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คำำ�นำำ�
ง�นวิจัยด้�นสื่อชี�ว่�สื่อมีบทบ�ทต่อกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ทั�งอิทธิพล

ต่อภ�พเหม�รวม มีส่วนในก�รสร้�งคว�มรังเกียจเดียดฉัันท์ ก�รเลือกปฏิบัติ รวมทั�ง  
ก�รกำหนดกรอบแนวคิดของคนในสังคมและคว�มร้้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�ก
หล�ยท�งเพศ ตลอดจนถุ้งสุขภ�วะท�งจิตของผ้้ชมที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ แม้ว่�
สือ่ในปจัจบุนัจะมกี�รนำเสนอเนื�อห�เก่ียวกับผ้มี้คว�มหล�กหล�ยท�งเพศม�กข้�นในมุมมอง
ที่หล�กหล�ยข้�น และมีบทบ�ทส่งเสริมคว�มเท่�เทียมและคว�มเข้�ใจที่มีต่อผ้้มีคว�ม 
หล�กหล�ยท�งเพศม�กข้�นกว่�ในอดีต ทำให้ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมีที่ยืนในสังคม
ม�กข้�น แต่หล�ยครั�งที่ก�รนำเสนอของสื่อไม่ได้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน โดยเฉัพ�ะ 
อย�่งยิง่ส่ือโทรทศัน ์ซึ่้ง่นำเสนอบทบ�ทของผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศเปน็จำนวนม�ก 
สำนักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม
แหง่ช�ติ ไดต้ระหนกัถุ้งคว�มสำคญัของส่ือในก�รสร�้งคว�มร้ค้ว�มเข้�ใจท่ีถุก้ตอ้งแกส่งัคม
เกีย่วกบักลุม่ผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และส�ม�รถุช่วยสนบัสนนุสง่เสรมิบทบ�ทของ
ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในสงัคมไทยใหม้พืี�นท่ีในก�รแสดงออกโดยผ�่นกระบวนก�ร
ผลิตเนื�อห�ร�ยก�รต�่ง ๆ  ออกส้ส่�ยต�ประช�ชน จง้ไดม้อบหม�ยให้มห�วทิย�ลยัสโุขทยั
ธรรม�ธิร�ชดำเนินก�รศ้กษ�แนวท�งส่งเสริมและกำกับด้แลร่วมกันด้�นก�รปฏิบัติง�น
และก�รนำเสนอของสื่อในประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เพ่ือห� 
ข้อสรุปที่ผ่�นกระบวนก�รศ้กษ�อย่�งเป็นระบบ รวมทั�งก�รระดมคว�มคิดเห็นจ�กกลุ่ม
ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ กลุ่มผ้ผ้ลิตร�ยก�ร นกัวชิ�ก�รด�้นต�่ง ๆ  รวมถุง้ประช�ชน
ผ้้บริโภคสื่อ เพื่อให้ได้ม�ซึ่้่งแนวท�งในก�รส่งเสริมและกำกับด้แลก�รนำเสนอของสื่อใน
ประเด็นอ่อนไหวเกีย่วกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ซ่้ึ่งเป็นกรอบก�รปฏิบตัทิีมี่คว�มชัดเจน
และสอดคล้องกับบทบ�ทของสื่อที่หล�กหล�ยทั�งผ้้ปฏิบัติง�นเบื�องหน้�และเบื�องหลังใน
ประเดน็ออ่นไหวเกีย่วกบัคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ซึ่้ง่นอกจ�กจะเปน็ประโยชนต์อ่ผ้ป้ฏบิตัิ
ง�นด้�นสื่อให้ทำหน้�ที่ด้วยคว�มร้้คว�มเข้�ใจและถุ้กต้องต�มหลักก�รแห่งวิช�ชีพและ
จรยิธรรมแลว้ ยงัเปน็ประโยชนต่์อก�รสร�้งภ�พลักษณ์ทีถุ่ก้ตอ้งของผ้ม้คีว�มหล�กหล�ย
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ท�งเพศ จะเป็นพลังหน้่งที่ช่วยสร้�งเสริมบทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รทำ
หน้�ที่ของสื่อในประเทศไทยให้มีม�ตรฐ�นในก�รนำเสนอเนื�อห�ที่มีประเด็นอ่อนไหว 
เกีย่วกบัคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และปลก้ฝังัทศันคตท่ีิถุก้ตอ้งและเปน็ธรรมตอ่กลุม่ผ้ม้ี
คว�มหล�กหล�ยท�งเพศซึ่้่งเป็นส่วนหน้่งและส่วนสำคัญของสังคมไทยเช่นกัน

คณะผ้้จัดทำ
ทีมนักวิจัยมห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
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ศััพท์์ท์่�คำวรร้�เกี่่�ยวกี่ับผู้้�มี่ 
คำว�มีหล�กี่หล�ยท์�งเพศั

ส่่วนำท์่� 1



2

ส่วน
ที่ � 1

ศััพที่์ที่่�คำวรร้�เก่�ยวกับัผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศั

บท์นำิย�มี
       เพศัสร่ระ (Sex) หรือ เพศัที่างชี่ววิที่ยา  
       (Biological Sex) หม�ยถุง้ เพศต�มทีก่ำเนดิโดยพจิ�รณ�จ�ก

ลกัษณะท�งก�ยภ�พและสรีรวิทย� เช่น อวัยวะเพศ ฮอร์โมน มกัแบ่งเป็นช�ย หรอืหญงิ

     เพศัสภาพ (Gender) หม�ยถุ้ง เพศต�มที่กำหนดโดยสังคม

วัฒนธรรม  ซึ่้่งนิย�มว่�ช�ยหรือหญิงมีลักษณะพฤติกรรม และบทบ�ทอย่�งไร แต่อ�จ 

รวมถุง้บคุคลทีมี่ลกัษณะหรอืภ�วะแบบอ่ืนทีไ่มไ่ดจ้ำกดัอย้เ่พยีงเพศช�ยหรอืหญงิต�มท่ีสังคม

หรือวัฒนธรรมกำหนดได้

   อตัลักษณ์์ที่างเพศั (Gender Identity)
   หม�ยถุ้ง ก�รให้นิย�มตัวตนของตนเองว่�เป็นเพศใด ซึ่้่งอ�จเหมือนหรือ 

   แตกต่�งจ�กเพศท�งชีววิทย�หรือเพศสรีระก็ได้

รสนิยมีที่างเพศั (Sexual Orientation)  

หม�ยถุ้ง อ�รมณ์หรือคว�มร้้ส้กด้งด้ดใจท�งเพศที่มีต่อบุคคลอื่น ซึ่้่งบุคคล  

ดังกล่�วอ�จมีเพศสรีระหรืออัตลักษณ์ท�งเพศตรงข้�มหรือเหมือนกับตนก็ได้

ผ้�มี่คำวามีหลายหลายที่างเพศั  (LBGTIQ+)  

หม�ยถุ้ง คำที่ใช้เรียกรวมผ้้ที่มีอัตลักษณ์ท�งเพศที่แตกต่�งหล�กหล�ยไป

นอกเหนือจ�ก "ช�ย" หรือ "หญิง ต�มที่ถุ้กนิย�มโดยสังคมทั่วไป

เลสเบั่้ยน (Lesbian)  
หม�ยถุ้ง บุคคลมีเพศสรีระเป็นหญิงและมีคว�มด้งด้ดใจท�งเพศต่อผ้้หญิง

   เกย์ (Gay)
   หม�ยถุ้ง บุคคลมีคว�มด้งด้ดท�งเพศต่อเพศเดียวกัน แต่ในสังคมไทย  

  มักใช้คำนี�กับบุคคลที่มีเพศสรีระเป็นช�ยที่มีคว�มด้งด้ดในท�งเพศต่อช�ย



3

ส่ว
น

ที่�
 1

บท์นำิย�มี (ต่่อ)

       ไบัเซ็็กชีวล (Bisexual)
    หม�ยถุ้ง บุคคลที่ร้้ส้กด้งด้ดใจท�งเพศต่อทั�งคนที่มีเพศตรงข้�มและ 

    เพศเดียวกันเอง

      ที่รานสเจนเดอร์ (Transgender)   

      หม�ยถุ้ง บุคคลข้�มเพศที่มีอัตลักษณ์ท�งเพศตรงข้�มกับเพศกำเนิด  

ห�กเป็นบุคคลที่มีเพศสภ�พเป็นช�ยแต่มีอัตลักษณ์ท�งเพศเป็นหญิงก็จะเรียกว่�หญิง 

ข้�มเพศ (Transwoman) ห�กเป็นบุคคลที่มีเพศสภ�พเป็นหญิง แต่มีอัตลักษณ์ท�งเพศ

เป็นช�ยก็จะเรียกว่�ช�ยข้�มเพศ (Transman)

   เพศักำากวมี (Intersex)  

   หม�ยถุ้ง บุคคลที่มีเพศสรีระกำกวม เช่น มีอวัยวะเพศทั�งช�ยและหญิง 

หรือมีลักษณะกำกวมย�กที่จะวินิจฉััยว่�เป็นเพศใด

เคำวย่ร์  (Queer)  

หม�ยถุ้ง บุคคลที่มองว่�อัตลักษณ์และรสนิยมท�งเพศของตนไม่มีกรอบ

นอนไบันาร่ (Non-Binary)
หม�ยถุ้ง บุคคลที่ไม่ระบุอัตลักษณ์ท�งเพศและรสนิยมท�งเพศอย้่ใน 

กรอบของคำว่�หญิงหรือช�ย

 

  แพนเซ็็กชีวล (Pansexual)
  หม�ยถุ้ง บุคคลที่มองว่�ตนร้้ส้กด้งด้ดในท�งเพศกับบุคคลอีกบุคคลคนหน้่งโดย

ไม่จำเป็นต้องกำหนดเลยว่�บุคคลนั�นจะมีเพศสรีระ เพศสภ�พหรืออัตลักษณ์ท�งเพศอย่�งไร 

แต่ให้คว�มสำคัญกับตัวตนของบุคคลนั�นม�กกว่�





ผู้ลกี่ระท์บของกี่�รนำำ�เส่นำอ 
ภ�พผู้้�มี่คำว�มีหล�กี่หล�ย 

ท์�งเพศัในำส่่�อปััจจุบันำ

ส่่วนำท์่� 2
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ผลกระที่บัของการนำาเสนอภาพผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัในสื�อปััจจุบััน

ตั�งแต่อดีตที่ผ่�นม� สังคมมักมองว่�ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเป็นผ้้ม ี

คว�มผิดปกติ ไม่ว่�จะเป็นเลสเบี�ยน หรือ หญิงรักหญิง (Lesbian) เกย์ หรือ ช�ยรัก

ช�ย (Gay) ไบเซึ่็กชวล (Bisexual) หรือผ้้ที่ร้้ส้กด้งด้ดท�งเพศต่อทั�งคนที่มีเพศสภ�พ

ตรงข้�มและเพศสภ�พเดียวกับตนเอง และทร�นเจนเดอร์ (Transgender) หรือบุคคล

ข้�มเพศที่มีอัตลักษณ์ท�งเพศตรงข้�มกับเพศกำเนิด1 โดยผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ถุ้กจัดว่�ผิดปกติทั�งในเชิงก�รแพทย์และจิตวิทย� และในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  

ในท�งก�รแพทย์และจิตวิทย� “ก�รรักร่วมเพศ” (homosexuality) เคยถุ้กจัดว่�เป็น

ภ�วะผิดปกติท�งจิตต�มที่กำหนดไว้ใน ค่้มือก�รวินิจฉััยและสถิุติคว�มผิดปกติท�งจิต  

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM) ของสม�คม

จติเวชศ�สตรแ์หง่สหรฐัอเมรกิ� (American Psychiatric Association) ซึ่้ง่เปน็ค้ม่อืวนิจิฉัยั

อ�ก�รผิดปกติท�งจิตที่ได้รับก�รยอมรับและถุ้กใช้อย่�งแพร่หล�ยทั่วโลก 

ส่วนในท�งสังคมและวัฒนธรรม คว�มหล�กหล�ยท�งเพศมักถุ้กมองว่�ผิด บ�ป  

จ�กมมุมองของศ�สน� ไปจนถุง้ถุก้จดัว�่เปน็คว�มผดิท�งกฎหม�ย ไมว่�่จะในสงัคมตะวนั

ตก เช่น อังกฤษหรือสหรัฐอเมริก� ที่ได้รับอิทธิพลจ�กศ�สน�คริสต์ หรือสังคมตะวัน

ออก เช่น จีน เก�หลี ไต้หวัน ที่มีร�กฐ�นท�งวัฒนธรรมม�จ�กคว�มเชื่อขงจื�อ ซึ่้่งให้

คุณค่�กับก�รทำต�มหน้�ที่ท�งสังคม ทำให้ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ไม่แต่งง�น 

ไมม่ล้ีกสบืสกลุต�มบทบ�ทท�งเพศทีส่งัคมกำหนดไวจ้ะถุก้ประณ�ม  ในประเทศท่ีนบัถุอื

ศ�สน�อิสล�มสุดโต่งบ�งประเทศ ก�รรักร่วมเพศถุือเป็นคว�มผิดท�งกฎหม�ย มีโทษ

ถุ้งประห�รหรือจำคุกตลอดชีวิต  สำหรับประเทศไทยที่ได้รับอิทธิพลจ�กศ�สน�พุทธก็

ห้�มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศบวชเป็นพระสงฆ์์ ทำให้คว�มหล�กหล�ยท�งเพศด้

เหมือนเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม2

คว�มเชือ่เก�่เหล่�นี�สว่นใหญเ่ปล่ียนไปแลว้ในหล�ยประเทศทัว่โลก โดยในท�งก�ร
แพทย์และจิตวิทย�ได้นำ “ก�รรักร่วมเพศ” ออกจ�กค้่มือวินิจฉััยโรคท�งจิตตั�งแต่ ค.ศ. 
19733 และในท�งกฎหม�ย ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมีสิทธิและได้รับก�รรับรอง
สถุ�นภ�พต�มกฎหม�ยในหล�ย ๆ ด้�น รวมทั�งก�รสมรสกับคนเพศเดียวกัน เช่น กลุ่ม
ประเทศแถุบสแกนดิเนเวีย ยุโรป อเมริก�เหนือ และประเทศในแถุบอเมริก�ใต้ เป็นต้น 

1 The World Bank. Economic Inclusion of LGBTI Groups in Thailand in 2018. (Washington DC, 2018).
2 UNDP and USAID. Being LGBT in Asia: Country Report. (Bangkok, 2014)
3 Jack Drescher. “Out of DSM: Depathologizing Homosexuality.” Behavioral sciences. 565. 5. 4. (2015). 

565–575. 
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รวมทั�งบ�งประเทศในเอเชีย เช่น ไต้หวัน แม้จะมีกลุ่มประเทศแถุบแอฟริก�และ
ตะวันออกกล�งที่ยังคงไม่ยอมรับหรือจัดว่�ก�รมีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเป็นคว�มผิด
ต�มกฎหม�ย4

อย่�งไรก็ต�ม คว�มร้้ส้กแง่ลบและภ�พเหม�รวมที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมีต่อผ้้มี
คว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ผ่�นก�รส่งต่อจ�กรุ่นส้่รุ่นและคงอย้่ในสังคมและวัฒนธรรม
ม�อย่�งย�วน�น ไม่ไดจ้�งห�ยไปทันททีีม่กี�รเปลีย่นแปลงข้อกำหนดท�งก�รแพทย์หรอื
กฎหม�ย แม้แต่ประเทศที่เปิดกว้�งม�กข้�นแล้ว เช่น สหรัฐอเมริก� สหร�ชอ�ณ�จักร 
ไตห้วัน ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในประเทศเหล�่นี�กย็งัตอ้งเผชิญกบัคว�มท้�ท�ยจ�ก
ก�รตัดสนิดว้ยภ�พเหม�รวม ถุก้รงัเกียจเดียดฉัันท์ และเลือกปฏิบัติในก�รใช้ชีวิตในบริบท
ต่�ง ๆ ทั�งในครอบครัว ก�รศ้กษ� ก�รทำง�น ก�รรับบริก�รจ�กหน่วยง�นทั�งภ�ครัฐ
และเอกชน โดยก�รแสดงคว�มรังเกียจและก�รเลือกปฏิบัติมีหล�ยร้ปแบบ ตั�งแต่ก�รใช้
คำพ้ดล้อเลียน ทำให้เป็นตัวตลก ด่�ทอ ทำร้�ยจิตใจ กดดันให้แสดงออกหรือยอมรับว่�
เป็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ หรือกดดันให้เลิกเป็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 
ปฏิเสธบริก�รหรือสิทธิประโยชน์ที่พ้งมีพ้งได้ กีดกันในก�รเข้�เรียนหรือจ้�งง�น ไปจน
กระทั่งก�รทำร้�ยร่�งก�ยเพียงเพร�ะเป็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

ภาพของผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัที่่�ถู้กนำาเสนอผ่านสื�อใน
ปััจจุบััน

สื่อมวลชนนั�นมีบทบ�ทเป็นทั�งเครื่องบ่งชี�อย่�งหน่้งท่ีสะท้อนภ�พเหม�รวม  

(stereotype) คว�มรังเกียจเดียดฉันัท์ (prejudice) และก�รเลือกปฏิบตั ิ(discrimination) 

ที่คนในสังคมยังคงมีต่อคนในกลุ่มท�งสังคมต่�ง ๆ รวมทั�งผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ได้อย่�งชัดเจน ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนเองก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อก�รรับร้้เกี่ยวกับ 

ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และอ�จเป็นแหล่งทีม่�หรือปจัจยัทีน่ำเสนอและตอกย�ำภ�พ

เหม�รวมที่คนในสังคมมีต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศให้เป็นที่จดจำของผ้้ชมม�กข้�น

ด้วย โดยเฉัพ�ะในคนที่ไม่ค่อยได้มีโอก�สปฏิสัมพันธ์กับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเอง

โดยตรง5 

4 ILGA World: Lucas Ramon Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Ilia 

Savelev and Daron Tan, State-Sponsored Homophobia 2020: Global Legislation Overview Update (Geneva: December 

2020).
5 Kylo-Patrick R. Hart. “Representing gay men on American television.” The Journal of Men’s Studies. 59. 9. 

1. (2000) 59-79.
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ผลกระที่บัของการนำาเสนอภาพผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัในสื�อปััจจุบััน

Cedric C. Clark นักวิช�ก�รด้�นก�รสื่อส�รในสหรัฐอเมริก� เสนอไว้ใน

บทบรรณ�ธิก�รของว�รส�ร Television Quarterly ว�่ ก�รนำเสนอภ�พของชนกลุม่น้อย

ในสังคมผ่�นสื่อกระแสหลัก โดยเฉัพ�ะโทรทัศน์ มักมีวิวัฒน�ก�รผ่�นสี่ขั�น ขั�นแรก คือ 

ไม่มีก�รนำเสนอเลย (non-representation) สะท้อนว่�ไม่แม้แต่ยอมรับว่�คนกลุ่มน้อยนั�น 

ๆ มีตัวตนอย้่ในสังคม ขั�นที่สอง คือ ก�รเย�ะเย้ยให้เป็นตัวตลก (ridicule) โดยนำเสนอ

ว่�ชนกลุ่มน้อยมีลักษณะโง่ งี่เง่� ขี�เกียจ ไร้เหตุผล หรือตลก ขั�นที่ส�ม คือ ก�รกำกับ

ควบคุม (regulation) โดยควบคุม ก�รนำเสนอภ�พคนกลุ่มน้อยให้อย้่ในบทบ�ทที่ย้ดถุือ

ม�ตรฐ�นหรือกฎระเบียบของสังคมเท่�นั�น โดยมักได้รับบทผ้้บังคับใช้หรือควบคุมกฎ

ระเบียบที่เป็นบรรทัดฐ�นของคนกลุ่มหลัก และขั�นสุดท้�ยคือ ก�รให้เกียรติ (respect) 

โดยคนกลุ่มน้อยถุ้กนำเสนอด้วยภ�พที่ไม่แตกต่�งไปจ�กคนส่วนใหญ่6

ขั�นของววิฒัน�ก�รก�รนำเสนอภ�พชนกลุ่มนอ้ยที ่Clark เสนอ ใกลเ้คยีงกบัแนวคิด

ของ Gordon L. Beery นักวิช�ก�รอีกคนหน้่ง ที่แบ่ง “ยุค” ของก�รนำเสนอภ�พคนผิวดำ

ผ่�นสื่อกระแสหลักไว้ 3 ยุค คือ ยุคภ�พเหม�รวม (The Stereotypic Age) ซึ่้่งคล้�ยกับยุค

ก�รเย�ะเย้ยให้เป็นตัวตลกต�มแนวคิดของ Clark (1969) คือ นำเสนอด้วยภ�พเหม�รวม 

ทำให้เป็นตัวตลก หรือตัวร้�ย ต่อม�ในยุคก�รตระหนักร้้ใหม่ (The New Awareness) 

คือก�รนำเสนอภ�พคนกลุ่มน้อยในบทบ�ทสนับสนุนที่มีภ�พลักษณ์ท�งบวก และยุค

เสถุียรภ�พ (The Stability) คือก�รเปลี่ยนแปลงไปส้่ก�รนำเสนอภ�พคนกลุ่มน้อยต�ม

คว�มเป็นจริง7

ในประเทศต่�ง ๆ ทั่วโลก ก�รนำเสนอภ�พของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศใน

สื่อมวลชนมีวิวัฒน�ก�รอย้่ในขั�นที่แตกต่�งกันไป มีทั�งประเทศที่พย�ย�มควบคุม ปิดกั�น

ไม่ให้มีก�รนำเสนอภ�พ เช่น ประเทศจีน ซึ่้่งสะท้อนถุ้งก�รไม่ยอมรับก�รมีตัวตนของผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ8 ในขณะที่บ�งประเทศมีก�รเปิดกว้�ง นำเสนอภ�พผ้้มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศในสื่อม�กข้�น ในมิติที่หล�กหล�ยม�กข้�น เช่น ในสหรัฐอเมริก� และ

สหร�ชอ�ณ�จักร (อังกฤษ) ซ่้ึ่งสภ�พสังคมมีก�รยอมรับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ
6 Cedric C. Clark. “Television and social control: Some observations on the portrayals of ethnic minorities.” 

Television Quarterly. 18. 8. (1969): 18–22.
7  Berry, G. L. “Television and Afro-Americans: Past legacy and present portrayals”. In Television and social 

behavior: Beyond violence and children, Edited by: Withey, S. B. and Abeles, R. P. (1980) 231–248. Hillsdales: Lawrence 

J. Erlbaum Associates.
8 Gareth Shaw. and Xiaoling Zhang. “Cyberspace and Gay Rights in a Digital China: Queer Documentary 

Filmmaking Under State Censorship.” China Information. 270. 2. 32. (2018) : 270-292.



9

ส่ว
น

ที่�
 2

คอ่นข�้งม�ก มกีฎหม�ยทีคุ่ม้ครองสทิธ ิห�้มก�รเลอืกปฏบิตัติอ่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศในบริบทต่�ง ๆ แต่ก็ยังพบว่�ก�รนำเสนอภ�พผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมักเป็น

ไปต�มภ�พเหม�รวมที่มีอย้่ในสังคม เช่น ตลก ตุ้งติ�ง ฉ้ัดฉั�ด หมกมุ่นเรื่องเพศ  

ไมค่รอบคลุมบทบ�ทและมิติด�้นอ่ืนทีห่ล�กหล�ยในชีวติของผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

และกรณทีีน่ำเสนอคว�มสมัพนัธข์องค้รั่กทีมี่คว�มหล�กหล�ยท�งเพศกย็งันำเสนออย้บ่น

บรรทัดฐ�นของคว�มรักต่�งเพศ เช่น ต้องมีฝั่�ยหน้่งมีคว�มเป็นหญิงและอีกฝั่�ยหน้่งที่

มีคว�มเป็นช�ย เป็นต้น9

สำหรบัประเทศไทยนั�น มหีลกัฐ�นว่�ก�รนำเสนอภ�พผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ท�งสือ่มวลชนต่�ง ๆ  ยงัคงจดัว�่อย้ใ่นขั�นก�รเย�ะเย้ยใหเ้ปน็ตวัตลก (ridicule) ต�มแนวคิด

ของ Clark หรือยุคภ�พเหม�รวมต�มก�รวิเคร�ะห์ของ Berry (1980) โดยมีง�นวิจัย 

พบว�่ ตวัละครช�ยรกัช�ยในละครหรอืภ�พยนตร ์มกัถุก้ถุ�่ยทอดใหเ้ปน็คนตลก สนกุสน�น 

วี�ดว้�ย และหมกมุ่นเรื่องเพศ10 แม้จะมีก�รเปลี่ยนแปลงไปในท�งบวกข้�นในปีหลัง ๆ11  

 ที่พบว่� ตัวละครช�ยรักช�ยที่เป็นตัวละครหลักในภ�พยนตร์ไทยช่วงปี 2550-2558  

ถุ้กนำเสนอว่�มีคว�มโดดเดี่ยว แปลกแยกจ�กสังคม แต่ก็มีคว�มมุ่งมั่น ต้องก�รสร้�ง 

ก�รยอมรับจ�กสังคม มีอ�รมณ์ขัน มีว�ทศิลป์ และมีเสน่ห์ด้งด้ดท�งเพศ แต่โดยรวมก็

ยังพบก�รนำเสนอต�มภ�พเหม�รวมอย้่ม�ก เช่น ก�รนำเสนอข่�วเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�ก

หล�ยท�งเพศท�งหน้�หนังสือพิมพ์ ยังพบก�รล้อเลียน เหยียดหย�ม คุกค�มท�งเพศ  

หรือทำให้เป็นตัวตลก12

9 Bradley J. Bond. “Sex and Sexuality in Entertainment Media Popular With Lesbian, Gay, and Bisexual Ad-

olescents.” Mass Communication and Society. 98. 1. 17. (2014): 98-120. See also: Jay Poole. “Queer Representations of 

Gay Males and Masculinities in the Media.” Sexuality & Culture. 279. 2. 18. (2014) : 279-290., See also: Richard Mocar-

ski. Robyn King. Sim Butler. Natalie R. Holt. T. Zachary Huit. Debra A. Hope. Heather M. Meyer. and Nathan Woodruff. 

“The Rise of Transgender and Gender Diverse Representation in the Media: Impacts on the Population.” Communication, 

Culture & Critique. 416. 3. 12. (2019): 416-433., See also: Jamie C. Capuzza. and Leland G. Spencer. “Regressing, Pro-

gressing, or Transgressing on the Small Screen? Transgender Characters on U.S. Scripted Television Series.” Communi-

cation Quarterly. 214. 2. 65. (2017): 214-230.
10 รุจิเรข คชรัตน์. ภาพและกระบวนการสร้างภาพชายรักร่วมเพศในละครโทรทัศน์ไทย กับการรับรู้ภาพแบบฉบับของผู้ชม. 

กรุงเทพมห�นคร: จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย. (2542).
11 สิรภพ แก้วม�ก. การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย. กรุงเทพมห�นคร: จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย. (2558).
12 Charuvastra, T. Mainstream Media Trades In Worst LGBT Stereotypes, Review Finds. Khao Sod English. 

(2015). Retrieved from https://www.khaosodenglish.com/life/2015/12/02/1449059474/
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ผลกระที่บัของการนำาเสนอภาพผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัในสื�อปััจจุบััน

ข้อค้นพบดังกล่�วสอดคล้องกับก�รรับร้้ของผ้้รับส�รโดยทั่วไป และผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศเอง ที่ได้ร่วมก�รสนทน�กลุ่ม (29 กันย�ยน 2564) และคว�มเห็น

ของผ้้เชีย่วช�ญท�งจิตเวชและจิตวิทย�ทีไ่ด้ให้สมัภ�ษณ์เชิงลก้เป็นส่วนหน้ง่ในก�รศก้ษ�

ปจัจุบัน (เดือนตุล�คม 2564) ซ่้ึ่งได้ตั�งข้อสังเกตว่�ก�รนำเสนอภ�พผ้้มคีว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศในประเทศไทยสว่นใหญยั่งข�ดคว�มหล�กหล�ย ทำใหเ้กดิก�รตอกย�ำภ�พเหม�

รวม (stereotype) หรือก�รตีตร� (stigma) ต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศท่ีคล�ด

เคลือ่นไปจ�กคว�มเปน็จรงิ โดยสือ่มกัจะนำเสนอเนื�อห�ทีส่ือ่ว�่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศเป็นผ้้ที่มีอ�รมณ์ขันหรือเป็นตัวตลก หรือใช้คำที่มีลักษณะหรือคว�มหม�ยในท�งลบ

สำหรับก�รนำเสนอเนื�อห�ข่�วส�รที่เกี่ยวข้องกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เช่น  

ฮือฮ� ช�ยแต่งช�ย ทอมโหด หรือคำใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดคว�มร้้ส้กว่�ผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศเป็นบุคคลที่ไม่ปกติในสังคม 

ในกรณีของซึ่ีรีส์ที่นำเสนอเนื�อห�เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศโดยเฉัพ�ะ 

ซึ่้่งด้เหมือนส่งเสริมบทบ�ทและเพ่ิมพื�นที่นำเสนอเรื่องร�วของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศม�กข้�น แต่ผ้้เข้�ร่วมก�รสนทน�กลุ่ม รวมทั�งผ้้เชี่ยวช�ญท�งจิตวิทย�และจิตเวช 

ส่วนใหญ่ให้คว�มคิดเห็นว่� โดยรวมยังเป็นก�รนำเสนอเร่ืองร�วของเกย์ (gay) เป็น 

ส่วนใหญ่ (เช่น ซึ่ีรีส์ว�ย) ยังมีก�รนำเสนอภ�พของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศอื่น ๆ  

เช่น เลสเบี�ยน (lesbian) ไบเซึ่็กชวล (bisexual) หรือทร�นเจนเดอร์ (transgender)  

อย�่งจำกดั และเนื�อห�ทีน่ำเสนอกม็กัเนน้ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของผ้ช้มกลุ่มเป�้หม�ย  

ซึ่้ง่สว่นใหญเ่ปน็ผ้ห้ญงิ และเนน้เรือ่งคว�มรกัหรอืคว�มสมัพนัธแ์บบคนรกั ไมค่อ่ยมกี�รนำ

เสนอคว�มรักร้ปแบบอื่น ๆ หรือด้�นอื่นของชีวิต เช่น ด้�นคว�มส�ม�รถุ ก�รทำง�น 

หรือด�้นอ่ืน ๆ  ทีแ่สดงให้เหน็ว�่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศก็มชีีวติเหมือนคนปกติท่ัวไป 
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นอกจ�กนี� ยังมีข้อสังเกตว่� ภ�พของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ได้รับก�รนำ

เสนอท�งบวกผ่�นสื่อในสังคมไทยทั่วไปอย้่บ้�งนั�น ก็มักเป็นภ�พของผ้้มีสถุ�นะท�ง

เศรษฐกิจและสังคมในระดับส้ง กล่�วคือ มักมีร้ปร่�งหน้�ต�ดี ฐ�นะดี ประสบคว�ม

สำเร็จ มกี�รง�นอ�ชีพทีโ่ดดเด่น ในขณะทีผ้้่มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีมี่รป้ร่�งหน้�ต� 

ฐ�นะ และอ�ชีพไม่โดดเด่น ไม่ค่อยมีพื�นที่บนสื่อ ร�วกับไม่ได้มีตัวตนในสังคม

ผลกระที่บัจากการนำาเสนอภาพผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศั
ของสื�อปััจจุบััน

ดังที่กล่�วไปข้�งต้นว่�ก�รนำเสนอภ�พผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศผ่�นสื่อ 

ในประเทศไทยนั�น ส่วนม�กยังเป็นก�รผลิตซึ่�ำภ�พเหม�รวม ข�ดคว�มหล�กหล�ยทั�งใน

แง่ก�รนำเสนอภ�พด้�นบวกและด้�นลบอย่�งสมดุล ข�ดก�รนำเสนอภ�พของผ้้มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศแต่ละกลุ่มอย่�งเท่�เทียม ข�ดก�รนำเสนอเนื�อห�เกี่ยวกับมิติอื่น ๆ 

ของชีวิตผ้้มีคว�มหล�กหล�ยอย่�งรอบด้�น และก�รนำเสนอภ�พผ้้มีคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศที่มีสถุ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมส้งโดยมองข้�มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ที่เป็นคนธรรมด�ทั่วไปไม่ได้มีสถุ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมส้ง ก�รนำเสนอภ�พที่ข�ด

มติทิีร่อบด�้นเหล�่นี� สง่ผลตอ่ผ้ร้บัส�รทีเ่ปน็คนท่ัวไปในสงัคมและตวัผ้้มคีว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศเองอย่�งไร

ผลกระที่บัต่อผ้�รับัสารที่ั�วไปั 
ผลกระทบของก�รรับส�รท่ีมีเนื�อห�เก่ียวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศท่ีมีต่อ

คว�มคิดและพฤติกรรมของผ้้รับส�รทั่วไป อ�จแยกได้เป็น 2 ประเด็น คือ ผลต่อคว�ม

คดิ คว�มร้้สก้ และพฤติกรรมทีมี่ตอ่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในสังคม และอีกประเด็น

หน้่งคือ คว�มกังวลว่�ผ้้รับส�รอ�จเลียนแบบและเปลี่ยนอัตลักษณ์เป็นผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศ 

สำหรบัประเดน็แรก ก�รทีผ่้ร้บัส�รทัว่ไปในสงัคมไดช้มภ�พเหม�รวมของผ้ม้คีว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศที่ถุ้กผลิตซึ่�ำผ่�นสื่อ ทำให้ได้รับก�รตอกย�ำคว�มเชื่อท�งลบที่มีต่อ 

ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีแ่พรห่ล�ยอย้ใ่นสงัคม โดยเฉัพ�ะผ้ท่ี้ไมไ่ดม้ปีฏสิมัพันธ์กบั

ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเองโดยตรง สื่อจ้งเป็นแหล่งข้อม้ลสำคัญที่มีผลต่อก�รรับร้้

ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้อย่�งม�ก เช่น ในประเทศจีน มีง�นวิจัยพบว่� ก�รรับ
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ผลกระที่บัของการนำาเสนอภาพผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัในสื�อปััจจุบััน

สือ่กระแสหลกัจ�กภ�ยในประเทศซึ่้ง่ถุก้ควบคมุโดยรฐับ�ลทีม่นีโยบ�ยไมส่นบัสนนุคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศ มีคว�มสัมพันธ์กับภ�พเหม�รวมเชิงลบที่ส้ง และก�รเปิดรับก�รรัก

คนเพศเดียวกันที่ต่ำ13 และง�นวิจัยท�งจิตวิทย�จำนวนม�กก็ชี�ให้เห็นว่� ก�รเชื่อในภ�พ

เหม�รวมที่ไม่ตรงกับคว�มจริงนี� ส�ม�รถุนำไปส้่คว�มรังเกียจเดียดฉัันท์และพฤติกรรม

ก�รเลอืกปฏบิตัทิีค่นทัว่ไปในสงัคมแสดงออกตอ่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในบรบิทต�่ง ๆ  

กระทั่งใช้คว�มรุนแรงต่อกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเพร�ะคว�มเกลียดชัง  

ก�รทีส่ือ่ผลิตซึ่�ำและนำเสนอภ�พเหม�รวมของผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศส่งผล

ใหผ้้ร้บัส�รจดจำ เชือ่ในภ�พเหม�รวม และตีตร�ผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศนี� ส�ม�รถุ

อธิบ�ยได้ด้วยหลักก�รท�งจิตวิทย�ว่�ด้วยข้อจำกัดท�งกระบวนก�รร้้คิด เน่ืองจ�ก 

คว�มส�ม�รถุที่จะใส่ใจและจดจำข้อม้ลเกี่ยวกับผ้้คนที่เร�ได้รับในขณะนั�นมีจำกัด จ้งเกิด

ก�รเลือกใส่ใจและจดจำข้อม้ลเพียงบ�งอย่�ง โดยม�กมักต้องเป็นสิ่งที่โดดเด่น ด้งด้ด

คว�มสนใจ หรือสอดคล้องกับคว�มค�ดหวังที่เร�มีอย้่แล้ว ทำให้เกิดก�รรับร้้ผิดพล�ด

โดยไม่ได้ตั�งใจอคติหรือลำเอียง เช่น ก�รรับร้้สหสัมพันธ์ลวง (illusory correlation)  

เกิดจ�กก�รที่ธรรมช�ติก�รรับร้้ของคนเร�มักสนใจและจดจำสิ่งที่แปลก แตกต่�ง หรือมี

ลักษณะท�งลบได้แม่นยำ ยิ่งกรณีสิ่งที่แปลกสองอย่�งเกิดร่วมกัน ก็ยิ่งจดจำได้แม่นและ

คิดว่�สองสิ่งนั�นต้องเกิดร่วมกันม�กเกินคว�มน่�จะเป็นที่แท้จริง14

ในสังคมท่ีผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมักถุ้กมองว่� “แปลก” หรือ “ผิดปกติ”  

อย้่แล้ว ก�รได้เห็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ทำพฤติกรรมที่แปลกหรือโดดเด่น เช่น 

ตลก หรอืก�้วร�้ว หรอืก�รไดเ้หน็ข�่วผ้มี้คว�มหล�กหล�ยท�งเพศเกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีแ่ปลก 

หรอืผดิปกต ิเช่น ก�รติดเชื�อเอชไอว ีในชว่งทีแ่รก ๆ  ท่ีคนยงัไมร่้จั้กโรคนี�ดแีละมองว่�เปน็

โรคที่แปลกประหล�ดและน่�กลัว โดยเฉัพ�ะเมื่อถุ้กเลือกนำเสนอและเน้นย�ำโดยสื่อ

ม�กกว่�กรณีที่เป็นช�ยหญิงทั่วไป ก็ยิ่งได้รับคว�มสนใจและจดจำได้ม�กกว่� ทำให้คน

ทั่วไปเกิดก�รรับร้้ว่�คว�มหล�กหล�ยท�งเพศมักม�ค้่กับพฤติกรรมที่แปลก (ตลก หรือ

ก้�วร้�ว) หรือเชื�อโรคที่แปลก (เอชไอวี) ด้วยคว�มถุี่ม�กเกินคว�มเป็นจริง และนำไปส้่

ก�รเหม�รวมว่�คนในกลุม่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศนั�นเปน็คนตลกหรอืก�้วร�้ว หรอื

มักติดเชื�อเอชไอวี แม้คว�มจริงแล้ว ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศไม่ได้มีพฤติกรรมเช่น

13 Jia-Wei Tu. and Tien-Tsung Lee. “The Effects of Media Usage and Interpersonal Contacts on the Stereo-

typing of Lesbians and Gay Men in China.” Journal of Homosexuality. 980. 7. 61. (2014) : 980-1002.
14 David L. Hamilton, Robert K. Gifford. “Illusory correlation in interpersonal perception: A cognitive basis of 

stereotypic judgments.” Journal of Experimental Social Psychology. 392. 12. 4. (1976): 392–407.
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นั�นกนัทกุคนเสมอไป และบคุคลเพศช�ยหญงิทัว่ไปกอ็�จทำพฤตกิรรมดงักล�่วเชน่กนั แต่

มักไม่ได้รับคว�มสนใจและจดจำม�กเท่�ที่ควร

สำหรับประเด็นที่สอง ผ้้รับส�รทั่วไปที่เป็นผ้้ใหญ่ เช่น ผ้้ปกครองหรือคร้อ�จ�รย์ 

ที่เชื่อในภ�พเหม�รวมท�งลบเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ อ�จกังวลท่ีสื่อใน

ปัจจุบันนำเสนอภ�พของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศม�กข้�น ด้วยกลัวว่�บุตรหล�นและ

เย�วชนทั่วไปจะเลียนแบบ และเปลี่ยนอัตลักษณ์ท�งเพศกล�ยเป็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศ เพร�ะแมส้ือ่สว่นใหญจ่ะนำเสนอภ�พผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในแงล่บ หรอื

เปน็ตวัตลก แตก่ม็บี�งสว่นทีน่ำเสนอภ�พผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีมี่ชือ่เสยีง ประสบ

คว�มสำเร็จ มีสถุ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมส้ง หรือก�รนำเสนอตัวละครในซึ่ีรีส์ท่ีมี

เนื�อห�เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ที่สร้�งตัวละครให้มีเสน่ห์ด้งด้ดใจ 

นักจิตวิทย�พัฒน�ก�ร นักจิตวิทย�คลินิก และจิตแพทย์ให้คว�มเห็นตรงกันใน 

ก�รสัมภ�ษณ์และก�รสนทน�กลุม่ในก�รศก้ษ�ครั�งนี�ว�่ ก�รพัฒน�อัตลักษณ์ท�งเพศของ

เดก็นั�น เปน็ผลจ�กก�รปฏิสมัพนัธ์ระหว�่งปจัจยัจำนวนม�กทีท่ำง�นร่วมกนัอย�่งซึ่บัซึ่อ้น 

ทั�งปัจจัยท�งชีววิทย� เช่น ฮอร์โมน ส�รเคมีในร่�งก�ย ไปจนถุ้งปัจจัยท�งสังคม เช่น

บคุคลทีเ่ป็นตวัแบบในชีวติ ประสบก�รณ์ชวีติสว่นตัว ทำให้เกดิคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ข้�น ก�รดส้ือ่เป็นเพยีงปจัจัยหน่้ง ง�นวิจยัในอดีตชว่งท่ีวงก�รแพทย์ยงัมคีว�มเชือ่ว่�คว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศคอืคว�มผดิปกต ิมงี�นวจัิยท่ีชี�ใหเ้หน็ว�่สือ่มผีลใหเ้ดก็พฒัน�อตัลกัษณ์

เป็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเช่นกัน แต่ต�มคว�มเห็นของผ้้เชี่ยวช�ญและข้อม้ลง�น

วิจัยยุคหลัง ๆ ก�รที่เย�วชนด้สื่อที่มีตัวแบบเป็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่เป็นคนดี 

ประสบคว�มสำเร็จ หรือน่�ชื่นชม อ�จมีผลต่อก�รเลียนแบบพฤติกรรมในระยะสั�น  

แต่เกิดจ�กก�รที่อย�กเป็นคนที่ดี ที่น่�ชื่นชม หรือมีคว�มโดดเด่นเป็นที่ร้้จักในหม้่เพื่อน  

ซึ่้่งอ�จค�บเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนคว�มหล�กหล�ยท�งเพศของบุคคลต้นแบบใน 

ส่ือ แตไ่ม่น�่จะมีผลระยะย�วให้เกิดก�รเปลีย่นแปลงอตัลักษณท์�งเพศท่ีถุก้สัง่สมม�จ�ก

ก�รทำง�นร่วมกันของปัจจัยอื่น ๆ อีกหล�ยปัจจัยในแต่ละบุคคลดังที่กล่�วม� 

จ้งอ�จสรุปได้ว่�ก�รชมสื่อที่มีเนื�อห�เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ แม้จะ

เปน็ภ�พท�งบวกของผ้มี้คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ไมน่�่จะมผีลใหเ้ดก็และเย�วชนเปลีย่น

อัตลักษณ์ท�งเพศเป็นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ห�กไม่ได้มีปัจจัยอื่น ๆ อีกหล�ย 

อย่�งประกอบกันและทำให้มีแนวโน้มจะพัฒน�อัตลักษณ์เช่นนั�นอย้่เป็นทุนเดิม
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ผลกระที่บัของการนำาเสนอภาพผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัในสื�อปััจจุบััน

ผลกระที่บัต่อผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศั 
ผลของก�รทีส่ือ่นำเสนอภ�พของผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในปัจจุบนั ซึ่้ง่มกัเปน็

ภ�พเหม�รวม ข�ดคว�มหล�กหล�ย และไม่ตรงกับคว�มจริง ส่งผลต่อผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศได้ทั�งท�งตรงและท�งอ้อม กล่�วคือ ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

อ�จได้รับผลกระทบในเชิงจิตวิทย�เมื่อชมสื่อดังกล่�วเองโดยตรง ในขณะเดียวกันก็อ�จ

ได้รับผลกระทบของสื่อในท�งอ้อม จ�กก�รที่ผ้้รับส�รทั่วไปรับสื่อดังกล่�วแล้วเกิด 

คว�มรงัเกียจเดียดฉันัทแ์ละแสดงพฤติกรรมเลือกปฏิบัตติอ่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

ผลกระที่บัที่างตรง 
ง�นวิจัยที่ศ้กษ�ผลกระทบโดยตรงของสื่อต่อคว�มคิด คว�มร้้ส้ก และพฤติกรรม

ของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศในประเทศไทยยังมีน้อย แต่จ�กก�รเสวน�กลุ่มกับผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และก�รสัมภ�ษณ์เชิงล้กกับจิตแพทย์ นักจิตวิทย�คลินิก และ

นักจิตวิทย�พัฒน�ก�ร พบว่� ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมักได้รับผลกระทบท�ง

จติวทิย�หล�ยอย�่งจ�กก�รไดเ้หน็ภ�พตวัแทนของผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศท่ีถุก้นำ

เสนอในสื่อปัจจุบัน 

ตัวอย่�งเช่น ก�รนำเสนอภ�พเหม�รวม อ�ทิ เป็นกะเทยหรือคนข้�มเพศต้องตลก 

วี�ดว้�ย ทำให้ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศร้้ส้กว่�ถุ้กสังคมค�ดหวังให้ต้องแสดงบทบ�ท

ต�มภ�พดังกล่�วแม้ว่�ตัวตนที่แท้จริงจะไม่ได้เป็นเช่นนั�น ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

บ�งคน โดยเฉัพ�ะวัยรุ่นที่ต้องก�รก�รยอมรับท�งสังคมอ�จพย�ย�มแสดงออกต�ม

บทบ�ทที่ถุ้กนำเสนอโดยสื่อเหล่�นั�น ซึ่้่งนอกจ�กจะทำให้ร้้ส้กอ้ดอัดและขัดแย้งในตนเอง

แล้ว ยังทำให้เกิดวงจรก�รตอกย�ำภ�พเหม�รวมดังกล่�วต่อไปอีกด้วย 

ส่วนก�รนำเสนอของสื่อที่มักมุ่งเน้นปมปัญห�ที่มีที่ม�จ�กอัตลักษณ์หรือรสนิยม

ท�งเพศ เชน่ คว�มรกั คว�มสมัพนัธ์ทีไ่มล่งตวั หรอืตอ้งปกปดิไมใ่หใ้ครร้ ้และมกัมจีดุจบ

ที่ไม่สมหวัง ในขณะเดียวกัน ก�รนำเสนอภ�พชีวิตด้�นอื่น ๆ เช่น ก�รเรียน ก�รทำง�น 

คว�มฝััน คว�มสำเร็จ ก็ยังมีสัดส่วนน้อย และมักจำกัดอย้่เพียงในบ�งวงก�ร ทำให้ผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศข�ดต้นแบบหรือไม่เห็นโอก�สว่�ตนเองจะประสบคว�มสำเร็จ

ในด้�นต่�ง ๆ เหล่�นี� เช่น ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเชื่อว่�ตนเองย�กจะสมหวังใน

คว�มรัก จ้งไม่กล้�ทุ่มเทกับคว�มรักคว�มสัมพันธ์ หรืออ�จไม่กล้�ฝัันว่�จะประสบคว�ม
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สำเร็จในส�ยง�นวิช�ชีพต่�ง ๆ เช่น แพทย์ วิศวกร ทน�ยคว�ม เพร�ะไม่มีตัวอย่�งผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ประสบคว�มสำเร็จในวงก�รเหล่�นี�ให้เห็นในสื่อ

ก�รนำเสนอภ�พเหม�รวมแงล่บของผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในสือ่ ยงัอ�จนำ

ไปส้ก่�รซึ่ม้ซึ่บัเจตคตทิ�งลบตอ่คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ (internalized homonegativity) 

ซึ่้่งหม�ยถุ้งภ�วะที่ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศร้้ส้กรังเกียจ หรือร้้ส้กท�งลบ หรือร้้ส้ก

ผดิทีต่นเองมีอตัลักษณ์เป็นผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ นำไปส้ก่�รนับถืุอตนเองทีต่่ำ เกิด

ภ�วะซึ่ม้เศร�้ และปญัห�สขุภ�พจติอ่ืน ๆ  ต�มม� เชน่ มงี�นวจัิยทีพ่บว�่ก�รซึ่ม้ซึ่บัเจตคติ

ท�งลบต่อคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมีคว�มสัมพันธ์กับก�รคิดฆ์่�ตัวต�ย15  

นอกจ�กนี� แม้จะมีก�รนำเสนอภ�พท�งบวกของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเพิ่ม

ข้�น แต่ก�รนำเสนอภ�พท�งบวกของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศในสื่อโดยมักจำกัดอย้่

เพียงผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่มีสถุ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมส้ง ทำให้ผ้้มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศทีม่สีถุ�นะธรรมด�ไมม่คีว�มโดดเดน่ร้ส้ก้ว�่สงัคมจะยอมรบัผ้ม้คีว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศที่ประสบคว�มสำเร็จและสถุ�นะส้งเท่�นั�น ไม่มีที่ยืนให้ตนเองที่เป็น

คนธรรมด�ทัว่ไป และย่ิงร้้สก้ว่�ตนถุก้กดดันให้ตอ้งยอมรับอัตลักษณ์และแสดงพฤติกรรม

สอดคล้องกับภ�พเหม�รวมที่ถุ้กนำเสนอออกม�ในสื่อ เช่น ต้องเป็นคนตลก สร้�งสีสัน

และคว�มสนุกสน�นให้คนรอบข้�ง เพื่อให้ส�ม�รถุอย้่ในสังคมได้ นักจิตวิทย�คลินิกที่ให้

สมัภ�ษณ์ในก�รศก้ษ�นี�ได้ยกตวัอย�่งว�่ ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีเ่ข้�รับก�รบำบัด

ท�งจิตคนหน้่งกล่�วว่� ตนเองหน้�ต�ธรรมด� ไม่ร่ำรวย ไม่ได้ด้ดีเหมือนผ้้มีคว�มหล�ก

หล�ยท�งเพศที่ถุ้กนำเสนอในสื่อ จ้งร้้ส้กว่�สังคมไม่มีที่ยืนให้คนอย่�งตนเลย

ทั�งนี� มขีอ้คน้พบทีน่่�สนใจจ�กก�รวิจยัชิ�นหน้ง่ว่� สำหรับผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศที่ไม่ค่อยถุ้กกล่�วถุ้งในสื่อ เช่น กลุ่มเลสเบี�ยน ร�ยง�นว่�ก�รได้รับชมสื่อที่มีเนื�อห�

เกี่ยวกับหญิงรักหญิงมีส่วนช่วยให้เกิดคว�มร้้ส้กว่�ตัวเองได้รับก�รยอมรับม�กข้�น มีตัว

ตนในสังคม เกิดคว�มมั่นใจ ร้้ส้กว่�มีเพื่อน มีคนที่เป็นแบบเดียวกันอย้่ในสังคม ช่วยลด

คว�มร้้สก้แปลกแยกในสังคม ได้เรียนร้้มมุมองใหม่ ๆ  และเกิดคว�มสบ�ยใจในก�รใช้ชวีติ

สังคมม�กข้�น และยังทำให้กล้�คิดกล้�ตัดสินใจและมีคว�มพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนได้ 

15 Priyoth Kittiteerasack, Alicia K. Matthews, Alana Steffen, Colleen Corte,, inda L. McCreary, Wendy Bost-

wick, Chang Park, and Timothy P. Johnson. “The influence of minority stress on indicators of suicidality among lesbian, 

gay, bisexual and transgender adults in Thailand” Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 28: 4, (2021). 656-

659.
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เร็วข้�น16 แสดงให้เห็นว่� สื่อส�ม�รถุมีอิทธิพลท�งบวกต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ได้ ห�กให้พื�นที่และให้ก�รยอมรับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และนำเสนอภ�พของ 

ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในแงม่มุท�งบวกและหล�กหล�ยต�มคว�มเปน็จรงิม�กข้�น  

ผลกระที่บัที่างอ�อมี 
ส่วนผลกระทบท�งอ้อมของสื่อที่นำเสนอภ�พเหม�รวมและภ�พท�งลบของผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ จะเกิดผลกระทบต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศผ่�นก�รที่

ผ้ร้บัส�รท่ัวไปรบัร้ภ้�พเหม�รวมเหล�่นั�นแลว้ทำใหเ้กดิคว�มรงัเกยีจเดยีดฉันัทแ์ละแสดง

พฤติกรรมเลือกปฏิบัติต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ซึ่้่งอ�จเกิดข้�นได้ในหล�ยบริบท 

อ�ทิ ในครอบครัว ก�รศ้กษ� และก�รทำง�น17 

ในบรัิบทครัอบครััว ผลสำรวจพบว่�สังคมไทยยอมรับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศสง้ ยกเว้นเม่ือเปน็คนในครอบครัวตนเองมักยงัยอมรับไม่ได ้ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศหล�ยคนต้องปกปิดวิถุีท�งเพศที่แท้จริงเมื่ออย้่ที่บ้�น ไม่เปิดเผยตัวตนให้คนใน

ครอบครัวร้้ถุ้�ไม่จำเป็น โดยคว�มรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจ�กอคติและก�รเลือกปฏิบัติ 

มีตั�งแต่ก�รถุ้กบังคับให้เข้�รับก�รบำบัดเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ท�งเพศ บังคับให ้

แตง่ก�ยต�มเพศกำเนิด ใหท้ำกิจกรรม เรยีนหนงัสอื หรอืทำง�นต�มทีค่รอบครัวตอ้งก�ร 

ตลอดจนก�รล่วงละเมิดท�งว�จ� ร่�งก�ย และจิตใจ ไปจนถุ้งถุ้กไล่ออกจ�กบ้�น  

ถุ้ก “เปิดเผยตัวตน” ต่อส�ธ�รณชนโดยไม่ได้รับก�รยินยอม และถุ้กทำให้อับอ�ยต่อ

ส�ธ�รณะด้วยก�รโพสต์ร้ปในขณะแต่งก�ยเป็นเพศตรงข้�มบนเฟซึ่บุ�ก เป็นต้น

ในบริับทด้านกัารัศึึกัษา ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศในประเทศไทยต้องเผชิญ

ขอ้จำกัดในบริบทก�รศก้ษ� เช่น ครอบครัวจำนวนม�กไม่สนับสนุนให้ลก้ทีเ่ป็นคนข้�มเพศ

เรยีนตอ่ บ�งครอบครัวหยดุสนับสนนุเร่ืองก�รศ้กษ�หลังจ�กทีล่ก้เปิดเผยตัวตนท�งเพศ

ให้ทร�บ สำหรับเย�วชนผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่เรียนต่อระดับมห�วิทย�ลัย  

มักไม่ได้รับก�รสนับสนุนให้เรียนส�ข�วิช�ชีพท่ีเข้มข้นท�งวิช�ก�ร เช่น ก�รแพทย์ 

16 ป�รณีย์ จงรักษ์ และ อนุช� ทีรค�นนท์. “ก�รเปิดรับสื่อ ทัศนคติ ก�รแสดงออกท�งสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง.” 

วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 53. 7. 1. (2557): 53-64.
17 บุษกร สุริยส�ร. อัตลักษณ์และวิถุีท�งเพศในประเทศไทย. โครงก�รส่งเสริมสิทธิ คว�มหล�กหล�ย และคว�มเท่�เทียมใน

โลกของ ก�รทำ�ง�น (PRIDE). องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ ประจำ�ประเทศไทย กัมพ้ช� และส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว 

กรุงเทพมห�นคร: องค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ. 2557.



17

ส่ว
น

ที่�
 2

กฎหม�ย หรอืวิศวกรรม เนือ่งจ�กคดิว�่เดก็จะไมไ่ดร้บัก�รยอมรับในก�รทำง�นดงักล่�ว 

และยังไม่ได้รับก�รส่งเสริมให้เรียนในส�ข�ศ้กษ�ศ�สตร์ เนื่องจ�กถุ้กมองว่�จะเป็น

ตัวอย่�งที่ไม่ดีให้เด็ก 

นอกจ�กก�รไม่สนบัสนนุให้เรยีนส�ข�วชิ�บ�งอย่�งเพร�ะคดิว่�ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศจะไม่ได้รับก�รยอมรับห�กจบออกไปทำง�นในอ�ชีพดังกล่�วแล้ว ยังม ี

ก�รกีดกันเนื่องจ�กคว�มเชื่อว่�ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมีคว�มผิดปกติท�งจิตด้วย 

เชน่ มรี�ยง�นว�่อ�จ�รยม์ห�วทิย�ลยัในคณะแพทยศ�สตรก์ดีกนัไมใ่หน้กัศก้ษ�ทีเ่ปน็คน

ข้�มเพศเป็นศัลยแพทย์ และแนะนำให้เรียนส�ข�วิช�เภสัชศ�สตร์แทน โดยให้เหตุผล

ว่�ก�รเป็นศัลยแพทย์จำเป็นต้องมี “ภ�วะจิตปกติ” และยังพบว่�นักศ้กษ�ที่เป็นคนข้�ม

เพศมักไม่ได้รับก�รสนับสนุนให้เรียนในส�ข�วิช�จิตวิทย� เนื่องจ�กถุ้กมองว่�เป็นบุคคล 

“ผดิปกต”ิ ท�งจติ ทั�งทีใ่นท�งก�รแพทยแ์ละจติวทิย� คว�มหล�กหล�ยท�งเพศไมไ่ดถุ้ก้

จัดว่�เป็นคว�มผิดปกติท�งจิตแล้ว 

แม้เมื่อได้เข้�ไปศ้กษ�ในสถุ�นศ้กษ�แล้ว อคติและก�รเลือกปฏิบัติในสถุ�นศ้กษ�

ทำใหเ้กดิสภ�วะแวดลอ้มทีไ่มเ่ป็นมติรสำหรบัคนข�้มเพศ เชน่ ก�รถุก้รมุแกลง้ ก�รลอ้เลยีน 

ก�รถุ้กรุมทำร้�ยร่�งก�ย มีปัญห�เกี่ยวกับเครื่องแต่งก�ยของนักเรียนนักศ้กษ�ข้�มเพศ 

และเป็นก�รตกเป็นเป้�ทีอ่�จ�รย์มกัทำโทษ  ยิง่ไปกว่�นั�นสว่นหน้ง่ของผ้้เข�้รว่มวิจยับอก

ว�่เพศสภ�พมีผลต่อก�รขอรับทุนก�รศก้ษ�เพร�ะห�กผ้้ได้รบัทุนเป็นกะเทยหรือทอมภ�พ

ลกัษณท์ีไ่ม่ดตีอ่โรงเรยีน อกีทั�งตอนสมัภ�ษณท์นุกม็กัมแีตค่ำถุ�มเกีย่วกับเพศสภ�พเท่�นั�น

ในบริับทกัารัทำงาน ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในประเทศไทยมักถุก้เลือกปฏิบตัิ

ตั�งแต่ขั�นตอน ก�รสมัคร โดยเฉัพ�ะง�นภ�ครัฐ จ้งมักต้องแสดงออกเหมือนคนรัก 

ต�่งเพศเพือ่หลีกเลีย่งก�รถุก้ปฏิเสธก�รรับเข้�ทำง�น และปกปิดเพศวิถุขีองตนอย่�งน้อย

ก็ในระยะเริ่มแรกของก�รทำง�น เพร�ะก�รแสดงตัวตนที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

ออกม�มักถุก้มองว่�ทำล�ยคว�มน่�เชือ่ถืุอในบ�งอ�ชีพทีมี่สถุ�นะท�งสังคมส้ง เช่น แพทย์ 

จติแพทย์ ทน�ยคว�ม ผ้พ้พิ�กษ� คร ้ก�รแสดงออกว�่เปน็ผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

มักทำให้ถุ้กตำหนิว่�มีพฤติกรรมไม่เหม�ะสม ซึ่้่งมีผลต่อก�รเลื่อนตำแหน่ง ถุ้กตีตร�ว่� 

ไม่เหม�ะที่จะเป็นผ้้นำ และกระทบต่อภ�พลักษณ์องค์กร
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ผลกระที่บัของการนำาเสนอภาพผ้�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัในสื�อปััจจุบััน

คนข้�มเพศมักถุ้กกีดกันท�งอ�ชีพม�กที่สุดเมื่อเทียบกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�ง
เพศกลุ่มอ่ืน ๆ  โดยมีเพยีงไม่กีอ่�ชีพทีย่อมรับคนข้�มเพศ เช่น ก�รเป็นนักแสดงค�บ�เรต์ 
ช่�งแต่งหน้� พนักง�นข�ยเครื่องสำอ�ง เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ เป็นต้น คนข้�มเพศที่
ย�กจนในสังคมชนบทมักต้องทำง�นทุกอย่�งเท่�ที่จะห�ได้เพื่อเลี�ยงชีวิต ตั�งแต่รับง�น
ม�ทำที่บ้�น ซึ่้่งเป็นง�นในระบบห่วงโซึ่่ก�รผลิตระดับล่�งสุด หรือแม้กระทั่งเป็นร่�งทรง 
หล�ยคนต้องลงเอยด้วยก�รข�ยบริก�รท�งเพศ 

นอกจ�กก�รกีดกนัในก�รทำง�นแล้ว คนข้�มเพศ และทอม (เลสเบี�ยนท่ีแสดงออก
คล�้ยช�ย) มคีว�มเสีย่งม�กทีสุ่ดทีจ่ะเผชญิกบัคว�มรนุแรงหล�ยรป้แบบในสถุ�นทีท่ำง�น 
ตั�งแต่ท�งว�จ� เช่น ก�รแซึ่ว ก�รล้อเลียน นินท� ก�รถุ�มคำถุ�มที่ละเมิดคว�มเป็น 
ส่วนตัว พ้ดจ�เสียดสี เหยียดหย�ม ไปจนถุ้งคว�มรุนแรงท�งร่�งก�ยและท�งเพศ เช่น 
ก�รกลั่นแกล้ง ก�รรังแก ก�รทำร้�ยร่�งก�ย รวมถุ้งก�รข่มขืน เป็นต้น

นอกจ�กนี� ง�นทบทวนวรรณกรรมวิจัยอย่�งเป็นระบบในต่�งประเทศ ยังแสดงให้
เห็นว่� บริบทท�งสังคมที่ไม่เป็นมิตรดังเช่นที่กล่�วม�ข้�งต้น มีผลกระทบต่อเนื่องท�ง
จิตวิทย� โดยทำให้ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ถุ้กตีตร� รังเกียจ กีดกัน เลือกปฏิบัติ 
เกดิคว�มร้ส้้กว่�ตวัตนของตนขดัแยง้กบัม�ตรฐ�นท่ีสงัคมยอมรบั ทำใหม้เีจตคติตอ่ตนเอง
ท�งลบ เห็นคุณค่�ในตนเองต่ำลง และนำไปส้่ก�รเกิดปัญห�สุขภ�พจิตด้วย18

จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมวิจัย ก�รสนทน�กลุ่ม และก�รสัมภ�ษณ์ผ้้เชี่ยวช�ญ
ท�งจิตเวชและจิตวิทย�ที่ได้อภิปร�ยม�ทั�งหมด จะเห็นว่�สื่อมีผลกระทบต่อผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศทั�งท�งตรงและท�งอ้อม ห�กหน่วยง�นทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส�ม�รถุร่วมกันกำกับดแ้ลก�รผลิตและนำเสนอสือ่ทีมี่เนื�อห�เกีย่วกับผ้้มคีว�มหล�กหล�ย
ท�งเพศได้ทำคว�มเข้�ใจผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ลดก�รตีตร�และเหม�รวมลง 
ทำให้สื่อมีวิวัฒน�ก�รในก�รนำเสนอภ�พผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศไปส้่ขั�นก�รให้
เกยีรต ิ(respect) ต�มแนวคดิของ Clark โดยนำเสนอภ�พของท่ีสอดคลอ้งกบัคว�มเปน็
จริง ว่�ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศก็คือมนุษย์ไม่แตกต่�งไปจ�กคนส่วนใหญ่ในสังคม 
ก็อ�จช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติคนในสังคม และเปลี่ยนสังคมให้เป็นสภ�พแวดล้อมที่มี
คว�มเป็นมิตรกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ก่อให้เกิดคว�มเท่�เทียม และส�ม�รถุ
ดง้ศกัยภ�พของผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีเ่คยถุก้ปดิกั�นและมองข้�มในหล�ยบริบท

ออกม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่�งเต็มที่ต่อสังคม องค์กร และประเทศต่อไป

18 Fatima Hossain, & Nuno Ferreira. “Impact of social context on the self-concept of gay and lesbian youth: 

A systematic review.” Global Psychiatry. 1. 2. 1. (2019): 1-28. 
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บัที่บัาที่หน�าที่่�และอทิี่ธิพิลของสื�อมีวลชีนต่อสังคำมี

สื่อมวลชนโดยทั่วไปมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รให้ข่�วส�ร (to inform) ให้ก�รศ้กษ� 

(to educate) ให้คว�มบันเทิง (to entertain) ซึ่้่งเป็นบทบ�ทหน้�ที่แบบกว้�ง ๆ ต่อม�

มนีกัวชิ�ก�รหล�ยท�่นไดจ้ำแนกบทบ�ทหน�้ทีข่องสือ่มวลชนใหช้ดัเจนยิง่ข้�น โดยระบวุ�่

สื่อมวลชนนั�นมีบทบ�ทหน้�ที่อื่น ๆ อีก1 ดังนี�

หน้�ที่ในก�รสอดส่องระวังเกี่ยวกับสภ�วะแวดล้อม (Surveillance) เพร�ะ

สื่อมวลชนเป็นเสมือนดวงต�และห้สำหรับผ้้ที่แสวงห�ข้อม้ลประเภทต่�ง ๆ เกี่ยวกับโลก

รอบตวั เปน็แหลง่ทีผ่้ค้นพ่้งพ�สือ่มวลชนเพือ่คน้ห�ข�่วและขอ้มล้สำคญัท่ีเกีย่วขอ้งกบัชวีติ

ประจำวัน

หน้�ที่ในก�รเชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์ (Correlation) คว�มสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิธีที่

สื่อมวลชนนำเสนอข้อเท็จจริงที่ผ้้ชม/ผ้้ฟังใช้ในก�รมองโลก เนื่องจ�กข้อม้ลที่ส�ธ�รณชน

ได้รับผ่�นสื่อมวลชนมักไม่เป็นคว�มจริงเสมอไป เร�จ้งมีก�รคัดเลือก เรียบเรียง ตีคว�ม 

ปรับแต่ง และวิพ�กษ์วิจ�รณ์ข้อม้ลต่�ง ๆ  ในสื่อ เพื่อเชื่อมโยงข้อม้ลที่ได้รับจ�กสื่อเข้�กับ

เหตุก�รณ์ในสังคม 

หน�้ทีใ่นก�รปลุกเร้�คว�มสนใจ (Sensationalization) สือ่มวลชนมีวธีิก�รนำเสนอ

ข้อคว�มและภ�พเพื่อปลุกเร้�คว�มสนใจ และด้งด้ดคว�มสนใจของส�ธ�รณชน เช่น  

ใช้ก�รพ�ดหัวข่�ว หรือก�รใช้ข้อคว�มและภ�พที่หวือหว�เพื่อให้คนเข้�ใจผิดและสนใจที่

จะติดต�มร�ยละเอียดต่อไป

หน้�ที่ในก�รให้คว�มบันเทิง (Entertainment) สื่อมวลชนทำหน้�ที่ให้คว�มบันเทิง

แก่ผ้้ชม หรือจัดพื�นที่ให้ผ้้ชมได้ค้นห�คว�มบันเทิง เช่น ก�รชมก�รแสดงละครหรือดนตรี

ท�งโทรทัศน์ รวมทั�งร�ยก�รประเภทอื่น ๆ เช่น กีฬ� เกมโชว์ เป็นต้น

หน�้ทีใ่นก�รถุ่�ยทอดมรดกท�งสังคม (Transmission) ก�รทำง�นของสือ่มวลชน

ด้�นก�รถุ่�ยทอดมรดกท�งวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับก�รส่งผ่�นค่�นิยม กฎเกณฑ์์ 

บรรทัดฐ�น และวิธีก�รปฏิบัติต่�ง ๆ ต่อส�ธ�รณชนจ�กรุ่นส้่รุ่น

1 Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.),  

The communication of ideas (pp. 37-51). New York: Harper and Row. See also: Wright, C. R. (1974). Functional analysis 

and mass communication revisited. In J. G. Blumler & E. Katz (Eds.), The uses of mass communications (pp. 197-212). 

Beverly Hills: SAGE Publications.
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หน้�ที่ในก�รระดมกำลัง (Mobilization) ก�รระดมกำลังเกี่ยวข้องกับหน้�ที่ของ 

ก�รสื่อส�รมวลชนที่ส�ม�รถุนำม�ใช้เพ่ือให้โอก�สแก่ส�ธ�รณชนในก�รมีส่วนร่วมใน

เหตุก�รณ์ที่เกิดข้�น เช่น ก�รรับชมก�รถุ่�ยทอดสดก�รแข่งขันกีฬ�ที่มีคว�มสำคัญ หรือ

ก�รติดต�มก�รร�ยง�นสถุ�นก�รณ์สำคัญที่เกิดข้�นในสังคม

หน้�ท่ีในก�รตรวจสอบคว�มถุ้กต้อง (Validation) ก�รตรวจสอบคว�มถุ้กต้อง

เกี่ยวข้องกับก�รทำง�นของสื่อมวลชนในก�รตรวจสอบสถุ�นะและบรรทัดฐ�นบ�ง 

อย่�ง เช่น บุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์์ โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ่งก�รตรวจสอบในประเด็นที่มี

ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

ที่ม�: https://courses.lumenlearning.com

ภ�ยใต้แนวคิดของทฤษฎีหน้�ที่นิยม มีก�รเปรียบเทียบสื่อมวลชนเป็นส่วนหน้่งใน

โครงสร้�งของระบบสังคมใหญ่ทีมี่หน้�ทีเ่สมือนกับอวัยวะหน้ง่ในร่�งก�ย จ้งต้องทำหน้�ท่ี

รกัษ�สมดลุของร�่งก�ยหรอืโครงสร�้งของสงัคม สือ่มวลชนจง้ทำหน�้ทีเ่ปน็ตวัเชือ่มเพือ่

ทำให้เกิดก�รรวมตัวกันของทุกส่วนในสังคม เพื่อคว�มเป็นอันหน้่งอันเดียวกัน อย่�งไร

ก็ต�ม ปัจจุบันนี� แนวคิดที่ว่�สื่อมวลชนมีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รให้ข่�วส�ร (to inform)  

ให้คว�มร้้หรือก�รศ้กษ� (to educate) รณรงค์หรือชักจ้งโน้มน้�ว (to persuade) และ
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บัที่บัาที่หน�าที่่�และอทิี่ธิพิลของสื�อมีวลชีนต่อสังคำมี

ให้คว�มบันเทิง (to entertain) ด้จะไม่เพียงพออีกต่อไป เพร�ะบรรทัดฐ�น (norm) หรือ

คว�มค�ดหวังของคนในสังคมที่มีต่อก�รทำหน้�ท่ีของสื่อมวลชนนั�น มีคว�มซึ่ับซึ่้อน 

ม�กข้�น และเกี่ยวข้องกับปัจจัยหล�ยประก�ร ทั�งในระดับโครงสร้�ง (structure)  

และระดับก�รทำง�น (operation) ของสื่อมวลชนเอง

ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั LGBTIQ+ นั�น จะเหน็ไดว้�่สือ่มวลชนมกี�รนำเสนอขอ้มล้

ข่�วส�รเกี่ยวกับ LGBTIQ+ โดยผ่�นก�รให้คว�มบันเทิง (entertainment) เป็นส่วนใหญ่ 

โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ่งผ่�นสื่อโทรทัศน์ นอกจ�กนั�น ยังพบว่�สื่อส่วนใหญ่ยังทำหน้�ที่ใน 

ก�รปลุกเร้�คว�มสนใจ (sensationalization) เพื่อด้งด้ดคว�มสนใจของผ้้ชมต่อคว�ม

เป็นตัวตนหรือเพศสภ�พของ LGBTIQ+ เช่น ใช้ก�รพ�ดหัวข่�วโดยเน้นเพศสภ�พของ 

กลุ่ม LGBTIQ+ หรือก�รใช้ข้อคว�มและภ�พที่หวือหว�เกี่ยวกับ LGBTIQ+ เพื่อให้คน

สนใจที่จะติดต�มเนื�อห�ต่อไป ทั�ง ๆ  ที่ไม่มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศ 

ทีม่�: https://www.gr8ambitionz.com/2017/03/essay-role-of-media-in-generating-public-opinion.html
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อย่�งไรก็ต�ม ในอีกมุมมองหน้่งของก�รทำหน้�ที่ของสื่อ ก็ยังมีแนวคิดที่สำคัญ 

ซึ่้่งไม่ควรถุ้กละเลย คือหลักก�รพหุนิยมของสื่อ (Media pluralism)2 ซึ่้่งเป็นแนวคิดที่มี

คว�มหม�ยกว้�งเพร�ะเกีย่วข้องกบัประเดน็ต�่ง ๆ  ม�กม�ย ซ่้ึ่งนำไปส้ก่�รกำกับดแ้ลเชิง

เนื�อห� (content regulation) และก�รกำกับด้แลเชิงโครงสร้�ง (structural regulation) 

เพื่อให้ส่ือได้ทำหน้�ที่อย่�งหล�กหล�ยได้ต�มบทบ�ทหน้�ที่ ซ่้ึ่งแต่ละประเทศก็มีทั�ง

ลักษณะและร้ปแบบที่เหมือนกันและแตกต่�งกัน ซึ่้่งในด้�นเนื�อห�นั�น สื่อควรมีบทบ�ท

หน้�ที่นำเสนอเนื�อห�ในประเด็นต่�ง ๆ อย่�งหล�กหล�ย รวมทั�งคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ ซึ่้่งเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหลักประกันคว�มเสมอภ�คในสังคมอีกร้ปแบบหน้่ง โดย

มีม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นและจริยธรรมของสื่อเป็นกรอบกำกับและกำหนดทิศท�ง

 เนื่องจ�กวิวัฒน�ก�รและศักยภ�พของเทคโนโลยียุคใหม่และพฤติกรรมผ้้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงไป จ�กผ้้ฟัง/ผ้้ชมที่เป็นฝั่�ยรับสื่อกลับเป็นฝั่�ยรุกที่มีสิทธิแสวงห�ข้อม้ล

ข่�วส�รต�มคว�มสนใจของตนเอง ดังนั�น อิทธิพลของสื่อในยุคภ้มิทัศน์สื่อใหม่นี�อ�จ

เปล่ียนแปลงไปต�มปัจจยัทีเ่กิดข้�น ถุ�้เร�มองในมิตทิีว่�่ ปจัจบุนันี�มสีือ่รป้แบบใหม่เกดิข้�น

อย่�งหล�กหล�ย สื่อมวลชนอ�จไม่มีอิทธิพลม�กม�ยมห�ศ�ลเหมือนในยุคเดิมอีกต่อไป 

แตเ่ร�คงปฏิเสธไมไ่ดว้�่สือ่สังคมออนไลนห์รอืโซึ่เชียลมเีดยีในปจัจบุนัส�ม�รถุสร�้งกระแส

และบ�งครั�งก็สร้�งอิทธิพลต่อสังคมได้อย่�งรุนแรงทีเดียว และแม้ว่�สื่ออ�จมิใช่สิ่งที่

สะท้อนคว�มเป็นจริงของสังคมทั�งหมด แต่ก�รที่สื่อทำหน้�ที่เป็นตัวกล�งโดยผ่�น

กระบวนก�รคัดสรร ประกอบสร้�ง และก�รผ้กย้ดกับคว�มหม�ยของสิ่งที่นำเสนอไป

ยังผ้้ชม/ผ้้ฟัง ทำให้สื่อมีอิทธิพลต่อผ้้บริโภคในก�รรับร้ ้และส�ม�รถุปล้กฝัังทัศนคติ

และค่�นิยมในด้�นต่�ง ๆ รวมทั�งก�รนำเสนอเนื�อห�เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศในประเด็นที่อ่อนไหว ซึ่้่งสังคมบ�งส่วนมีคว�มกังวลว่�สื่ออ�จถุ่�ยทอด

อิทธิพลไปกลุ่มเด็กและวัยรุ ่นได้ จ้งควรมีก�รกำหนดม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นหรือ

กรอบจริยธรรมของสื่อมวลชนในก�รนำเสนอประเด็นอ่อนไหวท�งเพศไว้เพื่อป้องกัน

อิทธิพลที่ไม่พ้งประสงค์ของสื่อที่อ�จเกิดข้�นได้สำหรับผ้้รับส�รบ�งกลุ่ม ซึ่้่งแต่ละ

ประเทศก็ได้มีแนวท�งและม�ตรก�รที่แตกต่�งกันสำหรับเรื่องนี� ดังจะเห็นได้จ�ก

กรณีศ้กษ�ในต่�งประเทศที่คณะผ้้วิจัยได้นำเสนอไว้ในส่วนที่ 4 ต่อไป      

2 Leuven, K. U. (2009). Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States – To-

wards a Risk-Based Approach Prepared for the European Commission Directorate-General nformation Society and Media 

SMART 007A 2007-0002. Retrieved May 1, 2021 from https://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/

pluralism/pfr_report.pdf.





LGBTIQ+ ในำส่่�อและมี�ต่รกี่�รส่่งเส่ริมี 
คำว�มีเส่มีอภ�คำ: กี่รณี่ศึักี่ษ�จ�กี่ 

ปัระเท์ศัไท์ยส่หรัฐอเมีริกี่�  
ส่หร�ชอ�ณี�จักี่ร ไต่�หวันำ   

ส่�ธิ�รณีรัฐเกี่�หล่  
และเคำร่อรัฐออส่เต่รเล่ย

ส่่วนำท์่� 4



26

ส่วน
ที่ � 4

LGBTIQ+ ในสื�อและมีาตรการส่งเสริมีคำวามีเสมีอภาคำ:กรณ์ศึ่ักษาจากปัระเที่ศัไที่ย 
ปัระเที่ศัสหรัฐอเมีริกาสหราชีอาณ์าจักร ไต�หวัน สาธิารณ์รัฐเกาหล่และ 
เคำรือรัฐออสเตรเล่ย

4.1 LGBTIQ+ ในสื�อและกรณ์่ศึักษา
• ประเทศไทย

ช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่�นม� ก�รผลิตสื่อบันเทิงที่มีเนื�อห�เกี่ยวกับกลุ่ม LGBTIQ+ ได้เกิด

ข้�นม�กม�ยและแพร่หล�ยอย่�งต่อเน่ือง และได้รบัคว�มนิยมอย่�งม�กทั�งในประเทศและ

ต�่งประเทศ จ�กเดมิทีส่ือ่บนัเทงิประเภทนี�เปน็เพยีงวฒันธรรมกระแสรอง กลบักล�ยเปน็

ก้�วส่้หน่้งในวัฒนธรรมมวลชน (Pop Culture) อย่�งเต็มร้ปแบบ สังเกตได้จ�กเรตติ�ง

โทรทัศน์และยอดก�รรับชมผ่�นช่องท�งออนไลน์ที่พุ่งส้งม�กถุ้งหลักร้อยล้�นวิว โดย

เฉัพ�ะนิย�ยและละครชุดเกี่ยวกับคว�มรักระหว่�งผ้้ช�ยกับผ้้ช�ยหรือท่ีร้้จักกันใน

น�ม Boys’Love หรือซึ่ีรีส์ว�ย ซึ่้่งเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลม�จ�กประเทศญี่ปุ่น

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รเติบโตของซึ่ีรีส์ว�ยในประเทศไทยส่วนหน่้งอ�จม�จ�ก

เนื�อห�ของเรื่องที่ทำให้ผ้้ชมส�ม�รถุเข้�ถุ้งได้ในวงกว้�ง บวกกับนักแสดงในเรื่องที่มี 

หน�้ต�ดีถุก้ใจคนทัว่ไป มฐี�นแฟนคลับทีห่น�แน่น และกระแสท่ีข�ยได้ในยุคปัจจุบันนี� เช่น  

ค้่จิ�น’ จ้งส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันกันระหว่�งกลุ่มผ้้ผลิตสื่อในประเทศซ่้ึ่งประเทศไทยเป็น

ประเทศที่ผลิต Boy’s Love story หรือซึ่ีรีส์ว�ยม�กที่สุดในเอเชีย มีจำนวนถุ้ง 40 เรื่อง

ในเวล� 2 ปี มียอดก�รชมซึ่ีรีส์ว�ยในแอปพลิเคชัน LINE TV ที่ส้งเกินกว่� 600 ล้�นวิว 

ซึ่้่งสวนท�งกับละครกระแสหลักที่เรตติ�งน้อยลงกว่�ร้อยละ 40 อีกทั�งส�ม�รถุต่อยอด

ธุรกิจอื่น ๆ  ของไลน์ให้ม้ลค่�ส้งข้�น ดังนั�นเมื่อพิจ�รณ�ในเชิงของธุรกิจ กลุ่มผ้้ผลิตสื่อและ

ผ้้เกี่ยวข้องจ้งได้ประโยชน์จ�กก�รผลิตสื่อบันเทิงที่มีเนื�อห�เกี่ยวกับกลุ่ม LGBTIQ+  

เป็นเม็ดเงินมห�ศ�ลในปัจจุบัน1 

ประเทศไทยมีก�รเปิดกว้�งสำหรับบทบ�ทของ LGBTIQ+ ผ่�นสื่อต่�ง ๆ ม�เป็น

เวล�น�นม�กแลว้ สงัคมไทยมคีว�มเข�้ใจเรือ่งคว�มหล�กหล�ยท�งเพศม�กกว�่หล�ย ๆ  

ประเทศในภ้มิภ�คเดียวกัน มีกลุ่มภ�คเอกชนที่ทำก�รเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

โอก�สสำหรับกลุ่มคน LGBTIQ+  แต่ในส่วนของภ�ครัฐยังไม่มีคว�มชัดเจนเพียงพอ 

อย�่งไรก็ต�ม สภ�ก�รสือ่มวลชนแห่งช�ติไดจ้ดัทำแนวปฏิบตัสิภ�ก�รสือ่มวลชนแห่งช�ติ 

เรื่องก�รเสนอข่�ว คว�มคิดเห็น และภ�พเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ พ.ศ. 

2564 ข้�นม�แล้ว นับว่�เป็นจุดเริ่มต้นที่อ�จนำไปส้่ก�รพัฒน�ในวงกว้�งต่อไป

1 YSDA, “Pop culture in Thailand and LGBTQ,” Retrieved on May 1, 2021 from https://ysdathailand.org/ 

index. php?home=blog-detail&id=4..
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• สหรัฐอเมริกา 

ชุมชน LGBTIQ+ ในประเทศสหรัฐอเมริก�ได้ก้�วไกลไปส้่ก�รยอมรับม�กข้�นนับ

ตั�งแต่ ค.ศ. 2001 ทั�งในจอและนอกจอ โดยรวมแล้วก�รเป็นตัวแทนของคน LGBTIQ+ 

ได้มีก�รปรับปรุงตั�งแต่ ค.ศ. 2001 ด้วยก�รมีตัวละครม�กข้�น โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ่งตัว

ละครรักสองเพศ (bisexual) และบุคคลข้�มเพศ (transgender) ซึ่้่งไม่เคยมีตัวตน 

ใน ค.ศ. 2001 เห็นได้จ�กก�รนำเสนอคว�มตลกขบขันท่ีเปลี่ยนแนวไป โดยยอมให้ 

ตัวละคร LGBTIQ+ มีก�รแสดงคว�มรักกันได้ม�กข้�นในภ�พรวม

ก�รเพิ่มข้�นของโทรทัศน์บนเว็บ สตรีมมิ่ง และเครือข่�ยคว�มบันเทิงอื่น ๆ ส่งผล

ทำให้ก�รนำเสนอภ�พ LGBTIQ+ ผ่�นสื่อพบได้ง่�ยข้�น แต่ก�รนำเสนอภ�พตัวแทนของ 

LGBTIQ+ ในประเทศสหรัฐอเมริก�ผ่�นสื่อยังถุือว่�มีสัดส่วนที่น้อย แต่ก็มีพัฒน�ก�รที่

เกิดข้�นอย่�งช้� ๆ ในระยะเวล�ที่ผ่�นม� เริ่มต้นจ�กร�ยก�รเล็ก ๆ ที่มีก�รเปิดเผย 

อัตลักษณ์ของผ้้ที่ไม่นิย�มเพศ (queer) และปัจจุบันนี�มีร�ยก�รประเภทซิึ่ทคอม ละคร 

และทุกอย่�งที่ได้มีก�รขย�ยก�รนำเสนอภ�พตัวแทนของ LGBTIQ+ ม�กข้�นเพื่อสิทธิใน

ก�รแสดงออกของพวกตน แต่ก�รเดินบนเส้นท�งดังกล่�วก็ไม่ได้สำเร็จเพียงข้�มคืน  

และยังมีหนท�งข้�งหน้�อีกย�วไกล

องคก์รภ�คเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริก� ชือ่ Gay & Lesbian Alliance Against 

Defamation (GLAAD) ได้จัดทำแนวท�งปฏิบัติง�นสำหรับสื่อ2 ไว้เมื่อค.ศ. 2016  

เพื่อให้สื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รร�ยง�นข่�วของนักข่�วกระแสหลักและผ้้สร้�งสรรค์สื่อ

บนัเทงิทั�งหล�ยเก่ียวกบับคุคลข�้มเพศ (Transgender) ซึ่้ง่มสี�ระสำคญัว�่ก�รเขยีนเกีย่ว

กบับคุคลข�้มเพศมหีลกัก�รบ�งประก�รทีผ่้ผ้ลติสือ่ควรระมดัระวงั นอกจ�กนั�น GLAAD 

(2016)  ยังจัดทำแนวท�งสำหรับก�รร�ยง�นข่�วเกี่ยวกับชุมชนไบเซึ่็กชวล3 เพื่อให้สื่อใช้

เปน็แนวท�งในก�รร�ยง�นข�่วอย�่งเหม�ะสมเกีย่วกบับคุคลท่ีเปน็ไบเซึ่ก็ชวล (bisexual 

people)

2 GLAAD. GLAAD’s Media Reference Guide. 2016.
3 GLAAD. Reporting on the Bisexual Community: A guide for journalists. April 2016.
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• สหราชอาณาจัักร 

ในช่วง 50 ปีที่ผ่�นม� ก�รนำเสนอภ�พ LGBTIQ+ ผ่�นสื่อในประเทศสหร�ช

อ�ณ�จกัรมคีว�มเปดิกว�้งม�กข้�น ซึ่้ง่นบัว�่เปน็เรือ่งทีน่�่ยนิด ีเพร�ะทำใหเ้กดิก�รผอ่นคล�ย

จ�กคว�มเป็นปทัสถุ�นในก�รชื่นชอบเพศตรงข้�มที่เร�พบเห็นทั่วไปในวัฒนธรรมสมัย

นยิมสว่นใหญ ่ก�รเปลีย่นแปลงนี�มใิชเ่ปน็ก�รลดทอนคว�มตอ้งก�รท่ีจะบอกเล�่เรือ่งคว�ม

รักเพศตรงข้�ม หรือจะส่งเสริมพลังอำน�จของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ แต่เป็น 

ก�รเรียกร้องแนวโน้มในปจัจุบนัเพือ่ไม่ให้ตวัตนของผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศสญ้ห�ย

ไปในวัฒนธรรมสมัยนิยม ก�รนำเสนอภ�พผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศจง้เป็นเรือ่งสำคัญ

สำหรับกลุ่มชุมชนพวกเข�และสำหรับทุก ๆ คนในสังคมไปพร้อมกัน

ในสหร�ชอ�ณ�จักร มีก�รหยิบยกปัญห�คว�มไม่เท่�เทียมกันเกี่ยวกับ 

ก�รแสดงออกถุ้งเพศสภ�พที่หล�กหล�ยม�เป็นเวล�หล�ยสิบปี และมีคว�มพย�ย�ม 

เรียกร้องให้มีก�รแสดงคว�มเท่�เทียมผ่�นสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในก�รเปิดโอก�สใน 

ก�รทำง�นทั�งเบื�องหน�้และเบื�องหลงั และใน ค.ศ. 2020 BBC ได้ผลติเนื�อห�ทีอ่อกแบบ

ม�เพ่ือนำเสนอก�รเป็นตัวแทนและก�รแสดงภ�พของผ้้คน สถุ�นที่ และชุมชนต่�ง ๆ  

ในหล�ยกลุ่ม ในซึ่ีรีส์ต่�ง ๆ  ซึ่้่งแสดงให้เห็นว่� BBC ได้แสดงคว�มเป็นตัวแทนของชุมชน

และนำเสนอประสบก�รณ์ที่หล�กหล�ยในเนื�อห�ท่ีถุ้กสร้�งข้�นหรือออกอ�ก�ศในช่วง  

ค.ศ. 2019 ถุ้ง ค.ศ. 2020 ที่ผ่�นม� และ BBC ยังส�ม�รถุนำเสนอตัวละครบนหน้�จอ

โทรทัศน ์โดยมีบทบ�ทของผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศท่ีรับบทนำบนหน้�จอถุง้ร้อยละ84

นับตั�งแต่ ค.ศ. 2016 Ofcom ได้จัดทำร�ยง�นก�รศ้กษ�คว�มเท่�เทียมกันในง�น

วทิยโุทรทศันต์อ่เนือ่งกนัถุง้ 5 ป ีและพบว�่สถุ�นก�รณต์�่ง ๆ  มกี�รเปลีย่นแปลงไปอย�่ง

รวดเร็ว ในส่วนของร�ยง�นคว�มหล�กหล�ยและโอก�สอันเท่�เทียมในง�นวิทยุและ

โทรทัศน์ในสหร�ชอ�ณ�จักรในรอบ 5 ปี5 ได้พบว่� ช่องว่�งของคว�มเท่�เทียม 

ด้�นรสนิยมท�งเพศในก�รทำง�นในอุตส�หกรรมวิทยุในสหร�ชอ�ณ�จักรลดลงร้อยละ 

19 แต่เมื่อมองถุ้งม�ตรก�รที่ทำให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในก�รทำง�นด้�นวิทยุโทรทัศน์

กลับพบว่� ก�รเปล่ียนแปลงในเชิงบวกที่เกิดข้�นด้เหมือนจะไม่ได้เกิดจ�กก�รริเร่ิมของ 

ผ้ป้ระกอบก�รวิทยุและโทรทัศน ์แตก่�รเปลีย่นแปลงส่วนใหญ่ในชุมชนผ้้มีคว�มหล�กหล�ย

4 Ofcom’s Annual Report on the BBC 2019/20
5 Ofcom (September 29, 2021). Five-year review: Diversity and equal opportunities in UK broadcasting Diver-

sity and equal opportunities in broadcasting.
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ท�งเพศนั�น มักเป็นก�รขับเคลื่อนโดยเจ้�หน้�ที่ผ้้ปฏิบัติง�นเอง 

Ofcom ได้มีกฎหม�ยเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ซึ่้่งกำหนดม�ตรฐ�นสำหรับเนื�อห�

ร�ยก�ร เพื่อเป็นก�รปกป้องคุ้มครองส�ธ�รณชนมิให้เป็นอันตร�ยจ�กเนื�อห�ร�ยก�รที่

ไม่เหม�ะสม โดยในหมวดที่ 2 ว่�ด้วยเนื�อห�ที่เป็นอันตร�ยและรบกวนจิตใจ ซึ่้่งผ้้ผลิต

ร�ยก�รพง้ระมัดระวังในก�รนำเสนอภ�พและภ�ษ�ท่ีอ�จรบกวนจิตใจผ้้ฟัง/ผ้ช้มบ�งกลุ่ม 

รวมถุ้งกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ6

BBC สื่อส�ธ�รณะในประเทศสหร�ชอ�ณ�จักรซ่้ึ่งมีแนวท�งก�รปฏิบัติง�นอันมี

ม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับและเชื่อถืุอขององค์กรสื่อส่วนใหญ่ ได้มีก�รจัดทำแนวปฏิบัติใน 

ก�รทำง�น โดยแบ่งเป็น 18 ด้�นที่เกี่ยวกับก�รทำง�นของ BBC และในส่วนที่ 8 ซึ่้่งว่�

ด้วยแนวท�งก�รร�ยง�นข่�วอ�ชญ�กรรมและพฤติกรรมต่อต้�นสังคม และรวมถุ้ง 

ก�รห้�มเนื�อห�เชิงประทุษว�จ� (Hate Speech) ซึ่้่งหม�ยรวมถุ้งก�รปลุกเร้�ให้มี 

คว�มเกลียดชังด้�นรสนิยมท�งเพศด้วย7

ในสหร�ชอ�ณ�จักรนั�น มคีว�มเคลือ่นไหวจ�กกลุม่และองค์กรเอกชนเก่ียวกับเรือ่ง

สิทธิมนุษยชนอย่�งชัดเจน ซึ่้่งทำให้มีก�รผลักดันไปถุ้งองค์กรสื่อต่�ง ๆ ในก�รนำเสนอ

เนื�อห�เกี่ยวกับกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศด้วย ตัวอย่�งเช่น องค์กรท่ีมีช่ือว่�  

“Equity” ซึ่้่งเป็นก�รรวมตัวของสหภ�พนักแสดงและผ้้ปฏิบัติง�นเชิงสร้�งสรรค์ม�กกว่� 

47,000 คน เพ่ือรว่มกนัต่อส้เ้พ่ือขอ้กำหนดและเง่ือนไขทีย่ตุธิรรมในสถุ�นทีท่ำง�น8 องค์กร

นี� มี วัตถุุประสงค์เพื่อนำเอ�ผ้้เชี่ยวช�ญด้�นคว�มบันเทิงม�รวมกันและสะท้อน 

คว�มต้องก�รของพวกเข�ในด้�นต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นเรื่องค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม  

กฎระเบียบด้�นสุขภ�พและคว�มปลอดภัยท่ีดีข้�น หรือก�รสร้�งโอก�สท่ีเท่�เทียมกัน

สำหรับทุกคน ไม่ว่�จะเป็นด้�นชนชั�น อ�ยุ คว�มทุพพลภ�พ เชื�อช�ติ ศ�สน�และ 

คว�มเชื่อ ฯลฯ รวมทั�งเรื่องเพศและรสนิยมท�งเพศ 

6 Ofcom Broadcasting Code, Section 2, 2020) 
7 BBC Editorial Guidelines. Section 8: Reporting Crime and Anti-social Behaviour.
8 Equity. Guidelines for Entertainment Professionals Working with LGBT+ Performers. 2019.
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• สาธารณรัฐเกาหลีี

เมื่อไม่กี่ปีม�นี� ก�รนำเสนอภ�พของตัวละคร LGBTIQ+ ในละครโทรทัศน์ของ

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี (เก�หลีใต้) มีวิวัฒน�ก�รม�กข้�น โดยจะเห็นได้จ�กก�รเพิ่มข้�นของตัว

ละคร LGBTIQ+ ที่ม�รับบทนำในซึ่ีรีส์หล�ย ๆ เรื่อง แสดงให้เห็นถุ้งก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รยอมรับจ�กเมื่อก่อนที่มองเห็นตัวละครแบบนี�เป็นสิ่งต้องห้�มในอุตส�หกรรมบันเทิง

ของเก�หลใีต ้และเปน็สญัญ�ณทีแ่สดงใหเ้หน็ว�่เก�หลใีตเ้ริม่เปดิกว�้งม�กข้�น ในอดตีนั�น

ตัวละครในบท LGBTIQ+ แทบจะไม่ได้มีบทเด่นม�กเกิน 3 ตอนที่ออกอ�ก�ศ ส่วนใหญ่

จะรับบทรักไม่สมหวังหรือเป็นตัวรองที่ช่วยพระเอกในก�รต�มห�คว�มรัก 

เมื่อไม่กี่ปีม�นี� ซึ่ีรีส์ว�ยจ�กประเทศเก�หลีใต้ได้ถุ้กนำม�ฉั�ยผ่�นระบบออนไลน์ใน

ประเทศไทยและก็กล�ยม�เป็นที่นิยมอย่�งม�ก จ้งถุือเป็นก้�วแรกและก้�วสำคัญของ

เก�หลใีต้ที่กำลงัจะฝั่�ก�รปดิกั�นคอนเทนตว์�ยออกม� แม้ว่�ละครโทรทศันข์องเก�หลใีต้

จะประสบคว�มสำเรจ็ไปทัว่โลก ส�ม�รถุสร�้งตัวละครทีน่�่สนใจและโครงเรือ่งทีส่ะเทอืน

อ�รมณจ์นเปน็ทีส่นใจของผ้ช้มทัว่โลก แตก่�รนำเสนอภ�พจำของคนทีม่คีว�มหล�กหล�ย 

ท�งเพศก็ยังห่�งไกลจ�กคำว่�สมบ้รณ์แบบ คว�มไม่เท่�เทียมกันท�งเพศและภ�พจำที่

ถุ้กนำเสนอถุ้งคว�มไม่เท่�เทียมดังกล่�วยังมีอย้่ม�กม�ย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะดีข้�นเมื่อ

เก�หลีใต้เปิดกว้�งม�กข้�นและละครเก�หลี (K-dramas) มีบทบ�ทสำคัญในก�รกำหนด

ค่�นิยมและเปล่ียนแปลงบทสนทน�ในเร่ืองผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ทั�งนี� ปัจจัย

สำคญัเกดิจ�กทศันคติของคนสว่นใหญใ่นเก�หลใีตน้ัน่เองทีย่งัไมเ่ปดิรบัเนื�อห� LGBTIQ+ 

ได้ม�กพอ จนนำไปส้่ก�รต่อต้�นจ�กกลุ่มผ้้ปกครอง กลุ่มศ�สน� และกลุ่มอนุรักษ์ต่�ง ๆ 

ม�เป็นเวล�น�น เพร�ะเกรงว่�คอนเทนต์เหล่�นั�นอ�จเป็นตวัอย่�งทีไ่ม่ดใีหก้บัเย�วชนได้9 

ในขณะนี� ประเทศเก�หลีใต้กำลังมีก�รร่�งพระร�ชบัญญัติต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติ 

(Anti-discrimination Act) 4 ฉับับ ซ่้ึ่งพระร�ชบัญญัตินี�จะช่วยคุม้ครองรสนิยมและ 

อัตลักษณ์ท�งเพศ รวมถุ้งก�รเอ�ผิดคนที่เลือกปฏิบัติท�งเพศได้อีกด้วย 

9 ปวรพล รุ่งรจน�, “ทำ�ไมคนเก�หลีใต้ส่วนใหญ่ถุ้งยังไม่ยอมรับเกย์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม 2564, จ�ก https://

adaymagazine.com/korea-why-gays-not-accepted-in-korea.
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• สาธารณรัฐประชาชนจัีน

นับแต่อดีตที่ผ่�นม� เรื่องรักร่วมเพศ (homosexuality) ถุือว่�ไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับ

ในประเทศจีน โดยมีก�รตีตร�ว่�พวกรักร่วมเพศเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถุ้กมองว่�ผิดปกติและ

สกปรก (abnormal and dirty) ดงันั�น สือ่จง้มีก�รเซึ่นเซึ่อร์เนื�อห�ทีเ่กีย่วข้องกับ LGBTIQ+ 

ในประเทศจีนอย�่งเคร่งครดั ปจัจบุนันี�ชมุชน LGBTIQ+ ในประเทศจีนมสีดัสว่นประม�ณ

รอ้ยละ 3-4 ของประช�กรผ้ใ้หญท่ั�งหมด ดงันั�น ก�รข�ดภ�พท่ีนำเสนอในสือ่กระแสหลกั

จ้งนำไปส้่ก�รกดทับที่หนักข้�นเรื่อย ๆ สิ่งที่ทำให้ก�รเป็น LGBTIQ+ เป็นสิ่งที่น่�อับอ�ย

ในสังคมจีนนั�น เกิดจ�กก�รที่ผ้้ช�ยจีนถุ้กกำหนดให้เป็นผ้้สืบสกุล ก�รเบี่ยงเบนท�งเพศ 

จ้งทำให้ตระก้ลได้รับคว�มเสื่อมเสีย10

ภ�พยนตร์ที่มีเนื�อห�เกี่ยวกับคว�มอ่อนไหวท�งเพศจำนวนหล�ยเรื่องจ�ก 

ต่�งประเทศไม่ได้รับอนุญ�ตให้ฉั�ยได้ในประเทศจีน ใน ค.ศ. 1997 รัฐบ�ลจีนได้ยกเลิก

กฎหม�ยก�รห้�มรักร่วมเพศ และต่อม�อีก 4 ปี ก�รมีรักร่วมเพศก็ถุ้กถุอดออกจ�ก

ร�ยก�รทีเ่ปน็อ�ก�รปว่ยท�งจติ สว่นหน้ง่ของคว�มเปลีย่นแปลงนี�อ�จเกดิจ�กก�รยอมรบั

ของคนหนุม่ส�วทีม่ตีอ่ชมุชนผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศกนัม�กข้�น แต่อย�่งไรกต็�ม สือ่

ในประเทศจีนยังคงนำเสนอภ�พรักร่วมเพศว่�เป็นคว�มผิดบ�ปเช่นเดิม

ปจัจบุนันี� ประเทศจนียงัไมม่คีว�มชดัเจนในสถุ�นภ�พของผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ ชุมชน LGBTIQ+ ไม่ได้ถุ้กรับรองว่�ถุ้กกฎหม�ยหรือผิดกฎหม�ย ยังไม่มีแนวท�งที่

ชดัเจนใหป้ฏิบตัติ�มเกีย่วกบัก�รนำเสนอเนื�อห�ร�ยก�รผ�่นสือ่เกีย่วกบัก�รมรีกัรว่มเพศ 

ดังนั�น ผ้้สร้�งสรรค์เนื�อห�จ้งต้องอย่้ในสภ�วะท่ีต้องทำง�นด้วยคว�มระมัดระวัง  

สื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในประเทศจีนยังคงห้�มก�รเผยแพร่เนื�อห�ก�รรัก

เพศเดยีวกัน ก�รนำเสนอภ�พตวัแทนของ LGBTIQ+ ไมส่�ม�รถุออกอ�ก�ศหรอืเผยแพร่

ผ่�นสื่อได้ ไม่ว่�จะในโรงภ�พยนตร์หรือในง�นรื่นเริงต่�ง ๆ11

10 Chinosity, “LGBTQ Representation in Chinese media,” Retrieved on October 1, 2021 from https://www.

chinosity.com/2021/06/26/lgbtq-representation-in-chinese-media.
11 Chinosity, Ibid.
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• เครือรัฐออสเตรเลีีย 

ในอดีต ก�รนำเสนอภ�พผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศท่ีปร�กฏผ่�นสือ่โทรทัศน์ใน

เครือรัฐออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย) นั�นพบได้น้อยครั�ง ในทศวรรษที่ 1970s มีก�รนำ

เสนอภ�พตัวละครช�ยรักช�ยส่วนใหญ่ผ่�นละครเกี่ยวกับผ้้พิทักษ์สันติร�ษฎร์ ทศวรรษ

ที่ 1980s และ 1990s จะนำเสนอภ�พตัวละครช�ยรักร่วมเพศส่วนใหญ่ในแก่นของเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับก�รแพทย์ เพร�ะกระแสสังคมหันเหคว�มสนใจจ�กประเด็นคว�มถุ้กต้อง

ต�มกฎหม�ยของกลุม่รกัรว่มเพศม�เปน็สภ�วะวกิฤตของ HIV/AIDS เมือ่ก�้วเข�้ส้ ่ค.ศ. 

2000 โทรทศัน์ในประเทศออสเตรเลยีมคีว�มพย�ย�มท่ีจะนำเสนออตัลักษณข์องผ้้ท่ีเปดิ

กว้�งท�งเพศ (queer identity) ในสื่อกระแสหลัก โดยก�รนำเสนอตัวละคร LGBTIQ+ 

ให้เป็นส่วนหน้่งของชีวิตช�วออสเตรเลีย โดยในช่วงเวล�ที่กล่�วม�ข้�งต้น ละครซึ่ีรีส์ใน

ประเทศออสเตรเลียดเ้หมือนจะเป็นไปในแนวเดียวกับก�รนำเสนอภ�พจำทีม่�จ�กประเทศ

สหรัฐอเมริก� ซึ่้่งมีก�รยอมรับเนื�อห�ของ LGBTIQ+ ในร�ยก�รโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ

ที่ 1990s ในสื่อกระแสหลัก12, 13

เมือ่มคีว�มเคล่ือนไหวเกีย่วกบัก�รใหอิ้สระด�้นคว�มรกัรว่มเพศ ก�รปฏริป้กฎหม�ย

กค็อ่ย ๆ  เกดิข้�นในเครอืรฐัออสเตรเลยี ทศันคตขิองสงัคมท่ีมตีอ่เพศสภ�พกเ็ร่ิมเปลีย่นแปลง

ไป ผ้้คนเริ่มอดทนและยอมรับอัตลักษณ์ของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้ม�กข้�น และ

สือ่โทรทัศน์ในประเทศออสเตรเลียก็เร่ิมนำเสนอภ�พตัวละคร LGBTIQ+ เข้�เป็นส่วนหน่้ง

ของภ้มหิลงัอันหล�กหล�ยของชวีติวฒันธรรมในเครอืรฐัออสเตรเลยี และก�รมอีย้ข่องตวั

ละครและเนื�อห�ร�ยก�รทีเ่พิม่จำนวนข้�นในโทรทศัน ์กห็ม�ยคว�มว�่สือ่มปีระเดน็ทีจ่ะนำ

เสนอเนื�อห�ต่�ง ๆ เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศน้อยลง เพร�ะสถุ�นภ�พของ 

LGBTIQ+ ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอีกต่อไป 

เมือ่ ค.ศ. 1998 ได้มกี�รประก�ศใช้หลกัจริยธรรมนักข�่วของออสเตรเลีย (Australian 

Journalists Code of Ethics) ซึ่้่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันโดย Media, Entertainment 

and Arts Alliance และ Australian Journalists Association Section ภ�ยใต้หลัก

ก�รสำคัญในก�รปฏิบัติง�น คือคว�มซึ่ื่อสัตย์ คว�มยุติธรรม คว�มเป็นอิสระ และก�ร

12 Ron Becker, “Gay TV and Straight America,” New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, (2006).
13 Stephen Tropiano, “The Prime Time Closet: A History of Gays and Lesbians on TV,” New York: Applause 

Theatre and Cinema, Hal Leonard Corporation. 
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เค�รพสทิธขิองผ้อ่ื้น ซึ่้ง่แนวปฏบิติัด�้นจรยิธรรมมสี�ระสำคญัประก�รหน้ง่ระบไุวว้�่…...  

“อย่�เน้นที่ลักษณะส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็น รวมทั�งเชื�อช�ติ ช�ติพันธุ์ สัญช�ติ เพศ อ�ยุ 

รสนิยมท�งเพศ คว�มสัมพันธ์ในครอบครัว คว�มเชื่อในศ�สน� หรือคว�มพิก�รท�ง

ร่�งก�ยหรือท�งปัญญ�” นับว่�เป็นแนวปฏิบัติด้�นจริยธรรมสื่อที่ครอบคลุมถุ้งก�ร 

นำเสนอเนื�อห�เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้อย่�งชัดเจน

 จ�กกรณศีก้ษ�ข�้งตน้ จะเหน็ไดว้�่ประเดน็ก�รนำเสนอเกีย่วกบัผ้ม้คีว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศในสื่อโทรทัศน์ได้รับก�รยอมรับกันอย่�งแพร่หล�ยม�กข้�น จ�กกรณีศ้กษ�ของ

ประเทศสหรัฐอเมริก� สหร�ชอ�ณ�จักร ไต้หวัน เก�หลี ออสเตรเลีย และประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่�บ�งประเทศมีก�รกำหนดเป็นกฎหม�ยโดยรัฐ และมีก�รรับรองเป็นลำดับชั�น

ต่อม�โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องด้�นสื่อทำให้มีแนวท�งในก�รปฏิบัติได้อย่�งชัดเจนม�กข้�น 

เช่นในประเทศสหรัฐอเมริก� และประเทศไทย ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ อ�จใช้กรอบ

จริยธรรมวิช�ชีพสื่อเป็นเครื่องมือในก�รกำกับด้แลเพ่ือให้เกิดคว�มเป็นธรรมในก�รนำ

เสนอเนื�อห�ของประช�ชนแต่ละกลุ่ม อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�ประเทศต่�ง ๆ จะมีก�รเปิด

โอก�สและคว�มเสมอภ�คให้แก่กลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้นำเสนอตัวตน 

ผ่�นสื่อม�กข้�น แต่ขอบเขตของก�รนำเสนอและก�รกำกับด้แลย่อมข้�นอย้่กับบริบทท�ง 

ก�รเมืองและสังคมวัฒนธรรมของประเทศนั�น ๆ อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้

4.2 กลไกที่างกฎหมีายในการกำากับัด้แลเนื้อหารายการและ
กรณ์่ศึักษา

• ประเทศไทย

กลไกก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�ร

พระร�ชบัญญัติก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียงและกิจก�รโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

ได้มีก�รกำ�หนดให้มีกลไกกำ�กับด้แล โดยให้ กสทช. มีอำน�จหน้�ที่ส่งเสริมก�รรวมกลุ่ม

ของผ้ร้บัใบอนญุ�ต ผ้ผ้ลติร�ยก�ร และผ้ป้ระกอบวชิ�ชพีสือ่ส�รมวลชนทีเ่กีย่วกบักจิก�ร

กระจ�ยเสียงและกิจก�รโทรทัศน์เปน็องค์กรในร้ปแบบต่�ง ๆ  เพ่ือทำหน้�ท่ีจัดทำม�ตรฐ�น

ท�งจริยธรรมของก�รประกอบอ�ชีพหรือวิช�ชีพและก�รควบคุมก�รประกอบอ�ชีพหรือ

วิช�ชีพกันเองภ�ยใต้ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม ก�รเข้�เป็นสม�ชิกองค์กรวิช�ชีพจ้งเป็น

เงื่อนไขที่ผ้้ได้รับใบอนุญ�ต ผ้้ผลิตร�ยก�ร และผ้้ประกอบวิช�ชีพสื่อส�รมวลชนจะต้อง
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ปฏิบัติเพื่อให้เกิดก�รกำกับด้แลกันเอง (Self-regulation) โดยองค์กรสื่อหรือองค์กร

วิช�ชีพเอง ห�กองค์กรสื่อที่ได้รับใบอนุญ�ตร�ยใดไม่เข้�เป็นสม�ชิกก็จะถุ้กกำ�กับด้แล

จ�กคณะกรรมก�ร กสทช. โดยตรง ดังนั�น ก�รกำกับด้แลตนเองที่มีประสิทธิภ�พจะเกิด

ข้�นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรสื่อหรือองค์กรวิช�ชีพมีอำน�จในก�รสร้�งกฎเกณฑ์์และก�รมีบท

ลงโทษแก่ผ้้ที่ทำผิดกฎเกณฑ์์ แต่อย่�งไรก็ต�มก�รกำกับด้แลตนเองนั�นยังมีข้อด้อย

เนื่องจ�กก�รไม่มีบทลงโทษซึ่้่งข�ดสภ�พบังคับและก�รลงโทษที่รับรองโดยกฎหม�ย 

ส่วนก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�รที่เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศโดยเฉัพ�ะ

ของประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหม�ยที่ห้�มก�รนำเสนอ รวมถุ้งก�รกำหนด 

ร�ยละเอียดหรือร้ปแบบก�รกำกับด้แลที่ชัดเจน เนื�อห�ร�ยก�รที่เกี่ยวกับผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศจง้อย้ภ่�ยใตก้รอบของกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัผงัร�ยก�รของ 

กสทช. ตลอดจนผ้้รับใบอนุญ�ตต้องจัดทำ�ผังร�ยก�รให้สอดคล้องกับระดับคว�ม 

เหม�ะสมของร�ยก�รและกำ�หนดช่วงเวล�ก�รออกอ�ก�ศต�มประก�ศสำนักง�น กสทช. 

เร่ืองแนวท�งก�รจัดระดับคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รโทรทัศน์ต�มประก�ศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์์ก�รจัดทำผังร�ยก�รสำหรับก�รให้บริก�รกระจ�ยเสียงหรือโทรทัศน์ 

พ.ศ. 2556 ดังนั�น ก�รนำเสนอเนื�อห�ร�ยก�รเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศของ

ผ้ไ้ดร้บัใบอนญุ�ตหรอืองคก์รสือ่จง้เปน็ดลุยพนิจิของแตล่ะองคก์รทีจ่ะมแีนวท�งปฏบิตัใิน

ก�รนำเสนออย่�งไรและเป็นคว�มรับผิดชอบขององค์กรสื่อท่ีจะต้องระมัดระวังก�ร 

นำเสนอและตรวจสอบเนื�อห�ทีอ่�จเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน ศกัดิ�ศรีคว�มเป็นมนุษย์

ต�มรัฐธรรมน้ญของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ตลอดจนคว�มรับผิดในท�งกฎหม�ย 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คว�มผิดเกี่ยวกับก�รหมิ่นประม�ท คว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กก�ร 

กระทำในลักษณะที่เป็นก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่�งเพศต�มพระร�ชบัญญัติ

คว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ พ.ศ. 2558 นอกจ�กนี� ก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�รที่เกี่ยวกับ

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศของประเทศไทยได้มีก�รจัดทำค้่มืออันเป็นแนวปฏิบัติง�นสื่อ

ในก�รนำเสนอประเด็นคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ซึ่้่งจัดทำโดยโครงก�รกลไกเฝั้�ระวัง

สือ่ในก�รนำเสนอประเดน็คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 4 ภ�ค มล้นธิเิครอืข�่ยเพือ่นกะเทย

เพื่อสิทธิมนุษยชน และค้่มือก�รปฏิบัติง�นสื่อในก�รนำเสนอประเด็นคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศของสม�คมนักข่�ววิทยุและโทรทัศน์ เพื่อก�รสร้�งคว�มร้้คว�มเข้�ใจแก่เครือข่�ย

ผ้้บริโภคส่ือที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เครือข่�ยองค์กรกำกับสื่อ องค์กรผลิตสื่อ  
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และสือ่มวลชน ในก�รสร�้งแนวปฏบิตัทิีด่ขีองสือ่ในก�รนำเสนอขอ้มล้ข�่วส�รท่ีปร�ศจ�ก

อคติและก�รใช้ภ�ษ�ที่เป็นก�รเค�รพต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

กรณศีก้ษ�เกีย่วกับก�รนำเสนอข่�วก�รเข้�ตรวจเลือกทห�รกองเกินเข้�รับร�ชก�ร

ทห�รของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

จ�กก�รนำเสนอข่�วที่เกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเข้�ตรวจเลือกทห�ร

กองเกินเป็นประจำทุกปีนั�น พบว่�สื่อส่วนใหญ่มีก�รร�ยง�นข้อเท็จจริงถุ้งจำนวนกะเทย 

บุคคลข้�มเพศ หรือผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศสภ�พเข้�รับก�รตรวจเลือกทห�รใน 

รป้แบบท่ีเน้นคว�มสนุกสน�นและสีสนัของก�รเข้�รับก�รตรวจเลือกม�กกว่�ก�รนำเสนอ

ข่�วในเชิงข้อเท็จจริง บ�งสื่อก็มีก�รนำเสนอเนื�อห�ที่อ�จละเมิดคว�มเป็นส่วนตัวและ 

ก�รไม่เค�รพสิทธมินษุยชน เช่น ร�ยก�รข่�วเสนอเนื�อห� “ส�วประเภทสองเกณฑ์ท์ห�ร” 

ซึ่้ง่ในชว่งหน้ง่ของก�รนำเสนอมีผ้ส้ือ่ข�่วลงพื�นทีเ่ข้�สมัภ�ษณบุ์คคลผ้้มคีว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศที่กำลังอย้่ในระหว่�งก�รตรวจเลือกด้วยคำถุ�มว่�ได้เฉืัอนอวัยวะเพศหรือยัง14  

นอกจ�กนี�ในสื่อเดียวกันนี�ยังมีก�รนำเสนอก�รสนทน�ระหว่�งน�ยทห�รคนหน้่งกับผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีเ่ข�้รบัก�รคดัเลอืกทห�ร ซึ่้ง่มคีว�มตอนหน้ง่ท่ีน�ยทห�รผ้นั้�น

พ้ดว่� “ห�กได้รับคัดเลือกเข้�ไปรับรองว่�กรมแตกแน่นอน...ห�กไปบวชพระก็บวชไม่ได ้

วัดก็แตกแน่เลย” โดยมีก�รเน้นก�รเสนอซึ่�ำคำพ้ดว่� “วัดแตกแน่เลย” ถุ้งสองครั�ง แม้ว่� 

ก�รร�ยง�นข่�วต�มตัวอย่�งจะไม่เป็นเนื�อห�ที่ห้�มให้ออกอ�ก�ศหรือห้�มนำเสนอ  

แต่อ�จพิจ�รณ�ได้ว่�ก�รนำเสนอเช่นนี�อ�จเป็นก�รสร้�งภ�พจำ ผลิตซึ่�ำ หรือก�รล้อ

เลียนบุคคลทีมี่คว�มหล�กหล�ยท�งเพศในเชิงลบอันแสดงถุง้ก�รไม่เค�รพในเพศวิถุแีละ 

อัตลักษณ์ท�งเพศของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้

• 
 
สหรัฐอเมริกา

กลไกก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�ร

Federal Communications Commission (FCC) ซึ่้่งเป็นหน่วยง�นของรัฐบ�ล

กล�งทีก่ำกับโดยรฐัสภ�เพือ่ควบคุมก�รออกอ�ก�ศไดม้กี�รจัดทำเปน็ค้ม่อืประช�ชนและ

ก�รแพร่เสียงแพร่ภ�พ “The Public and Broadcasting” โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อให้เป็น

เครื่องมือพื�นฐ�นท่ีจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่�สถุ�นีที่ได้รับอนุญ�ตปฏิบัติต�มขอบเขตและ

เงื่อนไขอันเป็นข้อผ้กพันและให้บริก�รออกอ�ก�ศในคุณภ�พส้ง ผ้้รับใบอนุญ�ตสถุ�นีใน
14 จ�ก ไทยรัฐ ออนไลน์ ร�ยก�รข่�วเช้�สดใส, “ส�วประเภทสองเกณฑ์์ทห�ร” ออกอ�ก�ศท�งไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เมื่อวันที่ 

3 เมษ�ยน 2560 สืบค้นเมื่อ 19 ตุล�คม 2564 จ�ก https://www.youtube.com/watch?v=D8gEqCFMVzw&t=257s.
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ฐ�นะผ้้ดแ้ลคลืน่วิทยุส�ธ�รณะจะต้องใช้สือ่กระจ�ยเสียงและภ�พเพือ่ส�ธ�รณประโยชน์ 

และค้่มือฉับับนี�ยังได้อธิบ�ยถุ้งวิธีก�รที่ FCC จะอนุญ�ตสถุ�นีในก�รออกอ�ก�ศ  

กฎเกณฑ์์ต่�ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับร�ยก�รออกอ�ก�ศและก�รดำเนินง�นที่สถุ�นีต้องปฏิบัติ

ต�ม รวมถุ้งข้อผ้กพันที่สำคัญของผ้้รับใบอนุญ�ตที่สถุ�นีของตนจะต้องให้บริก�รในพื�นที่

ของตนเองและชุมชนด้วย 

เนื่องจ�ก FCC ไม่อ�จกำหนดร้ปแบบเนื�อห�ร�ยก�รแก่ผ้้รับใบอนุญ�ตประเภท

สถุ�นีออกอ�ก�ศร�ยก�รได้ผ้้ได้รับใบอนุญ�ตประเภทสถุ�นีวิทยุและโทรทัศน์แต่ละแห่ง

จ้งส�ม�รถุใช้ดุลยพินิจในก�รเลือกเนื�อห�ร�ยก�รที่จะออกอ�ก�ศ ผ้้รับใบอนุญ�ตมี 

หน้�ที่รับผิดชอบในก�รเลือกร�ยก�รบันเทิงของตน เช่นเดียวกับร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นในท้องถ่ิุน ข่�วส�ร ง�นส�ธ�รณะ ศ�สน� ก�รแข่งขันกีฬ� และเรื่องอื่น ๆ  

ต�มทีก่ล่�วเพิม่เติมในค้มื่อ The Public and Broadcasting นี� ผ้ไ้ด้รบัอนุญ�ตออกอ�ก�ศ

ต้องให้ข้อม้ลโดยละเอียดเกี่ยวกับร�ยก�รออกอ�ก�ศเป็นระยะ เพ่ือตอบสนอง 

คว�มต้องก�รและปัญห�ของชุมชนของตน ซึ่้่งส�ม�รถุพบได้ในข้อม้ลส�ธ�รณะ (Public 

File) ของแต่ละสถุ�นี สำหรับข้อจำกัดในก�รนำเสนอเนื�อห�ร�ยก�รท่ีไม่เหม�ะสม  

(Objectionable Programming) นั�น ในค้่มือฉับับนี�ได้กล่�วถุ้งก�รจำกัดหลักเสรีภ�พใน

ก�รพ้ดของสื่อมวลชนในก�รแสดงออกที่อ�จสร้�งก�รเหม�รวมหรืออ�จทำให้เกิด 

คว�มในประเด็นที่เกี่ยวกับศ�สน� เชื�อช�ติ ภ้มิหลังของช�ติ เพศ หรือลักษณะอื่นใดที่

เป็นก�รแสดงออกถุ้งคว�มล�มก อน�จ�ร คว�มหย�บค�บ คว�มน่�รังเกียจ หรือ 

ก�รลบหล้่ต่อศ�สน�ใด (Nudity, Obscene, Indecency, or Profane) ก�รแสดงฉั�ก 

ก�รบ�ดเจ็บ ก�รต�ย เสียชีวิต ตลอดจนเนื�อห�ที่อ�จสร้�งอคติ เหยียดหย�ม ตลก 

ล้อเลียนที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ ชนชั�น กลุ่มคนช�ติพันธุ์ต่�ง ๆ หรือประเด็นที่เป็นที ่

ถุกเถุยีงท�งสงัคม สทิธใินก�รนำเสนอเนื�อห�ร�ยก�รท่ีไมเ่หม�ะสมท่ีกล�่วม�ข�้งตน้กไ็ด้

รับก�รคุ้มครองภ�ยใต้รัฐธรรมน้ญด้วยเช่นกัน ดังนั�น FCC จ้งไม่ส�ม�รถุห้�มก�รออก

อ�ก�ศเนื�อห�ร�ยก�รที่ไม่เหม�ะสมได้ตลอดเวล� 

 กลไกก�รกำกับด้แลของสหรัฐอเมริก�นั�นมีลักษณะเป็นก�รกำกับด้แลกันเอง 

(Self-Regulation) ซ่้ึ่งประกอบด้วย ผ้ป้ระกอบก�รสือ่วิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

โดยท�งสม�คมผ้้เผยแพร่ร�ยก�รวิทยุโทรทัศน์ซึ่้่งประกอบด้วยสม�ชิกที่เป็นสถุ�นีวิทยุ
สถุ�นีโทรทัศน์และเครือข่�ยผ้้เผยแพร่ร�ยก�รร่วมกันจัดทำ�ม�ตรฐ�นจริยธรรมหรือ 
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แนวปฏิบัติข้�นเพ่ือไม่ให้มีก�รนำเสนอเนื�อห�ที่ไม่เหม�ะสม คว�มรุนแรงหรือเนื�อห�ที่ขัด
ต่อทำ�นองคลองธรรมโดยสมัครใจ เช่น สม�คมผ้้ประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�ร
โทรทัศน์แห่งช�ติ (The National Association of Broadcasters: NAB) ได้ม ี
แนวปฏิบัติ (Codes) สำหรับกิจก�รวิทยุและโทรทัศน์ และกรอบจริยธรรม (Code of 
Conduct) ซึ่้่งจะมีก�รพิจ�รณ�และตรวจสอบม�ตรฐ�นจริยธรรมโดยคณะกรรมก�รเฝั้�
ระวงัและด้แลระบบ ซึ่้ง่มอีงคป์ระกอบจ�กตัวแทนองคก์รวชิ�ชพีและองคก์รภ�คประช�สงัคม
ทำ�หน�้ทีเ่ฝั�้ระวงัตรวจสอบและพจิ�รณ�เรือ่งรอ้งเรยีนทีป่ระช�ชนสง่ม� ห�กมปีระเดน็
ขัดแย้งหรือมีก�รร้องเรียนกรณีพิพ�ทระหว่�งผ้้ผลิตร�ยก�ร ผ้้ร่วมร�ยก�ร หรือผ้้ชม
ร�ยก�ร หรือบุคคลอื่น ก็จะมีคณะกรรมก�รอิสระที่เป็นกล�งทำก�รพิจ�รณ� 
ข้อพิพ�ทนั�น อ�จเรียกว่� “คณะกรรมก�รอิสระพิจ�รณ�ประเด็นด้�นจริยธรรมสำหรับ 
ผ้้ผลิตร�ยก�ร” ซึ่้่งในก�รแสดงออกคว�มรับผิดชอบที่นอกจ�กเรื่องกฎหม�ยแล้วยังต้อง
แสดงคว�มรับผิดชอบท�งจริยธรรมด้วย นอกจ�กนี� สหรัฐอเมริก�ยังมีองค์กรเอกชนที่
สนับสนุนก�รเคล่ือนไหวสิทธิของกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศซ่้ึ่งมีบทบ�ทสำคัญใน
ก�รสำรวจและตรวจสอบเนื�อห�ร�ยก�รที่เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศใน
อตุส�หกรรมโทรทศัน ์คอื Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) 
ซึ่้ง่จะมกี�รตรวจสอบและร�ยง�นสถุ�นก�รณเ์กีย่วกบัก�รปฏบัิตขิองผ้ม้คีว�มหล�กหล�ย
ในสื่อเป็นประจำทุกปี

กรณีศ้กษ� “Bury Your Gays” : ก�รปฏิบัติที่ไม่เท่�เทียมต่อตัวละครที่มี 

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศในซึ่ีรีส์ท�งโทรทัศน์ 
จ�กปร�กฏก�รณ์ Bury your Gays ซ่้ึ่งเป็นก�รรณรงค์เกี่ยวกับก�รปฏิบัติที ่

ไมเ่ท�่เทยีมตอ่ตวัละครทีมี่คว�มหล�กหล�ยท�งเพศในซึ่รีสีท์�งโทรทศันใ์นสหรฐัอเมรกิ� 
โดยมีก�รสำรวจพบว�่เนื�อห�ร�ยก�รประเภทซึ่รีสีท์ีอ่อกอ�ก�ศท�งโทรทศันซ์ึ่้ง่มตีวัละคร 
LGBTIQ+ อย้่ในเนื�อห�ร�ยก�รถุ้กกำหนดให้เสียชีวิตอย่�งไม่มีเหตุผลและบทบ�ทของ 
ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในเนื�อห�ร�ยก�รมกัจะไมค่อ่ยมคีว�มสำคญัหรอืก�รพฒัน�
เนื�อเรื่องเท่�กับตัวละครที่เป็นช�ยและหญิง โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ่งตัวละครที่เป็นเกย์หรือ 
เลสเบี�ยนมักจะเสียชีวิตอย่�งไม่มีเหตุผลหรือกล�ยเป็นคนวิกลจริตม�กกว่�ตัวละครที่มี
ลกัษณะช�ยและหญงิ ทั�งนี� พบว�่ มกี�รกระทำตอ่ตัวละครท่ีมคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 
เช่น ก�รถุ้กฆ์�ตกรรม ก�รถุ้กกำหนดให้ต้องมีจุดจบที่น่�สลดใจ ก�รถุ้กลงโทษหรือไม่
ประสบคว�มสุข ซึ่้่งผลก�รสำรวจซึ่ีรีส์ท�งโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริก�จำนวนกว่� 1,779 
เรื่อง ตั�งแต่ ค.ศ. 1976 ถุ้ง 2016 ระบุว่�มีเพียง 193 เรื่อง (ร้อยละ 11) ที่เป็นตัวละคร
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หญิงที่เป็นเลสเบี�ยนหรือไบเซึ่็กชวล ในขณะที่ตัวละครเลสเบี�ยนหรือไบเซึ่็กชวลในซึ่ีรีส์ท่ี 
สิ�นสุดก�รออกอ�ก�ศไปแล้วมักจบลงด้วยก�รเสียชีวิต (ร้อยละ 31) และตัวละครเลสเบี�ย
นหรือไบเซึ่็กชวลที่เป็นค้่ชีวิตจะประสบกับคว�มสุขเพียงร้อยละ 10 เท่�นั�น 

• สหราชอาณาจัักร

กลไกก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�ร
The Office of Communications  (Ofcom) เป็นหน่วยง�นกำกับด้แลสื่อโทรทัศน์

และวิทยุใน สหร�ชอ�ณ�จักร ตระหนักถุง้คว�มสำคัญของประเด็นในเร่ืองเนื�อห�ร�ยก�ร
ที่เกี่ยวกับก�รนำเสนอเรื่องก�รมีเพศสัมพันธ์ มีคว�มรุนแรง และก�รใช้ภ�ษ�หรือก�ร
แสดงออกถุ้งท่�ท�งที่ไม่เหม�ะสมในด้�นต่�ง ๆ  ซึ่้่งเป็นก�รด้ถุ้ก เหยียดหย�ม หรือเลือก
ปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรม จ้งได้ทำแนวท�งอ้�งอิง หรือ Reference Guide ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี� ชื่อ Attitudes to potentially offensive language and gestures on TV and 
radio เพือ่เปน็แนวท�งใหก้บัผ้ป้ระกอบกจิก�รวทิยแุละโทรทศันใ์นก�รพง้ระวงัก�รนำเสนอ
เนื�อห�ร�ยก�ร ภ�พ ก�รใช้ภ�ษ� ท่�ท�งใด ๆ ในเนื�อห�ร�ยก�รที่อ�จเข้�ข่�ยเนื�อห�
ร�ยก�รที่ไม่เหม�ะสมได้ โดยในแนวท�งอ้�งอิงดังกล่�วประกอบด้วย

- ก�รรวบรวมตวัอย�่งคำและท�่ท�งทีถุ่อืว�่ยอมรบัได ้(Acceptability of words 
and gestures) 

- คำที่ไม่ถุือว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory language) โดยเป็น
พวกคำสบถุต่�ง ๆ และก�รแสดงออกท�งท่�ท�ง โดยมีระดับคว�มรุนแรงของคำ 

เหล่�นั�นกับก�รใช้ในบริบทต่�ง ๆ ด้วย (General swear words and body parts) 
- คำที่ ไม่เหม�ะสม หรือคำที่ยอมรับได้เกี่ยวกับก�รแสดงออกท�งเพศ  

(Sexual references) เช่น 
Slut เป็นคำเรียกแสดงก�รด้ถุ้กผ้้หญิง ที่ไม่เหม�ะสม หรือ Dildo จะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวกับ Sex Toy ที่ถุือว่�เป็นคำรุนแรงที่หย�บค�ย โดยเฉัพ�ะกับคนส้งอ�ยุ
- ก�รแสดงออกถุ้งท่�ท�งที่ไม่เหม�ะสมต่�ง ๆ (Offensive gestures) เช่น  

ก�รช้นิ�วกล�ง ก�รทำท่� Blow job  หรือก�รใช้คำที่ไม่เหม�ะสม (Discriminatory  
language) เช่น คำที่ใช้เรียกคนส้งอ�ยุ คนในเชื�อช�ติ สัญช�ติใดโดยเฉัพ�ะเจ�ะจง  
คำที่ใช้เรียกผ้้มีร่�งก�ยที่มีคว�มพิก�รหรือปัญห�ท�งจิต ก�รเรียกกลุ่มผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศ ก�รเรียกชนกลุ่มน้อย 
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• สาธารณรัฐเกาหลีี

กลไกก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�ร

ก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�รของเก�หลีใต้ไม่ได้มีกฎเกณฑ์์ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื�อห�

ร�ยก�รทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่คนผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศโดยตรง แตใ่ชห้ลกัเกณฑ์ก์ล�ง

ในก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�รที่ไม่เหม�ะสมม�เป็นเครื่องมือในก�รกำกับด้แล โดยใน

สว่นของกจิก�รโทรทศันก์ฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้งหลกั คอื Broadcasting Act และหนว่ยง�น

กำกับด้แลที่มีอำน�จ คือ KOREA COMMUNICATIONS COMMISSION (KCC) 

ในเก�หลีใต้ใช้ร้ปแบบก�รกำกับด้แลตัวเองของสถุ�นีโทรทัศน์ (self-rate their 

programmes) ซึ่้่งก�รกำกับด้แลตัวเองนี�สถุ�นีโทรทัศน์จะต้องคำน้งถุ้งองค์ประกอบ  

5 ประก�รสำหรับก�รจัดเรท คือ  

1. ธีมของเนื�อห�ร�ยก�ร

2. คว�มรุนแรง

3. ประเด็นเรื่องเพศ

4. คว�มเสี่ยงต่อก�รลอกเลียนแบบ

5. ประเด็นก�รใช้ภ�ษ� 

นอกจ�กนี�ตลอดก�รเผยแพร่เนื�อห�ร�ยก�ร ผ้้ประกอบกิจก�รโทรทัศน์จะต้องมี

ก�รนำเสนอเรทของร�ยก�รให้ผ้้ชมทร�บตลอดเวล�ก�รออกอ�ก�ศ โดยบทบ�ทของ

หน่วยง�นกำกับด้แลด้�นกิจก�รโทรทัศน์ ซึ่้่งก็คื Korea Communications Commission 

จะมีหน�้ทีใ่นก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของก�รจัดเรทเนื�อห�ร�ยก�รภ�ยหลังจ�กเนื�อห�

ร�ยก�รมีก�รเผยแพร่แล้ว15 

• ไต้หวััน

กลไกก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�ร

ในไตห้วนัไมไ่ดม้กี�รห�้มก�รนำเสนอเนื�อห�ร�ยก�รท่ีเกีย่วขอ้งกบักลุ่มคนผ้ม้คีว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศเช่นเดียวกับกรณีของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน แต่ในท�งตรงกันข้�ม

กลับมีก�รเปิดโอก�สที่ส้งม�กข้�นให้สื่อมีก�รนำเสนอเนื�อห�ร�ยก�รที่เกี่ยวกับกลุ่ม 
15 Hyun Ho Eun and Jung-Chull Lee , The Media and Entertainment Law Review: South Korea, Retrieved 12 

March 2020, from https://thelawreviews.co.uk/title/the-media-and-entertainment-law-review/south-korea สืบค้นจ�ก ร�ยง�น

ก�รวิจัยของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ที่นำ�เสนอต่อสำ�นักง�น กสทช. โครงก�รศ้กษ�แนวท�งแก้ไขปรับปรุงและจัดทำ�ร่�งประก�ศ ข้อ

บังคับและหลักเกณฑ์์ก�รอนุญ�ตและกำ�กับด้แลก�รประกอบกิจก�รกระจ�ยเสียงและกิจก�รโทรทัศน์ ทุนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) พ.ศ. 2563-2564
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ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศอันเป็นผลเนือ่งม�จ�กกฎหม�ยทีอ่นุญ�ตให้มกี�รสมรสของ

คนเพศเดียวกันได้ในไต้หวัน 

ก�รกำกับด้แลกิจก�รโทรทัศน์ทุกประเภท ทั�งโทรทัศน์ภ�คพื�นดิน เคเบิลทีวี  

ทวีดี�วเทียม และวิทยุอย้ภ่�ยใต้อำน�จของ The National Communication Commission 

หรือ (NCC) และมีกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง คือ Public Television Act โดยกฎเกณฑ์์ใน 

ก�รกำกบัดแ้ลเนื�อห�ร�ยก�รทีไ่ม่เหม�ะสมในไต้หวนั คอื ก�รกำหนดห้�มเผยแพรเ่นื�อห�

ร�ยก�รท่ีเป็นก�รขัดต่อกฎหม�ย ส่งผลร้�ยต่อนโยบ�ยส�ธ�รณะ หรือส่งผล 

กระทบต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมอันดีของสังคม หรือส่งผลกระทบอย่�งร้�ยแรงต่อ

ร่�งก�ยหรือจิตใจของเด็กและเย�วชน หรือเป็นก�รกระตุ้นให้เกิดก�รก่ออ�ชญ�กรรม 

หรือเป็นก�รไขข่�วแพร่หล�ย หรือเผยแพร่ข้อม้ลอันเป็นเท็จท่ีอ�จทำให้ประช�ชนเกิด 

คว�มสับสนหลงผิดได้  

• สาธารณรัฐประชาชนจัีน 

กลไกก�รกำกับด้แลเนื�อห�ร�ยก�ร

ก�รกำกับด้แลด้�นจริยธรรมของสื่อจีนพบว่� มีก�รกำกับด้แลโดยรัฐ (State  

Regulation) กล่�วคือ ก�รกำ�กับด้แลโดยเน้นที่กฎหม�ยที่มีสภ�พบังคับโดยรัฐ ผ่�นวิธ ี

ก�รกำ�กับด้แลโดยองค์กรกำกับด้แลสื่อที่มีสถุ�นะเป็นหน่วยง�นของรัฐซึ่้่งมีอำ�น�จต�ม

กฎหม�ย อีกทั�งท�งภ�ครัฐเองก็ไม่สนับสนุนให้มีก�รผลิตเนื�อห�ร�ยก�รที่เกี่ยวกับผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ทั�งสื่อโทรทัศน์ที่เป็นสื่อกระแสหลัก สื่อด�วเทียม สื่อ Social 

Media หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล นอกจ�กนี�นโยบ�ยเกี่ยวกับก�รจัดระเบียบท�งสังคมของ

จีนของประธ�น�ธิบดี สี จิ�นผิง ซึ่้่งมีปณิธ�นในก�รสร้�งค่�นิยมและคุณลักษณะของจีน

ในยคุใหม่ ทำใหร้ฐับ�ลภ�ยใต้ก�รนำของพรรคคอมมวินสิตจ์นียงัเข�้ควบคมุสือ่ทีม่อีทิธพิล

ต่อสังคม เช่น วงก�รบันเทิง ศิลปิน นักแสดง เป็นต้น ซึ่้่งท�งก�รจีนมุ่งจัดระเบียบธุรกิจ

บนัเทงิดว้ยก�รออกคำสัง่กับสถุ�นีโทรทัศนแ์ละสือ่ทุกแขนงให้ดำเนินก�รกับศลิปนินกัรอ้ง  

นกัแสดงทีม่มีมุมองท�งก�รเมอืงทีไ่มถุ่ก้ตอ้งตลอดจนกลุ่มศลิปนินกัแสดงช�ยท่ีมลัีกษณะ

ท�่ท�งเหมอืนผ้ห้ญงิ โดยท�งก�รจีนอ้�งว�่สือ่สร้�งอทิธพิลท�งคว�มคิดทีไ่มด่แีกเ่ย�วชน

และมีก�รลงโทษกับศิลปินนักแสดงที่มีพฤติกรรมผิดกฎหม�ยหรือผิดศีลธรรมอย่�ง 

เด็ดข�ด ท่�มกล�งกระแสข่�วว่�มีบรรด�ศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังของจีนหล�ยร�ย

มีประเด็นเกี่ยวกับก�รหลีกเล่ียงภ�ษีและก�รคุกค�มล่วงละเมิดท�งเพศ ทำให้คว�ม 



41

ส่ว
น

ที่�
 4

หล�กหล�ยท�งเพศในประเทศจีนยังไม่เปิดกว้�งในสื่อส�ธ�รณะม�กเท่�ใดนัก นอกจ�ก

นี�ในเดือนมิถุุน�ยน ค.ศ. 2017 China Net Casting Services Association (CNSA) 

ยังได้เผยแพร่แนวท�งก�รควบคุมโปรแกรมสื่อออนไลน์ โดยกำหนดให้องค์กรโปรแกรม

ภ�พและเสียงในเครือข�่ยทั�งหมดต้องดำเนนิก�รตรวจสอบเนื�อห�โปรแกรมภ�พและเสียง

ออนไลน์เพือ่ส่งเสริมก�รพัฒน�ทีด่ขีองอตุส�หกรรมโปรแกรมภ�พและเสยีงออนไลน ์และ

ผ้ใ้หบ้รกิ�รเนื�อห�ท�งอนิเทอรเ์นต็ตอ้งห�้มผลติเนื�อห�ภ�พอน�จ�รหรอืคว�มหย�บค�ย

ที่แสดงถุ้งคว�มสัมพันธ์หรือพฤติกรรมท�งเพศที่ผิดปกติอีกด้วย

กรณีศ้กษ� ก�รห้�มออกอ�ก�ศซึ่ีรีส์ Addicted Heroin และก�รระงับก�ร 

เผยแพร่ภ�พยนตร์ส�รคดี Mama Rainbow ท�งออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2558 สำนักง�นบริห�รง�นด้�นหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 

วิทยุ ภ�พยนตร์และโทรทัศน์แห่งช�ติ (The State Administration of Press Publication 

Radio Film and Television: SAPPRFT) ของส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ซึ่้่งทำหน้�ที่

ในก�รกำกับด้แลกิจก�รของรัฐที่ประกอบธุรกิจในอุตส�หกรรมวิทยุโทรทัศน์ได้ประก�ศ

กฎห�้มร�ยก�รโทรทศัน์และภ�พยนตรท์ีม่เีนื�อห�แสดงถุง้คว�มสมัพนัธท์�งเพศทีผ่ดิปกติ

ในมุมมองของสำนักง�นบริห�รง�นด้�นหนังสือพิมพ์ สิง่พิมพ์ วทิยุ ภ�พยนตร์และโทรทัศน์

แห่งช�ติ จ้งทำให้ซึ่ีรีส์ Addicted Heroin ซึ่ีรีส์ท�งเว็บไซึ่ต์ที่ได้รับคว�มนิยมส้งในเวล�

นั�นถุ้กห้�มออกอ�ก�ศทันที รวมถุ้งห้�มก�รออกอ�ก�ศผ่�นบริก�รสตรีมมิ่งออนไลน์ด้วย 

และ Mama Rainbow ภ�พยนตรส์�รคดีกถ็ุก้ห�้มไมใ่หเ้ผยแพร่ท�งออนไลน ์โดย Mama 

Rainbow เป็นผลง�นกำกับของ น�ยแฟน โปโป (Fan Popo) ผ้้สร้�งภ�พยนตร์ส�รคดี

ท�งออนไลน์ ซึ่้่งมีก�รนำเสนอเนื�อห�เรื่องร�วคว�มสัมพันธ์ของแม่หกคนกับล้ก ๆ ของ

พวกเธอที่เป็นกลุ่มที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ Mama Rainbow ได้ออกเผยแพร่ท�ง

เว็บไซึ่ต์สตรีมมิ่งของจีน เช่น Youku Tudou และ 56.com ในเดือนธันว�คม ค.ศ. 2014 

Mama Rainbow ได้ถุ้กลบออกจ�กเว็บไซึ่ต์สตรีมมิ่งดังกล่�วโดยคำสั่งของ SAPPRFT 

ในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 2015 น�ยแฟนจ้งได้ทำคำร้องสอบถุ�มอย่�งเป็นท�งก�รไปยัง 

SAPPRFT แตห่นว่ยง�นกำกบัดแ้ลสือ่ของจนีแจง้ว่�ไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัก�รยตุกิ�รเผยแพร่

และปฏิเสธว่�ไม่มีบันท้กก�รร้องขอดังกล่�วของน�ยแฟน จนในที่สุดในเดือนกันย�ยน  

ค.ศ. 2015 น�ยแฟนไดย้ืน่ฟ้องคดต่ีอศ�ลประช�ชนระดบักล�งหม�ยเลข 1 ของกรงุปักกิง่ 

คดีดังกล่�วได้ข้อสรุปเมื่อเดือนธันว�คม 2015 โดยศ�ลมีคำตัดสินว่� SAPPRFT ไม่ได้
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ออกคำสัง่ใหม้กี�รลบส�รคดเีรือ่งนี� แตใ่นคำตดัสนิกร็ะบอุกีดว้ยว�่ SAPPRFT เองกไ็ม่

ได้ให้คำชี�แจงที่เหม�ะสมแก่น�ยแฟน ศ�ลจ้งมีคำสั่งให้ SAPPRFT จ่�ยค่�ธรรมเนียม

ก�รดำเนินคดี จำนวน 50 หยวนในขณะที่ก�รอ้�งสิทธิก�รเผยแพร่ภ�พยนตร์ส�รคดี

เรื่องนี�ของน�ยแฟนถุ้กปฏิเสธทั�งหมด 

• เครือรัฐออสเตรเลีีย

เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประเทศทีมี่คว�มเสรีและให้ก�รยอมรับคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศสภ�พของกลุม่คนผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศในสงัคมและผ�่นท�งสือ่โทรทศัน์

ม�เป็นระยะเวล�ย�วน�น โดยได้มีก�รเผยแพร่เนื�อห�ร�ยก�รโทรทัศน์ท่ีมีก�รนำเสนอ

ค�แรกเตอร์ของเกย์ตั�งแต่ ค.ศ. 1972 ซึ่้่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่และไม่เคยเกิดข้�นม�ก่อน

ในชว่งระยะเวล�นั�นในอดตี และต�มม�ด้วยเนื�อห�ร�ยก�รโทรทศัน์ท่ีแสดงภ�พค�แรกเตอร์

ของคนข้�มเพศ ซึ่้่งมีผ้้แสดงเป็นคนข้�มเพศจริง ๆ และก�รจ้บกันของเกย์ ซ่้ึ่งเป็น 

ก�รเผยแพร่ผ่�นร�ยก�รโทรทัศน์ก่อนหล�ย ๆ ประเทศในโลกใบนี� รวมไปถุ้งก่อน

สหรัฐอเมริก�ด้วย ซึ่้่งบทบ�ทของสื่อในก�รนำเสนอและก�รยอมรับในบทบ�ทของผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศในแง่ดีช่วยทำให้สังคมในเครือรัฐออสเตรเลียเกิดก�รยอมรับ

คว�มเท่�เทียมกันและก�รไม่เลือกปฏิบัติต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ16

ในมิติของกฎหม�ย รัฐธรรมน้ญของเครือรัฐออสเตรเลียยอมรับคว�มเท่�เทียมกัน
ท�งเพศ และมีกฎหม�ยระดับพระร�ชบัญญัติที่ป้องกันก�รเลือกปฏิบัติด้วยเหตุท�งเพศ

และเพศสภ�พในกฎหม�ยอีกหล�ยฉับับ เช่น The Sex Discrimination Act 1984 
(SDA) และกฎหม�ยThe Affirmative Action (Equal Opportunity Employment) Act 
1986 เป็นต้น 

16 The Guardian, With Number 96, Australia brought queer people to TV decades before anyone else, Re-

trieved https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/jul/15/number-96-to-the-box-when-it-comes-to-sexuality-australian-

tv-showed-it-all-well-before-anywhere-else
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4.3 แนวโน�มีด�านการตลาดของสื�อที่่�มี่เนื้อหาเก่�ยวกับัคำวามี
 

หลากหลายที่างเพศั
ประเทศไทย: เน้นก�รนำเสนอภ�พยนตร์หรอืซึ่รีส์ีทีเ่กีย่วข้องกบั LGBTIQ+ ผ่�นสือ่

ท�งเลือก เช่น สือ่ออนไลน์ Netflix Viu WeTV Disney+ และเริม่มีก�รนำเสนอใน FreeTV 

ม�กยิง่ข้�น ผ้ผ้ลติในประเทศไทยมกี�รนำภ�พยนตร์และซึ่รีส์ีไปฉั�ยในต่�งประเทศซึ่้ง่ได้รบั

คว�มนยิมม�กม�ย เช่น ในประเทศจนี ซึ่รีีส์ว�ย เรือ่ง 2gether, SOTUS the series ประสบ 

คว�มสำเรจ็เป็นอย่�งม�ก สำหรบัพฤตกิรรมของผ้บ้ริโภคในประเทศไทยนั�น ได้หนัม�รบัชม

ภ�พยนตร์และร�ยก�รต่�ง ๆ ผ่�นออนไลน์ม�กข้�น จ้งทำให้สือ่ออนไลน์มีคว�มสำคญัม�กข้�น 

ไม่น้อยกว่�สือ่หลกัแบบดั�งเดมิ (โทรทศัน์ วทิย ุฟรีทวี)ี

สหรัฐอเมริก�: แนวโน้มตล�ดอุตส�หกรรมของภ�พยนตร์หรือร�ยก�รที่มีเนื�อห�

เกีย่วข้องกบั LGBTIQ+ ในประเทศสหรัฐอเมรกิ�ส�ม�รถุทำได้โดยอสิระ ค่อนข้�งจะมีคว�ม

เท่�เทยีมกนักบัก�รนำเสนอภ�พยนตร์หรอืร�ยก�รอืน่ ๆ ทัว่ไป สงัเกตเห็นได้จ�กภ�พยนตร์

ท่ีมเีนื�อห�เก่ียวกับ LGBTIQ+ หล�ยเร่ืองได้รบัก�รเสนอชือ่เพือ่เข้�ร่วมก�รชงิร�งวลัภ�พยนตร์

ดเีด่นแห่งปี (ร�งวลัออสก�ร์) มกี�รขย�ยตล�ดและฐ�นลก้ค้�แบบค่อยเป็นค่อยไปม�อย่�ง 

ต่อเนือ่ง จ�กลก้ค้�กลุ่มเฉัพ�ะ LGBTIQ+ กข็ย�ยไปยงัภ�พยนตร์หรือซึ่รีส์ีทัว่ไป โดยมกี�รนำ

เสนอตวัละครทีเ่ป็นกลุม่ LGBTIQ+ ในบทบ�ททีม่กี�รใช้ชวีติประจำวนัร่วมกบัตวัละครหลกัอืน่ ๆ  

ต�มปกติ

สหร�ชอ�ณ�จกัร: ในช่วงทศวรรษทีผ่่�นม� (2553–2563) ภ�พยนตร์และซึ่รีส์ีท่ีม ี

ผ้แ้สดงเป็นกลุม่ LGBTIQ+ นั�น เริม่แพร่หล�ยและขย�ยไปยังกลุม่เป้�หม�ยทีห่ล�กหล�ย 

ม�กยิง่ข้�น โดยไม่จำกดัก�รสือ่ส�รก�รตล�ดไปทีก่ลุม่ผ้ช้มทีม่ลีกัษณะเป็นผ้้ทีมี่คว�มหล�ก

หล�ยท�งเพศเพยีงแค่กลุ่มเดยีว ผ้ผ้ลิตภ�พยนตร์และร�ยก�รต่�ง ๆ  มแีนวโน้มทีจ่ะนำเสนอ

โดยแทรกตัวละครทีเ่ป็น LGBTIQ+ ให้อย้ใ่นภ�พยนตร์หรือซึ่รีส์ีทัว่ ๆ  ไป รวมถุง้มีก�รนำเสนอ

ผ่�นสือ่โทรทศัน์และสือ่ออนไลน์เพ่ิมม�กข้�นด้วย

เก�หลีใต้: มกี�รทำก�รตล�ดทีเ่ปิดกว้�งม�กข้�นทั�งในและต่�งประเทศ ในประเทศมี 

ก�รยอมรบัในคว�มมเีสรีภ�พของเพศสภ�พม�กข้�น ถุง้แม้ว่�จะเป็นประเทศท่ียงัไม่เปิดรบั 

กลุม่คนทีมี่คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ แต่กม็กี�รสอดแทรกคว�มเป็น LGBTIQ+ ไว้ในภ�พยนตร์

ซึ่รีส์ีต่�ง ๆ  ท่ีเผยแพร่ในประเทศม�กข้�น สำหรับตล�ดต่�งประเทศนั�น อตุส�หกรรมภ�พยนตร์

ทีม่เีนื�อห�เกีย่วข้องกบั LGBTIQ+ ในประเทศเก�หลใีต้ถุอืเป็นอตุส�หกรรมทีท่ำร�ยได้เข้�

ประเทศได้เป็นอย่�งม�ก
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LGBTIQ+ ในสื�อและมีาตรการส่งเสริมีคำวามีเสมีอภาคำ:กรณ์ศึ่ักษาจากปัระเที่ศัไที่ย 
ปัระเที่ศัสหรัฐอเมีริกาสหราชีอาณ์าจักร ไต�หวัน สาธิารณ์รัฐเกาหล่และ 
เคำรือรัฐออสเตรเล่ย

ไต้หวนั: มช่ีองท�งก�รสือ่ส�รก�รตล�ดทีห่ล�กหล�ยทั�งท�งโทรทัศน์และสือ่ออนไลน์ 

นอกจ�กนี� ยงัมแีพลตฟอร์มทีมี่เนื�อห�เกีย่วกบั LGBTIQ+  โดยเฉัพ�ะเป็นร�ยแรกของเอเชยี

และเป็นทีน่ยิมม�กทัว่โลก ได้แก่ GagaOOlala เปิดบรกิ�รเมือ่ปี 2559 เป็นแพลตฟอร์มระดบั

โลกทีปั่จจบุนัให้บรกิ�รถุง้ 230 ประเทศทัว่โลก มหีนัง LGBTIQ+ ม�กกว่� 1,000 เรือ่ง ได้

รบัก�รขน�นน�มว่�เป็น Gay Netflix แนวโน้มของสือ่คือผ้้ผลติร�ยก�รและองค์กรสือ่ต่�ง ๆ 

ส�ม�รถุนำเสนอเนื�อห�ทีเ่กีย่วข้องกับกลุ่ม LGBTIQ+ ได้อย่�งเสรีและยังได้รับก�รส่งเสริมให้

ผลติร�ยก�รทีมี่เนื�อห�สร้�งสรรค์และหล�กหล�ยม�กข้�น มกี�รใช้ผ้้แสดงกลุม่ LGBTIQ+ 

 ในก�รผลติหนังโฆ์ษณ� รวมถุง้มีก�รสร้�งส�รคด ี Queer Taiwan ท่ีเกีย่วกบัชวีติของ 

กลุม่ LGBTIQ+ ไต้หวนัในมมุมองต่�ง ๆ

ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี: ผ้บ้รโิภคมคีว�มเปิดกว้�งในเรือ่งของคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศม�กข้�น แต่ภ�พยนตร์แนว LGBTIQ+ ยงัถุก้จำกดัด้วยจ�รีต ปรชัญ� แนวคว�มคดิ 

วฒันธรรม รวมถุง้ระเบยีบก�รปกครองทีเ่ข้มงวด ดงันั�น อตุส�หกรรมก�รผลิตภ�พยนตร์หรือ

ร�ยก�รทีม่เีนื�อห�เกีย่วข้องกบักลุ่ม LGBTIQ+ จง้เน้นก�รผลติเพือ่ส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศ

ม�กกว่�ทีจ่ะเป็นก�รผลติเพ่ือนำเสนอให้กบัผ้บ้ริโภคช�วจีนซึ่้ง่อย้ใ่นประเทศ

เครอืรฐัออสเตรเลยี: มตีล�ดเป้�หม�ยหล�กหล�ยกลุม่ทีเ่ปิดกว้�ง เนือ่งจ�กเป็นประเทศ

ทีใ่ห้สทิธเิสรภี�พในก�รแสดงออกของคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ มลีะครโทรทัศน์เกีย่วกบักลุม่

คนหล�กหล�ยท�งเพศออกอ�ก�ศตั�งแต่พ.ศ. 2515 โดยนบัเป็นตวัละครเกย์เรือ่งแรกที่ 

ออกอ�ก�ศท�งร�ยก�รโทรทศัน์ของออสเตรเลยี และนบัเป็นตวัละครท่ีเป็นตวัแทนของผ้มี้

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ (เกย์) ตวัแรกทีม่กี�รออกอ�ก�ศท�งร�ยก�รโทรทศัน์ทกุทีใ่นโลก  

ต่อม�มกี�รผลิตละครโทรทศัน์ทีมี่เนื�อห�เกีย่วกับกลุม่คนหล�กหล�ยท�งเพศม�อย่�งต่อเนือ่ง

จนถุง้ปัจจบุนั และมแีนวโน้มก�รยอมรบัภ�พยนตร์หรอืร�ยก�รทีม่เีนื�อห�เกีย่วกบั LGBTIQ+ 

เพิม่ข้�น 



แนำวปัฏิิบัต่ิกี่�รนำำ�เส่นำอของ
ส่่�อมีวลชนำเกี่่�ยวกี่ับ 

คำว�มีหล�กี่หล�ยท์�งเพศั

ส่่วนำท์่� 5
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แนวปัฏิิบััติการนำาเสนอของสื�อมีวลชีนเก่�ยวกับัคำวามีหลากหลายที่างเพศั

แนวปฏิบัติก�รนำเสนอของสื่อมวลชนเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศม�จ�ก 

ก�รศ้กษ�เอกส�ร ก�รสัมภ�ษณ์ผ้้เชี่ยวช�ญ และก�รจัด Focus Group เพื่อระดม 

คว�มเห็นจ�กผ้้เชี่ยวช�ญด้�น LGBTIQ+ จำนวน 2 ครั�ง ทั�งนี�ที่ปร้กษ�ได้นำข้อม้ลม�

ทำก�รวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ประเด็นสำคัญ เพื่อสร้�งแนวปฏิบัติก�รนำเสนอของ

สื่อมวลชนเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่เหม�ะสมกับบริบทของสังคมไทย ดังต่อไปนี�

ทัศึนคติิและความรั้้ท่�ถู้กัติ้องเกั่�ยวกัับความหลากัหลายทางเพศึ

1. ต�มหลักก�รแพทย์และจิตวิทย� คว�มหล�กหล�ยท�งเพศไม่ใช่โรค

หรือคว�มผิดปกติ 

2. คว�มหล�กหล�ยท�งเพศเปน็ผลจ�กปจัจยัจำนวนม�กท่ีทำง�นรว่มกนั

อย่�งซัึ่บซ้ึ่อน ตั�งแต่ระดับชีวภ�พไปจนถุ้งสภ�พแวดล้อมท�งสังคม ก�รชมส่ือ

เพียงอย่�งเดียวไม่ส�ม�รถุเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ท�งเพศให้ใครกล�ยเป็นผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้

3. สำหรับผ้้ชมทั่วไป ก�รรับชมสื่อที่มีเนื�อห�เหม�รวม ตอกย�ำภ�พเชิงลบ

และอคติต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ มีผลต่อคว�มคิด คว�มเชื่อ คว�มร้้ส้ก 

ที่นำไปส้่พฤติกรรมท�งลบที่คนในสังคมมีต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ตั�งแต่

ก�รใช้ประทุษว�จ� (hate speech) ก�รกลั่นแกล้ง กีดกัน เลือกปฏิบัติในบริบท

ต่�ง ๆ ก�รทำร้�ยร่�งก�ย ถุ้งขั�นอ�ชญ�กรรมที่เกิดจ�กคว�มเกลียดชัง (hate 

crime) ได้

4. คนทุกคน ไม่ว่�มีอัตลักษณ์ท�งเพศหรือรสนิยมท�งเพศแบบใด ล้วนมี

ศกัดิ�ศรขีองคว�มเปน็มนษุยเ์ท�่เทยีมกนั ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศจ้งพง้ไดร้บั

ก�รปฏิบัติอย่�งเค�รพและให้เกียรติ ไม่ตีตร� ไม่เหม�รวม และเป็นปกติวิสัย 

เช่นเดียวกับผ้้มีอัตลักษณ์ท�งเพศเป็นช�ยหญิง 



47

ส่ว
น

ที่�
 5

แนวที่างการปัฏิิบััติงานและการนำาเสนอในปัระเด็นอ่อนไหว 
เก่�ยวกับัคำวามีหลากหลายที่างเพศัสำาหรับัองค์ำกรสื�อ/ผ้�ปัระกอบั
การด�านสื�อ

1. มีนโยบ�ยที่เปิดกว้�ง ให้โอก�สในก�รทำง�นและก�รพัฒน�ส่งเสริมคว�ม

ก�้วหน�้ และปฏบิตัติอ่ผ้ม้อีตัลกัษณแ์ละรสนยิมท�งเพศทกุร้ปแบบเท�่เทียมกนั ต�มหลกั

สิทธิมนุษยชน พร้อมกำหนดเป็นตัวชี�วัด (KPI) ขององค์กรต�มหลักธรรม�ภิบ�ลและ 

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

2. สร้�งให้บุคล�กรทุกระดับเข้�ใจและตระหนักร้้และเค�รพสิทธิเสรีภ�พและ 

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เพือ่สร้�งสภ�พแวดล้อม และบรรย�ก�ศก�รทำง�นท่ีเป็นมติร

กับบุคคลที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

3. มอบนโยบ�ยให้ผ้ป้ฏบิติัง�นเลือกนำเสนอข่�วส�รและสร้�งเนื�อห�ทีน่ำเสนอภ�พ

กลุม่ผ้มี้คว�มหล�กหล�ยท�งเพศอย�่งครบถุว้นรอบด�้นและสมดลุ ทั�งในแงก่�รนำเสนอภ�พ

ทั�งท�งบวกและลบอย่�งสมดุล ก�รนำเสนอประเด็นด้�นอื่น ๆ นอกเหนือจ�กเรื่องคว�ม

สัมพันธ์ ก�รนำเสนอภ�พ ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศกลุ่มต่�ง ๆ ที่ยังไม่ได้รับ 

ก�รพด้ถุ้ง และก�รนำเสนอภ�พผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีม่รีป้ลกัษณแ์ละสถุ�นะท�ง

สังคมทุกระดับ 

4. มีม�ตรก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมอย่�งเป็นร้ปธรรมในก�รสร้�งสรรค์เนื�อห�

ร�ยก�ร โดยอ�จใหตั้วแทนผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศเข�้ม�มสีว่นรว่มใหค้ำปรก้ษ�ใน

ก�รนำเสนอและสร้�งเนื�อห�ที่เกี่ยวข้องกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ
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5. สร้�งระบบติดต�มเก็บข้อม้ลเชิงสถุิติและวิเคร�ะห์เนื�อห�สื่อท่ีองค์กรของตน

เป็นผ้้ผลิตออกไปอย่�งต่อเนื่อง ว่�ได้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงให้มีก�รนำเสนออย่�งสมดุล 

ลดก�รใชอ้คตแิละภ�พเหม�รวมตอ่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศต�มนโยบ�ยทีไ่ดว้�งไว้

หรอืยงั เพือ่เปน็ขอ้มล้ประกอบก�รปรับปรุงก�รนำเสนอเนื�อห�เกีย่วกบัคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศในโอก�สต่อ ๆ ไป

1. ไม่นำเรื่องเพศสภ�พหรืออัตลักษณ์ท�งเพศม�เป็นเหตุแบ่งแยก กีดกัน โอก�ส

และคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ หน้�ที่ ตำแหน่งในก�รทำง�น ซึ่้่งต�มรัฐธรรมน้ญแห่ง 

ร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2560 ได้กำหนดไว้ว่�บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหม�ย  

มสีทิธิและเสรีภ�พและได้รบัคว�มคุม้ครอง ต�มกฎหม�ยเท่�เทียมกัน ไม่ว�่ช�ยหรือหญิง

ย่อมมีสิทธิเท่�เทียมกัน (ม�ตร� 27)

2. ไม่ดำเนินก�รใด ๆ ที่จะนำไปส้่ก�รกำหนดนโยบ�ย กฎ ระเบียบ ประก�ศ 

ม�ตรก�ร โครงก�ร หรือวิธีปฏิบัติขององค์กรอันเป็นก�รเลือกปฏิบัติไม่ว่�ท�งตรงหรือ

ท�งอ้อมในประเด็นวิถุีเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศของบุคคล ต�มพระร�ชบัญญัติคว�ม 

เท่�เทียมระหว่�งเพศ พ.ศ. 2558 (ม�ตร� 17) ตลอดจนก�รไม่เลือกปฏิบัติต่อผ้้ที่มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศภ�ยใต้แนวหลักก�รยอร์กย�ก�ร์ต� (Yogyakarta Principles)  

(หลักก�รข้อที่ 2) อันเป็นหลักก�รที่ประยุกต์กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนม�ใช้ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับวิถุีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศโดยเฉัพ�ะ
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ในอดีต ประเทศต่�ง ๆ มีค่�นิยมและมุมมองเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่้่งสะท้อนให้เห็นจ�กภ�พที่ปร�กฏผ่�นสื่อต่�ง ๆ 

ปัจจุบันนี� สังคมทั่วไป โดยเฉัพ�ะอย่�งยิ่งในฝัั�งตะวันตกมีก�รรับรองสิทธิมนุษย

ชนและคว�มเท่�เทยีมเสมอภ�คของบุคคลม�กข้�น ก�รรบัรองสทิธขิอง LGBTIQ+ 

ในประเทศสหร�ชอ�ณ�จกัร นบัว�่ก�้วหน�้ม�กกว�่ประเทศใด ๆ  ในยโุรป Ofcom 

ซึ่้่งเป็นองค์กรอิสระทำหน้�ที่กำกับด้แลนโยบ�ยสื่อของสหร�ชอ�ณ�จักร ได้มี

บทบ�ทในก�รส่งเสริมสถุ�นภ�พของ LGBTIQ+ ผ่�นสื่อ โดยก�รทำก�รศ้กษ�

เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยและโอก�สที่เท่�เทียมกันในอุตส�หกรรมวิทยุและ

โทรทศันใ์นสหร�ชอ�ณ�จกัร (Diversity and equal opportunities in television 

and radio Report on the UK-based broadcasting industry) ซึ่้่งดำเนินก�ร

ติดต่อกันม�เป็นเวล� 5 ปี (ค.ศ. 2016/17 ถุ้ง ค.ศ. 2020/21) เพื่อสนับสนุนให้

ผ้้ประกอบก�รส่งเสริมให้แรงง�นผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้รับโอก�สอัน 

เท่�เทียมกับประช�ชนทั่วไปในก�รทำง�นด้�นวิทยุและโทรทัศน์

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริก� ก็มีองค์กรภ�คเอกชน ชื่อ Gay & Lesbian 

Alliance Against Defamation (GLAAD) ที่ได้จัดทำร�ยง�นสถุิติที่น่�สนใจ

ประจำปี “Where We Are On TV” เพื่อเผยแพร่ข้อม้ลประจำปีเกี่ยวกับโอก�ส

และคว�มเท่�เทียมในก�รทำง�นในธุรกิจสื่อของบุคคลกลุ่มต่�ง ๆ รวมทั�ง 

LGBTIQ+ จนไดร้บัก�รเผยแพรแ่ละอ�้งองิกนัอย�่งกว�้งขว�ง นบัว�่เปน็ตวัอย�่ง

ของก�รผลักดันด้�นนโยบ�ยเพื่อให้องค์กรสื่อ/ผ้้ประกอบก�รด้�นสื่อตระหนักถุ้ง

คว�มสำคัญของคว�มเท่�เทียมที่กลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศควรจะได้รับ

เท่�กับบุคคลทั่วไปในก�รทำง�นด้�นสื่อทุกระดับ
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ในเครือข่�ยออสเตรเลีย เมื่อมีคว�มเคลื่อนไหวเกี่ยวกับก�รให้อิสระด้�น

คว�มรักร่วมเพศม�กข้�น ก�รปฏิร้ปกฎหม�ยก็ค่อย ๆ เกิดข้�น และทัศนคติของ

สังคมที่มีต่อเพศสภ�พก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ผ้้คนเริ่มอดทนและยอมรับอัตลักษณ์

ของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้ม�กข้�น และสื่อโทรทัศน์ในออสเตรเลียก็เริ่ม

นำเสนอภ�พตัวละคร LGBTIQ+ เข้�เป็นส่วนหน้่งของภ้มิหลังอันหล�กหล�ยของ

ชวีติวฒันธรรมในออสเตรเลยีม�กข้�น และก�รมอีย้ข่องตวัละครและเนื�อห�ร�ยก�ร

ทีเ่พิม่จำนวนข้�นในโทรทัศน ์กห็ม�ยคว�มว่�สือ่มปีระเดน็ท่ีจะนำเสนอเนื�อห�คว�ม

ขัดแย้งเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศน้อยลง เพร�ะสถุ�นภ�พของ 

LGBTIQ+ ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอีกต่อไป

นอกจ�กนั�น ในออสเตรเลียยังมีองค์กรภ�คเอกชน และองค์กรก�รกุศลที่มี

ส่วนร่วมในก�รปกป้องสิทธิของกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เช่น The Quality 

Project ซึ่้ง่เปน็องคก์รก�รกศุลทีไ่ดม้กี�รกำนดแนวนโยบ�ยเรยีกว�่ “The Australian 

LGBTIQA+ Policy Guide” เพื่อประกันว่�กลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศและ

ครอบครัวจะต้องมีสว่นร่วมในสังคมและได้รบัก�รยอมรับด�้นสิทธมินษุยชนอย่�ง

แท้จริงในออสเตรเลีย 
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แนวที่างการปัฏิิบััติงานและการนำาเสนอในปัระเด็นอ่อนไหว 
เก่�ยวกับัคำวามีหลากหลายที่างเพศัสำาหรับัผ้�ผลิตสื�อ

1. ศ้กษ�ห�ข้อม้ลเพ่ือให้มีคว�มร้้คว�มเข้�ใจเรื่องคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

อย่�งถุ้กต้องต�มหลักก�รแพทย์และจิตวิทย� 

2. ในระหว่�งก�รสร้�งสรรค์เนื�อห�ที่มีก�รกล่�วถุ้งผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

ควรคำน้งถุ้งสิทธิเสรีภ�พและศักดิ�ศรีของคว�มเป็นมนุษย์ของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ และระมัดระวังก�รละเมิดประเด็นดังกล่�ว

3. บรรณ�ธิก�ร ผ้้เขียนบท ผ้้ผลิตสื่อ และบุคล�กรผ้้เกี่ยวข้อง ควรนำเสนอ 

ภ�พลกัษณข์องผ้มี้คว�มหล�กหล�ยท�งเพศอย�่งสมดลุและเปน็ธรรม กล�่วคอื นำเสนอ

ภ�พของกลุ่ม LGBTIQ+ ในลักษณะที่เป็นปุถุุชนธรรมด� มีบทบ�ทด้�นอื่น ๆ ในชีวิต  

เช่นเดียวกับช�ยและหญิง มีพื�นที่นำเสนอภ�พของ LGBTIQ+ ครบทุกกลุ่ม ทั�งกลุ่มที่แบ่ง

ต�มอตัลกัษณแ์ละรสนยิมท�งเพศ ชว่งวยั และสถุ�นะท�งเศรษฐกจิและสงัคมทีห่ล�กหล�ย 

เพื่อให้ทุกกลุ่มย่อยมีพื�นที่ได้แสดงออก มีตัวตนและได้รับก�รยอมรับท�งสังคม

4. บรรณ�ธิก�ร ผ้้เขียนบท ผ้้ผลิตสื่อ และบุคล�กรผ้้เกีย่วข้องทุกด้�น ช่วยกัน

ตรวจสอบเนื�อห�ที่เกี่ยวข้องกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ถุ้กผลิตออกม� ว่�ตั�งอย้่

บนพื�นฐ�นคว�มร้้คว�มเข้�ใจท่ีถุก้ต้อง ถุก้หลักก�รสือ่ส�รมวลชน รวมทั�งพย�ย�มป้องกัน

โอก�สที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบที่ต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศโดยไม่ตั�งใจ
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1. หลีกเล่ียงก�รใช้อัตลักษณ์ท�งเพศเป็นเครื่องด้งด้ดคว�มสนใจของผ้้บริโภค  

จนเกิดก�รเน้นย�ำอัตลักษณ์ท�งเพศทั�งที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกับเหตุก�รณ์หรือเนื�อห�ที่ 

นำเสนอผ่�นสื่อ โดยเฉัพ�ะพ�ดหัวข่�วเหตุก�รณ์ท�งลบหรือคว�มรุนแรงต่�ง ๆ ที่อ�จ 

ไม่จำเป็นต้องระบุอัตลักษณ์ท�งเพศของผ้้กระทำ เพื่อไม่ให้ผ้้รับส�รเกิดก�รเชื่อมโยงผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศเข้�กับเหตุก�รณ์ท�งลบม�กเกินจริงจนเกิดอคติท�งลบโดย 

ไม่เป็นธรรม 

2. ไม่นำเสนอภ�พทีตี่ตร�หรือตอกย�ำภ�พเหม�รวมในเชิงลบตอ่ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศที่ไม่เป็นคว�มจริง (เช่น ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศคือผ้้ป่วยท�งจิต) หรือไม่

ไดเ้ปน็จรงิกบัผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศทกุคนเสมอไป (เชน่ ผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศต้องตลกหรือวี�ดว้�ย หมกมุ่นเรื่องเพศและคว�มรักหรือมักติดเชื�อเอชไอวี)

3. ไม่นำเนื�อห�ที่ไม่เหม�ะสมเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศม�แสวงห�

ประโยชน์หรือทำก�รตล�ดหรือสร้�งกระแสคว�มนิยมโดยไม่สมควร

ปัจจุบันนี� สถุ�นีโทรทัศน์และผ้้ประกอบกิจก�รสื่อโทรทัศน์ในต่�งประเทศ

หล�ยแหง่ไดม้กี�รจดัทำแนวท�งปฏบิตัใินก�รผลติร�ยก�ร ซึ่้ง่เกีย่วขอ้งกบัก�รไม่

กดีกนัแบง่แยกและสง่เสริมคว�มเสมอภ�คของกลุ่ม LGBTIQ+ ในก�รผลติร�ยก�ร

ไดอ้ย�่งเท่�เทียมและกลมกลนืกบัผ้ร้ว่มง�นคนอืน่ ๆ  รวมทั�งก�รตรวจสอบเนื�อห�

ที่เกี่ยวข้องกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ถุ้กผลิตออกม� ว่�ตั�งอย้่บนพื�นฐ�น

คว�มร้้คว�มเข้�ใจที่ถุ้กต้อง ถุ้กหลักก�รสื่อส�รมวลชน และป้องกันโอก�สท่ีจะ

เกดิผลกระทบเชงิลบทีม่ต่ีอผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศโดยไมต่ั�งใจ ตวัอย�่งเชน่ 

BBC ได้กำหนดแนวท�งก�รผลิตข่�ว (BBC News style guide) โดยกำหนด

ให้ผ้้ผลิตใช้ภ�ษ�ที่ถุ้กต้อง ดังตัวอย่�งต่อไปนี�
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เพศสภ�พ/เพศ

ก�รใชภ้�ษ�ทีเ่หม�ะสมเปน็สว่นสำคญัในก�รนำเสนอภ�พผ้ค้นในเรือ่งร�ว

ของเร� ไม่ควรระบุถุ้งเรื่องเพศ

เชื�อช�ติ ช�ติพันธุ์ หรือคว�มทุพพลภ�พ เว้นแต่จะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ

หัวข้อดังกล่�ว แต่เมื่อเร�มุ่งคว�มสนใจไปที่คุณลักษณะดังกล่�วของบุคคล  

เร�ควรแน่ใจว่�ไม่ได้นำลักษณะดังกล่�วม�ตีตร�บุคคลนั�นโดยรวมห�กทำได้  

ใหใ้ชค้ำ/คำสรรพน�มและคำสรรพน�มต�มท่ีบุคคลท่ีถุก้เรียกต้องก�ร และได้ระบุ

ให้ทร�บอย่�งชัดเจน

เกย์/เลสเบี�ยน

ใช้คำว่� “เกย์” เป็นคำคุณศัพท์แทนที่จะเป็นคำน�ม ซึ่้่งส�ม�รถุใช้อธิบ�ย

ได้กับทั�งสองเพศ แต่แนวท�งปฏิบัติที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือก�รกล่�วถุ้งว่� "gay 

men and lesbians"

สำหรับก�รพ้ดถุ้งแบบกว้�ง ๆ  ให้กล่�วถุ้งบุคคล LGBT หรือชุมชน LGBT 

(lesbian, gay bisexual, transgender) หรือ “LGBTQ” หรือ “LGBTIQ+” 

ก�รใช้ตัวอักษรย่อให้พิจ�รณ�ว่�หม�ยถุ้งกลุ่มใดบ้�ง

Non-binary 

เปน็คำคณุศพัทท์ีใ่ชอ้ธบิ�ยบคุคลทีไ่มไ่ดร้ะบวุ�่เปน็เพศช�ยเท�่นั�นหรอืเพศ

หญิงเท่�นั�น หรือใช้อธิบ�ยถุ้งผ้้ที่อ�จระบุได้ว่�เป็นได้ทั�งช�ยและหญิง เร�จ้ง 

ไม่ควรกำหนดเพศในก�รเรียกคนที่เป็น non-binary แต่เร�อ�จจำเป็นต้องใช้ 

คำว่� “they” เป็นคำสรรพน�มเอกพจน์เพื่อให้ผ้้ฟังเข้�ใจชัดเจน 

 “Sexual preference” หม�ยถุง้ ก�รทีบุ่คคลเลือกทีจ่ะเป็นเกยห์รอืกะเทย 

นักข่�วควรหลีกเลี่ยงวลี เช่น “วิถุีชีวิตท�งเลือก” (alternative lifestyle) ห�กเป็น

ไปได้ แทนที่จะใช้คำว่� “sexual preference” และ “ยอมรับว่�เป็นเกย์” (admits 

being gay) ให้พิจ�รณ�ใช้คำว่� "รสนิยมท�งเพศ" (sexual orientation) และ 

“เป็นเกย์” (is gay) จะเหม�ะสมกว่�
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แนวปัฏิิบััติการนำาเสนอของสื�อมีวลชีนเก่�ยวกับัคำวามีหลากหลายที่างเพศั

ก�รส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยและโอก�สคว�มเท่�เทียมผ่�นสื่อของผ้้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศนี� ได้รับก�รยอมรับจ�ก

ผ้ใ้หบ้รกิ�ร Streaming content เชน่ Netflix ทีไ่ดส้นบัสนนุแนวท�งปฏบิตัิ

ทีด่เีก่ียวกบัคว�มหล�กหล�ยและยอมรับคว�มแตกต่�งของสหร�ชอ�ณ�จักร (UK 

Diversity & Inclusion Best Practice Guidelines) โดยสนับสนุนก�รผลิตซึ่ีรีส์

ที่มีก�รนำเสนอภ�พตัวแทนชนกลุ่มน้อยท�งเชื�อช�ติ คว�มเสมอภ�คท�งเพศ คน

พิก�ร และผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม Netflix 

กล่�วว�่ แนวท�งเหล�่นี�มขี้�นเพ่ือขบัเคลือ่นใหม้กี�รพด้คยุกนัระหว�่งพนัธมติรทีม่ี

ส่วนร่วมในก�รผลิตร�ยก�ร ยกประเด็นข้อบกพร่องและเหตุผลเบื�องหลังเพื่อนำ

ไปส้่ก�รปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับในประเด็นของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

นั�น Netflix มีแนวท�งปฏิบัติดังนี� 

o Netflix มุ่งมั่นที่จะรับรองถุ้งก�รนำเสนอภ�พตัวแทนของ LGBTIQ+  

ผ้้ทำง�นด้�นก�รเขียนบทและผ้้เกี่ยวข้องกับบทบ�ทในกองถุ่�ย แม้ว่�ก�รท่ีจะ

สอบถุ�มโดยตรงเกีย่วกบัรสนิยมท�งเพศ/เรือ่งท�งเพศของบคุคลจะเปน็เรือ่งผดิ

กฎหม�ย แต่ Netflix เห็นว่�ควรมีโอก�สที่จะทำคว�มเข้�ใจให้ผ้้เกี่ยวข้องทร�บ

ห�กเป็นไปได้ 

o Netflix ต้องก�รใช้นักเขียนที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศและ/หรือท่ี

ปร้กษ�สำหรับตัวละครที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ที่จะทำง�นในซึ่ีรีส์ที่มีแก่น

ของเรื่องเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

o นักแสดงข้�มเพศควรถุ้กคัดเลือกให้เล่นในบทบ�ทของคนข้�มเพศ

o ก�รนำเสนอภ�พตวัแทนของผ้มี้คว�มหล�กหล�ยท�งเพศควรมสีดัสว่น

อย่�งน้อยร้อยละ 8 ของตัวละครที่มีบทพ้ด 

เว้นแต่ว่�มีข้อเท็จจริง/คว�มถุ้กต้องท�งประวัติศ�สตร์บังคับให้เป็นอย่�ง

อื่น
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แนวที่างการปัฏิิบััติงานและการนำาเสนอในปัระเด็นอ่อนไหว 
เก่�ยวกับัคำวามีหลากหลายที่างเพศัสำาหรับัองคำ์กรวชิีาชี่พสื�อ

1. มีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบ�ทขององค์กรและบุคล�กร 

ด้�นสื่อส�รมวลชนที่อ�จมีคว�มเกี่ยวข้องกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เพื่อไม่ให้เกิด

ก�รตตีร� หรือทศันคติแบบเหม�รวมเชิงลบ ระหว่�งผ้้ปฏบิตังิ�นในองค์กรสือ่ มมี�ตรก�ร

ตักเตือนเมื่อองค์กรสื่อปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผ้้ปฏิบัติง�นที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

2. ห�รือร่วมกับองค์ก�รสือ่ ผ้เ้ชีย่วช�ญ และตัวแทนผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ในฐ�นะผ้้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อร่วมกันสร้�งเป็นกระบวนก�รกำกับด้แล โดยให้

 2.1  มีม�ตรก�รตักเตือนเมื่อมีองค์กรสื่อผลิตเนื�อห�ที่ตอกย�ำอคติและภ�พ 

เหม�รวมต่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

 2.2 มีม�ตรก�รส่งเสริมหรือให้ร�งวัลแก่องค์กรสื่อ ทีมง�น และผ้้ผลิต ที่

ผลิตเนื�อห�ร�ยก�รเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศในเชิงสร้�งสรรค์

3. เปิดช่องท�งรับร้องเรียนเมื่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้รับก�รปฏิบัติที ่

ไม่เปน็ธรรมในองคก์รสือ่ หรอืรบัรอ้งเรยีนเมือ่มผี้พ้บเหน็ว่�เนื�อห�ร�ยก�รมคีว�มไมเ่หม�ะสม

และก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อภ�พลักษณ์ของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศโดยไม่เป็น

ธรรม หรือเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และมี

กระบวนก�รนำไปห�รอืกบัองคก์รสือ่มวลชนทีเ่ปน็ผ้้ผลติหรือเผยแพรเ่พือ่ขอคว�มรว่มมอื

ให้ปรับปรุงแก้ไข

4. จัดอบรมและพัฒน�ศักยภ�พของนักวิช�ชีพสื่อมวลชน ให้มีคว�มร้้คว�มเข้�ใจ

ที่ถุ้กต้องเก่ียวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ และหลักก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม 

ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ
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แนวปัฏิิบััติการนำาเสนอของสื�อมีวลชีนเก่�ยวกับัคำวามีหลากหลายที่างเพศั

1. อย่�มองข้�มก�รผลิตและเผยแพร่เนื�อห�ท่ีไม่เหม�ะสมเกี่ยวกับผ้้หล�กหล�ย

ท�งเพศ ว�่เป็นเรือ่งขบขัน หรือเรือ่งเล็กนอ้ย เช่น เนื�อห�ร�ยก�รท่ีแสดงถุง้คว�มรุนแรง 

ก�รคุกค�มท�งเพศทั�งก�รกระทำคำพ้ด กิริย� ท่�ท�งต่อกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ

2. อย่�ละเลยหรือช่วยเหลือผ้้กระทำผิด เมื่อผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้รับ

ก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในองค์กรสื่อ

องค์กรวิช�ชีพสื่อในหล�ยประเทศได้แสดงคว�มรับผิดชอบในก�รจัดทำ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รนำเสนอเนื�อห�ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มต่�ง ๆ สำหรับ

ประเทศไทยนั�น นบัว่�องค์กรวิช�ชีพสือ่มีคว�มชัดเจนและเปิดกว้�งในก�รยอมรับ

สถุ�นะของกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ โดยสภ�ก�รสื่อมวลชนแห่งช�ติได้

จดัทำแนวปฏิบตัสิภ�ก�รสือ่มวลชนแห่งช�ติ เรือ่งก�รเสนอข่�ว คว�มคิดเห็น และ

ภ�พเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ พ.ศ. 2564 แต่ก�รนำไปปฏิบัติข้�นอย้่

กับคว�มสมัครใจของสื่อแต่ละคน
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แนำวท์�งกี่�รนำำ�เส่นำอภ�พเนำ่�อห� 
และกี่�รใช�ภ�ษ�เกี่่�ยวกี่ับผู้้�ท์่�มี ่
คำว�มีหล�กี่หล�ยท์�งเพศัในำ 
ร�ยกี่�รข่�วและกี่รณี่ศึักี่ษ�

ส่่วนำท์่� 6
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แนวที่างการนำาเสนอภาพ เนือ้หาและการใชี�ภาษาเก่�ยวกบััผ้�ท่ี่�มีค่ำวามีหลากหลาย
ที่างเพศัในรายการข่าวและกรณ์่ศึักษา

6.1 แนวที่างการนำาเสนอภาพ เนื้อหาและการใชี�ภาษาเก่�ยวกับั
ผ้�ที่่�มี่คำวามีหลากหลายที่างเพศัในรายการข่าว 

1. กองบรรณ�ธิก�รร�ยก�รข่�วควรมีก�รรับร้้ในนิย�มและทำคว�มเข้�ใจเป็น 

พื�นฐ�นว่� กลุ่มผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศไม่เป็นกลุ่มผ้้ที่มีคว�มปกติต�มนิย�มท�ง 

ก�รแพทย์ และเป็นพลเมืองที่มีสิทธิต�มกฎหม�ยโดยเฉัพ�ะคว�มเท่�เทียมกัน และควร

ได้รับก�รปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม

2. กองบรรณ�ธิก�รร�ยก�รข่�วควรมีผ้้ที่มีคว�มร้้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศเข้�ร่วมพิจ�รณ� กลั่นกรอง ภ�พและเนื�อห�เพื่อให้เกิดคว�ม 

เหม�ะสมต�มหลักก�รของร�ยก�รข่�ว

3. ก�รนำเสนอภ�พและเนื�อห�ในก�รร�ยง�นข่�วเกี่ยวกับผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศ ควรมีคว�มเป็นกล�งและตรงไปตรงม� ต�มก�รเกิดข้�นของข่�ว โดยปร�ศจ�ก

คว�มอคติลำเอียง หรือก�รสอดแทรกทัศนะส่วนบุคคลของผ้้ร�ยง�นข่�ว หรือนักข่�ว

4. ก�รนำเสนอภ�พและเนื�อห�ในก�รวิเคร�ะห์ข่�วเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ ควรอย้บ่นพื�นฐ�นของข่�วและหลกัก�รนำเสนอข�่ว โดยปร�ศจ�กคว�มอคตลิำเอยีง 

หรือก�รสอดแทรกทัศนะส่วนบุคคล

5. ก�รนำเสนอภ�พและเนื�อห�ในร�ยก�รข่�วเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

ควรเพิ่มพื�นที่ร�ยก�รข่�วที่มีภ�พและเนื�อห�เชิงสร้�งสรรค์ ลดพื�นที่เนื�อห�หรือ 

ก�รแสวงห�ภ�พและเนื�อห�ข่�วในลักษณะของก�รสร้�งภ�พ ตีตร� เช่น ข่�วที่ 

สร้�งภ�พให้กลุ่มผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเป็นเพียงผ้้ที่มีคว�มตลกขบขัน  

คว�มแปรปรวนท�งอ�รมณ์
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6. ก�รนำเสนอภ�พและเนื�อห�ในร�ยก�รข่�วเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ควรมีก�รสอดแทรกข้อม้ลคว�มร้้ สร้�งก�รรับร้้และสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถุ้กต้อง ในฐ�นะ

สม�ชิกของสังคมเช่นเดียวกับบุคคลกลุ่มอื่น ๆ โดยทั่วไปในสังคม

7. ก�รสัมภ�ษณ์กลุ่มผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศในร�ยก�รข่�ว ควรได้รับ

เกียรติ ก�รปฏิบัติและเค�รพในสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิต่�ง ๆ เช่นเดียวกับบุคคล 

กลุ่มอื่น ๆ โดยทั่วไปในสังคม 

8. ร�ยก�รข�่วทีเ่กีย่วกบัผ้ท้ีม่คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ห�กเปน็ข�่วท่ีอย้ใ่นคว�ม

สนใจของสังคม หรือมีผลกระทบต่อสังคม ควรมีก�รขย�ยประเด็นข่�วด้วยร้ปแบบ 

ร�ยก�รอื่น ๆ เช่น ก�รวิเคร�ะห์ข่�ว โดยก�รวิเคร�ะห์ให้เห็นเป็นส่วนย่อย ๆ ถุ้งที่ม�

ส�เหตุของข่�วว่�ทำไมจ้งเป็นเช่นนั�น คว�มสัมพันธ์ของข่�วกับองค์ประกอบหรือปัจจัย 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ห�กพิจ�รณ�โดยร�ยละเอียดบนพื�นฐ�นของข้อม้ลแล้วค�ดว่�น่�จะ

เกิดผลอะไรต�มม� จะมีแนวโน้มอย�่งไร และมที�งออกอย�่งไร ทั�งนี�ผ้ท้ีท่ำก�รวเิคร�ะห์

ข่�วมักจะมีคว�มร้้คว�มชำน�ญ หรือศ้กษ�เรื่องนั�น ๆ ม�เป็นอย่�งดี 

9. ก�รสัมภ�ษณ์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่�ว (factual interview) เกี่ยวกับ 

ผ้ท้ีมี่คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ควรสมัภ�ษณแ์หลง่ข�่วผ้้ท่ีประสบเหตกุ�รณ์ ผ้ท่ี้เกีย่วขอ้ง

ทั�งโดยตรงและโดยอ้อม ผ้้ที่มีบทบ�ทหน้�ท่ีเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง หรือข้อม้ลเพ่ิมเติม 

เพื่อก�รอธิบ�ย หรือยืนยันเนื�อห�ข่�ว และเพื่อเป็นก�รลดอคติ ลำเอียงที่อ�จเกิดข้�นได้

10.   ก�รสมัภ�ษณข์อ้คดิเหน็เกีย่วกบัข�่ว (opinion interview) เกีย่วกบัผ้ท้ีม่คีว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศ ควรเป็นก�รสัมภ�ษณ์เพือ่ให้ได้ทศันะหรือมุมมองของผ้้ทีเ่กีย่วข้องที่

มตีอ่เนื�อห�ข�่ว โดยตอ้งพจิ�รณ�องคป์ระกอบด้�นคว�มน�่เชือ่ถุอืของแหล่งข่�วและควร

นำเสนอให้หล�กหล�ย และสมดุล เพร�ะอ�จมีก�รสอดแทรกทัศนคติส่วนตัวของ 

แหลง่ข�่ว หรือผ้ใ้หส้มัภ�ษณ์ ซึ่้ง่อ�จทำใหเ้กดิก�รชักจง้หรอืโนม้น�้วใจไปในท�งใดท�งหน้ง่

11.  ก�รสัมภ�ษณ์บุคคล เกี่ยวกับผ้้ท่ีมีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ควรเป็น 

ก�รสัมภ�ษณ์เพือ่เผยแพร่ประวัต ิก�รดำรงชีวติ ผลง�น คว�มสำเร็จ ทศันคติ จดุมุง่หม�ย

ในด้�นที่น่�สนใจ โดยอ�จเป็นบุคคลที่เป็นช่ือเสียง ผ้้ท่ีประสบคว�มสำเร็จ หรือผ้้ท่ียัง 

ไม่เป็นที่ร้้จักแต่มีคว�มน่�สนใจ 

12.  ร�ยก�รข่�วที่มีเนื�อห�เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ควรได้มีก�รตรวจ

สอบก�รใช้ภ�ษ�เรียกกลุ่มที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศต�มท่ีมีก�รนิย�ม เช่น กะเทย  
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แนวที่างการนำาเสนอภาพ เนือ้หาและการใชี�ภาษาเก่�ยวกบััผ้�ท่ี่�มีค่ำวามีหลากหลาย
ที่างเพศัในรายการข่าวและกรณ์่ศึักษา

กลุ่มช�ยรักช�ย (gay) กลุ่มหญิงรักหญิง (lesbian) กลุ่มรักสองเพศ (bisexual) และ

กลุม่ข้�มเพศ (transgender) หรือใชค้ำทีเ่รียกและไดร้บัก�รยอมรับโดยท่ัวไป เช่น LGBTIO+ 

13.  ร�ยก�รข่�วที่มีเนื�อห�เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ควรได้มีก�รตรวจ

สอบ ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงก�รใช้ภ�ษ�ในลักษณะ Micro aggression คือ ก�รใช้

ภ�ษ�โดยไม่ตระหนัก หรือไม่ร้้ตัวของผ้้ร�ยง�นข่�ว นักข่�วในก�รสร้�งก�รด้หมิ่น ก�ร

ตีตร� หรือสร้�งคว�มบอบช�ำในจิตใจ แต่ควรใช้ภ�ษ�ในลักษะของก�รสร้�งคว�มเข้�อก

เข้�ใจ (Empathy)

14.  ร�ยก�รข่�วที่มีเนื�อห�เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศควรมีก�รให้น�ำหนัก 

หรือสัดส่วนของกลุ่มต่�ง ๆ ของคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เช่น กลุ่มช�ยรักช�ย (gay) 

กลุม่หญงิรกัหญงิ (lesbian) กลุ่มรักสองเพศ (bisexual) และกลุม่ข้�มเพศ (transgender) 

อย่�งเท่�เทียม หรืออย่�งน้อยสัดส่วนร�ยก�รใกล้เคียงกันโดยไม่ให้น�ำหนัก หรือคว�ม

สำคัญของกลุ่มใดกลุ่มหน้่งเป็นพิเศษ

1. ก�รเจตน� จงใจ หรือก�รสอดแทรก หรือแอบแฝังอคติ คว�มลำเอียง 

สว่นบคุคลของผ้ร้�ยง�นข�่ว นกัข�่วในก�รนำเสนอภ�พ เนื�อห� และก�รใชภ้�ษ�ท่ีสง่ผล

เชิงลบต่อกลุ่มผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

2. ก�รนำเสนอภ�พและเนื�อห�ในร�ยก�รข่�วเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

เชิงอ�รมณ์ที่มีลักษณะของก�รตีตร� สร้�งภ�พ โดยเฉัพ�ะก�รตอกย�ำถุ้งคว�มรุนแรง 

คว�มตลกขบขัน คว�มรุนแรง คว�มแปรปรวนท�งอ�รมณ์

3. ก�รใชภ้�พและเนื�อห�เกีย่วกบัคว�มหล�กหล�ยท�งเพศในลกัษณะของก�รเปน็

สนิค�้ของร�ยก�รข่�วเพือ่สร้�งกระแสคว�มนยิม (rating) ให้ส�ม�รถุข�ยข�่วไดแ้ละนำ

ม�ซึ่้่งผลประโยชน์ของก�รสร้�งร�ยได้ทั�งท�งตรงและท�งอ้อม
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4. ก�รใช้ภ�ษ�เชิงอ�รมณ์เพื่อสร้�งสีสัน เรียกร้องคว�มสนใจในก�รรับชมข่�ว  

ในลักษณะของก�รสร้�งภ�พ ตีตร� กดทับ เหยียดหย�ม เหยียดเพศ หมิ่นศักดิ�ศรี ให้

ได้รับคว�มอับอ�ย เช่น กะเทยโหด ส�วสอง ขุดทอง เป็นต้น

5. ก�รเลือกใช้ภ�พ และเนื�อห�บ�งส่วน บ�งมุมมอง หรือบ�งประเด็น เกี่ยวกับ

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศทีไ่มต่รงกบัคว�มเปน็จรงิของข�่ว หรอืไมร่อบด�้น ไมร่อบคอบ 

เพื่อให้ส�ม�รถุนำเสนอข่�วได้ก่อนสถุ�นีอื่น

6. ก�รใช้ภ�ษ�ในลักษณะของก�รพย�ย�มที่จะสอดแทรกหรือโน้มน้�วใจเพื่อให้ 

ผ้้ชมเกิดก�รเห็นด้วยหรือคล้อยต�ม

6.2 กรณ์่ศึักษา
• ตัวัอย่างที� 1 การใช้ภาษาแลีะการสัมภาษณ์กลี่่มผู้้้ที�มีควัามหลีากหลีายทางเพศ

 พิธีกร แนะ XXX ให้เปิดตัวเป็นเพื่อนส�ว .....ลั่นไม่ได้เดี�ยวอย้่ย�ก 

 พิธีกร พ้ดแรง ชัด จัดเต็มเบื�องหลังแฉั หลังแนะนำ XXX ให้เปิดตัวเป็น

เพื่อนส�วไปเลย เจ้�ตัวลั่นไม่ได้ เดี�ยวมันอย้่ย�ก พร้อมหัวเร�ะแบบสุดติ่ง   

 กระแสไม่มแีผ่วสำหรับ XXX.ตั�งแต่ออกจ�ก.....ก็ฟ�ดสนัน่ รบัง�นกระจ�ย 

ทั�งรีวิว ไลฟ์สด ออกร�ยก�รล่�สุด XXX ได้ไปออกร�ยก�รหน้่ง ที่มีพิธีกรฝัีป�ก

กล้�เป็นผ้้ดำเนินร�ยก�ร ง�นนี�ไม่พล�ดแน่นอนที่จะเกิดประเด็นใหม่ข้�นม� ล่�สุด 

XXX ไดเ้อ�คลปิทีต่นกำลงัพด้คยุกบั พธิกีร ม�ลงท�ง TikTok สว่นตวั โดยเนื�อห�

ในคลิป พิธีกรแนะนำให้ XXX เปิดตัวไปเลย พส.= เพื่อนส�ว พร้อมกับเตรียม

ห�กระเป๋�หร้ ม�ให้ถุือ ซึ่้่งก่อนอัดคลิป ค�ดว่� XXX ได้มีก�รถุือกระเป๋�ไปแล้ว 

พร้อมถุ�มพิธีกรว่� พอได้ไหม        

 ด้�นพิธีกรก็ตอบกลับไปว่� ยัง เพร�ะเธอยังเกร็งอย้่ ง�นนี�ก็ไม่ร้้ว่�ทีเล่น ที

จริง เอ�ะ…ยังไงกันละทีนี�  

ท่�มา: https://www.brighttv.co.th/entertain/paivanna01-15dec2021  

(17 มกร�คม 2565)         
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แนวที่างการนำาเสนอภาพ เนือ้หาและการใชี�ภาษาเก่�ยวกบััผ้�ท่ี่�มีค่ำวามีหลากหลาย
ที่างเพศัในรายการข่าวและกรณ์่ศึักษา

 จ�กตัวอย่�ง แสดงถุ้งก�รใช้ภ�ษ�ในลักษณะ Micro aggression คือ  

ก�รใชภ้�ษ�โดยไมต่ระหนกั หรอืไมร้้่ตัวของผ้ร้�ยง�นข�่ว นกัข�่วในก�รสร�้งก�ร

ดห้มิน่ ก�รตีตร� หรือสร้�งคว�มบอบช�ำในจิตใจ แต่ควรใช้ภ�ษ�ในลักษะของก�ร

สร้�งคว�มเข้�อกเข้�ใจ (Empathy)        

นอกจ�กนั�น ก�รสัมภ�ษณ์กลุม่ผ้้ทีมี่คว�มหล�กหล�ยท�งเพศในร�ยก�รข่�ว ควร

ไดร้บัเกียรต ิก�รปฏบิตัแิละเค�รพ ในสทิธสิว่นบุคคลและสทิธติ�่ง ๆ  เชน่เดียวกบั

บุคคลกลุ่มอื่น ๆ โดยทั่วไปในสังคม      

• ตัวัอย่างที� 2 การสัมภาษณ์ข้้อคิดเห็นเกี�ยวักับข้่าวั (opinion interview) 

 นักพ้ด เจอดร�ม่�ประเด็น LGBTQ หลังพ้ดแรงล�ออก ม.ดัง ผว�ลื่นไหล

ท�งเพศ

 ผ้ใ้ช้โซึ่เชียลมีเดียจำนวนม�กโพสต์วจิ�รณ์ นกัพ้ดสร้�งแรงบันด�ลใจท่ีมีช่ือ

เสียงในอินเทอร์เน็ต หลังจ�กมีผ้้นำคลิปที่นักพ้ดร�ยนี�กล่�วว่� ตนเลิกเรียน 

คณะอักษรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร เพร�ะเกรงว่�จะทำให้ตนลื่นไหลท�ง

เพศ

 นักพ้ด กล่�วในคลิปดังกล่�วว่� หลังจ�กได้เข้�เรียนที่คณะดังกล่�ว ตนพบว่� 

เพื่อนร่วมคณะท่ีเป็นเพศช�ย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหล�กหล�ยท�งเพศ และมี

ผ้้ช�ยเพียงไม่กี่คน ซึ่้่งตนเกรงว่�ห�กอย้่ในสภ�พแวดล้อมเช่นนี� ตนอ�จมีลักษณะ

ตุ้งติ�ง

 "ผมเกือบเป็นตุ�ดนะเว่ย ผมเกือบเป็นกะเทยเชื่อปะ เพร�ะว่�อะไร เพร�ะ

ผมเข้�ไปเรียน แล้วคณะนี�นะเพื่อนแม่_ 800 คน แม่_มีผ้้ช�ยแค่ 80 คน ชิ_ห�ย

ก้เกือบแบบ..'อี XXX ' เลยอะ คือจะเป็นอี XXX ได้เลย เพร�ะอะไร เพื่อนในกลุ่ม

ที่สนิท ๆ กันมีอย้่ 30 คน 2 คนจ้� เป็นผ้้ช�ย 2 คนเท่�นั�นจ้� แล้วอีกคนน้งเป็น

แค่เพศช�ยจ้� ก้ช�ยแท้ นะ คุณอ�จจะเห็นผมชอบทำมือทำไม้ คือบอกได้เลย

แม่_เป็นจิตใต้สำน้ก ติดม�ตั�งแต่เรียนจ้� คือเกือบเป็นอี XXX แล้ว ณ เวล�เนี�ย 

เอ�ย! ณ เวล�นั�น"        
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• ตัวัอย่างที� 2 การสัมภาษณ์ข้้อคิดเห็นเกี�ยวักับข้่าวั (opinion interview) (ต่อ)

 ติดต่อเหมือนโรคหวัด?        

 ผ้้ใช้อินเทอร์เน็ตโจมตีว่� ก�รจะเป็นคนหล�กหล�ยท�งเพศได้ เกิดจ�ก 

ก�รตดิจ�กเพ่ือนตอนเรยีนหนงัสอืไดอ้ย�่งนั�นหรอื คำพด้ของนกัพด้ จง้สะทอ้นถุง้

คว�มคิดที่ไม่เปิดรับคนกลุ่มนี�นัก และมองว่�ส�ม�รถุติดกันได้ร�วกับเป็นโรค

ระบ�ดขณะเดียวกันผ้้ใช้อินเทอร์เน็ตบ�งคนก็ตั�งคำถุ�มว่� นักพ้ดสอบถุ�มคนกลุ่ม 

LGBTIQ+ ก่อนหรือยังว่�อย�กเป็นเพื่อนหรือสุงสิงกับนักพ้ดหรือไม่

 ประวัติดร�ม่�โชกโชน

 นอกจ�กนี� หล�ยคนกย็งันำเร่ืองร�วทีน่กัพ้ด เคยเผชญิก�รถุก้โซึ่เชยีลมเีดยี

โจมตีในอดีตม�พ้ดถุ้งม�กม�ย อย่�งเช่น ท่ีพ้ดโจมตีผ้้ท่ีได้รับผลกระทบจ�ก

ม�ตรก�รปิดธุรกิจของรัฐบ�ลจ�กโรคโควิด-19 ว่�กระจอก เมื่อไม่น�นม�นี� หรือ

แม้แต่พ้ดถุ้งร�กศัพท์ของคำว่�เดรัจฉั�น โดยข�ดคว�มเข้�ใจที่แท้จริง   

  

• ตัวัอย่างที�  3 การสัมภาษณ์เพ่อให้ ได้ ข้้อเท็จัจัริงเกี�ยวักับข้่ าวั (factual  

interview) แลีะการสอดแทรกข้้อม้ลีควัามร้้ 

จิติแพทย์แนะอย่าใช้ความรัุนแรัง เห็นติ่าง LGBTIQ+
 คลิปเหตุก�รณน์�้ช�ยทำร�้ยร�่งก�ยหล�น เพร�ะไม่พอใจทีห่ล�นเปน็ช�ย
ข�้มเพศ พรอ้มด�่ทอดว้ยถุอ้ยคำรนุแรง และบงัคบัใหไ้ปตดัผมสั�น หลงัคลปิวดิโีอ
นี�ถุ้กเผยแพร่ออกไปกล�ยเป็นกระแสวิพ�กษ์วิจ�รณ์ในโลกโซึ่เชียล ทีมข่�วได้
สมัภ�ษณค์ณุหมอวรตม์ โชติพทิยสุนนท์ จติแพทย์เดก็และวัยรุน่ โฆ์ษกกรมสุขภ�พ
จิต แนะ ใช้ก�รพ้ดคุย แทนก�รใช้คว�มรุนแรงจะดีกว่�
 นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆ์ษกกรมสุขภ�พจิต 
แนะนำว่�ห�กในครอบครัว   มีปัญห�เรื่องเพศสภ�พ ควรใช้ก�รพ้ดคุย ทำคว�ม
เข้�ใจเพื่อลดคว�มรุนแรง เพร�ะเร�ร้้ว่�สุดท้�ยคว�มรุนแรงไม่ได้สร้�งคว�มรัก
และเป็นเหตุก�รณ์ที่นำไปส้่คว�มรุนแรงต่อไป เพร�ะฉัะนั�นเรื่องนี�ต้องเป็นกฎใน  
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ส่วน
ที่ � 6

แนวที่างการนำาเสนอภาพ เนือ้หาและการใชี�ภาษาเก่�ยวกบััผ้�ท่ี่�มีค่ำวามีหลากหลาย
ที่างเพศัในรายการข่าวและกรณ์่ศึักษา

• ตัวัอย่างที�  3 การสัมภาษณ์เพ่อให้ ได้ ข้้อเท็จัจัริงเกี�ยวักับข้่ าวั (factual  

interview) แลีะการสอดแทรกข้้อม้ลีควัามร้้ (ต่อ)

ครอบครัว  แต่ถุ้�จะลงโทษให้ใช้วิธีก�รสอนหรือก�รลงโทษด้วยวิธีอื่นโดยไม่ต้อง
ใช้ก�รทำร้�ยร่�งก�ย      

 ส่วนก�รบังคับให้ตัดผม นพ.วรตม์ ระบุว่� ผม ถุือเป็นเรือ่งสำคัญของผ้้

หญิง และมีคุณค่�ท�งจิตใจ สัญลักษณ์คว�มสวยง�ม และยังเป็นสิทธิส่วนบุคคล 

ทั�งนี� ไม่เพียงแต่ เด็กที่เป็น LGBTIQ+  ในครอบครัว แต่ต้องเข้�ใจด้วยว่� ไม่ควร

ละเมดิท�งก�ย รวมทั�งท�งใจ ของคนในครอบครวัทกุคน แมจ้ะไมไ่ดเ้ปน็ LGBTIQ+  

ท่�มา: https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%

E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/164455?utm_

sou rce=web_pp tv&u tm_med ium=V ideo_NewsRe la te&u tm_ 

campaign=122590  (เผยแพร่วันที่  14 มกร�คม 2565)    

   

 จ�กตัวอย่�ง แสดงถุ้งก�รนำเสนอภ�พและเนื�อห�ในร�ยก�รข่�วเกี่ยวกับ

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศควรมีก�รสอดแทรกข้อม้ลคว�มร้้ สร้�งก�รรับร้้และ

สร้�งคว�มเข้�ใจที่ถุ้กต้อง ในฐ�นะสม�ชิกของสังคมเช่นเดียวกับบุคคลกลุ่มอื่น ๆ 

โดยทั่วไปในสังคม      

 นอกจ�กนั�น ก�รสัมภ�ษณ์เพือ่ให้ไดข้อ้เท็จจริงเกีย่วกับข�่ว (factual interview) 

เกี่ยวกับผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ควรสัมภ�ษณ์แหล่งข่�วผ้้ที่ประสบ

เหตุก�รณ์ ผ้้ที่เกี่ยวข้องทั�งโดยตรงและโดยอ้อม ผ้้ท่ีมีบทบ�ทหน้�ท่ีเพื่อให้ได้ 

ขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มล้เพิม่เตมิเพือ่ก�รอธบิ�ย หรอื ยนืยนัเนื�อห�ข�่ว และเพือ่เปน็ 

ก�รลดอคติ ลำเอียงที่อ�จเกิดข้�นได้   
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ส่ว
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ที่�
 6

• ตัวัอย่างที� 4 การใช้ภาษาในการนำาเสนอข้่าวัเกี�ยวักับผู้้้ที�มีควัามหลีากหลีายทางเพศ

(พาดหัวข้่าว 1) สาวสองวางมวยโจ๋ติ่างถูิ�น กัรัะโดดแทงเข้่าติัวลอย  

อ้างโดนติ่อว่า เหย่ยดเพศึ

 เปิดใจ ส�วสองว�งมวยกบัวยัรุ่นช�ยต�่งถุิน่ กระโดดแทงเข�่ตวัลอยจนอกี

ฝั่�ยกำเด�ไหล อ้�งโดยค้่กรณีต่อว่� เหยียดเพศ 

ท่�มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2249787   (เผยแพร่วันที่ 

24 พฤศจิก�ยน 2564)

(พาดหัวข้่าว 2) คุมหนุ่มปาดคอฆ่่าสาวสองทำแผิน งมน้ำพบโทรัศึัพท ์

ม่ดข้องกัลางมัดติัวแน่น

 ตำรวจหิ�วหนุ่มป�ดคอส�วสองทำแผนก�รชี�จุดฆ์่�โหด ก่อนขี่จักรย�นยนต์

ทำล�ยหลกัฐ�น โดยโยนโทรศัพทม์อืถุอืของผ้ต้�ย หลกัฐ�นสำคญัทิ�งภ�ยในคลอง

บ�งขน�ก ต้องส่งก้้ภัยระดมงมค้นห�จนเจอทั�งโทรศัพท์ และมีดที่ใช้ก่อเหตุ นำ

ตัวกลับไปดำเนินคดี   

ท่�มา: https://www.thairath.co.th/news/crime/2250576  (เผยแพร่วันที ่ 

25 พฤศจิก�ยน 2564)   

 จ�กตัวอย่�งแสดงถุ้งก�รใช้ภ�ษ�ในก�รนำเสนอข่�ว ท่ีกล่�วถุ้งผ้้ท่ีมี 

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศที่ยังคงมีลักษณะของก�รแบ่งชนชั�นที่ไม่เท่�เทียม หรือ 

เสมอภ�ค เช่น ก�รใช้คำว่� “ส�วสอง” ในขณะที่เนื�อข่�ว (พ�ดหัวข่�ว 1) ผ้้ที่มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศแสดงคว�มร้้ส้กว่�ตนเอง “ถุ้กเหยียดเพศ” ดังนั�น ผ้้ที่

ทำสื่อพ้งมีคว�มระมัดระวังในก�รใช้ภ�ษ�ที่เหม�ะสม หลีกเลี่ยงก�รใช้ภ�ษ�เชิง

อ�รมณเ์พือ่สร้�งสสีนั เรียกรอ้งคว�มสนใจ   สร้�งภ�พ ตตีร� และควรให้เกยีรติ 

เค�รพศักดิ�ศรี รวมถุ้งก�รใช้ภ�ษ�ที่กลุ่มผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศยอมรับ   
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ส่วน
ที่ � 6

แนวที่างการนำาเสนอภาพ เนือ้หาและการใชี�ภาษาเก่�ยวกบััผ้�ท่ี่�มีค่ำวามีหลากหลาย
ที่างเพศัในรายการข่าวและกรณ์่ศึักษา

• ตัวัอย่างที� 5 รายการข้่าวัควัรมีผู้้้ที�มีควัามร้้ควัามเข้้าใจัเกี�ยวักับควัามหลีากหลีายทาง

เพศเข้้าร่วัมรายการข้่าวั

  

 สถุ�นีโทรทัศน์ในบังกล�เทศเปิดตัวผ้้ประก�ศข่�วผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศคนแรกของประเทศ ท่�มกล�งก�รจับต�มองถุ้งคว�มเปลี่ยนแปลงในสังคมที่

กำลังเปิดกว้�งม�กยิ่งข้�น

 วันนี� 10 มีน�คม พ.ศ. 2564 ท�ชน้ว� อ�น�น ชิเชียร์ กล�ยเป็นผ้้มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศคนแรกท่ีได้เปน็ผ้ป้ระก�ศข่�วในสถุ�นีโทรทัศนด์�วเทียมแห่ง

หน่้งในกรุงธ�ก�ของบังกล�เทศ หลังเคยทำง�นเป็นนกัแสดงและเป็นนกัเคลือ่นไหว

เพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมด้วย

 คว�มสำเร็จของชิเชียร์นบัเป็นก้�วสำคัญของก�รเปลีย่นแปลงท�งสังคมใน

บังกล�เทศ ซึ่้่งท�งก�รระบุว่�มีผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศร�ว 10,000 คน  

ทั่วประเทศ แต่นักเคลื่อนไหวระบุว่�จริง ๆ แล้วมีจำนวนม�กกว่�นี�หล�ยเท่�ตัว

 โดยในบังกล�เทศเพิ่งจะอนุญ�ตให้ผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศระบุเพศ

ของตนได้เฉัพ�ะต�มท่ีต้องก�รเมื่อปี 2556 และเพิ่งจะได้รับสิทธิ�ให้ลงคะแนน

เลือกตั�งได้เมื่อปี 2561 

 ปญัห�ก�รเหยยีดเพศและก�รไมย่อมรบัผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศยงัคง

เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมบังกล�เทศ ซ่้ึ่งผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมักเผชิญ 

ก�รด้ถุ้กเหยียดหย�ม และไม่ได้รับก�รยอมรับแม้กระทั่งจ�กสม�ชิกครอบครัว 

ถุ้กกลั่นแกล้ง และร้�ยแรงถุ้งข้�นเป็นเหยื่อของก�รล่วงละเมิดท�งเพศอย้่บ่อย

ครั�ง  

ท่�มา: https://news.thaipbs.or.th/content/302257 (เผยแพร่วันที่ 10 มีน�คม 2564) 

 จ�กตัวอย่�งดังกล่�ว แสดงถุ้งก�รที่สถุ�นีโทรทัศน์ได้มีคว�มตระหนักถุ้ง

ข�่วทีม่ผี้ท้ีม่คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เข�้รว่มเปน็สว่นหน้ง่ของร�ยก�ร  เนือ่งจ�ก

มีร้้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศมีบทบ�ทไม่ว่�จะเป็น 

ก�รเข้�ร่วมพิจ�รณ� กลั่นกรอง ภ�พและเนื�อห� ตลอดจนก�รเป็นผ้้ร�ยง�นข่�ว

เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมของภ�พและเนื�อห�ต�มหลักก�รของร�ยก�รข่�ว  

รวมถุง้เปน็ก�รสร�้งก�รรบัร้้และก�รยอมรบัเกีย่วกบัศกัยภ�พ หรอืคว�มส�ม�รถุ

ในด้�นบวกของผ้้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศด้วย 
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• ตัวัอย่างที� 6 การใช้ภาษาในการนำาเสนอข้่าวัเกี�ยวักับผู้้้ที�มีควัามหลีากหลีายทางเพศ

ไล่ออกั 2 พิธี่กัรัจ่น ปมเหย่ยดเพศึแบรันด์แอมบาสเดอรั์เครั่�องสำอางไทย

 South China Morning Post ร�ยง�นกรณีที่เครื่องสำอ�งแบรนด์ไทยยุติ

สัญญ�กับ Fanyin Culture  

 เอเจนซึ่ี่จีน หลังจ�กที่พิธีกร 2 คนใช้คำพ้ดเชิงเหยียดเพศกับหลิวอวี ่ 

(Liu Yu) นักร้องและนักแสดงจ�กวงบอยแบนด์ INTO1 ซึ่้่งเป็นแบรนด์แอมบ�สเดอร์

ของเครื่องสำอ�ง 

 ร�ยง�นระบุว่�หลังจ�กที่หลิวอวี่ได้ปร�กฏตัวในร�ยก�รเพื่อม�โฆ์ษณ�ให้

กับแบรนด์ไปแล้วนั�น ก็มีแฟน ๆ เข้�ม�ถุ�มไถุ่ว่�เข�จะได้ม�ออกร�ยก�รอีกครั�ง

หรือไม่ แต่พิธีกรทั�ง 2 ซึ่้่งคือ เหมิงเหมิง (Mengmeng) และเสี่ยวเว่ย (Xiaowei) 

กลับตอบว่� "คนนั�นไม่ใช่ทั�งผ้้ช�ยและผ้้หญิง ยังไม่บรรลุนิติภ�วะด้วยซึ่�ำ พวกเร�

ไม่ร้้จักเข�หรอก"

ส่งผลให้เกิดเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์จำนวนม�กเนื่องจ�กผ้้ชมมองว่�พิธีกรใช้คำพ้ดที่

ดถุ้ก้และไมใ่หเ้กยีรตหิลวิอวีท่ีม่�ปร�กฏตวัในฐ�นะแบรนดแ์อมบ�สเดอรข์องเครือ่ง

สำอ�ง

 "มันเป็นเรื่องของจรรย�บรรณ พิธีกรพย�ย�มข�ยเครื่องสำอ�งแต่กลับใช้

คำพด้ทีส่ร�้งคว�มเสือ่มเสียแบบนี�ตอ่หน้�ผ้้บรโิภคเน่ียนะ" "ถุ้�เร�ไมร้้่จักเข�ทำไม

เร�ถุ้งไปตัดสินว่�เข�ไม่ใช่ผ้้ช�ยหรือผ้้หญิง แต่ละคนมีคว�มง�มที่แตกต่�งกันได้" 

ส่วนหน้่งของคว�มคิดเห็นจำนวนม�กบน Weibo

 เมือ่วันเส�รท์ีผ่�่นม� แบรนด์เครือ่งสำอ�งได้ออกม�ขอโทษผ่�นท�ง Weibo 

พรอ้มกล�่วตำหน ิFanyin Culture บรษัิทเอเจนซึ่ีซ่ึ่้ง่เปน็ผ้ร้บัผดิชอบพธิกีรทั�งสอง 

ตลอดจนยติุสญัญ�กบับริษัท และให้คำมัน่ว�่จะระมดัระวงัเพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตกุ�รณ์

เช่นนี�อีกในอน�คต

 "คุณหลิวอวี่มีแต่คว�มภักดี ซึ่ื่อสัตย์ และกระตืนรือร้นในฐ�นะแบรนด์ 

แอมบ�สเดอร์ ท�งบริษัทชื่นชมหลิวอวี่เสมอม� เร�ต้องขออภัยต่อหลิวและ 

แฟนคลับของเข�สำหรับปัญห�ที่เกิดข้�น" บริษัทกล่�ว  

ท่�มา: https://www.posttoday.com/world/667167 (เผยแพร่วันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2564) 
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ส่วน
ที่ � 6

แนวที่างการนำาเสนอภาพ เนือ้หาและการใชี�ภาษาเก่�ยวกบััผ้�ท่ี่�มีค่ำวามีหลากหลาย
ที่างเพศัในรายการข่าวและกรณ์่ศึักษา

• ตวััอย่างที� 6 การใชภ้าษาในการนำาเสนอข่้าวัเกี�ยวักับผู้้้ที�มคีวัามหลีากหลีายทางเพศ (ตอ่)

 จ�กตัวอย่�ง แสดงถุ้ง ก�รนำเสนอร�ยก�รอื่น ๆ ที่มีก�รกล่�วถุ้งคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศ ทีผ่้ด้ำเนนิร�ยก�รควรมีก�รศก้ษ�ข้อมล้ หรือทำคว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ โดยมีคว�มเป็นกล�งปร�ศจ�กคว�มอคติ

ลำเอียง หรือก�รสอดแทรกทัศนะส่วนบุคคลของผ้้ดำเนินร�ยก�ร รวมถุ้งควรได้

มกี�รตรวจสอบ ระมดัระวงัและหลกีเลีย่งก�รใชภ้�ษ�ในลกัษณะ Micro aggression 

คอื ก�รใช้ภ�ษ�โดยไม่ตระหนัก หรือไม่ร้้ตัวของผ้้ร�ยง�นข่�ว นกัข่�วในก�รสร้�ง

ก�รดห้มิน่ ก�รตีตร� หรือสร้�งคว�มบอบช�ำในจิตใจ แต่ควรใช้ภ�ษ�ในลักษะของ

ก�รสร้�งคว�มเข้�อกเข้�ใจ (Empathy)   



แนำวท์�งกี่�รนำำ�เส่นำอภ�พ เนำ่�อห� 
และกี่�รใช�ภ�ษ�เกี่่�ยวกี่ับผู้้�ท์่�มี ่

คำว�มีหล�กี่หล�ยท์�งเพศั
ในำร�ยกี่�รบันำเท์ิง

ส่่วนำท์่� 7
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ส่วน
ที่ � 7
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7.1 แนวที่างการปัฏิิบััติในกระบัวนการผลิตรายการ

1. ควรมีที่ปร้กษ�ในก�รเขียนบทที่มีประสบก�รณ์ในก�รทำง�นกับผ้้มีคว�ม 

หล�กหล�ยท�งเพศ หรือผ้้ที่เป็นบุคคลที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเอง ทั�งนี�เพื่อม ี

คว�มเข้�ใจในบทบ�ทของผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศอย่�งล้กซึ่้�ง แต่ห�กไม่มีทีมง�นที่

กล่�วม�ข้�งต้น ควรมีก�รพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลผ้้มีคว�มส�ม�รถุเข้�ม�ร่วมง�น 

อย่�งพิถุีพิถุัน เพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พเป็นที่ยอมรับ

2. ก�รใชส้รรพน�มและถุอ้ยคำในก�รเรยีกบคุคลผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศควร

กระทำดว้ยคว�มถุก้ต้องและเหม�ะสม ถุ�้ไมแ่นใ่จควรสอบถุ�มผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศใหช้ดัเจน และถุ�้มกี�รพล�ดพลั�งใชค้ำทีไ่มเ่หม�ะสม ควรมกี�รขอโทษและแกไ้ขและ

ใช้ให้ถุ้กต้องต่อไป

1. อย่�เขียนบทหรือบรรย�ยเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเพียงเฉัพ�ะ

เพื่อสร้�งคว�มตระหนกตกใจ คว�มประหล�ดใจ หรือก�รแสดงออกเกินจริง

2. อย่�เน้นบทบ�ทหรือก�รบรรย�ยเกี่ยวกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศให้เป็น

เพียงตัวตลก ผ้้ลวนล�มผ้้ช�ย ผ้้ถุ้กทรม�นหรือผ้้มีจุดจบเป็นโศกน�ฏกรรม ควรเน้น

บทบ�ทก�รแสดงที่คำน้งถุ้งคว�มเหม�ะสมโดยไม่ใช้อคติท�งเพศสภ�พ
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7.2 กรณ์่ศึักษา
• ตัวัอย่างการผู้ลีิตรายการบันเทิงที�เกี�ยวักับผู้้้มีควัามหลีากหลีายทางเพศ

ภาพยนติรั์ “แมลงรัักัในสวนหลังบ้าน”

 ตวัอย�่งที ่1: ภ�พยนตร์ “แมลงรักในสวนหลังบ�้น” Insects in the Backyard 

กำกับและเขียนบทโดย ธัญญ์ว�ริน สุขะพิสิษฐ์ ผ้้กำกับภ�พยนตร์ที่ผันตัวเองไป

เปน็สม�ชกิสภ�ผ้แ้ทนร�ษฎรเพือ่ผลกัดนัประเดน็ ‘คว�มเท�่เทยีมท�งเพศ’ ใหเ้ปน็

ที่ยอมรับในสังคมม�กข้�น นับเป็นภ�พยนตร์ขน�ดย�วเรื่องแรก ๆ ที่พ้ดถุ้งกะเทย

ในฐ�นะที่ไม่ได้เป็นเพียง ‘ตัวตลก’ และสะท้อนให้เห็น ‘ปัญห�’ เรื่องเพศสภ�พที่

ถุ้กกดทับอย้่ล้ก ๆ รอวันปะทุออกม�  

 นอกจ�กนี� Insects in the Backyard ยังเป็นภ�พยนตร์เรื่องแรกที่ถุ้ก ‘แบน’ 

จ�กพระร�ชบัญญัติพิจ�รณ�ภ�พยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ด้วยข้อกล่�วห�ที่

ว�่ ‘ขดัตอ่คว�มสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประช�ชน’ กอ่นทีธ่ญัญว์�รนิตดัสนิ

ใจส้้คดีจนส�ม�รถุจัดฉั�ย (ตัดฉั�กที่มีคว�มย�ว 3 วิน�ทีออก) ได้ในปี พ.ศ. 2560

ท่�มา: https://thestandard.co/national-film-heritage-year-2562/

 ภ�พยนตร์ “แมลงรักในสวนหลังบ้�น” แม้จะไม่ใช่ร�ยก�รโทรทัศน์ แต่ก็

เปน็ภ�พยนตร์ทีส่ร้�งข้�นโดยผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ทีน่ำเสนอมุมมองปัญห� 

เชิงสังคม ม�กกว่�ก�รนำเสนอในแนวเรื่องตลก เบ�สมอง 
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ลีะครโทรทัศน์ “ใบไม้ที�ปลีิดปลีิวั”

 ละครโทรทัศน์ “ใบไม้ท่ีปลิดปลิว” สร้�งจ�กเค้�โครงบทประพันธ์แนว 

เมโลดร�ม่� (Melodrama) สะท้อนปัญห�ของกลุ่มบุคคลข้�มเพศ ของวิมล  

เจียมเจริญ (ทมยันตี) โดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์, เชนจ์ 2561 และเก้ง กว�ง 

แก�งค์ เขียนบทโทรทัศน์โดย วรรธน� วีรยวรรธน (เนป�ลี) และกำกับก�รแสดง

โดยเอกสิทธิ� ตระก้ลเกษมสุข
 เรือ่งร�วของใบไม้ทีป่ลิดปลิวนั�น เปน็เร่ืองของชีวติสตรขี�้มเพศ หรือทร�นส์
เจนเดอร์ ที่ชื่อนิร� ในบทประพันธ์เดิมกล่�วถุ้งสภ�พสังคมใน พ.ศ. 2531 ที่สังคม

ที่ไม่ยอมรับก�รมีตัวตนของบุคคลข้�มเพศ ผ้้ที่เป็นบุคคลข้�มเพศมักจะถุ้กมองว่�
เปน็ตวัประหล�ด เปน็โรคจติ บ�้งกฆ็์�่ตวัต�ย แตเ่มือ่นำม�สร�้งเปน็ละครโทรทศัน์
ครั�งแรกใน พ.ศ. 2562 ได้มีก�รเพ่ิมเติมมุมมองในเรื่องคว�มต่�งของช่วงวัย
ระหว่�งตัวละครพ่อและล้กช�ยที่เป็นบุคคลข้�มเพศ สิทธิในก�รมีตัวตนในสังคม
ของบุคคลข้�มเพศ และก�รให้อภัย ปล่อยว�งอดีต
 ในช่วงแรกที่มีก�รประก�ศตัวนักแสดงของละครเรื่องนี�ออกม� พบว่�  
มีข้อสงสัยจ�กแฟนละครและแฟนนิย�ยว่� ทำไมถุ้งไม่เอ�นักแสดงที่เป็นทร�นส์
เจนเดอรม์�รบัเลน่บทนี�เพือ่คว�มสมจรงิ รวมไปถุง้ตวัอย�่งท่ีปลอ่ยออกม�ท่ีแสดง
ภ�พของก�รทุบตทีำร้�ยเด็ก และตร�หน้�ดว้ยคำว่� ‘กะเทย’ ทีด่ไ้ม่รว่มสมัยเท่�ไร  
ซึ่้่งอ�จจะก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด ๆ ในเร่ืองเพศหรือไม่ แต่ปร�กฏว่�ทีมง�นผ้้
ผลิตและนักแสดงในละครเรื่องนี�ส�ม�รถุสร้�งผลง�นให้เป็นที่ประทับใจและ
ประสบผลสำเร็จในท�งก�รตล�ดอย่�งม�กม�ย 
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ละครั “รัองเท้านารั่”

อุ่น หรือ อุษณ� (ยิปโซึ่ อริย์กันต�) คบห�กับ ปวิน (ณัฏฐ์ ทิวไผ่ง�ม) หนุ่มเจ้�

สำอ�งรกัสขุภ�พ แต่มขี�่วซึ่บุซิึ่บว�่เปน็เกย ์แมข่องปวนิกลบัเร่งรดัให้ปวนิแตง่ง�น

กับอุษณ�เพื่อกลบคว�มฉั�วของล้กช�ย มีบทพ้ดในละครที่อุ่นต่อว่�บุคคลที่นินท�

ส�มีตัวเอง ทั�ง ๆ ที่ผ้้นินท�นั�นก็แสดงออกว่�เป็นคนข้�มเพศ บทในละครนี�เป็น 

ก�รให้คว�มร้้และสร้�งทัศนคติไม่ให้มีก�รด้ถุ้กหรือนำคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ม�ล้อเล่น
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เกัมโชว์

  

 ในร�ยก�รเกมโชว์ร�ยก�รหน้่ง ช่วงหน้่งของร�ยก�ร พิธีกรได้ถุ�มหน้่งใน

แขกรับเชิญร�ยก�รดังกล่�วว่� “จะโทรห�ใคร” แขกรับเชิญตอบว่� “โทรห� 

รุ่นน้องที่เป็นครีเอทีฟร�ยก�รแห่งหน้่ง” จ�กนั�น พิธีกรก็ถุ�มต่อไปว่� “เป็นผ้้ช�ย

หรอืผ้ห้ญงิ” ทำเอ�ผ้ร้ว่มร�ยก�รอก้อกัทีต่อบ พธิกีรจง้พด้ว�่ “อย้ก่้ง่กล�งยงัเลอืก

ชวีติตนเองไมไ่ดว้�่จะไปด�้นไหนด”ี ผ้ร่้วมร�ยก�รจ้งตอบว�่ “แลว้แตเ่ข�จะโตท�ง

ด้�นไหน แล้วเร�ก็สนับสนุนเข�ครับ” พิธีกรจ้งกล่�วว่� “แล้วแต่เข�จะโตไป 

ด้�นไหน ใช้คำว่�เร�จะสนับสนุนเข�เต็มที่”   

ท่�มา: https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_6243655  

 กรณีนี�พิธีกรร�ยก�รอ�จใช้คำพ้ดที่ผิดพล�ดโดยไม่ได้ตั�งใจ แต่อ�จเป็น 

ก�รด้หมิน่เพศทีส่�มได ้ทำให้เกดิก�รวิพ�กษ์วจิ�รณใ์นโซึ่เชียลมเีดยี ซ่้ึ่งคนรุน่ใหม่

ส่วนม�กสะท้อนคว�มร้้ส้กว่�เป็นก�รด้ถุ้กเพศท�งเลือกและไม่เค�รพศักดิ�ศรีของ

คว�มเป็นมนุษย์
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รัายกัารั “ศึึกั 12 รัาศึ่”

 กรณทีีด่เีจท�่นหน้ง่ในผ้ร้ว่มร�ยก�รไดม้กี�รหยอกล้อนอ้งโยช ิผ้ร้ว่มร�ยก�ร

ซึ่้่งเป็นผ้้หญิงข้�มเพศว่� ให้ผ้้ชมคอยติดต�มก�รเปิดตัวละครเรื่อง “ฟ้�เหลืองที่

เมืองทอง” ซึ่้่งทำให้แฟนคลับของน้องโยชิเกิดคว�มไม่พอใจ และมีก�รวิพ�กษ์

วิจ�รณ์บนโซึ่เชียลมีเดียกันอย่�งม�กว่� ดีเจท่�นนั�นมีก�รใช้คำพ้ดที่ไม่เหม�ะสม

ตอ่เพศทีส่�ม และก่อให้เกิดกระแส #แฮชแท็กแบนดีเจคนดังกล่�วในช่วงเวล�หน่้ง 

จนกระทั่งดีเจท่�นนี�ได้ออกม�อัดคลิปขออภัยน้องโยชิ แฟนคลับของน้องโยชิ  

และกลุ่มบุคคลเพศที่ส�มโดยยืนยันว่�ตนไม่มีเจตน�เหยียดเพศที่ส�มแต่อย่�งใด 

แต่เกิดจ�กก�รทำง�นเฉัพ�ะหน้� ที่ใช้เวล�รวดเร็วทำให้เกิดคว�มผิดพล�ดและ

ทมีง�นทุกคนก็ไมไ่ดส้งัเกตว่�มคีว�มผิดพล�ดเกิดข้�น จนกระทัง่ได้รบัทร�บกระแส

คว�มไมพ่อใจจ�กกลุ่มแฟนคลบัของนอ้งโยชใินภ�ยหลงั จ้งขอนอ้มรบัผดิแตเ่พยีง

ผ้้เดียว

ท่�มา: https://ch3plus.com/news/category/153111

 

 ในกรณีนี� แสดงให้เห็นว่�สถุ�นีโทรทัศน์ไม่มนีโยบ�ยหรือแนวปฏิบัติเกีย่วกับ

ก�รทำง�นร่วมกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ทำให้ทีมง�นและผ้้ร่วมร�ยก�ร

ข�ดคว�มตระหนักและไม่ระมัดระวัง ดังนั�น สถุ�นีและผ้้ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์  

จง้ควรจัดทำแนวปฏิบติัเกีย่วกับก�รทำง�นร่วมกับบุคคลทีมี่คว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ เพือ่ให้ผ้ร่้วมง�นมคีว�มเข้�ใจทีถุ่ก้ตอ้งตรงกันและเพือ่ปอ้งกันคว�มผิดพล�ด

ในอน�คต
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7.3 แนวที่างการปัฏิิบััติที่ั�วไปัในสถูานที่่�ที่ำางาน

1. มีก�รเผยแพร่แนวท�งก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมกับผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

เพื่อคว�มเข้�ใจที่ถุ้กต้องตรงกันระหว่�งผ้้ปฏิบัติง�น

2. ควรสร้�งคว�มร้้ส้กเป็นพวกเดียวกัน โดยก�รปฏิบัติต่อผ้้ร่วมง�นโดยไม่ม ี

ก�รแบ่งแยกด้�นเพศสภ�พ หรือทำให้เพศสภ�พเป็นอุปสรรคในก�รทำง�นร่วมกัน 

3. ควรสร้�งสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัยในก�รทำง�น มีก�รกำหนดม�ตรก�รท่ี

ปลอดภัยในก�รทำง�นสำหรับบุคคลในก�รเข้�ม�คัดเลือกตัวแสดงหรือทำง�น และ

คุม้ครองไปถุง้ก�รเดินท�งไปกลับสถุ�นทีท่ำง�น โดยเฉัพ�ะในเวล�ดก้ มกี�รจดัห�ห้องน�ำ

ที่มีคว�มเหม�ะสมกับเพศสภ�พของกลุ่มผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ถุ้�เป็นไปได้

4. ควรใช้คำถุ�มที่เหม�ะสมเมื่อเกิดคว�มสงสัย เพื่อให้ทร�บคว�มต้องก�รของ

บุคคลผ้้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศและเกิดคว�มชัดเจนในก�รทำง�นร่วมกัน 

5. กำหนดแนวท�งก�รใช้สรรพน�มในก�รปฏิบัติง�น ช่วยให้ก�รสื่อส�รระหว่�ง 

ผ้ป้ฏบิตังิ�นระหว�่งสว่นต�่ง ๆ  เปน็ไปดว้ยคว�มสะดวกม�กข้�น และควรมกี�รสือ่ส�รกบั

บุคคลภ�ยนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อต่�ง ๆ ที่ช่วยเผยแพร่ข่�วส�ร เพื่อให้พวกเข�ใช้

สรรพน�มเดยีวกันและตระหนักถุง้คว�มสำคญัของก�รปฏิบตัติอ่ผ้้มคีว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศอย่�งถุ้กต้อง
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1. ไมค่วรถุ�มผ้ม้คีว�มหล�กหล�ยท�งเพศดว้ยคำถุ�มทีไ่มค่วรใชถุ้�มคนทัว่ไป เชน่ 

อ�ยุ  สถุ�นภ�พสมรส เชื�อช�ติ ศ�สน� รสนิยมท�งเพศ เป็นต้น

2. ไม่ควรถุ�มหรือกล่�วกับนักแสดงกลุ่ม LGBTIQ+ เกี่ยวกับเพศสภ�พ เช่น  

“เป็นเกย์หรือเปล่�” และไม่ควรถุ�มเกี่ยวกับขั�นตอนของก�รเปลี่ยนผ่�นในกระบวนก�ร

ข้�มเพศ เช่น “ผ่�ตัดอะไรม�บ้�งแล้ว” “เทคฮอร์โมนอย้่หรือเปล่�” และไม่ควรเปิดเผย

รสนิยมท�งเพศของผ้้อื่น เว้นแต่จะเป็นก�รเปิดเผยโดยได้รับคว�มยินยอมจ�กเจ้�ตัว 





ร�ยช่�อและข�อมี้ลต่ิดต่่อ 
องคำ์กี่รเกี่่�ยวกี่ับผู้้�มี่ 

คำว�มีหล�ยหล�กี่ท์�งเพศั

ภ�คำผู้นำวกี่
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ภาคำเหนือ

1. วแ่คำปั

ภาคำเ่คำรือข่ายคำวามีหลากหลายที่างเพศั 
(ปัระเที่ศัไที่ย)

ติดต่อ     คุณท�อป

เบอร์โทรศัพท์ 089 555 7042 

E-mail     vcap.lpu@gmail.com

Facebook   https://facebook.com/vcap.lpu   

Website    https://vcap-non-profit-organization.business.site

ที่อย่้      343/522 ม .6  ( บ้ �น เอื� อ อ �ทร เห มือง ง่ � )  

       ถุ.จ�มเทวี ซึ่อย 23 ต.เหมืองง่� อ.เมืองลำพ้น  

       จ.ลำพ้น  51000

ติดต่อ      คุณเจี�ยบ

เบอร์โทรศัพท์  088 260 7203

E-mail      sangsanngo@gmail.com

Facebook    https://facebook.com/saydpthailand

Website     http://sangsanngo.blogspot.com

ที่อย้่      ต้้ปณ.138 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 50202

2. โคำรงการสร�างสรรคำ์อนาคำตเยาวชีน
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ภาคำเหนือ

3. ศ้ันย์บัริการที่่�เป็ันมีิตรนำากวา๊นส่รุ�ง 

ติดต่อ     เจ้�หน้�ที่ประจำศ้นย์

เบอร์โทรศัพท์  052 005 458

E-mail     caremat@caremat.org, carematorg@gmail.com

Facebook   https://facebook.com/carematorg

Website    https://www.caremat.org/

ที่อย้่      257/102, 103 ถุ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ติดต่อ      คุณภัคนันท์ (คุณดล) 

เบอร์โทรศัพท์  090 331 3406 , 054 070 599  

E-mail      namkwansirung@gmail.com

Facebook    https://facebook.com/054070599PYH

ที่อย้่      414/12 ม.11 ต.บ้�นต๋อม อ.เมือง จ.พะเย� 56000

4. ศ้ันย์สุขภาพแคำร์แมีที่ 
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รายชีื�อและข�อมี้ลติดต่อองคำ์กรเก่�ยวกับัผ้�มี่คำวามีหลายหลากที่างเพศั

ภาคำเหนือ

5. กลุ่มีเอม็ีโกศััยนคำร

ติดต่อ      คุณเอ้

เบอร์โทรศัพท์  061 808 1668

E-mail      atom.123_409@hotmail.co.th  

Facebook    https://facebook.com/กลุ่ม-M-โกศัยนคร- 

        จังหวัดแพร่-101342852264408/

ที่อย้่       172/32 ถุ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง จ.แพร่ 54000

ติดต่อ      เจ้�หน้�ที่ประจำม้ลนิธิ

เบอร์โทรศัพท์  053 283 108 , 086 919 4840

E-mail     mplus.foundation@gmail.com,  

       mplusfoundation.cm@gmail.com

Facebook   https://facebook.com/mplusthailand

Website    http://www.mplusthailand.com/

ที่อย้่      142 ม.1 ซึ่อยชมจันทร์ ต.ป่�แดด  

       อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5010

6.  มี้ลนิธิเิอม็ีพลัส



85

ภ
าค

ผ
นว

ก

ภาคำเหนือ

7.  หน่วยงาน Life Skills Thailand

ติดต่อ      คุณมีน

เบอร์โทรศัพท์  086 190 6309 

E-mail      mistmean@yahoo.com

Facebook    https://facebook.com/adminrbdth

ที่อย้่      65 ถุ.อินทวโรรส ต.ศรีภ้มิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ติติดต่อ     คุณเมย์

เบอร์โทรศัพท์  081 423 2281 

E-mail      may@lifeskillsthailand.com

Facebook    https://facebook.com/LifeskillsThailand

Website     http://www.LifeSkillsThailand.com/ 

ที่อย้่       315 ม.10 ต.เวียง อ.เทิง  จ.เชียงร�ย 57160

8. องคำ์กร Rainbow dream group 
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ภาคำเหนือ

9.กลุ่มีรุ�งอรุณ์ ลำาปัาง

ติดต่อ      คุณมีน

เบอร์โทรศัพท์  086 190 6309 , 095 694 1115

E-mail      mistmean@yahoo.com

Facebook    https://facebook.com/adminruangaroon/

ที่อย้่      260/345 ถุ.ฉััตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง  

       จ.ลำป�ง 52100

ติติดต่อ     คุณ คณ�สิต (คิว)

เบอร์โทรศัพท์  084 754 6376

E-mail     nonbinarythailand@gmail.com ,  

       mxkanasit@gmail.com

Facebook      https://web.facebook.com/nonbinaryTH/

ที่อย้่      151/1 ม.4 ต.ลี� อ.ลี� จ.ลำพ้น 51110 

10. กลุ่มีนอนไบันาร่�แห่งปัระเที่ศัไที่ย
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1. กลุ่มีนราฟ้้าส่รุ�ง

ติดต่อ     เจ้�หน้�ที่

เบอร์โทรศัพท์ 074 232 101

E-mail     office_songkhla@rsat.info

Facebook   https://web.facebook.com/RSATSongkhla/ 

Website    http://www.rsat.info/

ที่อย้่      ฟ้�สีรุ้งห�ดใหญ่ 97 ถุ.นิพัทธ์สงเคร�ะห์ 2 

       ต.ห�ดใหญ่ อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� 90110       

ติดต่อ      คุณชัย

เบอร์โทรศัพท์  0817986066   

E-mail      chatchay2518@hotmail.com

Facebook    อย้่ในระหว่�งดำเนินก�ร 

ที่อย้่      87/3 ม.4 ต.พร่อน อ.ต�กใบ จ.นร�ธิว�ส 96110

2. สมีาคำมีฟ้้าส่รุ�งแห่งปัระเที่ศัไที่ย  
สำานักงานสาขาภ้มีิภาคำที่ะเลใต� จ.สงขลา 
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ภาคำใต�

3. กลุ่มีพะย้นศัร่ตรัง 

ติดต่อ     คุณเจสสิก้�

เบอร์โทรศัพท์ 085 888 9433

E-mail     jessicatrang2521@gmail.com

Facebook   https://web.facebook.com/ 

       groups/1541567636064145/?_rdc=1&_rdr

ที่อย้่       7/1 ถุ.ควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ติดต่อ     คุณภ้ริทัต

เบอร์โทรศัพท์ 063 516 0141 

E-mail     vspg001@gmail.com

Facebook   https://web.facebook.com/ /กลุ่มสก�ยสีม่วงพัทลุง-  

       Violet-Sky-Phatthalung-Group-103648508572533 

ที่อย้่      161 ม.2 ต.ท่�มิหร่� อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

 

4. กลุ่มีสกายส่มี่วงพัที่ลุง   
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5. อนัดามีันพาวเวอร์ ภ้เก็ต 

ติดต่อ      คุณวิกกี�

เบอร์โทรศัพท์  084 848 7963

E-mail      iamvickky@gmail.com

Facebook    https://web.facebook.com/missqueenandaman 

        power

ที่อย้่      35/853 ม.2 ต.เก�ะแก้ว อ.เมือง จ.ภ้เก็ต 83000 
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รายชีื�อและข�อมี้ลติดต่อองคำ์กรเก่�ยวกับัผ้�มี่คำวามีหลายหลากที่างเพศั

ภาคำกลางและภาคำตะวนัออก

1. สมีาคำมีฟ้้าส่รุ�งแห่งปัระเที่ศัไที่ย 

ติดต่อ      คุณไก่โต้ง

เบอร์โทรศัพท์  085 699 3233

E-mail      sisters.pattaya@gmail.com,  

        sistersfoundation.th@gmail.com

Facebook    https://web.facebook.com/sistersfoundationTH/

ที่อย้่       เลขที่ 417/64-65 ม.9 ซึ่อยอรุโณทัย ถุ.พัทย�กล�ง 

        ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ดชลบุรี 20150

ติดต่อ     เจ้�หน้�ที่ประจำสม�คม

เบอร์โทรศัพท์ 02 731 6532-33

E-mail     contact@rsat.info

Facebook      https://web.facebook.com/rsatbkk.pri

Website    http://www.rsat.info/

ที่อย้่        เลขที่ 1 และ 3 ซึ่อยร�มคำแหง 97/2 ถุ.ร�มคำแหง  

       แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพมห�นคร 10240

2. มี้ลนิธิซิ็ิสเตอร์ 
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ภาคำกลางและภาคำตะวนัออก
3. United Nations Development 

 Programme (UNDP)
เบอร์โทรศัพท์ 02 288 3350

E-mail     undp.thailand@undp.org, info.thailand@undp.org

Facebook   https://web.facebook.com/UNDPThailand/

Website    https://www.th.undp.org/

ที่อย้่      12th Floor, UN Building, ถุ.ร�ชดำเนินนอก  

       กรุงเทพมห�นคร 10200

4. มี้ลนิธิเิพื�อนพนักงานบัริการ

เบอร์โทรศัพท์ 02 632 9502 (ส�ข�สีลม), 02 115 0251 (ส�ข�สะพ�นคว�ย) 

       038-412297/ 038-412-298 (ส�ข�พัทย�)

E-mail     director.swingfoundation@gmail.com, noppanai.swing@gmail.com

Facebook   https://www.facebook.com/swing.thailand.1 

       https://www.facebook.com/PATTAYA.SWING

Website    https://www.swingthailand.org/

ที่อย้่      ส�ข�สีลม กรุงเทพฯ (BTS ศ�ล�แดง ท�งออก 1)

       อ�ค�รเลขที่ 3 ชั�น 5 ซึ่อยพัฒน์พงศ์ 1 ถุนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

       เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500

       ส�ข�สะพ�นคว�ย กรุงเทพมห�นคร (BTS สะพ�นคว�ย ท�งออก 1)

       1417/31 ถุนนประดพัิทธ ์แขวงส�มเสมใน เขตพญ�ไท กรงุเทพมห�นคร  

       10400

       ส�ข�พัทย� ชลบุรี (ตรงข้�มซึ่อย 14 พัทย�ใต้)

       45/54 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150
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ภาคำกลางและภาคำตะวนัออก

5. มี้ลนิธิเิคำรือข่ายเพื�อนกะเที่ยเพื�อสิที่ธิมิีนุษยชีน 

เบอร์โทรศัพท์  026841286/87/88

E-mail      info.thailand@savethechildren.org

Facebook    www.facebook.com/SaveTheChildrenThailand

ที่อย้่       14th Floor, Maneeya Center Building (South)

        518/5 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan

        Bangkok 10330

ติดต่อ     ม้ลลนิธิเครือข่�ยเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

เบอร์โทรศัพท์ 095-361-5796

E-mail     thaitga@gmail.com

Website    http://thaitga.org/

ที่อย้่        ห้อง 829 ชั�น 2 บ�งแคคอนโดท�วน์ ถุนนเพชรเกษม  

       แขวงบ�งแคเหนือ เขตบ�งแค กรุงเทพมห�นคร 10160

6. Save the Children Thailand
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ภาคำกลางและภาคำตะวนัออก

7. กลุ่มีที่ำาที่าง

ติดต่อ      คุณสุพีช� 

เบอร์โทรศัพท์  085 742 9948 

E-mail      supecha@gmail.com 

Facebook    https://web.facebook.com/SafeAbortionThailand/

Website     https://safeabortionthailand.wordpress.com/

ที่อย้่       กลุ่มทำท�ง 312 ซึ่อยสมเด็จพระปิ�นเกล้� 2 บ�งพลัด  

        บ�งยี่ขัน กรุงเทพมห�นคร 10700

ติดต่อ      คุณนิกร

เบอร์โทรศัพท์  089 039 1918 , 02 125 2452

E-mail      bangkokrainbow@yahoo.com

Facebook    https://web.facebook.com/bangkokrainbowor 

       ganization/

Website    http://www.bangkokrainbow.org/

ที่อย้่          218/16 ซึ่อยประดิพัทธ์18 ถุ.ประดิพัทธ์ แขวงพญ�ไท 

       เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400 

8. กลุ่มีบัางกอกเรนโบัว ์
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9.  คำลินิกสุขภาพชีุมีชีนแที่นเจอร่น

ติดต่อ     คุณเอก

เบอร์โทรศัพท์ 095 761 4999

E-mail     spaekgm@gmail.com

Facebook   https://web.facebook.com/pozhome/

Website    อย้่ในระหว่�งดำเนินก�ร 

ที่อย้่      เลขที่ 38 ซึ่อยอุดมสุข 13 ถุ.สุขุมวิท 103 แขวงบ�งน� 

       เขตบ�งน� กรุงเทพมห�นคร 10260

ติดต่อ     คุณรีน่�

เบอร์โทรศัพท์ 098 516 4562 , 02 160 5372

E-mail     tangerineclinic@ihri.org

Facebook   https://facebook.com/TangerineClinic/

Website    https://ihri.org/th/tangerine/

ที่อย้่      เลขที่ 319 อ�ค�รจ�มจุรีสแควร์ โซึ่นออฟฟิศ ชั�น 11  

       ย้นิต 1109 – 1116 ถุ.พญ�ไท แขวงปทุมวัน  

       เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330

10. มี้ลนิธิเิดอะพอสโฮมีเซ็็นเตอร์
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11. มี้ลนิธิเิอม็ีพลัส พิษณ์ุโลก 

ติดต่อ     คุณณฐพร

เบอร์โทรศัพท์ 088  282 4421

E-mail     kaenjohn@gmail.com

Facebook   https://web.facebook.com/MplusPhitsanulok/

Website    http://www.mplusthailand.com/

ที่อย้่      262/19-22 ถุ.ร�ษฎร์อุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง  

       จ.พิษณุโลก  65000

ติดต่อ      คุณมุข(ผ้้เขียน)

เบอร์โทรศัพท์  098 623 9195

E-mail      kanattsanan@gmail.com

Facebook    https://web.facebook.com/ftmguidebook/

Online Reading https://www.ookbee.com/shop/book/922279 

        de-f451-419e-a214-124afaf98200/ftm-guide 

        book-thailand

12. FTM Guidebook Thailand 
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13. สายรุ�ง ราชีบัุร่ 

ติดต่อ     คุณจันจิร�

เบอร์โทรศัพท์ 02 868 4344

E-mail     tkfthai@gmail.com

Facebook   https://web.facebook.com/tkfthai/

ที่อย้่      เลขที่4 ซึ่อยเพชรเกษม 24 ถุ.เพชรเกษม  

       แขวงป�กคลองภ�ษีเจริญ เขตภ�ษีเจริญ  

       กรุงเทพมห�นคร 10160

ติดต่อ     คุณโอม

เบอร์โทรศัพท์ 090 963 5060

E-mail     ratchaburi_rainbowgroup@hotmail.com

Facebook    https://web.facebook.com/ส�ยรุ้ง- 

       ร�ชบุรี-376463675724972

ที่อย้่      186/6-7 หม้่บ้�นโพธ�ร�มเมืองใหม่ ซึ่อย 9 ม. 4  

       ต.บ้�นเลือก อ.โพธ�ร�ม จ.ร�ชบุรี 70120

14. มี้ลนิธิธิิร่นาถูกาญจนอกัษร 
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ภาคำกลางและภาคำตะวนัออก

15. สมีาคำมีฟ้้าส่รุ�งแห่งปัระเที่ศัไที่ย ศ้ันย์นคำรสวรรคำ์ 

ติดต่อ      เจ้�หน้�ที่ประจำสม�คม

เบอร์โทรศัพท์  095 335 0276

Facebook    https://web.facebook.com/people/ฟ้�สีรุ้ง- 

        นครสวรรค์/100025329701314/

ที่อย้่       625 โกสีย์ ต.ป�กน�ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์  

       นครสวรรค์ 60000

ติดต่อ     เจ้�หน้�ที่

เบอร์โทรศัพท์ 02 009 2120

E-mail     tearongnamcha@gmail.com 

Facebook   https://web.facebook.com/TEAgroupThailand/

ที่อย้่      72 ซึ่อยพหลโยธิน 4 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 

       กรุงเทพมห�นคร 10400

  16. กลุ่มีโรงนำาชีา  
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รายชีื�อและข�อมี้ลติดต่อองคำ์กรเก่�ยวกับัผ้�มี่คำวามีหลายหลากที่างเพศั

ภาคำกลางและภาคำตะวนัออก

17. กลุ่มีเคำรือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON)

ติดต่อ     คุณโรเบิร์ต

เบอร์โทรศัพท์ 083 411 6071

Facebook   https://web.facebook.com/เพื่อน- 

       M-เมืองพรหม-102714714833051

ที่อย้่      13/1 ม.2 ต.หนองแขม อ.พรหมพริ�ม จ.พษิณโุลก 65150

ติดต่อ      คุณแอนท์

เบอร์โทรศัพท์  092 383 6926 

E-mail      antz_bb@hotmail.com

Facebook    https://web.facebook.com/hon.house

ที่อย้่         119/111 ม.13 ซึ่อยวัดธรรมส�มัคคี ต.หนองปรือ  

        อ.บ�งละมุง จ.ชลบุรี 20150

18. กลุ่มีเพื�อนM เมีืองพรหมี  
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ภาคำกลางและภาคำตะวนัออก

19. มี้ลนิธิส่ิงเสริมีคำวามีเสมีอภาคำที่างสังคำมี

ติดต่อ     คุณสุเพ็ญศรี(ป้�โก๋)

เบอร์โทรศัพท์ 081 618 0613

E-mail     sepfound@gmail.com

Facebook   https://web.facebook.com/ม้ลนิธิส่งเสริมคว�มเสมอ 

       ภ�คท�งสังคม-1257782327580843/

ที่อย้่        35/98 อ�ค�รแจ้งจิตแมนชั่น ห้องเลขที่ 105  

       ซึ่อยล�ดพร้�ว 23 แขวงจัทรเกษม เขตจตุจัก  

       กรุงเทพมห�นคร 10900
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รายชีื�อและข�อมี้ลติดต่อองคำ์กรเก่�ยวกับัผ้�มี่คำวามีหลายหลากที่างเพศั

ภาคำตะวนัออกเฉี่ยงเหนือ

1. กลุ่มี M-Friends อุดรธิาน่ 

ติดต่อ     เจ้�หน้�ที่

เบอร์โทรศัพท์ 045 957 070  

E-mail     kongchai.p@rsat.info 

Facebook   https://facebook.com/RSATUbonratchathani/

Website    http://www.rsat.info/

ที่อย้่      542 ถุ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง  

       จ.อุบลร�ชธ�นี 34000

ติดต่อ     คุณชัชพงศ์

เบอร์โทรศัพท์ 093 396 9458

E-mail     mfriendsfoundation@gmail.com

Facebook   https://facebook.com/ม้ลนิธิเอ็มเฟรนด์อุดรธ�นี- 

       M-Friends-Udonthani-Foundation-478366209183459/

Website    https://love2test.org/clinic/MFriends

ที่อย้่      132/9 ม. 1 ซึ่อยบ้�นหนองบัว ถุ.นิตโย ต.หม�กแข้ง  

       จ.อุดรธ�นี 41000

2. สมีาคำมีฟ้้าส่รุ�งแห่งปัระเที่ศัไที่ย  ศ้ันย์อุบัลราชีธิาน่ 
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ภาคำตะวนัออกเฉี่ยงเหนือ

3. กลุ่มีM-REACH ขอนแก่น (UNDP)

 ติดต่อ     คุณแบงค์

เบอร์โทรศัพท์ 081 058 9954 

E-mail     pantalymon@gmail.com

Facebook   https://web.facebook.com/M-Reach-KHON- 

       KAEN-104735651351310/

ที่อย้่      คลีนิกเวชกรรมสวท.ขอนแก่น เลขที่ 752-754 

       ถุ.ศรีจันทร์ อ.อเมือง จ.ขอนแก่น 40000 

ติดต่อ     คุณเจนนี่

เบอร์โทรศัพท์ 080 571 8540

E-mail     jineysky@hotmail.com

Facebook   กลุ่มหอแก้วสีรุ้งมุกด�ห�ร (กลุ่มส่วนตัว)

ทีอ่ย้่      106/3 ถุ.สำร�ญช�ยโขงฝัั�งใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกด�ห�ร   

       จ.มุกด�ห�ร 49000

4.  กลุ่มีหอแก�วส่รุ�ง มีุกดาหาร
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รายชีื�อและข�อมี้ลติดต่อองคำ์กรเก่�ยวกับัผ้�มี่คำวามีหลายหลากที่างเพศั

ภาคำตะวนัออกเฉี่ยงเหนือ

5. กลุ่มีเยาวชีนศ่ัขรภ้มีิ 

*หม�ยเหตุ* ไม่มีภ�พlogo ประจำกลุ่ม ใช้ร้ปดอกกุหล�บสีรุ้งแทน

ติดต่อ      คุณประดิษฐ์(ป้�หญิง)

เบอร์โทรศัพท์  0854975063

E-mail      zazimisung@hotmail.com

Facebook    https://web.facebook.com/zazimisung (face 

        bookส่วนตัวของป้�หญิง)

ที่อย้่      บ้�นเลขที ่7 ม. 7 ต.ไกค่ำ อ.เมอืง จ.อำน�จเจรญิ 37000

ติดต่อ     คุณไก่

เบอร์โทรศัพท์ 0819678259

E-mail     phakwilai@gmail.com

Facebook    https://web.facebook.com/phakwilai

ที่อย้่      24 ม.6 ต.ย�ง อ.ศรีขรภ้มิ จ.สุรินทร์ 32110

6. กลุ่มีกุหลาบัส่รุ�ง 



ร�ยนำ�มีคำณีะท์ำ�ง�นำ

ภ�คำผู้นำวกี่
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รายนามีคำณ์ะที่ำางาน

ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญด้�านนิเทศศาสตร์์/วาร์สาร์ศาสตร์์
รศ.พ.ต.ท.หญิิง ดร.ศิรวิรรณ อนัันัต์โท

ผศ.ดร.สุุภาภรณ์ ศรดีี
รศ.ดร.วทิยาธร ท่อแก้้ว

นางรมิิดา ลีีลีาพตะ

นางสาวปนัดดา สร้อยศรี

นางสาวธีรีดา ศรีนวลี

นางสาวสุชญา วงษ์์จันัทร์

นางสาวพัชรา อร่ามิศรี

นางกรกนก ชายพรมิ

นางสาวจัรรยรัศมิ์ ไพรไพศาลีกิจั

นางสาวกิตศราภััทร คลี่องแคลี่ว

นายเอนก จัติจันัทร์เพ็ญ

นายประคุณ รุ่งธีนวชิญ์

นางสาวมินันยา โฮมิชัยยา

รายนามีคำณ์ะที่ำางาน
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หััวหัน้้าโครงการ   รศ.ดร.สัันทััด  ทัองรนิทัร์

ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญด้�านนิเทศศาสตร์์/วาร์สาร์ศาสตร์์
รศ.พ.ต.ท.หญิิง ดร.ศิรวิรรณ อนัันัต์โท

ผศ.ดร.สุุภาภรณ์ ศรดีี
รศ.ดร.วทิยาธร ท่อแก้้ว

ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญด้�านจิติวทิยา
อาจารย์์ ดร.ทิิพย์์นภา หวนสุุรยิ์า

ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญด้�านนิติิศาสติร์์
ผศ.ดร.สาธิติา วิมิลคุุณารกัษ์์

ผศ.ดร.วิวิิธิิ วิงศ์ทิิพย์์
ผศ.ดร.ธิรีเดช  มโนลีหกุล

ผู้้�เชี่่�ยวชี่าญด้�านการตลาด้
ผศ.ดร.วิศินัันัท์์ อุุปรมััย

รายนามีคำณ์ะผ้�วจิยั

ที่่�ปรึึกษาโครึงการึ
ผศ.ดร.ภููมิิศิษฐ์ ์ มิหาเวสน์์ศิร ิ

รองเลขาธิกิาร กสทช.
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