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คู่มือนี้เหมำะกับใคร 
 
 คูม่ือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันเก่ียวกับประเด็นควำมหลำกหลำย
ทำงเพศของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และผู้บริโภคสื่อ โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรน ำเสนอประเด็นควำม
หลำกหลำยทำงเพศที่เคำรพ และไม่ลดทอนคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศ ดังนั้นคู่มือเล่มนี้จึงเหมำะกับ 
 

 
 

 

ผู้บริหาร กองบรรณาธิการให้ความส าคญั ก าหนด
นโยบายองค์กรที่ตระหนกัถึงมติิเพศภาวะ เพศวถีิ และ
สทิธิมนษุยชนของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

สนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ประเด็นเพศภาวะ เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศ

พฒันาศกัยภาพสือ่มวลชนในระดบัปฏิบตัิการและ
สือ่มวลชนรุ่นใหมใ่ห้มีความรู้ ความเข้าใจประเด็นเพศ

ภาวะ เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศ

สร้างสรรค์เนือ้หาที่สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถกูต้อง
เก่ียวกบัประเด็นเพศภาวะ เพศวิถี และความหลากหลาย

ทางเพศ

องค์กรสื่อมวลชน

ตระหนกัในความเป็นผู้บริโภคท่ีตื่นตวัเก่ียวกบัประเดน็
เพศภาวะ เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศ

พฒันาความคิดเชิงวิพากษ์และทกัษะการรู้เทา่ทนัสือ่

ให้ความส าคญักบัเพศภาวะ เพศวิถี และสิทธิ
มนษุยชนของบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ

มีบทบาท และมีสว่นร่วมในเครือข่ายทางสงัคม เพ่ือ
เฝา้ระวงั และตรวจสอบการน าเสนอเก่ียวกบัประเด็น
เพศภาวะ เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศของ

สื่อตา่งๆ

เครือข่ายผู้บริโภค
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เร่ิมต้นง่ำยๆ ด้วยค ำที่ถูกต้อง 
 
 ค ำว่ำ “เพศ” ทุกวันนี้ ไม่ได้ยึดโยงเพียงแค่เพศที่เป็นอวัยวะร่ำงกำย หรือเพศตำมค ำน ำหน้ำชื่อ แต่ยังมีค ำ
ที่ใช้เรียกบุคคลที่ไม่ได้แสดงออกเป็นหญิงหรือชำยตรงตำมเพศก ำเนิดเกิดขึ้นมำกมำย เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ 
หญิงข้ำมเพศ ชำยข้ำมเพศ เป็นต้น เรำจึงต้องท ำควำมเข้ำใจแนวคิดเรื่องเพศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันที่ซับซ้อนกว่ำค ำว่ำ 
“เพศ” ที่เรำรู้จักในสังคมไทย ซึ่งต่ำงจำกค ำในภำษำอังกฤษที่มีอยู่หลำยค ำ เช่น Sex ที่หมำยถึงเพศทำงร่ำงกำย 
Gender ที่แปลเป็นไทยว่ำเพศสภำพ เพศภำวะ หรือเพศสภำวะ และ Sexuality หรือ Sexual Orientation ที่
หมำยถึงเพศท่ีเกี่ยวข้องกับกำมำรมณ์ ควำมรู้สึกดึงดูด อำรมณ์ปรำรถนำทำงเพศ หรือควำมรักใคร่ชอบพอ มักแปล
เป็นไทยว่ำ เพศวิถี เรำจึงต้องพิจำรณำเพศทำงร่ำงกำยสรีระ (Sex) เพศที่เป็นบทบำททำงสังคม (Gender) และ
เพศในทำงกำมำรมณ์ เพศสัมพันธ์ และอำรมณ์ควำมรู้สึก (Sexuality หรือ Sexual Orientation) 
 
แล้วจะเรียกบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศว่ำอย่ำงไรดี? 
 ถ้ำหำกเนื้อหำที่จะน ำเสนอจ ำเป็นจะต้องใส่อัตลักษณ์ของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ และผู้น ำ
เสนอมีควำมไม่แน่ใจก็ควรสอบถำมผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศนั้น ว่ำเขำต้องกำรที่จะให้
น ำเสนอตัวเขำอย่ำงไร หรือเขำนิยำมตัวเขำอย่ำงไร 
 แต่ถ้ำหำกเนื้อหำที่จะน ำเสนอไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ ก็ไม่จ ำเป็นต้องใส่รสนิยม
ทำงเพศ อัตลักษณ์ของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ เพียงแคเ่รียกเขำด้วยช่ือของเขำก็พอ 
  
ค ำศัพท์ท่ีควรรู้เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

ค ำศัพท์ ควำมหมำย  
รสนิยมทำงเพศ 
(Sexual Orientation) 

พ้ืนฐำนควำมสนใจ ควำมดึงดูดทำงเพศ ของบุคคลที่มีต่อ
บุคคลที่เป็นเพศเดียวดัน หรือเพศตรงข้ำม  

อัตลักษณ์ทำงเพศ 
(Gender identity) 

ควำมรู้สึกภำยในของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเพศของตนเองซึ่ง
อำจจะสำมำรถสอดคล้องหรือตรงกันข้ำมกับเพศก ำเนิดของ
ตนเอง โดยอัตลักษณ์ทำงเพศไม่ได้มีเพียงแค่ชำยและหญิง  

กำรแสดงออกทำงเพศ 
(Gender expression) 

กำรแสดงออกให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคล
นั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกผ่ำนกำรแต่งกำย หรือลักษณะ
ทำงกำยภำพ 

บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ เป็นค ำที่ใช้ในกำรเรียกรวมบุคคลที่นิยำมตนเองว่ำเป็น  
เลสเบี้ยน เกย์ คนข้ำมเพศ คนรักสองเพศ คนเพศก ำกวม และ
กลุ่มอ่ืนๆเป็นต้น 

เลสเบีย้น  (Lesbian) บุคคลที่เป็นผู้หญิงและมรีสนิยมทำงเพศที่ช่ืนชอบในบุคคลที่เป็นผู้หญิง 

 
เกย ์(Gay ) 
 

บคุคลที่ช่ืนชอบในบคุคลที่มีอตัลกัษณ์ทางเพศ และรสนิยมทางเพศ
ตรงกบัตนเอง โดยในบริบทของสงัคมไทยจะเข้าใจวา่เกย์คือบคุคลที่
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ค ำศัพท์ ควำมหมำย  
นิยามอตัลกัษณ์ทางเพศของตนเองวา่เป็นชาย และมคีวามช่ืนชอบ 
และรสนิยามทางเพศกบัชาย 

คนรักสองเพศ (Bisexual) บุคคลที่มีรสนิยมทำงเพศทั้งท่ีชอบเพศเดียวกันและเพศตรงกัน
ข้ำมกับตนเอง 

คนที่มีเพศก ำกวม (Intersex) บุคคลที่มีสรีระทำงเพศ หรือแบบโครโมโซมท่ีมีลักษณะก ำกวม
ไม่ตรงกับสรีระทำงชำยหรือหญิง หรืออำจจะมีลักษณะทั้งชำย
และหญิง โดยที่ผู้ที่จะสำมำรถช่วยวินิจฉัยได้จะเป็นบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ 

คนข้ำมเพศ (Transgender) บุคคลที่มีกำรแสดงอัตลักษณ์ทำงเพศตรงข้ำม และแตกต่ำงไป
จำกเพศก ำเนิดของตนเอง 

Transwoman (ผู้หญิงข้ำมเพศ) บุคคลที่มีเพศก ำเนิดเป็นชำย แต่ใช้ชีวิตและแสดงออก 
อัตลักษณ์ทำงเพศของตนเองตรงข้ำมกับเพศก ำเนิด  ซึ่งจะ
สำมำรถเปลี่ยนแปลง/ไม่เปลี่ยนแปลง ร่ำงกำย ฮอร์โมน หรือ
ผ่ำตัดแปลงเพศ 

Transman (ผู้ชำยข้ำมเพศ) บุคคลที่มีเพศก ำเนิดเป็นชำย แต่ใช้ชีวิตและแสดงออก 
อัตลักษณ์ทำงเพศของตนเองตรงข้ำมกับเพศก ำเนิด  ซึ่งจะ
สำมำรถเปลี่ยนแปลง/ไม่เปลี่ยนแปลง ร่ำงกำย ฮอร์โมน หรือ
ผ่ำตัดแปลงเพศ 

เควียร(์Queer) เป็นกำรใช้ค ำที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ น ำมำใช้เพื่ออธิบำยอัตลักษณ์ทำงเพศ 
รสนิยมทำงเพศของตนเองที่แสดงให้เห็นถึงควำมไม่มีกรอบใน
กำรเข้ำมำก ำหนดเกี่ยวกับเรื่องเพศ  

นอนไบนำรี ่(Non-Binary) เป็นค ำศัพท์ที่ใช้เพื่อให้ท ำให้เห็นว่ำอัตลักษณ์ทำงเพศ และ/
หรือกำรแสดงออกทำงเพศ ว่ำอยู่นอกเหนือกำรจัดหมวดเรื่อง
เพศท่ีมีเพียงแค่เพศชำยและเพศหญิง นอกจำกนี้ยังเป็นค ำที่
ทลำยกำรจัดระเบียบบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศว่ำ
จะต้องด ำรงชีวิต มีแนวปฏิบัติที่ให้สอดคล้องกับเพศหญิงหรือ
เพศชำยเท่ำนั้น  

แปลและเรยีบเรยีงโดย อัจฉรำภรณ์ ทองแฉล้ม 
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ค ำไหนควรใช้ ค ำไหนไม่ควรใช้ 
 

ค ำศัพท ์ ตัวอย่ำงที่ไม่ควรใช้ ตัวอย่ำงที่ควรใช้ 
“ตุ๋ย” 
 

· จับครูมะกันตุยเด็กหนีกบดำนไทย 5 ป (คมชัด
ลึก, 27 ตุลำคม 2549.) 
· ครตุูยถั่วด ำพลิกลิ้นปฏิเสธทุกขอหำ (สยำมรัฐ, 
20 มีนำคม 2541.) 

· จับครูมะกันข่มขืนเด็กหนี
กบดำนไทย 5 ป 
· ครูข่มขืนเด็กพลิกลิ้นปฏิเสธ
ทุกขอหำ 

“ถั่วด ำ” “อัดถั่วด ำ” · ตร.เรียกหนุ่มใหญ่อัดถั่วด ำ นร.ม.4 รับทรำบ
ข้อหำเพ่ิม ก่อนส่งศำลฝำกขัง (ไทยรัฐออนไลน์, 
12 มกรำคม 2561.) 
· นร.17 ชีวิตตกนรกท้ังเป็น หนุ่มใหญ่ส่งเรียน
แลกอัดถั่วด ำ (เดลินิวส์, 10 มกรำคม 2561.) 

· ตร.เรียกหนุ่มใหญ่ข่มขืน นร.ม.
4 รับทรำบข้อหำเพิ่ม ก่อนส่งศำล
ฝำกขัง 
· นร.17 ชีวิตตกนรกท้ังเป็น หนุ่ม
ใหญ่ส่งเรียนแลกมีเพศสัมพันธ์ 

“ชำยจริงหญิงแท้” 
“ชำยปกติ/หญิงปกติ” 
เป็นกำรตีตรำเพศอ่ืนๆ
ว่ำเป็นของเทียมของ
ปลอม มีนัยยะว่ำเพศ
อ่ืนๆ เป็นสิ่งที่ผิดปกติ 
แปลกประหลำด 

· นำงเอกชื่อดัง ให้สัมภำษณ์ถึงกระแสละครที่
หลำยคนชื่นชอบและชมว่ำเล่นเหมือนมำกจนไม่
แน่ใจว่ำเป็นผู้หญิงแท้หรือเปล่ำ (ข่ำวสด, 15 
ธันวำคม 2560.) 

· นำงเอกชื่อดัง ให้สัมภำษณ์ถึง
กระแสละครที่หลำยคนชื่นชอบ
และชมว่ำเล่นเหมือนมำกจนไม่
แน่ใจว่ำเป็นผู้หญิงหรือเปล่ำ 

“เบี่ยงเบนทำงเพศ” 
“วิปริตทำงเพศ” 
กำรเป็นเพศอ่ืนที่ไม่ใช่
ชำยหญิง ไม่ใช่ควำม
ผิดปกติ 

· ผู้น ำไคโรฟันธง! พฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศ 
คือ อำชญำกรรมของซำตำนต่อมวลมนุษยชำติ 
(มุสลิมไทยโพสต์, ไม่ปรำกฎวันโพส) 

· ผู้น ำไคโรฟันธง! ควำม
หลำกหลำยทำงเพศ คือ 
อำชญำกรรมของซำตำนต่อมวล
มนุษยชำติ 

“เพศที่สำม” “สำว
ประเภทสอง” 
เป็นกำรจัดล ำ
ควำมส ำคัญของเพศ 
แสดงถึงควำมไม่เท่ำ
เทียมทำงเพศ 

· ชำวเพศท่ีสำมของปำกีสถำนเรียกร้องกำร
ยอมรับในสังคม หลังทนทุกข์ทรมำนเพรำะ
สังคมต่อต้ำน (sanook, 23 กุมภำพันธ์ 2560.) 

· กลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศของปำกีสถำนเรียกร้อง
กำรยอมรับในสังคม หลังทนทุกข์
ทรมำนเพรำะสังคมต่อต้ำน 

“รักร่วมเพศ” 
สื่อถึงควำมหมกมุ่นใน
กำมรมณ์ 

· ชุมชน LGBT หรือกลุ่มรักร่วมเพศแห่หนีออก
จำกบรูไน ก่อนที่กฏหมำยชำรีอะห์ที่มี
บทลงโทษขั้นรุนแรงจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้ 
(ช่อง 3, 2 เมษำยน 2562.) 

· ชุมชน LGBT หรือกลุ่มควำม
หลำกหลำยทำงเพศแห่หนีออก
จำกบรูไน ก่อนที่กฏหมำย
ชำรีอะห์ที่มีบทลงโทษขั้นรุนแรง
จะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้ 
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ค ำศัพท ์ ตัวอย่ำงที่ไม่ควรใช้ ตัวอย่ำงที่ควรใช้ 
“ผู้ชำยนะยะ” “ผู้หญิง
มีง”ู “ไม้ป่ำเดียวกัน” 
“ชำวดอกไม้” 
“ประเทือง” “แต๋ว” 
“ตุ๊ดซี”่ “ตุ๊ดตู่” “น้อง
เตย” 
ค ำใช้เรียกเพศในเชิง
ล้อเลียนให้ตลกขบขัน 

· สีสันวันเกณฑ์ทหำร! ผู้ชำยนะยะ-พระ-พ่อลูก
อ่อน (บ้ำนเมือง, 4 เมษำยน 2562) 

· สีสันวันเกณฑ์ทหำร! กะเทย-
พระ-พ่อลูกอ่อน 
· ค ำว่ำ “ตุ๊ด” ในปัจจุบันถูกใช้
เป็นค ำที่แสดงถึงเพศสภำพ และ
กำรแสดงออกทำงเพศหนึ่งของ
หญิงข้ำมเพศหรือคนที่มีเพศ
ก ำเนิดเป็นชำย แต่ใช้ชีวิตเป็น
หญิง เช่น กำรน ำไปตั้งชื่อเพจ  
(บันทึกของตุ๊ด จนเกิดเป็นซีรีย์ 
“ไดอำรี่ตุ๊ดซี่) กำรเรียกตัวเองว่ำ
ตุ๊ดเพ่ือสร้ำงคำแรคเตอร์ให้กับ
ตัวเอง ซึ่งควำมเหมำะสมขึ้นอยู่
กับประโยคที่ใช้ร่วม น้ ำเสียง 
หรือกำรน ำมำใช้มำกกว่ำ 

“เสียดำยของ” 
เป็นกำรไม่ให้เกียรติ 

· สวยนะครับ แต่ในมุมของผู้ชำยอย่ำงผม บอก
เลยว่ำ เสียดำยของ แต่ว่ำเป็นเรื่องส่วนตัวเพศมี
หลำกหลำยตอนนี้ (ช่อง 3, 28 เมษำยน 2562) 

· เนื่องจำกตัวอย่ำงเป็นค ำพูดจำก
รำยกำรสด ดังนั้นก่อนกำร
ออกอำกำศอำจจะต้องมีกำรสรุป
ประเด็น และย้ ำเนื้อหำค ำพูดที่
ควรหรือไม่ควรพูด 

“ฉิ่งฉับ” “ตีฉิ่ง” “เล่น
ดนตรีไทย” “ฟันดำบ” 
เป็นกำรล้อเลียนกำรมี
เพศสัมพันธ์ของคนรัก
เพศเดียวกัน 

· เปล่ำตีฉิ่ง!! เกรซ แจงควงสำวหล่อ แค่ทีมงำน 
(mthai, 28 เมษำยน 2558) 

· เกรซ แจงควำมสัมพันธ์ แค่
ทีมงำน 

“หัวโปก” 
เป็นค ำเรียกล้อเลียนทรง
ผมสั้นของกะเทยเด็ก
นักเรียนที่ต้องตัดผมสั้น
ตำมระเบียบของ
โรงเรียน แต่แสดงออก
ว่ำเป็นกะเทย 

· คนโสดตำยเรียบ!!! เผยคลิปวินำที “กะเทยหัว
โปก” โดนแฟนท ำเซอร์ไพรส์ เล่นเอำอิจฉำกัน
ทั้งประเทศ (ONB NEWS, 2 กุมภำพันธ์ 2561) 

· คนโสดตำยเรียบ!!! เผยคลิป
วินำที “น้องที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ” โดนแฟนท ำเซอร์ไพรส์ 
เล่นเอำอิจฉำกันท้ังประเทศ 

“รักร่วมเพศ” 
เป็นค ำที่ไปพ้องกับค ำว่ำ
ร่วมเพศท่ีหมำยถึงกำร

· บรูไนยกเว้นโทษประหำรชำยรักร่วมเพศ หลัง
ถูกต้ำนจำกกระแสสังคมโลก (ช่อง 3, 6 
พฤษภำคม 2562.) 

· บรูไนยกเว้นโทษประหำรชำย
รักชำย หลังถูกต้ำนจำกกระแส
สังคมโลก 
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ค ำศัพท ์ ตัวอย่ำงที่ไม่ควรใช้ ตัวอย่ำงที่ควรใช้ 
ร่วมเพศ หรือกำรมี
เพศสัมพันธ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับมำยำคติ
ของสังคมไทยที่ว่ำคนรัก
เพศเดียวกันหมกมุ่นใน
กำมำรมณ์ มีควำม
ต้องกำรทำงเพศสูง 
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กรณีศึกษำ 1 
ชื่อคลิป “ทุบโต๊ะข่ำว : นำทีเกย์โหดยิงหนุ่ม18คนรัก แค้นสูบเงินล้ำนปันใจหญิงแท-้พ่อเศร้ำเสียลูกคนเดียว” 
ที่มำ : https://youtu.be/K3GwOlH1zWg 
อับโหลดวันที่ : 9 พฤษภำคม 2562 
 ค ำท่ีไม่ควรใช้ในพำดหัวข่ำวนี้คือ : นำทเีกยโ์หดยิงหนุ่ม 18 คนรัก แค้นสูบ
เงินล้ำนปันใจหญิงแท-้พ่อเศร้ำเสียลูกคนเดียว 
 จริงๆ แล้วข่ำวข้ำงต้นเป็นกำรผลิตซ้ ำภำพควำมรุนแรงของกลุ่มเกย์ตำมที่
เรำมักจะเห็นในสื่อก็จะมีแต่ข่ำวด้ำนนี้บ่อยๆ ทั้งที่พวกเขำก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มี
อำรมณ์และควำมรู้สึก ใช่ว่ำชำยหญิงจะไม่มีเหตุกำรณ์ใช้ควำมรุนแรงเช่นนี้ เมื่อมำมองเรื่องกำรใช้ค ำ พำดหัวข่ำว
โดยใช้ค ำว่ำ “หญิงแท”้ เป็นกำรตีตรำเพศอ่ืนๆ ว่ำเป็นของเทียมของปลอม มีนัยยะว่ำเพศอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่ผิดปกติ 
แปลกประหลำด ถ้ำลองเปลี่ยนเป็น “นำทีเกย์โหดยิงหนุ่ม18คนรัก แค้นสูบเงินล้ำนปันใจหญิง-พ่อเศร้ำเสียลูกคน
เดียว” ก็น่ำจะได้ใจควำมเหมือนเดิม 
 แต่เมื่อเปิดดูคลิปจะพบว่ำผู้อ่ำนข่ำวไม่ได้ใช้ค ำที่แสดงถึงกำรดูถูก เหยียด หรือล้อเลียน และมีกำรเรียกชื่อ
ผู้กระท ำผิดและเหยื่อ ซึ่งเป็นชำยรักชำยตำมพำดหัวข่ำวด้วยชื่อของพวกเขำ 
 
 
 
 
กรณีศึกษำ 2 
ชื่อคลิป “ที่นี่ Thai PBS : สื่อเสนอข่ำว "กะเทยเกณฑ์ทหำร"” 
ที่มำ : https://youtu.be/f0fhlhzgCMg 
อับโหลดวันที่ : 29 มีนำคม 2560 
 พำดหัวข่ำวมีกำรใช้ค ำตรงไปตรงมำ เข้ำใจง่ำย ไม่มีกำรล้อเลียน หรือดูถูก 
เนื้อหำของข่ำวพูดถึงกำรที่สื่อไปท ำข่ำวกะเทยที่จะต้องไปเกณฑ์ทหำรควรจะ
น ำเสนอข่ำวนี้อย่ำงไร มีกำรใช้ค ำว่ำ “กะเทย” และ “บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ” 
 ข่ำวนี้เป็นตัวอย่ำงของกำรน ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศที่ไม่ใช่กำรตีตรำ สร้ำงภำพจ ำ หรือ
ผลิตซ้ ำบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศใชเชิงลบ แต่มุ่งสร้ำงภำพลักษณ์เชิงบวกของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศและน ำเสนอกว้ำงกว่ำมิติด้ำนเพศ แสดงให้เห็นถึงกำรใช้ชีวิตของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
 
 
 

https://youtu.be/K3GwOlH1zWg
https://youtu.be/f0fhlhzgCMg
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ตัวช้ีวัดสื่อ ฉบับพกพา 
รู้เท่าทันและรู้รอบส่ือ ด้วยตัวเอง 

 
 ตัวชี้วัดสื่อเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ตัวชี้วัดด้านองค์กรสื่อ ตัวชี้วัดด้าน
การด าเนินการผลิตสื่อ และตัวชี้วัดด้านเนื้อหา ในคู่มือนี้จะน าเสนอตัวชี้วัดที่ส าคัญ 14 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 31 
ตัวชี้วัด ผู้อ่านสามารถร่วมกันเฝ้าระวังการปฏิบัติการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศในสื่อโดยการท า
การประเมิณและวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง 
 
ด้านองค์กร 
ผู้ใช ้: ผู้ประกอบการด้านสื่อ, องค์กรก ากับดูแลสื่อ และองค์กรวิชาชีพสื่อ 

ตัวชี้วัด 
ประเมิน 
มี ไม่ม ี

1. องค์กรสื่อมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นมิตรกับบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ เช่น นโยบายส่งเสริมความ
เท่าเทียมทางเพศในองค์กร กรอบจริยธรรมในการด าเนินงานท่ีเน้นความเท่าเทียม 

  

หำกมี นโยบำยคือ 

..................................................................................................................................................................................................                

.................................................................................................................................................................................................. 
2. มีรูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เช่น การอบรม กิจกรรม หรือการด าเนินการตามนโยบาย
เสรมิสร้างศักยภาพ เป็นต้น 

  

หำกมี รูปแบบคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

3. สภาพแวดล้อมและสังคมในองค์กรเป็นมติรกับบุคลากรทีม่ีความหลากหลายทางเพศ   
หำกมี สภำพแวดล้อมคือ 

..................................................................................................................................................................................................                

.................................................................................................................................................................................................. 
4. บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ ผู้เขยีนบทมีกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาท่ีน าเสนอเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
เพศที่ชัดเจน มีมาตรฐาน กระตุ้นให้บึคลากรน าเสนอประเด็นและเนือ้หาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในเชิง
บวกและสร้างสรรค ์

  

หำกมี กระบวนกำรคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 
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ด้านการผลิตสื่อ 
ผู้ใช้ : บุคลากรในองค์กรสื่อ ผู้บริโภคเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และผู้บริโภคอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัด 
ประเมิน 

มี ไม่ม ี
5. มีแนวทาง/คู่มือการปฏิบตัิต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล หรือนักแสดง 
ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ เพื่อหลกีเลี่ยงการเลือกปฏบิัติต่อบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศ 

  

หำกมี แนวทำงคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

6. บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นแหล่งข้อมลูอ้างอิง (Key Reference) ในมิติอื่นๆ มากกว่าการเป็น
แหล่งข้อมูลอ้างอิงประเด็นความหลากหลายทางเพศเท่านั้น เช่น เปน็แหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ศาสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา เป็นต้น 

  

หำกมี มิตินั้นคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

7. ให้ความส าคัญกับข้อควรระมัดระวังต่อสิทธิของบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ หรือการผลิตซ้ า สร้างอคติ 
ภาพตัวแทน เช่น น าเสนอทอมที่ดหู้าว ชอบท าตัวกร่างเพื่อแสดงความแข็งแรง หรือผู้หญิงข้ามเพศทุกคนต้อง
เป็นคนสวย รักสวยรักงาม หรือสวยกว่าผู้หญิง เป็นต้น 

  

หำกมี ตัวอย่ำงคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

8. มีการปรึกษา แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งแบบเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการใน
กระบวนการก่อนผลติ ผลติ และหลังผลติสื่อ 

  

หำกมี เครือข่ำยนั้นคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 
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ด้านเนื้อหา 
ผู้ใช้ : ผู้ผลิตสื่อ ผู้บริโภคเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และผู้บริโภคอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัด 
ประเมิน 

มี ไม่ม ี
9. สัดส่วนของบุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศในเนื้อหาสื่อมีความเท่าเทียมกับเพศอื่นๆ   

หำกมี ตัวอย่ำงคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

10. เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศมีมากกว่ามิติเรื่องเพศ เช่น มิติทางสังคม วฒันธรรม 
ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา เป็นตน้ 

  

หำกมี มิตินั้นคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

11. เนื้อหาที่ปรากฏในสื่อเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศน าเสนอข้อเท็จจริงที่หลากหลายและสร้างสรรค์
มากกว่าเนื้อหาเรื่องปัญหาสุขภาพ พฤติกรรม ความแปลกประหลาด อาชญากรรมของกลุ่มบุคคลทีม่ีความ
หลากหลายทางเพศเพียงเท่านั้น 

  

หำกมี เนื้อหำน้ันคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

12. น าเสนอเนื้อหาท่ีมีมายาคติทางเพศและภาพเหมารวมของกลุ่มบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น 
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นคนท่ีมีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม รักรุนแรง อารมณร์นุแรง 
หมกมุ่นเรื่องเพศ การเป็นตัวตลก การรักสวยรักงาม มีความสามารถพิเศษ 

  

หำกมี เนื้อหำน้ันคือ  
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

13. น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่เช่ือมโยงกับเนื้อหาสื่อ เช่น มีการน าเสนอถึงอัตลักษณ์
ทางเพศในเนื้อหาข่าวอุบัติเหตุรถชน ซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้เกี่ยวข้อง 
กับการเกิดอุบตัิเหตรุถชน เป็นต้น 

  

หำกมี เนื้อหำน้ันคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 

14. น าเสนอเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น สิทธิมนุษยชน สิทธิความหลากหลายทาง
เพศ 

  

หำกมี เนื้อหำน้ันคือ 
..................................................................................................................................................................................................                
.................................................................................................................................................................................................. 
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บันไดสู่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 
 

 
คะแนน 0 – 2 สื่อที่ไม่เป็นมิตรต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 เป็นสื่อที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน มีการปฏิบัติและน าเสนอเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศใน
แนวทางท่ีไม่เหมาะสม ควรปรึกษาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเรื่องความหลากหลายทางเพศมาให้ค าแนะน าโดยทันที
คะแนน 3 – 5 สื่อที่ควรปรับปรุง 
 เป็นสื่อที่ควรปรับปรุง เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าเสนอเกี่ยวกับประเด็น
ความหลากหลายทางเพศอยู่ ควรปรึกษาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเรื่องความหลากหลายทางเพศมาให้ค าแนะน า
คะแนน 6 – 8 สื่อที่เริ่มต้นให้ความส าคัญกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
 เป็นสื่อที่เริ่มให้ความส าคัญกับการปฏิบัติและน าเสนอเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ แต่ยัง
ต้องท าความเข้าใจ เรียนรู้ และพัฒนาอีกมาก 
คะแนน 9 – 11 สื่อที่มีความละเอียดอ่อนกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
 เป็นสื่อที่เข้าใจ มีความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติและน าเสนอเก่ียวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
หากตั้งใจพัฒนาต่อไปจะสามารถเป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ในเร็ววัน 
คะแนน 12 – 14 ส่ือที่เป็นมิตรต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 เป็นสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติและน าเสนอเกี่ยวกับประเด็นความ
หลากหลายทางเพศได้อย่างดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและน าเสนอให้กับสื่ออ่ืน ๆ ได้ 
 

หากต้องการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถดาวน์โหลดตัวชี้วัดสื่อฉบับสมบูรณ์ได้ที่ (QR Code)

0-2

3-5

6-8

9-11

12-14
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กลไกกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติกำรน ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
 

 
 

กระบวนกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติกำรน ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
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ภาคีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ 

องค์กร ติดต่อ 
กลุ่มกุหลาบสีรุ้ง 085-4975063, 091-1317259 

กลุ่มท าทาง 089-6869110 (คุณนุ่ม), 085-3246482 (คุณชมพู่) 

กลุ่มนราฟ้าสีรุ้ง 081-7986066 (คุณชัย) 
กลุ่มพะยูนศรีตรัง 085-8889433 (คุณเจสสิก้า) 

กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง 080-1494136 (คุณเป้) 
กลุ่มมรกตอันดามัน 089-2970177 (คุณวิจิตร) 

กลุ่มเยาวชนศีขรภูมิ 081-9678259 (คุณไก่) 

กลุ่มโรงน้ าชา 099-32335210 (คุณเป้), 081-4450163 (คุณดาว) 
กลุ่มวีแคป 089-5557042 (คุณท็อป) 

กลุ่มสกายสีม่วงพัทลุง 083-6532062 (คุณภูริทัด) 

กลุ่มหอแก้วสีรุ้ง จ.มุกดาหาร 080-5718540 (คุณเจนนี่) 
กลุ่มหอยใหญ่ ไข่แดง สุราษฎร์ธานี 094-5788735 (คุณทวารัตน์) 

กลุ่มเอ็มโกศัยนคร 061-8081668 (คุณอะตอม) 
กลุ่ม Boy Friend 080-4099966 (คุณโอปอล์) 

กลุ่ม M-FRIENDS จ.อุดรธานี 093-3969458 (คุณชัชพงศ์) 

กลุ่ม M-moon นครศรีธรรมราช 098-0742007 (คุณดามพ์) 
กลุ่ม M-Phuket  Baoon11@hotmail.com (คุณบอลลูน) 

กลุ่ม M-REACH จ.ขอนแก่น 081-0589954 (คุณนครินทร์) 

เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON) 038-425808 (คุณทิด) 
โครงการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน 088-2607203 (คุณเจี๊ยบ) 

โครงการ M รอบครอบ ตอบ OK 089-8789224 (คุณเจะมูหะมัด) 

คลินิกแทนเจอรีน 098-5164562 (คุณรีน่า) 
ชมรมฟ้าสีม่วง บางระก า พิษณุโลก 087-3169117 (คุณสุวิมล) 

ชมรมเลดี้บอย พรหมพิราม 083-4116071 
บางกอกเรนโบว์ 081-9219746 (คุณอ๋อ), 089-0391918 

พิงค์กี้มังกี้เพ่ือความหลากหลายทางเพศประเทศไทย 
ส านักงานลพบุรี 

087-9833832, 098-4485830, 083-6364942 
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องค์กร ติดต่อ 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 089-481-0972 (คุณใหม่) 
มูลนิธิซิสเตอร์ 033-035-367 (คุณดอย) 

มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ 086-3729789 (คุณลักซ์), 095-7614999 (คุณเอก) 

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร 081-4236896 (คุณเล็ก) 
มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ 02-6329501, 087-0392583 (คุณตี๋) 

มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ  
(FOR-SOGI) 

081-4236896 (คุณจอย) 

มูลนิธิเอ็มพลัส 081-5954994 

มูลนิธิเอ็มพลัส พิษณุโลก 088-2824421 (คุณทศพร) 
ร้านหนังสือ บูคู ปัตตานี 085-4896469 

โรงพยาบาล พรหมพิราม 063-1456491 (คุณหมอแม็ค) 

ศูนย์บริการที่เป็นมิตร น้ ากว๊านสีรุ้ง  084-9162497 (คุณวิสกี้) 
ศูนย์สุขภาพแคร์แมท 052-005458, 086-9102570 (คุณแร็ปเตอร์) 

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 085-1393688 (คุณเมี๊ยว) 
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ศูนย์นครสวรรค์ 091-0313773 (คุณต้นน้ า) 

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ศูนย์อุบลรราชธานี 086-8740528 (คุณณัฐชนนท์) 

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ส านักงานสาขา
ภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา 

083-6532062 (คุณภูริทัต) 

สายรุ้งราชบุรี 090-9635060 (คุณโอม) 
หน่วยงาน Life Skills Thailand 081-4232281 (คุณเมย์) 

องค์กร Rainbow dream group 086-1906309 (คุณมีน), 099-2937979 

อันดามันพาวเวอร์ ภูเก็ต 084-8487963 (คุณวิกก้ี) 
American Jewish World Service (AJWS) 086-9949525 (คุณแตง) 

FTM Guidebook Thailand 098-6239195 (คุณมุข) 

Love Pattaya 087-9096203 (คุณหยิน) 
United Nations Development Programme 

(UNDP) 
02-3049100 ต่อ 1746 

มูลนิธิสุขภาพสร้างความเข้าใจผู้หญิงฯ 0 2525 4922 - 23 
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สื่อกับความหลากหลายทางเพศ 
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ท าไมจึงมีคู่มือเล่มนี้? 
 

 จาก “การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ” เมื่อ
วันที่ 12-13 `ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยการท างานอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน กับส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) พบว่า 
 

 
 
 นอกจากนี้ในท่ีประชุมยังได้เสนอแนวทางการด าเนินการจัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าย โดย
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในกลุ่มความหลากหลายทาง
เพศ ดังนี้ 

องค์กรสื่อมีการด าเนินการผลิตสื่อท่ีมีเนือ้หา

สะท้อนอคติทางเพศตอ่บคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ผลิตซ า้ภาพตวัแทนแก่บคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศในเชิงลบ

น าเสนอความรุนแรงทางเพศตอ่บคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ                   
เป็นเร่ืองสนกุ ตลก จนเป็นเร่ืองปกติ

ไมมี่ความเข้าใจเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนของกลุม่บคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดด้วยการน าเสนออตัลกัษณ์ทางเพศ                               
ของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ขาดการน าเสนอเนือ้หาที่หลากหลายมิติของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
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 จำกยุทธศำสตร์ข้อที่ 3 “พัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติกำรน ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ (ในสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์)” จึงได้เกิดกำรจัดท ำคู่มือเล่นนี้ขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงสื่อที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหำและน ำเสนอ
เนื้อหำเกี่ยวกับประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศ กับกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศที่เป็นผู้ถูกน ำเสนอ ให้สื่อ
สำมำรถน ำเสนอเนื้อหำที่เป็นมิตรกับบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศได้  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจำกกองทุน
พัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 

โดยยึดหลักกำรว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนให้ควำมส ำคัญต่อควำมเท่ำเทียม ควำมเสมอภำคในควำมเป็นมนุษย์ 
โดยรับรองสิทธิที่มนุษย์ทุกคนติดตัวมำตั้งแต่ก ำเนิดและมีควำมเป็นสำกล  ซึ่งรัฐบำลไทยได้เข้ำร่วมให้กำรรับรอง
ด้วย ท ำให้บุคคลในรัฐไม่ว่ำจะเป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส ตลอดจนผู้มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำย จึงมียุทธศำสตร์และนโยบำยต่ำงๆ ที่ถูกออกมำให้สอดคล้องกับหลักกำรว่ำ
ด้วยสิทธิมนุษยชน อย่ำงประเทศไทยที่มีแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม โดยกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดบริกำรของรัฐที่มี
คุณภำพ ครอบคลุมและทั่วถึง สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ของสหประชำชำติ มีหลักกำรส ำคัญที่ว่ำ “ไม่ทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลัง” และผู้ที่อยู่ในกลุ่มชำยขอบทั้งหลำย 
รวมถึงบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศต่ำงมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ โดยในเป้ำหมำยข้อที่ 10 ของ SDG เกี่ยวกับ 
“กำรลดควำมไม่เท่ำเทียมกัน” โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม เศรษฐกิจ 
และกำรเมืองของทุกคนในสังคม โดยไม่ค ำนึงถึงอำยุ เพศ ภำวะทุพพลภำพ เชื้อชำติ  ชำติพันธุ์ ถิ่นก ำเนิด ศำสนำ 
หรือสถำนะทำงเศรษฐกิจ หรือสถำนะอ่ืนๆ ผู้จัดท ำเชื่อว่ำ กำรเพ่ิมพ้ืนที่สื่อให้แก่บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศ และมีกำรน ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงถูกต้องในสื่อ เป็นกลไกส ำคัญในกำรแก้ไขภำพพจน์
เชิงลบ ลดกำรตีตรำ และกำรเลือกปฏิบัติที่มีต่อบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในสังคมไทย 

1 • จัดต้ังคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

2 • พัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศ

3 • ☆พัฒนาคู่มือการปฏิบัติการน าเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ (ในสื่อวิทยุและโทรทัศน์)☆

4 • พัฒนาตัวชี้วัดส าหรับส่ือเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ

5 • สร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อเฝ้าระวังการน าเสนอของสื่อในเรื่องความหลากหลายทางเพศ
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สื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงไร 
 
 

 “สื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อควำมคิดเห็น วิธีคิด วิธีกำรมองโลกของประชำชน” 
(McCombs and Shaw, 1972) 

  
 บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศไทย ต้องเผชิญกับกำรตีตรำ กำรเลือกปฏิบัติ และควำม
รุนแรงอย่ำงต่อเนื่องด้วยเหตุแห่งควำมแตกต่ำงทำงเพศ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในครอบครัว กำรศึกษำ กำรจ้ำงงำน กำรเข้ำ
รับบริกำรด้ำนสุขภำพ ตลอดจนต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงในกำรถูกกระท ำควำมรุนแรงอีกด้วย 
 ทัศนคติของสังคมที่มีต่อบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเป็นภำพสะท้อนจำกสิ่งที่สื่อน ำเสนอเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศต่อสังคม บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศแทบไม่มีพ้ืนที่ในสื่อ และเม่ือมีกำร
น ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศก็เป็นกำรน ำเสนอที่ไม่ตรงกับควำมเป็นจริง มีลักษณะเหมำ
รวม และเต็มไปด้วยอคติ หรือปรำศจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศ ในทำงกลับกันสื่อก็
สำมำรถมีบทบำทส ำคัญในกำรแก้ภำพพจน์เชิงลบตลอดจนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อสำธำรณชนเกี่ยวกับกำร
เลือกปฏิบัติและกำรละเมิดสิทธิที่บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศต้องเผชิญได้ โดยกำรเพ่ิมพ้ืนที่ให้กับบุคคลที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศในสื่อมำกขึ้น ตลอดจนน ำเสนอประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงถูกต้อง ซึ่งแสดง
ให้เห็นควำมหลำกหลำยที่แท้จริงของบุคคลกลุ่มนี้ 
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ภาคผนวก 
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รายนามคณะท างาน 
 

กองบรรณาธิการ 
ดร. รณภูมิ สามัคคีคารมย์ 

เจษฎา แต้สมบัติ 
เบญญา ค าแสน 

อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม 
ปาจรีย์ ศิริก าเนิด 
ปริญญา จรัสเพ็ชร 
อสมาภรณ์ ทิมฉิม 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ. ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 
อาจารย์ ดร. ชเนตตี ทินนาม 

ดร. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา 
วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

วันรุ่ง แสงแก้ว 
 

ที่ปรึกษา 
ดร.ตรี  บุญเจือ 

วัชระ ประชันกลาง 
ราตรี จุลคีรี 

ธนศักดิ์ สุกิจจากร 
ณัฐกานต์ หวานแก้ว 

ณัชชา จุ้ยเจริญ 
สรวงสุดา พรสิริพจน์ 

 
คณะท างาน 

เจษฎาพร ทองงาม 
ฐิติญานันท์ หนักป้อ 
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นิกร อาทิตย์ 
สมชัย พรหมสมบัติ 
พงศธร จันทร์เลื่อน 
อโนพร เครือแตง 

วรรณพงษ์ ยอดเมือง 
ทิพย์อัปสร ศศิตระกูล 

นพนัย ฤทธิวงศ์ 
ชัยยศ ยงค์เจริญชัย 

ศิรินทร์ทิพย์ แสงสว่าง 
พอลล่า ศุภณัฐ บุญนัก 

นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ 
ทฤษฎี สว่างยิ่ง 
สมพล สิทธิเวช 

พักต์วิไล สหุนาฬ 
จักรพันธ์ แก้วไพฑูลย์ 

กฤษฏิ์ธนัฐ ณ เชียงใหม่ 
วีณา น าเจริญสมบัติ 
สุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ 

สมัชญา คว้าดาว 
ปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์ 
ภูรีภัทร ภัทรสุขด ารงกุล 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai TGA) 
 
มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน (The Foundation of  Transgender Alliance for 

Human Rights) มีเป้าหมายในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รอบด้านของกะเทย สาวประเภทสอง และ
คนข้ามเพศในประเทศไทย ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนผ่านการขับเคลื่อนและผลักดันในเชิงนโยบาย เพ่ือลดการ
ตีตรา การปฏิบัติ การคุกคาม ความรุนแรงทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศอันเนื่องมาจากความแตกต่างทาง
เพศสภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และให้ความคุ้มครองกะเทย ในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในสังคม 

 เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับในอัตลักษณ์ของกะเทย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม  

 เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและการยอมรับบทบาทของกะเทย 

 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ให้สังคมเข้าใจ และยอมรับ ในศักยภาพของกะเทย 

 สร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพ่ือสาธารณประโยชน์ทั้งในระดับ
ภายในประเทศและระดับสากล 

 
กิจกรรมหลัก 

 การบริการวิชาการ โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนคนข้ามเพศ และยกระดับ
เป็นความรู้วิชาการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน สื่อมวลชน นักศึกษา นักวิชการที่สนใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชนของคนข้ามเพศ 

 การรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ การจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ ความตระหนัก และ
เล็งเห็นความส าคัญของสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ ในวันส าคัญต่างๆ เช่น การสตรีสากล วันยุติความ
รุนแรงต่อความหลากหลายทางเพศ วันยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศสากล วัน
ร าลึกถึงคนข้ามเพศที่ถูกฆ่าสังหาร วันสากลเพ่ือหยุดระบคนข้ามเพศคือผู้ป่วยทางจิต วันสิทธิมนุษยชน
สากล เป็นต้น 

 การพัฒนาศักยภาพแกนน าและคนท างาน ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพแกนน าคนข้ามเพศในชุมชุม ใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง สิทธิ
มนุษยชน สิทธิทางเพศ และสิทธิผู้บริโภคสื่อ  

การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและส่งต่อกรณีคนข้ามเพศถูกกระท าความรุนแรง ผ่าน Hotline และ Social 
network เพ่ือให้ค าปรึกษา ประเมินสถานการณ์ และส่งต่อกลไกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างของมูลนิธิ ประกอบด้วย 
1. รณภูมิ    สามัคคีคารมย ์  ประธานกรรมการ 
2. เคท   ครั้งพิบูลย์  รองประธานกรรมการ 
3. ชัยยุทธ  ถาวรานุรักษ์  กรรมการ 
4. ศรัณย ์  พิมพ์ทอง  กรรมการและเหรัญญิก 
5. เจษฎา  แต้สมบัติ  กรรมการและเลขานุการ  

 
ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

1. ณชเล   บุญญาภิสมภาร  นักกิจกรรมอิสระ 
2. สุมาลี   โตทอง   สมาคมเพศวิถศีึกษา 
3. นัยนา   สุภาพ่ึง   มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร 
4. จันจิรา   บุญประเสริฐ  มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 

 
คณะท างาน ประกอบด้วย  

1. รณภูม ิ  สามัคคีคารมย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
2. ณิชา  รองราม   นักกิจกรรม และรองอันดับ 1 มิสทิฟฟานี่ 2010 
3. รีน่า   จันทร์อ านวยสุข  คลินิกแทนเจอรีน 
4. เอกรินทร์  เกิดสูง   นักกิจกรรม 
5. เคท   ครั้งพิบูลย์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
6. ปาณิสรา  สกุลพิชัยรัตน์  มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 
7. ฐิติญานันท์  หนักป้อ   มูลนิธิซิสเตอร์ 
8. พรพิพัฒน์  โพธาสินธุ ์  มูลนิธิซิสเตอร์ 
9. คุณเบญญา  ค าแสน   มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
10. คุณเจษฎา   แต้สมบัติ  มูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
11. เจษฎาพร   ทองงาม   กลุ่มพยูนศรีตรัง 
12. นพนัย   ฤทธิวงศ์   มูลนิธิซิสเตอร์ 
13. ณิชาณัฐ   สุลาภา   นางแบบคนข้ามเพศ และเจ้าของธุรกิจ 
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ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 
 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช.เป็น องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้
เป็นไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 ที่บัญญัติว่า “คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะให้มี
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตาม วรรคหนึ่ง และก ากับการประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ประเทศไทยก็ได้มี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จ านวน 11 ท่าน อันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 และ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 2 คณะ 
ปฏิบัติการแทน กสทช.ในด้านที่เก่ียวข้อง กล่าว คือ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ 
กสท.” ปฏิบัติการแทนในส่วนภารกิจเกี่ยวกับใการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ 
“คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.” ปฏิบัติการแทนในส่วนภารกิจเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม และเนื่องจากทั้ง กสท.และกทค. เป็นคณะกรรมการย่อยในบอร์ด กสทช. การก าหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญๆ ยังต้องเป็นการตัดสินใจ ร่วมกันของบอร์ดทั้ง 11 คน และใช้บุคลากรของส านักงาน 
กสทช. ซึ่งมีเลขาธิการ กสทช.เป็นผู้ดูแล ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ 
 ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ในวันนี้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ได้เข้าสู่ระบบการก ากับดูแลโดย  กสทช. อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนและก่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม 
 
ทีม่า : www.nbtc.go.th 
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
  
 ด้วยความมุ่งหวัง ถึงการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การสร้างให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลมีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ รู้จักการอยู่ร่วมกัน
บนความหลากหลาย ต้องอาศัย"สื่อ"เป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เพียงแต่สื่อท่ีใช้ต้องเป็น
สื่อที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนได้จริง จึงเกิดเป็น กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น เป็นอีกก าลังส าคัญในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาสื่อ โดยการสร้าง “การรู้เท่าทันสื่อ” และ “การเฝ้าระวังสื่อ” กองทุนมีบทบาท
หน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน” 
 
พันธกิจของกองทุนสื่อฯ 
 1. ส่งสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 
 
สังคมจะได้อะไร? 

- สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้และจินตนาการ 
- สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีจ านวนมากขึ้นและหลากหลาย 
- สื่อที่สร้างทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 
- สื่อที่หลากหลายและมีบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 
- เกิดการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มากข้ึน 
- เกิดสังคมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อจากทุกภาคส่วน มีพ้ืนที่ใช้สื่อเชิง

สร้างสรรค์ตามชุมชนมากขึ้น 
 
ที่มา : thaimediafund.or.th 
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