตหนาที่หลักที่ทุก
สถาบันมีรวมกัน คือ ความคงอยูของความเปนสังคมรวมกันหรือการหลอหลอมระบบคานิยม
( value system ) ของคนในสังคมใหไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสื่อมวลชนก็เปนสถาบันที่สามารถทํา
หนาที่นี้ไดดี
เชนเดียวกันกับหนังสือพิมพ ที่นอกจากจะทําหนาที่เปนสื่อกลางในการใหขอมูล
ขาวสารหรือความเคลื่อนไหวตางๆแลว หนังสือพิมพยังทําหนาที่หลอหลอมระบบคานิยมของคน
ในสังคมไดดีอีกดวย แตเปนการหลอหลอมระบบคานิยมใหไปในทิศทางเดียวกันกับหนังสือพิมพ
ดังนั้นการเปนพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพตอกรณีสามเณรีธัมมนันทายอม
มีระบบคานิยม/ความคิด/อุดมการณของหนังสือพิมพแฝงไปกับพื้นที่ทางความคิดนี้ดวย
จากผลสรุปรูปแบบเนื้อหาในการรายงานขาวสามเณรีของหนังสือพิมพขางตน จะ
เห็นไดวา ลักษณะการรายงานขาวไดสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของขาวหนังสือพิมพในฐานะกล
ไกถายทอดอุดมการณ/ทัศนคติ/ความคิดของฝายเดียวกันกับหนังสือพิมพ จะเห็นไดจากการเอื้อ
อํานวยใหขอสนับสนุน/ขอคัดคานสามเณรีที่หนังสือพิมพแตละฝายนําเสนอผานออกมาในขาว
คอลัมน บทความและบทบรรณาธิการ ในขณะเดียวกับที่ไมใหโอกาสขอถกเถียงในลักษณะตรงกัน
หนังสือพิมพตองการนําผูอานไปสู
ขามสามารถเสนอตัวไดอยางเต็มที่
ทั้งหมดที่กลาวมา
บรรยากาศความเห็นพองตองกันกับทัศนะของฝายที่หนังสือพิมพเลือกใหการสนับสนุนอยางชอบ
ธรรม
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ก. การเปดพื้นที่ของการนําเสนอความคิดเห็นระหวางฝายที่หยุดนิ่ง(ฝาย
คัดคาน)กับฝายที่เคลื่อนไหว(ฝายสนับสนุน) กรณีสามเณรีธัมมนันทาของหนังสือพิมพแต
ละฝาย
หนังสือพิมพฝายคัดคาน
สรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณกลุมคัดคานทั้ง 4 ทาน และนัก
ขาวฝายหนังสือพิมพคัดคาน 2 ทาน ซึ่งสามารถอธิบายได ดังตอไปนี้
กรณีสามเณรีธัมมนันทา ฝายที่หยุดนิ่งมีความตองการที่จะสรางความเขาใจให
กับประชาชนที่กําลังสับสนกับกรณีนี้ นั่นก็คือการสรางความเห็นพองตองกัน ( consent ) เพื่อ
รักษาความคิดที่วาคณะสงฆของไทยไมเคยมีสามเณรี/ภิกษุณี เนื่องจากพุทธเถรวาทแบบไทย
ภิกษุณไี ดขาดสาย ดังนั้นตามหลักธรรมวินัยวาดวยเรื่องการบวชภิกษุณีจะตองไดรับการรับรอง
จากสงฆสองฝาย แตเมื่อมีการขาดสายของภิกษุณี จึงเปนเหตุใหคณะสงฆไทยไมสามารถบวช
และใหการรับรองภิกษุณีได
แตเมื่อมีบุคคลกลุมหนึ่งเกิดความรูสึกไมเห็นดวยกับความคิดดัง
กลาว ดวยเหตุนี้ ขาวของหนังสือพิมพฝายคัดคานจึงออกมาในลักษณะการรายงานขาวที่เปนการ
ตอกย้ําเสมอวาคณะสงฆไทยไดทํากิจของสงฆอยางถูกตอง คือคณะสงฆไมฝาฝนพระธรรมวินัย
เพื่อใหผูอานเกิดสํานึกวาคณะสงฆไดทําหนาที่ที่ควรจะเปนไดอยางสมบรูณ
ลักษณะอันพึง
ปรารถนาที่ปรากฏอยูในขาวหนังสือพิมพฝายคัดคานเสมอ ๆ ไดแก
• การหยิบยกพระบัญชาของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน วาดวยหามพระ เณรทุก
นิกายบวชหญิงเปนบรรพชิต ลงประกาศไว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2471 ซึ่งทางฝายหยุดนิ่ง ให
ความหมายกับพระบัญชากรมหลวงชินวรสิริวัฒน เปน กฎสูงสุด ( แมแตรัฐธรรมนูญก็ไมสามารถ
ที่จะทัดทานได ) สําหรับหามผูหญิงบวชเปนพระ อีกทั้งคําบัญชานี้ไดรับการตอกย้ําวาเปนเอกสาร
พระดํารัสของสมเด็จพระสังฆราชฯ ดังนั้นความหมายของคําบัญชานี้มีความชอบธรรมทันที
• การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาไดบัญญัติเรื่องการบวชของ
ภิกษุณีไววา ตองไดรับการบวชจากสงฆ 2 ฝาย ทั้งภิกษุณีสงฆและภิกษุสงฆ แตเมื่อภิกษุณีไดขาด
สาย ดังนั้นจึงไมมีอปุ ชฌายที่จะทําการบวชใหกับผูหญิงที่ตองการบวชเปนภิกษุณีได ทางฝายหยุด
นิ่งไดนําพุทธวัจนะนี้มาชวยรับรองความชอบธรรมพระบัญชาของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน
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• การนิ่งเฉยของพระเถระในมหาเถรสมาคม ที่หนังสือพิมพฝายคัดคานตีความ
วา เปนการไมยอมรับ และใหเหตุผลในความนิ่งเฉยนั้นวา พระเถระไมเห็นวาปญหาของสามเณรี
ธัมมนันทา เปนปญหาสําคัญที่จะตองนํามาถกเถียง ยังมีภาระกิจอื่นที่สําคัญกวา หรือ ไมควรเสีย
เวลามาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเอง ซึ่งทางฝายหยุดนิ่ง (ทั้งพระมหาระแบบซึ่งเปนพระสงฆและคุณ
ทองขาว,คุณกมล และคุณชํานาญซึ่งเปนฆราวาส) ก็ไดรับรองความคิดดังกลาวของหนังสือพิมพ
วาตีความไดถูกตองแลว
• วิธีการประนีประนอมสําหรับกรณีสามเณรีธัมมนันทาของทางฝายหยุดนิ่ง
คือ สามเณรีธัมมนันทาจะไดรับการรับรองจากทางคณะสงฆ ก็ตอเมื่อถาการบวชนั้นเปนของพุทธ
นิกายอื่นที่ไมใชนิกายเถรวาทแบบไทยหรือควรบวชในรูปแบบแมชี / ทสสีลมาตา ซึ่งเปนรูปแบบ
สําหรับผูหญิงที่ตองการบวชที่ไมขัดพระธรรมวินัยและคานิยม / วัฒนธรรม / จารีตประเพณีของ
ไทยที่มีอยูเดิมแลว ซึ่งหนังสือพิมพก็ไดตอกย้ําความคิดดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
• เรื่องสามเณรีธัมมนันทา ไมควรนําสิทธิเสรีภาพ/สิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญมา
ใชพิจารณาเห็นสมควรใหผูหญิงสามารถทําการบวชได กลาวคือสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญกับ
สิทธิที่ผูหญิงจะบวชไดตามพระธรรมวินัยไมมีสวนเกี่ยวของกัน เปนคนละสวนกันนั่นเอง
• การเขียนขาวขึ้นเอง โดยเฉพาะกรณีการเขียนขาวดวยการยกคําพูดของ
แหลงขาวฝายเคลื่อนไหวดวยตัวนักขาวผูรับผิดชอบในการทําขาวนี้เอง
หรือนําคําพูดของฝาย
เคลื่อนไหวมาเรียบเรียงใหมเพื่อใหสอดคลองกับความคิด ความเชื่อของตน กรณีตัวอยางสามเณรี
ธัมมนันทา ไดยืนยันวาไมไดใหสัมภาษณกับนักขาวไทยรัฐ แตพบวามีคําสัมภาษณของตนเองใน
ขาวไทยรัฐวันที่ 12 กุมภาพันธ 2545 หนา 19 หรือ คุณเสฐียรพงษ ไดกลาววา หนังสือพิมพบาง
ฉบับไดยกคําพูดหรือความคิดเห็นของตนไปเขียนในขาวตามอําเภอใจ ซึ่งบางครั้งคุณเสฐียรพงษ
ไมไดพูดเชนนั้น หรือ บางครั้งก็จําไมไดวาคําสัมภาษณในหนังสือพิมพนั้น ตนเองไดใหสัมภาษณไว
เมื่อไร เมื่อสอบถามไปที่นักขาว กลับพบวา เปนคําพูดที่ตนเองไดกลาวไวในรายการ talk show
ตาง ๆ เปนตน
ภายในสังคมมีกลุมตาง ๆ ที่รวมกันขึ้นเปนหนวยสังคมใหญ ซึ่งในแตละกลุมก็จะ
มีพื้นฐานความคิดที่แตกตางกัน ดังนั้น การจะยึดพื้นที่ทางความคิดของฝายหยุดนิ่งหรือกระบวน
การยึดความยินยอมเพื่อนําไปสูความเห็นชอบ จึงเปนงานที่ซับซอน ฉะนั้นการทํางานของขาว
หนังสือพิมพจึงตองมีความหลากหลายเพื่อจะไดสอดคลองกับแนวคิดของแตละกลุม ดังตอไปนี้
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ในสวนของฝายที่เคลื่อนไหว ซึ่งเปนกลุมพลังสังคมที่ทาทายและเสนอทัศนะตอบ
โตกับฝายที่หยุดนิ่ง ขาวหนังสือพิมพฝายคัดคานไดพยายามที่จะไมนําเสนอหรือนําเสนอขอถก
เถียงของฝายนี้เพียงเล็กนอย หรือมิฉะนั้นก็จะนําเสนอเฉพาะขอถกเถียงที่ไมกระทบกระเทือนภาพ
ลักษณอันดีงามของคณะสงฆ
ในขณะที่ถาเปนกลุมประชาชนซึ่งเปนกลุมใหญของประเทศ การตอกย้ําความ
สัมพันธในเชิงที่คณะสงฆคือตัวแทนของพระพุทธเจาในการรักษาและปกปองศาสนาจากอันตราย
ตางๆ เปนสิ่งที่กลไกขาวหนังสือพิมพใหความสําคัญมากที่สุด เพื่อใหประชาชนสวนใหญเกิดความ
ยินยอมในความชอบธรรมของคณะสงฆไปโดยปริยาย
ในอีกแงหนึ่ง กลุมนักวิชาการหรือกลุมผูมีการศึกษา ขาวหนังสือพิมพฝายคัดคาน
จะใชวิธีเขียนขาวดวยการสรางแหลงอางอิงความชอบธรรมใหฝายที่หยุดนิ่งมีความนาเชื่อถือ โดย
ใชความหลากหลายของแหลงขาวโดยเฉพาะแหลงขาวที่เปนเอกสาร ตําราทางดานศาสนา หรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเปนผูรูทางดานศาสนาของสังคมไทย เปนเทคนิคหลักในการนําเสนอ แต
หยิบยกเพียงบางประเด็นหรือทัศนะบางสวนที่แหลงขาวเหลานี้มีความคิดเชนเดียวกับฝายที่หยุด
นิ่งมาเสนอในขาวเทานั้น
สําหรับการสรางความชอบธรรมกับกลุมที่อยูในโครงสรางกลไกฝายที่หยุดนิ่ง โดย
เฉพาะเหลาภิกษุสงฆดวยกันนั้น
กลไกขาวหนังสือพิมพทําหนาที่สําคัญในการประนีประนอม
ไกลเกลี่ยและตอกย้ําอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดความตระหนักถึงสถานภาพอันแตกแยกที่มีขึ้น
ภายในกลไกของคณะสงฆ เชน ภิกษุสงฆรูปใดทําการฝาฝน ก็จะมีการเสนอถอยแถลงจากพระ
เถระในสถาบันการปกครองสูงสุดของสงฆหรือผูมีอํานาจหนาที่ของทางฝายรัฐที่รับผิดชอบงาน
ทางดานศาสนา โดยถอยแถลงนั้นจะมีลักษณะในเชิงตําหนิและตักเตือนหรือในเชิงขูวากําลังหา
มาตราการตาง ๆ เพื่อมาพิจารณาการกระทําของภิกษุสงฆที่ขัดกับคําสั่งของคณะสงฆ แตไมพบ
การรายงานขาวผลการพิจารณาโทษของพระสงฆดังกลาววาไดรับผลเชนไรบาง หรือการรายงาน
ขาวการออกมาแกตางของฝายที่หยุดนิ่งใหกับการกระทําของภิกษุสงฆบางรูปที่กระทําผิดคําสั่ง
จากคณะสงฆวาที่กระทําไปนั้นเพราะไดรับการชักจูงใจใหหลงผิดจากทางฝายเคลื่อนไหว จะเห็น
ไดวาเปนการกลาวตําหนิทางฝายเคลื่อนไหวนั่นเอง และเปนการตอกย้ําอยูวาทัศนคติภายในคณะ
สงฆยังไมมีการแตกกลุม หรือภายในคณะสงฆยังมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยูนั่นเอง
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เมื่อเปนเชนนี้ การพยายามโนมนาวใหประชาชนซึมซับถึงคุณงามความดีของ
คณะสงฆ จึงเปนสิ่งที่ขาวไดผลิตซ้ํา เพื่อมิใหเกิดปญหาแกความชอบธรรมของคณะสงฆ โดยใน
ดานหนึ่งขาวหนังสือพิมพฝายคัดคานไดทําหนาที่ถายทอดอุดมการณหลักของคณะสงฆ และใน
อีกดานหนึ่งก็ยังทําหนาที่แสดงใหเห็นวาคณะสงฆไดทําอะไรที่ดีงามใหกับประชาชนบาง เปนการ
ทํางานของขาวหนังสือพิมพฝายคัดคานที่จะคงความชอบธรรมหรือคงความคิดหามผูหญิงบวช
เปนภิกษุณีของฝายที่หยุดนิ่งใหอยูกับสังคมตอไปนั่นเอง
หนังสือพิมพฝายสนับสนุน
สรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณกลุมสนับสนุนทั้ง 4 ทาน และนัก
ขาวฝายหนังสือพิมพสนับสนุน 2 ทาน ซึ่งสามารถอธิบายได ดังตอไปนี้
ขาวในหนังสือพิมพฝายสนับสนุนมีลักษณะเชนเดียวกันกับขาวในหนังสือพิมพ
ฝายคัดคาน ที่ตองสรางความเห็นพองตองกันระหวางฝายที่เคลื่อนไหวกับผูอาน ในการที่จะเขาใจ
และยอมรับความสามารถบทบาทดานศาสนาของผูหญิงวามีเทาเทียมกับผูชาย ดังจะเห็นไดตั้งแต
ในสมัยพุทธกาล ที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาก็เห็นวาไมวาเพศหญิงหรือเพศชาย ก็สามารถที่จะ
เขาถึงพระธรรมไดเทาเทียมกันในฐานะที่เปนมนุษยเหมือนกัน ดังนั้นจึงมีกลุมพลังสังคมขนาด
ใหญซึ่งประกอบดวยผูคนหลายกลุมอาชีพแมแตคณะสงฆหรือเจาหนาที่ของรัฐ ไดเสนอทัศนะผู
หญิงสามารถบวชเปนภิกษุณีเผยแพรกับประชาชน ดังนั้น ขาวหนังสือพิมพฝายสนับสนุนจึงตอก
ย้ําเสมอเพื่อใหผูอานเกิดสํานึกวาผูหญิงก็สามารถมีบทบาททางดานศาสนาไดเทาเทียมกับผูชาย
ลักษณะอันพึงปรารถนาที่ปรากฏอยูในขาวหนังสือพิมพเสมอ ๆ ไดแก
• ความสามารถและคุณวุฒิทางวิชาการพุทธศาสนาของสามเณรีธัมมนันทา
ตลอดทั้งผลงานในอดีตที่ผาน ๆ มา เพื่อตอกย้ําความแนวแนในเรื่องการออกบวชของสามเณรี
ธัมมนันทาวาเปนดวยจิตใจที่มุงมั่นมิใชเพื่อผลประโยชนอันใด ซึ่งคุณเสฐียรพงษ และ คุณ
สุลักษณ ที่เปนฝายเคลื่อนไหวไดรับรองเชนเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองทานเคยไดรวมงานทางดาน
ศาสนากับสามเณรีธัมมนันทา
• พุทธบัญญัติที่พระพุทธองคไดอนุญาตใหผูหญิงบวชเปนพระภิกษุสงฆได
เพราะปญญาและความสามารถของมนุษยเพศหญิงและเพศชายที่จะเขาถึงพระธรรมเทาเทียมกัน
ซึ่งทางฝายเคลื่อนไหวไดสนับสนุนวาการบวชภิกษุณี ตองดูที่พุทธประสงค ในสมัยพุทธกาล ที่ทรง
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ตั้งภิกษุณีสงฆขึ้นนั้น ไมมีนิกาย ดังนั้นการถือนิกาย เปนเรื่องที่สังคมภายหลังพุทธกาลมาถือกัน
เอง แตกแขนงออกมาเอง ซึ่งถือเปนการทําผิดกับพุทธประสงค ทั้งหมดที่กลาวมาจะเห็นไดวา เปน
การสรางความชอบธรรมใหกับการบวชของสามเณรีธัมมนันทา โดยการตอกย้ําดวยพุทธประสงค
ของพระพุทธเจา อีกทั้งเปนการโตกลับคณะสงฆที่เปนผูกระทําผิดพุทธประสงคของพระพุทธเจา
เสียเอง
• การยกพุทธบริษัท 4 ไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา ซึ่งทั้ง 4 บริษัท
เปนผูที่พระพุทธเจาไดฝากใหดูแลพุทธศาสนา ตลอดทั้งเผยแผพระธรรมใหสืบตอไป ซึ่งทางฝาย
เคลื่อนไหวไดตอกย้ําดวยพุทธบัญญัติในพระไตรปฎกเรื่องพุทธบริษัท 4 และไดกลาวถึงความ
ลําบากของแมชีหรือผูหญิงที่สนใจจะศึกษาพระธรรมวาถูกกีดกัน และถูกเลือกปฏิบัติจากพระภิกษุ
ดังนั้นขาวหนังสือพิมพไดสรางความหมายใหผูหญิงเปนเพศที่นาเห็นใจ เพื่อเปนขอสรุปใหผูอานได
ตระหนักวาการไมยอมรับสามเณรีธัมมนันทาของคณะสงฆเปนเพียงเพราะอคติและการกีดกันทาง
เพศของสังคมนั่นเอง
• สิทธิเสรีภาพในสวนบุคคลที่พึงกระทําได ถาการกระทํานั้นไมสรางความ
เดือดรอนใหกับสังคมตามที่รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดบัญญัติไว สรางความ
หมายใหรัฐธรรมนูญเหนือกวากฎตางๆของคณะสงฆ รวมความถึงคําบัญชาของกรมหลวงชินวรสิริ
วัฒนที่คณะสงฆไดใชเปนขอหามการบวชภิกษุณีดวย ซึ่งคุณทองใบที่เปนฝายเคลื่อนไหว รับรอง
วาการตีความของหนังสือพิมพถูกตองแลว เพราะรัฐธรรมนูญคือสิทธิและเสียงของประชาชนทุก
คนหรือเปนขอตกลงรวมกันของประชาชนภายในประเทศ แมแตพระมหากษัตริยก็ยอมรับที่จะอยู
ภายใตรัฐธรรมนูญ ดังนั้นคณะสงฆก็ควรที่จะยอมรับและเคารพในสิทธิของสามเณรีธัมมนันทาใน
การที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชนเดียวกัน
การจะยึดความยินยอมเพื่อนําไปสูความเห็นชอบของฝายเคลื่อนไหว ขาวหนังสือ
พิมพก็มีการทํางานที่คลายกับทางฝายหยุดนิ่ง กลาวคือ ในสวนของฝายที่หยุดนิ่ง ซึ่งเปนกลุมอุดม
การณหลักของสังคม ขาวหนังสือพิมพนําเสนอขอถกเถียงของฝายนี้เพียงเล็กนอย หรือมิฉะนั้นก็
จะนําเสนอเฉพาะขอถกเถียงที่ไมกระทบกระเทือนภาพลักษณอันดีงามของสามเณรีธัมมนันทา
ในสวนของประชาชน การตอกย้ําความสัมพันธในเชิงที่ภิกษุณีคือสวนหนึ่ง ( ไมใชสวนแปลกแยก
)ของพุทธศาสนาที่พุทธบัญญัติไดกําหนดหนาที่เชนเดียวกับพระสงฆคือการทํานุบํารุงและรักษา
พระพุทธศาสนาใหสืบทอดตอไป เปนสิ่งที่กลไกขาวหนังสือพิมพใหความสําคัญมากที่สุด เพื่อให
ประชาชนยอมรับในความชอบธรรมของภิกษุณีไดโดยปริยาย
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ในกลุมนักวิชาการหรือกลุมผูมีการศึกษา ( รวมทั้งพระสงฆและฆราวาส ) ซึ่งเปน
คนกลุมใหญของฝายที่เคลื่อนไหว ขาวหนังสือพิมพจึงไมตองทํางานหนักมากนัก แตสวนที่ยากคือ
การทําความเขาใจกับนักวิชาการบางสวนที่ยึดติดกับพิธีการของการบวชภิกษุณี กลุมคนเหลานี้มี
ขอกังขาเรื่องการขาดสายของภิกษุณีในประเทศไทย ( ความเห็นจากคุณเสฐียรพงษ และ คุณสุ
ลักษณ ) ดังนั้นนอกจากหนังสือพิมพฝายสนับสนุนจะใชความหลากหลายของแหลงขาวแลว
ปริมาณขาวที่มากและนําเสนอติดตอกันเปนระยะ ๆ อาจทําใหนักวิชาการกลุมนี้เริ่มเปดใจรับ
ความคิดของฝายที่เคลื่อนไหวได ไมวันใดก็วันหนึ่ง
สําหรับการสรางความชอบธรรมกับภายในฝายเคลื่อนไหวกันเอง ขาวหนังสือ
พิมพฝายสนับสนุนจะตอกย้ําใหเห็นถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความรวมแรงรวมใจและการ
ระดมความคิดในการหากลวิธีตาง ๆ ที่มาผลักดันใหมีภิกษุณีในประเทศไทย
แตการที่องคกรหนังสือพิมพตองคํานึงถึงผลประโยชนทางธุรกิจ ทําใหหนังสือ
พิมพแตละฉบับตองมีการแขงขันในการนําเสนอขาวสารตาง ๆ สูงมาก ฉะนั้นถาขาวใดประชาชน
ไมใหความสนใจหรือใหความสนใจนอยลง หรือไมมีการเคลื่อนไหวของเหตุการณ หนังสือพิมพก็
ตองพิจารณาไมนําเสนอขาวนี้ทําใหกระบวนการสรางความชอบธรรมของทั้งฝายหยุดนิ่งและฝาย
เคลื่อนไหวผานกลไกขาวหนังสือพิมพตองทํางานหนักขึ้นและเปนไปไดยากขึ้น ถึงกระนั้นทั้งสอง
ฝายก็ยังมีความจําเปนที่ตองอาศัยขาวหนังสือพิมพในการประสานงานรวมกับกลไกอื่น ๆ ใน
กระบวนการสรางความชอบธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อการธํารงไวซึ่งความคิด/อุดมการณ/ทัศนคติใน
แบบฉบับของแตละฝายใหคงอยูกับประชาชนตลอดไป
ข. ปจจัยของมายาคติทางวิชาชีพวารสารศาสตรของหนังสือพิมพที่มีสวน
กําหนดรูปแบบและแนวทางการนําเสนอขาวสามเณรี
จากลักษณะผลสรุปของรูปแบบการรายงานขาวที่กลาวมาขางตน ตลอดทั้งสรุป
จากการสัมภาษณนักขาว 4 ทาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับขาวนี้ทั้งฝายที่หยุดนิ่งและฝายที่
เคลื่อนไหวทั้ง 8 ทาน พบวา ปจจัยของมายาคติที่ทําใหการเสนอขาวสามเณรีธัมมนันทามีความ
ผิดพลาด คือ นักขาว , แหลงขาว และนโยบายองคกรของหนังสือพิมพแตละฉบับ
นักขาวเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการเสนอขาวสามเณรีธัมมนันทาที่ผิดพลาดเนื่อง
จากนักขาวเปนกลไกสําคัญที่สุดในกระบวนการผลิตขาวสารออกตีพิมพสูสาธารณะ ไมวาจะเปน
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การกลั่นกรองเนื้อหาขาวเพื่อคัดเลือกประเด็นขาวขึ้นมานําเสนอ การเลือกใชแหลงขาวหรือขอมูล
ตาง ๆ หรือรวมไปถึงขั้นตอนการตัดสินใจเลือกใชคํา ภาษา ในเนื้อหาขาวสวนใดสวนหนึ่ง หรือการ
พาดหัวขาว ลวนแลวแตเปนการตัดสินใจของนักขาวเปนพื้นฐานทั้งสิ้น
มุมมองจากฝายที่เคลื่อนไหวและฝายที่หยุดนิ่ง พบวา เปนเพราะนักขาวไมมี
ความรูความเขาใจในขาวที่สมบูรณพอ ทําใหการวินิจฉัย/ตีความ/วิเคราะห ขาวผิด ตลอดทั้งการ
ไดขาวมาผิด หรือจับประเด็นผิด สรางขาวขึ้นมาเอง ไมมีการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงให
รอบดาน รวมถึงการมีอคติหรือผลประโยชนกับแหลงขาว ทําใหเสนอขาวสารที่ไมเทาเทียมกัน
และเสนอผิดพลาด
มุมมองจากฝายนักขาว พบวา สาเหตุที่นักขาวเปนตนเหตุในการเสนอขาวสารที่
ไมเทาเทียมกันและผิดพลาด เพราะวา นักขาวตกอยูภายใตความกดดันเรื่องกําหนดเวลาในการทํา
ขาว , ผลประโยชนขององคกร , ความสัมพันธสวนตัวกับแหลงขาวที่บางครั้งไมสามารถหลีกเลี่ยง
หรือปฏิเสธที่ไมเสนอขาวใหกับแหลงขาวดังกลาวได และสนองความเชื่อมั่นในทัศนคติ/อุดมการณ
/ความคิด ของตนเอง
จากมุมมองของทุกฝาย และจากการวิเคราะหเนื้อหาขาวสามเณรีธัมมนันทา
ผูวิจัย พบวา เรื่องเพศสภาพ ( gender ) เปนหัวใจในการกําหนดรูปแบบขาวของหนังสือพิมพแต
ละฉบับ
ฝายที่หยุดนิ่งและฝายที่เคลื่อนไหว กลาวตําหนินักขาวเหมือนกัน ในเรื่องการ
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสามเณรี/ภิกษุณี วา ไมไดศึกษาขอมูล เรื่องราวที่จะทําขาวอยางละเอียดเพียง
พอ ทําใหขาดความรูความเขาใจที่สมบูรณในเรื่องนั้น ๆ แตการตําหนิเปนลักษณะคนละแงมุม
กลาวคือ
หนังสือพิมพฝายสนับสนุน จะนําเสนอขาวสามเณรีธัมมนันทาไดถูกตองมากกวา
หนังสือพิมพฝายคัดคาน แตไมสามารถเสนอขาวไดอยางสมบูรณเนื่องจากการนําเสนอขาวนี้มีผล
กระทบโดยตรงกับสถาบันศาสนา ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของประเทศไทยมาตั้งแตครั้งในอดีต คํา
สอนและหลักธรรมตาง ๆ จึงเปนสวนสําคัญในการหลอหลอมจิตใจ และเปนแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติของชนในชาติตลอดมา
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หลักคําสอนของพุทธองคหรือแกนของพระธรรมนั้นไดสนับสนุนความเทาเทียม
ระหวางหญิงและชายในการบรรลุธรรมหรือนิพพาน
แตเนื่องจากศาสนาพุทธเขามาพรอมกับ
วัฒนธรรมแบบพราหมณซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มีการแบงชนชั้น วรรณะและเพศ ดังนั้นประเทศไทยจึง
ไมไดรับเพียงแตสารัตถะของพุทธศาสนาเพียงอยางเดียว แตยังรับกระพี้หรือวัฒนธรรม ความเชื่อ
คานิยมแบบพราหมณเขามาดวย ฉะนั้น ลักษณะสังคม ความเปนอยู ตลอดจนขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งมีการแบงชั้นวรรณะ และเพศของวัฒนธรรมพราหมณยอมจะ
คลุกเคลาปะปนมากับพุทธศาสนาดวย
และคอยกลายเปนสิ่งจําเปนโดยยึดถือเปนปทัสถาน∗
( norm ) เรื่อยมาทุกยุคสมัย จนแยกไมออก จะเห็นไดวาเรายังมีความเชื่อบางประการอยู เปนตน
วา ถาชายบวชเมื่อเปนโสด พอแมจะไดบุญกุศลมากกวาบวชเมื่อสมรสแลว เพราะมีทัศนคติวา
ภรรยาจะเปนผูมาแบงสวนบุญไปเสียบาง หรือ วัดเล็ก ๆ บางแหงโดยเฉพาะในชนบทจะติดปายวา
ผูหญิงที่มีระดูหามเขาทําพิธีในอุโบสถ โดยสรุปคือคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมกําหนดโดย
สังคมที่ชายเปนใหญนั่นเอง ดังนั้น การเปดพื้นที่ทางความคิดสนับสนุนใหมีภิกษุณีในประเทศไทย
ของหนังสือพิมพฝายสนับสนุนไมสามารถเปดไดสมบูรณ เนื่องจากมีผลกระทบกับสถาบันศาสนา
ซึ่งเปนสถาบันที่คณะสงฆ(ชาย) เปนใหญ
สวนหนังสือพิมพฝายคัดคาน เปนการรายงานขาวสามเณรีธัมมนันทา ที่เนนการ
ตอกย้ําคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความควรไมควรของผูหญิงหรือการจํากัดพื้นที่ที่
ผูหญิงสมควรอยู ดังนั้น เมื่อนักขาวเห็นวาการกระทําของสามเณรีธัมมนันทาขัดกับคานิยม จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย
หนังสือพิมพฝายคัดคานจึงตีความและเสนอขาวใน
ลักษณะเปนเรื่องแปลกประหลาดมากกวาเปนการใหความรูกับผูอาน
จึงกลาวไดวา การรายงานขาวหนังสือพิมพกรณีความขัดแยงสามเณรีธัมมนันทา
หรือกรณีที่ผูหญิงตกเปนขาวหนังสือพิมพ
ไมสามารถที่จะถูกตองสมบูรณได
เนื่องจาก
หนังสือพิมพยังยึดติดอยูกับคานิยมและทัศนคติ ความเชื่อแบบชายเปนใหญ
จากผลสรุปขางตน สามารถสรุปไดวา การเปดพื้นที่ทางความคิดของหนังสือ
พิมพเปนไปตามขอสันนิษฐานของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การเปดพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพให

∗

หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ แบบพฤติกรรม หรือคตินิยมที่สังคมกําหนดไว เพื่อเปนแนวทางสําหรับบุคคลหรือ
สมาชิกในสังคมนั้นยึดถือปฏิบัติในสถานการณตาง ๆ
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กับทั้งสองฝายปรากฏในลักษณะที่ไมสมดุลกัน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยของมายาคติทาง
วิชาชีพและมายาคติทางเพศของหนังสือพิมพ ดังรายละเอียดตอไปนี้
สรุปลักษณะของการเปนพื้นที่ทางความคิดและมายาคติที่พบในหนังสือพิมพ
มีดวยกัน 3 แบบ ไดแก พื้นที่ทางความคิดแบบหยุดนิ่ง , พื้นที่ทางความคิดแบบเปด และ พื้นที่ทาง
ความคิดแบบเคลื่อนไหว
แบบที่ 1 พื้นที่ทางความคิดแบบหยุดนิ่ง
มีลักษณะอนุรักษ คือ การรักษาคานิยม ความคิด อุดมการณเดิมที่วา ผูหญิงไม
สามารถบวชไดหรือการปดโอกาสผูหญิงเขามามีบทบาทในศาสนา ดวยเหตุผลที่วา
• ประกาศของกรมหลวงชินวรสิริวัฒนที่หามพระ เณรนิกายใดบวชใหผูหญิง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2471
• ผูหญิงที่ตองการจะอยูในรูปสมณเพศ ก็ควรจะบวชในรูปแบบ “แมชี” ซึ่งเปน
การบวชสําหรับผูหญิงแบบเดิมของสังคมไทย
มายาคติที่พบในพื้นที่ทางความคิดแบบหยุดนิ่ง
มายาคติหลักที่พบ คือ มายาคติทางเพศ จากหลักการของแนวคิดสตรีนิยม
( Feminism ) ที่ใหความสําคัญในเรื่อง “ความเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิเสียง เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย” จึงสะทอนใหเห็นวา
• การครอบงําเชิงอํานาจแบบชายเปนใหญในสังคม ( ศาสนา ) ที่ปดกั้นไมให
ผูหญิงมีสิทธิ มีเสียงที่จะบวชไดเหมือนกับผูชาย เพียงเพราะความแตกตางหรือความไมเหมือนกัน
ทางสรีระรางกาย
• การมองผูหญิงที่บวชเปนสามเณรี/ภิกษุณีสงฆเปนเรื่องของ “ความแปลก
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ใหม” หรือ “ความขัดแยง” หรือ “ความแตกตาง” ในสังคม ซึ่งที่จริงแลวเรื่องสามเณรี/ภิกษุณีสงฆ
เปนเรื่องที่มีในสังคมอยูเดิมแลว ดังนั้นจึงไมใชความแปลกใหมหรือความแตกตาง แตเปนทาง
เลือก/วิธีการบวชที่หลากหลายสําหรับผูหญิง
แบบที่ 2 พื้นที่ทางความคิดแบบเปด
การเปนพื้นที่ทางความคิดแบบเปดในที่นี้ มีดวยกัน 2 ลักษณะ คือ
1. การเปดแบบเล็กนอย คือ ถอยแถลงหรือขอถกเถียงของฝายที่อยูตรงขามกับ
หนังสือพิมพ ไดมีโอกาสอยูบนพื้นที่หนาหนังสือพิมพ แตในปริมาณที่นอย
2. การเปดแบบมีเงื่อนไข สําหรับกรณีขาวสามเณรีธัมมนันทา เปนขาวที่มี
เงื่อนไขสําคัญ ๆ อยู 2 เงื่อนไขดวยกัน คือ
• เงื่อนไขของอุดมการณทางวิชาชีพหนังสือพิมพกับคุณภาพขาวที่ดี คือ การ
รายงานขาวที่มีความขัดแยง หนังสือพิมพควรจะเสนอขอเท็จจริงของทั้งสองฝาย
• เงื่อนไขของคุณคาขาว กลาวคือ ขาวสามเณรีธัมมนันทามีความสําคัญและ
นาสนใจ ตลอดทั้งประชาชนใหความสนใจ ดังนั้นหนังสือพิมพจึงตองรายงานขาวนี้
มายาคติที่พบในพื้นที่ทางความคิดแบบเปด
มายาคติหลักที่พบ คือ มายาคติทางวิชาชีพ จากหลักการของแนวคิดขาวและ
การกําหนดวาระสาธารณะ ( Public Agenda ) การกําหนดวาระสาธารณะไมสามารถที่จะราย
งานหรือสะทอนเหตุการณความเปนจริงของขาวไดอยางถูกตอง ครบถวนไดเพราะ หนังสือพิมพ (
Agenda Setter ) มีขอจํากัดทางดานเวลา , พื้นที่ในการรายงานขาว , การคัดเลือกแหลงสาร ,
ทัศนะ / ความคิด / ประสบการณของผูทําขาว และ นโยบายของหนังสือพิมพ
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แบบที่ 3 พื้นที่ทางความคิดแบบเคลื่อนไหว
คือ พื้นที่ที่ยอมรับและเรียนรูวา ผูหญิงมีความสามารถและบทบาทเทาเทียมกับผู
ชาย ตลอดทั้งหลักการของศาสนาพุทธหรือคําสอนของพระพุทธเจา อนุญาตใหมนุษยทั้งเพศหญิง
และเพศชายสามารถบวชได
เพราะมนุษยทุกคนมีความสามารถในการจะศึกษาและบรรลุ
พระธรรมเทาเทียมกัน ความแตกตางทางดานสรีระรางกายไมใชอุปสรรคในการที่จะศึกษาและ
บรรลุพระธรรม ดังนั้นผูหญิงสามารถบวชเปนสามเณรี/ภิกษุณีสงฆได
มายาคติที่พบในพื้นที่ทางความคิดแบบเคลื่อนไหว
มายาคติหลักที่พบ คือ มายาคติทางวิชาชีพ จากหลักการของแนวคิดการครอบงํา
เชิงอํานาจและการชวงชิงพื้นที่ทางความคิด ( Hegemony ) ที่วา การถายทอดอุดมการณจะไดรับ
การยอมรับจากสังคมนั้น ขึ้นอยูกับเครื่องมือสรางความยินยอมของผูถายทอดอุดมการณ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวา
• การเปนพื้นที่ทางความคิดแบบเคลื่อนไหว ก็เปนการปดโอกาสฝายหยุดนิ่ง
ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นหรืออุดมการณ กลาวคือ จํากัดขอบเขตความคิด/ความสนใจของ
ผูอานมาที่ฝายเคลื่อนไหวเพียงฝายเดียว
• นอกจากการสรางวาทกรรมตาง ๆ ซึ่งสวนใหญจะปรากฏในรูปแบบบทความ
บนหนาหนังสือพิมพแลว ยังมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธใหผูอานไดรูจักและสนใจในหนังสือที่
ฝายเคลื่อนไหวเปนผูแตงหรือเรียบเรียง ตลอดทั้งการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของฝายเคลื่อนไหว
อยูสม่ําเสมอ ทั้งหมดลวนแลวเปนเครื่องมือในการสรางความยินยอมของผูถายทอดอุดมการณ
หรือฝายเคลื่อนไหวนั่นเอง
สรุปไดวาการเปนพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพตอกรณีขาวสามเณรี
ธัมมนันทา มีความไมเทาเทียมกัน ดวยมายาคติทางวิชาชีพและมายาคติทางเพศของหนังสือพิมพ
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3. ลักษณะวาระทางสาธารณะที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปดพื้นที่ผานหนังสือพิมพ
ในอดีตศาสนาถูกทําใหเปนเรื่องตองหาม แตการแทรกแซงของสื่อมวลชนดวย
การเสนอขาวที่สะทอนถึงความเสื่อมหรือความชั่วรายตางๆในวงการศาสนา จึงทําใหเรื่องศาสนา
สามารถเปนเรื่องที่พูดในพื้นที่สาธารณะไดมากขึ้น อยางไรก็ตามศาสนาก็ยังไมสามารถเปนพื้นที่
ทางสาธารณะที่แทจริงได เพราะประชาชนยังคงใหความเคารพและความนับถืออยู อีกทั้งความไม
มั่นใจในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนวาเปนไปดวยเหตุผลทางธุรกิจหรือความเชื่อสวนตัวของสือ่
มวลชนหรือเพื่อความหวังดีตอสังคม จึงทําใหพื้นที่สาธารณะนี้ยังไมเปนพื้นที่สาธารณะที่แทจริง
อีกทั้งการที่หนังสือพิมพมักมองเรื่องตางๆดวยกรอบของการเปนขาวหรือคุณคา
ขาว เชนเดียวกันกับกรณีขาวสามเณรีธัมมนันทาที่ถูกเสนอเปนเรื่องความขัดแยงในสังคม จึงทําให
วาระสาธารณะเรื่องสามเณรี/ภิกษุณีไมกอเกิดประโยชนตอสังคมหรือความรูทางดานสติปญญาที่
แทจริง
แตอยางนอยการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพในประเด็นนี้ ก็สามารถทําใหเรื่อง
การบวชสามเณรี/ภิกษุณีของผูหญิง เปนที่รับรูของคนในสังคม ซึ่งมีผลใหประชาชนตองการขอ
สรุปของประเด็นนี้วา “ในสังคมไทยผูหญิงสามารถบวชเปนสามเณรี/ภิกษุณีไดหรือไม” และจาก
มูลเหตุนี้ทําใหคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ วุฒิสภา ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อ
ศึกษากรณีภิกษุณีในประเทศไทย โดยไดเชิญทั้งฝายที่หยุดนิ่งและฝายที่เคลื่อนไหว เพื่อหาขอสรุป
จากประเด็นปญหาดังกลาว ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาการเปดพื้นที่ทางความคิดของหนังสือ
พิมพมีสวนผลักดันใหผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบหาขอยุติใหกับสังคม
อยางไรก็ตามการเปนวาระสาธารณะที่ผานพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพ
มากกวาผานพื้นที่ทางความคิดอื่น ( เนื่องจากหนังสือพิมพทําใหประเด็นนี้เปนเรื่องความขัดแยงใน
สังคม ) ทําใหเปนการปดโอกาสในการที่จะถกเถียงประเด็นนี้ในพื้นที่ทางความคิดสาธารณะอื่น ๆ
อาทิ สถาบันวิชาการ มหาวิทยาลัย หนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน แมกระทั่งหนวยงานที่ไม
แสวงหากําไร( NGO ) ตาง ๆ ที่มีสวนชวยสงเสริมหรือพัฒนากรณีศึกษานี้โดยเฉพาะ เกิดความ
ระมัดระวังและไมตองการเขามามีสวนรวมมากนัก
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ขอสรุป
ความคิดที่หยุดนิ่งของหนังสือพิมพ คือ ความคิดเห็นของฝายหยุดนิ่ง และความ
คิดเห็นของหนังสือพิมพ
ที่คัดคานสามเณรีธัมมนันทาตลอดทั้งผูหญิงที่ตองการบรรพชาเปน
ภิกษุณี เหตุผลของการคัดคาน ไดแก การบวชภิกษุณีแบบเถรวาทไทยตองบวชจากสงฆสองฝาย
แตภิกษุณีสงฆขาดสายไปนานแลว ฉะนั้นจึงไมสามารถบวชใหผูหญิงเปนภิกษุณีได ซึ่งเหตุผลนี้ทํา
ใหคณะสงฆไมสามารถรับรองภิกษุณีและการอนุญาตใหตั้งวัดสําหรับภิกษุณีอยูกันเองได โดยเปน
ไปตามกฎในพระราชบัญญัติของคณะสงฆไทย แตคณะสงฆไทยสามารถยอมรับหญิงที่บวชในรูป
แบบของแมชีได
ความคิดที่เคลื่อนไหวของหนังสือพิมพ คือ ความคิดเห็นของฝายที่เคลื่อนไหว
และความคิดเห็นของหนังสือพิมพ
ที่สนับสนุนสามเณรีธัมมนันทาตลอดทั้งผูหญิงที่มีความ
ประสงคตองการบวชเปนภิกษุณี เหตุผลของการสนับสนุน ไดแก พุทธศาสนาเห็นความสําคัญของ
ผูหญิงและผูชายในการบรรลุนิพพานหรือสามารถเขาถึงแกนแทของพระธรรมไดอยางเทาเทียมกัน
ดังนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆไทยควรมีการพิจารณาและแกไขหรือยกรางใหมเพื่อเอื้อประโยชน
ใหกับผูหญิงที่มีความประสงคจะบรรพชาเปนภิกษุณี ตลอดทั้งเปนการยกสถานภาพของแมชีให
ชัดเจนยิ่งขึ้น
หนังสือพิมพทําหนาที่เปนพื้นที่ทางความคิดใหกับทั้งสองฝายไดแสดงความคิด
หรือเหตุผลและถายทอดความคิดเหลานั้นไปสูการรับรูของประชาชนอีกที ซึ่งประชาชนก็ใหความ
สนใจกับประเด็นนี้ ดังจะเห็นไดวา ตั้งแตเดือนมีนาคมจนเรื่อยมาขณะนี้ (ซึ่งเปนชวงเวลาหลังจาก
ที่ผูวิจัยทําการศึกษา) การนําเสนอขาวสามเณรี/ภิกษุณีของหนังสือพิมพยังไดรับการรายงานเปน
ระยะ ๆ นั่นสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของประเด็นนี้วาไดรับความสนใจจากประชาชนเปน
อยางมาก และประเด็นนี้กลายมาเปนวาระสาธารณะที่สังคมตองหาขอสรุปรวมกัน
แมการเปดพื้นที่ของหนังสือพิมพมีสวนผลักดันใหประเด็นนี้กลายมาเปนวาระ
สาธารณะ ที่กระตุนใหผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบหรือตัวแทนของประชาชน มาหาขอยุติและทาง
ออกรวมกัน แตขอยุตินั้นจะเปนในลักษณะใดนั้น การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพก็มีอิทธิพล
เพราะการรายงานขาวของหนังสือพิมพแตละฝายจะมีการตอกย้ําคานิยมและความเชื่อของฝาย
เดียวกันกับหนังสือพิมพ
ดังนั้นการรายงานขาวที่มีมายาคติของวิชาชีพหรือมายาคติทางเพศ
สามารถสงผลกระทบกับขอสรุปของประเด็นภิกษุณีในสังคมไทยได
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สุดทาย พบวา ขอสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ ไดสอดคลองกับขอสันนิษฐานของผูวิจัย
ที่วา รูปแบบเนื้อหาในการรายงานขาวสามเณรีในหนังสือพิมพแตละฉบับ มีความแตกตางกันใน
เรื่องของการสรางความหมายผานวิธีการ รูปแบบและการใชภาษาในการนําเสนอ และการเปดพื้น
ที่ทางความคิดของหนังสือพิมพเปนในลักษณะไมสมดุล อันเนื่องมาจากมายาคติทางวิชาชีพและ
มายาคติทางเพศของหนังสือพิมพ
ขอเสนอแนะตอหนังสือพิมพ
1. หนังสือพิมพไมควรรายงานขาวสตรีที่เปนการตอกย้ําบทบาทเกา ๆ หรือ ภาพ
ดั้งเดิมของผูหญิง เชน ภาพผูหญิงที่วางกิริยาทาทางเรียบรอย ออนแอ ไมสามารถพึ่งพาตัวเองได
หรือไมมีความสามารถ เพราะจะเปนการทําใหผูหญิงยอมรับสภาพของความไมเทาเทียมกันอยาง
นิ่งเฉยอยางยินยอม ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญที่จะทําใหผูหญิงไมสามารถเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน
บทบาท และรูปแบบพฤติกรรมที่สังคมกําหนดอันเปนเงื่อนไขที่นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบระหวาง
เพศ
2. การรายงานขาวศาสนา หนังสือพิมพตองแสวงหาความรูความเขาใจอยาง
จริงจังกอนการนําเสนอขาว และดวยเหตุวาศาสนาเปนเรื่องของความเชื่อของแตละบุคคล ดังนั้น
การรายงานขาวจะตองสรางความสมดุลใหไดระหวางความมีเหตุมีผล และความไมมีเหตุไมมีผล
หรือนักขาวตองเขาใจเนื้อหาของศาสนาในความเขาใจของแตละบุคคล ดังนั้นขาวที่ถูกรายงานใน
หนังสือพิมพจึงไมควรใชคําที่เปนการหลบหลู ดูหมิ่นความคิด ความเชื่อทางดานศาสนาของผูอื่น
3. หนังสือพิมพแตละฉบับควรมีการประสานกันเปนเครือขาย ใหมีชมรมนักขาว
สายศาสนาขึ้นมา โดยบทบาทหนาที่ของผูสื่อขาวกลุมนี้ไมใชใหความสนใจและความสําคัญแต
เรื่องเกี่ยวกับความอื้อฉาวทางศาสนา แตควรเสนอขาวศาสนาในเชิงลึก เพื่อใหผูอานรูจริงในเนื้อ
หาสาระ คําสอน และวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักศาสนาพุทธ
4. หนังสือพิมพไมควรยึดถือหรืออางอิงอยูกับบุคคลหรือฝายใดฝายหนึ่ง จนกอ
ใหเกิดความลําเอียงในการนําเสนอขาว และไมควรปฏิบัติตอขาวศาสนาเชนเดียวกับขาวความขัด
แยงทั่ว ๆ ไป เชน ขาวการเมือง หรือขาวอาชญากรรม ที่นักขาวมุงเจาะจงหาปมของสาเหตุ หรือ
ขุดคุยหาความแปลกประหลาดในเหตุการณ และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ไมสรางขาวขึ้นเอง เพราะขาว
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ศาสนาเปนขาวที่เกี่ยวพันกับความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชน การสรางหรือแตงสถานการณ
ขึ้นเองยอมนําไปสูวิกฤติศรัทธาทางศาสนาได
ขอเสนอแนะตอสังคม
1. สังคมควรเปดโอกาสใหผูหญิงมีสวนรวมหรือบทบาทในการพัฒนาสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา
2.
หญิงใหมากยิ่งขึ้น

สังคมควรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอผูหญิงดวยการยอมรับศักยภาพของผู

ขอเสนอแนะทางวิชาการ
1.
การวิจัยเรื่อง “กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณี
ขาวสามเณรีในหนังสือพิมพรายวัน” มุงศึกษาการเปนพื้นที่ทางความคิด มายาคติทางวิชาชีพและ
มายาคติทางเพศ ตลอดทั้งวาระสาธารณะที่เกิดจากการเปดพื้นที่ทางความคิดของหนังสือพิมพ
รายวันเพียงอยางเดียว ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิเคราะหในสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม โดย
เฉพาะหนังสือ หรือ บทความที่ถูกรวบรวมและตีพิมพออกมาในรูปแบบพ็อกเก็ตบุคที่แตละฝายได
แตงหรือเรียบเรียงขึ้นเอง
2.
ควรมีการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งสื่อมวลชน นักวิชา
การ นักกฎหมาย รัฐบาล นักบวชทั้งชายและหญิง ตลอดทั้งประชาชนกับกรณีการมีสามเณรี/
ภิกษุณีในประเทศไทยใหมากกวานี้ เพื่อขอเท็จจริง ความรู ขอมูล และความคิดเห็นที่หลากหลาย
มาชวยประกอบการวิเคราะหกรณีนี้ ซึ่งจะมีผลใหขอสรุปที่ไดรับมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
ในภายภาคหนา เรื่องศาสนาอาจมีความเปนพื้นที่สาธารณะที่สามารถ
พูดไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจมีผลใหหนังสือพิมพมีการเปลี่ยนแปลงการรายงานขาวสามเณรี/ภิกษุณี
ดังนั้นควรมีการศึกษาขอจํากัดของการรายงานขาวสามเณรี/ภิกษุณีของหนังสือพิมพ เพราะขอ
จํากัดดังกลาวเปนสวนหนึ่งของมายาคติหนังสือพิมพ
3.
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