ข่ าวแจก
กสม. อังคณา เสนอสมาคมนักข่ าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย นามติ ครม. มาตรการในการป้ องกัน
และแก้ ไขปั ญหาการล่ วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศในการทางานมาปรับใช้ ในการสอบสวนแสวงหาข้ อเท็จจริง
ตามที่ คณะกรรมการบริ หารสมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย ได้เปิ ดเผย
ผลการพิจารณารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริ งกรณี ผูบ้ ริ หารองค์กรสื่ อมีพฤติกรรมเข้าข่ายคุ กคามทางเพศ
กรณี มี ก ระแสข่าวตามสื่ อสั งคมออนไลน์ พาดพิ งถึ งผูบ้ ริ ห ารองค์ก รสื่ อแห่ งหนึ่ งว่ามี พ ฤติ กรรมเข้าข่ าย
คุ กคามทางเพศ และมีกลุ่มนักข่าวกลุ่มหนึ่ งส่ งจดหมายเปิ ดผนึ กเผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์ เพื่อเรี ยกร้ องให้
สมาคมนั ก ข่ า วฯ ตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง โดยต่ อ มาคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมนั ก ข่ า วฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง
คณะอนุ กรรมการแสวงหาข้อเท็จจริ งในกรณี ดงั กล่าว และปรากฏมีรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริ ง โดยระบุ
ว่าได้มีการประชุ มและพบผูใ้ ห้ขอ้ มูลตั้งแต่ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการสื่ อสารทางสาธารณะต่อกระแสข่าว ผูใ้ กล้ชิด
กับ ผูถ้ ู กกล่ าวอ้างถึ งทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ ง ผูโ้ พสต์ขอ้ ความพาดพิ งถึ งผูถ้ ู กกล่ าวอ้างถึ งทั้งฝ่ ายชายและ
ฝ่ ายหญิ ง ไปจนถึ งผูถ้ ู กกล่ าวอ้างถึ งฝ่ ายชายและผูถ้ ู กกล่าวอ้างถึ งฝ่ ายหญิ ง รวมผูใ้ ห้ขอ้ มู ลทั้งหมด ๑๑ คน
โดยการประชุ ม และการพบกับ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ทุ ก ครั้ งเป็ นไปในทางลับ ตามที่ ป รากฏในข่ า วเมื่ อ วัน ที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
นางอังคณา นี ล ะไพจิ ตร กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ในฐานะผูร้ ั บ ผิด ชอบด้าน
สิ ทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ เปิ ดเผยว่า ขอชื่ นชมสมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย
ในการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริ ง กรณี การคุกคามทางเพศในการทางานในฐานะ
สื่ อมวลชน และขอยืนยันการเคารพในเสรี ภาพของสื่ อ อย่างไรก็ดี ในฐานะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่งชาติ
มี ค วามเห็ น ว่าสาระส าคัญ ของรายงานการตรวจสอบที่ ระบุ ว่า “บุ คคลหนึ่ งได้รับการปลู ก ฝั งมาในเรื่ อง
การให้ความเคารพต่อผูใ้ หญ่ และวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสาคัญกับผูบ้ งั คับบัญชา จึงมีการดู แลบุ คคล
อีกคนหนึ่งในลักษณะที่ใกล้ชิดสนิทสนม การให้ความไว้วางใจ ซึ่งมีบางเรื่ องที่ความไว้วางใจเป็ นเหตุทาให้
เกิ ดความเข้าใจในลักษณะที่เป็ นการตีความเข้าข้างตนเองของอีกฝ่ ายหนึ่ ง จนอาจนาไปสู่ ความสุ่ มเสี่ ยงต่อ
การคุกคามทางเพศ เพราะต่างตีความเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน” นั้น เป็ นการแสดงให้เห็นถึ ง
การนาวัฒนธรรมองค์กร การปฏิ บตั ิระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ความคิดความเชื่ อ รวมถึ ง
ทัศนคติทางเพศมาเป็ นข้อสรุ ปว่าการคุกคามทางเพศ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ นางอังคณา กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่า ที่ ผ่านมา กสม. ได้พิ จารณาเรื่ องการคุ ก คามทางเพศ
หลายกรณี ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพจิ ตใจของผูเ้ สี ย หายจนเกิ ด ภาวะเครี ย ดที่ ผิด ปกติ จากประสบการณ์
ที่ ถู ก กระท า (Post Traumatic Stress Disorder) ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ นการสร้ า งบรรทั ด ฐานในการเคารพ
ความแตกต่างทางเพศ ขอเสนอให้สมาคมนักข่ าวนัก หนังสื อพิ มพ์แห่ งประเทศไทยนามติคณะรัฐมนตรี

๒

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่ อง มาตรการในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการล่วงละเมิดหรื อคุ กคาม
ทางเพศในการท างานมาปฏิ บ ัติ เพื่ อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสื่ อ มวลชนหญิ ง ทุ ก คน เยีย วยาฟื้ นฟู จิ ต ใจ
ผูเ้ สี ยหาย และลงโทษผูก้ ระทาผิด ไปใช้ประกอบการพิจารณา รวมถึงการทาหน้าที่ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดทางเพศ ควรคานึ งถึ ง ความต่ างในบริ บ ทที่ แตกต่ างกัน และจาเป็ นที่ จะต้องมี ค วามละเอี ยดอ่อน
รอบด้าน อีกทั้งต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมด้วย
นอกจากนี้ ยังเสนอให้สมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย ปรับปรุ งประมวล
จริ ย ธรรมขององค์ก รวิช าชี พ สื่ อ มวลชนให้ มี ก ารระบุ ถึ งการตระหนัก และค านึ ง ถึ ง ความละเอี ย ดอ่ อ น
ในมิติความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) และการกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศไว้เป็ นการเฉพาะ
โดยควรคานึงถึงความมีคุณธรรมและจริ ยธรรมทางเพศอย่างเคร่ งครัด และควรกาหนดแนวนโยบายประเด็น
การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศให้ชดั เจน นางอังคณา กล่าว
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