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คำำ�นำำ�
งานวิิจััยด้้านสื่่�อชี้้�ว่่าสื่่�อมีีบทบาทต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ทั้้�งอิิทธิิพล
ต่่อภาพเหมารวม มีีส่่วนในการสร้้างความรัังเกีียจเดีียดฉัันท์์ การเลืือกปฏิิบััติิ รวมทั้้�ง
การกำหนดกรอบแนวคิิดของคนในสัังคมและความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลาก
หลายทางเพศ ตลอดจนถึึงสุุขภาวะทางจิิตของผู้้�ชมที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ แม้้ว่่า
สื่่�อในปััจจุุบันั จะมีีการนำเสนอเนื้้อ� หาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศมากขึ้้น� ในมุุมมอง
ที่่�หลากหลายขึ้้�น และมีีบทบาทส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมและความเข้้าใจที่่�มีีต่่อผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศมากขึ้้�นกว่่าในอดีีต ทำให้้ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมีีที่่�ยืืนในสัังคม
มากขึ้้�น แต่่หลายครั้้�งที่่�การนำเสนอของสื่่�อไม่่ได้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งสื่่�อโทรทััศน์์ ซึ่ง่� นำเสนอบทบาทของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศเป็็นจำนวนมาก
สำนัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของสื่่�อในการสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจที่่�ถููกต้้องแก่่สังั คม
เกี่่�ยวกัับกลุ่่�มผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ และสามารถช่่วยสนัับสนุุนส่่งเสริิมบทบาทของ
ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในสัังคมไทยให้้มีพื้้ี น� ที่่�ในการแสดงออกโดยผ่่านกระบวนการ
ผลิิตเนื้้�อหารายการต่่าง ๆ ออกสู่่�สายตาประชาชน จึึงได้้มอบหมายให้้มหาวิิทยาลััยสุุโขทััย
ธรรมาธิิราชดำเนิินการศึึกษาแนวทางส่่งเสริิมและกำกัับดููแลร่่วมกัันด้้านการปฏิิบััติิงาน
และการนำเสนอของสื่่�อในประเด็็นอ่่อนไหวเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ เพื่่�อหา
ข้้อสรุุปที่่�ผ่่านกระบวนการศึึกษาอย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�งการระดมความคิิดเห็็นจากกลุ่่�ม
ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ กลุ่่�มผู้้ผ� ลิิตรายการ นัักวิิชาการด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงประชาชน
ผู้้�บริิโภคสื่่�อ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งแนวทางในการส่่งเสริิมและกำกัับดููแลการนำเสนอของสื่่�อใน
ประเด็็นอ่่อนไหวเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ ซึ่ง่� เป็็นกรอบการปฏิิบัติั ที่่�มี
ิ คี วามชััดเจน
และสอดคล้้องกัับบทบาทของสื่่�อที่่�หลากหลายทั้้�งผู้้�ปฏิิบััติิงานเบื้้�องหน้้าและเบื้้�องหลัังใน
ประเด็็นอ่่อนไหวเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ ซึ่่�งนอกจากจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้ป� ฏิิบัติั ิ
งานด้้านสื่่�อให้้ทำหน้้าที่่�ด้้วยความรู้้�ความเข้้าใจและถููกต้้องตามหลัักการแห่่งวิิชาชีีพและ
จริิยธรรมแล้้ว ยัังเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ถููกต้้องของผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ทางเพศที่่�ถููกนำเสนอผ่่านสื่่�อ ไม่่ให้้ถููกตีีตราอย่่างไม่่เป็็นธรรม
คณะทำงานเชื่่�อมั่่�นว่่า แนวปฏิิบัติั กิ ารนำเสนอของสื่่�อมวลชนเกี่่�ยวกัับความหลากหลาย
ทางเพศ จะเป็็นพลัังหนึ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างเสริิมบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการทำ
หน้้าที่่�ของสื่่�อในประเทศไทยให้้มีีมาตรฐานในการนำเสนอเนื้้�อหาที่่�มีีประเด็็นอ่่อนไหว
เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ และปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ถููกต้้องและเป็็นธรรมต่่อกลุ่่�มผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งและส่่วนสำคััญของสัังคมไทยเช่่นกััน
คณะผู้้�จััดทำ
ทีีมนัักวิิจััยมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
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2

ศััพท์์ที่่�ควรรู้้�เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

บทนิิยาม
							 เพศสรีีระ (Sex) หรืื อ เพศทางชีี ว วิิ ท ยา
							 (Biological Sex) หมายถึึง เพศตามที่่�กำเนิิดโดยพิิจารณาจาก
ลัักษณะทางกายภาพและสรีีรวิิทยา เช่่น อวััยวะเพศ ฮอร์์โมน มัักแบ่่งเป็็นชาย หรืือหญิิง

					

เพศสภาพ (Gender) หมายถึึง เพศตามที่่�กำหนดโดยสัั ง คม

วััฒนธรรม ซึ่่�งนิิยามว่่าชายหรืือหญิิงมีีลัักษณะพฤติิกรรม และบทบาทอย่่างไร แต่่อาจ
รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีลักั ษณะหรืือภาวะแบบอื่่�นที่่�ไม่่ได้้จำกััดอยู่่�เพีียงเพศชายหรืือหญิิงตามที่่�สัังคม
หรืือวััฒนธรรมกำหนดได้้

ส่่ วนที่่� 1

			อััตลัักษณ์์ทางเพศ (Gender Identity)
		 หมายถึึง การให้้นิิยามตััวตนของตนเองว่่าเป็็นเพศใด ซึ่่�งอาจเหมืือนหรืือ
			 แตกต่่างจากเพศทางชีีววิิทยาหรืือเพศสรีีระก็็ได้้

รสนิิยมทางเพศ (Sexual Orientation)		
หมายถึึง อารมณ์์หรืือความรู้้�สึึกดึึงดููดใจทางเพศที่่�มีีต่่อบุุคคลอื่่�น ซึ่่�งบุุคคล		
ดัังกล่่าวอาจมีีเพศสรีีระหรืืออััตลัักษณ์์ทางเพศตรงข้้ามหรืือเหมืือนกัับตนก็็ได้้

ผู้้�มีีความหลายหลายทางเพศ (LBGTIQ+)		
หมายถึึง คำที่่�ใช้้เรีียกรวมผู้้�ที่่�มีีอััตลัักษณ์์ทางเพศที่่�แตกต่่างหลากหลายไป
นอกเหนือจาก "ชาย" หรือ "หญิง ตามที่ถูกนิยามโดยสังคมทั่วไป

เลสเบี้ยน (Lesbian)		
หมายถึง บุคคลมีเพศสรีระเป็นหญิงและมีความดึงดูดใจทางเพศต่อผู้หญิง
			เกย์์ (Gay)
		 หมายถึึง บุุคคลมีีความดึึงดููดทางเพศต่่อเพศเดีียวกััน แต่่ในสัังคมไทย
		มัักใช้้คำนี้้�กัับบุุคคลที่่�มีีเพศสรีีระเป็็นชายที่่�มีีความดึึงดููดในทางเพศต่่อชาย

3

บทนิิยาม (ต่่อ)
							 ไบเซ็็กชวล (Bisexual)
			 หมายถึึง บุุคคลที่่�รู้้�สึึกดึึงดููดใจทางเพศต่่อทั้้�งคนที่่�มีีเพศตรงข้้ามและ
				 เพศเดีียวกัันเอง

						หมายถึึง บุุคคลข้้ามเพศที่่�มีีอััตลัักษณ์์ทางเพศตรงข้้ามกัับเพศกำเนิิด
หากเป็็นบุุคคลที่่�มีีเพศสภาพเป็็นชายแต่่มีีอััตลัักษณ์์ทางเพศเป็็นหญิิงก็็จะเรีียกว่่าหญิิง
ข้้ามเพศ (Transwoman) หากเป็็นบุุคคลที่่�มีีเพศสภาพเป็็นหญิิง แต่่มีีอััตลัักษณ์์ทางเพศ
เป็็นชายก็็จะเรีียกว่่าชายข้้ามเพศ (Transman)
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						ทรานสเจนเดอร์์ (Transgender)			

			เพศกำำ�กวม (Intersex)		
		 หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีเพศสรีีระกำกวม เช่่น มีีอวััยวะเพศทั้้�งชายและหญิิง
หรืือมีีลัักษณะกำกวมยากที่่�จะวิินิิจฉััยว่่าเป็็นเพศใด

เควีียร์์ (Queer)		
หมายถึึง บุุคคลที่่�มองว่่าอััตลัักษณ์์และรสนิิยมทางเพศของตนไม่่มีีกรอบ

นอนไบนารีี (Non-Binary)
หมายถึึง บุุคคลที่่�ไม่่ระบุุอััตลัักษณ์์ทางเพศและรสนิิยมทางเพศอยู่่�ใน
กรอบของคำว่่าหญิิงหรืือชาย
		แพนเซ็็กชวล (Pansexual)
หมายถึึง บุุคคลที่่�มองว่่าตนรู้้�สึึกดึึงดููดในทางเพศกัับบุุคคลอีีกบุุคคลคนหนึ่่�งโดย
ไม่่จำเป็็นต้้องกำหนดเลยว่่าบุุคคลนั้้�นจะมีีเพศสรีีระ เพศสภาพหรืืออััตลัักษณ์์ทางเพศอย่่างไร
แต่่ให้้ความสำคััญกัับตััวตนของบุุคคลนั้้�นมากกว่่า

ส่่วนที่่� 2
ผลกระทบของการนำำ�เสนอ
ภาพผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศในสื่่�อปััจจุุบััน
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ตั้้� ง แต่่ อ ดีี ต ที่่�ผ่่ า นมา สัั ง คมมัั ก มองว่่ าผู้้�มีี ค วามหลากหลายทางเพศเป็็ น ผู้้�มีี
ความผิิดปกติิ ไม่่ว่่าจะเป็็นเลสเบี้้�ยน หรืือ หญิิงรัักหญิิง (Lesbian) เกย์์ หรืือ ชายรััก
ชาย (Gay) ไบเซ็็กชวล (Bisexual) หรืือผู้้�ที่่�รู้้�สึึกดึึงดููดทางเพศต่่อทั้้�งคนที่่�มีีเพศสภาพ
ตรงข้้ามและเพศสภาพเดีียวกัับตนเอง และทรานเจนเดอร์์ (Transgender) หรืือบุุคคล
ข้้ามเพศที่่�มีีอััตลัักษณ์์ทางเพศตรงข้้ามกัับเพศกำเนิิด1 โดยผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ถููกจััดว่่าผิิดปกติิทั้้�งในเชิิงการแพทย์์และจิิตวิิทยา และในเชิิงสัังคมและวััฒนธรรม
ในทางการแพทย์์และจิิตวิิทยา “การรัักร่่วมเพศ” (homosexuality) เคยถููกจััดว่่าเป็็น
ภาวะผิิดปกติิทางจิิตตามที่่�กำหนดไว้้ใน คู่่�มืือการวิินิิจฉััยและสถิิติิความผิิดปกติิทางจิิต
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM) ของสมาคม
จิิตเวชศาสตร์์แห่่งสหรััฐอเมริิกา (American Psychiatric Association) ซึ่ง่� เป็็นคู่่�มืือวิินิจิ ฉััย
อาการผิิดปกติิทางจิิตที่่�ได้้รัับการยอมรัับและถููกใช้้อย่่างแพร่่หลายทั่่�วโลก
ส่่วนในทางสัังคมและวััฒนธรรม ความหลากหลายทางเพศมัักถููกมองว่่าผิิด บาป
จากมุุมมองของศาสนา ไปจนถึึงถููกจััดว่่าเป็็นความผิิดทางกฎหมาย ไม่่ว่า่ จะในสัังคมตะวััน
ตก เช่่น อัังกฤษหรืือสหรััฐอเมริิกา ที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลจากศาสนาคริิสต์์ หรืือสัังคมตะวััน
ออก เช่่น จีีน เกาหลีี ไต้้หวััน ที่่�มีีรากฐานทางวััฒนธรรมมาจากความเชื่่�อขงจื๊๊�อ ซึ่่�งให้้
คุุณค่่ากัับการทำตามหน้้าที่่�ทางสัังคม ทำให้้ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ไม่่แต่่งงาน
ไม่่มีลููี กสืืบสกุุลตามบทบาททางเพศที่่�สัังคมกำหนดไว้้จะถููกประณาม ในประเทศที่่�นัับถืือ
ศาสนาอิิสลามสุุดโต่่งบางประเทศ การรัักร่่วมเพศถืือเป็็นความผิิดทางกฎหมาย มีีโทษ
ถึึงประหารหรืือจำคุุกตลอดชีีวิิต สำหรัับประเทศไทยที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลจากศาสนาพุุทธก็็
ห้้ามผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศบวชเป็็นพระสงฆ์์ ทำให้้ความหลากหลายทางเพศดูู
เหมืือนเป็็นสิ่่�งที่่�ผิิดศีีลธรรม2
ความเชื่่�อเก่่าเหล่่านี้้ส่� ว่ นใหญ่่เปลี่่�ยนไปแล้้วในหลายประเทศทั่่�วโลก โดยในทางการ
แพทย์์และจิิตวิิทยาได้้นำ “การรัักร่่วมเพศ” ออกจากคู่่�มืือวิินิิจฉััยโรคทางจิิตตั้้�งแต่่ ค.ศ.
19733 และในทางกฎหมาย ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมีีสิิทธิิและได้้รัับการรัับรอง
สถานภาพตามกฎหมายในหลาย ๆ ด้้าน รวมทั้้�งการสมรสกัับคนเพศเดีียวกััน เช่่น กลุ่่�ม
ประเทศแถบสแกนดิิเนเวีีย ยุุโรป อเมริิกาเหนืือ และประเทศในแถบอเมริิกาใต้้ เป็็นต้้น
1
2
3

565–575.

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

รวมทั้้� ง บางประเทศในเอเชีีย เช่่น ไต้้ห วัั น แม้้ จ ะมีี ก ลุ่่�มประเทศแถบแอฟริิ ก าและ
ตะวัันออกกลางที่่�ยัังคงไม่่ยอมรัับหรืือจััดว่่าการมีีความหลากหลายทางเพศเป็็นความผิิด
ตามกฎหมาย4
อย่่างไรก็็ตาม ความรู้้�สึึกแง่่ลบและภาพเหมารวมที่่�คนส่่วนใหญ่่ในสัังคมมีีต่่อผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศที่่�ผ่่านการส่่งต่่อจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นและคงอยู่่�ในสัังคมและวััฒนธรรม
มาอย่่างยาวนาน ไม่่ได้้จางหายไปทัันทีีที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงข้้อกำหนดทางการแพทย์์หรืือ
กฎหมาย แม้้แต่่ประเทศที่่�เปิิดกว้้างมากขึ้้�นแล้้ว เช่่น สหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร
ไต้้หวััน ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในประเทศเหล่่านี้้ก็� ยั็ งั ต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายจาก
การตััดสิินด้้วยภาพเหมารวม ถููกรัังเกีียจเดีียดฉัันท์์ และเลืือกปฏิิบัติั ใิ นการใช้้ชีวิี ติ ในบริิบท
ต่่าง ๆ ทั้้�งในครอบครััว การศึึกษา การทำงาน การรัับบริิการจากหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ
และเอกชน โดยการแสดงความรัังเกีียจและการเลืือกปฏิิบััติิมีีหลายรููปแบบ ตั้้�งแต่่การใช้้
คำพููดล้้อเลีียน ทำให้้เป็็นตััวตลก ด่่าทอ ทำร้้ายจิิตใจ กดดัันให้้แสดงออกหรืือยอมรัับว่่า
เป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ หรืือกดดัันให้้เลิิกเป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ปฏิิเสธบริิการหรืือสิิทธิิประโยชน์์ที่่�พึึงมีีพึึงได้้ กีีดกัันในการเข้้าเรีียนหรืือจ้้างงาน ไปจน
กระทั่่�งการทำร้้ายร่่างกายเพีียงเพราะเป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

ภาพของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ถููกนำำ�เสนอผ่่านสื่่�อใน
ปััจจุุ บััน
สื่่�อมวลชนนั้้� น มีี บ ทบาทเป็็ น ทั้้� ง เครื่่�องบ่่ ง ชี้้� อ ย่่ า งหนึ่่�งที่่�สะท้้ อ นภาพเหมารวม
(stereotype) ความรัังเกีียจเดีียดฉัันท์์ (prejudice) และการเลืือกปฏิิบัติั ิ (discrimination)
ที่่�คนในสัังคมยัังคงมีีต่่อคนในกลุ่่�มทางสัังคมต่่าง ๆ รวมทั้้�งผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ได้้อย่่างชััดเจน ในขณะเดีียวกััน สื่่�อมวลชนเองก็็เป็็นปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ และอาจเป็็นแหล่่งที่่�มาหรืือปััจจััยที่่�นำเสนอและตอกย้้ำภาพ
เหมารวมที่่�คนในสัังคมมีีต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศให้้เป็็นที่่�จดจำของผู้้�ชมมากขึ้้�น
ด้้วย โดยเฉพาะในคนที่่�ไม่่ค่่อยได้้มีีโอกาสปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเอง
โดยตรง5
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.
4
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Cedric C. Clark นัักวิิชาการด้้านการสื่่�อสารในสหรััฐอเมริิกา เสนอไว้้ใน
บทบรรณาธิิการของวารสาร Television Quarterly ว่่า การนำเสนอภาพของชนกลุ่่�มน้้อย
ในสัังคมผ่่านสื่่�อกระแสหลััก โดยเฉพาะโทรทััศน์์ มัักมีีวิิวััฒนาการผ่่านสี่่�ขั้้�น ขั้้�นแรก คืือ
ไม่่มีีการนำเสนอเลย (non-representation) สะท้้อนว่่าไม่่แม้้แต่่ยอมรัับว่่าคนกลุ่่�มน้้อยนั้้�น
ๆ มีีตััวตนอยู่่�ในสัังคม ขั้้�นที่่�สอง คืือ การเยาะเย้้ยให้้เป็็นตััวตลก (ridicule) โดยนำเสนอ
ว่่าชนกลุ่่�มน้้อยมีีลัักษณะโง่่ งี่่�เง่่า ขี้้�เกีียจ ไร้้เหตุุผล หรืือตลก ขั้้�นที่่�สาม คืือ การกำกัับ
ควบคุุม (regulation) โดยควบคุุมการนำเสนอภาพคนกลุ่่�มน้้อยให้้อยู่่�ในบทบาทที่่�ยึึดถืือ
มาตรฐานหรืือกฎระเบีียบของสัังคมเท่่านั้้�น โดยมัักได้้รัับบทผู้้�บัังคัับใช้้หรืือควบคุุมกฎ
ระเบีียบที่่�เป็็นบรรทััดฐานของคนกลุ่่�มหลััก และขั้้�นสุุดท้้ายคืือ การให้้เกีียรติิ (respect)
โดยคนกลุ่่�มน้้อยถููกนำเสนอด้้วยภาพที่่�ไม่่แตกต่่างไปจากคนส่่วนใหญ่่6
ขั้้น� ของวิิวัฒ
ั นาการการนำเสนอภาพชนกลุ่่�มน้้อยที่่� Clark เสนอ ใกล้้เคีียงกัับแนวคิิด
ของ Gordon L. Beery นัักวิิชาการอีีกคนหนึ่่�ง ที่่�แบ่่ง “ยุุค” ของการนำเสนอภาพคนผิิวดำ
ผ่่านสื่่�อกระแสหลัักไว้้ 3 ยุุค คืือ ยุุคภาพเหมารวม (The Stereotypic Age) ซึ่่�งคล้้ายกัับยุุค
การเยาะเย้้ยให้้เป็็นตััวตลกตามแนวคิิดของ Clark (1969) คืือ นำเสนอด้้วยภาพเหมารวม
ทำให้้เป็็นตััวตลก หรืือตััวร้้าย ต่่อมาในยุุคการตระหนัักรู้้�ใหม่่ (The New Awareness)
คืือการนำเสนอภาพคนกลุ่่�มน้้อยในบทบาทสนัับสนุุนที่่�มีีภาพลัักษณ์์ทางบวก และยุุค
เสถีียรภาพ (The Stability) คืือการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�การนำเสนอภาพคนกลุ่่�มน้้อยตาม
ความเป็็นจริิง7
ในประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก การนำเสนอภาพของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศใน
สื่่�อมวลชนมีีวิิวััฒนาการอยู่่�ในขั้้�นที่่�แตกต่่างกัันไป มีีทั้้�งประเทศที่่�พยายามควบคุุม ปิิดกั้้�น
ไม่่ให้้มีีการนำเสนอภาพ เช่่น ประเทศจีีน ซึ่่�งสะท้้อนถึึงการไม่่ยอมรัับการมีีตััวตนของผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ8 ในขณะที่่�บางประเทศมีีการเปิิดกว้้าง นำเสนอภาพผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศในสื่่�อมากขึ้้�น ในมิิติิที่่�หลากหลายมากขึ้้�น เช่่น ในสหรััฐอเมริิกา และ
สหราชอาณาจัักร (อัังกฤษ) ซึ่่�งสภาพสัังคมมีีการยอมรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
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.
6

ค่่อนข้้างมาก มีีกฎหมายที่่�คุ้้�มครองสิิทธิิ ห้้ามการเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศในบริิบทต่่าง ๆ แต่่ก็็ยัังพบว่่าการนำเสนอภาพผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมัักเป็็น
ไปตามภาพเหมารวมที่่�มีีอยู่่�ในสัังคม เช่่น ตลก ตุ้้�งติ้้�ง ฉููดฉาด หมกมุ่่�นเรื่่�องเพศ
ไม่่ครอบคลุุมบทบาทและมิิติด้ิ า้ นอื่่�นที่่�หลากหลายในชีีวิติ ของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ
และกรณีีที่่�นำเสนอความสััมพัันธ์์ของคู่่�รัักที่่�มีีความหลากหลายทางเพศก็็ยังั นำเสนออยู่่�บน
บรรทััดฐานของความรัักต่่างเพศ เช่่น ต้้องมีีฝ่่ายหนึ่่�งมีีความเป็็นหญิิงและอีีกฝ่่ายหนึ่่�งที่่�
มีีความเป็็นชาย เป็็นต้้น9
สำหรัับประเทศไทยนั้้�น มีีหลัักฐานว่่าการนำเสนอภาพผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ
ทางสื่่�อมวลชนต่่าง ๆ ยัังคงจััดว่่าอยู่่�ในขั้้น� การเยาะเย้้ยให้้เป็็นตััวตลก (ridicule) ตามแนวคิิด
ของ Clark หรืือยุุคภาพเหมารวมตามการวิิเคราะห์์ของ Berry (1980) โดยมีีงานวิิจััย
พบว่่า ตััวละครชายรัักชายในละครหรืือภาพยนตร์์ มัักถููกถ่่ายทอดให้้เป็็นคนตลก สนุุกสนาน
วี้้�ดว้้าย และหมกมุ่่�นเรื่่�องเพศ10 แม้้จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปในทางบวกขึ้้�นในปีีหลััง ๆ11
ที่่�พบว่่า ตััวละครชายรัักชายที่่�เป็็นตััวละครหลัักในภาพยนตร์์ไทยช่่วงปีี 2550-2558
ถููกนำเสนอว่่ามีีความโดดเดี่่�ยว แปลกแยกจากสัังคม แต่่ก็็มีีความมุ่่�งมั่่�น ต้้องการสร้้าง
การยอมรัับจากสัังคม มีีอารมณ์์ขััน มีีวาทศิิลป์์ และมีีเสน่่ห์์ดึึงดููดทางเพศ แต่่โดยรวมก็็
ยัังพบการนำเสนอตามภาพเหมารวมอยู่่�มาก เช่่น การนำเสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลาก
หลายทางเพศทางหน้้าหนัังสืือพิิมพ์์ ยัังพบการล้้อเลีียน เหยีียดหยาม คุุกคามทางเพศ
หรืือทำให้้เป็็นตััวตลก12
Bradley J. Bond. “Sex and Sexuality in Entertainment Media Popular With Lesbian, Gay, and Bisexual Adolescents.” 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 Mocarski. 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, Progressing, or Transgressing on the Small Screen? Transgender Characters on U.S. Scripted Television Series.” Communication Quarterly. 214. 2. 65. (2017): 214-230.
10
รุจิเรข คชรัตน์. ภาพและกระบวนการสร้างภาพชายรักร่วมเพศในละครโทรทัศน์ไทย กับการรับรู้ภาพแบบฉบับของผู้ชม.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2542).
11
สิรภพ แก้วมาก. การสร้างตัวละครหลักและวิธีการเล่าเรื่องชายรักชายในสื่อบันเทิงไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. (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/
9
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ผลกระทบของการนำำ�เสนอภาพผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในสื่่�อปััจจุุ บััน

ส่่ วนที่่� 2

ข้้อค้้นพบดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับการรัับรู้้�ของผู้้�รัับสารโดยทั่่�วไป และผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศเอง ที่่�ได้้ร่่วมการสนทนากลุ่่�ม (29 กัันยายน 2564) และความเห็็น
ของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญทางจิิตเวชและจิิตวิิทยาที่่�ได้้ให้้สัมั ภาษณ์์เชิิงลึึกเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการศึึกษา
ปััจจุุบันั (เดืือนตุุลาคม 2564) ซึ่ง่� ได้้ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าการนำเสนอภาพผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทยส่่วนใหญ่่ยังั ขาดความหลากหลาย ทำให้้เกิิดการตอกย้้ำภาพเหมา
รวม (stereotype) หรืือการตีีตรา (stigma) ต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�คลาด
เคลื่่�อนไปจากความเป็็นจริิง โดยสื่่�อมัักจะนำเสนอเนื้้�อหาที่่�สื่่�อว่่าผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศเป็็นผู้้�ที่่�มีีอารมณ์์ขัันหรืือเป็็นตััวตลก หรืือใช้้คำที่่�มีีลัักษณะหรืือความหมายในทางลบ
สำหรัับการนำเสนอเนื้้�อหาข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เช่่น
ฮืือฮา ชายแต่่งชาย ทอมโหด หรืือคำใด ๆ ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดความรู้้�สึึกว่่าผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่ปกติิในสัังคม
ในกรณีีของซีีรีีส์์ที่่�นำเสนอเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ
ซึ่่�งดููเหมืือนส่่งเสริิมบทบาทและเพิ่่�มพื้้�นที่่�นำเสนอเรื่่�องราวของผู้้�มีีความหลากหลายทาง
เพศมากขึ้้�น แต่่ผู้้�เข้้าร่่วมการสนทนากลุ่่�ม รวมทั้้�งผู้้�เชี่่�ยวชาญทางจิิตวิิทยาและจิิตเวช
ส่่วนใหญ่่ให้้ความคิิดเห็็นว่่า โดยรวมยัังเป็็นการนำเสนอเรื่่�องราวของเกย์์ (gay) เป็็น
ส่่วนใหญ่่ (เช่่น ซีีรีีส์์วาย) ยัังมีีการนำเสนอภาพของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศอื่่�น ๆ
เช่่น เลสเบี้้�ยน (lesbian) ไบเซ็็กชวล (bisexual) หรืือทรานเจนเดอร์์ (transgender)
อย่่างจำกััด และเนื้้�อหาที่่�นำเสนอก็็มักั เน้้นตอบสนองความต้้องการของผู้้ช� มกลุ่่�มเป้้าหมาย
ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้ห� ญิิง และเน้้นเรื่่�องความรัักหรืือความสััมพัันธ์์แบบคนรััก ไม่่ค่อ่ ยมีีการนำ
เสนอความรัักรููปแบบอื่่�น ๆ หรืือด้้านอื่่�นของชีีวิิต เช่่น ด้้านความสามารถ การทำงาน
หรืือด้้านอื่่�น ๆ ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศก็็มีชีี วิี ติ เหมืือนคนปกติิทั่่�วไป

11
นอกจากนี้้� ยัังมีีข้้อสัังเกตว่่า ภาพของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ได้้รัับการนำ
เสนอทางบวกผ่่านสื่่�อในสัังคมไทยทั่่�วไปอยู่่�บ้้างนั้้�น ก็็มัักเป็็นภาพของผู้้�มีีสถานะทาง
เศรษฐกิิจและสัังคมในระดัับสููง กล่่าวคืือ มัักมีีรููปร่่างหน้้าตาดีี ฐานะดีี ประสบความ
สำเร็็จ มีีการงานอาชีีพที่่�โดดเด่่น ในขณะที่่�ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�มีีรููปร่่างหน้้าตา
ฐานะ และอาชีีพไม่่โดดเด่่น ไม่่ค่่อยมีีพื้้�นที่่�บนสื่่�อ ราวกัับไม่่ได้้มีีตััวตนในสัังคม

ดัังที่่�กล่่าวไปข้้างต้้นว่่าการนำเสนอภาพผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศผ่่านสื่่�อ
ในประเทศไทยนั้้�น ส่่วนมากยัังเป็็นการผลิิตซ้้ำภาพเหมารวม ขาดความหลากหลายทั้้�งใน
แง่่การนำเสนอภาพด้้านบวกและด้้านลบอย่่างสมดุุล ขาดการนำเสนอภาพของผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศแต่่ละกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียม ขาดการนำเสนอเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับมิิติิอื่่�น ๆ
ของชีีวิิตผู้้�มีีความหลากหลายอย่่างรอบด้้าน และการนำเสนอภาพผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศที่่�มีีสถานะทางเศรษฐกิิจและสัังคมสููงโดยมองข้้ามผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ที่่�เป็็นคนธรรมดาทั่่�วไปไม่่ได้้มีีสถานะทางเศรษฐกิิจและสัังคมสููง การนำเสนอภาพที่่�ขาด
มิิติที่่�ิ รอบด้้านเหล่่านี้้� ส่่งผลต่่อผู้้�รับั สารที่่�เป็็นคนทั่่�วไปในสัังคมและตััวผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ทางเพศเองอย่่างไร

ผลกระทบต่่อผู้้�รัับสารทั่่�วไป
ผลกระทบของการรัับสารที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�มีีต่่อ
ความคิิดและพฤติิกรรมของผู้้�รัับสารทั่่�วไป อาจแยกได้้เป็็น 2 ประเด็็น คืือ ผลต่่อความ
คิิด ความรู้้�สึึก และพฤติิกรรมที่่�มีีต่อ่ ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในสัังคม และอีีกประเด็็น
หนึ่่�งคืื อ ความกัั ง วลว่่ าผู้้�รัั บ สารอาจเลีี ย นแบบและเปลี่่�ยนอัั ต ลัั ก ษณ์์ เ ป็็ น ผู้้�มีี ค วาม
หลากหลายทางเพศ
สำหรัับประเด็็นแรก การที่่�ผู้้�รับั สารทั่่�วไปในสัังคมได้้ชมภาพเหมารวมของผู้้�มีคี วาม
หลากหลายทางเพศที่่�ถููกผลิิตซ้้ำผ่่านสื่่�อ ทำให้้ได้้รัับการตอกย้้ำความเชื่่�อทางลบที่่�มีีต่่อ
ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�แพร่่หลายอยู่่�ในสัังคม โดยเฉพาะผู้้�ที่่�ไม่่ได้้มีปี ฏิิสัมั พัันธ์์กับั
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเองโดยตรง สื่่�อจึึงเป็็นแหล่่งข้้อมููลสำคััญที่่�มีีผลต่่อการรัับรู้้�
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้อย่่างมาก เช่่น ในประเทศจีีน มีีงานวิิจััยพบว่่า การรัับ
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สื่่�อกระแสหลัักจากภายในประเทศซึ่ง่� ถููกควบคุุมโดยรััฐบาลที่่�มีีนโยบายไม่่สนัับสนุุนความ
หลากหลายทางเพศ มีีความสััมพัันธ์์กัับภาพเหมารวมเชิิงลบที่่�สููง และการเปิิดรัับการรััก
คนเพศเดีียวกัันที่่�ต่่ำ13 และงานวิิจััยทางจิิตวิิทยาจำนวนมากก็็ชี้้�ให้้เห็็นว่่า การเชื่่�อในภาพ
เหมารวมที่่�ไม่่ตรงกัับความจริิงนี้้� สามารถนำไปสู่่�ความรัังเกีียจเดีียดฉัันท์์และพฤติิกรรม
การเลืือกปฏิิบัติั ที่่�ิ คนทั่่�วไปในสัังคมแสดงออกต่่อผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในบริิบทต่่าง ๆ
กระทั่่�งใช้้ความรุุนแรงต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเพราะความเกลีียดชััง
การที่่�สื่่�อผลิิตซ้้ำและนำเสนอภาพเหมารวมของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศส่่งผล
ให้้ผู้้�รับั สารจดจำ เชื่่�อในภาพเหมารวม และตีีตราผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศนี้้� สามารถ
อธิิบายได้้ด้้วยหลัักการทางจิิตวิิทยาว่่าด้้วยข้้อจำกััดทางกระบวนการรู้้�คิิด เนื่่�องจาก
ความสามารถที่่�จะใส่่ใจและจดจำข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�คนที่่�เราได้้รัับในขณะนั้้�นมีีจำกััด จึึงเกิิด
การเลืือกใส่่ใจและจดจำข้้อมููลเพีียงบางอย่่าง โดยมากมัักต้้องเป็็นสิ่่�งที่่�โดดเด่่น ดึึงดููด
ความสนใจ หรืือสอดคล้้องกัับความคาดหวัังที่่�เรามีีอยู่่�แล้้ว ทำให้้เกิิดการรัับรู้้�ผิิดพลาด
โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจอคติิหรืือลำเอีียง เช่่น การรัับรู้้�สหสััมพัันธ์์ลวง (illusory correlation)
เกิิดจากการที่่�ธรรมชาติิการรัับรู้้�ของคนเรามัักสนใจและจดจำสิ่่�งที่่�แปลก แตกต่่าง หรืือมีี
ลัักษณะทางลบได้้แม่่นยำ ยิ่่�งกรณีีสิ่่�งที่่�แปลกสองอย่่างเกิิดร่่วมกััน ก็็ยิ่่�งจดจำได้้แม่่นและ
คิิดว่่าสองสิ่่�งนั้้�นต้้องเกิิดร่่วมกัันมากเกิินความน่่าจะเป็็นที่่�แท้้จริิง14
ในสัังคมที่่�ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมัักถููกมองว่่า “แปลก” หรืือ “ผิิดปกติิ”
อยู่่�แล้้ว การได้้เห็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ทำพฤติิกรรมที่่�แปลกหรืือโดดเด่่น เช่่น
ตลก หรืือก้้าวร้้าว หรืือการได้้เห็็นข่่าวผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศเกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งที่่�แปลก
หรืือผิิดปกติิ เช่่น การติิดเชื้้อ� เอชไอวีี ในช่่วงที่่�แรก ๆ ที่่�คนยัังไม่่รู้้�จักั โรคนี้้�ดีแี ละมองว่่าเป็็น
โรคที่่�แปลกประหลาดและน่่ากลััว โดยเฉพาะเมื่่�อถููกเลืือกนำเสนอและเน้้นย้้ำโดยสื่่�อ
มากกว่่ากรณีีที่่�เป็็นชายหญิิงทั่่�วไป ก็็ยิ่่�งได้้รัับความสนใจและจดจำได้้มากกว่่า ทำให้้คน
ทั่่�วไปเกิิดการรัับรู้้�ว่่าความหลากหลายทางเพศมัักมาคู่่�กัับพฤติิกรรมที่่�แปลก (ตลก หรืือ
ก้้าวร้้าว) หรืือเชื้้�อโรคที่่�แปลก (เอชไอวีี) ด้้วยความถี่่�มากเกิินความเป็็นจริิง และนำไปสู่่�
การเหมารวมว่่าคนในกลุ่่�มผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศนั้้�นเป็็นคนตลกหรืือก้้าวร้้าว หรืือ
มัักติิดเชื้้�อเอชไอวีี แม้้ความจริิงแล้้ว ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศไม่่ได้้มีีพฤติิกรรมเช่่น
Jia-Wei Tu. and Tien-Tsung Lee. “The Effects of Media Usage and Interpersonal Contacts on the Stereotyping 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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นั้้�นกัันทุุกคนเสมอไป และบุุคคลเพศชายหญิิงทั่่�วไปก็็อาจทำพฤติิกรรมดัังกล่่าวเช่่นกััน แต่่
มัักไม่่ได้้รัับความสนใจและจดจำมากเท่่าที่่�ควร
สำหรัับประเด็็นที่่�สอง ผู้้�รัับสารทั่่�วไปที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ เช่่น ผู้้�ปกครองหรืือครููอาจารย์์
ที่่�เชื่่�อในภาพเหมารวมทางลบเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ อาจกัังวลที่่�สื่่�อใน
ปััจจุุบัันนำเสนอภาพของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมากขึ้้�น ด้้วยกลััวว่่าบุุตรหลานและ
เยาวชนทั่่�วไปจะเลีียนแบบ และเปลี่่�ยนอััตลัักษณ์์ทางเพศกลายเป็็นผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ เพราะแม้้สื่่�อส่่วนใหญ่่จะนำเสนอภาพผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในแง่่ลบ หรืือ
เป็็นตััวตลก แต่่ก็มี็ บี างส่่วนที่่�นำเสนอภาพผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�มีีชื่่�อเสีียง ประสบ
ความสำเร็็จ มีีสถานะทางเศรษฐกิิจและสัังคมสููง หรืือการนำเสนอตััวละครในซีีรีีส์์ที่่�มีี
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ที่่�สร้้างตััวละครให้้มีีเสน่่ห์์ดึึงดููดใจ
นัักจิิตวิิทยาพััฒนาการ นัักจิิตวิิทยาคลิินิิก และจิิตแพทย์์ให้้ความเห็็นตรงกัันใน
การสััมภาษณ์์และการสนทนากลุ่่�มในการศึึกษาครั้้ง� นี้้�ว่า่ การพััฒนาอััตลัักษณ์์ทางเพศของ
เด็็กนั้้�น เป็็นผลจากการปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างปััจจััยจำนวนมากที่่�ทำงานร่่วมกัันอย่่างซัับซ้้อน
ทั้้�งปััจจััยทางชีีววิิทยา เช่่น ฮอร์์โมน สารเคมีีในร่่างกาย ไปจนถึึงปััจจััยทางสัังคม เช่่น
บุุคคลที่่�เป็็นตััวแบบในชีีวิติ ประสบการณ์์ชีวิี ติ ส่่วนตััว ทำให้้เกิิดความหลากหลายทางเพศ
ขึ้้น� การดููสื่่�อเป็็นเพีียงปััจจััยหนึ่่�ง งานวิิจัยั ในอดีีตช่่วงที่่�วงการแพทย์์ยังั มีีความเชื่่�อว่่าความ
หลากหลายทางเพศคืือความผิิดปกติิ มีีงานวิิจัยั ที่่�ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าสื่่�อมีีผลให้้เด็็กพััฒนาอััตลัักษณ์์
เป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเช่่นกััน แต่่ตามความเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญและข้้อมููลงาน
วิิจััยยุุคหลััง ๆ การที่่�เยาวชนดููสื่่�อที่่�มีีตััวแบบเป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�เป็็นคนดีี
ประสบความสำเร็็จ หรืือน่่าชื่่�นชม อาจมีีผลต่่อการเลีียนแบบพฤติิกรรมในระยะสั้้�น
แต่่เกิิดจากการที่่�อยากเป็็นคนที่่�ดีี ที่่�น่่าชื่่�นชม หรืือมีีความโดดเด่่นเป็็นที่่�รู้้�จัักในหมู่่�เพื่่�อน
ซึ่่�งอาจคาบเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมที่่�สะท้้อนความหลากหลายทางเพศของบุุคคลต้้นแบบใน
สื่่�อ แต่่ไม่่น่า่ จะมีีผลระยะยาวให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอััตลัักษณ์์ทางเพศที่่�ถููกสั่่�งสมมาจาก
การทำงานร่่วมกัันของปััจจััยอื่่�น ๆ อีีกหลายปััจจััยในแต่่ละบุุคคลดัังที่่�กล่่าวมา
จึึงอาจสรุุปได้้ว่่าการชมสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แม้้จะ
เป็็นภาพทางบวกของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ ไม่่น่า่ จะมีีผลให้้เด็็กและเยาวชนเปลี่่�ยน
อััตลัักษณ์์ทางเพศเป็็นผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ หากไม่่ได้้มีีปััจจััยอื่่�น ๆ อีีกหลาย
อย่่างประกอบกัันและทำให้้มีีแนวโน้้มจะพััฒนาอััตลัักษณ์์เช่่นนั้้�นอยู่่�เป็็นทุุนเดิิม
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ผลกระทบต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ผลของการที่่�สื่่�อนำเสนอภาพของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในปััจจุุบันั ซึ่ง่� มัักเป็็น
ภาพเหมารวม ขาดความหลากหลาย และไม่่ตรงกัับความจริิง ส่่งผลต่่อผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศได้้ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม กล่่าวคืือ ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
อาจได้้รัับผลกระทบในเชิิงจิิตวิิทยาเมื่่�อชมสื่่�อดัังกล่่าวเองโดยตรง ในขณะเดีียวกัันก็็อาจ
ได้้รัับผลกระทบของสื่่�อในทางอ้้อม จากการที่่�ผู้้�รัับสารทั่่�วไปรัับสื่่�อดัังกล่่าวแล้้วเกิิด
ความรัังเกีียจเดีียดฉัันท์์และแสดงพฤติิกรรมเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ

ผลกระทบทางตรง
ส่่ วนที่่� 2

งานวิิจััยที่่�ศึึกษาผลกระทบโดยตรงของสื่่�อต่่อความคิิด ความรู้้�สึึก และพฤติิกรรม
ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยัังมีีน้้อย แต่่จากการเสวนากลุ่่�มกัับผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ และการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับจิิตแพทย์์ นัักจิิตวิิทยาคลิินิิก และ
นัักจิิตวิิทยาพััฒนาการ พบว่่า ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมัักได้้รัับผลกระทบทาง
จิิตวิิทยาหลายอย่่างจากการได้้เห็็นภาพตััวแทนของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�ถููกนำ
เสนอในสื่่�อปััจจุุบััน
ตััวอย่่างเช่่น การนำเสนอภาพเหมารวม อาทิิ เป็็นกะเทยหรืือคนข้้ามเพศต้้องตลก
วี้้�ดว้้าย ทำให้้ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศรู้้�สึึกว่่าถููกสัังคมคาดหวัังให้้ต้้องแสดงบทบาท
ตามภาพดัังกล่่าวแม้้ว่่าตััวตนที่่�แท้้จริิงจะไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้้�น ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
บางคน โดยเฉพาะวััยรุ่่�นที่่�ต้้องการการยอมรัับทางสัังคมอาจพยายามแสดงออกตาม
บทบาทที่่�ถููกนำเสนอโดยสื่่�อเหล่่านั้้�น ซึ่่�งนอกจากจะทำให้้รู้้�สึึกอึึดอััดและขััดแย้้งในตนเอง
แล้้ว ยัังทำให้้เกิิดวงจรการตอกย้้ำภาพเหมารวมดัังกล่่าวต่่อไปอีีกด้้วย
ส่่วนการนำเสนอของสื่่�อที่่�มัักมุ่่�งเน้้นปมปััญหาที่่�มีีที่่�มาจากอััตลัักษณ์์หรืือรสนิิยม
ทางเพศ เช่่น ความรััก ความสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่ลงตััว หรืือต้้องปกปิิดไม่่ให้้ใครรู้้� และมัักมีีจุดุ จบ
ที่่�ไม่่สมหวััง ในขณะเดีียวกััน การนำเสนอภาพชีีวิิตด้้านอื่่�น ๆ เช่่น การเรีียน การทำงาน
ความฝััน ความสำเร็็จ ก็็ยัังมีีสััดส่่วนน้้อย และมัักจำกััดอยู่่�เพีียงในบางวงการ ทำให้้ผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศขาดต้้นแบบหรืือไม่่เห็็นโอกาสว่่าตนเองจะประสบความสำเร็็จ
ในด้้านต่่าง ๆ เหล่่านี้้� เช่่น ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเชื่่�อว่่าตนเองยากจะสมหวัังใน
ความรััก จึึงไม่่กล้้าทุ่่�มเทกัับความรัักความสััมพัันธ์์ หรืืออาจไม่่กล้้าฝัันว่่าจะประสบความ

สำเร็็จในสายงานวิิชาชีีพต่่าง ๆ เช่่น แพทย์์ วิิศวกร ทนายความ เพราะไม่่มีีตััวอย่่างผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศที่่�ประสบความสำเร็็จในวงการเหล่่านี้้�ให้้เห็็นในสื่่�อ
การนำเสนอภาพเหมารวมแง่่ลบของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในสื่่�อ ยัังอาจนำ
ไปสู่่�การซึึมซัับเจตคติิทางลบต่่อความหลากหลายทางเพศ (internalized homonegativity)
ซึ่่�งหมายถึึงภาวะที่่�ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศรู้้�สึึกรัังเกีียจ หรืือรู้้�สึึกทางลบ หรืือรู้้�สึึก
ผิิดที่่�ตนเองมีีอัตั ลัักษณ์์เป็็นผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ นำไปสู่่�การนัับถืือตนเองที่่�ต่่ำ เกิิด
ภาวะซึึมเศร้้า และปััญหาสุุขภาพจิิตอื่่�น ๆ ตามมา เช่่น มีีงานวิิจัยั ที่่�พบว่่าการซึึมซัับเจตคติิ
ทางลบต่่อความหลากหลายทางเพศมีีความสััมพัันธ์์กัับการคิิดฆ่่าตััวตาย15
นอกจากนี้้� แม้้จะมีีการนำเสนอภาพทางบวกของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเพิ่่�ม
ขึ้้�น แต่่การนำเสนอภาพทางบวกของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในสื่่�อโดยมัักจำกััดอยู่่�
เพีียงผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�มีีสถานะทางเศรษฐกิิจและสัังคมสููง ทำให้้ผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศที่่�มีีสถานะธรรมดาไม่่มีคี วามโดดเด่่นรู้้�สึึกว่่าสังั คมจะยอมรัับผู้้�มีคี วาม
หลากหลายทางเพศที่่�ประสบความสำเร็็จและสถานะสููงเท่่านั้้�น ไม่่มีีที่่�ยืืนให้้ตนเองที่่�เป็็น
คนธรรมดาทั่่�วไป และยิ่่�งรู้้�สึึกว่่าตนถููกกดดัันให้้ต้อ้ งยอมรัับอััตลัักษณ์์และแสดงพฤติิกรรม
สอดคล้้องกัับภาพเหมารวมที่่�ถููกนำเสนอออกมาในสื่่�อ เช่่น ต้้องเป็็นคนตลก สร้้างสีีสััน
และความสนุุกสนานให้้คนรอบข้้าง เพื่่�อให้้สามารถอยู่่�ในสัังคมได้้ นัักจิิตวิิทยาคลิินิิกที่่�ให้้
สััมภาษณ์์ในการศึึกษานี้้�ได้้ยกตััวอย่่างว่่า ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�เข้้ารับั การบำบััด
ทางจิิตคนหนึ่่�งกล่่าวว่่า ตนเองหน้้าตาธรรมดา ไม่่ร่่ำรวย ไม่่ได้้ดููดีีเหมืือนผู้้�มีีความหลาก
หลายทางเพศที่่�ถููกนำเสนอในสื่่�อ จึึงรู้้�สึึกว่่าสัังคมไม่่มีีที่่�ยืืนให้้คนอย่่างตนเลย
ทั้้�งนี้้� มีีข้อ้ ค้้นพบที่่�น่่าสนใจจากการวิิจัยั ชิ้้น� หนึ่่�งว่่า สำหรัับผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศที่่�ไม่่ค่่อยถููกกล่่าวถึึงในสื่่�อ เช่่น กลุ่่�มเลสเบี้้�ยน รายงานว่่าการได้้รัับชมสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับหญิิงรัักหญิิงมีีส่่วนช่่วยให้้เกิิดความรู้้�สึึกว่่าตััวเองได้้รัับการยอมรัับมากขึ้้�น มีีตััว
ตนในสัังคม เกิิดความมั่่�นใจ รู้้�สึึกว่่ามีีเพื่่�อน มีีคนที่่�เป็็นแบบเดีียวกัันอยู่่�ในสัังคม ช่่วยลด
ความรู้้�สึึกแปลกแยกในสัังคม ได้้เรีียนรู้้�มุมุ มองใหม่่ ๆ และเกิิดความสบายใจในการใช้้ชีวิี ติ
สัังคมมากขึ้้�น และยัังทำให้้กล้้าคิิดกล้้าตััดสิินใจและมีีความพร้้อมที่่�จะเปิิดเผยตััวตนได้้
Priyoth Kittiteerasack, Alicia K. Matthews, Alana Steffen, Colleen Corte,, inda L. McCreary, Wendy Bostwick, 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). 656659.
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ผลกระทบของการนำำ�เสนอภาพผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในสื่่�อปััจจุุ บััน

เร็็วขึ้้�น16 แสดงให้้เห็็นว่่า สื่่�อสามารถมีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ได้้ หากให้้พื้้�นที่่�และให้้การยอมรัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ และนำเสนอภาพของ
ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในแง่่มุมุ ทางบวกและหลากหลายตามความเป็็นจริิงมากขึ้้น�

ผลกระทบทางอ้้อม

ส่่ วนที่่� 2

ส่่วนผลกระทบทางอ้้อมของสื่่�อที่่�นำเสนอภาพเหมารวมและภาพทางลบของผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ จะเกิิดผลกระทบต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศผ่่านการที่่�
ผู้้�รับั สารทั่่�วไปรัับรู้้ภ� าพเหมารวมเหล่่านั้้น� แล้้วทำให้้เกิิดความรัังเกีียจเดีียดฉัันท์์และแสดง
พฤติิกรรมเลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นได้้ในหลายบริิบท
อาทิิ ในครอบครััว การศึึกษา และการทำงาน17
ในบริิบทครอบครััว ผลสำรวจพบว่่าสัังคมไทยยอมรัับผู้้�มีีความหลากหลายทาง
เพศสููง ยกเว้้นเมื่่�อเป็็นคนในครอบครััวตนเองมัักยัังยอมรัับไม่่ได้้ ผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศหลายคนต้้องปกปิิดวิิถีีทางเพศที่่�แท้้จริิงเมื่่�ออยู่่�ที่่�บ้้าน ไม่่เปิิดเผยตััวตนให้้คนใน
ครอบครััวรู้้�ถ้้าไม่่จำเป็็น โดยความรุุนแรงในครอบครััวที่่�เกิิดจากอคติิและการเลืือกปฏิิบััติิ
มีีตั้้�งแต่่การถููกบัังคัับให้้เข้้ารัับการบำบััดเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงอััตลัักษณ์์ทางเพศ บัังคัับให้้
แต่่งกายตามเพศกำเนิิด ให้้ทำกิิจกรรม เรีียนหนัังสืือ หรืือทำงานตามที่่�ครอบครััวต้้องการ
ตลอดจนการล่่วงละเมิิดทางวาจา ร่่างกาย และจิิตใจ ไปจนถึึงถููกไล่่ออกจากบ้้าน
ถููก “เปิิดเผยตััวตน” ต่่อสาธารณชนโดยไม่่ได้้รัับการยิินยอม และถููกทำให้้อัับอายต่่อ
สาธารณะด้้วยการโพสต์์รููปในขณะแต่่งกายเป็็นเพศตรงข้้ามบนเฟซบุ๊๊�ก เป็็นต้้น
ในบริิบทด้้านการศึึกษา ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยต้้องเผชิิญ
ข้้อจำกััดในบริิบทการศึึกษา เช่่น ครอบครััวจำนวนมากไม่่สนัับสนุุนให้้ลููกที่่�เป็็นคนข้้ามเพศ
เรีียนต่่อ บางครอบครััวหยุุดสนัับสนุุนเรื่่�องการศึึกษาหลัังจากที่่�ลููกเปิิดเผยตััวตนทางเพศ
ให้้ทราบ สำหรัับเยาวชนผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�เรีียนต่่อระดัับมหาวิิทยาลััย
มัักไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนให้้เรีียนสาขาวิิชาชีีพที่่�เข้้มข้้นทางวิิชาการ เช่่น การแพทย์์
ปารณีย์ จงรักษ์ และ อนุชา ทีรคานนท์. “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง.”
วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 53. 7. 1. (2557): 53-64.
17
บุษกร สุริยสาร. อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย. โครงการส่งเสริมสิทธิ ความหลากหลาย และความเท่าเทียมใน
โลกของ การทำ�งาน (PRIDE). องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำ�ประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กรุงเทพมหานคร: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. 2557.
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กฎหมาย หรืือวิิศวกรรม เนื่่�องจากคิิดว่่าเด็็กจะไม่่ได้้รับั การยอมรัับในการทำงานดัังกล่่าว
และยัังไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมให้้เรีียนในสาขาศึึกษาศาสตร์์ เนื่่�องจากถููกมองว่่าจะเป็็น
ตััวอย่่างที่่�ไม่่ดีีให้้เด็็ก
นอกจากการไม่่สนัับสนุุนให้้เรีียนสาขาวิิชาบางอย่่างเพราะคิิดว่่าผู้�มี้ คี วามหลากหลาย
ทางเพศจะไม่่ ไ ด้้ รัั บ การยอมรัั บ หากจบออกไปทำงานในอาชีี พ ดัั ง กล่่ า วแล้้ ว ยัั ง มีี
การกีีดกัันเนื่่�องจากความเชื่่�อว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมีีความผิิดปกติิทางจิิตด้้วย
เช่่น มีีรายงานว่่าอาจารย์์มหาวิิทยาลััยในคณะแพทยศาสตร์์กีดี กัันไม่่ให้้นักั ศึึกษาที่่�เป็็นคน
ข้้ามเพศเป็็นศััลยแพทย์์ และแนะนำให้้เรีียนสาขาวิิชาเภสััชศาสตร์์แทน โดยให้้เหตุุผล
ว่่าการเป็็นศััลยแพทย์์จำเป็็นต้้องมีี “ภาวะจิิตปกติิ” และยัังพบว่่านัักศึึกษาที่่�เป็็นคนข้้าม
เพศมัักไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนให้้เรีียนในสาขาวิิชาจิิตวิิทยา เนื่่�องจากถููกมองว่่าเป็็นบุุคคล
“ผิิดปกติิ” ทางจิิต ทั้้�งที่่�ในทางการแพทย์์และจิิตวิิทยา ความหลากหลายทางเพศไม่่ได้้ถููก
จััดว่่าเป็็นความผิิดปกติิทางจิิตแล้้ว
แม้้เมื่่�อได้้เข้้าไปศึึกษาในสถานศึึกษาแล้้ว อคติิและการเลืือกปฏิิบััติิในสถานศึึกษา
ทำให้้เกิิดสภาวะแวดล้้อมที่่�ไม่่เป็็นมิิตรสำหรัับคนข้้ามเพศ เช่่น การถููกรุุมแกล้้ง การล้้อเลีียน
การถููกรุุมทำร้้ายร่่างกาย มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับเครื่่�องแต่่งกายของนัักเรีียนนัักศึึกษาข้้ามเพศ
และเป็็นการตกเป็็นเป้้าที่่�อาจารย์์มักั ทำโทษ ยิ่่�งไปกว่่านั้้น� ส่่วนหนึ่่�งของผู้้เ� ข้้าร่ว่ มวิิจัยั บอก
ว่่าเพศสภาพมีีผลต่่อการขอรัับทุุนการศึึกษาเพราะหากผู้้ไ� ด้้รับั ทุุนเป็็นกะเทยหรืือทอมภาพ
ลัักษณ์์ที่่�ไม่่ดีต่ี อ่ โรงเรีียน อีีกทั้้�งตอนสััมภาษณ์์ทุนุ ก็็มักั มีีแต่่คำถามเกี่่�ยวกัับเพศสภาพเท่่านั้้น�
ในบริิบทการทำงาน ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมัักถููกเลืือกปฏิิบัติั ิ
ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอน การสมััคร โดยเฉพาะงานภาครััฐ จึึงมัักต้้องแสดงออกเหมืือนคนรััก
ต่่างเพศเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการถููกปฏิิเสธการรัับเข้้าทำงาน และปกปิิดเพศวิิถีขี องตนอย่่างน้้อย
ก็็ในระยะเริ่่�มแรกของการทำงาน เพราะการแสดงตััวตนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
ออกมามัักถููกมองว่่าทำลายความน่่าเชื่่�อถืือในบางอาชีีพที่่�มีีสถานะทางสัังคมสููง เช่่น แพทย์์
จิิตแพทย์์ ทนายความ ผู้้�พิพิ ากษา ครูู การแสดงออกว่่าเป็็นผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ
มัักทำให้้ถููกตำหนิิว่่ามีีพฤติิกรรมไม่่เหมาะสม ซึ่่�งมีีผลต่่อการเลื่่�อนตำแหน่่ง ถููกตีีตราว่่า
ไม่่เหมาะที่่�จะเป็็นผู้้�นำ และกระทบต่่อภาพลัักษณ์์องค์์กร
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คนข้้ามเพศมัักถููกกีีดกัันทางอาชีีพมากที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�มีีความหลากหลายทาง
เพศกลุ่่�มอื่่�น ๆ โดยมีีเพีียงไม่่กี่่�อาชีีพที่่�ยอมรัับคนข้้ามเพศ เช่่น การเป็็นนัักแสดงคาบาเรต์์
ช่่างแต่่งหน้้า พนัักงานขายเครื่่�องสำอาง เจ้้าหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์ เป็็นต้้น คนข้้ามเพศที่่�
ยากจนในสัังคมชนบทมัักต้้องทำงานทุุกอย่่างเท่่าที่่�จะหาได้้เพื่่�อเลี้้�ยงชีีวิิต ตั้้�งแต่่รัับงาน
มาทำที่่�บ้้าน ซึ่่�งเป็็นงานในระบบห่่วงโซ่่การผลิิตระดัับล่่างสุุด หรืือแม้้กระทั่่�งเป็็นร่่างทรง
หลายคนต้้องลงเอยด้้วยการขายบริิการทางเพศ
นอกจากการกีีดกัันในการทำงานแล้้ว คนข้้ามเพศ และทอม (เลสเบี้้�ยนที่่�แสดงออก
คล้้ายชาย) มีีความเสี่่�ยงมากที่่�สุุดที่่�จะเผชิิญกัับความรุุนแรงหลายรููปแบบในสถานที่่�ทำงาน
ตั้้�งแต่่ทางวาจา เช่่น การแซว การล้้อเลีียน นิินทา การถามคำถามที่่�ละเมิิดความเป็็น
ส่่วนตััว พููดจาเสีียดสีี เหยีียดหยาม ไปจนถึึงความรุุนแรงทางร่่างกายและทางเพศ เช่่น
การกลั่่�นแกล้้ง การรัังแก การทำร้้ายร่่างกาย รวมถึึงการข่่มขืืน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� งานทบทวนวรรณกรรมวิิจััยอย่่างเป็็นระบบในต่่างประเทศ ยัังแสดงให้้
เห็็นว่่า บริิบททางสัังคมที่่�ไม่่เป็็นมิิตรดัังเช่่นที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น มีีผลกระทบต่่อเนื่่�องทาง
จิิตวิิทยา โดยทำให้้ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ถููกตีีตรา รัังเกีียจ กีีดกััน เลืือกปฏิิบััติิ
เกิิดความรู้้�สึึกว่่าตัวั ตนของตนขััดแย้้งกัับมาตรฐานที่่�สัังคมยอมรัับ ทำให้้มีเี จตคติิต่อ่ ตนเอง
ทางลบ เห็็นคุุณค่่าในตนเองต่่ำลง และนำไปสู่่�การเกิิดปััญหาสุุขภาพจิิตด้้วย18
จากการทบทวนวรรณกรรมวิิจััย การสนทนากลุ่่�ม และการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางจิิตเวชและจิิตวิิทยาที่่�ได้้อภิิปรายมาทั้้�งหมด จะเห็็นว่่าสื่่�อมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม หากหน่่วยงานทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สามารถร่่วมกัันกำกัับดููแลการผลิิตและนำเสนอสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ทางเพศได้้ทำความเข้้าใจผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ลดการตีีตราและเหมารวมลง
ทำให้้สื่่�อมีีวิิวััฒนาการในการนำเสนอภาพผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศไปสู่่�ขั้้�นการให้้
เกีียรติิ (respect) ตามแนวคิิดของ Clark โดยนำเสนอภาพของที่่�สอดคล้้องกัับความเป็็น
จริิง ว่่าผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศก็็คืือมนุุษย์์ไม่่แตกต่่างไปจากคนส่่วนใหญ่่ในสัังคม
ก็็อาจช่่วยเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิคนในสัังคม และเปลี่่�ยนสัังคมให้้เป็็นสภาพแวดล้้อมที่่�มีี
ความเป็็นมิิตรกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ก่่อให้้เกิิดความเท่่าเทีียม และสามารถ
ดึึงศัักยภาพของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�เคยถููกปิิดกั้้น� และมองข้้ามในหลายบริิบท
ออกมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ได้้อย่่างเต็็มที่่�ต่่อสัังคม องค์์กร และประเทศต่่อไป
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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สื่่�อมวลชนโดยทั่่�วไปมีีบทบาทหน้้าที่่�ในการให้้ข่่าวสาร (to inform) ให้้การศึึกษา
(to educate) ให้้ความบัันเทิิง (to entertain) ซึ่่�งเป็็นบทบาทหน้้าที่่�แบบกว้้าง ๆ ต่่อมา
มีีนักั วิิชาการหลายท่่านได้้จำแนกบทบาทหน้้าที่่�ของสื่่�อมวลชนให้้ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้น� โดยระบุุว่า่
สื่่�อมวลชนนั้้�นมีีบทบาทหน้้าที่่�อื่่�น ๆ อีีก1 ดัังนี้้�
หน้้าที่่�ในการสอดส่่องระวัังเกี่่�ยวกัับสภาวะแวดล้้อม (Surveillance) เพราะ
สื่่�อมวลชนเป็็นเสมืือนดวงตาและหููสำหรัับผู้้�ที่่�แสวงหาข้้อมููลประเภทต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับโลก
รอบตััว เป็็นแหล่่งที่่�ผู้้ค� นพึ่่�งพาสื่่�อมวลชนเพื่่�อค้้นหาข่่าวและข้้อมููลสำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิติ
ประจำวััน
หน้้าที่่�ในการเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ (Correlation) ความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้องกัับวิิธีีที่่�
สื่่�อมวลชนนำเสนอข้้อเท็็จจริิงที่่�ผู้้�ชม/ผู้้�ฟัังใช้้ในการมองโลก เนื่่�องจากข้้อมููลที่่�สาธารณชน
ได้้รัับผ่่านสื่่�อมวลชนมัักไม่่เป็็นความจริิงเสมอไป เราจึึงมีีการคััดเลืือก เรีียบเรีียง ตีีความ
ปรัับแต่่ง และวิิพากษ์์วิิจารณ์์ข้้อมููลต่่าง ๆ ในสื่่�อ เพื่่�อเชื่่�อมโยงข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากสื่่�อเข้้ากัับ
เหตุุการณ์์ในสัังคม
หน้้าที่่�ในการปลุุกเร้้าความสนใจ (Sensationalization) สื่่�อมวลชนมีีวิธีิ กี ารนำเสนอ
ข้้อความและภาพเพื่่�อปลุุกเร้้าความสนใจ และดึึงดููดความสนใจของสาธารณชน เช่่น
ใช้้การพาดหััวข่่าว หรืือการใช้้ข้้อความและภาพที่่�หวืือหวาเพื่่�อให้้คนเข้้าใจผิิดและสนใจที่่�
จะติิดตามรายละเอีียดต่่อไป
หน้้าที่่�ในการให้้ความบัันเทิิง (Entertainment) สื่่�อมวลชนทำหน้้าที่่�ให้้ความบัันเทิิง
แก่่ผู้้�ชม หรืือจััดพื้้�นที่่�ให้้ผู้้�ชมได้้ค้้นหาความบัันเทิิง เช่่น การชมการแสดงละครหรืือดนตรีี
ทางโทรทััศน์์ รวมทั้้�งรายการประเภทอื่่�น ๆ เช่่น กีีฬา เกมโชว์์ เป็็นต้้น
หน้้าที่่�ในการถ่่ายทอดมรดกทางสัังคม (Transmission) การทำงานของสื่่�อมวลชน
ด้้ า นการถ่่ า ยทอดมรดกทางวัั ฒ นธรรมเกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ การส่่ ง ผ่่ า นค่่ านิิ ย ม กฎเกณฑ์์
บรรทััดฐาน และวิิธีีการปฏิิบััติิต่่าง ๆ ต่่อสาธารณชนจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น

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.
1
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หน้้าที่่�ในการระดมกำลััง (Mobilization) การระดมกำลัังเกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�ของ
การสื่่�อสารมวลชนที่่�สามารถนำมาใช้้เพื่่�อให้้โอกาสแก่่สาธารณชนในการมีีส่่วนร่่วมใน
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น การรัับชมการถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันกีีฬาที่่�มีีความสำคััญ หรืือ
การติิดตามการรายงานสถานการณ์์สำคััญที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม
หน้้าที่่�ในการตรวจสอบความถููกต้้อง (Validation) การตรวจสอบความถููกต้้อง
เกี่่�ยวข้้องกัับการทำงานของสื่่�อมวลชนในการตรวจสอบสถานะและบรรทััดฐานบาง
อย่่าง เช่่น บุุคคล องค์์กร ผลิิตภััณฑ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการตรวจสอบในประเด็็นที่่�มีี
ผลกระทบต่่อสัังคมส่่วนรวม

ที่่�มา: https://courses.lumenlearning.com

ภายใต้้แนวคิิดของทฤษฎีีหน้้าที่่�นิิยม มีีการเปรีียบเทีียบสื่่�อมวลชนเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
โครงสร้้างของระบบสัังคมใหญ่่ที่่�มีหี น้้าที่่�เสมืือนกัับอวััยวะหนึ่่�งในร่่างกาย จึึงต้้องทำหน้้าที่่�
รัักษาสมดุุลของร่่างกายหรืือโครงสร้้างของสัังคม สื่่�อมวลชนจึึงทำหน้้าที่่�เป็็นตััวเชื่่�อมเพื่่�อ
ทำให้้เกิิดการรวมตััวกัันของทุุกส่่วนในสัังคม เพื่่�อความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน อย่่างไร
ก็็ตาม ปััจจุุบัันนี้้� แนวคิิดที่่�ว่่าสื่่�อมวลชนมีีบทบาทหน้้าที่่�ในการให้้ข่่าวสาร (to inform)
ให้้ความรู้้�หรืือการศึึกษา (to educate) รณรงค์์หรืือชัักจููงโน้้มน้้าว (to persuade) และ
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ให้้ความบัันเทิิง (to entertain) ดููจะไม่่เพีียงพออีีกต่่อไป เพราะบรรทััดฐาน (norm) หรืือ
ความคาดหวัังของคนในสัังคมที่่�มีีต่่อการทำหน้้าที่่�ของสื่่�อมวลชนนั้้�น มีีความซัับซ้้อน
มากขึ้้�น และเกี่่�ยวข้้องกัับปััจจััยหลายประการ ทั้้�งในระดัับโครงสร้้าง (structure)
และระดัับการทำงาน (operation) ของสื่่�อมวลชนเอง
ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ LGBTIQ+ นั้้�น จะเห็็นได้้ว่าสื่่�
่ อมวลชนมีีการนำเสนอข้้อมููล
ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับ LGBTIQ+ โดยผ่่านการให้้ความบัันเทิิง (entertainment) เป็็นส่่วนใหญ่่
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผ่่านสื่่�อโทรทััศน์์ นอกจากนั้้�น ยัังพบว่่าสื่่�อส่่วนใหญ่่ยัังทำหน้้าที่่�ใน
การปลุุกเร้้าความสนใจ (sensationalization) เพื่่�อดึึงดููดความสนใจของผู้้�ชมต่่อความ
เป็็นตััวตนหรืือเพศสภาพของ LGBTIQ+ เช่่น ใช้้การพาดหััวข่่าวโดยเน้้นเพศสภาพของ
กลุ่่�ม LGBTIQ+ หรืือการใช้้ข้้อความและภาพที่่�หวืือหวาเกี่่�ยวกัับ LGBTIQ+ เพื่่�อให้้คน
สนใจที่่�จะติิดตามเนื้้�อหาต่่อไป ทั้้�ง ๆ ที่่�ไม่่มีีประเด็็นสำคััญที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ

ที่่�มา: https://www.gr8ambitionz.com/2017/03/essay-role-of-media-in-generating-public-opinion.html

อย่่างไรก็็ตาม ในอีีกมุุมมองหนึ่่�งของการทำหน้้าที่่�ของสื่่�อ ก็็ยัังมีีแนวคิิดที่่�สำคััญ
ซึ่่�งไม่่ควรถููกละเลย คืือหลัักการพหุุนิิยมของสื่่�อ (Media pluralism)2 ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�มีี
ความหมายกว้้างเพราะเกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นต่่าง ๆ มากมาย ซึ่่�งนำไปสู่่�การกำกัับดููแลเชิิง
เนื้้�อหา (content regulation) และการกำกัับดููแลเชิิงโครงสร้้าง (structural regulation)
เพื่่�อให้้สื่่�อได้้ทำหน้้าที่่�อย่่างหลากหลายได้้ตามบทบาทหน้้าที่่� ซึ่่�งแต่่ละประเทศก็็มีีทั้้�ง
ลัักษณะและรููปแบบที่่�เหมืือนกัันและแตกต่่างกััน ซึ่่�งในด้้านเนื้้�อหานั้้�น สื่่�อควรมีีบทบาท
หน้้าที่่�นำเสนอเนื้้�อหาในประเด็็นต่่าง ๆ อย่่างหลากหลาย รวมทั้้�งความหลากหลายทาง
เพศ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�สำคััญและเป็็นหลัักประกัันความเสมอภาคในสัังคมอีีกรููปแบบหนึ่่�ง โดย
มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิงานและจริิยธรรมของสื่่�อเป็็นกรอบกำกัับและกำหนดทิิศทาง
เนื่่�องจากวิิวััฒนาการและศัักยภาพของเทคโนโลยีียุุคใหม่่และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จากผู้้�ฟััง/ผู้้�ชมที่่�เป็็นฝ่่ายรัับสื่่�อกลัับเป็็นฝ่่ายรุุกที่่�มีีสิิทธิิแสวงหาข้้อมููล
ข่่าวสารตามความสนใจของตนเอง ดัังนั้้�น อิิทธิิพลของสื่่�อในยุุคภููมิิทััศน์์สื่่�อใหม่่นี้้�อาจ
เปลี่่�ยนแปลงไปตามปััจจััยที่่�เกิิดขึ้้น� ถ้้าเรามองในมิิติที่่�ว่
ิ า่ ปััจจุุบันั นี้้�มีสื่่�ี อรููปแบบใหม่่เกิิดขึ้้น�
อย่่างหลากหลาย สื่่�อมวลชนอาจไม่่มีีอิิทธิิพลมากมายมหาศาลเหมืือนในยุุคเดิิมอีีกต่่อไป
แต่่เราคงปฏิิเสธไม่่ได้้ว่าสื่่�
่ อสัังคมออนไลน์์หรืือโซเชีียลมีีเดีียในปััจจุุบันั สามารถสร้้างกระแส
และบางครั้้�งก็็สร้้างอิิทธิิพลต่่อสัังคมได้้อย่่างรุุนแรงทีีเดีียว และแม้้ว่่าสื่่�ออาจมิิใช่่สิ่่�งที่่�
สะท้้อนความเป็็นจริิงของสัังคมทั้้�งหมด แต่่การที่่�สื่่�อทำหน้้าที่่�เป็็นตััวกลางโดยผ่่าน
กระบวนการคััดสรร ประกอบสร้้าง และการผููกยึึดกัับความหมายของสิ่่�งที่่�นำเสนอไป
ยัังผู้้�ชม/ผู้้�ฟััง ทำให้้สื่่�อมีีอิิทธิิพลต่่อผู้้�บริิโภคในการรัับรู้้�และสามารถปลููกฝัังทััศนคติิ
และค่่านิิยมในด้้านต่่าง ๆ รวมทั้้�งการนำเสนอเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศในประเด็็ น ที่่�อ่่ อ นไหว ซึ่่� ง สัั ง คมบางส่่ ว นมีี ค วามกัั ง วลว่่ าสื่่� ออาจถ่่ า ยทอด
อิิทธิิพลไปกลุ่่�มเด็็กและวััยรุ่่�นได้้ จึึงควรมีีการกำหนดมาตรฐานการปฏิิบััติิงานหรืือ
กรอบจริิยธรรมของสื่่�อมวลชนในการนำเสนอประเด็็นอ่่อนไหวทางเพศไว้้เพื่่�อป้้องกััน
อิิ ท ธิิ พ ลที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ ข องสื่่�อที่่�อาจเกิิ ด ขึ้้� น ได้้ ส ำหรัั บ ผู้้�รัับ สารบางกลุ่่�ม ซึ่่� ง แต่่ ล ะ
ประเทศก็็ได้้มีีแนวทางและมาตรการที่่�แตกต่่างกัันสำหรัับเรื่่�องนี้้� ดัังจะเห็็นได้้จาก
กรณีีศึึกษาในต่่างประเทศที่่�คณะผู้้�วิิจััยได้้นำเสนอไว้้ในส่่วนที่่� 4 ต่่อไป
Leuven, K. U. (2009). Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States – Towards 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.
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4.1 LGBTIQ+ ในสื่่�อและกรณีีศึึกษา

ส่่ วนที่่� 4

• ประเทศไทย
ช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา การผลิิตสื่่�อบัันเทิิงที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับกลุ่่�ม LGBTIQ+ ได้้เกิิด
ขึ้้น� มากมายและแพร่่หลายอย่่างต่่อเนื่่�อง และได้้รับั ความนิิยมอย่่างมากทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ จากเดิิมที่่�สื่่�อบัันเทิิงประเภทนี้้�เป็็นเพีียงวััฒนธรรมกระแสรอง กลัับกลายเป็็น
ก้้าวสู่่�หนึ่่�งในวััฒนธรรมมวลชน (Pop Culture) อย่่างเต็็มรููปแบบ สัังเกตได้้จากเรตติ้้�ง
โทรทััศน์์และยอดการรัับชมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ที่่�พุ่่�งสููงมากถึึงหลัักร้้อยล้้านวิิว โดย
เฉพาะนิิ ย ายและละครชุุ ด เกี่่�ยวกัั บ ความรัั ก ระหว่่ า งผู้้� ช ายกัั บ ผู้้� ช ายหรืื อ ที่่�รู้้�จัั ก กัั น ใน
นาม Boys’Love หรืือซีีรีีส์์วาย ซึ่่�งเป็็นวััฒนธรรมที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลมาจากประเทศญี่่�ปุ่่�น
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเติิบโตของซีีรีีส์์วายในประเทศไทยส่่วนหนึ่่�งอาจมาจาก
เนื้้�อหาของเรื่่�องที่่�ทำให้้ผู้้�ชมสามารถเข้้าถึึงได้้ในวงกว้้าง บวกกัับนัักแสดงในเรื่่�องที่่�มีี
หน้้าตาดีีถููกใจคนทั่่�วไป มีีฐานแฟนคลัับที่่�หนาแน่่น และกระแสที่่�ขายได้้ในยุุคปััจจุุบันั นี้้� เช่่น
คู่่�จิ้้�น’ จึึงส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันกัันระหว่่างกลุ่่�มผู้้�ผลิิตสื่่�อในประเทศซึ่่�งประเทศไทยเป็็น
ประเทศที่่�ผลิิต Boy’s Love story หรืือซีีรีีส์์วายมากที่่�สุุดในเอเชีีย มีีจำนวนถึึง 40 เรื่่�อง
ในเวลา 2 ปีี มีียอดการชมซีีรีีส์์วายในแอปพลิิเคชััน LINE TV ที่่�สููงเกิินกว่่า 600 ล้้านวิิว
ซึ่่�งสวนทางกัับละครกระแสหลัักที่่�เรตติ้้�งน้้อยลงกว่่าร้้อยละ 40 อีีกทั้้�งสามารถต่่อยอด
ธุุรกิิจอื่่�น ๆ ของไลน์์ให้้มููลค่่าสููงขึ้้�น ดัังนั้้�นเมื่่�อพิิจารณาในเชิิงของธุุรกิิจ กลุ่่�มผู้้�ผลิิตสื่่�อและ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องจึึงได้้ประโยชน์์จากการผลิิตสื่่�อบัันเทิิงที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับกลุ่่�ม LGBTIQ+
เป็็นเม็็ดเงิินมหาศาลในปััจจุุบััน1
ประเทศไทยมีีการเปิิดกว้้างสำหรัับบทบาทของ LGBTIQ+ ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ มาเป็็น
เวลานานมากแล้้ว สัังคมไทยมีีความเข้้าใจเรื่่�องความหลากหลายทางเพศมากกว่่าหลาย ๆ
ประเทศในภููมิิภาคเดีียวกััน มีีกลุ่่�มภาคเอกชนที่่�ทำการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อส่่งเสริิมสนัับสนุุน
โอกาสสำหรัับกลุ่่�มคน LGBTIQ+ แต่่ในส่่วนของภาครััฐยัังไม่่มีีความชััดเจนเพีียงพอ
อย่่างไรก็็ตาม สภาการสื่่�อมวลชนแห่่งชาติิได้้จัดั ทำแนวปฏิิบัติั สิ ภาการสื่่�อมวลชนแห่่งชาติิ
เรื่่�องการเสนอข่่าว ความคิิดเห็็น และภาพเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ.
2564 ขึ้้�นมาแล้้ว นัับว่่าเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�อาจนำไปสู่่�การพััฒนาในวงกว้้างต่่อไป
YSDA, “Pop culture in Thailand and LGBTQ,” Retrieved on May 1, 2021 from https://ysdathailand.org/
index. php?home=blog-detail&id=4..
1

• สหรััฐอเมริิกา
ชุุมชน LGBTIQ+ ในประเทศสหรััฐอเมริิกาได้้ก้้าวไกลไปสู่่�การยอมรัับมากขึ้้�นนัับ
ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2001 ทั้้�งในจอและนอกจอ โดยรวมแล้้วการเป็็นตััวแทนของคน LGBTIQ+
ได้้มีีการปรัับปรุุงตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2001 ด้้วยการมีีตััวละครมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งตััว
ละครรัักสองเพศ (bisexual) และบุุคคลข้้ามเพศ (transgender) ซึ่่�งไม่่เคยมีีตััวตน
ใน ค.ศ. 2001 เห็็นได้้จากการนำเสนอความตลกขบขัันที่่�เปลี่่�ยนแนวไป โดยยอมให้้
ตััวละคร LGBTIQ+ มีีการแสดงความรัักกัันได้้มากขึ้้�นในภาพรวม
การเพิ่่�มขึ้้�นของโทรทััศน์์บนเว็็บ สตรีีมมิ่่�ง และเครืือข่่ายความบัันเทิิงอื่่�น ๆ ส่่งผล
ทำให้้การนำเสนอภาพ LGBTIQ+ ผ่่านสื่่�อพบได้้ง่่ายขึ้้�น แต่่การนำเสนอภาพตััวแทนของ
LGBTIQ+ ในประเทศสหรััฐอเมริิกาผ่่านสื่่�อยัังถืือว่่ามีีสััดส่่วนที่่�น้้อย แต่่ก็็มีีพััฒนาการที่่�
เกิิดขึ้้�นอย่่างช้้า ๆ ในระยะเวลาที่่�ผ่่านมา เริ่่�มต้้นจากรายการเล็็ก ๆ ที่่�มีีการเปิิดเผย
อััตลัักษณ์์ของผู้้�ที่่�ไม่่นิิยามเพศ (queer) และปััจจุุบัันนี้้�มีีรายการประเภทซิิทคอม ละคร
และทุุกอย่่างที่่�ได้้มีีการขยายการนำเสนอภาพตััวแทนของ LGBTIQ+ มากขึ้้�นเพื่่�อสิิทธิิใน
การแสดงออกของพวกตน แต่่การเดิินบนเส้้นทางดัังกล่่าวก็็ไม่่ได้้สำเร็็จเพีียงข้้ามคืืน
และยัังมีีหนทางข้้างหน้้าอีีกยาวไกล
องค์์กรภาคเอกชนในประเทศสหรััฐอเมริิกา ชื่่�อ Gay & Lesbian Alliance Against
Defamation (GLAAD) ได้้จััดทำแนวทางปฏิิบััติิงานสำหรัับสื่่�อ2 ไว้้เมื่่�อค.ศ. 2016
เพื่่�อให้้สื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการรายงานข่่าวของนัักข่่าวกระแสหลัักและผู้้�สร้้างสรรค์์สื่่�อ
บัันเทิิงทั้้�งหลายเกี่่�ยวกัับบุุคคลข้้ามเพศ (Transgender) ซึ่ง่� มีีสาระสำคััญว่่าการเขีียนเกี่่�ยว
กัับบุุคคลข้้ามเพศมีีหลัักการบางประการที่่�ผู้้ผ� ลิิตสื่่�อควรระมััดระวััง นอกจากนั้้�น GLAAD
(2016) ยัังจััดทำแนวทางสำหรัับการรายงานข่่าวเกี่่�ยวกัับชุุมชนไบเซ็็กชวล3 เพื่่�อให้้สื่่�อใช้้
เป็็นแนวทางในการรายงานข่่าวอย่่างเหมาะสมเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�เป็็นไบเซ็็กชวล (bisexual
people)

2
3

GLAAD. GLAAD’s Media Reference Guide. 2016.
GLAAD. Reporting on the Bisexual Community: A guide for journalists. April 2016.
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• สหราชอาณาจัักร
ในช่่วง 50 ปีีที่่�ผ่่านมา การนำเสนอภาพ LGBTIQ+ ผ่่านสื่่�อในประเทศสหราช
อาณาจัักรมีีความเปิิดกว้้างมากขึ้้น� ซึ่ง่� นัับว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�น่่ายินิ ดีี เพราะทำให้้เกิิดการผ่่อนคลาย
จากความเป็็นปทััสถานในการชื่่�นชอบเพศตรงข้้ามที่่�เราพบเห็็นทั่่�วไปในวััฒนธรรมสมััย
นิิยมส่่วนใหญ่่ การเปลี่่�ยนแปลงนี้้�มิใิ ช่่เป็็นการลดทอนความต้้องการที่่�จะบอกเล่่าเรื่่�องความ
รัักเพศตรงข้้าม หรืือจะส่่งเสริิมพลัังอำนาจของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ แต่่เป็็น
การเรีียกร้้องแนวโน้้มในปััจจุุบันั เพื่่�อไม่่ให้้ตัวั ตนของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศสููญหาย
ไปในวััฒนธรรมสมััยนิิยม การนำเสนอภาพผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศจึึงเป็็นเรื่่�องสำคััญ
สำหรัับกลุ่่�มชุุมชนพวกเขาและสำหรัับทุุก ๆ คนในสัังคมไปพร้้อมกััน
ในสหราชอาณาจัั ก ร มีี ก ารหยิิ บ ยกปัั ญ หาความไม่่ เ ท่่ า เทีี ย มกัั น เกี่่�ยวกัั บ
การแสดงออกถึึงเพศสภาพที่่�หลากหลายมาเป็็นเวลาหลายสิิบปีี และมีีความพยายาม
เรีียกร้้องให้้มีีการแสดงความเท่่าเทีียมผ่่านสื่่�อวิิทยุุและโทรทััศน์์ในการเปิิดโอกาสใน
การทำงานทั้้�งเบื้้�องหน้้าและเบื้้�องหลััง และใน ค.ศ. 2020 BBC ได้้ผลิิตเนื้้�อหาที่่�ออกแบบ
มาเพื่่�อนำเสนอการเป็็นตััวแทนและการแสดงภาพของผู้้�คน สถานที่่� และชุุมชนต่่าง ๆ
ในหลายกลุ่่�ม ในซีีรีีส์์ต่่าง ๆ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า BBC ได้้แสดงความเป็็นตััวแทนของชุุมชน
และนำเสนอประสบการณ์์ที่่�หลากหลายในเนื้้�อหาที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นหรืือออกอากาศในช่่วง
ค.ศ. 2019 ถึึง ค.ศ. 2020 ที่่�ผ่่านมา และ BBC ยัังสามารถนำเสนอตััวละครบนหน้้าจอ
โทรทััศน์์ โดยมีีบทบาทของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�รัับบทนำบนหน้้าจอถึึงร้้อยละ84
นัับตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2016 Ofcom ได้้จััดทำรายงานการศึึกษาความเท่่าเทีียมกัันในงาน
วิิทยุุโทรทััศน์์ต่อ่ เนื่่�องกัันถึึง 5 ปีี และพบว่่าสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่าง
รวดเร็็ว ในส่่วนของรายงานความหลากหลายและโอกาสอัันเท่่าเทีียมในงานวิิทยุุและ
โทรทััศน์์ในสหราชอาณาจัักรในรอบ 5 ปีี5 ได้้พบว่่า ช่่องว่่างของความเท่่าเทีียม
ด้้านรสนิิยมทางเพศในการทำงานในอุุตสาหกรรมวิิทยุุในสหราชอาณาจัักรลดลงร้้อยละ
19 แต่่เมื่่�อมองถึึงมาตรการที่่�ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในการทำงานด้้านวิิทยุุโทรทััศน์์
กลัับพบว่่า การเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงบวกที่่�เกิิดขึ้้�นดููเหมืือนจะไม่่ได้้เกิิดจากการริิเริ่่�มของ
ผู้้ป� ระกอบการวิิทยุุและโทรทััศน์์ แต่่การเปลี่่�ยนแปลงส่่วนใหญ่่ในชุุมชนผู้้�มีคี วามหลากหลาย
Ofcom’s Annual Report on the BBC 2019/20
Ofcom (September 29, 2021). Five-year review: Diversity and equal opportunities in UK broadcasting Diversity and equal opportunities in broadcasting.
4

5

ทางเพศนั้้�น มัักเป็็นการขัับเคลื่่�อนโดยเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานเอง
Ofcom ได้้มีีกฎหมายเกี่่�ยวกัับวิิทยุุและโทรทััศน์์ซึ่่�งกำหนดมาตรฐานสำหรัับเนื้้�อหา
รายการ เพื่่�อเป็็นการปกป้้องคุ้้�มครองสาธารณชนมิิให้้เป็็นอัันตรายจากเนื้้�อหารายการที่่�
ไม่่เหมาะสม โดยในหมวดที่่� 2 ว่่าด้้วยเนื้้�อหาที่่�เป็็นอัันตรายและรบกวนจิิตใจ ซึ่่�งผู้้�ผลิิต
รายการพึึงระมััดระวัังในการนำเสนอภาพและภาษาที่่�อาจรบกวนจิิตใจผู้้�ฟังั /ผู้้ช� มบางกลุ่่�ม
รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ6
BBC สื่่�อสาธารณะในประเทศสหราชอาณาจัักรซึ่่�งมีีแนวทางการปฏิิบััติิงานอัันมีี
มาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับและเชื่่�อถืือขององค์์กรสื่่�อส่่วนใหญ่่ ได้้มีีการจััดทำแนวปฏิิบััติิใน
การทำงาน โดยแบ่่งเป็็น 18 ด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับการทำงานของ BBC และในส่่วนที่่� 8 ซึ่่�งว่่า
ด้้วยแนวทางการรายงานข่่าวอาชญากรรมและพฤติิกรรมต่่อต้้านสัังคม และรวมถึึง
การห้้ามเนื้้�อหาเชิิงประทุุษวาจา (Hate Speech) ซึ่่�งหมายรวมถึึงการปลุุกเร้้าให้้มีี
ความเกลีียดชัังด้้านรสนิิยมทางเพศด้้วย7
ในสหราชอาณาจัักรนั้้�น มีีความเคลื่่�อนไหวจากกลุ่่�มและองค์์กรเอกชนเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างชััดเจน ซึ่่�งทำให้้มีีการผลัักดัันไปถึึงองค์์กรสื่่�อต่่าง ๆ ในการนำเสนอ
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศด้้วย ตััวอย่่างเช่่น องค์์กรที่่�มีีชื่่�อว่่า
“Equity” ซึ่่�งเป็็นการรวมตััวของสหภาพนัักแสดงและผู้้�ปฏิิบััติิงานเชิิงสร้้างสรรค์์มากกว่่า
47,000 คน เพื่่�อร่่วมกัันต่่อสู้้เ� พื่่�อข้้อกำหนดและเงื่่�อนไขที่่�ยุุติธิ รรมในสถานที่่�ทำงาน8 องค์์กร
นี้้� มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่�อนำเอาผู้้� เ ชี่่�ยวชาญด้้ า นความบัั น เทิิ ง มารวมกัั น และสะท้้ อ น
ความต้้องการของพวกเขาในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม
กฎระเบีียบด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่�ดีีขึ้้�น หรืือการสร้้างโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน
สำหรัับทุุกคน ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านชนชั้้�น อายุุ ความทุุพพลภาพ เชื้้�อชาติิ ศาสนาและ
ความเชื่่�อ ฯลฯ รวมทั้้�งเรื่่�องเพศและรสนิิยมทางเพศ

6
7
8

Ofcom Broadcasting Code, Section 2, 2020)
BBC Editorial Guidelines. Section 8: Reporting Crime and Anti-social Behaviour.
Equity. Guidelines for Entertainment Professionals Working with LGBT+ Performers. 2019.
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• สาธารณรััฐเกาหลีี
เมื่่�อไม่่กี่่�ปีีมานี้้� การนำเสนอภาพของตััวละคร LGBTIQ+ ในละครโทรทััศน์์ของ
สาธารณรััฐเกาหลีี (เกาหลีีใต้้) มีีวิิวััฒนาการมากขึ้้�น โดยจะเห็็นได้้จากการเพิ่่�มขึ้้�นของตััว
ละคร LGBTIQ+ ที่่�มารัับบทนำในซีีรีีส์์หลาย ๆ เรื่่�อง แสดงให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
การยอมรัับจากเมื่่�อก่่อนที่่�มองเห็็นตััวละครแบบนี้้�เป็็นสิ่่�งต้้องห้้ามในอุุตสาหกรรมบัันเทิิง
ของเกาหลีีใต้้ และเป็็นสััญญาณที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเกาหลีีใต้้เริ่่�มเปิิดกว้้างมากขึ้้น� ในอดีีตนั้้�น
ตััวละครในบท LGBTIQ+ แทบจะไม่่ได้้มีีบทเด่่นมากเกิิน 3 ตอนที่่�ออกอากาศ ส่่วนใหญ่่
จะรัับบทรัักไม่่สมหวัังหรืือเป็็นตััวรองที่่�ช่่วยพระเอกในการตามหาความรััก
เมื่่�อไม่่กี่่�ปีีมานี้้� ซีีรีีส์์วายจากประเทศเกาหลีีใต้้ได้้ถููกนำมาฉายผ่่านระบบออนไลน์์ใน
ประเทศไทยและก็็กลายมาเป็็นที่่�นิิยมอย่่างมาก จึึงถืือเป็็นก้้าวแรกและก้้าวสำคััญของ
เกาหลีีใต้้ที่่�กำลัังจะฝ่่าการปิิดกั้้น� คอนเทนต์์วายออกมา แม้้ว่า่ ละครโทรทััศน์์ของเกาหลีีใต้้
จะประสบความสำเร็็จไปทั่่�วโลก สามารถสร้้างตััวละครที่่�น่่าสนใจและโครงเรื่่�องที่่�สะเทืือน
อารมณ์์จนเป็็นที่่�สนใจของผู้้ช� มทั่่�วโลก แต่่การนำเสนอภาพจำของคนที่่�มีีความหลากหลาย
ทางเพศก็็ยัังห่่างไกลจากคำว่่าสมบููรณ์์แบบ ความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางเพศและภาพจำที่่�
ถููกนำเสนอถึึงความไม่่เท่่าเทีียมดัังกล่่าวยัังมีีอยู่่�มากมาย แต่่ก็็มีีแนวโน้้มที่่�จะดีีขึ้้�นเมื่่�อ
เกาหลีีใต้้เปิิดกว้้างมากขึ้้�นและละครเกาหลีี (K-dramas) มีีบทบาทสำคััญในการกำหนด
ค่่านิิยมและเปลี่่�ยนแปลงบทสนทนาในเรื่่�องผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ทั้้�งนี้้� ปััจจััย
สำคััญเกิิดจากทััศนคติิของคนส่่วนใหญ่่ในเกาหลีีใต้้นั่่�นเองที่่�ยัังไม่่เปิิดรัับเนื้้�อหา LGBTIQ+
ได้้มากพอ จนนำไปสู่่�การต่่อต้้านจากกลุ่่�มผู้้�ปกครอง กลุ่่�มศาสนา และกลุ่่�มอนุุรัักษ์์ต่่าง ๆ
มาเป็็นเวลานาน เพราะเกรงว่่าคอนเทนต์์เหล่่านั้้น� อาจเป็็นตััวอย่่างที่่�ไม่่ดีใี ห้้กับั เยาวชนได้้9
ในขณะนี้้� ประเทศเกาหลีีใต้้กำลัังมีีการร่่างพระราชบััญญััติิต่่อต้้านการเลืือกปฏิิบััติิ
(Anti-discrimination Act) 4 ฉบัับ ซึ่่�งพระราชบััญญััติินี้้�จะช่่วยคุ้้�มครองรสนิิยมและ
อััตลัักษณ์์ทางเพศ รวมถึึงการเอาผิิดคนที่่�เลืือกปฏิิบััติิทางเพศได้้อีีกด้้วย

ปวรพล รุ่งรจนา, “ทำ�ไมคนเกาหลี ใต้ส่วนใหญ่ถึงยังไม่ยอมรับเกย์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564, จาก https://
adaymagazine.com/korea-why-gays-not-accepted-in-korea.
9

• สาธารณรััฐประชาชนจีีน
นัับแต่่อดีีตที่่�ผ่่านมา เรื่่�องรัักร่่วมเพศ (homosexuality) ถืือว่่าไม่่เป็็นสิ่่�งที่่�ยอมรัับ
ในประเทศจีีน โดยมีีการตีีตราว่่าพวกรัักร่่วมเพศเป็็นชนกลุ่่�มน้้อยที่่�ถููกมองว่่าผิิดปกติิและ
สกปรก (abnormal and dirty) ดัังนั้้�น สื่่�อจึึงมีีการเซนเซอร์์เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ LGBTIQ+
ในประเทศจีีนอย่่างเคร่่งครััด ปััจจุุบันั นี้้�ชุมุ ชน LGBTIQ+ ในประเทศจีีนมีีสัดั ส่่วนประมาณ
ร้้อยละ 3-4 ของประชากรผู้้ใ� หญ่่ทั้้ง� หมด ดัังนั้้�น การขาดภาพที่่�นำเสนอในสื่่�อกระแสหลััก
จึึงนำไปสู่่�การกดทัับที่่�หนัักขึ้้�นเรื่่�อย ๆ สิ่่�งที่่�ทำให้้การเป็็น LGBTIQ+ เป็็นสิ่่�งที่่�น่่าอัับอาย
ในสัังคมจีีนนั้้�น เกิิดจากการที่่�ผู้้�ชายจีีนถููกกำหนดให้้เป็็นผู้้�สืืบสกุุล การเบี่่�ยงเบนทางเพศ
จึึงทำให้้ตระกููลได้้รัับความเสื่่�อมเสีีย10
ภาพยนตร์์ ที่่�มีี เ นื้้� อ หาเกี่่�ยวกัั บ ความอ่่ อ นไหวทางเพศจำนวนหลายเรื่่�องจาก
ต่่างประเทศไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ฉายได้้ในประเทศจีีน ใน ค.ศ. 1997 รััฐบาลจีีนได้้ยกเลิิก
กฎหมายการห้้ามรัักร่่วมเพศ และต่่อมาอีีก 4 ปีี การมีีรัักร่่วมเพศก็็ถููกถอดออกจาก
รายการที่่�เป็็นอาการป่่วยทางจิิต ส่่วนหนึ่่�งของความเปลี่่�ยนแปลงนี้้�อาจเกิิดจากการยอมรัับ
ของคนหนุ่่�มสาวที่่�มีีต่อ่ ชุุมชนผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศกัันมากขึ้้น� แต่่อย่่างไรก็็ตาม สื่่�อ
ในประเทศจีีนยัังคงนำเสนอภาพรัักร่่วมเพศว่่าเป็็นความผิิดบาปเช่่นเดิิม
ปััจจุุบันั นี้้� ประเทศจีีนยัังไม่่มีคี วามชััดเจนในสถานภาพของผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศ ชุุมชน LGBTIQ+ ไม่่ได้้ถููกรัับรองว่่าถููกกฎหมายหรืือผิิดกฎหมาย ยัังไม่่มีีแนวทางที่่�
ชััดเจนให้้ปฏิิบัติั ติ ามเกี่่�ยวกัับการนำเสนอเนื้้�อหารายการผ่่านสื่่�อเกี่่�ยวกัับการมีีรักั ร่่วมเพศ
ดัั ง นั้้� น ผู้้� ส ร้้ า งสรรค์์ เ นื้้� อ หาจึึงต้้ อ งอยู่่�ในสภาวะที่่�ต้้ อ งทำงานด้้ ว ยความระมัั ด ระวัั ง
สื่่�อโทรทััศน์์และแพลตฟอร์์มสตรีีมมิ่่�งในประเทศจีีนยัังคงห้้ามการเผยแพร่่เนื้้�อหาการรััก
เพศเดีียวกััน การนำเสนอภาพตััวแทนของ LGBTIQ+ ไม่่สามารถออกอากาศหรืือเผยแพร่่
ผ่่านสื่่�อได้้ ไม่่ว่่าจะในโรงภาพยนตร์์หรืือในงานรื่่�นเริิงต่่าง ๆ11

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.
10
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• เครืือรััฐออสเตรเลีีย
ในอดีีต การนำเสนอภาพผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�ปรากฏผ่่านสื่่�อโทรทััศน์์ใน
เครืือรััฐออสเตรเลีีย (ออสเตรเลีีย) นั้้�นพบได้้น้้อยครั้้�ง ในทศวรรษที่่� 1970s มีีการนำ
เสนอภาพตััวละครชายรัักชายส่่วนใหญ่่ผ่่านละครเกี่่�ยวกัับผู้้�พิิทัักษ์์สัันติิราษฎร์์ ทศวรรษ
ที่่� 1980s และ 1990s จะนำเสนอภาพตััวละครชายรัักร่่วมเพศส่่วนใหญ่่ในแก่่นของเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแพทย์์ เพราะกระแสสัังคมหัันเหความสนใจจากประเด็็นความถููกต้้อง
ตามกฎหมายของกลุ่่�มรัักร่่วมเพศมาเป็็นสภาวะวิิกฤตของ HIV/AIDS เมื่่�อก้้าวเข้้าสู่่� ค.ศ.
2000 โทรทััศน์์ในประเทศออสเตรเลีียมีีความพยายามที่่�จะนำเสนออััตลัักษณ์์ของผู้้�ที่่�เปิิด
กว้้างทางเพศ (queer identity) ในสื่่�อกระแสหลััก โดยการนำเสนอตััวละคร LGBTIQ+
ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตชาวออสเตรเลีีย โดยในช่่วงเวลาที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ละครซีีรีีส์์ใน
ประเทศออสเตรเลีียดููเหมืือนจะเป็็นไปในแนวเดีียวกัับการนำเสนอภาพจำที่่�มาจากประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งมีีการยอมรัับเนื้้�อหาของ LGBTIQ+ ในรายการโทรทััศน์์ในช่่วงทศวรรษ
ที่่� 1990s ในสื่่�อกระแสหลััก12, 13
เมื่่�อมีีความเคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับการให้้อิสิ ระด้้านความรัักร่่วมเพศ การปฏิิรููปกฎหมาย
ก็็ค่อ่ ย ๆ เกิิดขึ้้น� ในเครืือรััฐออสเตรเลีีย ทััศนคติิของสัังคมที่่�มีีต่อ่ เพศสภาพก็็เริ่่�มเปลี่่�ยนแปลง
ไป ผู้้�คนเริ่่�มอดทนและยอมรัับอััตลัักษณ์์ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้มากขึ้้�น และ
สื่่�อโทรทััศน์์ในประเทศออสเตรเลีียก็็เริ่่�มนำเสนอภาพตััวละคร LGBTIQ+ เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของภููมิิหลัังอัันหลากหลายของชีีวิติ วััฒนธรรมในเครืือรััฐออสเตรเลีีย และการมีีอยู่่�ของตััว
ละครและเนื้้�อหารายการที่่�เพิ่่�มจำนวนขึ้้น� ในโทรทััศน์์ ก็็หมายความว่่าสื่่�อมีีประเด็็นที่่�จะนำ
เสนอเนื้้�อหาต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศน้้อยลง เพราะสถานภาพของ
LGBTIQ+ ไม่่ใช่่สิ่่�งผิิดปกติิอีีกต่่อไป
เมื่่�อ ค.ศ. 1998 ได้้มีกี ารประกาศใช้้หลัักจริิยธรรมนัักข่่าวของออสเตรเลีีย (Australian
Journalists Code of Ethics) ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับร่่วมกัันโดย Media, Entertainment
and Arts Alliance และ Australian Journalists Association Section ภายใต้้หลััก
การสำคััญในการปฏิิบััติิงาน คืือความซื่่�อสััตย์์ ความยุุติิธรรม ความเป็็นอิิสระ และการ
Ron Becker, “Gay TV and Straight America,” New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, (2006).
Stephen Tropiano, “The Prime Time Closet: A History of Gays and Lesbians on TV,” New York: Applause
Theatre and Cinema, Hal Leonard Corporation.
12

13

เคารพสิิทธิิของผู้้�อื่่�น ซึ่่�งแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นจริิยธรรมมีีสาระสำคััญประการหนึ่่�งระบุุไว้้ว่า่ …...
“อย่่าเน้้นที่่�ลัักษณะส่่วนบุุคคลโดยไม่่จำเป็็น รวมทั้้�งเชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� สััญชาติิ เพศ อายุุ
รสนิิยมทางเพศ ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว ความเชื่่�อในศาสนา หรืือความพิิการทาง
ร่่างกายหรืือทางปััญญา” นัับว่่าเป็็นแนวปฏิิบััติิด้้านจริิยธรรมสื่่�อที่่�ครอบคลุุมถึึงการ
นำเสนอเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้อย่่างชััดเจน
จากกรณีีศึึกษาข้้างต้้น จะเห็็นได้้ว่า่ ประเด็็นการนำเสนอเกี่่�ยวกัับผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ทางเพศในสื่่�อโทรทััศน์์ได้้รัับการยอมรัับกัันอย่่างแพร่่หลายมากขึ้้�น จากกรณีีศึึกษาของ
ประเทศสหรััฐอเมริิกา สหราชอาณาจัักร ไต้้หวััน เกาหลีี ออสเตรเลีีย และประเทศไทย
จะเห็็นได้้ว่่าบางประเทศมีีการกำหนดเป็็นกฎหมายโดยรััฐ และมีีการรัับรองเป็็นลำดัับชั้้�น
ต่่อมาโดยองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านสื่่�อทำให้้มีีแนวทางในการปฏิิบััติิได้้อย่่างชััดเจนมากขึ้้�น
เช่่นในประเทศสหรััฐอเมริิกา และประเทศไทย ในขณะที่่�ประเทศอื่่�น ๆ อาจใช้้กรอบ
จริิยธรรมวิิชาชีีพสื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการกำกัับดููแลเพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรมในการนำ
เสนอเนื้้�อหาของประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าประเทศต่่าง ๆ จะมีีการเปิิด
โอกาสและความเสมอภาคให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้นำเสนอตััวตน
ผ่่านสื่่�อมากขึ้้�น แต่่ขอบเขตของการนำเสนอและการกำกัับดููแลย่่อมขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบททาง
การเมืืองและสัังคมวััฒนธรรมของประเทศนั้้�น ๆ อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้

4.2 กลไกทางกฎหมายในการกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหารายการและ
กรณีีศึึกษา
• ประเทศไทย
กลไกการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการ
พระราชบััญญััติิการประกอบกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ พ.ศ. 2551
ได้้มีีการกํําหนดให้้มีีกลไกกํํากัับดููแล โดยให้้ กสทช. มีีอำนาจหน้้าที่่�ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�ม
ของผู้้�รับั ใบอนุุญาต ผู้้ผ� ลิิตรายการ และผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพสื่่�อสารมวลชนที่่�เกี่่�ยวกัับกิิจการ
กระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์เป็็นองค์์กรในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อทำหน้้าที่่�จัดั ทำมาตรฐาน
ทางจริิยธรรมของการประกอบอาชีีพหรืือวิิชาชีีพและการควบคุุมการประกอบอาชีีพหรืือ
วิิชาชีีพกัันเองภายใต้้มาตรฐานทางจริิยธรรม การเข้้าเป็็นสมาชิิกองค์์กรวิิชาชีีพจึึงเป็็น
เงื่่�อนไขที่่�ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาต ผู้้�ผลิิตรายการ และผู้้�ประกอบวิิชาชีีพสื่่�อสารมวลชนจะต้้อง
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ปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดการกำกัับดููแลกัันเอง (Self-regulation) โดยองค์์กรสื่่�อหรืือองค์์กร
วิิชาชีีพเอง หากองค์์กรสื่่�อที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตรายใดไม่่เข้้าเป็็นสมาชิิกก็็จะถููกกํํากัับดููแล
จากคณะกรรมการ กสทช. โดยตรง ดัังนั้้�น การกำกัับดููแลตนเองที่่�มีีประสิิทธิิภาพจะเกิิด
ขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อองค์์กรสื่่�อหรืือองค์์กรวิิชาชีีพมีีอำนาจในการสร้้างกฎเกณฑ์์และการมีีบท
ลงโทษแก่่ผู้้�ที่่�ทำผิิดกฎเกณฑ์์ แต่่อย่่างไรก็็ตามการกำกัับดููแลตนเองนั้้�นยัังมีีข้้อด้้อย
เนื่่�องจากการไม่่มีีบทลงโทษซึ่่�งขาดสภาพบัังคัับและการลงโทษที่่�รัับรองโดยกฎหมาย
ส่่วนการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการที่่�เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ
ของประเทศไทยยัังไม่่มีีบทบััญญััติิของกฎหมายที่่�ห้้ามการนำเสนอ รวมถึึงการกำหนด
รายละเอีียดหรืือรููปแบบการกำกัับดููแลที่่�ชััดเจน เนื้้�อหารายการที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศจึึงอยู่่�ภายใต้้กรอบของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดผัังรายการของ
กสทช. ตลอดจนผู้้�รัับใบอนุุญ าตต้้อ งจััด ทํําผัั ง รายการให้้ สอดคล้้ อ งกัั บ ระดัั บ ความ
เหมาะสมของรายการและกํําหนดช่่วงเวลาการออกอากาศตามประกาศสำนัักงาน กสทช.
เรื่่�องแนวทางการจััดระดัับความเหมาะสมของรายการโทรทััศน์์ตามประกาศ กสทช.
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจััดทำผัังรายการสำหรัับการให้้บริิการกระจายเสีียงหรืือโทรทััศน์์
พ.ศ. 2556 ดัังนั้้�น การนำเสนอเนื้้�อหารายการเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศของ
ผู้้ไ� ด้้รับั ใบอนุุญาตหรืือองค์์กรสื่่�อจึึงเป็็นดุุลยพิินิจิ ของแต่่ละองค์์กรที่่�จะมีีแนวทางปฏิิบัติั ใิ น
การนำเสนออย่่างไรและเป็็นความรัับผิิดชอบขององค์์กรสื่่�อที่่�จะต้้องระมััดระวัังการ
นำเสนอและตรวจสอบเนื้้อ� หาที่่�อาจเป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์
ตามรััฐธรรมนููญของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ตลอดจนความรัับผิิดในทางกฎหมาย
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ความผิิดเกี่่�ยวกัับการหมิ่่�นประมาท ความเสีียหายอัันเกิิดจากการ
กระทำในลัักษณะที่่�เป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่างเพศตามพระราชบััญญััติิ
ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้้� การกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความหลากหลายทางเพศของประเทศไทยได้้มีีการจััดทำคู่่�มืืออัันเป็็นแนวปฏิิบััติิงานสื่่�อ
ในการนำเสนอประเด็็นความหลากหลายทางเพศ ซึ่่�งจััดทำโดยโครงการกลไกเฝ้้าระวััง
สื่่�อในการนำเสนอประเด็็นความหลากหลายทางเพศ 4 ภาค มููลนิิธิเิ ครืือข่่ายเพื่่�อนกะเทย
เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานสื่่�อในการนำเสนอประเด็็นความหลากหลาย
ทางเพศของสมาคมนัักข่่าววิิทยุุและโทรทััศน์์ เพื่่�อการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่เครืือข่่าย
ผู้้�บริิโภคสื่่�อที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ เครืือข่่ายองค์์กรกำกัับสื่่�อ องค์์กรผลิิตสื่่�อ

และสื่่�อมวลชน ในการสร้้างแนวปฏิิบัติั ที่่�ดี
ิ ขี องสื่่�อในการนำเสนอข้้อมููลข่่าวสารที่่�ปราศจาก
อคติิและการใช้้ภาษาที่่�เป็็นการเคารพต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
กรณีีศึึกษาเกี่่�ยวกัับการนำเสนอข่่าวการเข้้าตรวจเลืือกทหารกองเกิินเข้้ารับั ราชการ
ทหารของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
จากการนำเสนอข่่าวที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเข้้าตรวจเลืือกทหาร
กองเกิินเป็็นประจำทุุกปีีนั้้�น พบว่่าสื่่�อส่่วนใหญ่่มีีการรายงานข้้อเท็็จจริิงถึึงจำนวนกะเทย
บุุคคลข้้ามเพศ หรืือผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศสภาพเข้้ารัับการตรวจเลืือกทหารใน
รููปแบบที่่�เน้้นความสนุุกสนานและสีีสันั ของการเข้้ารับั การตรวจเลืือกมากกว่่าการนำเสนอ
ข่่าวในเชิิงข้้อเท็็จจริิง บางสื่่�อก็็มีีการนำเสนอเนื้้�อหาที่่�อาจละเมิิดความเป็็นส่่วนตััวและ
การไม่่เคารพสิิทธิิมนุุษยชน เช่่น รายการข่่าวเสนอเนื้้อ� หา “สาวประเภทสองเกณฑ์์ทหาร”
ซึ่ง่� ในช่่วงหนึ่่�งของการนำเสนอมีีผู้้�สื่่�อข่่าวลงพื้้�นที่่�เข้้าสัมั ภาษณ์์บุคุ คลผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ทางเพศที่่�กำลัังอยู่่�ในระหว่่างการตรวจเลืือกด้้วยคำถามว่่าได้้เฉืือนอวััยวะเพศหรืือยััง14
นอกจากนี้้�ในสื่่�อเดีียวกัันนี้้�ยัังมีีการนำเสนอการสนทนาระหว่่างนายทหารคนหนึ่่�งกัับผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศที่่�เข้้ารับั การคััดเลืือกทหาร ซึ่่�งมีีความตอนหนึ่่�งที่่�นายทหารผู้้�นั้้น�
พููดว่่า “หากได้้รัับคััดเลืือกเข้้าไปรัับรองว่่ากรมแตกแน่่นอน...หากไปบวชพระก็็บวชไม่่ได้้
วััดก็็แตกแน่่เลย” โดยมีีการเน้้นการเสนอซ้้ำคำพููดว่่า “วััดแตกแน่่เลย” ถึึงสองครั้้�ง แม้้ว่่า
การรายงานข่่าวตามตััวอย่่างจะไม่่เป็็นเนื้้�อหาที่่�ห้้ามให้้ออกอากาศหรืือห้้ามนำเสนอ
แต่่อาจพิิจารณาได้้ว่่าการนำเสนอเช่่นนี้้�อาจเป็็นการสร้้างภาพจำ ผลิิตซ้้ำ หรืือการล้้อ
เลีียนบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในเชิิงลบอัันแสดงถึึงการไม่่เคารพในเพศวิิถีแี ละ
อััตลัักษณ์์ทางเพศของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้

• สหรััฐอเมริิกา
กลไกการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการ
Federal Communications Commission (FCC) ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานของรััฐบาล
กลางที่่�กำกัับโดยรััฐสภาเพื่่�อควบคุุมการออกอากาศได้้มีกี ารจััดทำเป็็นคู่่�มืือประชาชนและ
การแพร่่เสีียงแพร่่ภาพ “The Public and Broadcasting” โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เป็็น
เครื่่�องมืือพื้้�นฐานที่่�จำเป็็นเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสถานีีที่่�ได้้รัับอนุุญาตปฏิิบััติิตามขอบเขตและ
เงื่่�อนไขอัันเป็็นข้้อผููกพัันและให้้บริิการออกอากาศในคุุณภาพสููง ผู้้�รัับใบอนุุญาตสถานีีใน
จาก ไทยรัฐ ออนไลน์ รายการข่าวเช้าสดใส, “สาวประเภทสองเกณฑ์ทหาร” ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เมื่อวันที่
3 เมษายน 2560 สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2564 จาก https://www.youtube.com/watch?v=D8gEqCFMVzw&t=257s.
14
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ฐานะผู้้�ดููแลคลื่่�นวิิทยุุสาธารณะจะต้้องใช้้สื่่�อกระจายเสีียงและภาพเพื่่�อสาธารณประโยชน์์
และคู่่�มืือฉบัับนี้้�ยัังได้้อธิิบายถึึงวิิธีีการที่่� FCC จะอนุุญาตสถานีีในการออกอากาศ
กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายการออกอากาศและการดำเนิินงานที่่�สถานีีต้้องปฏิิบััติิ
ตาม รวมถึึงข้้อผููกพัันที่่�สำคััญของผู้้�รัับใบอนุุญาตที่่�สถานีีของตนจะต้้องให้้บริิการในพื้้�นที่่�
ของตนเองและชุุมชนด้้วย
เนื่่�องจาก FCC ไม่่อาจกำหนดรููปแบบเนื้้�อหารายการแก่่ผู้้�รัับใบอนุุญาตประเภท
สถานีีออกอากาศรายการได้้ผู้้�ได้้รัับใบอนุุญาตประเภทสถานีีวิิทยุุและโทรทััศน์์แต่่ละแห่่ง
จึึงสามารถใช้้ดุุลยพิินิิจในการเลืือกเนื้้�อหารายการที่่�จะออกอากาศ ผู้้�รัับใบอนุุญาตมีี
หน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการเลืือกรายการบัันเทิิงของตน เช่่นเดีียวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ประเด็็นในท้้องถิ่่�น ข่่าวสาร งานสาธารณะ ศาสนา การแข่่งขัันกีีฬา และเรื่่�องอื่่�น ๆ
ตามที่่�กล่่าวเพิ่่�มเติิมในคู่่�มืือ The Public and Broadcasting นี้้� ผู้้ไ� ด้้รับั อนุุญาตออกอากาศ
ต้้ อ งให้้ ข้้ อ มููลโดยละเอีี ย ดเกี่่�ยวกัั บ รายการออกอากาศเป็็ น ระยะ เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการและปััญหาของชุุมชนของตน ซึ่่�งสามารถพบได้้ในข้้อมููลสาธารณะ (Public
File) ของแต่่ละสถานีี สำหรัับข้้อจำกััดในการนำเสนอเนื้้�อหารายการที่่�ไม่่เหมาะสม
(Objectionable Programming) นั้้�น ในคู่่�มืือฉบัับนี้้�ได้้กล่่าวถึึงการจำกััดหลัักเสรีีภาพใน
การพููดของสื่่�อมวลชนในการแสดงออกที่่�อาจสร้้างการเหมารวมหรืืออาจทำให้้เกิิด
ความในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับศาสนา เชื้้�อชาติิ ภููมิิหลัังของชาติิ เพศ หรืือลัักษณะอื่่�นใดที่่�
เป็็นการแสดงออกถึึงความลามก อนาจาร ความหยาบคาบ ความน่่ารัังเกีียจ หรืือ
การลบหลู่่�ต่่อศาสนาใด (Nudity, Obscene, Indecency, or Profane) การแสดงฉาก
การบาดเจ็็บ การตาย เสีียชีีวิิต ตลอดจนเนื้้�อหาที่่�อาจสร้้างอคติิ เหยีียดหยาม ตลก
ล้้อเลีียนที่่�เกี่่�ยวกัับประเด็็นเรื่่�องเพศ ชนชั้้�น กลุ่่�มคนชาติิพัันธุ์์�ต่่าง ๆ หรืือประเด็็นที่่�เป็็นที่่�
ถกเถีียงทางสัังคม สิิทธิิในการนำเสนอเนื้้�อหารายการที่่�ไม่่เหมาะสมที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นก็็ได้้
รัับการคุ้้�มครองภายใต้้รััฐธรรมนููญด้้วยเช่่นกััน ดัังนั้้�น FCC จึึงไม่่สามารถห้้ามการออก
อากาศเนื้้�อหารายการที่่�ไม่่เหมาะสมได้้ตลอดเวลา
กลไกการกำกัับดููแลของสหรััฐอเมริิกานั้้�นมีีลัักษณะเป็็นการกำกัับดููแลกัันเอง
(Self-Regulation) ซึ่่�งประกอบด้้วย ผู้้ป� ระกอบการสื่่�อวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์
โดยทางสมาคมผู้้�เผยแพร่่รายการวิิทยุุโทรทััศน์์ซึ่่�งประกอบด้้วยสมาชิิกที่่�เป็็นสถานีีวิิทยุุ
สถานีีโทรทััศน์์และเครืือข่่ายผู้้�เผยแพร่่รายการร่่วมกัันจััดทํํามาตรฐานจริิยธรรมหรืือ

แนวปฏิิบััติิขึ้้�นเพื่่�อไม่่ให้้มีีการนำเสนอเนื้้�อหาที่่�ไม่่เหมาะสม ความรุุนแรงหรืือเนื้้�อหาที่่�ขััด
ต่่อทํํานองคลองธรรมโดยสมััครใจ เช่่น สมาคมผู้้�ประกอบกิิจการกระจายเสีียงกิิจการ
โทรทััศน์์แห่่งชาติิ (The National Association of Broadcasters: NAB) ได้้มีี
แนวปฏิิบััติิ (Codes) สำหรัับกิิจการวิิทยุุและโทรทััศน์์ และกรอบจริิยธรรม (Code of
Conduct) ซึ่่�งจะมีีการพิิจารณาและตรวจสอบมาตรฐานจริิยธรรมโดยคณะกรรมการเฝ้้า
ระวัังและดููแลระบบ ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบจากตััวแทนองค์์กรวิิชาชีีพและองค์์กรภาคประชาสัังคม
ทํําหน้้าที่่�เฝ้้าระวัังตรวจสอบและพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ประชาชนส่่งมา หากมีีประเด็็น
ขััดแย้้งหรืือมีีการร้้องเรีียนกรณีีพิิพาทระหว่่างผู้้�ผลิิตรายการ ผู้้�ร่่วมรายการ หรืือผู้้�ชม
รายการ หรืื อ บุุ ค คลอื่่�น ก็็ จ ะมีี ค ณะกรรมการอิิ ส ระที่่�เป็็ น กลางทำการพิิ จ ารณา
ข้้อพิิพาทนั้้�น อาจเรีียกว่่า “คณะกรรมการอิิสระพิิจารณาประเด็็นด้้านจริิยธรรมสำหรัับ
ผู้้�ผลิิตรายการ” ซึ่่�งในการแสดงออกความรัับผิิดชอบที่่�นอกจากเรื่่�องกฎหมายแล้้วยัังต้้อง
แสดงความรัับผิิดชอบทางจริิยธรรมด้้วย นอกจากนี้้� สหรััฐอเมริิกายัังมีีองค์์กรเอกชนที่่�
สนัับสนุุนการเคลื่่�อนไหวสิิทธิิของกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศซึ่่�งมีีบทบาทสำคััญใน
การสำรวจและตรวจสอบเนื้้� อ หารายการที่่�เกี่่�ยวกัั บ ความหลากหลายทางเพศใน
อุุตสาหกรรมโทรทััศน์์ คืือ Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD)
ซึ่ง่� จะมีีการตรวจสอบและรายงานสถานการณ์์เกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ขิ องผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ในสื่่�อเป็็นประจำทุุกปีี
กรณีีศึึกษา “Bury Your Gays” : การปฏิิบััติิที่่�ไม่่เท่่าเทีียมต่่อตััวละครที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศในซีีรีีส์์ทางโทรทััศน์์
จากปรากฏการณ์์ Bury your Gays ซึ่่�งเป็็นการรณรงค์์เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิที่่�
ไม่่เท่่าเทีียมต่่อตััวละครที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในซีีรีส์ี ท์ างโทรทััศน์์ในสหรััฐอเมริิกา
โดยมีีการสำรวจพบว่่าเนื้้�อหารายการประเภทซีีรีส์ี ที่่�์ ออกอากาศทางโทรทััศน์์ซึ่ง่� มีีตัวั ละคร
LGBTIQ+ อยู่่�ในเนื้้�อหารายการถููกกำหนดให้้เสีียชีีวิิตอย่่างไม่่มีีเหตุุผลและบทบาทของ
ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในเนื้้�อหารายการมัักจะไม่่ค่อ่ ยมีีความสำคััญหรืือการพััฒนา
เนื้้�อเรื่่�องเท่่ากัับตััวละครที่่�เป็็นชายและหญิิง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งตััวละครที่่�เป็็นเกย์์หรืือ
เลสเบี้้�ยนมัักจะเสีียชีีวิิตอย่่างไม่่มีีเหตุุผลหรืือกลายเป็็นคนวิิกลจริิตมากกว่่าตััวละครที่่�มีี
ลัักษณะชายและหญิิง ทั้้�งนี้้� พบว่่า มีีการกระทำต่่อตััวละครที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
เช่่น การถููกฆาตกรรม การถููกกำหนดให้้ต้้องมีีจุุดจบที่่�น่่าสลดใจ การถููกลงโทษหรืือไม่่
ประสบความสุุข ซึ่่�งผลการสำรวจซีีรีีส์์ทางโทรทััศน์์ของสหรััฐอเมริิกาจำนวนกว่่า 1,779
เรื่่�อง ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1976 ถึึง 2016 ระบุุว่่ามีีเพีียง 193 เรื่่�อง (ร้้อยละ 11) ที่่�เป็็นตััวละคร
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หญิิงที่่�เป็็นเลสเบี้้�ยนหรืือไบเซ็็กชวล ในขณะที่่�ตััวละครเลสเบี้้�ยนหรืือไบเซ็็กชวลในซีีรีีส์์ที่่�
สิ้้�นสุุดการออกอากาศไปแล้้วมัักจบลงด้้วยการเสีียชีีวิิต (ร้้อยละ 31) และตััวละครเลสเบี้้�ย
นหรืือไบเซ็็กชวลที่่�เป็็นคู่่�ชีีวิิตจะประสบกัับความสุุขเพีียงร้้อยละ 10 เท่่านั้้�น
• สหราชอาณาจัักร
กลไกการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการ
The Office of Communications (Ofcom) เป็็นหน่่วยงานกำกัับดููแลสื่่�อโทรทััศน์์
และวิิทยุุใน สหราชอาณาจัักร ตระหนัักถึึงความสำคััญของประเด็็นในเรื่่�องเนื้้อ� หารายการ
ที่่�เกี่่�ยวกัับการนำเสนอเรื่่�องการมีีเพศสััมพัันธ์์ มีีความรุุนแรง และการใช้้ภาษาหรืือการ
แสดงออกถึึงท่่าทางที่่�ไม่่เหมาะสมในด้้านต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นการดููถููก เหยีียดหยาม หรืือเลืือก
ปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรม จึึงได้้ทำแนวทางอ้้างอิิง หรืือ Reference Guide ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เรื่่�องนี้้� ชื่่�อ Attitudes to potentially offensive language and gestures on TV and
radio เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กับั ผู้้ป� ระกอบกิิจการวิิทยุุและโทรทััศน์์ในการพึึงระวัังการนำเสนอ
เนื้้�อหารายการ ภาพ การใช้้ภาษา ท่่าทางใด ๆ ในเนื้้�อหารายการที่่�อาจเข้้าข่่ายเนื้้�อหา
รายการที่่�ไม่่เหมาะสมได้้ โดยในแนวทางอ้้างอิิงดัังกล่่าวประกอบด้้วย
- การรวบรวมตััวอย่่างคำและท่่าทางที่่�ถืือว่่ายอมรัับได้้ (Acceptability of words
and gestures)
- คำที่่�ไม่่ถืือว่่าเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ (Non-discriminatory language) โดยเป็็น
พวกคำสบถต่่าง ๆ และการแสดงออกทางท่่าทาง โดยมีีระดัับความรุุนแรงของคำ
เหล่่านั้้�นกัับการใช้้ในบริิบทต่่าง ๆ ด้้วย (General swear words and body parts)
- คำที่่�ไม่่ เ หมาะสม หรืื อ คำที่่�ยอมรัั บ ได้้ เ กี่่�ยวกัั บ การแสดงออกทางเพศ
(Sexual references) เช่่น
Slut เป็็นคำเรีียกแสดงการดููถููกผู้้�หญิิง ที่่�ไม่่เหมาะสม หรืือ Dildo จะเป็็นเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวกัับ Sex Toy ที่่�ถืือว่่าเป็็นคำรุุนแรงที่่�หยาบคาย โดยเฉพาะกัับคนสููงอายุุ
- การแสดงออกถึึงท่่าทางที่่�ไม่่เหมาะสมต่่าง ๆ (Offensive gestures) เช่่น
การชููนิ้้�วกลาง การทำท่่า Blow job หรืือการใช้้คำที่่�ไม่่เหมาะสม (Discriminatory
language) เช่่น คำที่่�ใช้้เรีียกคนสููงอายุุ คนในเชื้้�อชาติิ สััญชาติิใดโดยเฉพาะเจาะจง
คำที่่�ใช้้ เ รีี ย กผู้้�มีี ร่่ า งกายที่่�มีี ค วามพิิ ก ารหรืื อ ปัั ญ หาทางจิิ ต การเรีี ย กกลุ่่�มผู้้�มีี ค วาม
หลากหลายทางเพศ การเรีียกชนกลุ่่�มน้้อย

• สาธารณรััฐเกาหลีี
กลไกการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการ
การกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการของเกาหลีีใต้้ไม่่ได้้มีีกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหา
รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มคนผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศโดยตรง แต่่ใช้้หลัักเกณฑ์์กลาง
ในการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการที่่�ไม่่เหมาะสมมาเป็็นเครื่่�องมืือในการกำกัับดููแล โดยใน
ส่่วนของกิิจการโทรทััศน์์กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องหลััก คืือ Broadcasting Act และหน่่วยงาน
กำกัับดููแลที่่�มีีอำนาจ คืือ KOREA COMMUNICATIONS COMMISSION (KCC)
ในเกาหลีีใต้้ใช้้รููปแบบการกำกัับดููแลตััวเองของสถานีีโทรทััศน์์ (self-rate their
programmes) ซึ่่�งการกำกัับดููแลตััวเองนี้้�สถานีีโทรทััศน์์จะต้้องคำนึึงถึึงองค์์ประกอบ
5 ประการสำหรัับการจััดเรท คืือ
1.	ธีีมของเนื้้�อหารายการ
2. ความรุุนแรง
3. ประเด็็นเรื่่�องเพศ
4. ความเสี่่�ยงต่่อการลอกเลีียนแบบ
5. ประเด็็นการใช้้ภาษา
นอกจากนี้้�ตลอดการเผยแพร่่เนื้้�อหารายการ ผู้้�ประกอบกิิจการโทรทััศน์์จะต้้องมีี
การนำเสนอเรทของรายการให้้ผู้้�ชมทราบตลอดเวลาการออกอากาศ โดยบทบาทของ
หน่่วยงานกำกัับดููแลด้้านกิิจการโทรทััศน์์ ซึ่่�งก็็คืื Korea Communications Commission
จะมีีหน้้าที่่�ในการประเมิินความเหมาะสมของการจััดเรทเนื้้�อหารายการภายหลัังจากเนื้้�อหา
รายการมีีการเผยแพร่่แล้้ว15
• ไต้้หวััน
กลไกการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการ
ในไต้้หวัันไม่่ได้้มีกี ารห้้ามการนำเสนอเนื้้�อหารายการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มคนผู้้�มีคี วาม
หลากหลายทางเพศเช่่นเดีียวกัับกรณีีของสาธารณรััฐประชาชนจีีน แต่่ในทางตรงกัันข้้าม
กลัับมีีการเปิิดโอกาสที่่�สููงมากขึ้้�นให้้สื่่�อมีีการนำเสนอเนื้้�อหารายการที่่�เกี่่�ยวกัับกลุ่่�ม
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 สืบค้นจาก รายงาน
การวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำ�เสนอต่อสำ�นักงาน กสทช. โครงการศึกษาแนวทางแก้ ไขปรับปรุงและจัดทำ�ร่างประกาศ ข้อ
บังคับและหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำ�กับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทุนของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.ศ. 2563-2564
15
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ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศอัันเป็็นผลเนื่่�องมาจากกฎหมายที่่�อนุุญาตให้้มีกี ารสมรสของ
คนเพศเดีียวกัันได้้ในไต้้หวััน
การกำกัับดููแลกิิจการโทรทััศน์์ทุุกประเภท ทั้้�งโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิิน เคเบิิลทีีวีี
ทีีวีดี าวเทีียม และวิิทยุุอยู่่�ภายใต้้อำนาจของ The National Communication Commission
หรืือ (NCC) และมีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ Public Television Act โดยกฎเกณฑ์์ใน
การกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการที่่�ไม่่เหมาะสมในไต้้หวััน คืือ การกำหนดห้้ามเผยแพร่่เนื้้�อหา
รายการที่่�เป็็ น การขัั ด ต่่ อ กฎหมาย ส่่ ง ผลร้้ า ยต่่ อ นโยบายสาธารณะ หรืื อ ส่่ ง ผล
กระทบต่่อศีีลธรรมขนบธรรมเนีียมอัันดีีของสัังคม หรืือส่่งผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อ
ร่่างกายหรืือจิิตใจของเด็็กและเยาวชน หรืือเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดการก่่ออาชญากรรม
หรืือเป็็นการไขข่่าวแพร่่หลาย หรืือเผยแพร่่ข้้อมููลอัันเป็็นเท็็จที่่�อาจทำให้้ประชาชนเกิิด
ความสัับสนหลงผิิดได้้
• สาธารณรััฐประชาชนจีีน
กลไกการกำกัับดููแลเนื้้�อหารายการ
การกำกัับดููแลด้้านจริิยธรรมของสื่่�อจีีนพบว่่า มีีการกำกัับดููแลโดยรััฐ (State
Regulation) กล่่าวคืือ การกํํากัับดููแลโดยเน้้นที่่�กฎหมายที่่�มีีสภาพบัังคัับโดยรััฐ ผ่่านวิิธีี
การกํํากัับดููแลโดยองค์์กรกำกัับดููแลสื่่�อที่่�มีีสถานะเป็็นหน่่วยงานของรััฐซึ่่�งมีีอํํานาจตาม
กฎหมาย อีีกทั้้�งทางภาครััฐเองก็็ไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการผลิิตเนื้้�อหารายการที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ ทั้้�งสื่่�อโทรทััศน์์ที่่�เป็็นสื่่�อกระแสหลััก สื่่�อดาวเทีียม สื่่�อ Social
Media หรืือแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล นอกจากนี้้�นโยบายเกี่่�ยวกัับการจััดระเบีียบทางสัังคมของ
จีีนของประธานาธิิบดีี สีี จิ้้�นผิิง ซึ่่�งมีีปณิิธานในการสร้้างค่่านิิยมและคุุณลัักษณะของจีีน
ในยุุคใหม่่ ทำให้้รัฐั บาลภายใต้้การนำของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีนี ยัังเข้้าควบคุุมสื่่�อที่่�มีีอิทิ ธิิพล
ต่่อสัังคม เช่่น วงการบัันเทิิง ศิิลปิิน นัักแสดง เป็็นต้้น ซึ่่�งทางการจีีนมุ่่�งจััดระเบีียบธุุรกิิจ
บัันเทิิงด้้วยการออกคำสั่่�งกัับสถานีีโทรทััศน์์และสื่่�อทุุกแขนงให้้ดำเนิินการกัับศิิลปิินนัักร้้อง
นัักแสดงที่่�มีีมุมุ มองทางการเมืืองที่่�ไม่่ถููกต้้องตลอดจนกลุ่่�มศิิลปิินนัักแสดงชายที่่�มีีลักั ษณะ
ท่่าทางเหมืือนผู้้ห� ญิิง โดยทางการจีีนอ้้างว่่าสื่่�อสร้้างอิิทธิิพลทางความคิิดที่่�ไม่่ดีแี ก่่เยาวชน
และมีีการลงโทษกัับศิิลปิินนัักแสดงที่่�มีีพฤติิกรรมผิิดกฎหมายหรืือผิิดศีีลธรรมอย่่าง
เด็็ดขาด ท่่ามกลางกระแสข่่าวว่่ามีีบรรดาศิิลปิินนัักร้้องนัักแสดงชื่่�อดัังของจีีนหลายราย
มีีประเด็็นเกี่่�ยวกัับการหลีีกเลี่่�ยงภาษีีและการคุุกคามล่่วงละเมิิดทางเพศ ทำให้้ความ

หลากหลายทางเพศในประเทศจีีนยัังไม่่เปิิดกว้้างในสื่่�อสาธารณะมากเท่่าใดนััก นอกจาก
นี้้�ในเดืือนมิิถุุนายน ค.ศ. 2017 China Net Casting Services Association (CNSA)
ยัังได้้เผยแพร่่แนวทางการควบคุุมโปรแกรมสื่่�อออนไลน์์ โดยกำหนดให้้องค์์กรโปรแกรม
ภาพและเสีียงในเครืือข่่ายทั้้�งหมดต้้องดำเนิินการตรวจสอบเนื้้�อหาโปรแกรมภาพและเสีียง
ออนไลน์์เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ดีีของอุุตสาหกรรมโปรแกรมภาพและเสีียงออนไลน์์ และ
ผู้้ใ� ห้้บริิการเนื้้�อหาทางอิินเทอร์์เน็็ตต้้องห้้ามผลิิตเนื้้�อหาภาพอนาจารหรืือความหยาบคาย
ที่่�แสดงถึึงความสััมพัันธ์์หรืือพฤติิกรรมทางเพศที่่�ผิิดปกติิอีีกด้้วย
กรณีีศึึกษา การห้้ามออกอากาศซีีรีีส์์ Addicted Heroin และการระงัับการ
เผยแพร่่ภาพยนตร์์สารคดีี Mama Rainbow ทางออนไลน์์
เมื่่�อวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2558 สำนัักงานบริิหารงานด้้านหนัังสืือพิิมพ์์ สิ่่�งพิิมพ์์
วิิทยุุ ภาพยนตร์์และโทรทััศน์์แห่่งชาติิ (The State Administration of Press Publication
Radio Film and Television: SAPPRFT) ของสาธารณรััฐประชาชนจีีน ซึ่่�งทำหน้้าที่่�
ในการกำกัับดููแลกิิจการของรััฐที่่�ประกอบธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมวิิทยุุโทรทััศน์์ได้้ประกาศ
กฎห้้ามรายการโทรทััศน์์และภาพยนตร์์ที่่�มีเี นื้้�อหาแสดงถึึงความสััมพัันธ์์ทางเพศที่่�ผิิดปกติิ
ในมุุมมองของสำนัักงานบริิหารงานด้้านหนัังสืือพิิมพ์์ สิ่่�งพิิมพ์์ วิิทยุุ ภาพยนตร์์และโทรทััศน์์
แห่่งชาติิ จึึงทำให้้ซีีรีีส์์ Addicted Heroin ซีีรีีส์์ทางเว็็บไซต์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงในเวลา
นั้้�นถููกห้้ามออกอากาศทัันทีี รวมถึึงห้้ามการออกอากาศผ่่านบริิการสตรีีมมิ่่�งออนไลน์์ด้้วย
และ Mama Rainbow ภาพยนตร์์สารคดีีก็ถูู็ กห้้ามไม่่ให้้เผยแพร่่ทางออนไลน์์ โดย Mama
Rainbow เป็็นผลงานกำกัับของ นายแฟน โปโป (Fan Popo) ผู้้�สร้้างภาพยนตร์์สารคดีี
ทางออนไลน์์ ซึ่่�งมีีการนำเสนอเนื้้�อหาเรื่่�องราวความสััมพัันธ์์ของแม่่หกคนกัับลููก ๆ ของ
พวกเธอที่่�เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ Mama Rainbow ได้้ออกเผยแพร่่ทาง
เว็็บไซต์์สตรีีมมิ่่�งของจีีน เช่่น Youku Tudou และ 56.com ในเดืือนธัันวาคม ค.ศ. 2014
Mama Rainbow ได้้ถููกลบออกจากเว็็บไซต์์สตรีีมมิ่่�งดัังกล่่าวโดยคำสั่่�งของ SAPPRFT
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ค.ศ. 2015 นายแฟนจึึงได้้ทำคำร้้องสอบถามอย่่างเป็็นทางการไปยััง
SAPPRFT แต่่หน่่วยงานกำกัับดููแลสื่่�อของจีีนแจ้้งว่่าไม่่มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการยุุติกิ ารเผยแพร่่
และปฏิิเสธว่่าไม่่มีีบัันทึึกการร้้องขอดัังกล่่าวของนายแฟน จนในที่่�สุุดในเดืือนกัันยายน
ค.ศ. 2015 นายแฟนได้้ยื่่�นฟ้้องคดีีต่อ่ ศาลประชาชนระดัับกลางหมายเลข 1 ของกรุุงปัักกิ่่�ง
คดีีดัังกล่่าวได้้ข้้อสรุุปเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2015 โดยศาลมีีคำตััดสิินว่่า SAPPRFT ไม่่ได้้
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ออกคำสั่่�งให้้มีกี ารลบสารคดีีเรื่่�องนี้้� แต่่ในคำตััดสิินก็็ระบุุอีกี ด้้วยว่่า SAPPRFT เองก็็ไม่่
ได้้ให้้คำชี้้�แจงที่่�เหมาะสมแก่่นายแฟน ศาลจึึงมีีคำสั่่�งให้้ SAPPRFT จ่่ายค่่าธรรมเนีียม
การดำเนิินคดีี จำนวน 50 หยวนในขณะที่่�การอ้้างสิิทธิิการเผยแพร่่ภาพยนตร์์สารคดีี
เรื่่�องนี้้�ของนายแฟนถููกปฏิิเสธทั้้�งหมด
• เครืือรััฐออสเตรเลีีย
เครืือรััฐออสเตรเลีีย เป็็นประเทศที่่�มีีความเสรีีและให้้การยอมรัับความหลากหลาย
ทางเพศสภาพของกลุ่่�มคนผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศในสัังคมและผ่่านทางสื่่�อโทรทััศน์์
มาเป็็นระยะเวลายาวนาน โดยได้้มีีการเผยแพร่่เนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ที่่�มีีการนำเสนอ
คาแรกเตอร์์ของเกย์์ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1972 ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�แปลกใหม่่และไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
ในช่่วงระยะเวลานั้้�นในอดีีต และตามมาด้้วยเนื้้อ� หารายการโทรทััศน์์ที่่�แสดงภาพคาแรกเตอร์์
ของคนข้้ามเพศ ซึ่่�งมีีผู้้�แสดงเป็็นคนข้้ามเพศจริิง ๆ และการจููบกัันของเกย์์ ซึ่่�งเป็็น
การเผยแพร่่ผ่่านรายการโทรทััศน์์ก่่อนหลาย ๆ ประเทศในโลกใบนี้้� รวมไปถึึงก่่อน
สหรััฐอเมริิกาด้้วย ซึ่่�งบทบาทของสื่่�อในการนำเสนอและการยอมรัับในบทบาทของผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศในแง่่ดีีช่่วยทำให้้สัังคมในเครืือรััฐออสเตรเลีียเกิิดการยอมรัับ
ความเท่่าเทีียมกัันและการไม่่เลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ16
ในมิิติิของกฎหมาย รััฐธรรมนููญของเครืือรััฐออสเตรเลีียยอมรัับความเท่่าเทีียมกััน
ทางเพศ และมีีกฎหมายระดัับพระราชบััญญััติิที่่�ป้้องกัันการเลืือกปฏิิบััติิด้้วยเหตุุทางเพศ
และเพศสภาพในกฎหมายอีีกหลายฉบัับ เช่่น The Sex Discrimination Act 1984
(SDA) และกฎหมายThe Affirmative Action (Equal Opportunity Employment) Act
1986 เป็็นต้้น

The Guardian, With Number 96, Australia brought queer people to TV decades before anyone else, Retrieved https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/jul/15/number-96-to-the-box-when-it-comes-to-sexuality-australiantv-showed-it-all-well-before-anywhere-else
16

43

ประเทศไทย: เน้้นการนำเสนอภาพยนตร์์หรืือซีีรีส์ี ที่่�์ เกี่่�ยวข้้องกัับ LGBTIQ+ ผ่่านสื่่�อ
ทางเลืือก เช่่น สื่่�อออนไลน์์ Netflix Viu WeTV Disney+ และเริ่่�มมีีการนำเสนอใน FreeTV
มากยิ่่�งขึ้้น� ผู้้ผ� ลิิตในประเทศไทยมีีการนำภาพยนตร์์และซีีรีส์ี ไ์ ปฉายในต่่างประเทศซึ่ง่� ได้้รับั
ความนิิยมมากมาย เช่่น ในประเทศจีีน ซีีรีส์ี ว์ าย เรื่่�อง 2gether, SOTUS the series ประสบ
ความสำเร็็จเป็็นอย่่างมาก สำหรัับพฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคในประเทศไทยนั้้�น ได้้หันั มารัับชม
ภาพยนตร์์และรายการต่่าง ๆ ผ่่านออนไลน์์มากขึ้้น� จึึงทำให้้สื่่�อออนไลน์์มีคี วามสำคััญมากขึ้้น�
ไม่่น้อ้ ยกว่่าสื่่�อหลัักแบบดั้้�งเดิิม (โทรทััศน์์ วิิทยุุ ฟรีีทีวีี )ี
สหรััฐอเมริิกา: แนวโน้้มตลาดอุุตสาหกรรมของภาพยนตร์์หรืือรายการที่่�มีีเนื้้�อหา
เกี่่�ยวข้้องกัับ LGBTIQ+ ในประเทศสหรััฐอเมริิกาสามารถทำได้้โดยอิิสระ ค่่อนข้้างจะมีีความ
เท่่าเทีียมกัันกัับการนำเสนอภาพยนตร์์หรืือรายการอื่่�น ๆ ทั่่�วไป สัังเกตเห็็นได้้จากภาพยนตร์์
ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ LGBTIQ+ หลายเรื่่�องได้้รับั การเสนอชื่่�อเพื่่�อเข้้าร่ว่ มการชิิงรางวััลภาพยนตร์์
ดีีเด่่นแห่่งปีี (รางวััลออสการ์์) มีีการขยายตลาดและฐานลููกค้้าแบบค่่อยเป็็นค่่อยไปมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จากลููกค้้ากลุ่่�มเฉพาะ LGBTIQ+ ก็็ขยายไปยัังภาพยนตร์์หรืือซีีรีส์ี ทั่่�์ วไป โดยมีีการนำ
เสนอตััวละครที่่�เป็็นกลุ่่�ม LGBTIQ+ ในบทบาทที่่�มีีการใช้้ชีวิี ติ ประจำวัันร่่วมกัับตััวละครหลัักอื่่�น ๆ
ตามปกติิ
สหราชอาณาจัักร: ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา (2553–2563) ภาพยนตร์์และซีีรีส์ี ที่่�มี
์ ี
ผู้้แ� สดงเป็็นกลุ่่�ม LGBTIQ+ นั้้�น เริ่่�มแพร่่หลายและขยายไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�หลากหลาย
มากยิ่่�งขึ้้น� โดยไม่่จำกััดการสื่่�อสารการตลาดไปที่่�กลุ่่�มผู้้ช� มที่่�มีีลักั ษณะเป็็นผู้้�ที่่�มีคี วามหลาก
หลายทางเพศเพีียงแค่่กลุ่่�มเดีียว ผู้้ผ� ลิิตภาพยนตร์์และรายการต่่าง ๆ มีีแนวโน้้มที่่�จะนำเสนอ
โดยแทรกตััวละครที่่�เป็็น LGBTIQ+ ให้้อยู่่�ในภาพยนตร์์หรืือซีีรีส์ี ทั่่�์ ว ๆ ไป รวมถึึงมีีการนำเสนอ
ผ่่านสื่่�อโทรทััศน์์และสื่่�อออนไลน์์เพิ่่�มมากขึ้้น� ด้้วย
เกาหลีีใต้้: มีีการทำการตลาดที่่�เปิิดกว้้างมากขึ้้น� ทั้้�งในและต่่างประเทศ ในประเทศมีี
การยอมรัับในความมีีเสรีีภาพของเพศสภาพมากขึ้้น� ถึึงแม้้ว่า่ จะเป็็นประเทศที่่�ยัังไม่่เปิิดรัับ
กลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ แต่่ก็มี็ กี ารสอดแทรกความเป็็น LGBTIQ+ ไว้้ในภาพยนตร์์
ซีีรีส์ี ต่์ า่ ง ๆ ที่่�เผยแพร่่ในประเทศมากขึ้้น� สำหรัับตลาดต่่างประเทศนั้้�น อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับ LGBTIQ+ ในประเทศเกาหลีีใต้้ถือื เป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ทำรายได้้เข้้า
ประเทศได้้เป็็นอย่่างมาก

ส่่ วนที่่� 4

4.3 แนวโน้้มด้้านการตลาดของสื่่� อที่่� มีี เ นื้้�อหาเกี่่� ยวกัั บค วาม
หลากหลายทางเพศ
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�
LGBTIQ+ ในสื่่อและมาตรการส่่
งเสริิมความเสมอภาค:กรณีีศึึกษาจากประเทศไทย
ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก าสหราชอาณาจัั ก ร ไต้้หวัั น สาธารณรัั ฐ เกาหลีีและ
เครืือรััฐออสเตรเลีีย

ส่่ วนที่่� 4

ไต้้หวััน: มีีช่อ่ งทางการสื่่�อสารการตลาดที่่�หลากหลายทั้้�งทางโทรทััศน์์และสื่่�อออนไลน์์
นอกจากนี้้� ยัังมีีแพลตฟอร์์มที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ LGBTIQ+ โดยเฉพาะเป็็นรายแรกของเอเชีีย
และเป็็นที่่�นิิยมมากทั่่�วโลก ได้้แก่่ GagaOOlala เปิิดบริิการเมื่่�อปีี 2559 เป็็นแพลตฟอร์์มระดัับ
โลกที่่�ปััจจุุบันั ให้้บริิการถึึง 230 ประเทศทั่่�วโลก มีีหนััง LGBTIQ+ มากกว่่า 1,000 เรื่่�อง ได้้
รัับการขนานนามว่่าเป็็น Gay Netflix แนวโน้้มของสื่่�อคืือผู้้ผ� ลิิตรายการและองค์์กรสื่่�อต่่าง ๆ
สามารถนำเสนอเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�ม LGBTIQ+ ได้้อย่่างเสรีีและยัังได้้รับั การส่่งเสริิมให้้
ผลิิตรายการที่่�มีีเนื้้�อหาสร้้างสรรค์์และหลากหลายมากขึ้้น� มีีการใช้้ผู้แ�้ สดงกลุ่่�ม LGBTIQ+
ในการผลิิตหนัังโฆษณา รวมถึึงมีีการสร้้างสารคดีี Queer Taiwan ที่่�เกี่่�ยวกัับชีีวิติ ของ
กลุ่่�ม LGBTIQ+ ไต้้หวัันในมุุมมองต่่าง ๆ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน: ผู้้บ� ริิโภคมีีความเปิิดกว้้างในเรื่่�องของความหลากหลายทาง
เพศมากขึ้้น� แต่่ภาพยนตร์์แนว LGBTIQ+ ยัังถููกจำกััดด้้วยจารีีต ปรััชญา แนวความคิิด
วััฒนธรรม รวมถึึงระเบีียบการปกครองที่่�เข้้มงวด ดัังนั้้�น อุุตสาหกรรมการผลิิตภาพยนตร์์หรืือ
รายการที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�ม LGBTIQ+ จึึงเน้้นการผลิิตเพื่่�อส่่งออกไปตลาดต่่างประเทศ
มากกว่่าที่่�จะเป็็นการผลิิตเพื่่�อนำเสนอให้้กับั ผู้้บ� ริิโภคชาวจีีนซึ่่�งอยู่่�ในประเทศ
เครืือรััฐออสเตรเลีีย: มีีตลาดเป้้าหมายหลากหลายกลุ่่�มที่่�เปิิดกว้้าง เนื่่�องจากเป็็นประเทศ
ที่่�ให้้สิทิ ธิิเสรีีภาพในการแสดงออกของความหลากหลายทางเพศ มีีละครโทรทััศน์์เกี่่�ยวกัับกลุ่่�ม
คนหลากหลายทางเพศออกอากาศตั้้�งแต่่พ.ศ. 2515 โดยนัับเป็็นตััวละครเกย์์เรื่่�องแรกที่่�
ออกอากาศทางรายการโทรทััศน์์ของออสเตรเลีีย และนัับเป็็นตััวละครที่่�เป็็นตััวแทนของผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศ (เกย์์) ตััวแรกที่่�มีีการออกอากาศทางรายการโทรทััศน์์ทุกุ ที่่�ในโลก
ต่่อมามีีการผลิิตละครโทรทััศน์์ที่่�มีเี นื้้�อหาเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนถึึงปััจจุุบันั และมีีแนวโน้้มการยอมรัับภาพยนตร์์หรืือรายการที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ LGBTIQ+
เพิ่่�มขึ้้น�

ส่่วนที่่� 5
แนวปฏิิบััติิการนำำ�เสนอของ
สื่่�อมวลชนเกี่่�ยวกัับ
ความหลากหลายทางเพศ
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แนวปฏิิบััติิการนำเสนอของสื่่�อมวลชนเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศมาจาก
การศึึกษาเอกสาร การสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และการจััด Focus Group เพื่่�อระดม
ความเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน LGBTIQ+ จำนวน 2 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�ที่่�ปรึึกษาได้้นำข้้อมููลมา
ทำการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ประเด็็นสำคััญ เพื่่�อสร้้างแนวปฏิิบััติิการนำเสนอของ
สื่่�อมวลชนเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของสัังคมไทย ดัังต่่อไปนี้้�

ส่่ วนที่่� 5

ทััศนคติิและความรู้้�ที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ
1. ตามหลัักการแพทย์์และจิิตวิิทยา ความหลากหลายทางเพศไม่่ใช่่โรค
หรืือความผิิดปกติิ
2. ความหลากหลายทางเพศเป็็นผลจากปััจจััยจำนวนมากที่่�ทำงานร่่วมกััน
อย่่างซัับซ้้อน ตั้้�งแต่่ระดัับชีีวภาพไปจนถึึงสภาพแวดล้้อมทางสัังคม การชมสื่่�อ
เพีียงอย่่างเดีียวไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงอััตลัักษณ์์ทางเพศให้้ใครกลายเป็็นผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศได้้
3. สำหรัับผู้้�ชมทั่่�วไป การรัับชมสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาเหมารวม ตอกย้้ำภาพเชิิงลบ
และอคติิต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ มีีผลต่่อความคิิด ความเชื่่�อ ความรู้้�สึึก
ที่่�นำไปสู่่�พฤติิกรรมทางลบที่่�คนในสัังคมมีีต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ตั้้�งแต่่
การใช้้ประทุุษวาจา (hate speech) การกลั่่�นแกล้้ง กีีดกััน เลืือกปฏิิบััติิในบริิบท
ต่่าง ๆ การทำร้้ายร่่างกาย ถึึงขั้้�นอาชญากรรมที่่�เกิิดจากความเกลีียดชััง (hate
crime) ได้้
4. คนทุุกคน ไม่่ว่่ามีีอััตลัักษณ์์ทางเพศหรืือรสนิิยมทางเพศแบบใด ล้้วนมีี
ศัักดิ์์�ศรีีของความเป็็นมนุุษย์์เท่่าเทีียมกััน ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศจึึงพึึงได้้รับั
การปฏิิบััติิอย่่างเคารพและให้้เกีียรติิ ไม่่ตีีตรา ไม่่เหมารวม และเป็็นปกติิวิิสััย
เช่่นเดีียวกัับผู้้�มีีอััตลัักษณ์์ทางเพศเป็็นชายหญิิง
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1.	มีีนโยบายที่่�เปิิดกว้้าง ให้้โอกาสในการทำงานและการพััฒนาส่่งเสริิมความ
ก้้าวหน้้า และปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีอัี ตั ลัักษณ์์และรสนิิยมทางเพศทุุกรููปแบบเท่่าเทีียมกััน ตามหลััก
สิิทธิิมนุุษยชน พร้้อมกำหนดเป็็นตััวชี้้�วััด (KPI) ขององค์์กรตามหลัักธรรมาภิิบาลและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
2. สร้้างให้้บุุคลากรทุุกระดัับเข้้าใจและตระหนัักรู้้�และเคารพสิิทธิิเสรีีภาพและ
ความหลากหลายทางเพศ เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อม และบรรยากาศการทำงานที่่�เป็็นมิิตร
กัับบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
3. มอบนโยบายให้้ผู้ป้� ฏิิบัติั งิ านเลืือกนำเสนอข่่าวสารและสร้้างเนื้้�อหาที่่�นำเสนอภาพ
กลุ่่�มผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศอย่่างครบถ้้วนรอบด้้านและสมดุุล ทั้้�งในแง่่การนำเสนอภาพ
ทั้้�งทางบวกและลบอย่่างสมดุุล การนำเสนอประเด็็นด้้านอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากเรื่่�องความ
สััมพัันธ์์ การนำเสนอภาพ ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับ
การพููดถึึง และการนำเสนอภาพผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศที่่�มีีรููปลัักษณ์์และสถานะทาง
สัังคมทุุกระดัับ
4.	มีีมาตรการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมอย่่างเป็็นรููปธรรมในการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหา
รายการ โดยอาจให้้ตัวั แทนผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมให้้คำปรึึกษาใน
การนำเสนอและสร้้างเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางเพศ

ส่่ วนที่่� 5

แนวทางการปฏิิ บัั ติิ ง านและการนำำ� เสนอในประเด็็ น อ่่ อ นไหว
� บความหลากหลายทางเพศสำำ�หรัับองค์์กรสื่่�อ/ผู้้ป
เกี่่ยวกัั
� ระกอบ
�
การด้้านสื่่อ
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5. สร้้างระบบติิดตามเก็็บข้้อมููลเชิิงสถิิติิและวิิเคราะห์์เนื้้�อหาสื่่�อที่่�องค์์กรของตน
เป็็นผู้้�ผลิิตออกไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ว่่าได้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงให้้มีีการนำเสนออย่่างสมดุุล
ลดการใช้้อคติิและภาพเหมารวมต่่อผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศตามนโยบายที่่�ได้้วางไว้้
หรืือยััง เพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบการปรัับปรุุงการนำเสนอเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความหลากหลาย
ทางเพศในโอกาสต่่อ ๆ ไป

ส่่ วนที่่� 5

1. ไม่่นำเรื่่�องเพศสภาพหรืืออััตลัักษณ์์ทางเพศมาเป็็นเหตุุแบ่่งแยก กีีดกััน โอกาส
และความก้้าวหน้้าในอาชีีพ หน้้าที่่� ตำแหน่่งในการทำงาน ซึ่่�งตามรััฐธรรมนููญแห่่ง
ราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 ได้้กำหนดไว้้ว่่าบุุคคลย่่อมเสมอกัันในกฎหมาย
มีีสิทิ ธิิและเสรีีภาพและได้้รับั ความคุ้้�มครอง ตามกฎหมายเท่่าเทีียมกััน ไม่่ว่า่ ชายหรืือหญิิง
ย่่อมมีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกััน (มาตรา 27)
2. ไม่่ดำเนิินการใด ๆ ที่่�จะนำไปสู่่�การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบีียบ ประกาศ
มาตรการ โครงการ หรืือวิิธีีปฏิิบััติิขององค์์กรอัันเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิไม่่ว่่าทางตรงหรืือ
ทางอ้้อมในประเด็็นวิิถีีเพศและอััตลัักษณ์์ทางเพศของบุุคคล ตามพระราชบััญญััติิความ
เท่่าเทีียมระหว่่างเพศ พ.ศ. 2558 (มาตรา 17) ตลอดจนการไม่่เลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�ที่่�มีีความ
หลากหลายทางเพศภายใต้้แนวหลัักการยอร์์กยาการ์์ตา (Yogyakarta Principles)
(หลัักการข้้อที่่� 2) อัันเป็็นหลัักการที่่�ประยุุกต์์กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนมาใช้้ในประเด็็นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีทางเพศและอััตลัักษณ์์ทางเพศโดยเฉพาะ

ในอดีีต ประเทศต่่าง ๆ มีีค่่านิิยมและมุุมมองเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศในเชิิงลบเป็็นส่่วนใหญ่่ ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นจากภาพที่่�ปรากฏผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ
ปััจจุุบัันนี้้� สัังคมทั่่�วไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในฝั่่�งตะวัันตกมีีการรัับรองสิิทธิิมนุุษย
ชนและความเท่่าเทีียมเสมอภาคของบุุคคลมากขึ้้น� การรัับรองสิิทธิิของ LGBTIQ+
ในประเทศสหราชอาณาจัักร นัับว่่าก้า้ วหน้้ามากกว่่าประเทศใด ๆ ในยุุโรป Ofcom
ซึ่่�งเป็็นองค์์กรอิิสระทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลนโยบายสื่่�อของสหราชอาณาจัักร ได้้มีี
บทบาทในการส่่งเสริิมสถานภาพของ LGBTIQ+ ผ่่านสื่่�อ โดยการทำการศึึกษา
เกี่่�ยวกัับความหลากหลายและโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันในอุุตสาหกรรมวิิทยุุและ
โทรทััศน์์ในสหราชอาณาจัักร (Diversity and equal opportunities in television
and radio Report on the UK-based broadcasting industry) ซึ่่�งดำเนิินการ
ติิดต่่อกัันมาเป็็นเวลา 5 ปีี (ค.ศ. 2016/17 ถึึง ค.ศ. 2020/21) เพื่่�อสนัับสนุุนให้้
ผู้้�ประกอบการส่่งเสริิมให้้แรงงานผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้รัับโอกาสอััน
เท่่าเทีียมกัับประชาชนทั่่�วไปในการทำงานด้้านวิิทยุุและโทรทััศน์์
ส่่วนในประเทศสหรััฐอเมริิกา ก็็มีีองค์์กรภาคเอกชน ชื่่�อ Gay & Lesbian
Alliance Against Defamation (GLAAD) ที่่�ได้้จััดทำรายงานสถิิติิที่่�น่่าสนใจ
ประจำปีี “Where We Are On TV” เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลประจำปีีเกี่่�ยวกัับโอกาส
และความเท่่าเทีียมในการทำงานในธุุรกิิจสื่่�อของบุุคคลกลุ่่�มต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
LGBTIQ+ จนได้้รับั การเผยแพร่่และอ้้างอิิงกัันอย่่างกว้้างขวาง นัับว่่าเป็็นตััวอย่่าง
ของการผลัักดัันด้้านนโยบายเพื่่�อให้้องค์์กรสื่่�อ/ผู้้�ประกอบการด้้านสื่่�อตระหนัักถึึง
ความสำคััญของความเท่่าเทีียมที่่�กลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศควรจะได้้รัับ
เท่่ากัับบุุคคลทั่่�วไปในการทำงานด้้านสื่่�อทุุกระดัับ

ส่่ วนที่่� 5
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ในเครืือข่่ายออสเตรเลีีย เมื่่�อมีีความเคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับการให้้อิิสระด้้าน
ความรัักร่่วมเพศมากขึ้้�น การปฏิิรููปกฎหมายก็็ค่่อย ๆ เกิิดขึ้้�น และทััศนคติิของ
สัังคมที่่�มีีต่่อเพศสภาพก็็เริ่่�มเปลี่่�ยนแปลงไป ผู้้�คนเริ่่�มอดทนและยอมรัับอััตลัักษณ์์
ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้มากขึ้้�น และสื่่�อโทรทััศน์์ในออสเตรเลีียก็็เริ่่�ม
นำเสนอภาพตััวละคร LGBTIQ+ เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของภููมิิหลัังอัันหลากหลายของ
ชีีวิติ วััฒนธรรมในออสเตรเลีียมากขึ้้น� และการมีีอยู่่�ของตััวละครและเนื้้�อหารายการ
ที่่�เพิ่่�มจำนวนขึ้้น� ในโทรทััศน์์ ก็็หมายความว่่าสื่่�อมีีประเด็็นที่่�จะนำเสนอเนื้้�อหาความ
ขััดแย้้งเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศน้้อยลง เพราะสถานภาพของ
LGBTIQ+ ไม่่ใช่่สิ่่�งผิิดปกติิอีีกต่่อไป
นอกจากนั้้�น ในออสเตรเลีียยัังมีีองค์์กรภาคเอกชน และองค์์กรการกุุศลที่่�มีี
ส่่วนร่่วมในการปกป้้องสิิทธิิของกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เช่่น The Quality
Project ซึ่่�งเป็็นองค์์กรการกุุศลที่่�ได้้มีกี ารกำนดแนวนโยบายเรีียกว่่า “The Australian
LGBTIQA+ Policy Guide” เพื่่�อประกัันว่่ากลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศและ
ครอบครััวจะต้้องมีีส่ว่ นร่่วมในสัังคมและได้้รับั การยอมรัับด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
แท้้จริิงในออสเตรเลีีย
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1.	ศึึกษาหาข้้อมููลเพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องความหลากหลายทางเพศ
อย่่างถููกต้้องตามหลัักการแพทย์์และจิิตวิิทยา
2. ในระหว่่างการสร้้างสรรค์์เนื้้�อหาที่่�มีีการกล่่าวถึึงผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ควรคำนึึงถึึงสิิทธิิเสรีีภาพและศัักดิ์์�ศรีีของความเป็็นมนุุษย์์ของผู้้�มีีความหลากหลายทาง
เพศ และระมััดระวัังการละเมิิดประเด็็นดัังกล่่าว
3. บรรณาธิิการ ผู้้�เขีียนบท ผู้้�ผลิิตสื่่�อ และบุุคลากรผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ควรนำเสนอ
ภาพลัักษณ์์ของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศอย่่างสมดุุลและเป็็นธรรม กล่่าวคืือ นำเสนอ
ภาพของกลุ่่�ม LGBTIQ+ ในลัักษณะที่่�เป็็นปุุถุุชนธรรมดา มีีบทบาทด้้านอื่่�น ๆ ในชีีวิิต
เช่่นเดีียวกัับชายและหญิิง มีีพื้้�นที่่�นำเสนอภาพของ LGBTIQ+ ครบทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งกลุ่่�มที่่�แบ่่ง
ตามอััตลัักษณ์์และรสนิิยมทางเพศ ช่่วงวััย และสถานะทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�หลากหลาย
เพื่่�อให้้ทุุกกลุ่่�มย่่อยมีีพื้้�นที่่�ได้้แสดงออก มีีตััวตนและได้้รัับการยอมรัับทางสัังคม
4. บรรณาธิิการ ผู้้�เขีียนบท ผู้้�ผลิิตสื่่�อ และบุุคลากรผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกด้้าน ช่่วยกััน
ตรวจสอบเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ถููกผลิิตออกมา ว่่าตั้้�งอยู่่�
บนพื้้�นฐานความรู้้ค� วามเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง ถููกหลัักการสื่่�อสารมวลชน รวมทั้้�งพยายามป้้องกััน
โอกาสที่่�จะเกิิดผลกระทบเชิิงลบที่่�ต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศโดยไม่่ตั้้�งใจ

ส่่ วนที่่� 5

แนวทางการปฏิิ บัั ติิ ง านและการนำำ� เสนอในประเด็็ น อ่่ อ นไหว
เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตสื่่�อ
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1. หลีีกเลี่่�ยงการใช้้อััตลัักษณ์์ทางเพศเป็็นเครื่่�องดึึงดููดความสนใจของผู้้�บริิโภค
จนเกิิดการเน้้นย้้ำอััตลัักษณ์์ทางเพศทั้้�งที่่�ไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์หรืือเนื้้�อหาที่่�
นำเสนอผ่่านสื่่�อ โดยเฉพาะพาดหััวข่่าวเหตุุการณ์์ทางลบหรืือความรุุนแรงต่่าง ๆ ที่่�อาจ
ไม่่จำเป็็นต้้องระบุุอััตลัักษณ์์ทางเพศของผู้้�กระทำ เพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�รัับสารเกิิดการเชื่่�อมโยงผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศเข้้ากัับเหตุุการณ์์ทางลบมากเกิินจริิงจนเกิิดอคติิทางลบโดย
ไม่่เป็็นธรรม
2. ไม่่นำเสนอภาพที่่�ตีีตราหรืือตอกย้้ำภาพเหมารวมในเชิิงลบต่่อผู้้�มีคี วามหลากหลาย
ทางเพศที่่�ไม่่เป็็นความจริิง (เช่่น ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศคืือผู้้�ป่่วยทางจิิต) หรืือไม่่
ได้้เป็็นจริิงกัับผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศทุุกคนเสมอไป (เช่่น ผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศต้้องตลกหรืือวี้้�ดว้้าย หมกมุ่่�นเรื่่�องเพศและความรัักหรืือมัักติิดเชื้้�อเอชไอวีี)
3. ไม่่นำเนื้้�อหาที่่�ไม่่เหมาะสมเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมาแสวงหา
ประโยชน์์หรืือทำการตลาดหรืือสร้้างกระแสความนิิยมโดยไม่่สมควร
ปััจจุุบัันนี้้� สถานีีโทรทััศน์์และผู้้�ประกอบกิิจการสื่่�อโทรทััศน์์ในต่่างประเทศ
หลายแห่่งได้้มีกี ารจััดทำแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการผลิิตรายการ ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการไม่่
กีีดกัันแบ่่งแยกและส่่งเสริิมความเสมอภาคของกลุ่่�ม LGBTIQ+ ในการผลิิตรายการ
ได้้อย่่างเท่่าเทีียมและกลมกลืืนกัับผู้้�ร่ว่ มงานคนอื่่�น ๆ รวมทั้้�งการตรวจสอบเนื้้�อหา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศที่่�ถููกผลิิตออกมา ว่่าตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง ถููกหลัักการสื่่�อสารมวลชน และป้้องกัันโอกาสที่่�จะ
เกิิดผลกระทบเชิิงลบที่่�มีีต่อ่ ผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศโดยไม่่ตั้้ง� ใจ ตััวอย่่างเช่่น
BBC ได้้กำหนดแนวทางการผลิิตข่่าว (BBC News style guide) โดยกำหนด
ให้้ผู้้�ผลิิตใช้้ภาษาที่่�ถููกต้้อง ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�

เพศสภาพ/เพศ
การใช้้ภาษาที่่�เหมาะสมเป็็นส่่วนสำคััญในการนำเสนอภาพผู้้ค� นในเรื่่�องราว
ของเรา ไม่่ควรระบุุถึึงเรื่่�องเพศ
เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� หรืือความทุุพพลภาพ เว้้นแต่่จะมีีประเด็็นเกี่่�ยวข้้องกัับ
หััวข้้อดัังกล่่าว แต่่เมื่่�อเรามุ่่�งความสนใจไปที่่�คุุณลัักษณะดัังกล่่าวของบุุคคล
เราควรแน่่ใจว่่าไม่่ได้้นำลัักษณะดัังกล่่าวมาตีีตราบุุคคลนั้้�นโดยรวมหากทำได้้
ให้้ใช้้คำ/คำสรรพนามและคำสรรพนามตามที่่�บุุคคลที่่�ถููกเรีียกต้้องการ และได้้ระบุุ
ให้้ทราบอย่่างชััดเจน
เกย์์/เลสเบี้้�ยน
ใช้้คำว่่า “เกย์์” เป็็นคำคุุณศััพท์์แทนที่่�จะเป็็นคำนาม ซึ่่�งสามารถใช้้อธิิบาย
ได้้กัับทั้้�งสองเพศ แต่่แนวทางปฏิิบััติิที่่�นิิยมใช้้ในปััจจุุบัันคืือการกล่่าวถึึงว่่า "gay
men and lesbians"
สำหรัับการพููดถึึงแบบกว้้าง ๆ ให้้กล่่าวถึึงบุุคคล LGBT หรืือชุุมชน LGBT
(lesbian, gay bisexual, transgender) หรืือ “LGBTQ” หรืือ “LGBTIQ+”
การใช้้ตััวอัักษรย่่อให้้พิิจารณาว่่าหมายถึึงกลุ่่�มใดบ้้าง
Non-binary
เป็็นคำคุุณศััพท์์ที่่�ใช้้อธิิบายบุุคคลที่่�ไม่่ได้้ระบุุว่า่ เป็็นเพศชายเท่่านั้้น� หรืือเพศ
หญิิงเท่่านั้้�น หรืือใช้้อธิิบายถึึงผู้้�ที่่�อาจระบุุได้้ว่่าเป็็นได้้ทั้้�งชายและหญิิง เราจึึง
ไม่่ควรกำหนดเพศในการเรีียกคนที่่�เป็็น non-binary แต่่เราอาจจำเป็็นต้้องใช้้
คำว่่า “they” เป็็นคำสรรพนามเอกพจน์์เพื่่�อให้้ผู้้�ฟัังเข้้าใจชััดเจน
“Sexual preference” หมายถึึง การที่่�บุุคคลเลืือกที่่�จะเป็็นเกย์์หรืือกะเทย
นัักข่่าวควรหลีีกเลี่่�ยงวลีี เช่่น “วิิถีีชีีวิิตทางเลืือก” (alternative lifestyle) หากเป็็น
ไปได้้ แทนที่่�จะใช้้คำว่่า “sexual preference” และ “ยอมรัับว่่าเป็็นเกย์์” (admits
being gay) ให้้พิิจารณาใช้้คำว่่า "รสนิิยมทางเพศ" (sexual orientation) และ
“เป็็นเกย์์” (is gay) จะเหมาะสมกว่่า

ส่่ วนที่่� 5
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ส่่ วนที่่� 5

การส่่งเสริิมความหลากหลายและโอกาสความเท่่าเทีียมผ่่านสื่่�อของผู้้�มีี
ความหลากหลายทางเพศนี้้� ได้้รัับการยอมรัับจาก
ผู้้ใ� ห้้บริิการ Streaming content เช่่น Netflix ที่่�ได้้สนัับสนุุนแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับความหลากหลายและยอมรัับความแตกต่่างของสหราชอาณาจัักร (UK
Diversity & Inclusion Best Practice Guidelines) โดยสนัับสนุุนการผลิิตซีีรีีส์์
ที่่�มีีการนำเสนอภาพตััวแทนชนกลุ่่�มน้้อยทางเชื้้�อชาติิ ความเสมอภาคทางเพศ คน
พิิการ และผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม Netflix
กล่่าวว่่า แนวทางเหล่่านี้้มี� ขึ้ี น้� เพื่่�อขัับเคลื่่�อนให้้มีกี ารพููดคุุยกัันระหว่่างพัันธมิิตรที่่�มีี
ส่่วนร่่วมในการผลิิตรายการ ยกประเด็็นข้้อบกพร่่องและเหตุุผลเบื้้�องหลัังเพื่่�อนำ
ไปสู่่�การปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อไป สำหรัับในประเด็็นของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
นั้้�น Netflix มีีแนวทางปฏิิบััติิดัังนี้้�
o Netflix มุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัับรองถึึงการนำเสนอภาพตััวแทนของ LGBTIQ+
ผู้้�ทำงานด้้านการเขีียนบทและผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทในกองถ่่าย แม้้ว่่าการที่่�จะ
สอบถามโดยตรงเกี่่�ยวกัับรสนิิยมทางเพศ/เรื่่�องทางเพศของบุุคคลจะเป็็นเรื่่�องผิิด
กฎหมาย แต่่ Netflix เห็็นว่่าควรมีีโอกาสที่่�จะทำความเข้้าใจให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทราบ
หากเป็็นไปได้้
o Netflix ต้้องการใช้้นัักเขีียนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศและ/หรืือที่่�
ปรึึกษาสำหรัับตััวละครที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ ที่่�จะทำงานในซีีรีีส์์ที่่�มีีแก่่น
ของเรื่่�องเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
o	นัักแสดงข้้ามเพศควรถููกคััดเลืือกให้้เล่่นในบทบาทของคนข้้ามเพศ
o การนำเสนอภาพตััวแทนของผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศควรมีีสัดั ส่่วน
อย่่างน้้อยร้้อยละ 8 ของตััวละครที่่�มีีบทพููด
เว้้นแต่่ว่่ามีีข้้อเท็็จจริิง/ความถููกต้้องทางประวััติิศาสตร์์บัังคัับให้้เป็็นอย่่าง
อื่่�น
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1.	มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับบทบาทขององค์์กรและบุุคลากร
ด้้านสื่่�อสารมวลชนที่่�อาจมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
การตีีตรา หรืือทััศนคติิแบบเหมารวมเชิิงลบ ระหว่่างผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านในองค์์กรสื่่�อ มีีมาตรการ
ตัักเตืือนเมื่่�อองค์์กรสื่่�อปฏิิบััติิไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
2. หารืือร่่วมกัับองค์์การสื่่�อ ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ และตััวแทนผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ
ในฐานะผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างเป็็นกระบวนการกำกัับดููแล โดยให้้
2.1		มีีมาตรการตัักเตืือนเมื่่�อมีีองค์์กรสื่่�อผลิิตเนื้้�อหาที่่�ตอกย้้ำอคติิและภาพ
เหมารวมต่่อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
2.2	มีีมาตรการส่่งเสริิมหรืือให้้รางวััลแก่่องค์์กรสื่่�อ ทีีมงาน และผู้้�ผลิิต ที่่�
ผลิิตเนื้้�อหารายการเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในเชิิงสร้้างสรรค์์
3. เปิิดช่่องทางรัับร้้องเรีียนเมื่่�อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�
ไม่่เป็็นธรรมในองค์์กรสื่่�อ หรืือรัับร้้องเรีียนเมื่่�อมีีผู้พ้� บเห็็นว่่าเนื้้อ� หารายการมีีความไม่่เหมาะสม
และก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อภาพลัักษณ์์ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศโดยไม่่เป็็น
ธรรม หรืื อ เป็็ น การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของผู้้�มีี ค วามหลากหลายทางเพศ และมีี
กระบวนการนำไปหารืือกัับองค์์กรสื่่�อมวลชนที่่�เป็็นผู้้ผ� ลิิตหรืือเผยแพร่่เพื่่�อขอความร่่วมมืือ
ให้้ปรัับปรุุงแก้้ไข
4.	จััดอบรมและพััฒนาศัักยภาพของนัักวิิชาชีีพสื่่�อมวลชน ให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ และหลัักการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�ม
ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

ส่่ วนที่่� 5

แนวทางการปฏิิ บัั ติิ ง านและการนำำ� เสนอในประเด็็ น อ่่อ นไหว
เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศสำำ�หรัับองค์์กรวิิชาชีีพสื่่�อ
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1. อย่่ามองข้้ามการผลิิตและเผยแพร่่เนื้้�อหาที่่�ไม่่เหมาะสมเกี่่�ยวกัับผู้้�หลากหลาย
ทางเพศ ว่่าเป็็นเรื่่�องขบขััน หรืือเรื่่�องเล็็กน้้อย เช่่น เนื้้�อหารายการที่่�แสดงถึึงความรุุนแรง
การคุุกคามทางเพศทั้้�งการกระทำคำพููด กิิริิยา ท่่าทางต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทาง
เพศ
2. อย่่าละเลยหรืือช่่วยเหลืือผู้้�กระทำผิิด เมื่่�อผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศได้้รัับ
การปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นธรรมในองค์์กรสื่่�อ
องค์์กรวิิชาชีีพสื่่�อในหลายประเทศได้้แสดงความรัับผิิดชอบในการจััดทำ
แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการนำเสนอเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลกลุ่่�มต่่าง ๆ สำหรัับ
ประเทศไทยนั้้น� นัับว่่าองค์์กรวิิชาชีีพสื่่�อมีีความชััดเจนและเปิิดกว้้างในการยอมรัับ
สถานะของกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ โดยสภาการสื่่�อมวลชนแห่่งชาติิได้้
จััดทำแนวปฏิิบัติั สิ ภาการสื่่�อมวลชนแห่่งชาติิ เรื่่�องการเสนอข่่าว ความคิิดเห็็น และ
ภาพเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2564 แต่่การนำไปปฏิิบััติิขึ้้�นอยู่่�
กัับความสมััครใจของสื่่�อแต่่ละคน

ส่่ วนที่่� 5
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ส่่วนที่่� 6
แนวทางการนำำ�เสนอภาพเนื้้�อหา
และการใช้้ภาษาเกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศใน
รายการข่่าวและกรณีีศึึ กษา
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� บผู้ที่้� มีีความหลากหลาย
�่
แนวทางการนำำ�เสนอภาพ เนื้้�อหาและการใช้้ภาษาเกี่่ยวกัั
ทางเพศในรายการข่่าวและกรณีีศึึกษา

6.1 แนวทางการนำำ�เสนอภาพ เนื้้�อหาและการใช้้ภาษาเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�ที่�มีีความหลากหลายทางเพศในรายการข่่
่
าว

ส่่ วนที่่� 6

1. กองบรรณาธิิการรายการข่่าวควรมีีการรัับรู้้�ในนิิยามและทำความเข้้าใจเป็็น
พื้้�นฐานว่่า กลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศไม่่เป็็นกลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีความปกติิตามนิิยามทาง
การแพทย์์ และเป็็นพลเมืืองที่่�มีีสิิทธิิตามกฎหมายโดยเฉพาะความเท่่าเทีียมกััน และควร
ได้้รัับการปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัับบุุคคลอื่่�น ๆ ในสัังคม
2. กองบรรณาธิิการรายการข่่าวควรมีีผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความ
หลากหลายทางเพศเข้้าร่่วมพิิจารณา กลั่่�นกรอง ภาพและเนื้้�อหาเพื่่�อให้้เกิิดความ
เหมาะสมตามหลัักการของรายการข่่าว
3. การนำเสนอภาพและเนื้้�อหาในการรายงานข่่าวเกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ ควรมีีความเป็็นกลางและตรงไปตรงมา ตามการเกิิดขึ้้�นของข่่าว โดยปราศจาก
ความอคติิลำเอีียง หรืือการสอดแทรกทััศนะส่่วนบุุคคลของผู้้�รายงานข่่าว หรืือนัักข่่าว
4. การนำเสนอภาพและเนื้้�อหาในการวิิเคราะห์์ข่่าวเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทาง
เพศ ควรอยู่่�บนพื้้�นฐานของข่่าวและหลัักการนำเสนอข่่าว โดยปราศจากความอคติิลำเอีียง
หรืือการสอดแทรกทััศนะส่่วนบุุคคล
5. การนำเสนอภาพและเนื้้�อหาในรายการข่่าวเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ
ควรเพิ่่�มพื้้� น ที่่�รายการข่่ า วที่่�มีี ภ าพและเนื้้� อ หาเชิิ ง สร้้ า งสรรค์์ ลดพื้้� น ที่่�เนื้้� อ หาหรืื อ
การแสวงหาภาพและเนื้้�อหาข่่าวในลัักษณะของการสร้้างภาพ ตีีตรา เช่่น ข่่าวที่่�
สร้้ า งภาพให้้ ก ลุ่่�มผู้้�ที่่�มีี ค วามหลากหลายทางเพศเป็็ น เพีี ย งผู้้�ที่่�มีี ค วามตลกขบขัั น
ความแปรปรวนทางอารมณ์์

6. การนำเสนอภาพและเนื้้�อหาในรายการข่่าวเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ
ควรมีีการสอดแทรกข้้อมููลความรู้้� สร้้างการรัับรู้้�และสร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง ในฐานะ
สมาชิิกของสัังคมเช่่นเดีียวกัับบุุคคลกลุ่่�มอื่่�น ๆ โดยทั่่�วไปในสัังคม
7. การสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในรายการข่่าว ควรได้้รัับ
เกีียรติิ การปฏิิบััติิและเคารพในสิิทธิิส่่วนบุุคคลและสิิทธิิต่่าง ๆ เช่่นเดีียวกัับบุุคคล
กลุ่่�มอื่่�น ๆ โดยทั่่�วไปในสัังคม
8. รายการข่่าวที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีคี วามหลากหลายทางเพศ หากเป็็นข่่าวที่่�อยู่่�ในความ
สนใจของสัังคม หรืือมีีผลกระทบต่่อสัังคม ควรมีีการขยายประเด็็นข่่าวด้้วยรููปแบบ
รายการอื่่�น ๆ เช่่น การวิิเคราะห์์ข่่าว โดยการวิิเคราะห์์ให้้เห็็นเป็็นส่่วนย่่อย ๆ ถึึงที่่�มา
สาเหตุุของข่่าวว่่าทำไมจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น ความสััมพัันธ์์ของข่่าวกัับองค์์ประกอบหรืือปััจจััย
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หากพิิจารณาโดยรายละเอีียดบนพื้้�นฐานของข้้อมููลแล้้วคาดว่่าน่่าจะ
เกิิดผลอะไรตามมา จะมีีแนวโน้้มอย่่างไร และมีีทางออกอย่่างไร ทั้้�งนี้้�ผู้้�ที่่�ทำการวิิเคราะห์์
ข่่าวมัักจะมีีความรู้้�ความชำนาญ หรืือศึึกษาเรื่่�องนั้้�น ๆ มาเป็็นอย่่างดีี
9. การสััมภาษณ์์เพื่่�อให้้ได้้ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับข่่าว (factual interview) เกี่่�ยวกัับ
ผู้้�ที่่�มีคี วามหลากหลายทางเพศ ควรสััมภาษณ์์แหล่่งข่่าวผู้้�ที่่�ประสบเหตุุการณ์์ ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม ผู้้�ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�เพื่่�อให้้ได้้ข้้อเท็็จจริิง หรืือข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อการอธิิบาย หรืือยืืนยัันเนื้้�อหาข่่าว และเพื่่�อเป็็นการลดอคติิ ลำเอีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
10. การสััมภาษณ์์ข้อ้ คิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับข่่าว (opinion interview) เกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีคี วาม
หลากหลายทางเพศ ควรเป็็นการสััมภาษณ์์เพื่่�อให้้ได้้ทัศั นะหรืือมุุมมองของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�
มีีต่อ่ เนื้้�อหาข่่าว โดยต้้องพิิจารณาองค์์ประกอบด้้านความน่่าเชื่่�อถืือของแหล่่งข่่าวและควร
นำเสนอให้้หลากหลาย และสมดุุล เพราะอาจมีีการสอดแทรกทััศนคติิส่่วนตััวของ
แหล่่งข่่าว หรืือผู้้ใ� ห้้สัมั ภาษณ์์ ซึ่่�งอาจทำให้้เกิิดการชัักจููงหรืือโน้้มน้้าวใจไปในทางใดทางหนึ่่�ง
11.		 การสัั ม ภาษณ์์ บุุ ค คล เกี่่�ยวกัั บ ผู้้�ที่่�มีี ค วามหลากหลายทางเพศ ควรเป็็ น
การสััมภาษณ์์เพื่่�อเผยแพร่่ประวััติิ การดำรงชีีวิติ ผลงาน ความสำเร็็จ ทััศนคติิ จุุดมุ่่�งหมาย
ในด้้านที่่�น่่าสนใจ โดยอาจเป็็นบุุคคลที่่�เป็็นชื่่�อเสีียง ผู้้�ที่่�ประสบความสำเร็็จ หรืือผู้้�ที่่�ยััง
ไม่่เป็็นที่่�รู้้�จัักแต่่มีีความน่่าสนใจ
12.		 รายการข่่าวที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ ควรได้้มีีการตรวจ
สอบการใช้้ภาษาเรีียกกลุ่่�มที่่�มีีความหลากหลายทางเพศตามที่่�มีีการนิิยาม เช่่น กะเทย
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กลุ่่�มชายรัักชาย (gay) กลุ่่�มหญิิงรัักหญิิง (lesbian) กลุ่่�มรัักสองเพศ (bisexual) และ
กลุ่่�มข้้ามเพศ (transgender) หรืือใช้้คำที่่�เรีียกและได้้รับั การยอมรัับโดยทั่่�วไป เช่่น LGBTIO+
13.		 รายการข่่าวที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ ควรได้้มีีการตรวจ
สอบ ระมััดระวัังและหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ภาษาในลัักษณะ Micro aggression คืือ การใช้้
ภาษาโดยไม่่ตระหนััก หรืือไม่่รู้้�ตััวของผู้้�รายงานข่่าว นัักข่่าวในการสร้้างการดููหมิ่่�น การ
ตีีตรา หรืือสร้้างความบอบช้้ำในจิิตใจ แต่่ควรใช้้ภาษาในลัักษะของการสร้้างความเข้้าอก
เข้้าใจ (Empathy)
14.		 รายการข่่าวที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศควรมีีการให้้น้้ำหนััก
หรืือสััดส่่วนของกลุ่่�มต่่าง ๆ ของความหลากหลายทางเพศ เช่่น กลุ่่�มชายรัักชาย (gay)
กลุ่่�มหญิิงรัักหญิิง (lesbian) กลุ่่�มรัักสองเพศ (bisexual) และกลุ่่�มข้้ามเพศ (transgender)
อย่่างเท่่าเทีียม หรืืออย่่างน้้อยสััดส่่วนรายการใกล้้เคีียงกัันโดยไม่่ให้้น้้ำหนััก หรืือความ
สำคััญของกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งเป็็นพิิเศษ

1. การเจตนา จงใจ หรืือการสอดแทรก หรืือแอบแฝงอคติิ ความลำเอีียง
ส่่วนบุุคคลของผู้้ร� ายงานข่่าว นัักข่่าวในการนำเสนอภาพ เนื้้�อหา และการใช้้ภาษาที่่�ส่่งผล
เชิิงลบต่่อกลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
2. การนำเสนอภาพและเนื้้�อหาในรายการข่่าวเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ
เชิิงอารมณ์์ที่่�มีีลัักษณะของการตีีตรา สร้้างภาพ โดยเฉพาะการตอกย้้ำถึึงความรุุนแรง
ความตลกขบขััน ความรุุนแรง ความแปรปรวนทางอารมณ์์
3. การใช้้ภาพและเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศในลัักษณะของการเป็็น
สิินค้้าของรายการข่่าวเพื่่�อสร้้างกระแสความนิิยม (rating) ให้้สามารถขายข่่าวได้้และนำ
มาซึ่่�งผลประโยชน์์ของการสร้้างรายได้้ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม

63

6.2 กรณีศึกษา
• ตััวอย่่างที่่� 1 การใช้้ภาษาและการสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
	พิิธีีกร แนะ XXX ให้้เปิิดตััวเป็็นเพื่่�อนสาว .....ลั่่�นไม่่ได้้เดี๋๋�ยวอยู่่�ยาก
	พิิธีีกร พููดแรง ชััด จััดเต็็มเบื้้�องหลัังแฉ หลัังแนะนำ XXX ให้้เปิิดตััวเป็็น
เพื่่�อนสาวไปเลย เจ้้าตััวลั่่�นไม่่ได้้ เดี๋๋�ยวมัันอยู่่�ยาก พร้้อมหััวเราะแบบสุุดติ่่�ง 		
กระแสไม่่มีแี ผ่่วสำหรัับ XXX.ตั้้�งแต่่ออกจาก.....ก็็ฟาดสนั่่�น รัับงานกระจาย
ทั้้�งรีีวิิว ไลฟ์์สด ออกรายการล่่าสุุด XXX ได้้ไปออกรายการหนึ่่�ง ที่่�มีีพิิธีีกรฝีีปาก
กล้้าเป็็นผู้้�ดำเนิินรายการ งานนี้้�ไม่่พลาดแน่่นอนที่่�จะเกิิดประเด็็นใหม่่ขึ้้�นมา ล่่าสุุด
XXX ได้้เอาคลิิปที่่�ตนกำลัังพููดคุุยกัับ พิิธีกี ร มาลงทาง TikTok ส่่วนตััว โดยเนื้้�อหา
ในคลิิป พิิธีีกรแนะนำให้้ XXX เปิิดตััวไปเลย พส.= เพื่่�อนสาว พร้้อมกัับเตรีียม
หากระเป๋๋าหรูู มาให้้ถืือ ซึ่่�งก่่อนอััดคลิิป คาดว่่า XXX ได้้มีีการถืือกระเป๋๋าไปแล้้ว
พร้้อมถามพิิธีีกรว่่า พอได้้ไหม 							
	ด้้านพิิธีีกรก็็ตอบกลัับไปว่่า ยััง เพราะเธอยัังเกร็็งอยู่่� งานนี้้�ก็็ไม่่รู้้�ว่่าทีีเล่่น ทีี
จริิง เอ๊๊ะ…ยัังไงกัันละทีีนี้้�
ที่่� ม า: https://www.brighttv.co.th/entertain/paivanna01-15dec2021
(17 มกราคม 2565) 								
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4. การใช้้ภาษาเชิิงอารมณ์์เพื่่�อสร้้างสีีสััน เรีียกร้้องความสนใจในการรัับชมข่่าว
ในลัักษณะของการสร้้างภาพ ตีีตรา กดทัับ เหยีียดหยาม เหยีียดเพศ หมิ่่�นศัักดิ์์�ศรีี ให้้
ได้้รัับความอัับอาย เช่่น กะเทยโหด สาวสอง ขุุดทอง เป็็นต้้น
5. การเลืือกใช้้ภาพ และเนื้้�อหาบางส่่วน บางมุุมมอง หรืือบางประเด็็น เกี่่�ยวกัับ
ความหลากหลายทางเพศที่่�ไม่่ตรงกัับความเป็็นจริิงของข่่าว หรืือไม่่รอบด้้าน ไม่่รอบคอบ
เพื่่�อให้้สามารถนำเสนอข่่าวได้้ก่่อนสถานีีอื่่�น
6. การใช้้ภาษาในลัักษณะของการพยายามที่่�จะสอดแทรกหรืือโน้้มน้้าวใจเพื่่�อให้้
ผู้้�ชมเกิิดการเห็็นด้้วยหรืือคล้้อยตาม
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จากตััวอย่่าง แสดงถึึงการใช้้ภาษาในลัักษณะ Micro aggression คืือ
การใช้้ภาษาโดยไม่่ตระหนััก หรืือไม่่รู้้�ตัวั ของผู้้ร� ายงานข่่าว นัักข่่าวในการสร้้างการ
ดููหมิ่่�น การตีีตรา หรืือสร้้างความบอบช้้ำในจิิตใจ แต่่ควรใช้้ภาษาในลัักษะของการ
สร้้างความเข้้าอกเข้้าใจ (Empathy) 							
นอกจากนั้้น� การสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�ที่่�มีคี วามหลากหลายทางเพศในรายการข่่าว ควร
ได้้รับั เกีียรติิ การปฏิิบัติั แิ ละเคารพ ในสิิทธิิส่ว่ นบุุคคลและสิิทธิิต่า่ ง ๆ เช่่นเดีียวกัับ
บุุคคลกลุ่่�มอื่่�น ๆ โดยทั่่�วไปในสัังคม						
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• ตััวอย่่างที่่� 2 การสััมภาษณ์์ข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับข่่าว (opinion interview)
นัักพููด เจอดราม่่าประเด็็น LGBTQ หลัังพููดแรงลาออก ม.ดััง ผวาลื่่�นไหล
ทางเพศ
	ผู้้ใ� ช้้โซเชีียลมีีเดีียจำนวนมากโพสต์์วิจิ ารณ์์ นัักพููดสร้้างแรงบัันดาลใจที่่�มีีชื่่�อ
เสีียงในอิินเทอร์์เน็็ต หลัังจากมีีผู้้�นำคลิิปที่่�นัักพููดรายนี้้�กล่่าวว่่า ตนเลิิกเรีียน
คณะอัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร เพราะเกรงว่่าจะทำให้้ตนลื่่�นไหลทาง
เพศ
	นัักพููด กล่่าวในคลิิปดัังกล่่าวว่่า หลัังจากได้้เข้้าเรีียนที่่�คณะดัังกล่่าว ตนพบว่่า
เพื่่�อนร่่วมคณะที่่�เป็็นเพศชาย ส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศ และมีี
ผู้้�ชายเพีียงไม่่กี่่�คน ซึ่่�งตนเกรงว่่าหากอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมเช่่นนี้้� ตนอาจมีีลัักษณะ
ตุ้้�งติ้้�ง
"ผมเกืือบเป็็นตุ๊๊�ดนะเว่่ย ผมเกืือบเป็็นกะเทยเชื่่�อปะ เพราะว่่าอะไร เพราะ
ผมเข้้าไปเรีียน แล้้วคณะนี้้�นะเพื่่�อนแม่่_ 800 คน แม่่_มีีผู้้�ชายแค่่ 80 คน ชิิ_หาย
กููเกืือบแบบ..'อีี XXX ' เลยอะ คืือจะเป็็นอีี XXX ได้้เลย เพราะอะไร เพื่่�อนในกลุ่่�ม
ที่่�สนิิท ๆ กัันมีีอยู่่� 30 คน 2 คนจ้้า เป็็นผู้้�ชาย 2 คนเท่่านั้้�นจ้้า แล้้วอีีกคนนึึงเป็็น
แค่่เพศชายจ้้า กููชายแท้้ นะ คุุณอาจจะเห็็นผมชอบทำมืือทำไม้้ คืือบอกได้้เลย
แม่่_เป็็นจิิตใต้้สำนึึก ติิดมาตั้้�งแต่่เรีียนจ้้า คืือเกืือบเป็็นอีี XXX แล้้ว ณ เวลาเนี้้�ย
เอ๊๊ย! ณ เวลานั้้�น"								

65

	ติิดต่่อเหมืือนโรคหวััด? 							
	ผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตโจมตีีว่่า การจะเป็็นคนหลากหลายทางเพศได้้ เกิิดจาก
การติิดจากเพื่่�อนตอนเรีียนหนัังสืือได้้อย่่างนั้้�นหรืือ คำพููดของนัักพููด จึึงสะท้้อนถึึง
ความคิิดที่่�ไม่่เปิิดรัับคนกลุ่่�มนี้้�นััก และมองว่่าสามารถติิดกัันได้้ราวกัับเป็็นโรค
ระบาดขณะเดีียวกัันผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตบางคนก็็ตั้้�งคำถามว่่า นัักพููดสอบถามคนกลุ่่�ม
LGBTIQ+ ก่่อนหรืือยัังว่่าอยากเป็็นเพื่่�อนหรืือสุุงสิิงกัับนัักพููดหรืือไม่่
ประวััติิดราม่่าโชกโชน
นอกจากนี้้� หลายคนก็็ยังั นำเรื่่�องราวที่่�นัักพููด เคยเผชิิญการถููกโซเชีียลมีีเดีีย
โจมตีีในอดีีตมาพููดถึึงมากมาย อย่่างเช่่น ที่่�พููดโจมตีีผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
มาตรการปิิดธุุรกิิจของรััฐบาลจากโรคโควิิด-19 ว่่ากระจอก เมื่่�อไม่่นานมานี้้� หรืือ
แม้้แต่่พููดถึึงรากศััพท์์ของคำว่่าเดรััจฉาน โดยขาดความเข้้าใจที่่�แท้้จริิง			
		
• ตัั ว อย่่ า งที่่� 3 การสัั ม ภาษณ์์ เ พื่่ อ ให้้ ไ ด้้ ข้้ อ เท็็ จจริิ ง เกี่่� ย วกัั บ ข่่ า ว (factual
interview) และการสอดแทรกข้้อมููลความรู้้�
จิิตแพทย์์แนะอย่่าใช้้ความรุุนแรง เห็็นต่่าง LGBTIQ+
คลิิปเหตุุการณ์์น้า้ ชายทำร้้ายร่่างกายหลาน เพราะไม่่พอใจที่่�หลานเป็็นชาย
ข้้ามเพศ พร้้อมด่่าทอด้้วยถ้้อยคำรุุนแรง และบัังคัับให้้ไปตััดผมสั้้�น หลัังคลิิปวิิดีโี อ
นี้้�ถููกเผยแพร่่ออกไปกลายเป็็นกระแสวิิพากษ์์วิิจารณ์์ในโลกโซเชีียล ทีีมข่่าวได้้
สััมภาษณ์์คุณ
ุ หมอวรตม์์ โชติิพิทิ ยสุุนนท์์ จิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น โฆษกกรมสุุขภาพ
จิิต แนะ ใช้้การพููดคุุย แทนการใช้้ความรุุนแรงจะดีีกว่่า
นพ.วรตม์์ โชติิพิิทยสุุนนท์์ จิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�น โฆษกกรมสุุขภาพจิิต
แนะนำว่่าหากในครอบครััว มีีปััญหาเรื่่�องเพศสภาพ ควรใช้้การพููดคุุย ทำความ
เข้้าใจเพื่่�อลดความรุุนแรง เพราะเรารู้้�ว่่าสุุดท้้ายความรุุนแรงไม่่ได้้สร้้างความรััก
และเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�นำไปสู่่�ความรุุนแรงต่่อไป เพราะฉะนั้้�นเรื่่�องนี้้�ต้้องเป็็นกฎใน		

ส่่ วนที่่� 6

• ตััวอย่่างที่่� 2 การสััมภาษณ์์ข้้อคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับข่่าว (opinion interview) (ต่่อ)
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• ตัั ว อย่่ า งที่่� 3 การสัั ม ภาษณ์์ เ พื่่ อ ให้้ ไ ด้้ ข้้ อ เท็็ จจริิ ง เกี่่� ย วกัั บ ข่่ า ว (factual
interview) และการสอดแทรกข้้อมููลความรู้้� (ต่่อ)

ส่่ วนที่่� 6

ครอบครััว แต่่ถ้้าจะลงโทษให้้ใช้้วิิธีีการสอนหรืือการลงโทษด้้วยวิิธีีอื่่�นโดยไม่่ต้้อง
ใช้้การทำร้้ายร่่างกาย					
ส่่วนการบัังคัับให้้ตััดผม นพ.วรตม์์ ระบุุว่่า ผม ถืือเป็็นเรื่่�องสำคััญของผู้้�
หญิิง และมีีคุุณค่่าทางจิิตใจ สััญลัักษณ์์ความสวยงาม และยัังเป็็นสิิทธิิส่่วนบุุคคล
ทั้้�งนี้้� ไม่่เพีียงแต่่ เด็็กที่่�เป็็น LGBTIQ+ ในครอบครััว แต่่ต้้องเข้้าใจด้้วยว่่า ไม่่ควร
ละเมิิดทางกาย รวมทั้้�งทางใจ ของคนในครอบครััวทุุกคน แม้้จะไม่่ได้้เป็็น LGBTIQ+
ที่่ม� า: 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_
source=web_pptv&utm_medium=Video_NewsRelate&utm_
campaign=122590 (เผยแพร่่วัันที่่� 14 มกราคม 2565)				
		
จากตััวอย่่าง แสดงถึึงการนำเสนอภาพและเนื้้�อหาในรายการข่่าวเกี่่�ยวกัับ
ความหลากหลายทางเพศควรมีีการสอดแทรกข้้อมููลความรู้้� สร้้างการรัับรู้้�และ
สร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง ในฐานะสมาชิิกของสัังคมเช่่นเดีียวกัับบุุคคลกลุ่่�มอื่่�น ๆ
โดยทั่่�วไปในสัังคม					
นอกจากนั้้น� การสััมภาษณ์์เพื่่�อให้้ได้้ข้อ้ เท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับข่่าว (factual interview)
เกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ ควรสััมภาษณ์์แหล่่งข่่าวผู้้�ที่่�ประสบ
เหตุุการณ์์ ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม ผู้้�ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�เพื่่�อให้้ได้้
ข้้อเท็็จจริิง หรืือข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการอธิิบาย หรืือ ยืืนยัันเนื้้�อหาข่่าว และเพื่่�อเป็็น
การลดอคติิ ลำเอีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้		
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(พาดหััวข่่าว 1) สาวสองวางมวยโจ๋๋ต่่างถิ่่�น กระโดดแทงเข่่าตััวลอย
อ้้างโดนต่่อว่่า เหยีียดเพศ
เปิิดใจ สาวสองวางมวยกัับวััยรุ่่�นชายต่่างถิ่่�น กระโดดแทงเข่่าตัวั ลอยจนอีีก
ฝ่่ายกำเดาไหล อ้้างโดยคู่่�กรณีีต่่อว่่า เหยีียดเพศ
ที่่�มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2249787 (เผยแพร่่วัันที่่�
24 พฤศจิิกายน 2564)
(พาดหััวข่่าว 2) คุุมหนุ่่�มปาดคอฆ่่าสาวสองทำแผน งมน้้ำพบโทรศััพท์์
มีีดของกลางมััดตััวแน่่น
ตำรวจหิ้้�วหนุ่่�มปาดคอสาวสองทำแผนการชี้้�จุุดฆ่่าโหด ก่่อนขี่่�จัักรยานยนต์์
ทำลายหลัักฐาน โดยโยนโทรศััพท์์มือื ถืือของผู้้ต� าย หลัักฐานสำคััญทิ้้�งภายในคลอง
บางขนาก ต้้องส่่งกู้้�ภััยระดมงมค้้นหาจนเจอทั้้�งโทรศััพท์์ และมีีดที่่�ใช้้ก่่อเหตุุ นำ
ตััวกลัับไปดำเนิินคดีี		
ที่่�มา: https://www.thairath.co.th/news/crime/2250576 (เผยแพร่่วัันที่่�
25 พฤศจิิกายน 2564)
จากตััว อย่่างแสดงถึึงการใช้้ภาษาในการนำเสนอข่่ า ว ที่่�กล่่ า วถึึงผู้้�ที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศที่่�ยัังคงมีีลัักษณะของการแบ่่งชนชั้้�นที่่�ไม่่เท่่าเทีียม หรืือ
เสมอภาค เช่่น การใช้้คำว่่า “สาวสอง” ในขณะที่่�เนื้้�อข่่าว (พาดหััวข่่าว 1) ผู้้�ที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศแสดงความรู้้�สึึกว่่าตนเอง “ถููกเหยีียดเพศ” ดัังนั้้�น ผู้้�ที่่�
ทำสื่่�อพึึงมีีความระมััดระวัังในการใช้้ภาษาที่่�เหมาะสม หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ภาษาเชิิง
อารมณ์์เพื่่�อสร้้างสีีสันั เรีียกร้้องความสนใจ สร้้างภาพ ตีีตรา และควรให้้เกีียรติิ
เคารพศัักดิ์์�ศรีี รวมถึึงการใช้้ภาษาที่่�กลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศยอมรัับ

ส่่ วนที่่� 6

• ตััวอย่่างที่่� 4 การใช้้ภาษาในการนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
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• ตััวอย่่างที่่� 5 รายการข่่าวควรมีีผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับความหลากหลายทาง
เพศเข้้าร่่วมรายการข่่าว

ส่่ วนที่่� 6

สถานีีโทรทััศน์์ในบัังกลาเทศเปิิดตััวผู้้ป� ระกาศข่่าวผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศคนแรกของประเทศ ท่่ามกลางการจัับตามองถึึงความเปลี่่�ยนแปลงในสัังคมที่่�
กำลัังเปิิดกว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น
	วัันนี้้� 10 มีีนาคม พ.ศ. 2564 ทาชนููวา อานาน ชิิเชีียร์์ กลายเป็็นผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศคนแรกที่่�ได้้เป็็นผู้้ป� ระกาศข่่าวในสถานีีโทรทััศน์์ดาวเทีียมแห่่ง
หนึ่่�งในกรุุงธากาของบัังกลาเทศ หลัังเคยทำงานเป็็นนัักแสดงและเป็็นนัักเคลื่่�อนไหว
เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนร่่วมด้้วย
ความสำเร็็จของชิิเชีียร์์นับั เป็็นก้้าวสำคััญของการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมใน
บัังกลาเทศ ซึ่่�งทางการระบุุว่่ามีีผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศราว 10,000 คน
ทั่่�วประเทศ แต่่นัักเคลื่่�อนไหวระบุุว่่าจริิง ๆ แล้้วมีีจำนวนมากกว่่านี้้�หลายเท่่าตััว
โดยในบัังกลาเทศเพิ่่�งจะอนุุญาตให้้ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศระบุุเพศ
ของตนได้้เฉพาะตามที่่�ต้้องการเมื่่�อปีี 2556 และเพิ่่�งจะได้้รัับสิิทธิ์์�ให้้ลงคะแนน
เลืือกตั้้�งได้้เมื่่�อปีี 2561
	ปััญหาการเหยีียดเพศและการไม่่ยอมรัับผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศยัังคง
เป็็นเรื่่�องใหญ่่ในสัังคมบัังกลาเทศ ซึ่่�งผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศมัักเผชิิญ
การดููถููกเหยีียดหยาม และไม่่ได้้รัับการยอมรัับแม้้กระทั่่�งจากสมาชิิกครอบครััว
ถููกกลั่่�นแกล้้ง และร้้ายแรงถึึงขึ้้�นเป็็นเหยื่่�อของการล่่วงละเมิิดทางเพศอยู่่�บ่่อย
ครั้้�ง
ที่่�มา: https://news.thaipbs.or.th/content/302257 (เผยแพร่่วัันที่่� 10 มีีนาคม 2564)
จากตััวอย่่างดัังกล่่าว แสดงถึึงการที่่�สถานีีโทรทััศน์์ได้้มีีความตระหนัักถึึง
ข่่าวที่่�มีีผู้้�ที่่�มีคี วามหลากหลายทางเพศ เข้้าร่ว่ มเป็็นส่่วนหนึ่่�งของรายการ เนื่่�องจาก
มีี รู้้� ค วามเข้้ า ใจเกี่่�ยวกัั บ ความหลากหลายทางเพศมีี บ ทบาทไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
การเข้้าร่่วมพิิจารณา กลั่่�นกรอง ภาพและเนื้้�อหา ตลอดจนการเป็็นผู้้�รายงานข่่าว
เพื่่�อให้้เกิิดความเหมาะสมของภาพและเนื้้�อหาตามหลัักการของรายการข่่าว
รวมถึึงเป็็นการสร้้างการรัับรู้้แ� ละการยอมรัับเกี่่�ยวกัับศัักยภาพ หรืือความสามารถ
ในด้้านบวกของผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศด้้วย
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ไล่่ออก 2 พิิธีีกรจีีน ปมเหยีียดเพศแบรนด์์แอมบาสเดอร์์เครื่่�องสำอางไทย
South China Morning Post รายงานกรณีีที่่�เครื่่�องสำอางแบรนด์์ไทยยุุติิ
สััญญากัับ Fanyin Culture
เอเจนซี่่�จีีน หลัังจากที่่�พิิธีีกร 2 คนใช้้คำพููดเชิิงเหยีียดเพศกัับหลิิวอวี่่�
(Liu Yu) นัักร้้องและนัักแสดงจากวงบอยแบนด์์ INTO1 ซึ่่�งเป็็นแบรนด์์แอมบาสเดอร์์
ของเครื่่�องสำอาง
รายงานระบุุว่่าหลัังจากที่่�หลิิวอวี่่�ได้้ปรากฏตััวในรายการเพื่่�อมาโฆษณาให้้
กัับแบรนด์์ไปแล้้วนั้้�น ก็็มีีแฟน ๆ เข้้ามาถามไถ่่ว่่าเขาจะได้้มาออกรายการอีีกครั้้�ง
หรืือไม่่ แต่่พิิธีีกรทั้้�ง 2 ซึ่่�งคืือ เหมิิงเหมิิง (Mengmeng) และเสี่่�ยวเว่่ย (Xiaowei)
กลัับตอบว่่า "คนนั้้�นไม่่ใช่่ทั้้�งผู้้�ชายและผู้้�หญิิง ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะด้้วยซ้้ำ พวกเรา
ไม่่รู้้�จัักเขาหรอก"
ส่่งผลให้้เกิิดเสีียงวิิพากษ์์วิิจารณ์์จำนวนมากเนื่่�องจากผู้้�ชมมองว่่าพิิธีีกรใช้้คำพููดที่่�
ดููถููกและไม่่ให้้เกีียรติิหลิิวอวี่่�ที่่�มาปรากฏตััวในฐานะแบรนด์์แอมบาสเดอร์์ของเครื่่�อง
สำอาง
"มัันเป็็นเรื่่�องของจรรยาบรรณ พิิธีีกรพยายามขายเครื่่�องสำอางแต่่กลัับใช้้
คำพููดที่่�สร้้างความเสื่่�อมเสีียแบบนี้้�ต่อ่ หน้้าผู้บ้� ริิโภคเนี่่�ยนะ" "ถ้้าเราไม่่รู้้�จักั เขาทำไม
เราถึึงไปตััดสิินว่่าเขาไม่่ใช่่ผู้้�ชายหรืือผู้้�หญิิง แต่่ละคนมีีความงามที่่�แตกต่่างกัันได้้"
ส่่วนหนึ่่�งของความคิิดเห็็นจำนวนมากบน Weibo
เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่�ผ่า่ นมา แบรนด์์เครื่่�องสำอางได้้ออกมาขอโทษผ่่านทาง Weibo
พร้้อมกล่่าวตำหนิิ Fanyin Culture บริิษัทั เอเจนซี่่�ซึ่ง่� เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบพิิธีกี รทั้้�งสอง
ตลอดจนยุุติสัิ ญ
ั ญากัับบริิษัทั และให้้คำมั่่�นว่่าจะระมััดระวัังเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์
เช่่นนี้้�อีีกในอนาคต
"คุุณหลิิวอวี่่�มีีแต่่ความภัักดีี ซื่่�อสััตย์์ และกระตืืนรืือร้้นในฐานะแบรนด์์
แอมบาสเดอร์์ ทางบริิษััทชื่่�นชมหลิิวอวี่่�เสมอมา เราต้้องขออภััยต่่อหลิิวและ
แฟนคลัับของเขาสำหรัับปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น" บริิษััทกล่่าว
ที่่�มา: https://www.posttoday.com/world/667167 (เผยแพร่่วัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564)

ส่่ วนที่่� 6

• ตััวอย่่างที่่� 6 การใช้้ภาษาในการนำำ�เสนอข่่าวเกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ
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• ตััวอย่่างที่่� 6 การใช้้ภาษาในการนำำ�เสนอข่่าวเกี่่ย� วกัับผู้้�ที่่มี� คี วามหลากหลายทางเพศ (ต่่อ)

ส่่ วนที่่� 6

จากตััวอย่่าง แสดงถึึง การนำเสนอรายการอื่่�น ๆ ที่่�มีีการกล่่าวถึึงความ
หลากหลายทางเพศ ที่่�ผู้้ด� ำเนิินรายการควรมีีการศึึกษาข้้อมููล หรืือทำความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับความหลากหลายทางเพศ โดยมีีความเป็็นกลางปราศจากความอคติิ
ลำเอีียง หรืือการสอดแทรกทััศนะส่่วนบุุคคลของผู้้�ดำเนิินรายการ รวมถึึงควรได้้
มีีการตรวจสอบ ระมััดระวัังและหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ภาษาในลัักษณะ Micro aggression
คืือ การใช้้ภาษาโดยไม่่ตระหนััก หรืือไม่่รู้้�ตัวั ของผู้้ร� ายงานข่่าว นัักข่่าวในการสร้้าง
การดููหมิ่่�น การตีีตรา หรืือสร้้างความบอบช้้ำในจิิตใจ แต่่ควรใช้้ภาษาในลัักษะของ
การสร้้างความเข้้าอกเข้้าใจ (Empathy)

ส่่วนที่่� 7
แนวทางการนำำ�เสนอภาพ เนื้้�อหา
และการใช้้ภาษาเกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศ
ในรายการบัันเทิิง
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7.1 แนวทางการปฏิิบััติิในกระบวนการผลิิตรายการ

ส่่ วนที่่� 7

1. ควรมีี ที่่� ปรึึกษาในการเขีี ย นบทที่่�มีี ป ระสบการณ์์ ใ นการทำงานกัั บ ผู้้�มีี ค วาม
หลากหลายทางเพศ หรืือผู้้�ที่่�เป็็นบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศเอง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อมีี
ความเข้้าใจในบทบาทของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศอย่่างลึึกซึ้้�ง แต่่หากไม่่มีีทีีมงานที่่�
กล่่าวมาข้้างต้้น ควรมีีการพิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลผู้้�มีีความสามารถเข้้ามาร่่วมงาน
อย่่างพิิถีีพิิถััน เพื่่�อให้้ได้้ผลงานที่่�มีีคุุณภาพเป็็นที่่�ยอมรัับ
2. การใช้้สรรพนามและถ้้อยคำในการเรีียกบุุคคลผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศควร
กระทำด้้วยความถููกต้้องและเหมาะสม ถ้้าไม่่แน่่ใจควรสอบถามผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศให้้ชัดั เจน และถ้้ามีกี ารพลาดพลั้้�งใช้้คำที่่�ไม่่เหมาะสม ควรมีีการขอโทษและแก้้ไขและ
ใช้้ให้้ถููกต้้องต่่อไป

1. อย่่าเขีียนบทหรืือบรรยายเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศเพีียงเฉพาะ
เพื่่�อสร้้างความตระหนกตกใจ ความประหลาดใจ หรืือการแสดงออกเกิินจริิง
2. อย่่าเน้้นบทบาทหรืือการบรรยายเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศให้้เป็็น
เพีียงตััวตลก ผู้้�ลวนลามผู้้�ชาย ผู้้�ถููกทรมานหรืือผู้้�มีีจุุดจบเป็็นโศกนาฏกรรม ควรเน้้น
บทบาทการแสดงที่่�คำนึึงถึึงความเหมาะสมโดยไม่่ใช้้อคติิทางเพศสภาพ
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7.2 กรณีีศึึกษา

ส่่ วนที่่� 7

• ตััวอย่่างการผลิิตรายการบัันเทิิงที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
ภาพยนตร์์ “แมลงรัักในสวนหลัังบ้้าน”

ตััวอย่่างที่่� 1: ภาพยนตร์์ “แมลงรัักในสวนหลัังบ้้าน” Insects in the Backyard
กำกัับและเขีียนบทโดย ธััญญ์์วาริิน สุุขะพิิสิิษฐ์์ ผู้้�กำกัับภาพยนตร์์ที่่�ผัันตััวเองไป
เป็็นสมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฎรเพื่่�อผลัักดัันประเด็็น ‘ความเท่่าเทีียมทางเพศ’ ให้้เป็็น
ที่่�ยอมรัับในสัังคมมากขึ้้�น นัับเป็็นภาพยนตร์์ขนาดยาวเรื่่�องแรก ๆ ที่่�พููดถึึงกะเทย
ในฐานะที่่�ไม่่ได้้เป็็นเพีียง ‘ตััวตลก’ และสะท้้อนให้้เห็็น ‘ปััญหา’ เรื่่�องเพศสภาพที่่�
ถููกกดทัับอยู่่�ลึึก ๆ รอวัันปะทุุออกมา  
นอกจากนี้้� Insects in the Backyard ยัังเป็็นภาพยนตร์์เรื่่�องแรกที่่�ถููก ‘แบน’
จากพระราชบััญญััติิพิิจารณาภาพยนตร์์และวีีดิิทััศน์์ พ.ศ. 2551 ด้้วยข้้อกล่่าวหาที่่�
ว่่า ‘ขััดต่่อความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน’ ก่่อนที่่�ธััญญ์์วาริินตััดสิิน
ใจสู้้�คดีีจนสามารถจััดฉาย (ตััดฉากที่่�มีีความยาว 3 วิินาทีีออก) ได้้ในปีี พ.ศ. 2560
ที่่�มา: https://thestandard.co/national-film-heritage-year-2562/
ภาพยนตร์์ “แมลงรัักในสวนหลัังบ้้าน” แม้้จะไม่่ใช่่รายการโทรทััศน์์ แต่่ก็็
เป็็นภาพยนตร์์ที่่�สร้้างขึ้้น� โดยผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศ ที่่�นำเสนอมุุมมองปััญหา
เชิิงสัังคม มากกว่่าการนำเสนอในแนวเรื่่�องตลก เบาสมอง
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ละครโทรทััศน์์ “ใบไม้้ที่่�ปลิิดปลิิว”

ส่่ วนที่่� 7

ละครโทรทััศน์์ “ใบไม้้ที่่�ปลิิดปลิิว” สร้้างจากเค้้าโครงบทประพัันธ์์แนว
เมโลดราม่่า (Melodrama) สะท้้อนปััญหาของกลุ่่�มบุุคคลข้้ามเพศ ของวิิมล
เจีียมเจริิญ (ทมยัันตีี) โดย เดอะ วััน เอ็็นเตอร์์ไพรส์์, เชนจ์์ 2561 และเก้้ง กวาง
แก๊๊งค์์ เขีียนบทโทรทััศน์์โดย วรรธนา วีีรยวรรธน (เนปาลีี) และกำกัับการแสดง
โดยเอกสิิทธิ์์� ตระกููลเกษมสุุข
เรื่่�องราวของใบไม้้ที่่�ปลิิดปลิิวนั้้�น เป็็นเรื่่�องของชีีวิติ สตรีีข้า้ มเพศ หรืือทรานส์์
เจนเดอร์์ ที่่�ชื่่�อนิิรา ในบทประพัันธ์์เดิิมกล่่าวถึึงสภาพสัังคมใน พ.ศ. 2531 ที่่�สัังคม
ที่่�ไม่่ยอมรัับการมีีตััวตนของบุุคคลข้้ามเพศ ผู้้�ที่่�เป็็นบุุคคลข้้ามเพศมัักจะถููกมองว่่า
เป็็นตััวประหลาด เป็็นโรคจิิต บ้้างก็็ฆ่าตั
่ วั ตาย แต่่เมื่่�อนำมาสร้้างเป็็นละครโทรทััศน์์
ครั้้�งแรกใน พ.ศ. 2562 ได้้มีีการเพิ่่�มเติิมมุุมมองในเรื่่�องความต่่างของช่่วงวััย
ระหว่่างตััวละครพ่่อและลููกชายที่่�เป็็นบุุคคลข้้ามเพศ สิิทธิิในการมีีตััวตนในสัังคม
ของบุุคคลข้้ามเพศ และการให้้อภััย ปล่่อยวางอดีีต
ในช่่วงแรกที่่�มีีการประกาศตััวนัักแสดงของละครเรื่่�องนี้้�ออกมา พบว่่า
มีีข้้อสงสััยจากแฟนละครและแฟนนิิยายว่่า ทำไมถึึงไม่่เอานัักแสดงที่่�เป็็นทรานส์์
เจนเดอร์์มารัับเล่่นบทนี้้�เพื่่�อความสมจริิง รวมไปถึึงตััวอย่่างที่่�ปล่่อยออกมาที่่�แสดง
ภาพของการทุุบตีีทำร้้ายเด็็ก และตราหน้้าด้ว้ ยคำว่่า ‘กะเทย’ ที่่�ดููไม่่ร่ว่ มสมััยเท่่าไร
ซึ่่�งอาจจะก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด ๆ ในเรื่่�องเพศหรืือไม่่ แต่่ปรากฏว่่าทีีมงานผู้้�
ผลิิตและนัักแสดงในละครเรื่่�องนี้้�สามารถสร้้างผลงานให้้เป็็นที่่�ประทัับใจและ
ประสบผลสำเร็็จในทางการตลาดอย่่างมากมาย
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อุ่่�น หรืือ อุุษณา (ยิิปโซ อริิย์์กัันตา) คบหากัับ ปวิิน (ณััฏฐ์์ ทิิวไผ่่งาม) หนุ่่�มเจ้้า
สำอางรัักสุุขภาพ แต่่มีข่ี า่ วซุุบซิิบว่่าเป็็นเกย์์ แม่่ของปวิินกลัับเร่่งรััดให้้ปวิินแต่่งงาน
กัับอุุษณาเพื่่�อกลบความฉาวของลููกชาย มีีบทพููดในละครที่่�อุ่่�นต่่อว่่าบุุคคลที่่�นิินทา
สามีีตััวเอง ทั้้�ง ๆ ที่่�ผู้้�นิินทานั้้�นก็็แสดงออกว่่าเป็็นคนข้้ามเพศ บทในละครนี้้�เป็็น
การให้้ความรู้้�และสร้้างทััศนคติิไม่่ให้้มีีการดููถููกหรืือนำความหลากหลายทางเพศ
มาล้้อเล่่น

ส่่ วนที่่� 7

ละคร “รองเท้้านารีี”
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เกมโชว์์

ส่่ วนที่่� 7

		
ในรายการเกมโชว์์รายการหนึ่่�ง ช่่วงหนึ่่�งของรายการ พิิธีีกรได้้ถามหนึ่่�งใน
แขกรัับเชิิญรายการดัังกล่่าวว่่า “จะโทรหาใคร” แขกรัับเชิิญตอบว่่า “โทรหา
รุ่่�นน้้องที่่�เป็็นครีีเอทีีฟรายการแห่่งหนึ่่�ง” จากนั้้�น พิิธีีกรก็็ถามต่่อไปว่่า “เป็็นผู้้�ชาย
หรืือผู้้ห� ญิิง” ทำเอาผู้้�ร่ว่ มรายการอึึกอัักที่่�ตอบ พิิธีกี รจึึงพููดว่่า “อยู่่�กึ่่�งกลางยัังเลืือก
ชีีวิติ ตนเองไม่่ได้้ว่า่ จะไปด้้านไหนดีี” ผู้้�ร่ว่ มรายการจึึงตอบว่่า “แล้้วแต่่เขาจะโตทาง
ด้้านไหน แล้้วเราก็็สนัับสนุุนเขาครัับ” พิิธีีกรจึึงกล่่าวว่่า “แล้้วแต่่เขาจะโตไป
ด้้านไหน ใช้้คำว่่าเราจะสนัับสนุุนเขาเต็็มที่่�”
ที่่�มา: https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_6243655
กรณีีนี้้�พิิธีีกรรายการอาจใช้้คำพููดที่่�ผิิดพลาดโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ แต่่อาจเป็็น
การดููหมิ่่�นเพศที่่�สามได้้ ทำให้้เกิิดการวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์ในโซเชีียลมีีเดีีย ซึ่ง่� คนรุ่่�นใหม่่
ส่่วนมากสะท้้อนความรู้้�สึึกว่่าเป็็นการดููถููกเพศทางเลืือกและไม่่เคารพศัักดิ์์�ศรีีของ
ความเป็็นมนุุษย์์
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กรณีีที่่�ดีเี จท่่านหนึ่่�งในผู้้�ร่ว่ มรายการได้้มีกี ารหยอกล้้อน้้องโยชิิ ผู้้�ร่ว่ มรายการ
ซึ่่�งเป็็นผู้้�หญิิงข้้ามเพศว่่า ให้้ผู้้�ชมคอยติิดตามการเปิิดตััวละครเรื่่�อง “ฟ้้าเหลืืองที่่�
เมืืองทอง” ซึ่่�งทำให้้แฟนคลัับของน้้องโยชิิเกิิดความไม่่พอใจ และมีีการวิิพากษ์์
วิิจารณ์์บนโซเชีียลมีีเดีียกัันอย่่างมากว่่า ดีีเจท่่านนั้้�นมีีการใช้้คำพููดที่่�ไม่่เหมาะสม
ต่่อเพศที่่�สาม และก่่อให้้เกิิดกระแส #แฮชแท็็กแบนดีีเจคนดัังกล่่าวในช่่วงเวลาหนึ่่�ง
จนกระทั่่�งดีีเจท่่านนี้้�ได้้ออกมาอััดคลิิปขออภััยน้้องโยชิิ แฟนคลัับของน้้องโยชิิ
และกลุ่่�มบุุคคลเพศที่่�สามโดยยืืนยัันว่่าตนไม่่มีีเจตนาเหยีียดเพศที่่�สามแต่่อย่่างใด
แต่่เกิิดจากการทำงานเฉพาะหน้้า ที่่�ใช้้เวลารวดเร็็วทำให้้เกิิดความผิิดพลาดและ
ทีีมงานทุุกคนก็็ไม่่ได้้สังั เกตว่่ามีคี วามผิิดพลาดเกิิดขึ้้น� จนกระทั่่�งได้้รับั ทราบกระแส
ความไม่่พอใจจากกลุ่่�มแฟนคลัับของน้้องโยชิิในภายหลััง จึึงขอน้้อมรัับผิิดแต่่เพีียง
ผู้้�เดีียว
ที่่�มา: https://ch3plus.com/news/category/153111

ในกรณีีนี้้� แสดงให้้เห็็นว่่าสถานีีโทรทััศน์์ไม่่มีนี โยบายหรืือแนวปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับ
การทำงานร่่วมกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ทำให้้ทีีมงานและผู้้�ร่่วมรายการ
ขาดความตระหนัักและไม่่ระมััดระวััง ดัังนั้้�น สถานีีและผู้้�ผลิิตรายการโทรทััศน์์
จึึงควรจััดทำแนวปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับการทำงานร่่วมกัับบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทาง
เพศ เพื่่�อให้้ผู้้�ร่ว่ มงานมีีความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องตรงกัันและเพื่่�อป้้องกัันความผิิดพลาด
ในอนาคต

ส่่ วนที่่� 7

รายการ “ศึึก 12 ราศีี”
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� บผู้ที่้� มีีความหลากหลาย
�่
แนวทางการนำำ�เสนอภาพ เนื้้�อหาและการใช้้ภาษาเกี่่ยวกัั
ทางเพศในรายการบัันเทิิง

7.3 แนวทางการปฏิิบััติิทั่่�วไปในสถานที่่�ทำำ�งาน

ส่่ วนที่่� 7

1.	มีีการเผยแพร่่แนวทางการปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมกัับผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
เพื่่�อความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องตรงกัันระหว่่างผู้้�ปฏิิบััติิงาน
2. ควรสร้้างความรู้้�สึึกเป็็นพวกเดีียวกััน โดยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ร่่วมงานโดยไม่่มีี
การแบ่่งแยกด้้านเพศสภาพ หรืือทำให้้เพศสภาพเป็็นอุุปสรรคในการทำงานร่่วมกััน
3. ควรสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยในการทำงาน มีีการกำหนดมาตรการที่่�
ปลอดภััยในการทำงานสำหรัับบุุคคลในการเข้้ามาคััดเลืือกตััวแสดงหรืือทำงาน และ
คุ้้�มครองไปถึึงการเดิินทางไปกลัับสถานที่่�ทำงาน โดยเฉพาะในเวลาดึึก มีีการจััดหาห้้องน้้ำ
ที่่�มีีความเหมาะสมกัับเพศสภาพของกลุ่่�มผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ถ้้าเป็็นไปได้้
4. ควรใช้้คำถามที่่�เหมาะสมเมื่่�อเกิิดความสงสััย เพื่่�อให้้ทราบความต้้องการของ
บุุคคลผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศและเกิิดความชััดเจนในการทำงานร่่วมกััน
5. กำหนดแนวทางการใช้้สรรพนามในการปฏิิบััติิงาน ช่่วยให้้การสื่่�อสารระหว่่าง
ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านระหว่่างส่่วนต่่าง ๆ เป็็นไปด้้วยความสะดวกมากขึ้้น� และควรมีีการสื่่�อสารกัับ
บุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สื่่�อต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยเผยแพร่่ข่่าวสาร เพื่่�อให้้พวกเขาใช้้
สรรพนามเดีียวกัันและตระหนัักถึึงความสำคััญของการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีคี วามหลากหลายทาง
เพศอย่่างถููกต้้อง

1. ไม่่ควรถามผู้้�มีคี วามหลากหลายทางเพศด้้วยคำถามที่่�ไม่่ควรใช้้ถามคนทั่่�วไป เช่่น
อายุุ สถานภาพสมรส เชื้้�อชาติิ ศาสนา รสนิิยมทางเพศ เป็็นต้้น
2. ไม่่ควรถามหรืือกล่่าวกัับนัักแสดงกลุ่่�ม LGBTIQ+ เกี่่�ยวกัับเพศสภาพ เช่่น
“เป็็นเกย์์หรืือเปล่่า” และไม่่ควรถามเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนของการเปลี่่�ยนผ่่านในกระบวนการ
ข้้ามเพศ เช่่น “ผ่่าตััดอะไรมาบ้้างแล้้ว” “เทคฮอร์์โมนอยู่่�หรืือเปล่่า” และไม่่ควรเปิิดเผย
รสนิิยมทางเพศของผู้้�อื่่�น เว้้นแต่่จะเป็็นการเปิิดเผยโดยได้้รัับความยิินยอมจากเจ้้าตััว

ส่่ วนที่่� 7
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ภาคผนวก
รายชื่่�อและข้้อมููลติิดต่่อ
องค์์กรเกี่่�ยวกัับผู้้�มีี
ความหลายหลากทางเพศ
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ภาคีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
(ประเทศไทย)
ภาคเหนืือ
1. วีีแคป

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					คุุณท๊๊อป
เบอร์์โทรศััพท์์ 089 555 7042
E-mail					 vcap.lpu@gmail.com
Facebook			 https://facebook.com/vcap.lpu
Website				 https://vcap-non-profit-organization.business.site
ที่่�อยู่่�						 3 43 /5 22 ม .6 ( บ้้ า น เอื้้� อ อ า ท ร เห มืื อ ง ง่่ า )
							ถ.จามเทวีี ซอย 23 ต.เหมืืองง่่า อ.เมืืองลำพููน
							 จ.ลำพููน 51000

2. โครงการสร้้างสรรค์์อนาคตเยาวชน
ติิดต่่อ						คุุณเจี๊๊�ยบ
เบอร์์โทรศััพท์์		088 260 7203
E-mail						sangsanngo@gmail.com
Facebook				https://facebook.com/saydpthailand
Website					http://sangsanngo.blogspot.com
ที่่�อยู่่�						ตู้้�ปณ.138 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ 50202
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ภาคเหนืือ

ติิดต่่อ						คุุณภััคนัันท์์ (คุุณดล)
เบอร์์โทรศััพท์์		090 331 3406 , 054 070 599
E-mail						namkwansirung@gmail.com
Facebook				https://facebook.com/054070599PYH
ที่่�อยู่่�						 414/12 ม.11 ต.บ้้านต๋๋อม อ.เมืือง จ.พะเยา 56000

4. ศููนย์์สุุขภาพแคร์์แมท
ติิดต่่อ					 เจ้้าหน้้าที่่�ประจำศููนย์์
เบอร์์โทรศััพท์์		052 005 458
E-mail					 caremat@caremat.org, carematorg@gmail.com
Facebook			 https://facebook.com/carematorg
Website				 https://www.caremat.org/
ที่่�อยู่่�						 257/102, 103 ถ.สุุเทพ ต.สุุเทพ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50000

ภาคผนวก

3. ศููนย์์บริิการที่่�เป็็นมิิตรน้ำำ�กว๊๊านสีีรุ้้�ง
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ภาคเหนืือ
5. กลุ่่�มเอ็็มโกศััยนคร

ภาคผนวก

ติิดต่่อ						คุุณเอ้้
เบอร์์โทรศััพท์์		061 808 1668
E-mail						atom.123_409@hotmail.co.th
Facebook				https://facebook.com/กลุ่่�ม-M-โกศััยนคร								จัังหวััดแพร่่-101342852264408/
ที่่�อยู่่�							172/32 ถ.ยัันตรกิิจโกศล ต.ในเวีียง จ.แพร่่ 54000

6. มููลนิิธิเิ อ็็มพลััส
ติิดต่่อ						เจ้้าหน้้าที่่�ประจำมููลนิิธิิ
เบอร์์โทรศััพท์์		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/
ที่่�อยู่่�						 142 ม.1 ซอยชมจัันทร์์ ต.ป่่าแดด
							 อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 5010
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ภาคเหนืือ

ติิติิดต่่อ					คุุณเมย์์
เบอร์์โทรศััพท์์		081 423 2281
E-mail						may@lifeskillsthailand.com
Facebook				https://facebook.com/LifeskillsThailand
Website					http://www.LifeSkillsThailand.com/
ที่่�อยู่่�							315 ม.10 ต.เวีียง อ.เทิิง จ.เชีียงราย 57160

8. องค์์กร Rainbow dream group

ติิดต่่อ						คุุณมีีน
เบอร์์โทรศััพท์์		086 190 6309
E-mail						mistmean@yahoo.com
Facebook				https://facebook.com/adminrbdth
ที่่�อยู่่�						 65 ถ.อิินทวโรรส ต.ศรีีภููมิิ อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50100

ภาคผนวก

7. หน่่วยงาน Life Skills Thailand
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ภาคเหนืือ
9.กลุ่่�มรุ้้�งอรุุณ ลำำ�ปาง

ภาคผนวก

ติิดต่่อ						คุุณมีีน
เบอร์์โทรศััพท์์		086 190 6309 , 095 694 1115
E-mail						mistmean@yahoo.com
Facebook				https://facebook.com/adminruangaroon/
ที่่�อยู่่�						 260/345 ถ.ฉััตรไชย ต.สบตุ๋๋�ย อ.เมืือง
							 จ.ลำปาง 52100

10. กลุ่่�มนอนไบนารี่่�แห่่งประเทศไทย

ติิติิดต่่อ					คุุณ คณาสิิต (คิิว)
เบอร์์โทรศััพท์์		084 754 6376
E-mail					 nonbinarythailand@gmail.com ,
							 mxkanasit@gmail.com
Facebook
https://web.facebook.com/nonbinaryTH/
ที่่�อยู่่�						 151/1 ม.4 ต.ลี้้� อ.ลี้้� จ.ลำพููน 51110
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ภาคใต้้

ติิดต่่อ						คุุณชััย
เบอร์์โทรศััพท์์		0817986066			
E-mail						chatchay2518@hotmail.com
Facebook				อยู่่�ในระหว่่างดำเนิินการ
ที่่�อยู่่�						 87/3 ม.4 ต.พร่่อน อ.ตากใบ จ.นราธิิวาส 96110

2. สมาคมฟ้้ าสีีรุ้้�งแห่่งประเทศไทย
สำำ�นัักงานสาขาภููมิิภาคทะเลใต้้ จ.สงขลา

ติิดต่่อ					 เจ้้าหน้้าที่่�
เบอร์์โทรศััพท์์ 074 232 101
E-mail					 office_songkhla@rsat.info
Facebook			 https://web.facebook.com/RSATSongkhla/
Website				 http://www.rsat.info/
ที่่�อยู่่�						ฟ้้าสีีรุ้้�งหาดใหญ่่ 97 ถ.นิิพััทธ์์สงเคราะห์์ 2
							 ต.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 90110

ภาคผนวก

1. กลุ่่�มนราฟ้้ าสีีรุ้้�ง
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ภาคใต้้
3. กลุ่่�มพะยููนศรีีตรััง

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					คุุณเจสสิิก้้า
เบอร์์โทรศััพท์์ 085 888 9433
E-mail					 jessicatrang2521@gmail.com
Facebook			 https://web.facebook.com/
							 groups/1541567636064145/?_rdc=1&_rdr
ที่่�อยู่่�							7/1 ถ.ควนขััน ต.ทัับเที่่�ยง อ.เมืือง จ.ตรััง 92000

4. กลุ่่�มสกายสีีม่่วงพััทลุุง

ติิดต่่อ					คุุณภููริิทััต
เบอร์์โทรศััพท์์ 063 516 0141
E-mail					 vspg001@gmail.com
Facebook			 https://web.facebook.com/ /กลุ่่�มสกายสีีม่่วงพััทลุุง							 Violet-Sky-Phatthalung-Group-103648508572533
ที่่�อยู่่�						 161 ม.2 ต.ท่่ามิิหร่่า อ.เมืือง จ.พััทลุุง 93000
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ติิดต่่อ						คุุณวิิกกี้้�
เบอร์์โทรศััพท์์		084 848 7963
E-mail						iamvickky@gmail.com
Facebook				https://web.facebook.com/missqueenandaman
								power
ที่่�อยู่่�						 35/853 ม.2 ต.เกาะแก้้ว อ.เมืือง จ.ภููเก็็ต 83000

ภาคผนวก

5. อัันดามัันพาวเวอร์์ ภููเก็็ต
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ภาคกลางและภาคตะวัันออก
1. สมาคมฟ้้ าสีีรุ้้�งแห่่งประเทศไทย

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					
เบอร์์โทรศััพท์์
E-mail					
Facebook
Website				
ที่่�อยู่่�		
							

เจ้้าหน้้าที่่�ประจำสมาคม
02 731 6532-33
contact@rsat.info
https://web.facebook.com/rsatbkk.pri
http://www.rsat.info/
เลขที่่� 1 และ 3 ซอยรามคำแหง 97/2 ถ.รามคำแหง
แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพมหานคร 10240

2. มููลนิิธิซิ
ิ ิสเตอร์์
ติิดต่่อ						คุุณไก่่โต้้ง
เบอร์์โทรศััพท์์		085 699 3233
E-mail						sisters.pattaya@gmail.com,
								sistersfoundation.th@gmail.com
Facebook				https://web.facebook.com/sistersfoundationTH/
ที่่�อยู่่�							เลขที่่� 417/64-65 ม.9 ซอยอรุุโณทััย ถ.พััทยากลาง
								ต.หนองปรืือ อ.บางละมุุง จ.ดชลบุุรีี 20150
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เบอร์์โทรศััพท์์
E-mail					
Facebook			
Website				
ที่่�อยู่่�						
							

02 288 3350
undp.thailand@undp.org, info.thailand@undp.org
https://web.facebook.com/UNDPThailand/
https://www.th.undp.org/
12th Floor, UN Building, ถ.ราชดำเนิินนอก
กรุุงเทพมหานคร 10200

4. มููลนิิธิเิ พื่่�อนพนัักงานบริิการ
เบอร์์โทรศััพท์์
							
E-mail					
Facebook			
							
Website				
ที่่�อยู่่�						
							
							
							
			 				
							
							
							

02 632 9502 (สาขาสีีลม), 02 115 0251 (สาขาสะพานควาย)
038-412297/ 038-412-298 (สาขาพััทยา)
director.swingfoundation@gmail.com, noppanai.swing@gmail.com
https://www.facebook.com/swing.thailand.1
https://www.facebook.com/PATTAYA.SWING
https://www.swingthailand.org/
สาขาสีีลม กรุุงเทพฯ (BTS ศาลาแดง ทางออก 1)
อาคารเลขที่่� 3 ชั้้�น 5 ซอยพััฒน์์พงศ์์ 1 ถนนสุุรวงศ์์ แขวงสุุริิยวงศ์์
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร 10500
สาขาสะพานควาย กรุุงเทพมหานคร (BTS สะพานควาย ทางออก 1)
1417/31 ถนนประดิิพัทั ธ์์ แขวงสามเสมใน เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร
10400
สาขาพััทยา ชลบุุรีี (ตรงข้้ามซอย 14 พััทยาใต้้)
45/54 ม.10 ต.หนองปรืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี 20150

ภาคผนวก

3. United Nations Development
Programme (UNDP)
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5. มููลนิิธิเิ ครืือข่่ายเพื่่�อนกะเทยเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					มููลลนิิธิิเครืือข่่ายเพื่่�อนกะเทยเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน
เบอร์์โทรศััพท์์ 095-361-5796
E-mail					 thaitga@gmail.com
Website				 http://thaitga.org/
ที่่�อยู่่�		
	ห้้อง 829 ชั้้�น 2 บางแคคอนโดทาวน์์ ถนนเพชรเกษม
							 แขวงบางแคเหนืือ เขตบางแค กรุุงเทพมหานคร 10160

6. Save the Children Thailand

เบอร์์โทรศััพท์์		026841286/87/88
E-mail						info.thailand@savethechildren.org
Facebook				www.facebook.com/SaveTheChildrenThailand
ที่่�อยู่่�							14th Floor, Maneeya Center Building (South)
								518/5 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan
								Bangkok 10330
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ติิดต่่อ						คุุณสุุพีีชา
เบอร์์โทรศััพท์์		085 742 9948
E-mail						supecha@gmail.com
Facebook				https://web.facebook.com/SafeAbortionThailand/
Website					https://safeabortionthailand.wordpress.com/
ที่่�อยู่่�							กลุ่่�มทำทาง 312 ซอยสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้า 2 บางพลััด
								บางยี่่�ขััน กรุุงเทพมหานคร 10700

8. กลุ่่�มบางกอกเรนโบว์์

ติิดต่่อ						คุุณนิิกร
เบอร์์โทรศััพท์์		089 039 1918 , 02 125 2452
E-mail						bangkokrainbow@yahoo.com
Facebook				https://web.facebook.com/bangkokrainbowor
							 ganization/
Website				 http://www.bangkokrainbow.org/
ที่่�อยู่่�
218/16 ซอยประดิิพััทธ์์18 ถ.ประดิิพััทธ์์ แขวงพญาไท
							 เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400

ภาคผนวก

7. กลุ่่�มทำำ�ทาง
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9. คลิินิิกสุุขภาพชุุมชนแทนเจอรีีน

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					คุุณรีีน่่า
เบอร์์โทรศััพท์์ 098 516 4562 , 02 160 5372
E-mail					 tangerineclinic@ihri.org
Facebook			 https://facebook.com/TangerineClinic/
Website				 https://ihri.org/th/tangerine/
ที่่�อยู่่�						 เลขที่่� 319 อาคารจามจุุรีีสแควร์์ โซนออฟฟิิศ ชั้้�น 11
							ยููนิิต 1109 – 1116 ถ.พญาไท แขวงปทุุมวััน
							 เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330

10. มููลนิิธิเิ ดอะพอสโฮมเซ็็นเตอร์์

ติิดต่่อ					คุุณเอก
เบอร์์โทรศััพท์์ 095 761 4999
E-mail					 spaekgm@gmail.com
Facebook			 https://web.facebook.com/pozhome/
Website				 อยู่่�ในระหว่่างดำเนิินการ
ที่่�อยู่่�						 เลขที่่� 38 ซอยอุุดมสุุข 13 ถ.สุุขุุมวิิท 103 แขวงบางนา
							 เขตบางนา กรุุงเทพมหานคร 10260
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ติิดต่่อ					คุุณณฐพร
เบอร์์โทรศััพท์์ 088 282 4421
E-mail					 kaenjohn@gmail.com
Facebook			 https://web.facebook.com/MplusPhitsanulok/
Website				 http://www.mplusthailand.com/
ที่่�อยู่่�						 262/19-22 ถ.ราษฎร์์อุุทิิศ ต.ในเมืือง อ.เมืือง
							 จ.พิิษณุุโลก 65000

12. FTM Guidebook Thailand

ติิดต่่อ						คุุณมุุข(ผู้้�เขีียน)
เบอร์์โทรศััพท์์		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

ภาคผนวก

11. มููลนิิธิเิ อ็็มพลััส พิิษณุุโลก
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13. สายรุ้้�ง ราชบุุรีี

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					คุุณโอม
เบอร์์โทรศััพท์์ 090 963 5060
E-mail					 ratchaburi_rainbowgroup@hotmail.com
Facebook				https://web.facebook.com/สายรุ้้�ง							 ราชบุุรีี-376463675724972
ที่่�อยู่่�						 186/6-7 หมู่่�บ้้านโพธารามเมืืองใหม่่ ซอย 9 ม. 4
							 ต.บ้้านเลืือก อ.โพธาราม จ.ราชบุุรีี 70120

14. มููลนิิธิธีี
ิ รนาถกาญจนอัักษร

ติิดต่่อ					คุุณจัันจิิรา
เบอร์์โทรศััพท์์ 02 868 4344
E-mail					 tkfthai@gmail.com
Facebook			 https://web.facebook.com/tkfthai/
ที่่�อยู่่�						 เลขที่่�4 ซอยเพชรเกษม 24 ถ.เพชรเกษม
							 แขวงปากคลองภาษีีเจริิญ เขตภาษีีเจริิญ
							 กรุุงเทพมหานคร 10160
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ติิดต่่อ						เจ้้าหน้้าที่่�ประจำสมาคม
เบอร์์โทรศััพท์์		095 335 0276
Facebook				https://web.facebook.com/people/ฟ้้าสีีรุ้้�ง								นครสวรรค์์/100025329701314/
ที่่�อยู่่�							625 โกสีีย์์ ต.ปากน้้ำโพ อ.เมืืองนครสวรรค์์
							 นครสวรรค์์ 60000

16. กลุ่่�มโรงน้ำำ�ชา

ติิดต่่อ					
เบอร์์โทรศััพท์์
E-mail					
Facebook			
ที่่�อยู่่�						
							

เจ้้าหน้้าที่่�
02 009 2120
tearongnamcha@gmail.com
https://web.facebook.com/TEAgroupThailand/
72 ซอยพหลโยธิิน 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุุงเทพมหานคร 10400

ภาคผนวก

15. สมาคมฟ้้ าสีีรุ้้�งแห่่งประเทศไทย ศููนย์์นครสวรรค์์
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17. กลุ่่�มเครืือข่่ายสุุขภาพและโอกาส (HON)

ภาคผนวก

ติิดต่่อ						คุุณแอนท์์
เบอร์์โทรศััพท์์		092 383 6926
E-mail						antz_bb@hotmail.com
Facebook				https://web.facebook.com/hon.house
ที่่�อยู่่�		
		119/111 ม.13 ซอยวััดธรรมสามััคคีี ต.หนองปรืือ
								อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี 20150

18. กลุ่่�มเพื่่�อนM เมืืองพรหม

ติิดต่่อ					คุุณโรเบิิร์์ต
เบอร์์โทรศััพท์์ 083 411 6071
Facebook			 https://web.facebook.com/เพื่่�อน							 M-เมืืองพรหม-102714714833051
ที่่�อยู่่�						 13/1 ม.2 ต.หนองแขม อ.พรหมพิิราม จ.พิิษณุุโลก 65150
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ติิดต่่อ					คุุณสุุเพ็็ญศรีี(ป้้าโก๋๋)
เบอร์์โทรศััพท์์ 081 618 0613
E-mail					 sepfound@gmail.com
Facebook			 https://web.facebook.com/มููลนิิธิิส่่งเสริิมความเสมอ
							 ภาคทางสัังคม-1257782327580843/
ที่่�อยู่่�		 			 35/98 อาคารแจ้้งจิิตแมนชั่่�น ห้้องเลขที่่� 105
							ซอยลาดพร้้าว 23 แขวงจััทรเกษม เขตจตุุจััก
							 กรุุงเทพมหานคร 10900

ภาคผนวก

19. มููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมความเสมอภาคทางสัังคม

100

รายชื่่�อและข้้อมููลติิดต่่อองค์์กรเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีความหลายหลากทางเพศ
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1. กลุ่่�ม M-Friends อุุ ดรธานีี

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					คุุณชััชพงศ์์
เบอร์์โทรศััพท์์ 093 396 9458
E-mail					 mfriendsfoundation@gmail.com
Facebook			 https://facebook.com/มููลนิิธิิเอ็็มเฟรนด์์อุุดรธานีี							 M-Friends-Udonthani-Foundation-478366209183459/
Website				 https://love2test.org/clinic/MFriends
ที่่�อยู่่�						 132/9 ม. 1 ซอยบ้้านหนองบััว ถ.นิิตโย ต.หมากแข้้ง
							 จ.อุุดรธานีี 41000

2. สมาคมฟ้้ าสีีรุ้้�งแห่่งประเทศไทย 	ศููนย์์อุุบลราชธานีี

ติิดต่่อ					
เบอร์์โทรศััพท์์
E-mail					
Facebook			
Website				
ที่่�อยู่่�						
							

เจ้้าหน้้าที่่�
045 957 070
kongchai.p@rsat.info
https://facebook.com/RSATUbonratchathani/
http://www.rsat.info/
542 ถ.พิิชิิตรัังสรรค์์ ต.ในเมืือง อ.เมืือง
จ.อุุบลราชธานีี 34000
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ติิดต่่อ					คุุณแบงค์์
เบอร์์โทรศััพท์์ 081 058 9954
E-mail					 pantalymon@gmail.com
Facebook			 https://web.facebook.com/M-Reach-KHON							 KAEN-104735651351310/
ที่่�อยู่่�						 คลีีนิิกเวชกรรมสวท.ขอนแก่่น เลขที่่� 752-754
							ถ.ศรีีจัันทร์์ อ.อเมืือง จ.ขอนแก่่น 40000

4. กลุ่่�มหอแก้้วสีีรุ้้�ง มุุกดาหาร

ติิดต่่อ					คุุณเจนนี่่�
เบอร์์โทรศััพท์์ 080 571 8540
E-mail					 jineysky@hotmail.com
Facebook			 กลุ่่�มหอแก้้วสีีรุ้้�งมุุกดาหาร (กลุ่่�มส่่วนตััว)
ที่่�อยู่่�						 106/3 ถ.สำราญชายโขงฝั่่�งใต้้ ต.ศรีีบุุญเรืือง อ.เมืืองมุุกดาหาร
							 จ.มุุกดาหาร 49000

ภาคผนวก

3. กลุ่่�มM-REACH ขอนแก่่น (UNDP)
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5. กลุ่่�มเยาวชนศีีขรภููมิิ

ภาคผนวก

ติิดต่่อ					คุุณไก่่
เบอร์์โทรศััพท์์ 0819678259
E-mail					 phakwilai@gmail.com
Facebook		 https://web.facebook.com/phakwilai
ที่่�อยู่่�						 24 ม.6 ต.ยาง อ.ศรีีขรภููมิิ จ.สุุริินทร์์ 32110

6. กลุ่่�มกุุหลาบสีีรุ้้�ง
*หมายเหตุุ* ไม่่มีีภาพlogo ประจำกลุ่่�ม ใช้้รููปดอกกุุหลาบสีีรุ้้�งแทน
ติิดต่่อ						คุุณประดิิษฐ์์(ป้้าหญิิง)
เบอร์์โทรศััพท์์		0854975063
E-mail						zazimisung@hotmail.com
Facebook				https://web.facebook.com/zazimisung (face
								bookส่่วนตััวของป้้าหญิิง)
ที่่�อยู่่�						บ้้านเลขที่่� 7 ม. 7 ต.ไก่่คำ อ.เมืือง จ.อำนาจเจริิญ 37000
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รายนามคณะทำำ�งาน

รายนามคณะทำำ�งาน
นางรมิิดา ลีีลาพตะ
นางสาวปนััดดา สร้้อยศรีี
นางสาวธีีรดา ศรีีนวล

ภาคผนวก

นางสาวสุุชญา วงษ์์จันั ทร์์
นางสาวพััชรา อร่่ามศรีี
นางกรกนก ชายพรม
นางสาวจรรยรััศม์์ ไพรไพศาลกิิจ
นางสาวกิิตศราภััทร คล่่องแคล่่ว
นายเอนก จิิตจัันทร์์เพ็็ญ
นายประคุุณ รุ่่�งธนวิิชญ์์
นางสาวมนัันยา โฮมชััยยา
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รายนามคณะผู้้�วิจัิ ยั

ผศ.ดร.ภููมิิศิิษฐ์์ มหาเวสน์์ศิิริิ
รองเลขาธิิการ กสทช.

หััวหน้้าโครงการ รศ.ดร.สัันทััด ทองริินทร์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนิิเทศศาสตร์์/วารสารศาสตร์์

รศ.พ.ต.ท.หญิิง ดร.ศิิริวิ รรณ อนัันต์์โท
ผศ.ดร.สุุภาภรณ์์ ศรีีดีี
รศ.ดร.วิิทยาธร ท่่อแก้้ว

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านจิิตวิิทยา

อาจารย์์ ดร.ทิิพย์์นภา หวนสุุริยิ า

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนิิติิศาสตร์์

ผศ.ดร.สาธิิตา วิิมลคุุณารัักษ์์
ผศ.ดร.วิิวิธิ วงศ์์ทิิพย์์
ผศ.ดร.ธีีรเดช มโนลีีหกุุล

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด
ผศ.ดร.วิิศนัันท์์ อุุปรมััย
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ที่่�ปรึึกษาโครงการ

