
1 
 

 



2 
 

 
ค ำน ำ 

 
 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลาย       
ทางเพศ(LGBT) ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการประชุมฯ ที่ริเริ่มขึ้นผ่านการท างานอย่างใกล้ชิดระหว่าง         
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) กับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพ่ือสิทธิ
มนุษยชน (TGA) เพ่ือสร้างพ้ืนที่และโอกาสให้กับกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้ระดมสมอง ให้ข้อเสนอแนะ 
วิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการด าเนินงานประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศกับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
ในฐานะผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ด าเนินกิจการสื่อ เพ่ือให้เกิดแนวทางและข้อเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ไปยังสังคม และกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศเองให้สามารถเป็นผู้บริโภคที่มีความฉลาดรู้ ได้รับการพิทักษ์สิทธิ สามารถปกป้อง
สิทธิตนเองได้ และสามารถควบคุมก ากับและชี้น าสื่อต่าง ๆ ได้ 
  

มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์(บส.) ใคร่ขอขอบคุณกลุ่มความหลากหลายทางเพศทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้
สร้างสรรค์ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้ และทุก ๆ ท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้จะสามารถสนองเป้าหมายของการ
ท างานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) กับ
มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน (TGA) ในปัจจุบันและอนาคต 

 
 

      มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน
 18 มกราคม 2561 

กรุงเทพมหานคร 
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สำรบัญ 

 
           หน้ำ 

ค าน า            1 
บทสรุปผู้บริหาร           3 
ก าหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT)   4 
รายชื่อและองค์กรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT)   7 
ผลการน าเสนอกรอบแนวคิด เนื้อหาคู่มอื ประโยชน์การน าไปใช้        9 
ผลการเสวนาหวัข้อ “สถานการณ์สื่อไทยกับความหลากหลายทางเพศ”       12 
สรุปผลระดมสมองเพื่อจัดท าข้อมูลสภาพปัญหาในการด าเนินการของสื่อวิทยุ โทรทัศน์      17 
และอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อกลุ่มกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และแนวทางการด าเนินการจัดการ 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยกลุม่ความหลากหลายทางเพศ 

กลุ่มที่ 1 วิทยุ (เนื้อหาและผู้ด าเนินรายการ) 
กลุ่มที่ 2 วิทยุ (โฆษณา) 
กลุ่มที่ 3 โทรทัศน์ (ผู้ด าเนินรายการ) 
กลุ่มที่ 4 โทรทัศน์ (เนื้อหา) 
กลุ่ม 5 โทรทัศน์ (โฆษณา) 
กลุ่ม 6 อินเตอร์เนต 

ผลการระดมสมองข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทย–ุ     24 
โทรทัศน์ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์           25 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทย-ุ 
โทรทัศน์ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคู่มือการปฏบิัติการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ (ในส่ือวิทยุและโทรทัศน์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาตัวชีว้ัดส าหรับสือ่เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อเฝ้าระวังการน าเสนอของสื่อในเร่ืองความหลากหลายทางเพศ 

ภาคผนวก            29 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าข้อมูลสภาพปัญหาในการด าเนินการของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อ
กลุ่มกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และแนวทางการด าเนินการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และที่ส าคัญคือข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
 ผลการระดมสมองข้อมูลสภาพปัญหาในการด าเนินการของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ พบว่า บุคลากร เนื้อหา โฆษณาของสื่อ สะท้อนอคติทางเพศต่อคนที่มี       
ความหลากหลายทางเพศ หรือผลิตซ้ าภาพตัวแทนแก่ LGBT ในเชิงลบ น าเสนอความรุนแรงทางเพศต่อบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องสนุก ตลก จนทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ         
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ใช้กลุยุทธ์ทางการตลาดด้วยการน าเสนออัตลักษณ์ทางเพศ
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และขาดการน าเสนอเนื้อหาเชิงสุขภาพของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ  

ในขณะที่แนวทางการด าเนินการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่า เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) แก่บุคคลากรที่
ท างานด้านสื่อรวมถึงสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบุคคลากรด้านสื่อ ด าเนินการจัดท ามาตรฐานส าหรับ
บุคคลากรสื่อเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศซึ่งมีตัวชี้วัดมาตรฐานในการท างาน 
สร้างกลไกลการมีส่วนร่วมของกลุ่ม / องค์กรที่ท างานด้านความหลากหลายทางเพศ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นที่ปรึกษาที่มีการกระจายตัวตัวภูมิภาค ตามพ้ืนที่ ชุมชนต่างๆ การท างานเชิงรุกต่อผู้บริโภคด้านการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การเท่าทันสื่อ ให้กับชุมชน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ  
เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้ร่วมเป็นคนเฝ้าระวังสื่อในสังคม และสร้างเครือข่ายในการท างานด้านความหลากหลายทาง
เพศเพ่ือสนับสนุนทางวิชาการแก่สื่อ 

นอกจากนี้ข้อเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ 
ในกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBT) โดยสรุปคือ (1) จัดตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
สร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ในกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ (2) พัฒนำองค์ควำมรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนและสิทธิควำมหลำกหลำยทำงเพศ (3) พัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติกำรน ำเสนอประเด็นควำม
หลำกหลำยทำงเพศ (ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์) (4) พัฒนำตัวชี้วัดส ำหรับสื่อเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เรื่องควำม
หลำกหลำยทำงเพศ (5) สร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคเพื่อเฝ้ำระวังกำรน ำเสนอของสื่อในเรื่องควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ 
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ก ำหนดกำร 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยผู้บริโภคกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBT)  
วันที่ 12-13 ตุลำคม 2559 

ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี 

---------------------------------------------------------- 
วันพุธที่ 12 ตุลำคม 2559 

เวลำ รำยละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. ช่วงที่ 1  พิธีเปิด 

กล่าวเปิดงาน โดย กสทช.สุภญิญา กลางณรงค์ 
09:30 - 10:30 น. 
 

ช่วงที่ 2  กำรน ำเสนอกรอบแนวคิด เนื้อหำคู่มือ ประโยชน์กำรน ำไปใช้  
วัตถุประสงค์  : เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวคิด/หลักการและแนวทางการจัดท า
ข้อมูล  ในการจัดท าข้อเสนอของเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
หรือ LGBT ไปสู่การจัดท าคู่มือการน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 
โดย  1. คุณเจษฎา แต้สมบัติ  ผู้อ านวยการเครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย 
       2. ดร.ตร ี บุญเจือ  ส านักงาน กสทช. 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 – 12.30 น. ช่วงที่ 3  เสวนำหัวข้อ “สถานการณ์สื่อไทยกับความหลากหลายทางเพศ”  

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ืออัพเดทสถานการณ์ความหลากหลายทางเพศกับการน าเสนอของสื่อ

ในประเทศไทย โดยเฉพาะสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 
 การด าเนินงานของ กสทช. ด้านการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับประเด็นความ

หลากหลายทางเพศในสื่อ  
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 
   1. ผศ. ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   2. อาจารย์ ดร. ชเนตตี ทินนาม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   3. คุณวัชระ ประชันกลาง โปรดิวเซอร์ บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 
   4. คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อ านวยการ มูลนิธิซิสเตอร์ 
ด ำเนินกำรโดย อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เวลำ รำยละเอียด 
12.30 – 13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.30 – 15.30 น. ช่วงที่ 4 แบ่งกลุ่มตำมกลุ่มเพศทำงเลือก หรือ LGBT เพื่อจดัท ำข้อมูล 

วัตถุประสงค์  : จัดท าข้อมูล รายละเอียดของแต่ละกลุ่มเพศทางเลือก เพ่ือให้สื่อ
วิทยุ – โทรทัศน์มีความเข้าใจและสามารถน าเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
(จ านวน 5 กลุ่ม) 
กลุ่มที่ 1 สื่อคืออะไร มีอะไรบ้ำง ท ำหน้ำที่อะไร 
โดย คุณปาจรีย์ ศิริก าเนิด เครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย 
กลุ่มที่ 2 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มเพศทำงเลือก (สื่อควรปฏิบัติอย่ำงไรในกำร
น ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ) 
โดย คุณเจษฎา แต้สมบัติ ผู้อ านวยการเครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย 
กลุ่มที่ 3 เนื้อหำกำรน ำเสนอที่ต้องมี และที่ต้องระมัดระวัง หรือข้อเสนอแนะ
กำรจัดรำยกำรวิทยุหรือโทรทัศน์ (ผลิตสื่ออย่ำงไร ไม่ให้ผลิตซ้ ำและเป็นเหย่ือ) 
โดย คุณปาณิสรา สุกลพิชัยรัตน์ มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 
กลุ่มที่ 4 เงื่อนไขและข้อจ ำกัดในกำรน ำเสนอสื่อ 
โดย คุณเบญญา ค าแสน เครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย 
กลุ่มที่ 5 ข้อควรปฏิบัติของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศต่อกำรน ำเสนอ
ของสื่อ  
โดย คุณอัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม เครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย 
ด าเนินกระบวนการโดย อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

15.00 – 15.15 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
15.15 – 17.00 น. ช่วงที่ 5 แบ่งกลุ่มตำมกลุ่มเพศทำงเลือก หรือ LGBT เพื่อจัดท ำข้อมูล (ต่อ) 
18.00 – 20.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
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วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลำคม 2559 
  เวลำ รำยละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 11.00 น. ช่วงที่ 6  น ำเสนอผลกำรประชุมกลุ่มย่อย โดยตัวแทนทั้ง 5 กลุ่ม 
11.00 - 12.00 น. ช่วงที่ 7  สรุปผลและก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

- น าเสนอข้อมูล (หรือร่าง) จากการประชุม เพ่ือน าไปด าเนินการจัดท าร่างคู่มือฯ 
รวมทั้ง ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ (แผน) ต่อไป 
โดย 1. ดร.ตรี บุญเจือ ส านักงาน กสทช. 
      2. อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 น. เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 
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รำยชื่อ และองค์กรผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยผู้บริโภค
กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBT)  

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล องค์กร ที่อยู ่ e-mail เบอร์โทรศัพท์ 

1 เจษฎาพร ทองงาม กลุ่มพยูนศรีตรัง 29 ถ.พระงาม ต.กินเท่ียง จ.ตรัง 
อ.เมือง 92000 

jessicatrang2521@g
mail.com 

085-888-9433 

2 ฐิติญานันท์ หนัก
ป้อ 

ซิสเตอร์พัทยา 417/64-25 หมู่ 9 ซ.อรุโณทัย 
(ฟลูเลิฟอินน์) เมืองพัทยา 
20150 

ploy_bit4@msn.com 
Thitiyanun.sisters@g
mail.com 
 

 082-855-1491 

3 นิกร อาทิตย ์ บางกอกเรนโบว ์ 218/16 SoiPradipat, แขวง 
สามเสนใน เขต พญาไท 
Bangkok 10400 

nikornthai@yahoo.c
om 
bangkokrainbow@ya
hoo.com 

081-921-9746 
089-039-1918 

4 สมชัย พรหมสมบัต ิ มูลนิธิเดอะพอส โฮม
เซ็นเตอร์ 

38 ซ.อุดมสุข13 ถ.สุขุมวิท103 
แขวงบางนา เขต บางนา 
กรุงเทพฯ, 10260 

spaek@thepoz.org 081-615-7652 

5 พงศธร จันทร์เลื่อน มูลนิธิเอ็มพลัส PaDaet, Mueang Chiang Mai 
District, Chiang Mai 

mplus.foundation@g
mail.com 

081-595-4994 

6 อโนพร เครือแตง เลิฟพัทยา 29/8 M.4 Cg residence 
Banglamungchonburi 20260 

maynie@lovepattay
a.com 

 

7 จันทิมา ตรีเลิศ มูลนิธิสร้างความ
เข้าใจสุขภาพผู้หญิง 

๘๖/๕๘  ซอย ๕ โครงการวิชั่น 
สมาร์ท ซิต้ี ถนนนครอินทร์ต.
ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

jaanjao@gmail.com 
 

093-604-4604 

8 วรรณพงษ์ ยอด
เมือง 

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย 

1 และ 3 ซอยรามค าแหง 97/2 
ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขต บางกะปกิรุงเทพ 10240 

 wannapong@rsat.in
fo 

0904290624 

9 ทิพย์อัปสร ศศิ
ตระกูล  

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย 

1 และ 3 ซอยรามค าแหง 97/2 
ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขต บางกะปกิรุงเทพ 10240 

thipupsorn@rsat.info 086-346-3738 

10 นพนัย ฤทธิวงศ์ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่ง
ประเทศไทย(สงขลา) 

99 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 
ต าบลหาดใหญ ่อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90100 

noppanai@rsat.info  088-7838975 

11 ชัยยศ ยงค์เจริญชัย หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ 

136 อาคารบางกอกโพสต ์ถนน
สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตยกทม 10110. 

chaiyot.yong@gmail.
com 

081-791-3360 

12 ศิรินทร์ทิพย์ แสง
สว่าง 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการแบ่งปัน 

192 หมู่ 7, ถนนวิศิษฐ์ศรี, ต าบล
เขมราฐ อ าเภอเขมราฐจังหวัด
อุบลราชธาน,ี 34170 

pupa.ubon@yahoo.c
o.th 

080-149-4136 

13 กลุ่มน้ าโขงหลากส ี
 

กลุ่มน้ าโขงหลากส ี
 

 - kajorncr@yahoo.co
m 

091-8514123
เดช 
 

mailto:kajorncr@yahoo.com
mailto:kajorncr@yahoo.com
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14 พอลล่า 
ศุภณัฐ บุญนัก 

กลุ่มน้ าโขงหลากส ี  suphanat2@gmail.co
m 

099-629-7180 

15 นันทชัย ภูโ่พธิ์เกตุ  โครงการสตรี
นานาชาติพันธ ์
 

 -  nun.phupoget@gm
ail.com 

 086-911-1975 

16 ทฤษฎี สว่างยิ่ง เครือข่ายสุขภาพและ
โอกาส (HON) 

202/220 หมู่ 9 ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร,ี 
20150 

thissadee.hon@gmai
l.com 

038-425-808 
 

17 สมพล สิทธิเวช กลุ่มอันดามัน 
power 

 ภูเก็ต  iamvickky@hotmail.
com / 
iamvickky@yahoo.co
m 

084-280-3116 
084-848-7963 
 

18 คุณพักต์วิไล สหุ
นาฬ 

โรงน้ าชา    phakwilai@hotmail.
com 

081-9678259 

19  จักรพันธ์ แก้ว
ไพฑูลย์ 

M Friend 
 

จังหวัดอุดร  jakkapan.oak@gmail
.com 

083-146-8524 

20  กฤษฏิ์ธนัฐ ณ 
เชียงใหม่ 

กลุ่มบอยเฟรนด์  31 หมู่ 17 บ้านมุ่มพัฒนา อ.สี
ค้ิว จ. นครราชสีมา 301403 

 oporkorat@gmail.co
m 

087-646-9155 
081-966-9329 

21 วีณา น าเจริญ
สมบัต ิ

American Jewish 
World 
Service (AJWS)  

กรุงเทพฯ nweena@gmail.com 
wnamcharoensomb
ut@ajws.org 

083-066-5675 

22 สุภาณี พงษ์เรือง
พันธุ ์

United Nations 
Development 
Programme 

12th Floor, United Nations 
Building 
RajdamnernNok Avenue, 
Bangkok 10200, Thailand 

suparnee.pongrueng
phant@undp.org 

Tel: +66 (0) 2 
304 9100 Ext. 
1746 
Mobile: +66 
(0) 8 1714 
3954 
Fax: +66 (0) 
2280 0556 
 

23 สมัชญา คว้าดาว เครือข่ายเพื่อนกะเทย
ไทย 

146/10 (ห้อง403 ชั้น4) ซ.ปรีดี
พนมยงค์10 ถ.สุขุมวิท71 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
10110 

phasak_saree@hotm
ail.com 

064-243-5208 

24 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ
 

คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 
6-7 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต 
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

golffy.boonam99@g
mail.com 

086-805-4803 
 

25 ภูรีภัทร ภัทรสุข
ด ารงกุล 

 เลขที่ 104/161 เกียรติประภา
คอนโด ซ.งามวงวาน 30 ถ.งาม
วงวาน แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กทม.10210 

prphooreephat@gm
ail.com 

098 754 5344 

26 ผู้อ านวยการ องค์กรพิ้งค์มังกี้ เพื่อ
ความหลากหลายทาง
เพศ จังหวัดลพบุร ี

เลขที่ 187/3 ถนนโกษา ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี 15000    

choovit2011@hotm
ail.com 

0984485830 
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ผลกำรน ำเสนอกรอบแนวคิด เนื้อหำคู่มือ ประโยชน์กำรน ำไปใช้  
วัตถุประสงค์  : เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวคิด/หลักการและแนวทางการจัดท าข้อมูล  ในการจัดท า

ข้อเสนอของเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ไปสู่การจัดท าคู่มือการน าเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 

โดย    1. คุณเจษฎา แต้สมบัติ  ผู้อ านวยการเครือข่ายเพ่ือนกะเทยไทย 
         2. ดร.ตรี  บุญเจือ  ส านักงาน กสทช.  
 
ดร.ตรี  บุญเจือ  :  

ในส่วนของ กสทช.ที่ได้ท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ ซึ่งบทบาทของผมอยู่ในส่วนงานของไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท วิธีการท างานจะท าในลักษณะของการมีส่วนร่วม ร่วมคิดและแลกเปลี่ยนกับหลากหลายกลุ่ม
เพราะฉะนั้นการท างานร่วมกันจะสร้างความเข้มแข็งและตอบโจทย์ของผู้บริโภคสื่อและเชื่อมโยงกับผู้บริโภค 
ท าหน้าที่ในส่วนของการก ากับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์ มีอีกงานหนึ่งคือการสร้างความเข้มแข็งของสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ คือคนดูสามารถเป็นเครือข่ายผู้บริโภคได้ ยกตัวอย่างการท างานจะมี 2 แบบ คือการท างานใน
เชิงประเด็น และเชิงพ้ืนที่  ก็จะท างานกับกลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธ์ชนเผ่าและพ้ืนเมือง ซึ่งเขาเหล่านี้    
มีความรู้สึกว่าถูกสื่อน าเสนอแล้วรู้สึกไม่โอเค สื่อจะน าเสนอพวกเขาอย่างไร 

พูดถึงประเด็นเรื่อง “สื่อ กับ สิทธิ” รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ : รู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารดิจิทอล  (เข้าถึง 
เข้าใจ เข้าร่วม) หัวใจส าคัญในการท างานร่วมกับผู้บริโภค  ก าลังพูดถึงกระบวนการมีส่วนร่วม สื่อมีหลากหลาย 
สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ไม่ได้อยู่ในก ากับดูแลของ กสทช. ซึ่งจะมีองค์กรที่ก ากับดูแลเอง ส่วนที่ กสทช.  
ดูแล คือ ทีวี วิทยุ  ออกใบอนุญาต ดูในส่วนของเนื้อหา โฆษณา ของสื่อวิทยุโทรทัศน์  การพัฒนาของ 
เทคโนโลยี เนื้อหาในอินเตอร์เน็ตเป็นหน้าที่ของกระทรวงICT คนท าสื่ออยู่ในกระบวนการแรกของการผลิตสื่อ  
โดยน าสารผ่านสื่อ  ซึ่งจะมีการโต้ตอบกับผู้บริโภค   

อะไรที่มีอิทธิพลต่อสื่อ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ กระแสสังคม เข้ามามีบทบาทกับการผลิตสื่อ  
รัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540  มีสื่อเกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ ช่องรายการ วิทยุหลัก ธุรกิจ ดิจิตอลธุรกิจ ดิจิตอล
สาธารณะ ชุมชน สาธารณะ โดยกสทช.จะต้องก ากับดูแล 
 งานที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านการก ากับดูแลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมสิทธิของ
ผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การร้องเรียน เช่น เรื่องที่ผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผิดกฎหมาย กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมการเท่าทันสื่อ การคุ้มครองผู้บริโภคจากสื่อ ประเภทของสื่อ การให้
ศึกษา ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น สื่อบันเทิง อะไรที่เกิดขึ้นกับวิทยุและโทรทัศน์ พวกท่านสามารถ
ร้องเรียนได้ 

งานกับเครือข่าย มีการจัดเวทีรับฟังความเห็น ระดมความคิด ตอนนี้มีการท าคู่มือหนึ่ง คือการจัดเวที
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งก็ได้มีการเชิญกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายเราก็มีการถามถึงประเด็นไหนที่ละเอียดต่อ 
ประเด็นไหนที่ไม่โอเค ทิศทางของการน าเสนอ  

จากการท าการบ้านมีการน าเสนอประเด็นของ LGBT ทั้งด้านบวกหรือด้านลบ หรือกรณีของทีวีที่เป็น
ในรูปแบบของการน าเสนอเก่ียวกับเรื่อง LGBT ไปเลย พอจะมีรายการแบบนี้บ้างไหมค่ะ  
 ความจริงอย่างช่องทางของทีวีรัฐสภา อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการน าเสนอประเด็นเรื่องLGBT 
การสร้างความเข้าใจ หรือสาระอ่ืนๆได้  

 การเข้าใจสื่อ มีกระบวนการกรองสื่อ การผลิต โดยกสทช.จะต้องวิเคราะห์และประเมินสื่อ การ
น าเสนอของข่าวหรือการให้ข้อมูลเท็จจริงจะต้องพิจารณาว่าเป็นการตีตราหรือไม่ รายการพิเศษ คือการ
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ถ่ายทอดสด ประเภท ส่งเสริมใจความในระบอบประชาธิปไตย ในประเภทนี้อาจจะยังเข้าไม่ถึงซึ่งไม่มีช่องทาง  
สื่อที่เห็นบ่อย จะเป็นข่าวสารและบันเทิง เช่น ใต้เตียงดารา  รายการบันเทิง มีทั้งสื่อออกมาในทางลบและ
ทางบวก,เพลง,ภาพยนตร์,ตลก ,ละคร(ซีรีย์),ภาพยนตร์ สารคดี,เนื้อการผลิต ณ ปัจจุบันจากประสบการณ์
ท างาน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหลากหลายมากขึ้น รายการวาไรตี้ ละคร ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งคือภาพการ
น าเสนอ หรือภาพตัวแทนของกลุ่มLGBT มันโอเคไหม เป็นหน้าที่ของพวกท่านที่อาจจะต้องช่วยร่วมกันคิด
ระดมความคิดเห็น รายการเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ กสทช. ดูแล ภาพยนตร์ที่น ามาฉายในจอ ถูกน ากลับมาฉาย
ซ้ าในโทรทัศน์ ลองค่อยๆนึกถึงรายการโทรทัศน์ที่สร้างความตลก ที่มีการปนกับความรุนแรง  

ยกตัวอย่างเช่นรายการ Thailand Got Talent ที่มีการถอดเสื้อแล้วเอาหน้าอกวาดรูป หรือแม้แต่ที่มี
การให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีเป็นเด็กพิเศษ แล้วกรรมการแสดงท่าทีรังเกียจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการนี้มันไม่ใช่
รายการสด ทุกอย่างเพ่ือเรทติ้ง หรือละครเพ่ือนรักเพ่ือนร้าย Club Friday ฉากข่มขืน การแก้แค้นโดยการ
ข่มขืน สื่อบางอย่างน าเสนอแบบไม่ตรงๆ น าเสนอทางอ้อม ตอกย้ าภาพ ไม่ว่าจะเป็นฉากเกี่ยวกับผู้ป่วย HIV 
ละครไทยตัวร้ายก็จะมีฉากแบบเช่นท าอะไรไม่ดี ผลจะต้องเป็นแบบได้รับอะไรสักอย่างที่ท าให้พิการ น าเสนอ
แบบความพิการคือคุณไปท าอะไรไม่ดีมา การได้รับเชื้อ HIV  มันเพราะไปท าอะไรนางเอก คนดูก็จะมีความซะ
ใจ เราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วย 

 ในขณะที่การผลิตสื่อที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีผลต่อทัศนคติการเหยียด  หรือการผลิตซ้ า 
เช่นโฆษณาแค่ขาวก็ชนะ กรณีนี้ กสทช.ยังไม่ได้ท าอะไรเลย คนในสังคมเป็นคนจัดการ บางครั้งกลไกลของพลัง
ทางสังคม มันขับเคลื่อนได้รวดเร็วมากกว่ากลไกของรัฐ 

 
คุณเจษฎำ แต้สมบัติ  : 

อย่างรายการของช่อง Voice TV ก็จะค่อนข้างพูดถึงและเชื่อมโยงกับประเด็น LGBT เช่นกรณีการ
น าเสนอข่าวการเมืองแล้วน าเสนอแทรกเชื่อมโยงไปค่ะ 

วันนี้สิ่งที่คุณตรีได้น าเสนอไปเห็นหลักๆ เลยคือ “เข้าถึง เข้าใจ และการเข้าร่วม” 
เข้าถึงคือทุกคนเข้าถึงสื่อ  
สื่อมีข้อจ ากัดอย่างเช่นการถูกควบคุมจากอะไรบ้างในการน าเสนอ การเข้าร่วม เห็นช่องทางใน      

การร่วมการตรวจสอบ 
 

ดร.ตรี  บุญเจือ  : 
 สื่อเองมีท้ังในส่วนที่เป็นด้านดี และด้านไม่ดี  
 
คุณเจษฎำ แต้สมบัติ  : 

วันนี้สิ่งที่จะได้คือข้อเสนอในการพัฒนาสื่อจากชุดประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนแบ่งปันใน
นามของผู้บริโภค และในฐานะของผู้ผลิต  ซึ่งเป็นโจทย์ส าคัญในการแบ่งปันในมุมสื่ออาจจะยังไม่เข้าใจหรือมี
คู่มือในการน าเสนอสื่อ LGBTแลกเปลี่ยน  สร้างความเข้าใจร่วมกัน  

หากผู้เข้าร่วมมีค าถามหรือเสนอประเด็นใดเชิญค่ะ 
 

คุณมิว :  
ลักษณะสื่อต่างชาติที่มีการมาเช่าช่วง น าเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ อย่างพัทยามีค าพูดเสียดสี       

ต้องท าอย่างไร 
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ดร.ตรี  บุญเจือ  :  
จะต้องร้องเรียนตามกระบวนการ รวมทั้งภาษาอังกฤษและเคเบิ้ลทีวี  เพราะบทบาทของกสทช.คือ

ก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต เข้าไปจัดการผู้ผลิตของรายการอย่างรายการ Thailand Got Talent ที่มีปัญหา 
กสทช. ก ากับดูแลใคร ก ากับดูแลช่อง 3 ที่เป็นผู้น าเสนอ และช่อง 3 ก็ต้องไปจัดการ ผู้ผลิตรายการ Work 
Point ทีผ่ลิตเนื้อหาใหกั้บช่อง 3 อีกที  

 
ดร.ชีรำ ทองกระจำย :  

ไม่ทราบว่า กสทช. มีการจัดการในประเด็นสตรีไหม เพราะภาพที่เห็นคือประเด็นสตรีก็ส าคัญ            
การผลิตซ้ า ในบทบาทของสตรีในละคร เช่น นางเอก นางร้าย เพราะความหลากหลายทางเพศก็คือรวม      
ทางเพศ ด้วย 

 
ดร.ตรี  บุญเจือ  :  

มีการท าสื่อเกี่ยวกับสตรี แต่จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ถ้าถามว่าการจัดท าเกี่ยวกับประเด็นสตรีความจะอยู่  
รวมหรืออยู่แยกคือลอง 

 
ตัวแทนจำกสมำคมฟ้ำสีรุ้ง : 

 กสทช. มี ม.37 เมื่อเนื้อหามันกว้างมาก มีคนโทรมาร้องเรียน มีกระบวนการพิจารณาอย่างไร 
 

ดร.ตรี  บุญเจือ  :  
ตามรายละเอียดของ ม.37 ในกระบวนการพิจารณาจะมีคณะอนุกรรมการว่าด้วยเรื่องผังรายการและ

เนื้อหารายการ แต่เดิมมีกระบวนการพยายามจะร่างกรอบที่ส่งผลกระทบ ปัจจุบันจะใช้วิจารณญาณ ใช้การ
พิจารณาของอนุกรรมการ  โดยจะหาข้อมูลและเชิญกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีของสิทธัตถะก็จะเชิญ คณะกร
กรรมการสิทธิมนุษยชน  ผู้ท างานด้านคนพิการ กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นต้น ยกตัวอย่างกรณีเรื่อง LGBT     
เราก็พยายามจะถามกันว่าหากเกิดประเด็นเก่ียวกับ LGBT เราจะไปหาใคร องค์กรไหน อย่างคู่มือการน าเสนอ
สื่อต่อคนพิการ ที่ท าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าเราจะใส่  Contact  ของหน่วยงาน องค์กรที่เราจะ
สามารถหาข้อมูลได้  

 
ผู้เข้ำร่วม :  

อย่างกรณีทศกัณฑ์ เรารู้ว่าคนท าต้องการสื่ออะไร อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว โปรโมทการ
ท่องเที่ยว หากมีรายการครบทั้งหลากหลายทางเพศ คิดว่าน่าจะเกิดประเด็นแบบนี้เช่นกัน ทางกสทช.ได้
ท างานกับองค์กรอ่ืนไหม ซึ่งอาจจะมีการความเห็นต่างจากองค์กรอ่ืน  ซึ่งการท างานของ กสทช .ได้ท างาน
ร่วมกับองค์กรใดบ้าง 

 
ดร.ตรี  บุญเจือ  :  

กสทช. กับ ไอซีที คมนาคม  การท างานของ กสทช.จะพิจารณาได้ในบางบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลสื่อซึ่งการท างานในเนื้อหาของแต่ละประเด็นจะต้องท างานร่วมกับองค์กรที่รับผิดชอบ อาจจะต้อง
เริ่มเปิดการท างานร่วมกับองค์กรอื่นเพ่ิมมากข้ึน 
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ผลกำรเสวนำหัวข้อ “สถำนกำรณ์สื่อไทยกับควำมหลำกหลำยทำงเพศ”  

วัตถุประสงค์ :  1.เพ่ืออัพเดทสถานการณ์ความหลากหลายทางเพศกับการน าเสนอของสื่อใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 

2. การด าเนินงานของ กสทช. ด้านการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับประเด็นความ
หลากหลายทางเพศในสื่อ  

ผู้ร่วมเสวนำประกอบด้วย : 
      1. ผศ. ดร. เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
      2. อาจารย์ ดร. ชเนตตี ทินนาม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
      3. คุณวัชระ ประชันกลาง โปรดิวเซอร์ บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จ ากัด 
      4. คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อ านวยการ มูลนิธิซิสเตอร์ 

ด ำเนินกำรโดย : อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

อำจำรยร์ณภูมิ สำมัคคีคำรมย์ :  
เกริ่นน าเสวนา ในช่วงเช้า กสทช. ได้เกริ่นแล้วว่า จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานในการผลิตสื่อ

ร่วมกัน  สื่อในปัจจุบันมองคนกลุ่มหลายหลายทางเพศอย่างไร มีคุณค่าแค่ไหน 
 

คุณวัชระ ประชันกลำง :  
สื่อมองในมุมไหน มีความแตกต่างของมุมมองในแต่ละบุคคล คนที่รู้แล้วท า แล้วคนที่ไม่รู้แล้วท า      

คุณวัชระเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ได้รับมอบหมายให้เข้าไปแอบถ่ายในโรงหนังโป๊ ติดกล้องที่
กระดุมและเป้าหมายคือเปิดโปงวงการเกย์ กะเทย ตุ๊ดที่ขายตัวนี่คือทัศนคติของสื่อเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจาก
การจับผิด ซึ่งเกิดการขายบริการทางเพศจริง มันจะต่างอะไรกับการที่ถ้าวันนั้นเมื่อ 10 ปีก่อนผมเดินเข้าไปที่
อาบอบนวดแต่อันนี้มันแฝงทัศนะคติแย่ๆ ในมุมมองตอนนั้นคือมอง 

 หลังจากท่ีท างานร่วมกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ  คุณวัชระได้มองย้อนไปซึ่งในการท างาน
ที่ผ่านมาเป็นการเหมารวมหรือการตีตราว่ากะเทย เกย์ขายบริการทางเพศทางเพศในโรงหนัง ซึ่งจริงแล้วในวัน
นั้นมีคนท าแค่1-2คน ภาพข่าวที่น าเสนอไปมันไม่บอกว่า นายก.คือคนขายบริการทางเพศ แต่ภาพเหล่านั้น    
มันสะท้อนว่าเกย์ กะเทยขายบริการทางเพศ ซึ่งมันท าให้ไม่ได้มองว่าคนนั้นท า แต่มันถูกท าให้เกย์ กะเทย     
ทุกคนถูกมองว่าขายบริการทางเพศ 

สิ่งเหล่ามันท าให้คุณวัชระมองย้อนไปยังการกระท าที่คุณวัชระเคยท า และคุณวัชระมองว่าการกระท า
นั้นคือการกระท าที่โง่ๆ ท าให้คุณวัชระตั้งค าถามกับตนเองว่า “การกระท าโง่นั้นคืออะไร” คือ (1) โง่เพราะไม่รู้
จริงๆ หรือ (2) โง่เพราะเข้าใจไม่ดีพอ มาทุกวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป การแอบถ่ายคือการกระท า         
ที่ไม่สามารถท าได้อีกต่อไป การแอบถ่ายเป็นการละเมิดสิทธิ   

  หากพ้ืนฐานของสื่อไม่เข้าใจจะท าให้เกิดผลอย่างไรบ้าง  ในแต่ละปีมีนักข่าวที่จบใหม่กี่คน แล้วแต่ละ
คนที่จบไปมีจ านวนเท่าไหร่ที่เข้าถึงความรู้เรื่องความหลายหลายทางเพศ มีจ านวนเท่าไหร่ที่เข้าใจถึงเรื่อง     
สิทธิและความหลายหลายทางเพศ การเข้าใจและการน าเสนอความหลากหลายทางเพศของนักข่าวมีมาก      
แค่ไหนที่คนท าข่าวมีมากน้อยแค่ไหน จะมีนักข่าวสักกี่คนที่มีโอกาสได้เรียนรู้เหมือนคุณวัชระ แล้วจนทุกวันนี้
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ยังมีการเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือเข้าใจมากเข้าใจน้อยเพียงใด ค าถามทุกอย่างอยู่ที่การน าเสนอว่า ตอนนี้สื่อ 
นักข่าวที่น าเสนอเข้าใจมากน้อยเพียงใด  

วันนี้เรามีทีวีแล้วหลากหลายช่อง มีช่องทางที่น าเสนอมากมายภาพที่เราเห็นบุคคลที่มีความหลาย
หลายทางเพศ เราก็เห็นบุคคลเหล่านี้ถูกน าเสนอเพ่ือสร้างความตลก เขาสร้างความสุขให้กับเราและคนดู หาก
ลองถอดรหัสของสื่อออกมา แม้จะมีช่องทางการเข้าถึงสื่อมากมายแต่เห็นเฉพาะในมุมมองแค่ด้านเดียว เช่น 
ตลก เป็นต้น การท าสูตรส าเร็จของสื่อเช่น หากอยากให้คนดูสนใจ ผู้ผลิตจะต้องสร้างคาแรกเตอร์ของตัวละคร
แบบไหน นั่นคือคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เพ่ือได้รับการตอบรับที่ดี คนชอบ หรือสื่อสารออกไป ปรากฏ
ว่าคนดูชอบ มันส าเร็จ และนั่นคือสูตรส าเร็จของการที่สื่อผลิตซ้ า ท าไมสื่อไม่กล้าที่จะน าเสนอมิติใหม่ของคนที่
มีความหลากหลายทางเพศ เพราะความไม่กล้า มันมีเส้นบางๆอยู่ กลัวที่คนดูไม่สนใจ หรือกลัวที่จะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ จากประสบการณ์ของคุณวัชระที่มีเพ่ือนเป็นกะเทย เพ่ือนของคุณวัชระไม่ใช่คนตลก เป็นคนสุขุม
มาก สื่อได้เหมารวม สร้างภาพตัวแทนให้คนหลากหลายทางเพศไปแล้ว  

 
อำจำรย์รณภูมิ สำมัคคีคำรมย์ : 
 คุณวัชระพูดไป เป็นเรื่องที่น่าขบคิดในเรื่องของความไม่รู้และเข้าใจ ว่าเราจะสื่อสารกับสังคมอย่างไร 
การละเมิดสิทธิ การผลิตซ้ า เหมารวม สร้างภาพตัวแทน  สูตรส าเร็จของสื่อ  

อยากให้อาจารย์เอ้ือจิต ได้น าเสนองานจากประสบการณ์ของอาจารย์การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ media 
monitor จากงานวิจัยให้ภาพที่แตกต่างอย่างไรกับคุณวัชระ 

 
อำจำรยเ์อื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ : 

มีงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์ : มีงานศึกษา media monitor ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างสุขภาพ
ทางเพศ (สคส) ท านานแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 งานในปีพ.ศ.2555เป็นงานเปรียบเทียบกับปีพ.ศ.2545 คือ
การศึกษาละครซิทคอม มีความขบข า โดยสรุป พบว่าโทรทัศน์ก็ยืนยันความส าเร็จของการสร้างต้นแบบหรือวิธี
คิดเกี่ยวกับความหลากหลาย ผู้ชายเจ้าชู้ ฉลาด  ผู้หญิงจะขี้อ้อน และส าหรับคนที่มีความหลากหลายก็จะเป็น 
บ้าผู้ชาย วุ่นวายเรื่องเพศ หมกมุ่นเรื่องเพศ 10 ปีผ่าน แต่สิ่งที่เปลี่ยน ญ.มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือมีการ
น าเสนอความส าเร็จในหน้าที่การงานของผู้หญิง ส่วนคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 
เหมือนเดิมคือ หมกมุ่น บ้าผู้ชาย  

นอกจากนี้ สคส. ยังคงศึกษาพาดหัวข่าวบนหน้า หนังสือพิมพ์ความรุนแรงและอคติทางเพศ           
จะมีความเป็นต้นแบบที่เป็นแบบฉบับ (เหมารวม) ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องทัศนคติของสังคม          
ที่ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะการเรียนรู้ซึ่งการศึกษาสร้างไม่ทัน และสื่อจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์    
แต่เมื่อสื่อยังไม่เปลี่ยนแปลง และในส่วนของ กสทช.จะต้องควบคุม ท าให้การสื่อจะมีลักษณะในการสื่อสาร
อย่างรวดเร็ว และมีความหยาบมากขึ้น และสื่อออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี
การใช้ social มากเป็นอันดับต้น ๆ มากขึ้น มอง 2 มุม โอกาสและวิกฤต หากมองมิติเดิมเข้ามาสวมทับใน
วิกฤตปัจจุบัน หากมีการโพสต์น าเสนอเรื่องราวดี ๆ แต่การแข่งขันของสื่อ ใช้ความหลากหลายทางเพศเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่สื่อสารออกมา และภาพความหลากหลายทางเพศมีการผลิตมากขึ้นแต่เป็นการผลิตซ้ า       
ความหลากหลายทางเพศก็ใช้เรื่องเพศมาสื่อมากข้ึน สื่อยิ่งผลิตซ้ ายิ่งท าในจุดที่คนรับไม่ได้หรือเปล่า? สื่อควรมี
การน าเสนอความหลากหลายทางเพศในมุมมองความเป็นคนได้หรือสิ่งส าคัญที่สุดที่มีลักษณะเฉพาะคือ      
ความเข้าใจในความหลากหลายจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์สื่อและสังคม หามิติการสื่อสารให้เท่าทันกับ
สถานการณ์ทางสังคม 
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อำจำรย์รณภูมิ สำมัคคีคำรมย์ : 

 ประสบการณ์กับสื่อของคุณฐิติญานันท์ ในฐานะท่ีท างานคลุกคลีกับพ้ืนที่  
 

คุณฐิติญำนันท์ หนักป้อ :  
เล่าให้ฟังเรื่องการท างานกับสื่อมีการท ามาเยอะ  เห็นการขับเคลื่อนและพบว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 

ยกตัวอย่างการใช้ค าน าเสนอเช่น ตัวตลก ฆ่าหึงโหด บนหน้าหนังสือพิมพ์ ละครซิทคอม เห็นว่าเรื่องแบบนี้   
ควรท าให้เป็นเรื่องไม่ปกติ  ใจอยากให้มีผลผลิตที่ท าได้จริงและศักดิ์สิทธิ์   

แต่ตอนนี้ต้องตั้งค าถามว่าLGBT คนที่มีความหลากหลายทางเพศ  กสทช. เอาจริงกับเรื่องนี้แค่ไหน
ค าถามคือหากได้คู่มือแล้วจะสานงานต่ออย่างไร ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะต้องจัดท าอย่างเร่งด่วนคืออะไร  

จากประสบการณ์ของคุณฐิติญานันท์เมื่อ 5-6 ปีได้ดูรายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอกะเทยคนหนึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง และกลับไปเป็นเพศชายตามที่ตนเองเกิดมาเพราะได้รับการกระทบกระเทือนที่
ศีรษะ ซึ่งสิ่งที่พิธีกรของรายการน าเสนอเป็นภาพสะท้อนเพียงมุมเดียว ท าให้คนที่ดูและชมรายการมองหาหาก
กะเทยคนข้ามเพศได้รับผลกระทบจากทางศีรษะ โอกาสที่คนเหล่านี้จะกลับไปสู่เพศก าเนิดของตนเองได้        
ณ ตอนนั้นรู้สึกว่าตนเองได้รับผลกระทบ ไม่รู้ว่าจะมีใครเอามาฟาดหัวตนเองหรือป่าว หรือแม้กระทั่ง
ผลกระทบจากสื่อที่น าเสนอของสื่อท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการแสดงทัศนคติของกะเทย              
ที่เปลี่ยนเป็นชายอาจจะท าให้ผู้หญิงมีความหวาดระแวงกะเทยมากขึ้น ตอนนั้นเลยตัดสินใจอัดคลิปและโพสต์
ลงยูทูป มองย้อนไป ณ ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร แต่มีคนดู มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ       
การทักท้วงสิ่งที่สื่อน าเสนอก็เป็นไปได้  

ดังนั้นการน าเสนออัตลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศส่งผลต่อทัศนคติของคนภายนอกได้อย่าง
หลากหลาย ทั้งในด้านบวก และด้านลบ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศด้วย เช่น 
สายตาของคนในสังคม เป็นต้น  

มองว่ากลุ่มLGBT จะมีช่องทางในการfeedback การน าเสนอของสื่อ การสร้างองค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในหลายระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับสื่อในการน าเสนอสื่อสู่ผู้บริโภค อาจจะต้องมีองค์กรที่
รับช่วงในการรับเรื่องร้องเรียนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เข้าถึง กสทช. โดยให้เกิดการสื่อสาร2 ทาง และให้เกิด       
ความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งข้ึน และไม่ค านึงถึงผลก าไรน าเสนอในมุมบวกและมีการร่วมมือในหลายระดับ 

 
อำจำรยช์เนตตี ทินนำม : 

 ก่อนที่จะให้สื่อไป Empowerment (เสริมพลัง) คนอ่ืน ตัวสื่อเองจะต้อง Empowerment ตัวเอง
ก่อน สิ่งที่พบคือ ไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศคติของสื่อได้เลย หากสื่อไม่สามารถเปลี่ยนมิติภายในได้     
จะพบว่าจุดที่ขาดหายไปในสื่อ คือ สื่อถูกหล่อหลอมการท างานโดยใช้สมองมาท างานมากกว่าการใช้หัวใจใน
การท างาน  ศาสตร์ใดได้ชักน าคนไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่ปรัชญาของสื่อจะสร้างให้คนสามารถวิเคราะห์และ
วิพากษ์ เมื่อหลักสูตรถูกเทไปในด้านนี้ ท าให้เห็นว่าผู้สื่อข่าวมีคาแรกเตอร์ที่หลากหลาย และในพาร์ทของ       
การท างานด้วยใจจะต้องได้รับการ Empowerment แต่อย่างไรก็ตามยังเห็นผู้สื่อข่าวหรือสื่อที่เหยียดความ
หลากหลายทางเพศอยู่ การม ีGuideline จ านวนมหาศาลไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติได้ ถ้ายังไม่เข้าใจจากภายใน 

ปีพ.ศ 2538-2540 ไม่มีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนและจริยธรรม ในปีพ.ศ.2541 ข้อบังคับสิทธิมนุษยชน 
คุ้มครอง เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ปีพ.ศ.2542-2543 ได้ร่างข้อบังคับเรื่องข่าว ข่มขืน เช่น อัตลักษณ์ของ
ผู้เสียหาย จากนั้นกระแสเงียบลง แต่มีคู่มือการน าเสนอสื่อและเป็นมาตรฐานมากกว่าข้อบังคับ น าไปใช้ได้และ
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เป็น Guideline ในการน าเสนอข่าว แตใ่นทางปฏิบัติไม่มีการน าไปใช้อย่างจริงจริงในการรายงานข่าวเรื่องเพศ 
สถานีโทรทัศน์และวิทยุ หากจะพบว่ามีการน าไปใช้น่าจะมีช่อง Thai PBS ให้ความส าคัญกับการน าเสนอข่าวที่
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

สิ่งส าคัญในการร่าง Guidelineคือ ความถูกต้อง ความจริงที่ ไม่ถูกบิดเบือน เป็นข้อเท็จจริง และ        
เกิดความสมดุลของความหลากหลายทางเพศไม่ควรละเลยประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เรื่องสิทธิ และ           
ความเป็นส่วนตัว การสร้างความคุ้มครองจะท าได้อย่างไรและน าความPrivacy น าเสนอต่อสาธารณะผ่านสื่อได้
อย่างไร ประเด็นในเรื่องของ Diversity (ความหลากหลาย) มีความส าคัญต่อการท า Guideline และ        
การท างานของส่วนใหญ่จะน าเสนอในด้านเดียว  

ประเด็นทีอ่ยากจะฝาก วัฒนธรรมในการท างานกับสื่อจะต้องมีการปรับทัศนคติในการมองมนุษย์ไม่ใช่
มองแค่ด้านเดียว มองให้หลากหลายมิติ 

 
อำจำรยร์ณภูมิ สำมัคคีคำรมย์ :  

รอบสอง แต่ละท่านอยากจะฝากประเด็นอะไรที่จะท าให้การท างานเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนไปได้ 
 

คุณวัชระ ประชันกลำง : 
สิ่งส าคัญคือการติดอาวุธด้านสิทธิให้กับสื่อและมุมมองความหลากหลายทางเพศให้กับสื่ออย่างจริงจัง 

หากไม่มีตรงนี้ก็จะเกิดการละเมิดและไม่ค านึงถึงความหลากหลายทางเพศและไม่เกิดความเปลี่ ยนแปลง        
สิ่งส าคัญคือ การเชิญสื่อเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนด้วย คนท าสื่อไม่ใช่แค่สถานี  แต่จะมีบริษัทอิสระซึ่งกลุ่มนี้จะ    
ไม่ค านึงถึงสิทธิ ซึ่งจะต้องมีการอบรมให้กับกลุ่มนี้ด้วย ควรมีการท างานเพ่ิมเติมร่วมกับสื่อรอง Social Media  

 
 

อำจำรยเ์อื้อจิตต์ วิโรจน์ไตรรัตน์ : 
ต้องดูว่าผู้บริโภคสื่อมีประเด็นจะคอยเฝ้าระวังหรือมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้เกิดการท า

Guideline วิเคราะห์สถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรและเอาฐานพลังมาท างานร่วมกัน และตัวการเปลี่ยนแปลงที่มี
ให้เห็น มียุทธศาสตร์ในการท างาน ก าหนดเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้   

อีกประการคือการท าเสียงเรียกร้องให้เป็นองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น     
ควรให้ กสทช.เป็นเครื่องมือในการท างาน หากลุ่มท างานที่มีพลังเข้ามาร่วม ยกตัวอย่างหนังสือ Gender 
Sensitive น ามาเป็นวิธีคิดในการท ากรอบการท างานได้  
 
คุณฐิติญำนันท์ หนักป้อ :  

บทบาทท่ีควรโฟกัส  
1.ควรต้องรีวิวอันเก่าที่มีด้วยตามที่อาจารย์ได้น าเสนอ ไม่ควรใช้ข้อมูลดิบในห้องประชุมอย่างเดียว     

ควรเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงสื่อ 
 2. ความต่อเนื่องของการท างาน เพราะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนยากซึ่งจะต้องค านึงถึงการท างาน          

อย่างต่อเนื่อง และใครเป็นคนท า คนรับผิดชอบ  
3.ส่งเสริมการท าสื่อด้านบวกมายิ่งขึ้น การท าการบ้านกับสื่อให้มีความเข้าใจความหลากหลาย เช่น 

การอบรม หรือ เรียนรู้จากการท างาน  
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 4.คู่มือตรงนี้เป็นไปได้สามารถเอาไปท างานกับองค์กรอ่ืนได้ เช่น มหาวิทยาลัยที่มีการสอนกับนิสิต 
นักสื่อที่จะเป็นสื่อในอนาคต เตรียมความพร้อมองค์ความรู้เกี่ยวกับความละเอียดอ่อน ความหลากหลาย      
ทางเพศ เป็นต้น ท างานร่วมกันองค์กรทางการศึกษา 

5. เสนอให้มี Community Advisor Board การท างานร่วมกับชุมชน ควรมีสมาชิกจากชุมชนเข้ามา    
มีส่วนร่วมด้วย คือท างานจริงไม่ใช่แค่หนังสือแต่งตั้ง จะท าให้เกิดความยั่งยืน 

 6.การสร้างบทเรียนหรือการลงโทษกับสื่อที่ท าผิดและแสดงถึงความชัดเจนในการท างานอย่างจริงจัง 
รวมถึงการท างานร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ กระทรวงที่มีความเห็นต่างกันในความหลากหลายทางเพศ  
 
อำจำรยช์เนตตี ทินนำม : 
  สิ่งส าคัญคือสื่อควรเริ่มจากการเปลี่ยนตนเอง และเจ้าหน้าที่ กสทช.เองก็ต้อง Change ตัวเองก่อนถึง
จะสามารถ Change ตัวเองได้ ตอนนี้อยู่ระหว่างการท างานเรื่อง Gender Diversity Lens เพ่ือให้เกิดตัวชี้วัด
ให้สร้างวัฒนธรรมความหลากหลายทางเพศในองค์กรก่อนจะท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อยากจะชวน 
กสทช.มาติดตั้งอาวุธ Gender Diversity Lens ให้ตัวเองก่อนแล้วเราท าตัวเราเองให้เป็นองค์กรต้นแบบ และ
สามารถต่อยอดให้สื่ออ่ืนๆมาท างานร่วม คือ กสทช. สร้าง Gender Organization ในองค์กรของตนเองก่อน
แล้วค่อยๆเคลื่อน และเสริมประเด็น LGBTลงไป ค่อยๆเคลื่อนให้เป็นไปตามธรรมชาติ สิ่งส าคัญต้องไม่ท าให้สื่อ
มีความกลัวกับเรา ต้องท าให้เขารู้สึกว่า กสทช. ไม่ได้สร้างอะไรให้สื่อไปจับผิด การท างานกับสื่อจะต้องท างาน
แบบเพ่ือน ท างานเชิงบวกให้เกิดการเปิดใจและเป็นมิตรกับการท างาน 
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สรุปผลระดมสมองเพ่ือจัดท ำข้อมูลสภำพปัญหำในกำรด ำเนินกำรของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ
อินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อกลุม่ควำมหลำกหลำยทำงเพศ และแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำร 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

วัตถุประสงค์  : จัดท าข้อมูล รายละเอียดของแต่ละกลุ่มความหลากหลาย เพ่ือให้สื่อวิทยุ – โทรทัศน์
มีความเข้าใจและสามารถน าเสนอเรื่องที่เก่ียวกับกลุ่มฯ ได้อย่างถูกต้อง 
 โดย : ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ 
 
กลุ่มที่ 1 วิทยุ (เนื้อหำและผู้ด ำเนินรำยกำร) 
 

สภำพปัญหำที่พบ 
 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร และเนื้อหำ 
1.บุคลากรที่ท างานด้านสื่ออย่างวิทยุเช่นดีเจ นักจัด
รายการ วิทยุไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ความหลากหลาย ทางเพศ ซึ่งความไม่เข้าใจ ไม่รู้
ส่งผลต่อการสื่อสารและการ น าเสนอที่ละเมิด หรือ
สื่อสารออกไปในเชิงอคติหรือการผลิตซ้ าแก่บุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศ 
 

1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็น
สิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
แก่บุคลากรที่ท างานด้านสื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต
รายการวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ ดีเจ ยกตัวอย่างเช่น 
อบรมท าความเข้าใจ Workshop ความรู้ 
2.จัดท ามาตรฐานส าหรับผู้ผลิตรายการวิทยุ นักจัด
รายการวิทยุ ดีเจในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน / 
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
3.กสทช. รวบรวมองค์กรที่ท างานเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) เพ่ือเป็นเครือข่าย เป็น
ศูนย์กลางให้กับบุคลากรที่ท างานด้านสื่อและการ
ผลิตสื่อสามารถปรึกษาถึ งความละเอียดอ่อน
(Gender Diversity / Gender Sensitivity )ในการ
น าเสนอ หรือผลิตเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศได้ 
4.ประสานกับสถาบันการศึกษาที่มีการสอนเรื่อง
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ที่มีส่วนในการผลิต
บุคลากรในการท างานด้านสื่อ เพ่ือเพ่ิมประเด็น
เนื้อหา/หลักสูตรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน / 
ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ยกตัวอย่างเช่น
ปัจจุบัน Love Pattaya ได้รับทุนจากต่างประเทศ
และก าลังด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ
กับนิสิต นักศึกษาที่จะจบออกไปในการท างานด้าน
สื่อ ขณะนี้ได้ด าเนินการร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัยคือ 
มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศิลปากร  
5. การท างานเชิงรุกต่อผู้บริโภคด้านการสร้างความรู้ 

2.เนื้อหาของรายการวิทยุ สะท้อนอคติทางเพศต่อ
คนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือการผลิตซ้ า
ภาพตัวแทนแก่LGBT ยกตัวอย่างเช่นรายการ
เกี่ยวกับดาราที่มีการน าเสนอประเด็นเรื่องเพศ 
“ดาราชายคนนี้ไปกินกับดาราชายคนนี้ ดูเป็นเรื่อง
ฮือฮาเพราะเป็นผู้ชายกับผู้ชาย หากเป็นผู้หญิงกับ
ผู้ชายก็จะถูกน าเสนอในประเด็นที่ปกติ” หรือการชิง
รางวัลในรายการวิทยุจะมีการแจ้งว่า ไม่เอาคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศเพราะจะมีปัญหาเรื่อง
ห้องนอน เป็นต้น 



19 
 

ความเข้าใจ การเท่าทันสื่อ ให้กับชุมชน เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน / ความหลากหลายทางเพศ  เพ่ือให้
บุคคลเหล่านี้ร่วมเป็นคนเฝ้าระวังในสังคม 
หมายเหตุ : ประเด็นเรื่องของความหลากหลายทาง
เพศ คือประเด็นที่มีมากกว่าประเด็นชายเป็นใหญ่ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องท าให้เห็นว่ามิติของความ
หลากหลายทางเพศ /Gender Diversity 

 
กลุ่มที่ 2 วิทยุ (โฆษณำ) 
 

สภำพปัญหำที่พบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1.โฆษณาที่อยู่บนวิทยุของสินค้าไม่มีประเด็นที่
เกี่ยวข้อง  LGBT หรือ ประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศ ค าถามคือ “การไม่มีมันคือเรื่องดี แล้วใช่
หรือไม่ ไม่มี ก็ไม่เกิดปัญหา”  หรือ “การไม่มีคือการ
สะท้อนให้เห็นว่ามันไม่มีพ้ืนที่ส าหรับLGBT ความ
หลากหลายอืน่ๆใช่หรือไม่ เพราะมีแค่ชายกับ หญิง” 

1. หน่วยงานของภาครัฐท าโฆษณา (ประชาสัมพันธ์)  
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจความหลากหลายทาง
เพศ ( LGBT)    
2.สร้างกลไกลการมีส่วนร่วมของกลุ่ม / องค์กรที่
ท างานด้านความหลากหลายทางเพศ (LGBT )เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา ในการ ท าโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ หรือท าสื่อ เพราะองค์กรที่ท างาน
ด้านความหลากหลายทางเพศมีเครือข่าย ที่มีการ
กระจายตัวตามภูมิภาค ตามพ้ืนที่ ชุมชนต่างๆ ซึ่ง
สามารถเป็นที่ปรึกษาได้อย่างทั่วถึง  
3.จัดท ามาตรฐานด้านสื่อวิทยุ เช่นการสอบวัดระดับ
ความรู้ เพื่อยกระดับการท างานด้านสื่อวิทยุ 
4.มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังส าหรับผู้บริโภค เรื่อง
โฆษณาเกินจริง เรื่องความหลากหลายทางเพศ โดย
ใช้เครือข่ายเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่เช่นสภาเยาวชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น เพียงแค่การเพ่ิมอาวุธทางปัญญา
อย่างความรู้เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน และความ
หลากหลายทางเพศ 
 

2.น าเสนอโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ยังไม่พบ หากพบจะ
มีเพียง ของภาครัฐอย่างเช่นของกรมสุขภาพจิต แต่ก็
ยังไม่มีเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับความเข้าใจ LGBT  

3.คนท างานด้านวิทยุไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลาย
ทางเพศ เพราะปัจจุบันมีรูปแบบการท าโฆษณาที่
หลากหลาย เช่นบริษัทหนึ่งท าโฆษณา แล้วน าไป
เปิดหลายคลื่นวิทยุ 

4.การใช้เสียงในโฆษณา มีstereotype ผู้ชายจะต้อง
มีเสียงเฉพาะที่มีความเป็นชาย  เสียงผู้หญิงก็มี
ลักษณะเฉพาะ  และหากเป็นความหลากหลายทาง
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เพศจะใช้ภาพตั วแทนของบุคคลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 
อย่างเช่นมีตัวตน อาจารย์วิโรจน์ / ครูลิลลี่ / คุณม้า 
อรนภา/ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ฯลฯ เป็นกลุ่มมีชื่อเสียงน า
เสียงที่คล้ายบุคคล แต่มักท าเสียงล้อเลียนมาใช้
โฆษณาในเชิงตลกขบขัน 

5.กสทช. ควรมีอ านาจในการระงับโฆษณาทันที ถ้ามี
การร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาที่มีเกินจริง หรือละเมิด 
ผลิตซ้ าต่อความหลายหลายทางเพศ เพราะใน
ปัจจุบันหากมีการร้องเรียนโฆษณาก็ยังถูกน าเสนอ
อยู่  แต่หากระงับทันทีจะท า ให้ ผู้ ผลิต โฆษณา
ตระหนักถึงความละเอียดอ่อน ความถูกต้องแม่นย า
ในการน าเสนอ ซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับการที่มีเครือข่าย
เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ผู้ผลิตจะต้องระมัดระวังการ
น าเสนอมากข้ึนกว่าปัจจุบัน 
6. ส่งเสริม กระตุ้นให้สถานี / โฆษณาหันมาสนใจ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ ( LGBT ) เช่น 
การให้รางวัล ชื่นชม 
7.ส่งเสริมให้มีประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) มาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยุ โดยอาจจะมีการ
ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มี
สถานีวิทยุของตัวเอง หรือ มีรายการในวิทยุทั่วไป
เรื่อง LGBT หรือมีตัวแทนกลุ่มเป็นผู้จัด เจ้าของ
รายการ) 
 

5. ไม่มีประเด็นเนื้อหาเชิงสุขภาพของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT)  

 
กลุ่มที่ 3 โทรทัศน์ (ผู้ด ำเนินรำยกำร) 
 

สภำพปัญหำที่พบ สภำพปัญหำที่พบ 
ผู้ด ำเนินรำยกำร  
1.ไม่มีพิธีกร ผู้อ่านข่าวที่เป็น LGBT ที่อยู่ในรายการ 
ยกตัวอย่างเช่นรายการข่าวการเมือง 

1. ส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่มความหลากหลายทาง 
เพศเข้าไปมีพ้ืนที่ในสื่อต่างๆรายการต่างๆ 

2.ผู้ด าเนินรายการไม่มีการใช้ภาษา ค าพูด น้ าเสียง 
ยกตัวอย่างเช่น ค าถามบางค าถามไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการแปลงเพศแล้วหรือยัง ศัลยกรรมอะไรมา 
บ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัว ค าถามเชิงลบ มันท า
ให้เนื้อหาสาระที่ส าคัญอ่ืนๆ หายไป   

2. เครือข่ายกลุ่มความหลากหลายทางเพศ   
และกสทช. ต้องร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ กติกาให้กับ 
สื่อ ให้เข้าใจความหลากหลายทางเพศ และการมี
พฤติกรรมการน าเสนอที่เหมาะสม ตลอดจนกลุ่ม 
ความหลากหลายทางเพศเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นของตน 

3. การแสดงออกของผู้ที่ปรากฏในสื่อ  ก็ส่งผลต่อ
การเหมารวม เช่น บ้าผู้ชาย หรือผสมโรงความตลก
เรื่อง เปย์ผู้ชายหรือตัวอย่างรายการ I can see 
your voice แนะน าตัวเองว่าเป็น “นาย” ท าให้
ผู้เข้าร่วมและผู้ชมตก ค าถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ตลก และตัว LGBTเองก็ยอมที่จะตกเป็นเครื่องมือ

3.ผู้ผลิตและผู้ด าเนินรายการจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจประเด็นของสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย
ทางเพศประเด็นในการน าเสนอจะต้องค านึงถึง
Gender Sensitivity บนฐานของคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
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ของสื่อเพ่ือให้ตัวเองมีพ้ืนที่ 4.ตัวของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเองก็
เช่นกันจะต้องรู้ถึงสิทธิของตนเองไม่ตกเป็นเครื่องมือ
ของสื่อในการน าเสนอที่ผลิตซ้ า ตีตรา คนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ สร้างงภาพตัวแทนในเชิงลบ 
เป็นต้น  โดยสิ่งเหล่านี้คือกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศต้องรู้และเข้าในสิทธิของตน มีทักษะการ
ปฏิเสธต่อรอง 

 
กลุ่มที่ 4 โทรทัศน์ (เนื้อหำ) 
 

สภำพปัญหำที่พบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1.การผลิตซ้ าบทบาททางเพศในสื่อ ภาพเหมารวม 
เกิดจากคนในสังคมมีแนวคิด ๒ เพศ ส่งผลกระทบ
ต่อ LGBT เช่น  กะเทยบ้าผู้ชาย (พฤติกรรมทางเพศ 
ถูกแสดงออกทางค าพูดไม่ดี ระเบิดถังขี้ ฯลฯ) ,
กะเทยต้องตลก ,การน าเสนอ มีอาชีพที่จ ากัดเช่น
ช่างแต่งหน้า (สถานภาพทางสังคม) นิสัยชอบนินทา 
เป็นต้น 
- หรือแม้กระทั่งในประเด็นของสภาพปัญหา

ทีซ่ับซ้อนอย่างเช่น การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ 
ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดในเรื่องการ
เจ็บป่วย การแพรเ่ชื้อให้กับสังคม 

- การระบุความเฉพาะของการเป็น LGBT ที่
ต้องการขายข่าว เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง 
LGBT กับพฤติกรรมไม่ดี 

- ต้องมีความพิเศษ ถึงจะเป็น LGBT ที่อยู่ใน
สังคมได ้เช่น สวย รวย มีความเก่งมาก 

-  พ้ืนที่ที่สื่อน าเสนอเกี่ยวกับกลุ่ม มีไม่กี่เรื่อง 
เช่น ความสัมพันธ์ เพศ ฯลฯ 

-  น าเสนอข้อมูลผิด เช่น การผ่าตัดแปลงเพศ
ในละครสงครามนางงาม ที่แปลงเพศเพ่ือ
หนีคดีความ ส่งผลต่อภาพตัวแทนว่าคน
ข้ามเพศ แปลงเพศเพราะหนีคดี 

- การน าเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศเป็นจุด
ขายเน้นย้ าความหลากหลายทางเพศ ที่ท า
ให้คนหันมามอง เพราะตลก สนุกสนาน ใช้
เป็นจุดขาย ซึ่งในหลายครั้ง ไม่ได้น าเสนอ 
ในแง่ดีๆ พิธีกรไม่ได้ใช้โอกาสในการ

1.ท าให้สื่อมองเห็นมุมมองที่หลากหลายทางเพศมาก
ขึ้น มากกว่ามิติของเพศชายและเพศหญิง ท าให้สื่อ
เห็นถึงมุมมองความลื่นไหลทางเพศ 
2. อบรมสื่อ / ท าความเข้าใจกับสื่อว่าการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และการเคารพความหลากหลายเป็น
สิ่งส าคัญ  
3.สร้างโอกาสให้สื่อมีพ้ืนที่ในการเรียนรู้เรื่องความ
หลากหลายทาง เพศ โดยเครื อข่ ายที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศร่วมสร้างโอกาสเรียนรู้เหล่านี้
ให้กับสื่อ 
4.มีตัวชี้วัดมาตรฐานของสื่อในการท างาน หาร
น าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ ตลอดจน
สร้างแรงจูงใจให้กับสื่อในการน าเสนอเชิงบวกและ
เป็นมิตรกับความหลากหลายทางเพศโดยการให้
รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจเป็นต้น 
5. เฝ้าระวัง ร้องเรียน (ภาครัฐต้องมีช่องทางและการ
พิจารณาที่ทันที) แสดงความคิดเห็น/ตอบโต้อย่าง
ทันท่วงที 
6.กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องตระหนัก 
รู้ว่าสื่อชอบน าเสนออะไร จึงต้องระมัดระวังการ
แสดงออก ไม่ท า ไม่ผลิตซ้ าในสิ่งที่สื่อน าเสนอ (รู้เท่า
ทันตนเอง) อย่าเป็นเครื่องมือของสื่อ ที่สื่อพร้อมจะ
น าเสนอเรื่องเหล่านั้นอีก 
7. เครือข่ายในการท างานด้านความหลากหลายทาง
เพศรวมกลุ่มกันเพ่ือสนับสนุนทางวิชาการ เช่น การ
ให้เอกสาร การติดต่อ การจัดเวทีท าความเข้าใจ 
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น าเสนอประเด็นดีๆ ของ LGBT 
 
5.การก าหนดคุณค่าทางเพศที่ไม่เท่าเทียม เช่น เป็น
ต่อ ให้คนข้ามเพศมาแสดง เป็นคนสวย ทุกคนแย่ง
กันจีบ พอทุกคนทราบว่าเป็นกะเทยก็จะเป็นการ
รังเกียจ 

7.เสนอความรุนแรงทางเพศต่อบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ เป็นเรื่องสนุก ตลก จนทุกคนรู้
ว่าเป็นเรื่องปกติ  

8.การน าเสนอที่ขาดความระมัดระวังในเรื่องสิทธิที่
ต้องไม่มีการละเมิด เช่น คนค้นฅน ที่น าเสนอเรื่อง
คนแปลงเพศ น าเสนอภาพอวัยวะเพศที่เปลี่ยนใหม่ 
 
กลุ่ม 5 โทรทัศน์ (โฆษณำ) 
 

สภำพปัญหำที่พบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1.อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ถูกน ามาใช้เชิงการตลาด ซึ่งอัตลักษณ์ที่ถูก
น ามาใช้จะเป็นความตลก ความแปลก การล้อเลียน
ด้วยพฤติกรรมบางอย่าง 

1.จัดตั้งคณะท างานตามยุทธศาสตร์ ในการท างาน
วางแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์(ตลอดจน
การท างานเชิงรุก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วาง
ยุทธศาสตร์ ตั้งรับ) 
2.อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ความรู้เรื่อง
สิทธิความหลากหลายทางเพศ แก่ผู้ผลิตสื่อโฆษณามี
ความรู้ ความเข้าใจความละเอียดอ่อนเหล่านี้ ไป
จนถึงท าให้ตระหนักถึงการน าเสนอภาพตัวแทน การ
ตีตราที่กระทบต่อวิถีชีวิต ไปจนถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  
3.มีคณะท างานหรือเครือข่ายในการเฝ้าระวังเนื้อหา 
และข้อมูลที่ถูกบิดเบือนน าไปสู่การtake action  
การด าเนินการขั้นอ่ืนๆที่จะสะท้อนให้เห็นว่า เฝ้า
เพ่ือความถูกต้อง ไม่ใช่การจับผิด เช่น รณรงค์ แสดง
ความคิดเห็น ปฏิเสธการรับสื่อ ยกตัวอย่างโฆษณา
ของแว่นท็อปเจริญมีการน าเสนอภาพผู้ชายร่างใหญ่ 
ใส่แว่น ใส่ชุดชั้นใน  เดินเข้าห้องน้ า มีผู้ชายอีกคน
ขอดูนาฬิกา แล้วชายร่างใหญ่เหมือนจะเปย์นาฬิกา
ให้ แต่ชายอกีคนค่อยและขโมยนาฬิกาไป ก่อนจบ
โฆษณาท้ิงทายอยากได้นาฬิกามาเอาที่ห้างแว่นท็อป

2. ความรุนแรงต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ (รา่งกาย จิตใจ และสังคม ) 
3. การน าเสนอภาพตัวแทน หรือ Stereo type ของ
บุคคลที่ความหลากหลายทางเพศ ในลักษณะของ
การตีตรา ลดทอนคุณค่า 
4. การสร้างภาพ เพื่อก าหนดบทบาทของคนชัดเจน 
ไม่มีมิติอ่ืนของการใช้ชีวิต เช่น ครอบครัวแสนสุข มี
พ่อแม่ลูก แต่ครอบครัว หรือหน้าที่ของชาย-หญิงใน
บ้าน 
 
5. โฆษณาสินค้าบางประเภท ถูกบิดเบือนข้อมูล 
บางอย่างเพ่ือนโน้มน้าวกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ เช่น โฆษณายาคุมก าเนิด 
แต่พรีเซ็นเตอร์เป็นน้องปอย  
6. โฆษณามีอิทธิพลและผลกระทบของกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ หรือแค่ประโยค 
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เจริญก็ได้ จากโฆษณาสะท้อนภาพลักษณ์ของกะเทย 
เกย์ท่ีตลกขบขัน ชอบเปย์ผู้ชาย หมกมุ่นเรื่องเพศ 
หลังจากนั้นมีการบอกในกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศไม่ให้ซื้อแว่นตาดังกล่าว ท าให้เจ้าของแว่น
ต้องออกมาขอโทษ ซึ่งการ Take Action มันท าให้
เกิดผลกระทบทางธุรกิจได้ ท าให้เจ้าของสินค้าและ
ผู้ผลิตโฆษณาค านึงมากขึ้น 
4. ควรมีการให้รางวัลสื่อ หรือชุดโฆษณาท่ีน าเสนอ
ในเชิงคุณค่า ให้ค าชื่นชม รางวัล สนับสนุนสื่อที่ท าดี 
 

 
กลุ่ม 6 อินเตอร์เนต 
 

สภำพปัญหำที่พบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
สื่อออนไลน์ 
1.โฆษณาเกินจริง เช่น ผลิตภัณฑ์วิตามินแมน ยา
ส าหรับผู้ชายข้ามเพศ Transman หรือ ยาคุมใช้
ให้พรีเซ็นเตอร์เป็นคนข้ามเพศ  เพ่ือให้กินแล้วสวย 
แต่ในความเป็นจริงแล้วมีข้อมูลเชิงสุขภาพ) 

1.เครือข่ายเฝ้าระวังของกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ 
กับ หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

2.ภาพข่าวไม่ตรงกับเนื้อหา เช่น การน าข่าวว่าผู้ชาย
ท้องได้ ซึ่งความจริงแล้วผู้ชายที่ถูกน าเสนอตามข่าว
คือ ผู้ชายข้ามเพศ (Trans man ) เนื่องจากเพศ
ก าเนิดเดิมคือผู้หญิงดังนั้นเขาจึงสามารถตั้งครรภ์ได้
เพราะมีมดลูก และรังไข่อยู่  แต่การที่สื่อน าเสนอใน
หัวข้อประเด็นที่ว่าผู้ชายท้องได้สร้างความเข้าใจผิด
ให้กับคนในสังคม และกระจายต่อไปอย่างไม่มีที่
สิ้นสุดสื่อในสื่ออินเตอร์เนต 
3.ภาพข่าวความรุนแรง เช่น การกราดยิงในออแลน
โด้ ข่าวต่างประเทศ ไม่มีความรุนแรง แต่ในไทยจะ
เสนอความรุนแรงโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ 
4. มีโปรแกรม แอ็พ เว็บ ที่ท าหน้าที่เหมือนสถานี
วิทยุ/ทีวี มี PJ ซึ่งท าเสมือนDJ ตามวิทยุ  

2.การสร้างมีข้อบังคับ ตลอดจนมีการก ากับดูแล มี
การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับสื่อออนไลน์ 
/ สื่อรอง (น าเสนอข่าวโดยน ามาจากสื่อหลักอีกที) 
ซึ่งมีมิติเรื่องของการผลิตซ้ าของสื่อรองด้วย) 

5. นักข่าวท้องถิ่น น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือ 
Facebook ส่วนตัว ซึ่งมีความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเรื่องภาพข่าวที่น ามาใช้ส่วนใหญ่เป็นนักข่าว
ท้องถิ่นท าอย่างไรเราข้ามนักข่าวท้องถิ่นไม่ได้ 
นักข่าวในท้องถิ่นและพ้ืนที่ มีความส าคัญ 
 

3. อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ความหลายหลายทางเพศ ให้แก่นักข่าวท้องถิ่น 
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คนใช้สื่อออนไลน์ 
6.ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างNet Idol มีทั้งที่ดีและ
ไม่ดี  โดยส านักข่าวทางอินเทอร์เน็ตมักเขียนข่าว 
Net Idol ที่ไม่ดี ยกตัวอย่างเช่นการนัดตบตีกันของ 
Net Idol การน าเสนอคลิป Net Idolที่มีการโชว์
อวัยวะเพศ เป็นต้น สื่อน าเสนอยิ่งท าให้มีผู้ติดตาม 
Net Idol ท าให้ดังมากขึ้น และอาจจะน าไปสู่การ
เลียนแบบของผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ท่านอื่นได้ 

4.สื่อ โฆษณาควรมีมาตรฐานทางจริยธรรม ในการที่
น าเสนอข่าว Net Idol ที่ดี ตลอดจนเลือกสรร      
การน าเสนอข่าวของ Net Idol กรณีที่ไม่ดี หรือ
ส่งผลเชิงลบต่อสังคม ไม่ควรน าเสนอ 

7.การใช้อินเตอร์เนต มีการสร้างค าใหม่ ที่หาลอง
วิเคราะห์ดูคือการกดทับ ยกตัวอย่างเช่น เวลาเห็น
กะเทยสวย ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าสวยเหลือเกิน ยก
มดลูกให้เลย กดทับกะเทยที่ไม่มีมดลูก กดทับผู้ใหญ่
ที่ไม่มีมดลูก ผู้หญิงที่อยากมีลูก เป็นต้น 

5.อบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ความหลายหลายทางเพศ ให้แก่คนในสังคม 

เชิงนโยบำย 
8.ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต มีก้อนใหญ่มาก / ไม่
สามารถควบคุมได้ ไม่สามารถมีกฎระเบียบได้ 
ปัญหาใหญ่เรื่องการติดตาม เฝ้าระวังในทุกๆ เรื่องได้ 
(เป็นการเลือกเสพของบุคคลที่ใช้) 

6.นโยบายภาพรวมของประเทศ ในการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
7.สร้างเสริมพลังให้กับผู้บริโภค ในการเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวัง (เลือกรับอย่างรู้เท่าทัน เลือกแชร์ เผยแพร่ 
ในสิ่งดีๆ) 

9.สังคมขาดความรู้   ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน 
/ ความหลากหลายทางเพศ 

8.สร้างประเด็นท่ีน่าสนใจให้เกิดกระแส (มีเทคนิค
การเขียนข่าว) ใช้ทุกช่องทาง (สื่ออาจหันมาสนใจ) 
9. อบรม สร้างเทคนิคการรู้เท่าทันสื่อ (เชิงการผลิต 
สร้างสรรค์สื่อดี) 
 

10. นักเลงคีย์บอร์ด ที่พร้อมจะถล่มกลุ่ม LGBT 
อย่างใน Internet จะมีReactลับที่รวดเร็ว อีกอย่าง
คือเราจะท าอย่างไร 

10.ท ายุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม LGBT 
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ผลกำรระดมสมองข้อเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคสื่อวิทยุ – 
โทรทัศน์ในกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ (LGBT) 

วัตถุประสงค์  : จัดท าข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
สื่อวิทยุ – โทรทัศน์ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 
 โดย : ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ 
 
ค ำถำมระดมสมอง 

1. การเสริมสร้างพลังให้กับเครือข่ายให้ผู้บริโภคในการที่จะเห็นสื่อที่ไม่โอเคก็สามารถน ามาร้องเรียน
ให้กสทช แล้วกสทช จะเป็นด าเนินการ การท างานที่สอดคล้องกันของเครือข่ายผู้บริโภคกับกสทช. 

2. เราอยู่ในโลกของ Freedom Expression โลกที่มีความจริงคนละชุด เราจะมีหน้าไปชี้หน้าด่าคนที่ไม่รู้ 
ว่าเขาผิดได้อย่างไร คนที่ไม่มีความรู้ได้อย่างไร เช่นเดียวกันเราจะไปชี้หน้าด่าสื่อว่าสื่อผิดได้อย่างไร 
การสร้างพลังความรู้เป็นการสร้างที่อาจจะต้องมีการค่อยๆท า และต้องท าในระยะยาว 

3. ปัญหาของ Internet ไม่สามารถควบคุมได้ มันมีมากมาย แต่ตัวเราสามารถสร้างอิทธิพลทางความรู้ได้
อย่างไร ยกตัวอย่างเช่นจากประสบการณ์ที่ว่าเราสร้างTopic เรารู้ว่าสื่อชอบอะไร  สื่อสนใจอย่างไร 
เราต้องสร้างสิ่งดีๆให้สื่อ ตอบสนองสื่อ เช่นตอนนี้มีการประกวด Mr.Gay World พยายามใช้ทุก
ช่องทาง “เราจะใช้ช่องทางที่มีอย่างมีคุณภาพได้” เกี่ยวกับการประกวด อย่างการไปโพสต์ใน
website postjung เป็นต้นและเริ่มมีสื่อมาเรื่อยๆ แต่เราก็ต้องสร้างสื่ออย่างมีคุณภาพ  สิ่งหนึ่ง
ที่กสทช.ควรท าคือ การสร้างเทคนิค สร้างอาวุธทางปัญญาให้กลับกลุ่มLGBT ด้วยเช่นกัน 
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จากผลการด าเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความ

หลากหลายทางเพศ (LGBT)  ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัด
นนทบุรี นั้นสามารถพอสรุปร่าง แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ 
ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศำสตร์ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ เพ่ือ
น าไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ” 

 

เป้ำหมำย “ลดอคติความไม่เข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ สื่อ คนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ และสังคม ร่วมเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในสังคมร่วมกัน” 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศำสตร ์
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ใน
กลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
ขอบเขต 
 จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ในกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ โดยการแต่งตั้งเพ่ือการด าเนินการเชิงปฏิบัติการ โดยสัดส่วน ที่เป็นคณะท างานจะต้องมี
ทั้งทุกภาคส่วนของกสทช. สื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ เช่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และ
ที่ส าคัญคือเครือข่ายของชุมชนคนที่มีความหลายหลายทางเพศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  
 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะต้องเป็นคณะท างานในเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนไม่ใช่          
เป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง มีเป้าหมาย วางแผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลาการขับเคลื่อนที่
ชัดเจน พร้อมทั้งบทบาทของคณะกรรมการคือการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การน าเสนอที่สร้างอคติ ผลิตซ้ า 
บทบาทเรื่องของการลงโทษผู้ผลิตวิทยุ โทรทัศน์ที่ขาดมาตรฐานในการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทาง
เพศ พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อวิทยุและโทรทัศน์ท่ีมีการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศอย่างสร้างสรรค์ 
เช่นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
ขอบเขต 
  ส าหรับขอบเขตของยุทธศาสตร์ที่ 2 สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ขอบเขตคือ (1) ขอบเขตด้านเนื้อหา     
ที่จะต้องด าเนินการเสริมสร้างความรู้ และ (2) ขอบเขตด้านบุคลากรที่ต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ โดย     
แต่ละขอบเขต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะต้องด าเนินการเสริมสร้างความรู้ : โดยการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนา
องค์ความรู้ ประกอบไปด้วยหัวข้อส าคัญๆดังต่อไปนี้ 
- องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นความรู้พ้ืนฐาน ที่จะสามารถต่อยอดในการ

เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ สิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สิทธิ
มนุษยชนจะเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้ผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคน  

- องค์ความรู้ด้านสิทธิความหลากหลาย จะปูพ้ืนตั้งแต่การเข้าใจในความหลากหลายของ
มนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์ ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจ จะน าไปสู่การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลายหลายทางเพศ
แบบลดการตีตรา และการลดทอนคุณค่า 

- องค์ความรู้เรื่องสิทธิทางเพศ สิ่งเหล่านี้จะท าให้สื่อมีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นทาง
เพศ การน าเสนอ หรือการตั้งค าถามกับคนข้ามเพศ เช่นการแปลงเพศ รสนิยมทางเพศ
เป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัว อีกทั้งคนที่มีความหลากหลากทางเพศก็มีสิทธิ     
ที่จะปฏิเสธ ปกป้องสิทธิของตนเองเมื่อมีคนถามเรื่องเหล่านี้ พร้อมทั้งสังคมมีโอกาส    
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

- องค์ความรู้ด้านสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สื่อมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางเพศ 
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนที่มีความหลากหลายทางเพศเชื่อว่า 
สามารถช่วยปรับเปลี่ยนฮอร์โมน เป็นต้น หากสื่อน าเสนอหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือน        
จะกระทบต่อสุขภาพทางเพศของคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้ 

(2) ขอบเขตด้านบุคลากรที่ต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ : โดยบุคลากรที่จะต้องได้รับการเสริม
ความรู้ ประกอบไปด้วย 
- กสทช. ที่จะต้องลุกขึ้นมาด าเนินการสร้าง Gender Organization ในองค์กรของตนเอง 

เพ่ือเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
- สื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต นักแสดง ดีเจ ผู้ด าเนินรายการ ฯลฯ ที่ต้องหัน

มาสนใจเพื่อลดการผลิตซ้ าอัตลักษณ์ทางเพศท่ีตีตราคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
- เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ตระหนักรู้ และเท่าทันสื่อกับการน าเสนอประเด็น

ความหลากหลายทางเพศ 
- ภาคีเครือข่ายอื่นๆท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น หรือเครือข่ายหน้าใหม่ที่สนใจ

ในประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
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- สังคม คนทั่วไปในสังคมต้องเรียนรู้ประเด็นความรู้เหล่านี้เช่นกันในฐานะที่เป็นผู้บริโภค 
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในสังคม  

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติกำรน ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ (ในสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์) 
ขอบเขต 
 ส าหรับคู่มือการปฏิบัติการการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศคือการด าเนินการจัดท าคู่มือ
เพ่ือผู้ผลิต ผู้น าเสนอสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นละคร สารคดี รายการวาไรตี้ รายการตลก เป็นต้นโดย
รายละเอียดภายในคู่มือจะประกอบด้วยการใช้ค าศัพท์ สรรพนาม เมื่อมีการน าเสนอเกี่ยวกับบุคคลผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ และข้อควรระวังในการน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น  
ตลอดจนหากต้องการค าปรึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ สามารถปรึกษาได้กับเครือข่ายที่ท างานด้าน
ความหลากหลายทางเพศได้ 
 พยายามผลักดันให้คู่มือดังกล่าวเข้าไปมีส่วนให้สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ 
และวารสารศาสตร์ ได้เรียนรู้ประเด็นเรื่องความหลายหลายทางเพศ ตลอดจนตัวของผู้มีความหลากหลายทาง
เพศจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นกัน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำตัวชี้วัดส ำหรับสื่อเกี่ยวกับองค์ควำมรู้เรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศ  
ขอบเขต 
 การสร้างตัวชี้วัด หรือการก าหนดมาตรฐาน ถือเป็นการยกระดับการท างานให้กับสื่อ เพ่ือที่จะได้
เล็งเห็นความส าคัญของความหลากหลายทางเพศ สะท้อนให้เห็นมุมมองในการน าเสนอท่ีว่า การน าเสนอในเชิง
ภาพตัวแทนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเชิงลบ จะน าไปสู่ผลกระทบทั้งการด ารงชีวิต ลดทอนคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น  

โดยการสร้างตัวชี้วัด การก าหนดกฎเกณฑ์เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง กสทช . คณะกรรม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตัวแทนจากสื่อ ผู้ผลิตสื่อ นักแสดง พิธีกร ผู้ด าเนินรายการ  ผู้บริโภค ไปจนถึงคนที่มี
ความหลากหลายทางเพศมาร่วมก าหนดสร้างเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเชิงคุณค่า และจริยธรรมกับสื่อ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยผู้บริโภคเพื่อเฝ้ำระวังกำรน ำเสนอของสื่อในเรื่องควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

ขอบเขต 

สร้างภาคีเครือข่ายในส่วนของสื่อทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ทั้งผู้ผลิต ผู้ก ากับ นักแสดง ดีเจ ผู้ด าเนินรายการ 
ฯลฯ ให้เล็งเห็นความส าคัญ และความละเอียดอ่อนในการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ 

เครือข่ายที่ท างานด้านความหลากหลายทางเพศ ตระหนักรู้ และเท่าทันสื่อกับการน าเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ เพราะตัวของเครือข่ายฯดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ พร้อมทั้งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงประเด็น 

ภาคีเครือข่ายอื่นๆท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่น หรือเครือข่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้เล็งเห็น
ความส าคัญในการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศของสื่อ 

สังคม คนทั่วไปในสังคมต้องเรียนรู้ประเด็นความรู้เหล่านี้เช่นกันในฐานะที่เป็นผู้บริโภค สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ในสังคม  
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