
คูมือการปฏิบัติงานสื่อ
ในการนำเสนอประเด็น

ความหลากหลายทางเพศ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น ความหลากหลายทางเพศ

โครงการกลไกเฝาระวังสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ 4 ภาค

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.)



การปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ

คูมือ

โครงการกลไกเฝาระ ัง ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  4 ภาค
กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค
มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน
ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ 

( ำนักงาน ก ทช.)

ามารถดา นโ ลดขอมูล 
คูมือฯ เพิ่มเติมไดที่นี่



คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ

จัดทำโดย 

โครงการกลไกเฝาระ ัง ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  4 ภาค

มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน

นัน นุน กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค

พิมพครั้งที่ 1 มกราคม 2563

จำน นพิมพ 1,000 เลม

กองบรรณาธิการ ผ . ดร. รณภูมิ ามัคคีคารมย

  อัจฉราภรณ ทองแฉลม

  ปาจรีย ิริกำเนิด

  ปริญญา จรั เพ็ชร

  ทิพากร ไชยประ ิทธิ์

  เจ ฎา แต มบัติ

  อ มาภรณ ทิมฉิม

  เบญญา คำแ น

ออกแบบและจัดพิมพ บริ ัท ภาพพิมพ จำกัด

  โทร. 0-2879-9154-6 

รณภูมิ ามัคคีคารมย
 
 คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ .- - 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน, 2562.

ISBN 978-616-565-453-1

ขอมูลบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ  
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

ISBN 978-616-565-453-1



 กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค มีค ามยินดีเปนอยางยิ่งที่ โครงการ 

“กลไกเฝาระ ัง ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  4 ภาค” โดย 

มูลนิธิเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน ไดมีค ามคิดริเริ่มและประ านการทำงานกับ 

องคกรภาคีเครือขายทุกภาค น เพ่ือร มจัดทำ “คูมือการปฏิบัติงาน ือ่ในการนำเ นอ 

ประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ ” เลมนี้ขึ้นจน ำเร็จลุล ง มดังเปาประ งคของ 

โครงการ ในการ รางค ามรู ค ามเขาใจแกเครือขายผูบริโภค ือ่ท่ีมีค าม ลาก ลาย 

ทางเพ  เครือขายองคกรกำกับ ื่อ องคกรผลิต ื่อ และ ื่อม ลชนทองถิ่น 

 คูมือการปฏิบัติงานฯ เลมนี้ นับเปน มุด มาย ำคัญแ งการขับเคลื่อนงานดาน 

ิทธิมนุ ยชนและค ามเทาเทียม ซึ่งนอกจากจะเปนกลไกในการ รางแน ปฏิบัติที่ดี 

ของ ือ่ ในการนำเ นอขอมูลขา ารท่ีปรา จากอคติ ภาพเ มาร ม และค ามรุนแรง 

ดานการใชภา า ตอผูมีค าม ลาก ลายทางเพ แล  ยัง อดคลองกับยุทธ า ตร 

ำคัญของกองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค ในการ งเ ริมและพัฒนาใ เกิด 

กลไกและกระบ นการคัดกรอง เฝาระ ัง และรูเทาทัน ื่ออีกด ย 

 ในฐานะผู นับ นุนดานแ ลงทุน กองทุนพัฒนา ือ่ปลอดภัยและ ราง รรค จึง งั

เปนอยางยิ่ง า คูมือการปฏิบัติงานฯ เลมนี้ จะเปนจุดเริ ่มตนที่ดี ในการ ราง 

นิเ ื ่อที่ปลอดภัยและ ราง รรค เปนมิตรกับ ังคมที่มีค าม ลาก ลายตอไป

ในภายภาค นา

คำนิยม

ันต ภัย ลีกลี้

ผูจัดการกองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค



 เม่ือมีเทคโนโลยีมากข้ึน การเขาถึงขอมูลขา ารตาง ๆ เปนไปไดงายข้ึน เราโตตอบ 

และใช ื่อไดมากขึ้น แต ังคมกำลังเผชิญอะไร  

• มีค าม นใจในการใช ื่อเพื่อพัฒนา ังคมจริง ๆ รือไม แคไ น 

• ื่อมีจุดยืนอยางไร เ ็น “คุณคา” รือ “มูลคา” ำคัญก ากัน   

• คุณภาพชี ิตและคุณภาพ ังคมดีขึ้น รือไม 

 

 การมอง งัคมแบบพ นิุยม เปนการยอมรับองคประกอบค าม ลาก ลายของ งัคม 

ซ่ึงไดเติบโตข้ึนใน งัคมไทย จน ามารถเขามามีบทบาท และเปน น น่ึงของกระบ นการ 

กำ นดนโยบาย าธารณะ การพัฒนาทางเ ร ฐกิจ การขับเคลื่อนทาง ังคม ฯลฯ 

ซ่ึงคำตอบไมไดอยูท่ีใครคนใดคน น่ึง ไมไดอยูท่ีภาครัฐ ไมไดอยูท่ี ือ่ ไมไดอยูเฉพาะท่ี 

“เรา” ในฐานะผูบริโภค ือ่ แตเปนคำตอบท่ีทุกคนตองร มกัน ราง งัคมท่ีอยูร มกัน 

บนค าม ลาก ลาย ด ยค ามรูจัก ิทธิ รูจัก นาที่ รูจักรับผิดชอบ โดย าก 

ทุกภาค นรูจัก “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” ที่จะอยูร มกัน ก็จะทำใ เปน 

พ ุ ังคมที่อยูร มกันอยางมีค าม ุข

คำนิยม
 เมื่อเครือขายผูบริโภค ื่อมีค ามเขมแข็งก็ยอมตองไดรับคำนิยม เพื่อ “จุดไฟ” 

ใ การขับเคลื่อนงานดานการคุมครองตนเองในการเขาถึง เขาใจ และเขาไปมี นร ม

กับ ือ่ไดมี “พลัง” และ “ความเขมแข็ง” อยางตอเน่ือง

 คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  มีมุมคิด 

ที่ตองการ รางค ามรู ค ามเขาใจร มกันของผูใช ื่อในรูปแบบตาง ๆ ไม าจะเปน 

ผูนำเ นอ ผู งผาน ผูประกอบกิจการ ผูประกอบ ิชาชีพ ผูนำทางค ามคิดผาน ื่อ 

ผูรับ ื่อ ผู งตอ ฯลฯ ในเรื่อง ิทธิ นาที่ และค ามรับผิดชอบ ทำใ เกิดการรูจัก 

อยูร มกันอยางกัลยาณมิตร เปนการทำงานร มกันแบบที่จะมีค าม ามารถในการ า 

ขอมูล และ ามารถเปล่ียนขอมูลเปนค ามรูเก่ีย กับกลุมค าม ลาก ลายทางเพ ท่ีอยู 

ร มใน ังคม โดยมีภาครัฐเปน น ย นุนเ ริมด ยค ามเขาใจ มีนโยบาย าธารณะ 

เชิงแน คิดและการจัดการ งเ ริมการขับเคลื่อนร มกันของผูมี นได นเ ีย ทั้งนี้ 

มุง งัจะทำใ เกิดค าม ามารถในการแลกเปล่ียน เรียนรูร มกันในการพัฒนา ือ่ใ เกิด 

การพัฒนาคุณภาพชี ิต พัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคม 

 คำนิยมนี้ แ ดงเจตนาถึง “ความเคารพ ความชื่นชม ความยีนดี” กับเครือขาย 

ผูบริโภค ื่อ กลุมค าม ลาก ลายทางเพ  ที่มีค ามตระ นักถึง ิทธิแ งตน ราง 

กระบ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนไดเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในโอกา นี้
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และใช ื่อไดมากขึ้น แต ังคมกำลังเผชิญอะไร  
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• ื่อมีจุดยืนอยางไร เ ็น “คุณคา” รือ “มูลคา” ำคัญก ากัน   
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 การมอง งัคมแบบพ นิุยม เปนการยอมรับองคประกอบค าม ลาก ลายของ งัคม 

ซ่ึงไดเติบโตข้ึนใน งัคมไทย จน ามารถเขามามีบทบาท และเปน น น่ึงของกระบ นการ 

กำ นดนโยบาย าธารณะ การพัฒนาทางเ ร ฐกิจ การขับเคลื่อนทาง ังคม ฯลฯ 
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“เรา” ในฐานะผูบริโภค ือ่ แตเปนคำตอบท่ีทุกคนตองร มกัน ราง งัคมท่ีอยูร มกัน 

บนค าม ลาก ลาย ด ยค ามรูจัก ิทธิ รูจัก นาที่ รูจักรับผิดชอบ โดย าก 

ทุกภาค นรูจัก “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” ที่จะอยูร มกัน ก็จะทำใ เปน 

พ ุ ังคมที่อยูร มกันอยางมีค าม ุข

 คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  มีมุมคิด 

ที่ตองการ รางค ามรู ค ามเขาใจร มกันของผูใช ื่อในรูปแบบตาง ๆ ไม าจะเปน 
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อยูร มกันอยางกัลยาณมิตร เปนการทำงานร มกันแบบที่จะมีค าม ามารถในการ า 
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ร มใน ังคม โดยมีภาครัฐเปน น ย นุนเ ริมด ยค ามเขาใจ มีนโยบาย าธารณะ 

เชิงแน คิดและการจัดการ งเ ริมการขับเคลื่อนร มกันของผูมี นได นเ ีย ทั้งนี้ 

มุง งัจะทำใ เกิดค าม ามารถในการแลกเปล่ียน เรียนรูร มกันในการพัฒนา ือ่ใ เกิด 

การพัฒนาคุณภาพชี ิต พัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคม 

 คำนิยมนี้ แ ดงเจตนาถึง “ความเคารพ ความชื่นชม ความยีนดี” กับเครือขาย 
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ตรี บุญเจือ 
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เลขานุการคณะอนุกรรมการ ำนักงาน ก ทช.



คำนิยม
 การนำเ นอเนื้อ าเกี่ย กับค าม ลาก ลายทางเพ ของ ื่อในปจจุบัน ยังพบ า 
มีค ามเขาใจที่ไมถูกตองเรื่องเพ  ซึ่ง น นึ่งเกิดจากชุดค ามรูที่ อนกันในตำรา 
ต้ังแตอดีต เร่ือง “เพ ” ถูกตีกรอบใ ผูเรียนเขาใจ ามีเพียงชาย และ ญิง ประกอบกับ 
ทั นคติของ งัคม ท่ีจำเปนตองปรับเปล่ียนใ ยอมรับในค ามแตกตาง ลาก ลาย ตองมี 
ค ามเขาใจและเ ็นค าม ำคัญของ “ค ามเทาเทียม” ซึ่ง มายถึง ทุกคนเทากัน 
อยางแทจริง

 คูมือการปฏิบัติงาน ือ่ในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  จึงเปรียบเ มือน 
เข็มทิ นำทาง ใ ื่อม ลชนมีค ามเขาใจ และเ ็นแน ทางที่ค รปฏิบัติเกี่ย กับ 
ประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  กอนจะนำเ นอขอมูลออก ู าธารณะ ภายใต 
การคำนึงถึง ิทธิของคนทุกเพ  และปรา จากอคติ นอกจากนั้น ดิฉันยังมองเ ็น 
ค ามต้ังใจดีของ ือ่ม ลชนจำน นมาก ท่ีตองการนำเ นอขอมูลขา ารตาง ๆ ท่ีเก่ีย ของ 
กับค าม ลาก ลายทางเพ อยางถูกตอง และเคารพ ักดิ์ รีค ามเปนมนุ ย ากแต 
ยังขาดขอมูล รือค ามรู ค ามเขาใจบางอยาง จึงถือเปนโอกา ดีอยางย่ิง ท่ี ือ่ม ลชน 
จะมีคูมือเลมนี้ เปนตำราที่ถายทอดมาจากผูรู และผูที่เปนเจาของเรื่องรา โดยตรง 
เพราะนอกจากจะทำใ รู า ิง่ใดค รทำ รือไมค รทำแล  ยังทำใ เขาใจด ย า เ ตุผล 
ที่ค ร รือไมค รทำ ิ่งนั้นมีที่มาจากอะไร ื่อจะมีโอกา ได ำร จตั เอง า พ กเขามี 
ค ามเขาใจที่ถูกตอง และกำลังนำเ นอเรื่องรา เ ลานั้น โดยปรา จากอคติทางเพ  
จริง รือไม 

 ดิฉัน งัเปนอยางย่ิง า คูมือการปฏิบัติงาน ือ่ในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ จะทำ นาที่เปนเครื่องมือที่ รางค ามเขาใจอันดีและถูกตอง ระ าง ื่อม ลชน 
ผูที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  และประชาชนผูรับขอมูลขา ารตอไป  

รลัก ณ อิ รางกูร ณ อยุธยา
บรรณาธิการขา ไทยพีบีเอ  (ThaiPBS)



 การเลือกปฏิบัติด ยเ ตุแ งเพ  ค ามรุนแรงตอจิตใจ รางกาย ตลอดจนการกระทำ 
ค ามรุนแรงผานนโยบาย กฎ มาย คานิยม ัฒนธรรมที่มีตอผูมีค าม ลาก ลาย 
ทางเพ ถือเปนประเด็นทาง ังคมที่มีค ามเกี่ย พันอยางลึกซึ้งกับฐานคิด (Mindset) 
ของผูคนใน ังคม ซึ่งยอมเปนผลทั้งโดยตรงและโดยออมจากการปฏิบัติ นาที่ของ ื่อ 
ในฐานะที่เปน นึ่งโครง ราง ลักของ ังคม ที่ รางกระบ นการ ลอ ลอมทาง
ค ามคิด ทั นคติ โลกทั น และพฤติกรรมใ คนใน ังคมมีระบบคิดบนฐานของ
ค ามไมเทาเทียมตอผูมีค าม ลาก ลายทางเพ  ือ่ถือเปน ถาบันการเรียนรูตลอดชี ติ
ของพลเมืองผลกระทบในทุกทางที่เกิดขึ้นโดย ื่อจึง ลีกเลี่ยงไมไดที่จะถูก งตอ ู ังคม

 อีกดาน น่ึง งัคมท่ีกา นาเองก็ไมอาจ ดัด ยค ามเขมแข็งดานปจจัยทางเ ร ฐกิจ 
รือค ามม่ันคงทางการเมืองเทาน้ัน ท าจำเปนตองมีฐานรากแ ง ำนึกเร่ืองค ามเทาเทียม 

ทางเพ  เพราะค ามเทาเทียมทางเพ เปนรากฐานของ ิทธิมนุ ยชน ังคมใดที่ 
ปฏิบัติตอผูคนด ยค ามเคารพ และมี ั ใจที่เปดก างตอค ามแตกตาง ลาก ลาย
ทั้งในดานเพ ภาพ เพ ิถี และร นิยมทางเพ  ังคมนั้นยอมมีคุณภาพชี ิตที่ดี 
ประชาชนมีค าม ขุ เพราะเขาเ ลาน้ัน ามารถใชชี ติในฐานะมนุ ยท่ีมี กัด์ิ รี งัคม 
ท่ีใ คุณคาของค ามเปนมนุ ยโดยไมตีตราและไมเลือกปฏิบัติ งัคมน้ันยอมมีค ามย่ังยืน 
อันเปนเปา มายของการพัฒนาใน ต รร ท่ี 21 และ ือ่ก็เปนกลไก ำคัญในการผลักดัน 
ใ บรรลุ ูเปา มายนั้น
   
 ด ยค าม ัง าการขจัดค ามรุนแรงและการเลือกปฏิบัติตอผูมีค าม ลาก ลาย 
ทางเพ จะ มด ิน้ไป งัคมจะ ามารถเดิน นา คู ามยุติธรรมและเทาเทียมในเร่ืองเพ  
“คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ ” โดย 
มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน ร มด ยกองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัย 
และ ราง รรค และ ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น

คำนิยม



และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ ( ำนักงาน ก ทช.) จะเปนเครื่ งมื ที่ ำคัญในการ
นำไปใชปฏิบัติงานจริงข ง ื่ ในระดับ งคกรและประชาชนผูรับ ารในฐานะพลเมื ง
ที่เปดรับ ื่ ด ยค ามรูเทาทันและมี ำนึกใ มในเรื่ งการเคารพ ักดิ์ รีค ามเปน
มนุ ยข งผูมีค าม ลาก ลายทางเพ  โดยคุณูปการจาก “คูมือการปฏิบัติงาน ื่อ
ในการนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศ” เลมนี้ นาจะ งผลชัดเจน
เชิงรูปธรรมใน 5 ดาน ดังนี้

 1. งคกรกำกับดูแล ื่  และ งคกร ิชาชีพ ื่ จะมีแน ทางในการผลักดันใ เกิด 
นโยบายและการปฏิบัติ ยางจริงจัง ำ รับ งคกรในดานค ามเ ม ภาคทางเพ ำ รับ 
ผูมีค าม ลาก ลายทางเพ  โดยจะนำไป คู ามตระ นักและการปฏิบัติข งคนใน งคกร 
การคำนึงถึงค าม มดุลข งมิติเพ ภาพใน งคกร และการจัด ภาพแ ดล มใน งคกร 
ท่ีเปนมิตร ำ รับคนทุกเพ  เปนการปรับเปล่ียน งคกร ื่ ใ กลายเปน งคกร มัยใ ม 
ที่ใ ค าม ำคัญกับการบริ ารจัดการตาม ลักการ ิทธิมนุ ยชน

 2. งคกรที่ทำ นาที่กำกับดูแล ื่  จะมีแน ทางในการพิจารณากำกับการนำเ น  
ขา  การผลิตรายการ ตล ดจนเน้ื ารูปแบบตาง ๆ บน ลัก ทิธิมนุ ยชนและ กัด์ิ รี 
ค ามเปนมนุ ยข งผูมีค าม ลาก ลายทางเพ

 3. ผู ื ่ ขา และก งบรรณาธิการขา  ฝายผลิตรายการ และผูผลิตเนื้ าทาง 
ช งทางตาง ๆ ามารถใชคูมื การปฏิบัติงาน ื่ ในการนำเ น ประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  เพื่ ตร จ บกลั่นกร งเนื้ า ื่ ไมใ กระทบ ิทธิมนุ ยชนข งผูมีค าม 
ลาก ลายทางเพ

 4. การมีคูมื การปฏิบัติงาน ื่ ในการนำเ น ประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  
จะมี น ำคัญทำใ ผูตกเปนขา ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง และเปนผูมีค าม 
ลาก ลายทางเพ  ไดรับการนำเ น ในลัก ณะที่มีการเคารพใน ิทธิมนุ ยชน และ 
ามารถใชชี ิต ลังการตกเปนขา ได ยางมี ักดิ์ รี 

 5. ประชาชนในฐานะผูรับ าร ามารถมี นร มในการกำกับดูแล ื่  ใ การผลิตเน้ื า 
ื่ ปรา จาก คติทางเพ  โดยการใชคูมื การปฏิบัติงาน ื่ ในการนำเ น ประเด็น 

ค าม ลาก ลายทางเพ เพื่ ตร จ บเฝาระ ังเนื้ า ื่  เปนการ รางค ามเขมแข็ง 
ใ กับ ังคมการรูเทาทัน ื่ บนฐานค ามเขาใจเรื่ งค ามเปนธรรมทางเพ

 ตามทฤ ฎีผลกระทบข ง ื ่ ม ลชน กลา า “เมื ่อ ื ่อเปลี ่ยน ังคมก็จะ 
เปลี่ยนแปลงตาม” ด ยค ามปรารถนาและ ังเปน ยางยิ่ง า “คูมือการปฏิบัติงาน 
ือ่ในการนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศ” น้ี จะยังประโยชนต การพัฒนา 
งการ ื่ ไทยและทำ นาที่กะเทาะค ามคิดเพื่ ราง ำนึกใ มในเรื่ งค ามเทาเทียม

ทางเพ ในงาน ื่  จน ามารถนำไป ูการเปลี่ยนแปลง ังคมในเรื่ งฐานคิดดานเพ ที่มี 
ต ผูมีค าม ลาก ลายทางเพ ในระดับปจเจกและโครง ราง ังคมต ไป



และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ ( ำนักงาน ก ทช.) จะเปนเครื่ งมื ที่ ำคัญในการ
นำไปใชปฏิบัติงานจริงข ง ื่ ในระดับ งคกรและประชาชนผูรับ ารในฐานะพลเมื ง
ที่เปดรับ ื่ ด ยค ามรูเทาทันและมี ำนึกใ มในเรื่ งการเคารพ ักดิ์ รีค ามเปน
มนุ ยข งผูมีค าม ลาก ลายทางเพ  โดยคุณูปการจาก “คูมือการปฏิบัติงาน ื่อ
ในการนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศ” เลมนี้ นาจะ งผลชัดเจน
เชิงรูปธรรมใน 5 ดาน ดังนี้

 1. งคกรกำกับดูแล ื่  และ งคกร ิชาชีพ ื่ จะมีแน ทางในการผลักดันใ เกิด 
นโยบายและการปฏิบัติ ยางจริงจัง ำ รับ งคกรในดานค ามเ ม ภาคทางเพ ำ รับ 
ผูมีค าม ลาก ลายทางเพ  โดยจะนำไป คู ามตระ นักและการปฏิบัติข งคนใน งคกร 
การคำนึงถึงค าม มดุลข งมิติเพ ภาพใน งคกร และการจัด ภาพแ ดล มใน งคกร 
ท่ีเปนมิตร ำ รับคนทุกเพ  เปนการปรับเปล่ียน งคกร ื่ ใ กลายเปน งคกร มัยใ ม 
ที่ใ ค าม ำคัญกับการบริ ารจัดการตาม ลักการ ิทธิมนุ ยชน

 2. งคกรที่ทำ นาที่กำกับดูแล ื่  จะมีแน ทางในการพิจารณากำกับการนำเ น  
ขา  การผลิตรายการ ตล ดจนเน้ื ารูปแบบตาง ๆ บน ลัก ทิธิมนุ ยชนและ กัด์ิ รี 
ค ามเปนมนุ ยข งผูมีค าม ลาก ลายทางเพ

 3. ผู ื ่ ขา และก งบรรณาธิการขา  ฝายผลิตรายการ และผูผลิตเนื้ าทาง 
ช งทางตาง ๆ ามารถใชคูมื การปฏิบัติงาน ื่ ในการนำเ น ประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  เพื่ ตร จ บกลั่นกร งเนื้ า ื่ ไมใ กระทบ ิทธิมนุ ยชนข งผูมีค าม 
ลาก ลายทางเพ

 4. การมีคูมื การปฏิบัติงาน ื่ ในการนำเ น ประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  
จะมี น ำคัญทำใ ผูตกเปนขา ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง และเปนผูมีค าม 
ลาก ลายทางเพ  ไดรับการนำเ น ในลัก ณะที่มีการเคารพใน ิทธิมนุ ยชน และ 
ามารถใชชี ิต ลังการตกเปนขา ได ยางมี ักดิ์ รี 

 5. ประชาชนในฐานะผูรับ าร ามารถมี นร มในการกำกับดูแล ื่  ใ การผลิตเน้ื า 
ื่ ปรา จาก คติทางเพ  โดยการใชคูมื การปฏิบัติงาน ื่ ในการนำเ น ประเด็น 

ค าม ลาก ลายทางเพ เพื่ ตร จ บเฝาระ ังเนื้ า ื่  เปนการ รางค ามเขมแข็ง 
ใ กับ ังคมการรูเทาทัน ื่ บนฐานค ามเขาใจเรื่ งค ามเปนธรรมทางเพ

 ตามทฤ ฎีผลกระทบข ง ื ่ ม ลชน กลา า “เมื ่อ ื ่อเปลี ่ยน ังคมก็จะ 
เปลี่ยนแปลงตาม” ด ยค ามปรารถนาและ ังเปน ยางยิ่ง า “คูมือการปฏิบัติงาน 
ือ่ในการนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศ” น้ี จะยังประโยชนต การพัฒนา 
งการ ื่ ไทยและทำ นาที่กะเทาะค ามคิดเพื่ ราง ำนึกใ มในเรื่ งค ามเทาเทียม

ทางเพ ในงาน ื่  จน ามารถนำไป ูการเปลี่ยนแปลง ังคมในเรื่ งฐานคิดดานเพ ที่มี 
ต ผูมีค าม ลาก ลายทางเพ ในระดับปจเจกและโครง ราง ังคมต ไป

 ดร. ชเนตตี ทินนาม
         ภาค ิชาการ ื่ ารม ลชน

          คณะนิเท า ตร จุ าลงกรณม า ิทยาลัย



 ในยุคปจจุบันที่การ ื่อ ารของคนใน ังคมนั้น ามารถเปนไดทั้งผูบริโภค ื่อและ 

ผูผลิต ื่อ อันเนื่องมาจากค ามกา นาทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ ทำใ มีการนำเ นอ 
ื่อที่ ลาก ลายในดานเนื้อ าและชองทางตาง ๆ ในขณะที่เทคโนโลยีมีค ามกา นา 

อยางมาก แต นึ่งในค ามทาทายของการทำงานในประเด็น ิทธิค าม ลาก ลาย 

ทางเพ กับ ื่อม ลชนนั้น คือการนำเ นอเนื้อ าผาน ื่อที่บาง นยังมีการนำเ นอ 

ภาพเ มาร ม อคติ ตีตรา และผลิตซ้ำค ามเกลียดชัง นำไป ูการเลือกปฏิบัติ 

และค ามรุนแรงอันเน่ืองมาจากค ามแตกตางทางเพ  อันเปนผลมาจากการขาดเคร่ืองมือ 

และขาดพื้นที่ในการ รางค ามเขาใจซึ่งกันและกัน ระ าง ื่อม ลชนและผูบริโภค ื่อ

 
 คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  ที่ทาน 

กำลังอานอยูขณะนี้ เริ ่มตนจากการพัฒนาตั ชี ้ ัด ื ่อในการนำเ นอประเด็น 

ค าม ลาก ลายทางเพ  โดยเครือขายเพ่ือผูบริโภค ือ่กลุมค าม ลาก ลายทางเพ  
ร มกับ ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น และกิจการ 

โทรคมนาคมแ งชาติ รือที่เราคุนเคยกันดีในชื่อยอ า ก ทช. จากนั้นเรานำมา 

พัฒนาเปนคูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  

โดยไดรับการ นับ นุนจากผูใ ญใจดีน่ันคือ กองทุนพัฒนา ือ่ปลอดภัยและ ราง รรค 

ภายใตโครงการกลไกเฝาระ งั ือ่ในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  4 ภาค

คำนำ
“ไมวาเขาจะเปนความหลากหลายทางเพศ คนพิการ ผูกระทำผิด 

ชาติพันธุ ชนเผาพื้นเมือง เด็ก ผูหญิง และคนที่ถูกทำใหเปน
ชายขอบของสังคม เขาเหลานั้นควรไดรับการนำเสนอผานสื่อ

อยางเคารพซึ่งกันและกัน”
 ทางคณะผูจัดทำคูมือฯ และมูลนิธิเครือขายเพ่ือนกะเทยเพ่ือ ทิธิมนุ ยชน ไดลงพ้ืนท่ี 

4 จัง ดัใ ญ จาก 4 ภูมิภาคของประเท ไทย อันประกอบด ย จัง ดัชลบุรี (ภาคกลาง) 

จัง ัดเชียงใ ม (ภาคเ นือ) จัง ัดภูเก็ต (ภาคใต) และจัง ัดขอนแกน (ภาค 

ตะ ันออกเฉียงเ นือ รืออี าน) โดยมี ื่อม ลชนทองถิ่นและเครือขายผูบริโภค ื่อ 

กลุมค าม ลาก ลายทางเพ  ร มพูดคุยแลกเปลี่ยนประ บการณ ค ามตองการ 

ประเด็นปญ า และทางออกร มกัน ผานรูปแบบกิจกรรมการมี นร มใ เกิดการเรียนรู

ซึ่งกันและกัน

 คูมือฯ น้ี เปนเคร่ืองมือ น่ึงเ มาะ ำ รับ ือ่ม ลชน ผูบริโภค ือ่ และผูท่ี นใจ ท่ีจะ 

ทำใ ผูอานได มแ นตาเพื่อที่จะเ ็นถึงประเด็นที่ละเอียดออนเรื่องค าม ลาก ลาย 

ทางเพ ใน ื่อ การอานคูมืออยางเดีย อาจจะไมไดทำใ ทานผูอานเกิดค ามเขาใจได 

อยางทันที ดังนั้น เราอยากเชิญช นใ ผูอานไดลองฝกปฏิบัติ เมื่อทานดู ื่อ รือเมื่อ 

ผลิต ื่อตาง ๆ จะทำใ ทานเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 ขอใ ทานมีค าม ุข และเพลิดเพลินกับพื้นที ่การเรียนรูอีก นึ ่งแ ง จาก 
“คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ ” เลมนี้

มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน 



 ในยุคปจจุบันที่การ ื่อ ารของคนใน ังคมนั้น ามารถเปนไดทั้งผูบริโภค ื่อและ 

ผูผลิต ื่อ อันเนื่องมาจากค ามกา นาทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ ทำใ มีการนำเ นอ 
ื่อที่ ลาก ลายในดานเนื้อ าและชองทางตาง ๆ ในขณะที่เทคโนโลยีมีค ามกา นา 

อยางมาก แต นึ่งในค ามทาทายของการทำงานในประเด็น ิทธิค าม ลาก ลาย 

ทางเพ กับ ื่อม ลชนนั้น คือการนำเ นอเนื้อ าผาน ื่อที่บาง นยังมีการนำเ นอ 

ภาพเ มาร ม อคติ ตีตรา และผลิตซ้ำค ามเกลียดชัง นำไป ูการเลือกปฏิบัติ 

และค ามรุนแรงอันเน่ืองมาจากค ามแตกตางทางเพ  อันเปนผลมาจากการขาดเคร่ืองมือ 

และขาดพื้นที่ในการ รางค ามเขาใจซึ่งกันและกัน ระ าง ื่อม ลชนและผูบริโภค ื่อ

 
 คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  ที่ทาน 

กำลังอานอยูขณะนี้ เริ ่มตนจากการพัฒนาตั ชี ้ ัด ื ่อในการนำเ นอประเด็น 

ค าม ลาก ลายทางเพ  โดยเครือขายเพ่ือผูบริโภค ือ่กลุมค าม ลาก ลายทางเพ  
ร มกับ ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น และกิจการ 

โทรคมนาคมแ งชาติ รือที่เราคุนเคยกันดีในชื่อยอ า ก ทช. จากนั้นเรานำมา 

พัฒนาเปนคูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  

โดยไดรับการ นับ นุนจากผูใ ญใจดีน่ันคือ กองทุนพัฒนา ือ่ปลอดภัยและ ราง รรค 

ภายใตโครงการกลไกเฝาระ งั ือ่ในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  4 ภาค

 ทางคณะผูจัดทำคูมือฯ และมูลนิธิเครือขายเพ่ือนกะเทยเพ่ือ ทิธิมนุ ยชน ไดลงพ้ืนท่ี 

4 จัง ดัใ ญ จาก 4 ภูมิภาคของประเท ไทย อันประกอบด ย จัง ดัชลบุรี (ภาคกลาง) 

จัง ัดเชียงใ ม (ภาคเ นือ) จัง ัดภูเก็ต (ภาคใต) และจัง ัดขอนแกน (ภาค 

ตะ ันออกเฉียงเ นือ รืออี าน) โดยมี ื่อม ลชนทองถิ่นและเครือขายผูบริโภค ื่อ 

กลุมค าม ลาก ลายทางเพ  ร มพูดคุยแลกเปลี่ยนประ บการณ ค ามตองการ 

ประเด็นปญ า และทางออกร มกัน ผานรูปแบบกิจกรรมการมี นร มใ เกิดการเรียนรู

ซึ่งกันและกัน

 คูมือฯ น้ี เปนเคร่ืองมือ น่ึงเ มาะ ำ รับ ือ่ม ลชน ผูบริโภค ือ่ และผูท่ี นใจ ท่ีจะ 

ทำใ ผูอานได มแ นตาเพื่อที่จะเ ็นถึงประเด็นที่ละเอียดออนเรื่องค าม ลาก ลาย 

ทางเพ ใน ื่อ การอานคูมืออยางเดีย อาจจะไมไดทำใ ทานผูอานเกิดค ามเขาใจได 

อยางทันที ดังนั้น เราอยากเชิญช นใ ผูอานไดลองฝกปฏิบัติ เมื่อทานดู ื่อ รือเมื่อ 

ผลิต ื่อตาง ๆ จะทำใ ทานเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 ขอใ ทานมีค าม ุข และเพลิดเพลินกับพื้นที ่การเรียนรูอีก นึ ่งแ ง จาก 
“คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ ” เลมนี้

มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน 
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1การดำเนินการ
ของสื่ออยางไร? 
ใหใคร ๆ ก็ Happy



คูมือนี้เหมาะกับใคร?
สนับสนุนสื่อใหนำเสนอประเด็น

ความหลากหลายทางเพศที่เคารพ ไมลดทอนคุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ผูบริ าร กองบรรณาธิการ
ใ ค าม ำคัญ กำ นด 
นโยบายองคกรที่ตระ นัก
ถึงมิติเพ ภา ะ เพ ิถี และ
ิทธิมนุ ยชนของบุคคลที่มี

ค าม ลาก ลายทางเพ

นับ นุนใ บุคลากร
มี นร มในกระบ นการ
เรียนรูประเด็นเพ ภา ะ 
เพ ิถี และค าม ลาก ลาย 
ทางเพ

พัฒนา ักยภาพ ื่อม ลชน
ในระดับปฏิบัติการ
และ ื่อม ลชนรุนใ ม
ใ มีค ามรู ค ามเขาใจ
ประเด็นเพ ภา ะ เพ ิถี 
และค าม ลาก ลาย
ทางเพ

ราง รรคเนื้อ า
ที่ รางค ามรู 
ค ามเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ย กับประเด็นเพ ภา ะ
เพ ิถี และค าม ลาก ลาย 
ทางเพ

องคกรสื่อมวลชน

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ16



ตระ นักในค ามเปนผูบริโภคที่ตื่นตั
เกี่ย กับประเด็นเพ ภา ะ เพ ิถี
และค าม ลาก ลายทางเพ

พัฒนาค ามคิดเชิง ิพาก
และทัก ะการรูเทาทัน ื่อ

ใ ค าม ำคัญกับเพ ภา ะ เพ ิถี 
และ ิทธิมนุ ยชนของบุคคลท่ีมี
ค าม ลาก ลายทางเพ

มีบทบาท และมี นร ม 
ในเครือขายทาง ังคม 
เพื่อเฝาระ ัง และ 

ตร จ อบการนำเ นอเกี่ย กับ
ประเด็นเพ ภา ะ เพ ิถี 
และค าม ลาก ลายทางเพ  
ของ ื่อตาง ๆ

เครือขายผูบริโภค

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ 17



Gender

เริ่มตนงาย ๆ ดวยคำที่ถูกตอง
คำวา “เพศ” ทุกวันนี้ ไมไดยึดโยงเพียงแคเพศที่เปนอวัยวะรางกาย 
หรือเพศตามคำนำหนาชื่อ แตยังมีคำที่ใชเรียกบุคคลที่ไมไดแสดงออก 

เปนหญิงหรือชายตรงตามเพศกำเนิดเกิดขึ้นมากมาย 
เชน เกย กะเทย ทอม ดี้ หญิงขามเพศ ชายขามเพศ เปนตน 

 เราจึงตองทำค ามเขาใจแน คิดเรื่องเพ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่ซับซอนก าคำ า 

“เพศ” ที่เรารูจักใน ังคมไทย ซึ่งตางจากคำในภา าอังกฤ ที่มีอยู ลายคำ เชน Sex 

ท่ี มายถึงเพ ทางรางกาย Gender ท่ีแปลเปนไทย าเพ ภาพ เพ ภา ะ รือเพ ภา ะ 
และ Sexuality รือ Sexual Orientation ที่ มายถึงเพ ที่เกี่ย ของกับกามารมณ 

ค ามรู ึกดึงดูด อารมณปรารถนาทางเพ  รือค ามรักใครชอบพอ มักแปลเปนไทย 

า “เพศวิถี” เราจึงตองพิจารณาเพ ทางรางกาย รีระ (Sex) เพ ท่ีเปนบทบาททาง งัคม 
(Gender) และเพ ในทางกามารมณ เพ ัมพันธ และอารมณค ามรู ึก (Sexuality 

รือ Sexual Orientation)

Sex

Sexuality

Sexual 

Orientation

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ18



แลวจะเรียกบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ

วาอยางไรดี?
หากเนื้อหาที่จะนำเสนอจำเปนตองใสอัตลักษณของบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ และผูนำเสนอมีความไมแนใจ 
ก็ควรสอบถามผูใหขอมูลที่เปนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น 
วาเขาตองการที่จะใหนำเสนอตัวเขาอยางไร หรือเขานิยามตัวเขาอยางไร

 แตถาเนื ้อ าที ่จะนำเ นอไมเกี ่ย ของกับประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  

ก็ไมจำเปนตองใ ร นิยมทางเพ  อัตลัก ณของบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  

เพียงแคเรียกเขาดวยชื่อของเขาก็พอ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ 19



คำศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางเพศ

รสนิยมทางเพศ
(Sexual Orientation)

พื้นฐานค าม นใจ ค ามดึงดูดทางเพ  
ของบุคคลที่มีตอบุคคลที่เปนเพ เดีย กัน 
รือเพ ตรงขาม 

อัตลักษณทางเพศ
(Gender identity)

ค ามรู ึกภายในของบุคคลเกี่ย กับ
เรื่องเพ ของตนเอง ซึ่งอาจจะ
อดคลอง รือตรงกันขามกับเพ กำเนิด

ของตนเอง โดยอัตลัก ณทางเพ  
ไมไดมีเพียงแคชายและ ญิง 

การแสดงออกทางเพศ
(Gender expression)

การแ ดงออกใ อดคลองกับอัตลัก ณ
ทางเพ ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่ง นใ ญ
จะแ ดงออกผานการแตงกาย 
รือลัก ณะทางกายภาพ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ

เปนคำที่ใชในการเรียกร มบุคคล
ที่นิยามตนเอง าเปน เล เบี้ยน เกย 
คนขามเพ  คนรัก องเพ  คนเพ กำก ม 
และกลุมอื่น ๆ เปนตน

เลสเบี้ยน  
(Lesbian)

บุคคลที่เปนผู ญิง และมีร นิยมทางเพ
ที่ชื่นชอบในบุคคลที่เปนผู ญิง

เกย (Gay)
บุคคลที่ชื่นชอบในบุคคลที่มีอัตลัก ณ
ทางเพ  และร นิยมทางเพ ตรงกับตนเอง 
โดยในบริบทของ ังคมไทยจะเขาใจ าเกย
คือบุคคลที่นิยามอัตลัก ณทางเพ
ของตนเอง าเปนชาย และมีค ามชื่นชอบ 
และร นิยมทางเพ กับชาย

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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คนรักสองเพศ 
(Bisexual)
บุคคลที่มีร นิยมทางเพ ทั้งที่ชอบ
เพ เดีย กัน และเพ ตรงกันขาม
กับตนเอง

คนที่มีเพศกำกวม 
(Intersex)

บุคคลที่มี รีระทางเพ  รือแบบโครโมโซม 
ที่มีลัก ณะกำก ม ไมตรงกับ รีระชาย
รือ ญิง รืออาจจะมีลัก ณะทั้งชาย 

และ ญิง โดยผูที่ ามารถ ินิจฉัยได
จะเปนบุคลากรทางการแพทย

คนขามเพศ 
(Transgender)
บุคคลที่มีการแ ดงอัตลัก ณทางเพ
ตรงขาม และแตกตางไปจากเพ กำเนิด 
ของตนเอง

ผูหญิงขามเพศ
(Transwoman) 
บุคคลที่มีเพ กำเนิดเปนชาย แตใชชี ิต
และแ ดงออกอัตลัก ณทางเพ ของตนเอง
ตรงขามกับเพ กำเนิด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง/ 
ไมเปลี่ยนแปลง รางกาย ฮอรโมน 
รือผาตัดแปลงเพ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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ผูชายขามเพศ
(Transman) 
บุคคลที่มีเพ กำเนิดเปน ญิง แตใชชี ิต
และแ ดงออกอัตลัก ณทางเพ ของตนเอง
ตรงขามกับเพ กำเนิด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง/
ไมเปลี่ยนแปลง รางกาย ฮอรโมน 
รือผาตัดแปลงเพ

เควียร (Queer)
เปนการใชคำที่กลุมคนรุนใ ม 
ซึ่งเปนบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  
นำมาใชเพื่ออธิบายอัตลัก ณทางเพ  
ร นิยมทางเพ ของตนเอง ที่แ ดงใ เ ็นถึง
ค ามไมมีกรอบในการเขามากำ นด
เกี่ย กับเรื่องเพ  

นอนไบนารี่ 
(Non-Binary)
เปนคำ ัพทที่ใชเพื่อทำใ เ ็น าอัตลัก ณ
ทางเพ  และ/ รือการแ ดงออกทางเพ  า 
อยูนอกเ นือการจัด ม ดเรื่องเพ ที่มีเพียงแค
เพ ชายและเพ ญิง นอกจากนี้ยังเปนคำที่
ทลายการจัดระเบียบบุคคลที่มีค าม ลาก ลาย
ทางเพ าจะตองดำรงชี ิต มีแน ปฏิบัติที่ใ  
อดคลองกับเพ ญิง รือเพ ชายเทานั้น 

แปลและเรียบเรียงโดย 
อัจฉราภรณ ทองแฉลม

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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คำไหนควรใช คำไหนไมควรใช
คำตีตรา สรางอคติดานลบ สรางความรุนแรงผานภาษา 

และละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  

• รวบชาย ื่น ลวง ด.ช. 11 ขวบ 
 ตระเวนตุยขามจัง วัด

• รวบชาย ื่น ลวง ด.ช. 11 ขวบ     
 ตระเวนขมขืนขามจัง วัด

• นางเอกชื่อดังใ ัมภา ณ ลายคน    
 ชมวาเลนเ มือนมากจนไมแนใจวา
 เปนผู ญิง รือเปลา

มีนัยยะวาเพศอื่น ๆ เปนสิ่งที่ผิดปกติ แปลกประหลาด

การตีตราเพศอื่น ๆ วาเปนของเทียมของปลอม

ตุย

ขมขืน

ลวงละเมิดทางเพศ

• ตร.จับกะเทยทาแพแ บ 
 ลอก นุมจีนชมเมือง
 แถมชิมถั่วดำ แลวชิงทรัพย นี

• นางเอกชื่อดังใ ัมภา ณ ลัง ลายคน  
 ชมวาเลนเ มือนมากจนไมแนใจวา
 เปนผู ญิงแท รือเปลา

• ตร.จับกะเทยทาแพแ บ      
 ลอก นุมจีนชมเมือง
 ขมขืน แลวชิงทรัพย นี

ถั่วดำ
ขมขืน

ลวงละเมิดทางเพศอัดถั่วดำ

ชายจริงหญิงแท

ชายปกติ/หญิงปกติ

ชาย, หญิง

คนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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• ผูนำไคโรฟนธง! พฤติกรรมเบี่ยงเบน   
 ทางเพศ คืออาชญากรรมของ      
 ซาตานตอมวลมนุ ยชาติ 

• ผูนำไคโรฟนธง! ความ ลาก ลาย    
 ทางเพศ คืออาชญากรรมของ      
 ซาตานตอมวลมนุ ยชาติ

• ชาวเพศที่ ามของปากี ถาน      
 เรียกรองการยอมรับใน ังคม     
 ลังทนทุกขทรมานเพราะ ังคมตอตาน

• กลุมบุคคลที่มีความ ลาก ลายทางเพศ
 ของปากี ถานเรียกรองการยอมรับใน ังคม  
 ลังทนทุกขทรมานเพราะ ังคมตอตาน

แสดงถึงความไมเทาเทียมทางเพศ

การจัดลำดับความสำคัญของเพศ

เปนความผิดปกติ

การตีตราวาเพศอื่นที่ไมใชชาย หญิง

เพศที่สาม

สาวประเภทสอง
กลุมบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ

วิปริตทางเพศ

เบี่ยงเบนทางเพศ
ความหลากหลายทางเพศ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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• ี ัน ันเกณฑท าร!      
 ผูชายนะยะ-พระ-พอลูกออน

• ี ัน ันเกณฑท าร!
 กะเทย-พระ-พอลูกออน

• บรูไนยกเ นโท ประ าร
 ชายรักรวมเพศ ลังถูกตาน
 จากกระแ ังคมโลก

• บรูไนยกเ นโท ประ าร
 ชายรักชาย/คนรักเพศเดียวกัน     
 ลังถูกตานจากกระแ ังคมโลก

สื่อถึงความหมกมุนในกามารมณ

ผูชายนะยะ ไมปาเดียวกัน

คนขามเพศ

แตวแตว

ผูหญิงมีงู

นองเตย

กะเทย

ชาวดอกไม
ประเทือง

รักรวมเพศ

คนรักเพศเดียวกัน

คนรักเพศเดียวกัน

คนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ

ตุดซี่ 

ตุดตู

คนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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• คนโ ดตายเรียบ!!! เผยคลิป ินาที    
 “กะเทยหัวโปก” โดนแฟน   
 ทำเซอรไพร  เลนเอาอิจฉากัน     
 ทั้งประเท

• คนโ ดตายเรียบ!!! เผยคลิป ินาที    
 “นองที่มีความหลากหลายทางเพศ”
 โดนแฟนทำเซอรไพร       
 เลนเอาอิจฉากันทั้งประเท  

เสียดายของ เลนดนตรีไทย

ฟนดาบ

ไมมีคำแทน ไมควรใช และตองเลิกใช

หัวโปก คนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ

ฉิ่งฉับ

ตีฉิ่ง

มนตรักฟกทองบด

ฟาเหลืองที่เหมืองทอง

ฟาเหลืองที่เมืองทอง

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ 27



กรณีศึกษา



กรณีศึกษา 1

ชื่อคลิป “ทุบโตะขาว: นาทีเกยโหดยิงหนุม 18 คนรัก
แคนสูบเงินลานปนใจหญิงแท-พอเศราเสียลูกคนเดียว”

 คำที่ไมค รใช ในพาด ั ขา นี้คือ: นาทีเกยโหดยิงหนุม 18 

คนรัก แคน ูบเงินลานปนใจหญิงแท-พอเ ราเ ียลูกคนเดีย

 คลิปขา นี ้ผลิตซ้ำภาพค ามรุนแรงของกลุมเกยใชคำ 

พาด ั ขา โดยใชคำ า “หญิงแท” เปนการตีตราเพ อื่น ๆ 

าเปนของเทียมของปลอม มีนัยยะ าเพ อื่น ๆ เปน ิ่งที่ 

ผิดปกติ แปลกประ ลาด

 ากเปล่ียน “นาทีเกยโ ดยิง นุม 18 คนรัก แคน บูเงินลาน 
ปนใจหญิง-พอเ ราเ ยีลูกคนเดีย ” นาจะไดใจค ามเ มือนเดิม 
และเคารพ ิทธิมนุ ยชนอีกด ย

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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กรณีศึกษา 2

ชื่อคลิป “ที่นี่ Thai PBS: 
สื่อเสนอขาว กะเทยเกณฑทหาร” 

 ขา น้ีเปนตั อยางของการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลาย 

ทางเพ  ที่ไมใชการตีตรา รางภาพจำ รือผลิตซ้ำ บุคคลที่มี 

ค าม ลาก ลายทางเพ ในเชิงลบ พาด ั ขา ใชคำตรงไป 

ตรงมา เขาใจงาย ไมลอเลียน รือดูถูก เนื้อ าของขา พูดถึง 

การที ่ ื ่อไปทำขา กะเทยที่จะตองไปเกณฑท ารค รจะ 

นำเ นอขา นี้อยางไร มีการใชคำ า “กะเทย” และ “บุคคล 

ที่มีความ ลาก ลายทางเพศ” 

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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กรณีศึกษา 3

ชื่อคลิป “ตนเหตุดรามา พลากุง! เหยียดเพศ? 
ในศึก 12 ราศี”

 จากกรณีการออกอากา เนื้อ าที่มีการลอเลียนบุคคล 

ที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  ในรายการ “ ึก 12 รา ี” 

เทป ันที่ 22 กันยายน 2562 โดยแขกรับเชิญ คุณพลากุง 

รชาติ ธรรม ิจินต ใชคำ า “ฟาเ ลืองที่เมืองทอง” และ 

“รถไฟฟา าย ีเ ลือง” งผลกระทบตอผูถูกกระทำและ 

ังคม ทั้งทางตรงและทางออม เนื่องจากการลอเลียนบุคคล 

ท่ีมีค าม ลาก ลายทางเพ ผาน ือ่ในเชิงตลกขบขัน เปน น่ึง 
ในการ รางภาพลัก ณเชิงลบ อันนำไป ูการเ มาร ม อคติ 

การเลือกปฏิบัติตอกลุมคนที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  

และอาจนำไป ูค ามเขาใจผิด ค ามขัดแยง และพฤติกรรม 

ค ามรุนแรงใน ังคม

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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2
ตัวชี้วัดสื่อ ฉบับพกพา
รูเทาทันและรูรอบสื่อ 
ดวยตัวเอง



ตัวชี้วัดสื่อ ฉบับพกพา
รูเทาทันและรูรอบสื่อ ดวยตัวเอง

 ตัวชี้วัด ื่อเกี่ยวกับความ ลาก ลายทางเพศ ประกอบดวย 3 ดาน คือ ตัวชี้วัด 
ดานองคกร ื่อ ตัวชี้วัดดานการดำเนินการผลิต ื่อ และตัวชี้วัดดานเนื้อ า ในคูมือนี้จะ 
นำเ นอตัวชี้วัดที่ ำคัญ 14 ตัวชี้วัด จากทั้ง มด 31 ตัวชี้วัด ผูอาน ามารถรวมกัน 
เฝาระวังการปฏิบัติการนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศใน ื่อ โดยการทำ 
การประเมินและวิเคราะ ไดดวยตัวเอง

ดานองคกร
ผูใช: ผูประกอบการดานสื่อ, 
องคกรกำกับดูแลสื่อ และองคกรวิชาชีพสื่อ

1. องคกร ื่อมีนโยบายที่ชัดเจนและเปนมิตรกับบุคคลที่มีความ
 ลาก ลายทางเพศ เชน นโยบาย งเ ริมความเทาเทียม
 ทางเพศในองคกร กรอบจริยธรรมในการดำเนินงานที่เนน
 ความเทาเทียม

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

ากมี นโยบาย คือ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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2. มีรูปแบบการ รางความรู  ความเขาใจแกบุคลากร เชน 
 การอบรม กิจกรรม ร ือการดำเนินการตามนโยบาย  
 เ ริม รางศักยภาพ เปนตน

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

ากมี รูปแบบ คือ

3. ภาพแวดลอมและ ังคมในองคกรเปนมิตรกับบุคลากรที่มี
 ความ ลาก ลายทางเพศ

ากมี ภาพแวดลอม คือ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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ดานการผลิตสื่อ
ผูใช: บุคลากรในองคกรสื่อ ผูบริโภคเครือขาย 
ความหลากหลายทางเพศ และผูบริโภคอื่น ๆ

4. บรรณาธิการ โปรดิ เซ ร ผูเขียนบทมีกระบ นการตร จ บ  
 เนื้ าที่นำเ น เกี่ย กับค าม ลาก ลายทางเพ ที่ชัดเจน  
 มีมาตรฐาน กระตุนใ บุคลากรนำเ น ประเด็นและเนื้ า  
 เกี่ย กับค าม ลาก ลายทางเพ ในเชิงบ กและ ราง รรค

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

หากมี กระบวนการ คือ

5. มีแน ทาง/คูมื การปฏิบัติต บุคคลที่มีค าม ลาก ลาย 
 ทางเพ ในฐานะแ ลงขา  แ ลงข มูล รื นักแ ดงที่
 เทาเทียมกับบุคคล ื่น ๆ เพื่ ลีกเลี่ยงการเลื กปฏิบัติต
 บุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

หากมี แนวทาง คือ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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6. บุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ ที่เปนแ ลงข มูล าง ิง 
 (Key Reference) ในมิติ ื่น ๆ มากก าการเปนแ ลงข มูล
 าง ิงประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ เทานั้น เชน เปน 
 แ ลงข มูล าง ิงดานเ ร ฐกิจ ังคม การเมื ง า นา 
 ิทยา า ตรและเทคโนโลยี กี า เปนตน 

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

หากมี มิตินั้น คือ

7. ใ ค าม ำคัญกับข ค รระมัดระ ังต ิทธิข งบุคคลที่มี 
 ค าม ลาก ลายทางเพ  รื การผลิตซ้ำ ราง คติ ภาพ
 ตั แทน เชน นำเ น ท มที่ดู า  ช บทำตั กราง เพื ่  
 แ ดงค ามแข็งแรง รื ผู ญิงขามเพ ทุกคนต งเปนคน ย  
 รัก ยรักงาม รื ยก าผู ญิง เปนตน

หากมี ตัวอยาง คือ 

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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ดานเนื้อหา
ผูใช: ผูผลิตสื่อ ผูบริโภคเครือขาย 
ความหลากหลายทางเพศ และผูบริโภคอื่น ๆ

8. มีการปรึก า แลกเปลี่ยนค ามคิดเ ็นกับเครื ขายผูเชี่ย ชาญ  
 ทั้งแบบเปนทางการ รื ไมเปนทางการในกระบ นการก น
 ผลิต ผลิต และ ลังผลิต ื่

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

หากมี เครือขายนั้น คือ 

9. ัด นข งบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ ในเนื้ า ื่
 มีค ามเทาเทียมกับเพ ื่น ๆ

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

หากมี ตัวอยาง คือ 

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ38



10. เนื้ าที่ปรากฏใน ื่ เกี่ย กับค าม ลาก ลายทางเพ มี
 มากก ามิติเรื่ งเพ  เชน มิติทาง ังคม ัฒนธรรม า นา 
 เ ร ฐกิจ การเมื ง ทิยา า ตรและเทคโนโลยี กี า เปนตน

ตัวชี้วัด ประเมิน

มี ไมมี

11. เนื้ าที่ปรากฏใน ื่  เกี่ย กับค าม ลาก ลายทางเพ  
 นำเ น ข เท็จจริงที่ ลาก ลาย และ ราง รรคมากก า 
 เนื้ าเรื่ งปญ า ุขภาพ พฤติกรรม ค ามแปลกประ ลาด 
 าชญากรรมข งกลุมบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ   
 เพียงเทานั้น

หากมี เนื้อหานั้น คือ 

หากมี มิตินั้น คือ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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ตัวชี้วัด ประเมิน

13. นำเ นอเนื้อ าที่เกี่ย ของกับอัตลัก ณทางเพ ที่ไมเชื่อมโยง 
 กับเนื้อ า ื่อ เชน มีการนำเ นอถึงอัตลัก ณทางเพ ใน 
 เน้ือ าขา อุบัติเ ตุรถชน ซ่ึงอัตลัก ณทางเพ ไมไดเก่ีย ของ
 กับการเกิดอุบัติเ ตุรถชน เปนตน

หากมี เนื้อหานั้น คือ 

14. นำเ นอเกี่ย กับ ิทธิของบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทาง
 เพ  เชน ิทธิมนุ ยชน ิทธิค าม ลาก ลายทางเพ

หากมี เนื้อหานั้น คือ

12. นำเ นอเนื้อ าที่มีมายาคติทางเพ  และภาพเ มาร ม
 ของกลุมบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  เชน บุคคลที่มี 
 ค าม ลาก ลายทางเพ เปนคนที่มีค ามผิดปกติทางจิต 
 และพฤติกรรม รักรุนแรง อารมณรุนแรง มกมุนเรื่องเพ  
 การเปนตั ตลก การรัก ยรักงาม มีค าม ามารถพิเ

หากมี เนื้อหานั้น คือ

มี ไมมี

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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บันไดสูสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

 0–2 คะแนน สื่อที่ไมเปนมิตรตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 ค รปรับปรุงอยางเรงด น มีการปฏิบัติและนำเ นอเก่ีย กับประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  ในแน ทางท่ีไมเ มาะ ม ค รปรึก าเครือขายผูเช่ีย ชาญเร่ืองค าม ลาก ลาย 
ทางเพ มาใ คำแนะนำโดยทันที

 3–5 คะแนน สื่อที่ควรปรับปรุง
 ค รปรับปรุง เน่ืองจากยังขาดค ามรู ค ามเขาใจในการปฏิบัติและนำเ นอเก่ีย กับ 
ประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ อยู ค รปรึก าเครือขายผูเช่ีย ชาญเร่ืองค าม ลาก ลาย 
ทางเพ มาใ คำแนะนำ

 6–8 คะแนน สื่อที่เริ่มตนใหความสำคัญกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ
 เริ่มใ ค าม ำคัญกับการปฏิบัติและนำเ นอเกี่ย กับประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  แตยังตองทำค ามเขาใจ เรียนรู และพัฒนาอีกมาก

 9–11 คะแนน สื่อที่มีความละเอียดออนกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ
 เขาใจ มีค ามละเอียดออนในการปฏิบัติและนำเ นอเก่ีย กับประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  ากตั้งใจพัฒนาตอไปจะ ามารถเปน ื่อปลอดภัยและ ราง รรคไดในเร็ ัน

 12–14 คะแนน สื่อที่เปนมิตรตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 มีคุณภาพ ปลอดภัย และ ราง รรค ามารถปฏิบัติและนำเ นอเกี่ย กับประเด็น 
ค าม ลาก ลายทางเพ ไดอยางดีเยี่ยม เปนแบบอยางและเผยแพรแน ทางปฏิบัติ 
และนำเ นอใ กับ ื่ออื่น ๆ ได

0 (VALUE) 3 (VALUE) 6 (VALUE) 9 (VALUE) 12 (VALUE)

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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3
กลไกการเฝาระวัง
การปฏิบัติ การนำเสนอ
ประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศ



กลไกการเฝาระวัง
การปฏิบัติ การนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ

องคกรสื่อ 
บุคลากรสื่อ

ภาคีผูบริโภคองคกรกำกับสื่อ, 
องคกรวิชาชีพสื่อ 
ภาคสวนวิชาการ

ตัวชี้วัดสื่อ

เฝาระวังประเมินผล

ตัวชี้วัดสื่อ

สื่อ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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 กลไกการเฝาระวังการปฏิบัติ การนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศ 

โดยใชตัวชี้วัด ื่อเปนเครื่องมือในการประเมินผลและเฝาระวังการนำเ นอของ ื่อ 

โดยมี 3 เ า ลัก ของกลไกนี้ คือ

 1. องคกรส่ือ บุคลากรส่ือ ทำ นาท่ีผลิต ือ่ใ ผูบริโภค โดยใชตัวช้ีวัด ือ่เปนเคร่ืองมือ  
  ในการประเมินผลการทำงานของตนในทุกชวงการผลิต ื่อ ไดแก ขั้นตอนกอน 
  การผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนการผลิต (Production) และ ลังการผลิต  
  (Post-Production) โดยไดรับการตรวจ อบและเฝาระวังจากภาคีผูบริโภค ท้ังยัง  
  ถูกควบคุมโดยองคกรกำกับ ื่อ, องคกรวิชาชีพ ื่อ และภาค วนวิชาชีพ

 2. ภาคีผูบริโภค เปนผูบริโภค ือ่จากการผลิตขององคกร ือ่และบุคลากร ือ่ทำ นาท่ี  
  ตรวจ อบ เฝาระวังการนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศของ ือ่ โดยใช 
  ตัวชี้วัดเปนคูมือในการตรวจ อบเฝาระวัง

 3. องคกรกำกับสื่อ, องคกรวิชาชีพสื่อ และภาคสวนวิชาการ ทำ นาที่ควบคุม 

  2 เ า ลักแรก คือ ควบคุมการประเมินผล การนำเ นอประเด็นความ ลาก ลาย 
  ทางเพศขององคกร ื่อ บุคลากร ื่อ โดยใชตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการทำงาน 
  ของกลไก และควบคุมการบริโภค ือ่ การเฝาระวังของภาคีผูบริโภคดวยเคร่ืองมือ 
  คือตัวชี้วัด ื่อ  

 ดังน้ัน โครง รางกลไกการเฝาระวังการปฏิบัติ การนำเ นอประเด็นความ ลาก ลาย 

ทางเพศจึง รุปไดวา “ตัวชี้วัดสื่อ” คือเครื่องมือ ำคัญของกลไกในทุกกระบวนการ 

ทำงานของ 3 เ า ลัก คือ องคกร ื่อ บุคลากร ื่อ, ภาคีผูบริโภค และองคกร 
กำกับ ือ่, องคกรวิชาชีพ ือ่ และภาค วนวิชาการ โดยผูจัดทำโครงการมี มุด มาย ลัก 
คือตองการใ กลไกการเฝาระวังของภาคีผูบริโภค และการประเมินผลขององคกร ื่อ 

และบุคลากร ือ่ เปนกลไกการทำงานท่ีเขมแข็งดวยกระบวนการของตนมากกวาการพ่ึงพา 
การกำกับดูแลขององคกรกำกับ ือ่, องคกรวิชาชีพ ือ่ และภาค วนวิชาการ ซ่ึงแ ดงถึง 
ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลของตัวชี้วัด ื่อ และการทำงานรวมกันอยางเขมแข็ง

ขององคกรผลิต ื่อ และภาคีผูบริโภค

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
ความหลากหลายทางเพศ 45





4
กระบวนการเฝาระวัง
การปฏิบัติ การนำเสนอ
ประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศ 



 แผนผังขางตนคือการอธิบายกระบวนการเฝาระวังการปฏิบัติ การนำเ นอประเด็น 

ความ ลาก ลายทางเพศผาน ื่อโดยผูบริโภค ภายใตการกำกับควบคุมดูแลขององคกร 
กำกับ ื่อ, องคกรวิชาชีพ ื่อ และภาค วนวิชาการ เปน วน นึ่งในกลไกการเฝาระวัง

การปฏิบัติ การนำเ นอประเด็นความ ลาก ลายทางเพศ

กระบวนการเฝาระวัง
การปฏิบัติ การนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ

ภาคีผูบริโภค องคกรกำกับ ื่อ

องคกรวิชาชีพ ื่อ

ภาค วนวิชาการ

ื่อ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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 กลไกการเฝาระวังของผูบริโภคท้ัง 8 ขอ ทำใ การเฝาระวังเกิดผล มัฤทธ์ิเปนรูปธรรม 
รางความตระ นักรูและการเปลี่ยนแปลงในการนำเ นอประเด็นความ ลาก ลาย 

ทางเพศขององคกร ื่อและบุคลากร ื่อโดยมีเครื่องมือ ำคัญคือตัวชี้วัด ทั้งนี้ ผูบริโภค 

ไมจำเปนตองใชครบท้ัง 8 กลไก อาจเพียงบริโภค ือ่อยางเทาทันโดยปรับใชจากตัวช้ีวัด 

ในการเฝาระวังก็ ามารถทำไดเชนกัน

บริโภค ื่อ

ประเมินผาน
ตัวชี้วัด

รวบรวม
อยางเปนระบบ

รางฐานขอมูล

นำเ นอตอ
าธารณะ

นำเ นอตอผูผลิต ื่อ
องคกรกำกับ ื่อ, องคกรวิชาชีพ ื่อ

1
5

6

7

84

เก็บขอมูล ื่อ
2

วิเคราะ ผานฐาน ิทธิ
และความ ลาก ลาย
ทางเพศ

3

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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ภาคีเครือขาย
ความหลากหลายทางเพศ



ภาคีเครือขาย
ความหลากหลายทางเพศ

ภาคเหนือ

กลุม ีแคป 
08 9555 7042 
(คุณท็อป)

กลุมเอ็มโก ัยนคร 
06 1808 1668 
(คุณอะตอม)

โครงการ ราง รรค
อนาคตเยา ชน 
08 8260 7203 
(คุณเจี๊ยบ)

มูลนิธิเอ็มพลั  
08 1595 4994

ูนยบริการที่เปนมิตร 
น้ำก าน ีรุง  
08 4916 2497 
(คุณวิ กี้)

ูนย ุขภาพแครแมท 
0 5200 5458, 
08 6910 2570 
(คุณแร็ปเตอร)

น ยงาน 
Life Skills Thailand 
08 1423 2281 
(คุณเมย)

องคกร Rainbow dream group
08 6190 6309, 09 9293 7979  (คุณมีน)

ชมรมฟา ีม ง 
บางระกำ พิ ณุโลก 
08 7316 9117 
(คุณ ุวิมล)

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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ภาคใต

กลุมนราฟา ีรุง 
08 1798 6066 
(คุณชัย)

กลุมพะยูน รีตรัง 
08 5888 9433 
(คุณเจ ิกา)

กลุมมรกตอันดามัน 
08 9297 0177 
(คุณวิจิตร)

กลุม กาย ีม งพัทลุง 
08 3653 2062 
(คุณภูริทัด)

กลุม อยใ ญ ไขแดง 
ุรา ฎรธานี 

09 4578 8735 
(คุณทวารัตน)

กลุม M-moon 
นคร รีธรรมราช 
09 8074 2007 
(คุณดามพ)

กลุม M-Phuket  
Baoon11@hotmail.com 
(คุณบอลลูน)

โครงการ M 
รอบคอบ ตอบ OK 
08 9878 9224 
(คุณเจะมู ะมัด)

ราน นัง ือ บูคู 
ปตตานี 
08 5489 6469

โรงพยาบาล 
พร มพิราม 
06 3145 6491 
(คุณ มอแม็ค)

มาคมฟา ีรุง
แ งประเท ไทย 
ำนักงาน าขาภูมิภาค

ทะเลใต จัง ัด งขลา 
08 3653 2062 
(คุณภูริทัต)

อันดามันพา เ อร 
ภูเก็ต 
08 4848 7963 
(คุณวิกกี้)

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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กลุมทำทาง 
08 9686 9110 
(คุณนุม) 
08 5324 6482 
(คุณชมพู) 

ชมรมเลดี้บอย 
พร มพิราม 
08 3411 6071

บางกอกเรนโบ  
08 1921 9746 
08 9039 1918
(คุณออ) 

เครือขาย ขุภาพ
และโอกา  
(HON) 
0 3842 5808 
(คุณทิด)

มาคมฟา ีรุง
แ งประเท ไทย 
ูนยนคร รรค 

09 1031 3773 
(คุณตนน้ำ)

มาคมฟา ีรุง
แ งประเท ไทย 
08 5139 3688 
(คุณเมี๊ยว)

กลุมโรงน้ำชา 
08 1445 0163 
(คุณดาว)

มูลนิธิเอ็มพลั  
พิ ณุโลก 
08 8282 4421 
(คุณทศพร)

คลินิกแทนเจอรีน 
09 8516 4562 
(คุณรีนา)

มูลนิธิซิ เตอร 
0 3303 5367 
(คุณดอย)

ายรุงราชบุรี 
09 0963 5060 
(คุณโอม)

มูลนิธิเครือขาย
ครอบครั
08 9481 0972
(คุณใหม)

มูลนิธิเพื่อน
พนักงานบริการ 
0 2632 9501, 
08 7039 2583 
(คุณตี๋)

มูลนิธิธีรนาถ 
กาญจนอัก ร 
08 1423 6896 
(คุณเล็ก)

มูลนิธิเดอะพอ  
โฮมเซ็นเตอร 
08 6372 9789 
(คุณลักซ) 
09 5761 4999 
(คุณเอก)

United Nations 
Development 
Programme 
(UNDP) 
0 2304 9100 
ตอ 1746   

Love Pattaya
08 7909 6203 
(คุณหยิน)

FTM Guidebook 
Thailand 
09 8623 9195 
(คุณมุข)

ภาคกลางและภาคตะวันออก

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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มูลนิธิ ุขภาพ ราง
ค ามเขาใจผู ญิงฯ 
0 2525 4922 - 23 

กลุมกุ ลาบ ีรุง 
08 5497 5063, 
09 1131 7259

กลุมฟา างที่ริมโขง 
08 0149 4136 
(คุณเป)

กลุมเยา ชน ีขรภูมิ 
08 1967 8259
(คุณไก)

กลุม อแก ีรุง 
มุกดา าร
08 0571 8540 
(คุณเจนนี่)

กลุม Boy Friend 
08 0409 9966 
(คุณโอปอล)

กลุม M-FRIENDS 
อุดรธานี 
09 3396 9458 
(คุณชัชพงศ)

กลุม M-REACH 
ขอนแกน 
08 1058 9954 
(คุณนครินทร)

มาคมฟา ีรุง
แ งประเท ไทย 
ูนยอุบลราชธานี 

08 6874 0528 
(คุณณัฐชนนท)

อีสาน/ตะวันออกเฉียงเหนือ

พิงคกี้มังกี้เพื่อค าม ลาก ลาย
ทางเพ ประเท ไทย 
ำนักงานลพบุรี 

08 7983 3832, 09 8448 5830,
08 3636 4942

มูลนิธิเพื่อ ิทธิและ
ค ามเปนธรรมทางเพ  
(FOR-SOGI) 
08 1423 6896 
(คุณจอย)

American Jewish World 
Service (AJWS) 
08 6994 9525 
(คุณแตง)

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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สื่อกับความหลากหลาย
ทางเพศ



 อางอิงจาก “การประชุมเชิงปฏิบัติการ รางค ามเขมแข็งเครือขายผูบริโภคกลุม 
ค าม ลาก ลายทางเพ ” เมื่อ ันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ 
โอเรียนทอล ริเ อรไซต จัง ัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยการทำงานอยางใกลชิดระ าง 
มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน กับ ำนักคุมครองผูบริโภคในกิจการ 
กระจายเ ียงและโทรทั น (บ .) และ ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง 
กิจการโทรทั น และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ (ก ทช.)

 นอกจากนี้ในที่ประชุมยังไดเ นอแน ทางการดำเนินการจัดการ ปองกัน และแกไข 
ปญ าดังกลา  โดยการจัดทำแผนยุทธ า ตรการขับเคล่ือนการ รางเครือขายผูบริโภค 
ื่อ ิทยุ-โทรทั นในกลุมค าม ลาก ลายทางเพ  ดังนี้

ทำไมจึงมีคูมือเลมนี้?
องคกรสื่อมีการดำเนินการผลิตสื่อที่มีเนื้อหา

สะทอนอคติทางเพศตอบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ

ผลิตซ้ำภาพตัวแทนแกบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศในเชิงลบ

นำเสนอความรุนแรงทางเพศตอบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ
เปนเรื่องสนุก ตลก จนเปนเรื่องปกติ

ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ใชกลยุทธทางการตลาดดวยการนำเสนอ
อัตลักษณทางเพศของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ

ขาดการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายมิติ
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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 จากยุทธ า ตรขอท่ี 3 “พัฒนาคูมือการปฏิบัติ การนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  (ใน ือ่ ทิยุและโทรทั น)” จึงไดเกิดการจัดทำคูมือเลมน้ีข้ึน เพ่ือ รางค ามเขาใจ 
ระ าง ื่อที่เปนผูผลิตเนื้อ าและนำเ นอเนื้อ าเกี่ย กับประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  กับกลุมค าม ลาก ลายทางเพ ที่เปนผูถูกนำเ นอ ใ ื่อ ามารถนำเ นอ 
เนื้อ าที่เปนมิตรกับบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ ได ซึ่งไดรับทุน นับ นุนจาก 
กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรค

 โดยยึด ลักการ าด ย ทิธิมนุ ยชนใ ค าม ำคัญตอค ามเทาเทียม ค ามเ มอภาค 
ในค ามเปนมนุ ย โดยรับรอง ิทธิที่มนุ ยทุกคนติดตั มาตั้งแตกำเนิดและมีค ามเปน 
ากล ซ่ึงรัฐบาลไทยไดเขาร มใ การรับรองด ย ทำใ บุคคลในรัฐไม าจะเปนเด็ก ตรี 

ผู งูอายุ คนพิการ และผูดอยโอกา  ตลอดจนผูมีค าม ลาก ลายทางเพ ไดรับการคุมครอง 
ภายใตกฎ มาย จึงมียุทธ า ตรและนโยบายตาง ๆ ท่ีถูกออกมาใ อดคลองกับ ลักการ 
าด ย ิทธิมนุ ยชน อยางประเท ไทยที่มีแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ งชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ. . 2560-2564) มุงเนนการ รางค ามเปนธรรมและลดค ามเ ลื่อมล้ำ 

จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธ า ตร
การ รางเครือขายผูบริโภค ื่อ ิทยุ-โทรทั น
ในกลุมค าม ลาก ลายทางเพ

พัฒนาองคค ามรูเรื่อง ิทธิมนุ ยชนและ
ิทธิค าม ลาก ลายทางเพ

พัฒนาคูมือการปฏิบัติ การนำเ นอประเด็น
ค าม ลาก ลายทางเพ  
(ใน ื่อ ิทยุและโทรทั น)

พัฒนาตั ชี้ ัด ำ รับ ื่อเกี่ย กับ
องคค ามรูเรื่องค าม ลาก ลายทางเพ

1 

2 

3 

4 

5 
รางเครือขายผูบริโภคเพื่อเฝาระ ัง

การนำเ นอของ ื่อในเรื่องค าม ลาก ลาย
ทางเพ

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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ใน ังคม โดยการใ ค าม ำคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและ 
ทั่ ถึง อดคลองกับเปา มายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ของ ประชาชาติ มี ลักการ ำคัญที่ า “ไมทิ้งผูใดไวเบื้องหลัง” 
และผูท่ีอยูในกลุมชายขอบท้ัง ลาย ร มถึงบุคคลท่ีมีค าม ลาก ลายทางเพ ตางมี นร ม 
ในการพัฒนา โดยในเปา มายขอที่ 10 ของ SDG เกี ่ย กับ “การลดความไม 
เทาเทียมกัน” โดยมีเปาประ งคเพื่อเ ริม รางและ นับ นุนการมี นร มทาง ังคม 
เ ร ฐกิจ และการเมืองของทุกคนใน ังคม โดยไมคำนึงถึงอายุ เพ  ภา ะทุพพลภาพ 
เชื้อชาติ ชาติพันธุ ถิ่นกำเนิด า นา รือ ถานะทางเ ร ฐกิจ รือ ถานะอื่น ๆ 
ผูจัดทำเช่ือ า การเพ่ิมพ้ืนท่ี ือ่ใ แกบุคคลท่ีมีค าม ลาก ลายทางเพ  และมีการนำเ นอ 
ประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ อยางถูกตองใน ื่อ เปนกลไก ำคัญในการแกไข 
ภาพพจนเชิงลบ ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติที่มีตอบุคคลที่มีค าม ลาก ลาย 
ทางเพ ใน ังคมไทย

คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น
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 การผลิต ื่อที่ผานมามี น ำคัญที่กอใ เกิดการบิดเบือนขอมูลเท็จจริง พรอมทั้ง 
เปนเครื่องมือในการ รางอคติ ผลิตซ้ำ ค ามเขาใจผิดใ แกบุคคลที่มีค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  แม า ั ใจ ำคัญท่ี ดุในการผลิต ือ่ คือ ลักคิด ทั นะของผูผลิตท่ีตองคำนึงถึง 
เรื่องการเคารพ ิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน แมบุคคลนั้นจะมีค ามแตกตางในเรื่อง 
ของเชื้อชาติ า นา ัฒนธรรม การนำเ นอ รือการ ะทอนแงมุมของผลผลิต ื่อ 
ตองทำใ เ ็นถึงการมองผูอื่นอยางใ เกียรติ มอง าทุก ๆ คนมีค ามเทาเทียมกัน 
ซึ่งเปน ั ใจ ำคัญของคำตอบทุก ๆ อยาง ำ รับพระราชบัญญัติค ามเทาเทียม 
ระ างเพ  พุทธ ักราช 2558 ถือเปนกฎ มายใ ม กำ นด ามเลือกปฏิบัติด ย 
เ ตุแ งเพ  ไมใชเฉพาะ ญิงชาย แตร มถึงเพ ภาพที่ตางจากเพ กำเนิด และมี 
กลไกในการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติด ยคณะกรรมการ ินิจฉัย การเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเปนธรรมระ างเพ  โดย ลักการในการพิจารณา ากเชื่อมโยงพระราชบัญญัติ 
ดังกลา กับประเด็นของ ื่อที่มีการนำเ นอประเด็นที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  
ในเชิงลบ ละเมิด รือกระทำการที่ทำใ กลุมบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ  
รู ึกถูกละเมิด รางค ามเ ีย าย ค ามเ ีย ายไมจำกัดอยูบนฐานของ ถานที่เกิดเ ตุ

พระราชบัญญัติความเทาเทียม
ระหวางเพศ พุทธศักราช 2558
กับ คูมือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็น

ความหลากหลายทางเพศ
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คุณศิริศักดิ์ ไชยเทศ (ผูรอง) ซึ่งเปนนักเคลื่อนไ อิ ระในประเด็นการพิทัก  
ิทธิบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ เขารองตอคณะกรรมการพระราชบัญญัติ 

ค ามเทาเทียมระ างเพ  พุทธ กัราช 2558 กรณีท่ี ำนักขา แ ง น่ึงทำการพาด ั ขา  
า “กะเทยบุก องผูปวยกระทืบจมกองเลือด” โดยมอง าประเด็นการพาด ั ขา  

ดังกลา เมื่ออานขอค ามพบ าเนื้อขา ที่ถูกนำเ นอเปนการบิดเบือนจากขอเท็จจริง 
บุคคลในเ ตุการณมี องฝายคือผู ญิงที่เปนผูป ยในโรงพยาบาล และอีกฝาย นึ่ง 
เปนผู ญิงที่เขาไปทำรายผู ญิงในโรงพยาบาลและอีกคน นึ่งเปนกะเทยที่เปนผูไลฟ 
เฟซบุก เ ตุผลท่ีตัด นิใจฟองรอง คือ ทำไมตองใชประเด็นเร่ืองเพ ภาพมาพาด ั ขา  
ซึ่งเปนการผลิตซ้ำภาพตั แทนของกะเทยในเรื่องของการใชค ามรุนแรง

 อยางไรก็ตามกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระ วางเพศ         
ไดทำการแจงใ ำนักขาวดังกลาวเ ็นวา 
 1) ผูรองไดรับค ามเ ีย ายจากการนำเ นออยางไร การนำเ นอ ิ่งที่คลาดเคลื่อน  
  ตอค ามเปนจริงเพราะบุคคลที่เปนกะเทยในขา ไมไดเปนผูกระทำการบุกตบ  
  แตเปนผูกระทำการถายไลฟ ิดีโอ 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการนำเสนอขาว
ของสื่อ และมีการใชพระราชบัญญัติ
ความเทาเทียมระหวางเพศ 
พุทธศักราช 2558

กรณีศึกษา
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 2) ากพิจารณาในเจตนาของพาด ั  “กะเทยบุกตบ” ามารถขายขา ไดมากก า  
  “ ญิง าวบุกตบ”
 3) แมผูรองไมใชผูเ ีย ายเพราะขา ไมไดเขียนถึงผูรอง เ ตุการณในขา เกิดขึ้น  
  ในคนละจัง ัดที่ผูรองอา ัยอยู 
 
 คณะกรรมการฯ ไดนำคูมือการปฏิบัติงาน ือ่ในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  ท่ีมีการระบุ ลักการของตั ช้ี ดัในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  
มาประกอบการพิจารณา ะทอนใ เ ็นถึงเนื้อ าขา ดังกลา มีการผลิตซ้ำภาพตั แทน 
ของผูมีค าม ลาก ลายทางเพ   ไมนำไป ูค ามเขาใจผิดและบิดเบือน 

 โดยคูมือการปฏิบัติงาน ื ่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  
มีเนื้อ า ลักที่ า ากนำเ นอขอเท็จจริง ามารถกระทำได เชน การเ นออัตลัก ณ 
ของผูกระทำค ามผิด ามีลัก ณะคลายทอม ามารถกระทำไดเพื่อประโยชน าธารณะ 
แต ากกรณีอุบัติเ ตุแล พาด ั า “เกยเฒาขับรถชน” แบบน้ีไมค ร เพราะการเปน 
เกย รืออายุมาก ไมเกี่ย ของกับการกออุบัติเ ตุ รือกรณีที่เรียกแ ลงขา  าก 
เจาตั ยอมใ ใช า า ทอม ก็อาจจะทำไดเนื่องจากเปนค ามยินยอมของเจาตั เอง 
แตอยางไรก็ตามค ามยินยอมของแ ลงขา อาจไมไดคำนึงถึงผลกระทบตอบุคคลอื่น 
ดังนั้นจึงจำเปนตองพิจารณาไปถึงผลกระทบทางค ามคิดของ าธารณะด ย
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 ทายที ่ ุดแล การใชกลไกทางกฎ มายอาจไมไดนำไป ูค ามขัดแยงเ มอไป 

แตนำไป ูกระบ นการเรียนรูร มกันของผูรองและผูถูกรอง กระบ นการดังกลา เปน

ตั อยางในการพัฒนาการ รางค ามเขาใจในประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ มากขึ้น  

นำไป ูการ ราง ื่อที่เปนมิตรกับผูบริโภคมากขึ้น คูมือการปฏิบัติงาน ื่อในการนำเ นอ 

ประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  จะเปนแน มาตรฐานในการปฏิบัติใ มีค าม 

เปนกลางมากที่ ุดกับกลุมผูที่มีค าม ลาก ลายทางเพ โดยเฉพาะเรื่องของการใช 

คำและการ รางองคค ามรูแก ื่อในการนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลายทางเพ  

ในมิติที่ ลาก ลายตอ ังคมอยางไร
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 บุคคลท่ีมีค าม ลาก ลายทางเพ ในประเท ไทย ตองเผชิญกับการตีตรา การเลือก 
ปฏิบัติ และค ามรุนแรงอยางตอเนื่องด ยเ ตุแ งค ามแตกตางทางเพ  ซึ่งเกิดขึ้น 
ทั้งในครอบครั  การ ึก า การจางงาน การเขารับบริการดาน ุขภาพ ตลอดจนตอง 
เผชิญกับค ามเ ี่ยงในการถูกกระทำค ามรุนแรงอีกด ย
  
 ทั นคติของ ังคมที่มีตอบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ เปนภาพ ะทอน 
จาก ิ่งที่ ื ่อนำเ นอเกี่ย กับบุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ ตอ ังคม บุคคลที่มี 
ค าม ลาก ลายทางเพ แทบไมมีพ้ืนท่ีใน ือ่ และเม่ือมีการนำเ นอขา เก่ีย กับบุคคล 
ที่มีค าม ลาก ลายทางเพ ก็เปนการนำเ นอที่ไมตรงกับค ามเปนจริง มีลัก ณะ 
เ มาร ม และเต็มไปด ยอคติ รือปรา จากค ามรู ค ามเขาใจเก่ีย กับค าม ลาก ลาย 
ทางเพ  ในทางกลับกัน ือ่ก็ ามารถมีบทบาท ำคัญในการแกภาพพจนเชิงลบ ตลอดจน 
การ รางค ามรู ค ามเขาใจตอ าธารณชนเก่ีย กับการเลือกปฏิบัติและการละเมิด ทิธิ 
ที่บุคคลที่มีค าม ลาก ลายทางเพ ตองเผชิญได โดยการเพิ่มพื้นที่ใ กับบุคคลที่มี 
ค าม ลาก ลายทางเพ ใน ื่อมากขึ้น ตลอดจนนำเ นอประเด็นค าม ลาก ลาย 
ทางเพ อยางถูกตอง ซึ่งแ ดงใ เ ็นค าม ลาก ลายที่แทจริงของบุคคลกลุมนี้

“สื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอยางมากตอความคิดเห็น วิธีคิด 
วิธีการมองโลกของประชาชน”
(McCombs and Shaw, 1972)

สื่อเกี่ยวของกับ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยางไร?
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เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานสื่อ
ในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ

ภาคผนวก

Quote คำพูดเครือขาย ื่อ
และเครือขายผูบริโภค ื่อที่มี
ความ ลาก ลายทางเพศ

Spot วิทยุ 7 ตอน 
คำที่ควรใช และ
คำที่ไมควรใช
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อินโฟกราฟก
คำที่ควรใชและคำที่ไมควรใช

อินโฟกราฟก
ตัวชี้วัด ื่อ

เครื่องมือกลไก ื่อ
ฉบับรวม
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รายนามคณะทำงาน

กองบรรณาธิการ

ผ . ดร. รณภูมิ ามัคคีคารมย

อัจฉราภรณ ทองแฉลม

ปาจรีย ิริกำเนิด

ปริญญา จรั เพ็ชร

ทิพากร ไชยประ ิทธิ์

เจ ฎา แต มบัติ

อ มาภรณ ทิมฉิม

เบญญา คำแ น

ผูทรงคุณวุฒิ

ผ . ดร. เอื้อจิต ิโรจนไตรรัตน

ดร. ชเนตตี ทินนาม

ดร. ชนัญ รา อรนพ ณ อยุธยา

รลัก ณ อิ รางกูร ณ อยุธยา

ันรุง แ งแก

ที่ปรึกษา

ดร. ตรี บุญเจือ

ัชระ ประชันกลาง

ราตรี จุลคีรี

ธน ักดิ์ ุกิจจากร

ณัฐกานต านแก

ณัชชา จุยเจริญ

ร ง ุดา พร ิริพจน
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คณะทำงาน

เจ ฎาพร ท งงาม

ฐิติญานันท นักป

นิกร าทิตย

มชัย พร ม มบัติ

พง ธร จันทรเลื่ น

โนพร เครื แตง

รรณพง  ย ดเมื ง

ทิพย ัป ร ิตระกูล

นพนัย ฤทธิ ง

ชัยย  ยงคเจริญชัย

ิรินทรทิพย แ ง าง

พ ลลา ุภณัฐ บุญนัก

นันทชัย ภูโพธิ์เกตุ

ทฤ ฎี างยิ่ง

มพล ิทธิเ ช

พักต ิไล ุนา

จักรพันธ แก ไพฑูลย

กฤ ฏิ์ธนัฐ ณ เชียงใ ม

ีณา นำเจริญ มบัติ

ุภาณี พง เรื งพันธุ

มัชญา ค าดา

ปาณิ รา กุลพิชัยรัตน

ภูรีภัทร ภัทร ุขดำรงกุล

คณะกรรมการ ิทธิมนุ ยชนแ งชาติ
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 มูลนิธิเครือขายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน (The Foundation of  Transgender 
Alliance for Human Rights) มีเปา มายในการดำเนินการเพื่ พัฒนาคุณภาพชี ิต 
ท่ีร บดานข งกะเทย า ประเภท ง และคนขามเพ ในประเท ไทย ภายใต ลักการ 
ทิธิมนุ ยชนผานการขับเคล่ื นและผลักดันในเชิงนโยบาย เพ่ื ลดการตีตรา การปฏิบัติ 

การคุกคาม ค ามรุนแรงทางเพ  และการล งละเมิดทางเพ นัเน่ื งมาจากค ามแตกตาง 
ทางเพ ภาพ โดยมี ัตถุประ งค ดังนี้

 • เพื ่อสงเสริม สนับสนุน และใ ค ามคุมคร งกะเทย ในการมี นร มและ  
  การแ ดงค ามคิดเ ็นใน ังคม
 • เพ่ือสรางความเขาใจและยอมรับใน ตัลัก ณข งกะเทย ในการ ยูร มกันใน งัคม 
 • เพื่อผลักดันเชิงนโยบายกับ น ยงานข งรัฐและ น ยงาน ื่นที่เกี่ย ข ง ใน  
  การ งเ ริมและพัฒนาเพ่ื ใ เกิดค ามเทาเทียมกันใน งัคม และการย มรับบทบาท  
  ข งกะเทย
 • เพื่อสงเสริม พัฒนา ใ ังคมเขาใจ และย มรับใน ักยภาพข งกะเทย
 • สรางความรวมมือกับองคกรการกุศลและองคกรสาธารณประโยชน เพื ่   
  าธารณประโยชน ทั้งในระดับภายในประเท และระดับ ากล

มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai TGA)
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กิจกรรม ลัก
 • การบริการวิชาการ โดยผานกระบ นการ ึก า ิจัยอยางมี นร มจากชุมชน 
  คนขามเพ  และยกระดับเปนค ามรู ชิาการเพ่ือ รางค ามรู ค ามเขาใจแกชุมชน  
  ื่อม ลชน นัก ึก า นัก ิชาการที่ นใจเรื่อง ิทธิมนุ ยชนของคนขามเพ
 
 • การรณรงคและ ือ่ าร าธารณะ การจัดกิจกรรมรณรงค เพ่ือ ือ่ าร รางค ามรู  
  ค ามตระ นัก และเล็งเ ็นค าม ำคัญของ ิทธิมนุ ยชนของคนขามเพ  ใน  
  ัน ำคัญตาง ๆ เชน การ ตรี ากล ันยุติค ามรุนแรงตอค าม ลาก ลาย  
  ทางเพ  ันยุติค ามเกลียดกลั คนรักเพ เดีย กันและคนขามเพ ากล ัน  
  รำลึกถึงคนขามเพ ที่ถูกฆา ัง าร ัน ากลเพื่อ ยุดระบุคนขามเพ คือผูป ย  
  ทางจิต ัน ิทธิมนุ ยชน ากล เปนตน
 
 • การพัฒนาศักยภาพแกนนำและคนทำงาน ในเรื่อง ิทธิมนุ ยชน ผานการจัด  
  อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อ งเ ริมและพัฒนา ักยภาพแกนนำคนขามเพ ในชุมชุม ใน 
  4 ภูมิภาคทั่ ประเท  โดยมุงเนนในเรื่อง ิทธิมนุ ยชน ิทธิทางเพ  และ ิทธิ 
  ผูบริโภค ื่อ 
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1. รณภูมิ ามัคคีคารมย ประธานกรรมการ

2. ณิชนัจทน ุดลาภา รองประธานกรรมการ

3. ชัยยุทธ ถา รานุรัก  กรรมการ

4. รัณย พิมพทอง กรรมการและเ รัญญิก

5. เจ ฎา แต มบัติ กรรมการและเลขานุการ

1. ณชเล บุญญาภิ มภาร นักกิจกรรมอิ ระ

2. ุมาลี  โตทอง มาคมเพ ิถี ึก า

3. นัยนา ุภาพึ่ง มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอัก ร

4. จันจิรา บุญประเ ริฐ มูลนิธิเพื่อ ิทธิและค ามเปนธรรมทางเพ
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โครงสรางของมูลนิธิ 
ประกอบดวย

ที่ปรึกษา
ประกอบดวย

การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ 
และส่งต่อกรณีคนข้ามเพศ
ถูกกระทำความรุนแรง 

ผ่าน Hotline และ Social network เพื่อให้คำปรึกษา 
ประเมินสถานการณ์ และส่งต่อกลไกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง



1. รณภูมิ ามัคคีคารมย คณะ าธารณ ุข า ตร ม.ธรรม า ตร

2. ณิชา รองราม นักกิจกรรม และรองอันดับ 1 มิ ทิฟฟานี่ 2010

3. รีนา จันทรอำน ย ุข คลินิกแทนเจอรีน

4. เอกรินทร เกิด ูง นักกิจกรรม

5. เคท ครั้งพิบูลย คณะ ังคม งเคราะ า ตร ม.ธรรม า ตร

6. ปาณิ รา กุลพิชัยรัตน มูลนิธิเพื่อ ิทธิและค ามเปนธรรมทางเพ

7. ฐิติญานันท นักปอ มูลนิธิซิ เตอร

8. พรพิพัฒน โพธา ินธุ มูลนิธิซิ เตอร

9. เบญญา คำแ น มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน

10. เจ ฎา แต มบัติ มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อ ิทธิมนุ ยชน

11. เจ ฎาพร  ทองงาม กลุมพยูน รีตรัง

12. นพนัย ฤทธิ ง  มูลนิธิซิ เตอร

13. ณิชาณัฐ ุลาภา นางแบบคนขามเพ  และเจาของธุรกิจ

 

คณะทำงาน 
ประกอบดวย
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สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
แ งชาติ รือ ำนักงาน ก ทช. เปนองคกรของรัฐที่เปนอิ ระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติองคกรจัด รรคล่ืนค ามถ่ีและกำกับการประกอบกิจการ ทิยุกระจายเ ยีง 
ิทยุโทรทั น และกิจการโทรคมนาคม พ. . 2553 อันเปนกฎ มายที่ตราขึ้นใ เปน 

ไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแ งราชอาณาจักรไทย พ. . 2550 ที่บัญญัติ า 
“คลื่นความถี่ที่ใชในการ งวิทยุกระจายเ ียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปน 
ทรัพยากร ื่อ ารของชาติเพื ่อประโยชน าธารณะใ มีองคกรของรัฐที่เปนอิ ระ 
องคกร นึ่งทำ นาที่จัด รรคลื่นความถี่ตาม วรรค นึ่ง และกำกับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเ ยีง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังน้ี ตามท่ีกฎ มายบัญญัติ”
 
 เมื่อ ันที่ 7 ตุลาคม 2554 ประเท ไทยก็ไดมี คณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง 
กิจการโทรทั น และกิจการโทรคมนาคมแ งชาติ รือ ก ทช. จำน น 11 ทาน 
อันประกอบด ยผูเช่ีย ชาญจาก าขาตาง ๆ มีอำนาจ นาท่ีดำเนินการจัด รรคล่ืนค ามถ่ี 
และกำกับการประกอบกิจการ ทิยุกระจายเ ยีง ทิยุโทรทั น และกิจการโทรคมนาคม 
ใ เกิดประโยชน ูง ุดแกประชาชน
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 และเพ่ือใ เกิดค ามคลองตั ในการปฏิบัติภารกิจ กฎ มายกำ นดใ มีคณะกรรมการ 
ยอย 2 คณะ ปฏิบัติการแทน ก ทช. ในดานที่เกี่ย ของ กลา คือ “คณะกรรมการ 
กิจการกระจายเ ียงและกิจการโทรทัศน รือ ก ท.” ปฏิบัติการแทนใน นภารกิจ 
เกี่ย กับการกำกับดูแลกิจการกระจายเ ียงและกิจการโทรทั น และ “คณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคม รือ กทค.” ปฏิบัติการแทนใน นภารกิจเก่ีย กับการกำกับดูแล
กิจการโทรคมนาคม และเน่ืองจากท้ัง ก ท. และ กทค. เปนคณะกรรมการยอยในบอรด 
ก ทช. การกำ นดนโยบายและตัด ินใจในเรื่อง ำคัญ ๆ ยังตองเปนการตัด ินใจ 
ร มกันของบอรดทั้ง 11 คน และใชบุคลากรของ ำนักงาน ก ทช. ซึ่งมีเลขาธิการ 
ก ทช. เปนผูดูแลในการ นับ นุนการขับเคลื่อนภารกิจ
 
 ดังน้ัน จึง ามารถกลา ได าใน นัน้ีคล่ืนค ามถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเ ยีง 
กิจการโทรทั น และกิจการโทรคมนาคมของประเท ไทย ไดเขา ูระบบการกำกับดูแล 
โดย ก ทช. อันจะนำมาซึ่งประโยชน ูง ุดแกประชาชนและกอใ เกิดการแขงขัน
โดยเ รีและอยางเปนธรรม

ที่มา: www.nbtc.go.th
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
 
 ด ยค ามมุง ังถึงการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การ รางใ เด็กและเยา ชน 
ใน งัคมไทยเติบโตเปนผูใ ญท่ีมีเ ตุผล มีค ามรู และคุณธรรมจริยธรรม มีประ บการณ 
ในการใชชี ิตที่ดี ราง รรค รูจักการอยูร มกันบนค าม ลาก ลาย ตองอา ัย “ ื่อ” 
เปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนรูแกเด็กและเยา ชน เพียงแต ื่อที่ใชตองเปน ื่อที่ 
เ มาะ ม ไดรับการพัฒนาเพื่อ งเ ริมการเรียนรูแกเด็กและเยา ชนไดจริง จึงเกิดเปน
กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ราง รรคขึ้น เปนอีกกำลัง ำคัญในการผลิต พัฒนา 
และเผยแพร ือ่ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ งเ ริมการเรียนรูและพฤติกรรมท่ีดีของเด็กและเยา ชน 
งเ ริมค าม ัมพันธอันดีในครอบครั  และ งเ ริมการมี นร มของประชาชน

ในการพัฒนา ื่อ โดยการ ราง “การรูเทาทัน ื่อ” และ “การเฝาระวัง ื่อ” กองทุน
มีบทบาท นาที่ “เปนผู นับ นุน”

พันธกิจของกองทุน ื่อฯ
 1. งเ ริม นับ นุน ภาคีเครือขายทุกภาค นในการผลิตและพัฒนา ื่อปลอดภัย 
  และ ราง รรค
 2. งเ ริมใ ประชาชนเขาถึง เขาใจ และใชประโยชนจาก ือ่ปลอดภัยและ ราง รรค  
  อยางทั่ ถึง
 3. งเ ริมใ ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครั มีทัก ะในการรูเทาทัน  
  และเฝาระ ัง ื่อ

ังคมจะไดอะไร?
 · ื่อปลอดภัยและ ราง รรคที่ ามารถ รางการเรียนรูและจินตนาการ
 · ื่อปลอดภัยและ ราง รรคมีจำน นมากขึ้นและ ลาก ลาย
 · ื่อที่ รางทัก ะการรูเทาทันและเฝาระ ัง ื่อ
 · ื่อที่ ลาก ลายและมีบทบาทในการ รางการเรียนรูในชุมชน
 · เกิดการเขาถึง ื่อปลอดภัยและ ราง รรคมากขึ้น
 · เกิด ังคมที่มี นร มในการพัฒนากลไกรูเทาทันและเฝาระ ัง ื่อจาก     
  ทุกภาค น มีพื้นที่ใช ื่อเชิง ราง รรคตามชุมชนมากขึ้น

ที่มา: thaimediafund.or.th
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