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องคการชวยเหลือเด็ก (Save the Children)

     หน่ึงในองคกรผูนําในการทํางานดานสิทธิเด็ก โอกาสทางการศึกษา สงเสริมสุขภาพรวมถึงการปกปอง
คุมครองจากภัยและอันตรายตาง ๆ ณ ปจจุบันองคการชวยเหลือเด็กไดใหการชวยเหลือและเปล่ียนแปลงชีวิต
ของเด็กมากกวาหน่ึงพันลานคนใน 120 ประเทศท่ัวโลก

     องคการชวยเหลือเด็ก (Save the Children) มุงม่ันท่ีจะดําเนินงานเพ่ือใหเด็กทุกคนไดมีชีวิตรอด ไดเขาถึง
สิทธิทางการศึกษา และไดรับการปกปองคุมครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เพ่ือสรางการเปล่ียนแปลงท่ี
ยิ่งใหญสําหรับเด็กทุกคน (Breakthroughs) ดังน้ัน องคการชวยเหลือเด็กจึงเห็นความสําคัญในการจัดการกับ
ความเหล่ือมล้ําทางเพศท่ีสงผลกระทบตอสิทธิเด็ก เพ่ือใหเด็กทุกคน ไมวาจะมีอัตลักษณทางเพศ รสนิยมทางเพศ
การแสดงออก หรือลักษณะทางกายภาพอยางไร สามารถเขาถึงสิทธิอยางเทาเทียม

     องคการชวยเหลือเด็ก จึงตองการสรางการเปล่ียนแปลงในทุกการดําเนินงานของเราและในทุกระดับ
ภายในองคกร เพ่ือขจัดอุปสรรคและความเหล่ือมล้ําทางเพศโดยยึดถือนโยบายปกปองคุมครองเด็กเปนสําคัญ
และหลักการ ‘ไมกอใหเกิดอันตราย’ (do no harm) และ ‘ไมยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ’ (zero tolerance)
แนวทางการดําเนินงานน้ี จึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ความหลากหลาย เพ่ือเสริมสรางความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานท่ีเปนมิตรสําหรับทุกอัตลักษณ 

     แนวทางการดําเนินงานน้ีไดรับการสนับสนุนโดยโครงการสงเสริมความเทาเทียมและความเคารพใน
อัตลักษณท่ีหลากหลาย (HEARTS: Highlighting Equality and Respect Towards all SOGIESC) และทีม
Gender Equality & Social Inclusion รวมกับภาคีเครือขายเพ่ือความเสมอภาคทางเพศ

     โครงการ HEARTS ไดรับการสนับสนุนจาก องคกรเพ่ือความหลากหลายทางเพศในประเทศนอรเวย
(The Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity: FRI) โดยโครงการมีเปาหมาย
สงเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางอัตลักษณทางเพศ รสนิยมทางเพศ การแสดงออก
หรือลักษณะทางกายภาพ ผานกลไกการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน การเสริมศักยภาพคนทํางาน
และการสรางความตระหนักรูในชุมชน โดยโครงการ HEARTS มีระยะเวลาดําเนินงานต้ังแต 1 มกราคม 2563
ถึง 31 ธันวาคม 2565
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         ท่ีมาและความสําคัญ

     เด็ก เยาวชน และผูใหญท่ีมีความหลากหลายทางเพศมักเผชิญกับ
ขอทาทายตาง ๆ เพราะกรอบแนวคิดตามระบบเพศสองข้ัว (ชาย-หญิง)
และความคาดหวังตามบทบาททางเพศ ต้ังแตการไมถูกยอมรับในครอบครัว
ถูกรังแกในร้ัวโรงเรียน ถูกปฏิเสธการจางงานอันเน่ืองมาจากเหตุแหงเพศ
ถูกเลือกปฏิบัติในสถานท่ีตาง ๆ ในการเขาถึงและการใชบริการ และไม
สามารถเขาถึงกฎหมายและการรับรองสิทธิสงผลกระทบตอการใชชีวิต
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนสุขภาพกายสุขภาพจิต การใชชีวิตในสังคม
และเศรษฐกิจ

     ดังน้ัน ในฐานะท่ีเราทุกคนกําลังทํางานเพ่ือปกปองคุมครองเด็กทุกคน
โดยยึดม่ันในหลักการไมกอใหเกิดผลกระทบหรืออันตรายใด ๆ ตอเด็ก
(do no harm) และการไมอดทนตอความรุนแรงทุกรูปแบบ (zero
tolerance) เราจึงตองรวมกันจัดการกับปญหาความเหล่ือมล้ําทางเพศ
และสงเสริมการมีสวนรวมของเด็กท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพ่ือให
ม่ันใจวาจะไมมีเด็กคนไหนถูกท้ิงไวขางหลัง
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สูติบัตร
เลขประจำตัวประชาชน

สำนักทะเบียน

๑.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๑.๔ เกิดเมื่อวันที่      เดือน                 พ.ศ.

๑.๕ สถานที่เกิด

๑.๖ เปนบุตรลำดับที่

๑.๙ เพิ่มชื่อเขาทะเบียนบานเลขที่

๒.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุลกอนสมรส

๒.๔ สัญชาติ

๒.๖ ที่อยู

๒.๕ เกิดที่จังหวัด ประเทศ         

๒.๒ เลขประจำตัวประชาชน

ป

๒.๓ อายุ

๑.๗ ผูทำลอด ๑.๘ น้ำหนักแรกเกิด                         กรัม

๑.๑๐ เลขรหัสประจำบานที่เพิ่มชื่อเขา

๑

เด็ก

ที่เกิด

๒

มารดา

๓.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๓.๔ สัญชาติ

๓.๖ ที่อยู

๓.๕ เกิดที่จังหวัด ประเทศ         

๓.๒ เลขประจำตัวประชาชน

ป

๓.๓ อายุ

๓

บิดา

๔.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๔.๖ ที่อยู

๔.๕ ความเกี่ยวพันกับเด็ก

ลงชื่อ ...................................................................

ผูแจงการเกิด

บันทึกเพิ่มเติม

ลงชื่อ ...........................................................

เจาหนาทีผูปฎิบัติงาน

ลงชื่อ ...........................................................

นายทะเบียนผูรับแจงการเกิด

วันที่รับแจง        เดือน                 พ.ศ.

๔.๖ หนังสือรับรองการเกิด ๔.๗ ใบรับแจงการเกิด

๔.๒ เลขประจำตัวประชาชน

ป

๔.๓ อายุ

๔

ผูแจง

การเกิด

เวลา             น. ตรงกับวัน ค่ำ เดือน ป

๑.๒ เพศ ๑.๓ สัญชาติ

สูติบัตร
เลขประจำตัวประชาชน

สำนักทะเบียน

๑.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๑.๔ เกิดเมื่อวันที่      เดือน                 พ.ศ.

๑.๕ สถานที่เกิด

๑.๖ เปนบุตรลำดับที่

๑.๙ เพิ่มชื่อเขาทะเบียนบานเลขที่

๒.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุลกอนสมรส

๒.๔ สัญชาติ

๒.๖ ที่อยู

๒.๕ เกิดที่จังหวัด ประเทศ         

๒.๒ เลขประจำตัวประชาชน

ป

๒.๓ อายุ

๑.๗ ผูทำลอด ๑.๘ น้ำหนักแรกเกิด                         กรัม

๑.๑๐ เลขรหัสประจำบานที่เพิ่มชื่อเขา

๑

เด็ก

ที่เกิด

๒

มารดา

๓.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๓.๔ สัญชาติ

๓.๖ ที่อยู

๓.๕ เกิดที่จังหวัด ประเทศ         

๓.๒ เลขประจำตัวประชาชน

ป

๓.๓ อายุ

๓

บิดา

๔.๑ ชื่อตัว - ชื่อสกุล

๔.๖ ที่อยู

๔.๕ ความเกี่ยวพันกับเด็ก

ลงชื่อ ...................................................................

ผูแจงการเกิด

บันทึกเพิ่มเติม

ลงชื่อ ...........................................................

เจาหนาทีผูปฎิบัติงาน

ลงชื่อ ...........................................................

นายทะเบียนผูรับแจงการเกิด

วันที่รับแจง        เดือน                 พ.ศ.

๔.๖ หนังสือรับรองการเกิด ๔.๗ ใบรับแจงการเกิด

๔.๒ เลขประจำตัวประชาชน

ป

๔.๓ อายุ

๔

ผูแจง

การเกิด

เวลา             น. ตรงกับวัน ค่ำ เดือน ป

๑.๒ เพศ ๑.๓ สัญชาติ

ชาย หรือ หญิง

เพศสรีระ หรือ sex คืออะไร? 

     เม่ือเราเกิด แพทยจะกําหนดลงในใบเกิดของเรา
วาเปน “เพศชาย” หรือ “เพศหญิง” ซ่ึงมักถูกระบุ
ตามลักษณะของอวัยวะเพศ ท้ังน้ี เพศสรีระยังรวมถึง
ลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ เชน โครโมโซม ฮอรโมน
ระบบสืบพันธุภายใน 

เพศภาวะ หรือ gender คืออะไร ?  
     หมายถึงบทบาทท่ีสังคมกําหนดใหกับ“ชาย” และ“หญิง”
ซ่ึงมักมีบรรทัดฐานสําหรับความเปนหญิง ความเปนชายใน
เกือบทุกบริบท เชน บทบาทในบาน พฤติกรรม กิจกรรมท่ีชอบ
หรือลักษณะนิสัยบรรทัดฐานเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีสังคมกําหนด
เพศภาวะจึงเปนส่ิงสรางของสังคม ไมไดเปนส่ิงท่ีตายตัว
แตเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมัย คานิยม สภาพแวดลอมในสังคม

ทําความเขาใจ เพศสรีระ (sex)
เพศภาวะ (gender)

GENDERเพศสรีระ

เพศภาวะ
≠
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 เราอาจจะคุนเคยกับความคิดเหลาน้ีในสังคมของเรา

 มีสองเพศท่ีตรงขามกัน คือ “ ชาย ” และ “ หญิง ”
 
 ผูคนจะรูสึกดึงดูดตอเพศตรงขาม
 
 มีบรรทัดฐานและความคาดหวังตอแตละเพศ และแตละเพศมีลักษณะบางอยางท่ีเหมือนกัน
 “ โดยธรรมชาติ ”

     แตในความเปนจริงแลว ส่ิงเหลาน้ีเต็มไปดวยความหลากหลาย  ตัวอยางเชน ‘เพศสรีระ’ ท่ีมักถูกกําหนด
โดยแพทยระบุตามอวัยวะเพศ แตเพศสรีระเอง ยังครอบคลุมถึงลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ รวมถึงโครโมโซม
ระบบสืบพันธุภายใน และฮอรโมนเพศ ซ่ึงไมสามารถมองเห็นไดตอนแรกเกิด และในบางคร้ังสวนประกอบ
เหลาน้ีก็ไมสามารถแบงออกไดอยางชัดเจนวาเปน “ชาย” หรือ “หญิง” 
     นอกจากน้ี ความคิดท่ีวาทุกคนรูสึกดึงดูดตอเพศตรงขามก็ไมจริงเชนกัน แรงดึงดูดหรือรสนิยมทางเพศน้ัน
มีหลากหลาย และมีมาชานาน ไมไดเพ่ิงเกิดข้ึน และเปนธรรมชาติของมนุษย
     เด็กสามารถรับรูไดวาตัวเองมีสํานึกเปนเพศอะไร ตองการแสดงออกเปนชายหรือหญิงหรือแสดงออกแบบอ่ืน ๆ
รวมถึงรับรูไดวารูสึกดึงดูดหรือชอบเพศไหน ไมวาจะเปนตางเพศ เพศเดียวกัน หรือไมชอบเพศใดเลย แตสังคม
มักกําหนดระบบเพศสองข้ัว (binary) พรอมกับบรรทัดฐานท่ีจํากัดการแสดงออก ตอกยํา้บทบาททางเพศโดยยดึ
กับเพศท่ีถูกกําหนดตอนเกิด อีกท้ังสรางความคาดหวังต้ังแตเด็ก ซ่ึงสงผลเชิงลบท้ังในระดับบุคคล สงตอไปยัง
ระดับตาง ๆ อยางเปนระบบ
     เราอาจจะลองสังเกตวา หญิง ชาย ในสังคมของเราน้ันเปนอยางไร
     
                                    ตัวอยางรูปภาพโฆษณาสบูอาบน้ําย่ีหอเดียวกัน

โลกน้ีมี 2 เพศ (จริงหรือ?)

3



หญิง

เม่ือนึกถึงผูหญิง เรานึกถึง.... เม่ือนึกถึงผูชาย เรานึกถึง....

ชาย

ลองสํารวจกัน

     ในตารางดานลาง ลองใสคําท่ีเก่ียวของกับการเปนผูหญิง และการเปนผูชายในสังคมท่ัวไป (รวมถึง พฤติกรรม
บทบาทหนาท่ี อารมณ หรือรูปราง การแตงกาย) อาจจะลองนึกดูวาเราสังเกตเห็นผูหญิงและผูชายเปนอยางไร
ในนิตยสาร โฆษณา ภาพยนตร โทรทัศน แบบเรียน หรือส่ือออนไลนตาง ๆ หรือแมแตคําสอนสุภาษิตตอ
เด็กหญิงและเด็กชาย
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หญิง

เม่ือนึกถึงผูหญิง เรานึกถึง....

ภรรยา
แม่บ้าน

ครู เจ้าอารมณ์

ใส่ใจรายละเอียด

พยาบาล

เย็บผ้า

เจ้ากี้เจ้าการ

สุภาพสตรีเลี้ยงเด็ก

เสียงสูง

เรียบร้อย

ทำงานบ้าน

คลอดลูก

รักนวลสงวนตัว

จุกจิก
ใส่กระโปรง

แม่ศรีเรือน

เล่นตุ๊กตา อ่อนโยน

เม่ือนึกถึงผูชาย เรานึกถึง....

ชาย

เตะบอล

ใส่กางเกง

ผมสั้น

สามี

เล่นเกม

มีลูกกระเดือก
ขี่รถเร็ว

เสียงต่ำ

ขับรถเก่ง

ทหาร

ท้าทาย

สุภาพบุรุษ

เป็นผู้นำ

เล่นแรง

มีกล้าม

โลดโผน

เสียงดัง

เสียงทุ้ม

หาเลี้ยงครอบครัว

ชอบความรุนแรง

ชอบความเสี่ยง

ตำรวจ

เข้มแข็ง
ห้าว

เฉลย

เรารูสึกอยางไรกับการแบงกลองหรือเกณฑตัดสินออกเปน 2 เพศเทาน้ัน คือ ชาย/หญิง?

เรามีประสบการณตามกลองใดกลองหน่ึงหรือไม?

เรารูจัก หรือเห็นผูหญิงท่ีมีลักษณะความเปนชาย หรือผูชายท่ีมีลักษณะความเปนหญิงหรือคนท่ีไมไดเปนไป
ตามกลองใดกลองหน่ึงไหม?

ถากลองน้ีถูกสลับ เชน ผูชายหรือเด็กผูชายมีนิสัยออนโยน เรียบรอย ตองการเปนคนอยูบานดูแลลูก สังคมจะ
มองหรือมีคําพูดตอพวกเขาอยางไร?

ถาผูหญิงหรือเด็กผูหญิง ชอบไวผมส้ันรองทรง ชอบเลนฟุตบอล ไมอยากแตงงานหรือมีลูก ฝนอยากท่ีจะ
เปนผูนําประเทศ สังคมจะมองหรือมีคําพูดตอพวกเขาอยางไร?

คําพูดหรือปฏิกิริยาตอผูคนท่ีไมเปนไปตามบทบาททางเพศ หรือไมตรงกับคําในกลอง เปนวิธีหน่ึงท่ีสังคมควบคุม
ความคิดและการกระตาง ๆ ซ่ึงมักมีการตรวจสอบและลงโทษเพ่ือใหเปนไปตามกลอง ผลักดันใหหลายคนตอง
ทําตามบรรทัดฐาน หรือเขาตามกลองใดกลองหน่ึงน้ี และไมสามารถเปนตัวเองหรือทําในส่ิงท่ีตนเองตองการได

ถึงแมเราอาจจะคุนเคยกับการแบงกลองเพศออกเปน 2 เพศ แตจริง ๆ แลว เพศน้ันไมไดเปนเพียงสองข้ัวชายหญิง
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เม่ือต้ังครรภ
มักมีคําถามวา

“จะไดลูกผูหญิงหรือลูกผูชาย”
และเตรียมต้ังช่ือลูกตามเพศ

“ บอย ”

“ ดาว ” เลือกเส้ือผาใหใส
และซ้ือของเลนให

มีการเล้ียงดูและคําสอน
สําหรับลูกท่ีตางกัน

“ คะ ” “ ครับ ”

ไปโรงเรียน ตองตัดผม
และแตงตัวตามกฎระเบียบ

โรงเรียนมีการสอน
เร่ืองบทบาทชายหญิง

สงเสริมกิจกรรมท่ีแตกตางกัน

บางสายวิชามีสัดสวน
ชาย และ หญิง

ท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียน

การหลอหลอมดานเพศภาวะ
โดยแบงตามกลองสองเพศชายหญิงน้ันมักเกิดข้ึนต้ังแตเกิด (หรือกอนหนาน้ัน)

และมีการหลอหลอมเร่ือยมาในหลายระดับ
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เม่ือเติบโต
ครอบครัวคาดหวัง

ใหแตงงาน มีลูกสืบสกุล

กฎหมายและนโยบาย
สะทอนบทบาทและ

หนาท่ีชายหญิง

1448
สมรส

ชายหญิง

ชายไทย
เกณฑ์ทหาร

บางสายอาชีพ
เลือกรับเฉพาะเพศ

เชน พนักงานขับรถรับ ผูชาย
พนักงานบัญชีรับ ผูหญิง

ร่ายรับ

ร่ายจ่าย

เม่ือมองรอบตัวเห็น
บทบาทและสัดสวนทางเพศภาวะท่ีตางกัน

เชน ผูนํามักเปนผูชาย มีบทบาทในการเมือง
ผูหญิงถูกสงเสริมใหดูแลครอบครัว 

ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้นำคนใหม่

เราอาจมองวาบทบาทและลักษณะตาง ๆ ของชายและหญิง
เปนไปตามธรรมชาติ แตหากสังเกตวาสังคมไดปฏิบัติตอผูท่ีถูกระบุวาเปน

เพศชายและเพศหญิงอยางแตกตางกัน จะพบวาการปฏิบัติเหลาน้ีคือสวนสําคัญ
ในการหลอหลอมความชอบพฤติกรรม รูปราง การแตงตัว วิธีการพูดหรือส่ือสาร โอกาส

บทบาทและหนาท่ีของชายและหญิงแตอยาลืมวาเด็กทุกคนมีตัวตนของตัวเอง
รวมถึงลักษณะนิสัย ทักษะ ความชอบและความฝน ท่ีไมควร

ถูกสังคมกําหนดวาตองเปนอยางไร
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ตัวอยางผลกระทบจากการหลอหลอม
บทบาทชายหญิง

     งานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา
เด็กผูหญิงจะเร่ิมรูสึกวาตัวเองดอยความสามารถกวาเด็กผูชาย

ต้ังแตอายุเพียง 6 ขวบ

ในประเทศไทย เด็กนักเรียนหลากหลายทางเพศ 1 ใน 2 คน
เผชิญกับความรุนแรงในร้ัวโรงเรียน โดนกล่ันแกลงรังแก นอกจากน้ี

เด็กนักเรียนท่ีถูกมองวาเปนผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 1 ใน 4 คน
ยังตองเผชิญกับการกล่ันแกลงรังแกบนฐานเพศภาวะ และมีผลกระทบ

ตอผลการเรียนท่ีต่ําลง การขาดเรียน การใชสารเสพติด
และความคิดฆาตัวตาย

1 ใน 2 คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เคยถูกเลือกปฏิบัติ
จากคนในครอบครัวโดยรูปแบบท่ีเกิดข้ึนบอยท่ีสุดคือการถูกบอกกลาวให

“ระมัดระวังเร่ืองรูปลักษณภายนอก หรือวิธีการพูด และการวางตัว”
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     เห็นไดวาระบบแบบไบนารี (binary) ท่ีเช่ือวามีเพียงสองเพศชายหญิง และการหลอหลอมบทบาททางเพศ
ไดถูกตอกยํา้อยางเปนระบบในทุกระดับของสังคม และเราทุกคนไดรับผลกระทบจากระบบน้ี ทําใหบางคร้ังเรา
จึงเกิดความคิด ความรูสึก และการกระทําอัตโนมัติ เชน

รถสําหรับเด็กผูชาย
เราเปนผูหญิง
เอาตุกตานะ

เด็กผูชายตอแถวเลย
มีรถของเลนมาแจก

เด็กผูหญิงยืนอีกแถวนะ
มีตุกตามาแจก

พ่ีคะ
อยากไดรถบาง

สังคมหลอหลอมวา
เด็กผูหญิงมักชอบตุกตาและสีชมพู

สวนเด็กผูชายมักชอบเลนกับรถและชอบสีฟา ถาซ้ือของรางวัล
ใหเด็กตามน้ี

เด็กตองชอบแนนอน

ความคิดอัตโนมัติ

นําสูการกระทํา
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สังคมหลอหลอมวา
โดยธรรมชาติแลว มีเพียง 2 เพศ

และเพศชายหญิงตองคูกัน เพศอ่ืน 
 ไมไดเปนไป
ตามธรรมชาติ

ความคิดอัตโนมัติ

นําสูการกระทํา

ผูชายชอบ
ผูชาย

ผิดปกติไหมคะ?

. . .

หลีกเล่ียงไมพูดถึงความหลากหลายทางเพศ
เพราะกลัววาจะเปนการช้ีนําเด็ก ๆ

หะ!
คบผูหญิง!

แสดงทาทีประหลาดใจหรือตกใจเม่ือรับรู
วาบุคคลหน่ึงมีความหลากหลายทางเพศ

ลอเลียนในเร่ืองเพศ หรือมองวา
การแสดงออกท่ีแตกตางคือ

ความตลกขบขัน

หนูเปน
ผูหญิง

หนูเปน
เด็กชาย

ไปอยูกลุม
ผูชายสิลูก

แบงกลุม
ชายหญิงนะ

จํากัดพ้ืนท่ีบางอยาง เชน
ไมใหเด็กขามเพศเขารวมกิจกรรม
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ความคิดอัตโนมัติ

ความรูสึก

พฤติกรรม 
     การปลูกฝงและหลอหลอมในกรอบแนวคิดเร่ืองเพศชายหญิงในหลากหลายระดับของสังคม
อยางเปนระบบตอเน่ือง ทําใหแตละคนมีโอกาสท่ีจะเกิด ความคิดอัตโนมัติบางอยาง เกิดความรูสึก
บางอยางและแสดงออกดวยพฤติกรรม บางอยางท่ีสงเสริมกรอบแนวคิดน้ีตามความเคยชิน
     ดังน้ัน เราจึงควรต้ังคําถามกับความคิดอัตโนมัติของเราและคนหาวาทําไมเราถึงคิดแบบน้ัน
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The Genderbread Person
ตัวตนทางเพศน้ันมีความหลากหลาย มีหลายมิติใหเราไดคนพบ
ทําความเขาใจเพศสามารถล่ืนไหลไดเพศหาใชมีแคสองข้ัว ชายหญิง
ตามท่ีเคาหลอกลวงเรามาเปดโลกเรียนรูเร่ืองเพศกับมนุษยขนมปงขิง
กันเถอะ

อัตลักษณ
ความคิด จิตสํานึก ตัวตนทางเพศจาก
ประสบการณชีวิตตามความเขาใจและ
การนิยามของเรา
แรงดึงดูดทางกายและทางใจ
ความรูสึก แรงดึงดูดทางใจและแรงดึงดูด
ทางกาย อารมณทางเพศท่ีตัวเรามีตอกับ
บุคคลอ่ืน

เพศสรีระ
รางกาย เพศทางกายวิภาค อวัยวะเพศ
อวัยวะท่ีแสดงถึงเพศท่ีติดตัวมาพรอมกับ
เราต้ังแตตอนเกิดจนเติบโต หรือมีการ
เปล่ียนแปลง รวมไปถึงเปนส่ิงท่ีรัฐนํามา
ใชกําหนดเพศใหเรา

การแสดงออก ส่ิงท่ีแสดงออกภายนอก เชน กริยาการแตงกาย
การวางตัว ฯลฯ

ส่ิงท่ีเรานําเสนอออกไปตามคุณลักษณะกรอบเพศตาม
บริบทสังคมท่ีแตกตางกันไป

ในมิติตางๆของเพศน้ันมีหลากหลายระดับคุณลักษณะตางๆ
สามารถมีไดต้ังแตระดับ 0 ถึง 100 เปนตน และในตัวทุกคน
สามารถมีความหลากหลายคุณลักษณธทางเพศท่ีทับซอน
ล่ืนไหลและเปล่ียนแปลงไปตามเวลาได

อัตลักษณ ≠ การแสดงออก ≠ เพศ
อัตลักษณทางเพศ ≠ วิถีทางเพศ

หมายถึง
ไมมีคุณสมบัติดังกลาวในฝงขวา

คุณลักษณะของ อัตลักษณทางเพศ
ท่ัวไปตามระดับการรับรูของบริบทสังคม

ตัวตน อุปนิสัย ความคิด สํานึก
ความชอบ ความคาดหวัง

อัตลักษณทางเพศ
Gender Identity

สํานึกความเปนหญิง

สํานึกความเปนชาย

นอกกรอบ ช-ญ

แรงดึงดูดทางกาย ตอ..
ผูหญิง / ความเปนหญิง

ผูชาย / ความเปนชาย

นอกกรอบ ช-ญ

แรงดึงดูดทางใจตอ..
ผูหญิง / ความเปนหญิง

ผูชาย / ความเปนชาย

นอกกรอบ ช-ญ

สไตล ทรงผม แตงกาย แตงหนา
การวางตัว ลักษณะภายนอกฯ

คุณลักษณะของ การแสดงออกทางเพศ
ท่ัวไปตามระดับการรับรูของบริบทสังคม

ความเปนหญิง

ความเปนชาย

นอกกรอบ ช-ญ

การแสดงออกทางเพศ
Gender Expression

เพศกําหนด
Sex Assigned At Birth

หญิง Intersex ชาย

ขนตามรางกาย สะโพก ไหล ฮอรโมน
อวัยวะเพศ โครโมโซม โทนเสียงฯ

เพศสรีระ
Anatomical Sex

สรีระหญิง

สรีระชาย

นอกกรอบ ช-ญ

คุณลักษณะของเพศสรีระท่ัวไป

เพศกําหนด คือ เพศท่ีกําหนดโดยรัฐโดยใชเพียงอวัยวะเพศ
ในตอนกําเนิดเปนเกณฑ ในการกําหนดสถานะทางเพศของประชาชน

    ถึงแมกรอบแนวคิดเร่ืองเพศภาวะ จะบอกวามีแคชายหญิง แตเรารูดีวาในสังคมน้ีมีความ
หลากหลายมากมาย เราจึงจะมาเรียนรูเก่ียวกับความหลากหลายดานอัตลักษณทางเพศ รสนิยม
ทางเพศ การแสดงออก และลักษณะทางกายภาพ  (หรือตัวยอ SOGIESC มาจาก sexual
orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics)
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ช่ือคลิป : ฉันเปนเพศอะไร - เพศ 5 มิติ
โดย : ชอง BaBaBook
Link : https://www.youtube.com/watch?v=XcQ0An5hnss

วีดีโอตัวอยางประกอบใหเขาใจมากข้ึน

SCAN ME

     มนุษยทุกคน ไมวาจะอยูในชวงอายุใด ลวนมีอัตลักษณ รางกาย รสนิยม และการแสดงออกของตนเอง
กลาวคือ มี SOGIESC เปนของตนเอง นองขนมปงขิงเปนตัวชวยในการเขาใจตนเอง และเห็นความเปนธรรมชาติ
และความล่ืนไหลในแตละองคประกอบ ในแตละเสน ไมจําเปนตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน เกิดมามี
อวัยวะเพศหญิง ถูกกําหนดวาเปนเพศหญิงในใบเกิด ไมจําเปนตองมีอัตลักษณเปนผูหญิง หรือแสดงออกเปนหญิง
หรือรูสึกดึงดูดกับชาย ขอใหพึงระลึกไววา แตละสวนน้ีเปนเพียงธรรมชาติของมนุษย และสามารถล่ืนไหล
เปล่ียนแปลงได แตละคนมีสิทธิท่ีจะนิยาม แสดงออก และเปนตัวของตัวเอง โดยไมถูกตัดสิน 

วีดีโอตัวอยางประกอบใหเขาใจมากข้ึน
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รสนิยมรักตางเพศ
(Straight/heterosexual)

เชน ชายรักหญิง หญิงรักชาย

คําศัพทท่ีควรรูเก่ียวกับ
ความหลากหลายทางเพศ

     การเลือกใชคํานิยามตนเองเปนสิทธิสวนบุคคล ไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน หรือผูใหญ ทุกคนลวนมีสิทธิใน
การนิยามตนเอง ดังน้ัน การเรียนรูคําศัพทเหลาน้ี เปนพ้ืนฐานในการสรางความเขาใจ
 

     รสนิยมทางเพศ คือ ความรูสึกรักใคร แรงดึงดูดทางใจและแรงดึงดูดทางกาย ท่ีมีตอเพศใดเพศหน่ึง
หลากหลายเพศ หรือไมมีแรงดึงดูดเลย ยกตัวอยาง เชน

หญิงรักหญิง
(Lesbian)

เลสเบ้ียนคือผูหญิงท่ีรักชอบ

กับผูหญิง
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เอโรแมนติก
(Aromantic)

คือไมมีแรงดึงดูดทางใจ คือ ไมรูสึกรักหรือชอบผูอ่ืน
ในทางโรแมนติก

         เอเซ็กชวล
         (Asexual)
คือไมมีแรงดึงดูดทางเพศ หรือ รักได แตไมมีความใคร
    สามารถมีอารมณทางเพศได ไมเก่ียวกับการเส่ือม
                      สมรรถภาพทางเพศ

เกย (Gay)
รสนิยมท่ีรักชอบกับบุคคลเพศเดียวกัน

ในบริบทสังคมไทยมักใชสําหรับผูชาย

ท่ีรักชอบกับผูชาย หรือชายรักชาย 

รสนิยมท่ีรัก
ไดมากกวาหน่ึงเพศ

(Bisexual)
ไบเซ็กชวล คือ รสนิยมท่ีรักไดสองเพศ

หรือมากกวา เชน รูสึกรักชอบไดตอ

ท้ังชาย หญิง หรือเพศอ่ืน ๆ 
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คนขามเพศ
(Transgender/Trans)

ผูท่ีมีอัตลักษณทางเพศไมสอดคลองกับเพศท่ี

ถูกกําหนดตอนเกิด เชน เปนเพศชายในใบเกิด

และมีอัตลักษณหรือนิยามตัวตนวาเปนผูหญิง

* ไมข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงรางกายแตข้ึน

อยูกับวาบุคคลน้ันนิยามตนเองอยางไร

คนตรงเพศ (Cisgender)
ผูท่ีมีอัตลักษณทางเพศสอดคลองกับเพศ

ท่ีถูกกําหนดตอนเกิด เชน เปนเพศหญิงในใบเกิด

และมีอัตลักษณหรือนิยามตัวตนวาเปนผูหญิง

     อัตลักษณทางเพศ  คือ สํานึกหรือการรับรูภายในเร่ืองเพศของตนเอง เปนความคิด จิตใจ
และการนิยามของตนเอง

16



นอนไบนารี  (Non-binary)
อัตลักษณทางเพศท่ีไมไดเปนไปตามการแบงแยก

ตามระบบสองเพศท่ีมีเพียงเพศชายหรือหญิง

อาจจะไมไดนิยามวาเปนหญิงหรือชายหรือนิยาม

ไดท้ังหญิงและชายหรือไมนิยามวาเปนเพศไหนเลย

เควียร (Queer)
ผูท่ีไมเปนไปตามกรอบเพศ ซ่ึงในอดีตคําน้ีถูกใช

เปนคําสบประมาทกับกลุมผูมีความหลากหลายเพศ

แตคําน้ีไดถูกนํากลับมาใชเพ่ือยึดคืนอํานาจในการ

นิยามและไดใชเปนรมใหญ ซ่ึงหมายรวมถึงความ

หลากหลายทางเพศความล่ืนไหลหรือการไมจํากัด

อยูในกรอบของเพศหรือความสัมพันธตามบรรทัดฐานหลัก

หรือขนบธรรมเนียมของสังคม
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เราไมสามารถคาดเดา
เก่ียวกับการนิยามเพศของคนอ่ืน

ผานการลักษณะนิสัยบุคลิก ทาทาง
และการแตงตัวได

18

     การแสดงออกทางเพศ คือ การกระทําตาง ๆ ของแตละบุคคลท่ีอาจเช่ือมโยงคานิยมเร่ืองเพศภาวะ
ในสังคม เชน การแตงตัว เส้ือผาหนาผม กริยาทาทาง การวางตัว การพูดจา
     การแสดงออกมีหลายรูปแบบ ท้ังการแสดงออกเปนหญิง แสดงออกเปนชาย หรือแสดงออกท่ีผสมผสาน
ท้ังความเปนชายและหญิง (Androgynous)

การแสดงออกทางเพศ



อินเตอรเซ็กส หรือ
เพศกํากวม (Intersex)
คือ มีลักษณะทางกายภาพท่ีไมสามารถบงช้ี
ไดวาเปนเพศชายหรือเพศหญิง ไมวาจะเปน
องคประกอบทางดานโครโมโซม ฮอรโมน
อวัยวะเพศหรือระบบสืบพันธุภายใน

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
(หรือการใชตัวยอ LGBTIQ+)
หมายถึง บุคคลท่ีนิยามตนเองวาเปนเลสเบ้ียน เกย
รักสองเพศ คนขามเพศ อินเตอรเซ็กส หรือนิยาม
ความหลากหลายในรูปแบบอ่ืน

ท้ังน้ี แตละคนไมจําเปนตองนิยามตนเองตามคําใด

คําหน่ึง และเราไมควรจะใหนิยามกับใคร เพียงแตเขาใจ

และเคารพในความหลากหลาย

เพศสรีระ หรือ ลักษณะทางกายภาพ
คือ องคประกอบทางดานรางกายท่ีเก่ียวของกับระบบสืบพันธุ

และการกําหนดเพศในใบเกิด
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 อางอิงจาก
    “คูมือการปฏิบัติงานส่ือในการนําเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ”  โดยมูลนิธิเครือขายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน 2563
และ “หลากหลายโฉมหนาของเพศสภาพในปจจุบัน”, National Geographic ฉบับภาษาไทย, 17 พฤษภาคม 2562



แลวใชคําอยางไร?

“ ขอเพียงแคเรียกช่ือของบุคคลน้ัน
ตามท่ีบุคคลน้ันตองการใหเรียก ”

คําท่ีไมควรใช

“ ชายจริง
     หญิงแท ”

เพราะสะทอนวาอัตลักษณทางเพศอ่ืน ๆ
คือความแปลกปลอม

“ เพศทางเลือก ”
เพราะตัวตนและรสนิยมไมใชการเลือก
แตคือความเปนปจเจกของแตละบุคคล

“ เบ่ียงเบนทางเพศ ”
เพราะสะทอนใหเห็นการตัดสินวาคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ

มีความผิดปกติ เปนการตีตราและลดทอนคุณคา

หรือคําพูดอ่ืน ๆ ท่ีใชตีตราหรือลดทอนคุณคา
กลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เชน

“ โตข้ึนเด๋ียวก็หายเปนเอง ”
หรือ “เสียดาย ไมนาเปนเลย”

“ เพศท่ีสาม ”
เพราะสะทอนถึงการจัดลําดับ

ความสําคัญของเพศ

“ รักรวมเพศ ”
เพราะสะทอนถึงการหมกมุน
ในเร่ืองพฤติกรรมทางเพศ
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เม่ือเราไดเห็นแลววามีความหลากหลายในแตละมิติ ซ่ึงลวนแตเปนธรรมชาติและเปนปจเจก เราจึง
ควรคํานึงถึงความหลากหลายในการออกแบบและจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนทุกคนรูสึกปลอดภัยท่ีจะเปนตัวเอง และสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางสบายใจ

ตัวชวยในการจัดกิจกรรม

     การประเมินความเส่ียง เปนหัวใจสําคัญบนหลักการไมกอใหเกิดผลกระทบหรืออันตรายใด ๆ ตอเด็ก
(do no harm) ดังน้ัน เราจึงควรประเมินความเส่ียงรอบดาน โดยรวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนโดยเก่ียวของ
กับความหลากหลายทางอัตลักษณทางเพศ รสนิยมการแสดงออก และลักษณะทางกายภาพ (SOGIESC) เชน

สํารวจตัวเอง ทําความเขาใจวาธรรมชาติของมนุษยคือความหลากหลาย ท้ังความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ สีผิว ศาสนา สถานะทางสังคม รูปลักษณภายนอก รวมถึงอัตลักษณทางเพศ รสนิยมทางเพศ
การแสดงออก และลักษณะทางกายภาพ (SOGIESC) เม่ือทํางานกับเด็กและเยาวชน เราอาจจะ
ตระหนักถึงความแตกตางเหลาน้ี แตความแตกตางไมควรนํามาซ่ึงการแบงแยก ตีตราและเลือกปฏิบัติ

               เพ่ือใหเราปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนท่ีเราทํางานดวยความเคารพ ลองดูตามขอดังน้ี

                               กอนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมตาง ๆ เราอาจลองเช็คความคิดอัตโนมัติ ความรูสึก
                               หรือพฤติกรรมของเราตเร่ืองเพศภาวะ ต้ังคําถามวาเราไดเรียนรูอะไรมาบาง
                               ทําไมเราถึงคิด รูสึกหรือทําบางอยาง

                               ตระหนักวา ไมใชทุกคนจะมีอัตลักษณทางเพศตรงกับเพศในใบเกิด
                               (มีคํานําหนาเปนเด็กหญิง ไมไดหมายความวาเปนเด็กหญิงโดยอัตโนมัติ)
                               และไมใชทุกคนจะรักตางเพศ (เปนเด็กชาย ไมไดหมายความวาชอบเด็กหญิง
                               โดยอัตโนมัติ)  และหลีกเล่ียงการระบุ คาดเดา เหมารวม เก่ียวกับสํานึก
                               รับรูความเปนเพศ และยํา้เตือนตนเองอยางเสมอวา ไมวาเด็กและเยาวชน
                               จะมีสํานึกทางเพศแบบใด มนุษยทุกคนควรไดรับการปฏิบัติดวยความ
                               เคารพเทาเทียม

                               ใชภาษาท่ีเปนมิตรกับทุกเพศ เพ่ือใหครอบคลุมทุกคน (เชน ใชคําวา
                               “เด็กทุกคน” แทนการแบงวา “เด็กหญิง เด็กชาย”)
 

ความเขาใจของเจาหนาท่ี

การกล่ันแกลง ลอเลียนกัน
ในเร่ืองเพศภาวะ

การคุกคามทางเพศ เด็กบางกลุม
อาจโดนกีดกัน

การเปดเผยตัวตนทางเพศ
โดยไมไดรับความยินยอม
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ใชคําชมท่ีส่ือถึงคุณคาทางความคิดและการกระทําของเด็กแตละคน โดยไมตองยึดโยงเร่ืองเพศหรือ
รูปลักษณภายนอก (เชน เด็กคนน้ีมีความกลาหาญ ม่ันใจในตัวเอง)

ไมแซวเร่ืองหนาตา รสนิยม การแตงตัว หรือการแสดงออก หรือใชเร่ืองเพศมาเปนมุกตลก (เชน
“รูปหลอขนาดน้ีสาวติดตรึม” หรือ “หุนอยางน้ีผูชายชอบ”)
  
ไมตอกยํา้ภาพเหมารวม (เชน บอกวากลุมเด็กท่ีมีความหลากหลายทางเพศมีความคิดสรางสรรคและ
กลาแสดงออกมากกวากลุมอ่ืน หรือบอกวาเด็กหญิงใสใจรายละเอียดมากกวาเด็กชาย เพราะในความ
เปนจริง แตละบุคคลเปนปจเจกท่ีมีบุคลิกแตกตางหลากหลาย)

ไมใชคําท่ีตีตรา หรือดูหม่ิน เชน บอกวาผูมีความหลากหลายทางเพศคือความผิดปกติทางจิต หรือ
เปนการเบ่ียงเบนทางเพศ

ไมถามคําถาม หรือบังคับใหเด็ก เยาวชน หรือผูเขารวมกิจกรรมตองเปดเผยรสนิยมทางเพศหรือ
อัตลักษณทางเพศของตนเอง

สรางขอตกลงรวมกันของเด็กและเยาวชนกับเจาหนาท่ี โดยเนนเร่ืองการเคารพในอัตลักษณท่ี
หลากหลายของกันและกัน หากเห็นการกระทําหรือคําพูดท่ีไมเหมาะสมจากเด็กหรือเจาหนาท่ี
ควรมีวิธีการรับมือท่ีสรางสรรคและเหมาะสม หลีกเล่ียงการตําหนิเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมโดยตรงและ
ตอหนาผูเขารวมคนอ่ืนๆ แตใชทักษะของเราในการแปรเปล่ียนเหตุการณเหลาน้ีใหเปนการเรียนรู
สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีจะอยูรวมกันดวยความเคารพมากยิ่งข้ึน

การสรางความตระหนักรูกับเจาหนาท่ี
เปนส่ิงสําคัญ ไมวาจะเปนภายในองคกรหรือภายนอกองคกร

เพ่ือปองกันการเกิดเหตุและสรางความเขมแข็ง
ในการรับมืออยางเหมาะสม

Zero
Tolerance

Do No
Harm
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ปรึกษาเครือขายท่ีมีความเช่ียวชาญในการทํางานกับกลุมเด็กท่ีมีความหลากหลายทางเพศ

เคารพการนิยามอัตลักษณทางเพศของแตละบุคคล (เชน หากชวนเด็กผูหญิงเขารวมกิจกรรม
เด็กหญิงในทุกอัตลักษณ ไมวาจะมีคํานําหนานามอะไร ควรมีสวนรวมได) 

หากเหมาะสมและเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม เราควรถามเด็กวานิยามตัวเองวาอะไร อยากใหเรียก
วาอะไร เพ่ือประโยชนและความสบายใจของเด็ก โดยตองประเมินความเส่ียงดวย (เชน หากจัด
Focus Group Discussion โดยแบงเพศ ไมควรจัดแยกตามคํานําหนานามโดยอัตโนมัติ แตถามความ
สมัครใจของเด็ก หรือในการสัมภาษณควรถามเด็กทุกคร้ังวาสะดวกใจอยากใหเรียกดวยช่ืออะไร)

การเขามามีสวนรวม

รูปแบบกิจกรรมควรเล่ียงการสัมผัสใกลชิด เพ่ือปองกันสัมผัสไมปลอดภัยและการละเมิดทางเพศ 
เราะเด็กแตละคนมีขอบเขตในการสัมผัสตัวท่ีตางกัน ไมจัดกิจกรรมสันทนาการท่ีมีเน้ือหาสอเร่ืองเพศ
สองแงสองงาม

หลีกเล่ียงการแบงกลุมตามเพศชายหรือหญิง เพราะอาจทําใหเกิดความรูสึกไมสบายใจท่ีจะไปอยู
กลุมใดกลุมหน่ึง 

การสรางขอตกลงรวมกันของกลุม เปนโอกาสท่ีดีในการสรางบรรยากาศท่ีปลอดภัยและไมทนตอ
ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงความรุนแรงบนฐานเพศภาวะดวย

เสริมสรางความเขาใจและความตระหนักเร่ืองในเร่ืองความหลากหลายทางเพศ เชน จัดกิจกรรม
ทําความเขาใจความหลากหลายทางอัตลักษณทางเพศ รสนิยมทางเพศการแสดงออก และลักษณะ
ทางกายภาพ (SOGIESC)

รูปแบบกิจกรรมคํานึงถึงความหลากหลาย
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ช่ือคลิป : เด็กชายกับสายรุง – นิทานกอนโต
โดย : ชอง Atompakon
Link : https://www.youtube.com/watch?v=bXRk-FN3_iU

SCAN ME

ช่ือคลิป : เจาหญิงรักเจาหญิง – นิทานกอนโต 
โดย : ชอง Atompakon
Link : https://www.youtube.com/watch?v=VAmhORbnmXE

SCAN ME

ตัวชวยส่ือวีดีโอเพ่ือคุยเร่ืองความหลากหลาย
เหมาะสําหรับเด็กและผูใหญ 

ช่ือคลิป : เด็กชายกับสายรุง – นิทานกอนโต
โดย : ชอง Atompakon
Link : https://www.youtube.com/watch?v=bXRk-FN3_iU

SCAN ME

ช่ือคลิป : เจาหญิงรักเจาหญิง – นิทานกอนโต 
โดย : ชอง Atompakon
Link : https://www.youtube.com/watch?v=VAmhORbnmXE

SCAN ME
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การเขาพักตองเนนถึงความปลอดภัยและความสะดวกใจของผูเขาพัก เราควรตระหนักวาผูเขารวม
สวนหน่ึงอาจจะไมสะดวกใจท่ีจะแบงปนหองพักแมกับเพ่ือนเพศกําเนิดเดียวกัน ในฐานะผูจัดงาน
เราควรตรวจสอบหรือถามความสมัครใจ (ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ)

สงเสริมหองน้ําปลอดภัย ควรเลือกสถานท่ีท่ีมีหองน้ําสําหรับผูพิการและสําหรับทุกเพศและสราง
ความตระหนักกับพนักงานในแตละสถานท่ีเพ่ือปองกันความเส่ียง เชน การกีดกันการเขาหองน้ํา
ของบุคคลขามเพศ ยกตัวอยาง หญิงขามเพศสามารถเขาหองน้ําหญิงได เพราะทุกคนมีสิทธิท่ีจะ
เขาหองน้ําโดยไมถูกคุกคาม

สถานท่ีควรคํานึงถึงการเขาถึงของผูท่ีมีความพิการท่ีหลากหลาย เชน ทางลาดสําหรับวีลแชร การจัด
ท่ีน่ังประชุมใหกลุมคนหูหนวกสามารถมองเห็นลามภาษามือไดอยางชัดเจน

การสํารวจและจัดสภาพแวดลอม
สถานท่ี หองน้ํา ท่ีพัก
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มีการปรึกษาเพ่ือจัดเก็บขอมูลดานเพศภาวะท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการเก็บเพียงเพศตามใบเกิดทําให
ไมเห็นมิติอ่ืน ๆ ของคนท่ีเราทํางานดวย (อยางนอยท่ีสุด ควรมีชองท่ีผูเขารวมสามารถระบุเพศ
ของตัวเอง หรือเลือกท่ีจะไมระบุเพศของตนเองได และขอมูลควรถูกเก็บเปนความลับ)

ใบลงทะเบียน ไมควรใสคํานําหนานามหากไมจําเปน หากตองใส ควรมีชอง “อ่ืน ๆ” ดวย

นอกจากน้ี เม่ือมีการทําสํารวจสถานการณในพ้ืนท่ี เชน การวิเคราะหสถานการณสิทธิเด็ก
(Child Rights Situation Analysis) หรือการประเมินโครงการในชวงตาง ๆ เชน กลางโครงการ
หรือเม่ือส้ินสุดโครงการ (Mid-term / Final Evaluation) ควรสํารวจสถานการณและเก็บขอมูล
ในประเด็นความหลากหลายทางเพศดวย เชน เด็ก เยาวชนและผูใหญท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ไดรับการปฏิบัติอยางไร มีอุปสรรคอะไรบางมีการจัดต้ังกลุมเฉพาะเพ่ือสงเสริมความเสมอภาค
ทางเพศหรือไม เปนตน

การเก็บขอมูลท่ีครอบคลุมมิติตาง ๆ เชน อัตลักษณทางเพศสถานะบุคคล ความพิการ ฯลฯ
จะชวยใหเราเห็นวากลุมเปาหมายของเรามีใครบาง เราหลงลืมใครไปหรือไม และจะชวยให
เราเรียนรูถึงสถานการณท่ีแตละกลุมเผชิญ อีกท้ังนําขอมูลมาออกแบบการทํางานตอไป

การเก็บขอมูล
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กอนการเร่ิมกิจกรรมทุกคร้ัง เจาหนาท่ีควรช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายปกปองคุมครองเด็กขอตกลงรวมกัน
รวมถึงสรางความม่ันใจวาเด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจยกเลิกการเขารวมกิจกรรมได หากรูสึก
ไมสะดวกใจ หรือติดตอเจาหนาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมไดตลอดระยะเวลาเขารวมกิจกรรม
หากมีการแซว ลอเลียน เลนมุกตลกเกิดข้ึนตองไมทนตอความรุนแรงน้ี เจาหนาท่ีตองหยดุเหตุทันที
ดวยวิธีท่ีสรางสรรคและเหมาะสมและสรางความม่ันใจกับผูเขารวมวาพฤติกรรมดังกลาวไมเปนท่ี
ยอมรับในการดําเนินงานของเรา

หากเกิดเหตุ เจาหนาท่ีตองรับฟงผูประสบเหตุ และรายงานเหตุตามนโยบายคุมครองเด็ก

การช้ีแจงแนวนโยบายปกปอง
คุมครองเด็กและรับมือเม่ือเกิดเหตุ

รวมกันสรางความตระหนักและความเขาใจกับภาคีของเรา ในประเด็นเพศภาวะและความหลากหลาย
ทางเพศ เพ่ือใหทุกการดําเนินงานปลอดภัยและเปนมิตรมากท่ีสุด

ปรึกษากับเครือขายดานสิทธิความ
หลากหลายทางเพศ ในการออกแบบ
หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ

รวมรณรงคกับภาคีเครือขาย เชน
ในวันสําคัญดานสิทธิความหลากหลาย
ทางเพศ หรือกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
รณรงคเพ่ือการเปล่ียนแปลงเชิงกฎหมาย
และนโยบาย เพ่ือสรางการเปล่ียนแปลง
ในวงกวาง เพ่ือใหเด็กไดเติบโตในสังคม
ท่ีเปดรับความหลากหลาย

เครือขาย

คุ้มครองเด็ก
LGBTIQ+
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รายช่ือกลุมท่ีดําเนินงานเพ่ือสิทธิเด็ก
และเยาวชนหลากหลายทางเพศ

กลุมโรงน้ําชา (TEA Group) 
tearongnamcha@gmail.com

กลุมนอนไบนาร่ีแหงประเทศไทย
 www.facebook.com/nonbinaryTH

เครือขายสุขภาพและโอกาส
(Health and Opportunity Network: HON)
honhouse@hotmail.co.th

มูลนิธิเครือขายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน
thaitga@gmail.com

มูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ
(Service Workers in Group Foundation: SWING)
noppanai.swing@gmail.com

มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเปนธรรมทางเพศ For SOGI
forsogi.thai@gmail.com

มูลนิธิมานุษยะ
contact@manushyafoundation.org

สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย
info@rsat.info
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รายช่ือกลุมท่ีดําเนินงานเพ่ือสิทธิเด็ก
และเยาวชนหลากหลายทางเพศ

ห่ิงหอยนอย
hinghoynoyfounder@gmail.com

องคกรสรางสรรคอนาคตเยาวชน
sangsanngo@gmail.com

องคการแพลน อินเตอรเนช่ันแนล ประเทศไทย
krongkaew.panjamahaporn@plan-international.org

Being LGBTQ in Asia, UNDP
suparnee.pongruengphant@undp.org

Buku หองเรียนเพศวิถีศึกษา และทีมฟุตบอล
bukuclassroom@gmail.com

Life Skills Thailand 
May@LifeSkillsThailand.com หรือ
Sukwajanee@LifeSkillsThailand.com

PYNA Organization
w.aomamp@gmail.com
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 องคการชวยเหลือเด็ก (Save the Children)

 • เม่ือตองการขอมูลหรือใหคําแนะนําตอโครงการ
 • เม่ือการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน หรือไมตรงกับความตองการของชุมชน
 • เม่ือเห็นหรือสงสัยวาเจาหนาท่ีโครงการปฏิบัติตนไมเหมาะสม เลือกปฏิบัติ ไมโปรงใส
 • เม่ือเห็นส่ิงดีๆ เพ่ือใหกําลังใจเจาหนาท่ี

 เพ่ือใหการดําเนินงานของเราเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกคน องคการชวยเหลือเด็ก
จึงเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเก่ียวของกับโครงการท้ังเด็กและผูใหญ มีชองทางในการบอกเลา
หรือแบงปนความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางานของเรา ต้ังแตในระดับกิจกรรม การปฏิบัติงาน
ไปจนถึงระดับโครงการ เพราะเสียงทุกเสียงของทานมีความหมายตอการทํางานของเรา

ชองทางการติดตอ
ทางโทรศัพท : 092-418-9187
วันจันทร – ศุกร เวลา 09:00 – 17:00 น.
ทางอีเมล : feedback.thailand@savethechildren.org
โดยตรง : เม่ือพบกับเจาหนาท่ีองคการชวยเหลือเด็กทุกคน
ID Line : sci.feedback

 เจาหนาท่ีองคการชวยเหลือเด็กจะรับเร่ืองและดําเนินการตามความเหมาะสม
และติดตอกลับภายในสองสัปดาห



Enjoy
Promoting
Inclusion!



โครงการ HEARTS
สงเสริมความเทาเทียมและความเคารพ

ในอัตลักษณท่ีหลากหลายเพ่ือให
เด็กและเยาวชนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ

ไดรับสิทธิอยางเสมอภาค


