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FOREWORD
ความรุนแรงต่อผู้หญิงยังคงเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ผู้หญิงหนึ่งในสามคนจะต้องเผชิญกับความรุนแรง 

ด้านร่างกายหรือทางเพศบางรูปแบบ (ที่ไม่ใช่การล่วงละเมิดทางเพศ) ในช่วงชีวิต แผนปฏิบัติการปฏิญญาปักกิ่ง (Beijing Plat  

form for Action) พิมพ์เขียวสากลว่าด้วยการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งมีมาเกือบ 25 ปีได้เตือนให้เราตระหนักว่ายังม ี

ภารกิจอีกมากที่ต้องด�าเนินการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของภาวะนี้ นอกจากนี้แล้ว ยังท�าให้เราตระหนักถึงความส�าคัญของสื่อ 

ต่อวาระนี้ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ สิ่งพิมพ์และโซเชียลมีเดียรายล้อมอยู่รอบตัวเราทุกวันเพื่อให้ข้อมูล ความบันเทิงและเพิ่ม 

ช่องทางการสื่อสารให้กับเรา แพลตฟอร์มเหล่านี้และเนื้อหาที่น�าเสนอออกมาได้น�าเสนอทั้งความท้าทายที่ไร้ขีดจ�ากัดและโอกาส 

อันเหลือเชื่อส�าหรับการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

บรรทัดฐานทางสังคมที่มีการเลือกปฏิบัติน�าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอยู่บ่อยครั้ง 

ด้วยภาพเหมารวมเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิง ไม่เพียงแต่ตามเพศสภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น เชื้อ 

ชาติ ภาษาที่ใช้ ความพิการ และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน สื่อก็มีส่วนร่วมอย่างมากในการเปิดจินตนาการ 

ของเรา แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย และยึดถือค�ามั่นสัญญาที่จะสร้างโลกแห่งความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติกันมากขึ้นและเกิด 

ความสามัคคีมากขึ้น และนี่คือพลังที่เราแสวงหาเพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แและให้การสนับสนุน

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า  

UN Women) และ ยูเนสโกมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกันจัดท�าคู่มือเล่มนี้ขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดคู่มือที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยก 

ระดับการน�ากรอบแนวคิดเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง (UN Women, UNDP, UNESCO, UNFPA,  

OHCHR และ WHO, 2015) ไปใช้ โดยมีค�าแนะน�า เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติตามพันธสัญญาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

ส�าหรับผู้รับผิดชอบหน้าที่นี้และภายในสื่อ เรามีความตั้งใจที่จะให้หนังสือคู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเร่งให้เกิดความก้าวหน้าด้าน  

ความเท่าเทียมกันทางเพศในระบบและโครงสร้างขององค์กร เราหวังว่าจะมีการน�าสิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์เหล่านี้ไปใช้เพื่อส่ง-  

เสริมคุณค่าของความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการไม่ใช้ความรุนแรงในเนื้อหาที่สื่อผลิตขึ้น
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ค�าส�าคญัและแนวคิด
เพศ : คุณลักษณะทางสังคมและโอกาสอันเนื่องมาจากการเป็น  

เพศชายและเพศหญิง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เด็ก 

ผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงด้วยกัน  

และระหว่างผู้ชายด้วยกัน คุณลักษณะ โอกาสและความสัมพันธ์ 

เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นทางสังคมและเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลา 

ทางสังคมตามบริบทหรือเวลาและเปลี่ยนแปลงได้ (UN Women, 

2015)

ความหลากหลายทางเพศ : ในบริบทของชุดเครื่องมือนี้หมายถึง  

บทบาททางเพศ การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่แตกต่างจาก 

บรรทัดฐานทางเพศแบบดั้งเดิม ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอาจ 

นยิามตวัเองว่าแตกต่าง และประพฤตติวัในรปูแบบทีโ่ดยทัว่ไปแล้ว 

อาจไม่สอดคล้องกับเพศสภาพของตนเอง

ความเท่าเทียมกันทางเพศ : แนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็น 

เพศใดหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใดล้วนแล้วแต่มีความเท่าเทียม 

กันในศักดิ์ศรีและสิทธิ และมีอิสระที่จะพัฒนาความสามารถส่วน 

บุคคล ประกอบอาชีพและตัดสินใจเลือกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

และมีข้อจ�ากัดซึ่งก�าหนดโดยภาพเหมารวม บทบาททางเพศที่เข้ม 

งวดและอคติ

ความเหลื่อมล�้าทางเพศ : บรรทัดฐานทางเพศ บทบาท วิถี  

ปฏิบัติทางวัฒนธรรม นโยบายและกฎหมาย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  

ตลอดจนแนวปฏิบัติเชิงสถาบันที่เอื้อต่อและขยายความสัมพันธ์  

เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ความไม่เท่า  

เทียมกันนี้ส่งผลเสียต่อผู้หญิงในแทบทุกด้านของชีวิตในทุกสังคม

การบูรณาการประเด็นทางเพศ : กระบวนการประเมินผล  

กระทบต่อผู้หญิงและผู้ชายในการด�าเนินการตามแผนใด ๆ รวมไปถึง  

กฎหมาย นโยบายหรือโครงการในทุกขอบเขตและทุกระดับเป็น 

กลยุทธ์ในการท�าให้ความต้องการและประสบการณ์ของผู้หญิง  

และผูช้ายกลายเป็นมติทิีส่�าคัญของการออกแบบ การน�าไปใช้ การ  

ติดตามและการประเมินนโยบายและแผนงานในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด เพื่อให้ผู้หญิงและผู้ชายได้รับประโยชน์ 

อย่างเท่าเทียมกันและไม่เกิดความไม่เท่าเทียมกัน โดยมีเป้า  

หมายสูงสุดคือการบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศ (UNICEF, 

UNFPA, UNDP, UN Women, 1997)

การเหมารวมทางเพศ : มุมมองทั่วไปหรือความคิดเบื้องต้นเกี่ยว  

กบัคณุลกัษณะหรอืลกัษณะทีผู่ห้ญงิและผูช้ายเป็น หรอืควรจะเป็น  

ไปตามนั้น หรือบทบาทที่ควรกระท�าหรือควรแสดงออก (OHCHR)

อ�านาจทับซ้อน : แนวคดิส�าคญัเพือ่ท�าความเข้าใจผลลพัธ์เชงิโครง  

สร้างและเชิงพลวัต ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกปฏิ- 

บัติสองรูปแบบขึ้นไป หรือระบบการอยู่ใต้บังคับบัญชาทับซ้อนกัน 

อยู่ โดยเน้นถึงลักษณะที่การเหยียดเชื้อชาติ ปิตาธิปไตย การเสีย 

เปรียบทางเศรษฐกิจและระบบการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ มีส่วนท�าให้ 

เกิดแกนของความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งก่อให้เกิดสถานภาพของหญิง 

และชาย เชื้อชาติและกลุ่มอื่น ๆ ตามมา ยิ่งไปกว่านั้น ยังหมายรวม 

ถึงการที่กฎหมายและนโยบายเฉพาะไปสร้างภาระที่มากับแกนที่  

ทับซ้อนเหล่านี้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างพลวัตของการลดอ�านาจ 

(UN, 2000)

สื่อ : หมายถึง สถาบันการสื่อสารต่าง ๆ (ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ เสียง 

ภาพและออนไลน์) ที่ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล ความคิดหรือข้อ  

ความที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าวสาร บันเทิงและ/หรือโฆษณา ไม่ควรน�า 

การอ้างอิงถึง “สื่อ” ในเอกสารฉบับนี้ไปใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อ  

กล่าวถึงสถาบันสื่อแต่ละแห่งหรือทุกแห่ง
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การป้องกัน : หมายถึง การหยุดยั้งก่อนที่การล่วงละเมิดจะเกิดขึ้น 

และยุติไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก จุดเน้นของชุดเครื่องมือนี้อยู่ที่การป้อง  

กันความรุนแรง โดยก�าหนดเป้าหมายตามบรรทัดฐาน แนวปฏิบัติ 

และโครงสร้างทางสังคมที่สนับสนุนหรือรับรองความรุนแรงต่อ  

ผู้หญิงและเด็กหญิง การป้องกันจ�าเป็นต้องมีการแทรกแซงที่พึ่งพา  

ซึ่งกันและกันและเสริมก�าลังซึ่งกันและกันซึ่งมาพร้อมกับการให้ 

ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและความรับผิดชอบของผู้กระท�าความ  

ผิด 

บรรทัดฐานทางสังคม : บรรทัดฐานคือโครงสร้างทางสังคม เป็น 

ความเชื่อที่มีอยู่ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ (สิ่งที่เป็น 

ปกติ) และสิ่งที่คาดหวังจากสิ่งที่ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติภายในกลุ่ม  

(สิ่งที่เหมาะสม) โดยทั่วไปบรรทัดฐานทางสังคมจะคงอยู่ได้หรือไม่ 

นั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับและ/หรือไม่ยอมรับทางสังคม (Heise, L. & 

Heise & Manji, K, 2016) 

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (VAWG) : หมายถึง “การ 

กระท�าใด ๆ ซึ่งเป็นความรุนแรงทางเพศที่ส่งผลหรือมีแนวโน้มที่จะ 

ก่อให้เกิดอันตรายทางร่างกาย ทางเพศหรือจิตใจ หรือความทุกข์ 

ทรมานต่อผู้หญิง (หรือเด็กผู้หญิง) รวมถึงการคุกคามจากการกระ 

ท�าดังกล่าว การบีบบังคับหรือการลิดรอนเสรีภาพโดยพลการ ไม่ว่า 

จะเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือในชีวิตส่วนตัว” ความรุนแรงดังกล่าว 

มักจะเป็นการกระท�าต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเนื่องจากความเป็น 

ผู้หญิงและเด็กหญิง ความรุนแรงดังกล่าวมีหลายรูปแบบ มีความ  

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและบางครั้งเกิดซ�้า และเป็นการแสดงให้เห็น 

ถึงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกันในอดีตระหว่างชาย  

และหญิง (UN A/RES/48/104, 1993)
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1. บทน�า
ความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเด็กหญงิ (VAWG) เป็นทีต่ระหนกัทัว่ไปว่าเป็นหนึง่ในการละเมดิสทิธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้เป็นวงกว้างมากท่ีสดุทัว่โลก  

พฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นทั้งสาเหตุและผลที่ตามมาของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ผลิตภาพ  

และความเป็นอยู่โดยรวมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และไปขัดขวางการตระหนักถึงสิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงด้วย แม้จะมีความ  

พยายามเพิม่ขึน้ในการแก้ไขปัญหานี ้แต่อตัราของ VAWG ยงัคงสงูอย่างน่าตกใจ ข้อมลูทัว่โลกแสดงให้เหน็ว่าผูห้ญงิหนึง่ในสามเคยประสบ  

กับความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยตัวเลขนี้สูงถึง 7 ใน 10 ในบางประเทศ (WHO, 2013) ความท้า-  

ทายหลักทีส่ดุยงัคงอยูท่ีก่ารมีทศันคต ิความเชือ่ การปฏบัิตแิละพฤตกิรรมในสงัคมท่ีท�าให้เกดิแบบแผนเชงิลบในการเลอืกปฏบัิตแิละความ  

ไม่เท่าเทียมกันทางเพศซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ VAWG และนี่เองที่ท�าให้การจัดการกับความท้าทายนี้อยู่ที่หัวใจหลักของงานป้องกัน 

UN Women ได้มือร่วมกับ ILO, OHCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA,  

WHO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคม  

เพื่อพัฒนากรอบการป้องกันเป็นครั้งแรก (กรอบสหประชาชาติเพื่อ  

สนบัสนนุการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัความรุนแรงต่อผู้หญิง, 2015) โดยกรอบ  

การป้องกันดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นว่าจ�าเป็นต้อง  

มีแนวทางที่ครอบคลุมในการป้องกัน ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้ามามีส่วน  

ร่วมของปัจจัยต่าง ๆ และการเสริมแรงซึ่งกันและกันในทุกระดับของ 

สงัคม (ปัจเจกบคุคลเชงิสมัพนัธ์ ชมุชนและสถาบัน) กรอบงานน้ีเน้นย�า้ถึง  

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องกล่าวถงึแนวทางปฏบิตั ิความเชือ่ ทศันคตแิละ 

พฤติกรรมทีเ่ป็นพืน้ฐานในสังคมทีข่ยายวงและยอมให้มกีารละเมดิ โดยระบุ  

ถงึ “จดุเร่ิมต้น” 11 ประการของการเข้ามามส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนั VAWG  

ซึ่งรวมถึงโรงเรียน สถานที่ท�างาน องค์กรกีฬา สถาบันที่มีผู้ชายปกครอง  

บริการด้านสุขภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัยและการคมนาคม  

ขนส่งภายในชุมชนในระดับรัฐบาลท้องถิ่น ระดับชาติและในสื่อ

คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางส�าหรับ UN และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท�างานร่วมกับ  

องค์กรสื่อเพื่อพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศและป้องกันความรุนแรงต่อ  

ผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมี 2 โดเมนหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้  

ได้แก่ การท�างานร่วมกับสื่อในฐานะหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมความ  

เท่าเทียมทางเพศจากภายใน และท�างานร่วมกับสื่อในฐานะช่องทางใน 

การส่งเสริมคุณค่าของความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการไม่เลือก 

ปฏิบัติจากภายนอกผ่านเนื้อหาที่สื่อผลิตขึ้น คู่มือประกอบด้วยค�าแนะ-  

น�าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ว่าด้วย :

1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย

2) การส่งเสริมแนวทางเชิงบวกของสถาบัน

3) การมีส่วนร่วมกับสื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม

1.1 ท�าไมการท�างานกับสื่อจึงส�าคัญ

สื่อถือได้ว่าเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ส�าคัญของงานป้องกัน VAWG ในระยะ  

ยาว เนื่องจากสามารถเข้าถึงมวลชนในวงกว้างรวมถึงความสามารถใน  

การมีอิทธิพลและก�าหนดรูปแบบความคิดและการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็น 

ที่ยอมรับของสังคม ในแง่หนึ่งสื่ออาจเสริมสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่ 

ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศ ความไม่เท่าเทียมและความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงผ่านแบบแผนและ/หรือภาพลักษณ์ที่เป็นอันตราย  

ในขณะเดียวกัน สื่อยังท�าหน้าที่จุดประกายให้กับประเด็นทางสังคมที่ 

ส�าคัญ อันได้แก่ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับขอบเขต สาเหตุและผลที่  

ตามมาของการละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ สื่อควรรับใช้เพื่อน�าเสนอ 

สังคมในมิติที่หลากหลายทั้งหมด แทนที่จะวาดขึ้นจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับ 

บทบาทและภาพลักษณ์ของทั้งชายและหญิงที่เป็นเพียงภาพเหมารวม 

แคบ ๆ เกี่ยวกับบทบาทและภาพลักษณ์ของชายและหญิงที่มาจากภูมิ 

หลังที่แตกต่างกัน สื่อยังสามารถเป็นกระบอกเสียงและเวทีเพื่อส่งเสริม 

ศักยภาพของผู้หญิงและสร้างให้เกิดประเด็นส�าคัญในวาระทางการเมือง  

ได้อีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน สื่อสามารถขยายขอบเขตของบรรทัดฐาน 

ทางสังคมที่สนับสนุนความรุนแรงซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อ- 

ชาติและอื่น ๆ ซึ่งบ่อนท�าลายความเท่าเทียมทางเพศและเสรีภาพของ  

ผู้หญิงผ่านความรุนแรง เนื้อหาของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง 

อาจส่งผลกระทบต่อผู้ชมในรูปแบบต่าง ๆ เนื้อหาเชิงลบที่สร้างขึ้นอาจ 

ส่งผลร้ายอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอาจน�าไปสู่ผลร้ายแรง เริ่มจากการเกิด 

ประเด็นดาษเดื่อน ไปจนถึงการเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรงที่เรียกว่า 

เอฟเฟกต์ลอกเลียนแบบ (Toledo and Lagos, 2014) ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

สื่อจ�าเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

จากเนื้อหาที่พวกเขาผลิต และมีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหาที่ใส่ใจและมี  

จุดมุ่งหมายมากขึ้นเกี่ยวกับเพศ ความหลากหลายและการไม่ใช้ความ 

รุนแรง 

1.2 วิธีการมีส่วนร่วมกับสื่อมีอะไรบ้าง

สื่อมีความหลากหลายด้านโครงสร้าง (วิธีการก่อตั้งและด�าเนินการ) รูป 

แบบ (สิ่งพิมพ์ เสียง ดิจิทัล ฯลฯ) และประเภทของเนื้อหา (ข่าวสารและ 

เหตุการณ์ปัจจุบัน บันเทิง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ฯลฯ) ลักษณะร่วมของ 

สื่อคือ สื่อมักจะสะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและบรรทัด 

ฐานทางสังคมที่เลือกปฏิบัติ ซึ่งแพร่หลายอยู่ในสังคมในโครงสร้าง รูป 

แบบและเนื้อหาที่ตนเองผลิตขึ้น และลักษณะร่วมอีกอย่างหนึ่งก็คือ 

ก�าลังความสามารถที่จะสื่อสารความคิดไปยังกลุ่มประชากรจ�านวนมาก 

บริบทดังกล่าวนี้ท�าให้เกิดโอกาสมากมายในด้านการผลักดันการเปลี่ยน 

แปลงเชิงบวกต่อองค์กรสื่อเอง ตลอดจนเนื้อหาที่ผลิตและต่อผู้ชม 

การท�างานกับสื่อในแง่นี้ จ�าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างสามขอบเขต 

ได้แก่ :

• การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง  

บวกในบรรทัดฐานเชิงโครงสร้างและสังคม เช่น การปรับปรุงกฎ- 

หมายและนโยบาย (กรอบการก�ากับดูแล) เพื่อจัดการกับอันตรายที่ 

อาจเกิดขึ้น ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความส�าเร็จและความท้าทายของ 

ประเด็นดังกล่าว โดยการวิจัยและการติดตามการท�างาน เสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศส�าหรับประชากร เพื่อ 

ช่วยให้รู้เท่าทันเนื้อหาที่สื่อน�าเสนอได้ดีขึ้น และแสดงความชื่นชมยก  

ย่องแนวทางปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยการมอบรางวัลและการเชิดชู 

เกียรติ

• การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันในเชิงบวกทางด้านความเท่า  

เทียมทางเพศ เช่น ความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมกันของ  

ชายและหญิงในหมู่พนักงานและในการตัดสินใจ การฝึกอบรมเรื่อง  

เพศ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และ  

การเสริมสร้างนโยบายเกี่ยวกับเพศ (การล่วงละเมิดทางเพศและ  

ความรุนแรงในครอบครัว ความสมดุลในชีวิตการท�างาน ความ  

ปลอดภัยของนักข่าว) และนโยบายเกี่ยวกับการปรับแก้เนื้อหาและ 

เผยแพร่

• การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมโดยการพูดถึง 

เนื้อหาที่เหมารวมเกี่ยวกับเพศสถานะว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและขาด 

ความเข้าใจถึงต้นตอของความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และหา 

โอกาสในการเป็นพันธมิตรสื่อสารเอื้อสังคม แคมเปญเป้าหมาย และ 

โครงการส่งเสริมค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติที่อยู่บนพื้นฐานของ 

ความเสมอภาค การเคารพในความหลากหลายและการไม่ใช้ความ 

รุนแรง

เนือ้หาสือ่

นโยบายและการปฏบิตักิารภายใน

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยภายนอก
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2. กรอบการท�างานระดับภูมิภาค  
และนานาชาติ
2.1 กรอบสิทธิมนุษยชน

กรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคมุ่งเน้นความ 

ส�าคัญของสื่อในการยกระดับความเสมอภาคทางเพศและการเพิ่มขีด  

ความสามารถของผู้หญิง รวมถึงการขจัดความรุนแรงอย่างเป็นระบบ

อนุสัญญาว่าด้วยการยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มีมติค�า 

แนะน�า 19 (1992), 23 (สมัยที่ 16, 1997) และ 35 (2017) เรียกร้อง 

ให้รัฐต่าง ๆ รับรองและด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ 

มั่นใจว่าสื่อมวลชนเคารพและส่งเสริมการเคารพผู้หญิงโดย :

• สนับสนุนให้มีการสร้างหรือยกระดับกลไกการก�ากับดูแลตนเองโดย 

สื่อ ตลอดจนสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย โดยมุ่งเป้าไปที่การขจัด 

ภาพเหมารวมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและผู้ชายหรือผู้หญิงกลุ่ม 

เฉพาะ (เช่น นักปกป้องสิทธิมนุษยชน) และจัดการกับความรุนแรง 

ทางเพศต่อผู้หญิงที่เกิดขึ้นจากบริการและแพลตฟอร์มของสื่อ

• สร้างแนวทางในการรายงานข่าวที่เหมาะสมเกี่ยวกับคดีความรุนแรง 

ทางเพศต่อผู้หญิง

• สร้างและ/หรือเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการตรวจสอบหรือพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อใด ๆ ที่แสดง 

ภาพหรือเนื้อหาที่เป็นการเหยียดเพศ หรือต่อต้านหรือดูหมิ่นผู้หญิง 

หรือส่งเสริมความเป็นชายที่มีลักษณะความรุนแรง และ

• สร้างระบบเพื่อรวบรวม วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติเกี่ยว

กับจ�านวนข้อร้องเรียนด้านความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ 

รวมถึงความรุนแรงที่มีเทคโนโลยีที่เป็นสื่อกลางอย่างสม�่าเสมอ 

แผนปฏิบัติการปักกิ่ง (Beijing Platform for Action, 1995) เห็น 

ความส�าคัญของศักยภาพของสื่อที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในการมีส่วนร่วม 

อย่างมากต่อความก้าวหน้าของผู้หญิง มีการวางประเด็นยุทธศาสตร์ 2 

ประเด็นที่ยังคงค�านึงถึงมากในปัจจุบันเนื่องจากมีความคืบหน้าล่าช้า :

• เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงของผู้หญิงในการแสดงออกและ 

การตัดสินใจในและผ่านสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ และ

• เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความสมดุลและไม่ตายตัวในสื่อ

แผนปฏิบัติการมองการณ์ไกลที่จะรวมเอาประโยชน์ของเทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) เข้ามาไว้ด้วย ทั้งด้านบทบาทในการ 

อ�านวยความสะดวกด้านเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกข้ามประเทศ และ  

ด้านกระทบต่อนโยบายสาธารณะ ทัศนคติและพฤติกรรมส่วนตัว

อนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามความรุน  

แรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัว (อนุสัญญาอิสตันบูล 

มาตรา 17, 2011) ซึ่งได้รับการรับรองในยุโรป แต่เปิดกว้างให้ลงนามได้ 

ทุกประเทศทั่วโลกก�าหนดให้รัฐภาคีต้อง : สนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาค 

ICT และสื่อมีส่วนร่วมในการด�าเนินการและการด�าเนินนโยบายอย่าง 

ใกล้ชิด และก�าหนดแนวทางและมาตรฐานการก�ากับดูแลตนเองเพื่อ 

ป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเพื่อให้เกียรติ ด้วยความเคารพในเสรี- 

ภาพในการแสดงออกและความเป็นอิสระ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม 

ความร่วมมือกับภาคเอกชน ทักษะของเด็ก ผู้ปกครองและนักการศึกษา 

ในการจัดการกับสภาพแวดล้อมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งท�าให้  

เข้าถึงเนื้อหาที่เสื่อมเสียในลักษณะทางเพศหรือความรุนแรงซึ่งอาจเป็น 

อันตราย
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs) เป็นแผนร่วมกันทั่วโลกในการสร้างโลกที่ดีขึ้นเพื่อคนและโลกที่เราอยู่ให้ส�าเร็จภายในปี 

2030 ทุกประเทศสมาชิกของสหประชาชาติรับรอง SDGs ในปี 2015 ในฐานะข้อเรียกร้องให้ทุกประเทศไม่ว่าจะยากจน มั่งคั่ง หรือรายได้ 

ปานกลางด�าเนินการ เพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งไปพร้อมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ภายในเป้าหมายเหล่านี้มีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขจัด  

การคุกคาม การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยมองว่าเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นอุปสรรคต่อ  

สันติภาพและการพัฒนา เป้าหมายดังกล่าวใช้กับทั้งในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัวในทุกบริบท ดังต่อไปนี้ :

• ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนในทุกที่ (5.1)

• ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัว รวมถึงการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ 

ทางเพศและอื่น ๆ (5.2)

• ขจัดการกระท�าที่เป็นอันตรายทั้งหมด เช่น การแต่งงานในเด็ก การแต่งงานเร็วเกินไปและการบังคับให้แต่งงานและการขลิบอวัยวะเพศ 

หญิง (5.3)

• ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสในการเป็นผู้น�าในทุกระดับของการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจและ 

สาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน (5.5)

• เพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง (5.B)

• ใช้นโยบายที่ดีและสร้างความแข็งแกร่งให้กฎหมายที่บังคับใช้เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง 

และเด็กผู้หญิงทุกคนในทุกระดับ (5.C)

• จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยภายในปี 2030 ครอบคลุมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะส�าหรับผู้หญิง เด็ก 

ผู้สูงอายุและคนพิการ (11.7)

• ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส�าคัญ (16.1)

• ยุติการล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์และความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเด็ก และการทรมานเด็ก (16.2)

• รับรองการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ (16.10)

• ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (16.B) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://sustainabledevelopment.un.org/

ในระดับภูมิภาค อนุสัญญาระหว่างอเมริกาว่าด้วยการป้องกัน การ 

ลงโทษและการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (Belem do Para, Article 

8, 1994) ซึ่งน�ามาใช้ในละตินอเมริกาก�าหนดให้รัฐภาคีต้องด�าเนิน 

มาตรการเฉพาะอย่างต่อเน่ือง รวมถึงโครงการต่าง ๆ เพือ่สนับสนนุให้ส่ือ 

พัฒนาแนวทางของสื่อที่เหมาะสม เพื่อน�าไปสู่การขจัดความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงในทุกรูปแบบ และเพื่อเพิ่มความเคารพในศักดิ์ศรีของผู้หญิง พิธี 

สารกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน  

เกี่ยวกับสิทธิสตรีในแอฟริกา (พิธีสารมาปูโตมาตรา 12, 2003) ซึ่ง  

รับรองในแอฟริกา ก�าหนดให้รัฐภาคีด�าเนินทุกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

ขจัดภาพเหมารวมทั้งหมดในต�าราเรียน ภาษาและสื่อที่แสดงถึงการ 

เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน 

ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรปีระกอบด้วย “การออกแบบ  

ด�าเนินการและประเมินผล การรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้อย่างใส่ใจตาม 

บริบทเฉพาะและวัฒนธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม  

ไปสู่การไม่ใช้ความรุนแรงและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ด้วยการใช้สื่อและช่องทางการสื่อสาร[ที่มุ่งเน้นบุคคล]ที่มีอยู่ 

อย่างมีประสิทธิภาพ (อาเซียน, 2015)”
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ข้อเสนอแนะของสภายุโรปว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง 

(2002/5) ระบุว่ารัฐสมาชิกควร : รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ 

ความรุนแรงประเภทต่าง ๆ และผลกระทบต่อผูเ้สยีหาย รวมถงึข้อมลูเชงิ 

สถิติแบบบูรณาการที่เหมาะสมแก่สาธารณชนทั่วไป โดยใช้สื่อที่มีอยู่ทั้ง 

หมด (สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ) ; สนับสนุนให้สื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ของผู้หญิงและผู้ชายที่ไม่ตายตัวบนพื้นฐานของการเคารพในตัวบุคคล 

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเพื่อหลีกเลี่ยงรายการที่เกี่ยวข้องกับ 

ความรุนแรงและเพศ เกณฑ์เหล่านี้ควรถูกน�ามาพิจารณาใช้กับเทคโนโล- 

ยีสารสนเทศใหม่ ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้ 

สื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปถึง  

ความรุนแรงต่อผู้หญิง อบรมความรู้ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและแจ้ง 

เตือนถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากรายการที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและเพศ 

จรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ซึ่งค�านึงถึงประเด็นความ 

รุนแรงต่อผู้หญิง โดยอ้างอิงจากองค์กรเฝ้าระวังสื่อที่มีอยู่หรือที่จะจัดตั้ง 

ขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการรวมภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับ 

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและการกีดกันทางเพศเข้าด้วยกัน

2.2 เครื่องมือด้านนโยบาย

นอกจากนี้ยังมีการก�าหนดมาตรการด้านนโยบายและกลไกพิเศษเพื่อจัด  

การกับสื่อและความรุนแรงต่อผู้หญิง ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน มติของสมัชชาใหญ่ มติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

รายงานและข้อเสนอแนะของผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ 

ผูห้ญงิ สาเหตุและผลกระทบ ตลอดจนเอกสารรายงานผลการประชมุของ  

คณะกรรมาธิการสถานภาพสตรี และคณะกรรมการประชุมสุดยอด 

สังคมสารสนเทศและบรอดแบนด์

มติของสมัชชาและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

มีการน�ามติสมัชชาและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมาใช้ โดยอ้างถึงบท 

บาทของสื่อในการขจัดภาพเหมารวมทางเพศและส่งเสริมความเสมอ 

ภาคทางเพศ การเสริมสร้างอ�านาจให้กับผู้หญิงและการได้รับสิทธ ิ

มนุษยชนอย่างเต็มที่

มติเหล่านี้ยังมีค�าแนะน�าที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นความ 

ปลอดภัยของนักข่าวและความรุนแรงต่อผู้หญิงที่กระท�าโดย ICTs1 ด้วย 

ผู้เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง 

สาเหตุและผลกระทบ

ผู้เสนอรายงานพิเศษได้เน้นย�้าในรายงานต่าง ๆ ถึงบทบาทที่ส�าคัญของ 

สื่ออันประกอบด้วย การติดตามและรายงานกรณีความรุนแรงทางเพศ  

เพือ่สร้างวาทกรรมโต้กลบั “การตคีวามแบบครองอ�านาจทางวฒันธรรม”  

และเปลี่ยนค่านิยมสถาบันและโครงสร้างอ�านาจที่เลือกปฏิบัติ โดย 

อาศยัการแสดงภาพทีไ่ม่ล�าเอยีงทางวฒันธรรมและภาพลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง  

กันของผู้หญิงที่ไม่ตายตัว (เช่น ผู้ที่มีความพิการ) เพื่อเปลี่ยนการรับรู้เชิง  

ลบ ขจัดการเลือกปฏิบัติและยุติความรุนแรง ผู้รายงานพิเศษยังจัดท�า 

รายงานเกี่ยวกับ ICT ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยเฉพาะ 

(2018) โดยมีค�าแนะน�าต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(HRC, 2018)

แพล็ตฟอร์มระดับโลกอื่น ๆ

คณะกรรมาธิการสถานภาพสตรีระบุถึงความส�าคัญของสื่อและ ICT ไว้ 

ในเอกสารรายงานการประชุมและข้อสรุปมติจ�านวนมาก ซึ่งรวมถึงสมัย 

ประชุมที่ 55 ว่าด้วยการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็ก  

ผูห้ญงิในการศกึษา การฝึกอบรมและวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2011)  

และสมัยประชุมที่ 57 ว่าด้วยการขจัดและการป้องกันความรุนแรงต่อ  

ผูห้ญงิและเดก็หญงิในทุกรูปแบบ (2013) เป็นต้น คณะกรรมาธกิารยงัมมีติ  

ในการหารอืเกีย่วกบัสือ่และ ICT ในสมัยประชมุที ่62 (CSW, 2018) ด้วย 

ในสมัยประชุมนี้มีการน�าเสนอเอกสารแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ซึ่ง 

ต่อมาได้รวบรวมเป็นสิ่งพิมพ์ของยูเนสโกในหัวข้อ “การก�าหนดวาระ 

ทางเพศต่อนโยบายการสื่อสาร : ข้อเสนอใหม่จากพันธมิตรนานาชาติ 

ด้านสื่อและเพศ”

1 ดูตัวอย่างได้ที่ : General Assembly Resolutions 70/162, 71/170, 

69/147, 67/144, 65/187, 63/155, S-23-3 และ Human Rights Council 

Resolutions 35/10, 32/17, 32/19, 29/14, 26/15, 23/25, 17/11, 14/12, 

32/13, 33/2
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รายงานผลการประชุมสุดยอดสังคมสารสนเทศ+10 เพื่อติดตามการท�า 

งานของ WSIS และวิสัยทัศน์ของ WSIS+10 หลังปี 2015 ส�าหรับ WSIS 

Beyond 2015 เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศ ICT และสื่อรูปแบบใหม่ ๆ 

ได้มีการรวมเอาประเด็นทางเพศที่เป็นกระแสหลักในทุกสายปฏิบัติการ 

ของ WSIS เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นเกี่ยวกับเพศจะด�าเนินการต่อไปอย่าง 

ต่อเนื่อง ขจัดการเลือกปฏิบัติและมีส่วนช่วยในการยุติความรุนแรงและ 

การล่วงละเมิด (ITU, 2014) ในปี 2013 

คณะกรรมาธิการบรอดแบนด์ได้รับรองเป้าหมายการสนับสนุน โดย 

เรียกร้องให้มีความเท่าเทียมกันทางเพศในการเข้าถึงบรอดแบนด์ภายใน 

ปี 2020 และจัดท�าเอกสารอภิปรายเกี่ยวกับการต่อสู้กับความรุนแรง 

ออนไลน์ต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง2 

2 ดู http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/08.aspx#.

VCRq_PldUrZ และ https://www.broadbandcommission.org/Documents/

publications/bb-wg-genderreport2015-highlights.pdf

มติรัฐสภายุโรปว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศในภาคสื่อภายในสหภาพยุโรป  

รับรองเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018

มติซึง่รับรองโดยรฐัสภายโุรปนีเ้ป็นพืน้ฐานและค�าแนะน�าเพือ่แก้ไขปัญหาความเท่าเทยีมทางเพศในการสือ่สารด้วยภาพและเสยีง การสือ่สารโดย 

ใช้เทคโนโลยแีละแบบดิจทิลั ประกอบด้วยประเด็นทีเ่ก่ียวข้องต่าง ๆ เกีย่วกบัความเท่าเทียมทางเพศ การมส่ีวนร่วมและการตดัสนิใจ ค่าจ้างท่ีเท่า  

เทยีมกนัและความสมดุลระหว่างชวีติและการท�างาน ความปลอดภยัของนกัข่าว การล่วงละเมดิทางเพศ การมองเพศแบบเหมารวม ประสบการณ์ 

ของผู้หญิงในการเข้าถึง ใช้งาน และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศสถานะโดยใช้เทคโนโลยี บทบาทของกฎหมาย หน่วยงานก�ากับดูแลและ 

องค์กรสตรี ตลอดจนความส�าคัญของวิจัยและการติดตามผล รวมถึงประเด็นส�าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศในสื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BREP 

ORT%2BA8-2018-0031%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN#_part1_ref2
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3. หลักการและแนวทาง
หลักการด้านล่างนี้เป็นปรัชญาทั่วไปเพื่อชี้น�าองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นด้านความรุนแรงต่อ  

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลที่เคยมีประสบการณ์หรือพบเห็นการล่วงละเมิด และยัง 

น�าไปใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้อีกในวงกว้าง หลักการควรวางกรอบความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในทุกสถานการณ์และควร 

แทรกซึมอยู่ในทุกเนื้อหา กิจกรรมและการกระท�า

3.1 การยึดมั่นในจริยธรรมและความปลอดภัย

การมีส่วนร่วมใด ๆ กับสื่อ ควรจัดล�าดับความส�าคัญและรับรองสิทธิของ 

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว การแสดงความคิดเห็นและ 

ความมีเสรีภาพในการตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมควรได้รับทราบอย่างถ่องแท้ถึง 

วัตถุประสงค์ เจตนา รูปแบบและการเข้าถึงที่คาดหวัง หรือผลกระทบ 

ของการมีส่วนร่วมใด ๆ กับสื่อ การมีส่วนร่วมและการเผยแพร่เนื้อหาใด 

ๆ ทั้งเสียง ภาพหรือสิ่งพิมพ์ควรมาจากความยินยอมที่ได้รับการยันเป็น 

ลายลักษณ์อักษรหรือมีการอัดเทปบันทึก

ผู้เสียหายที่รอดจากความรุนแรง (ทั้งผู้ที่ปรากฏในสื่อหรือพนักงาน  

ขององค์กรสื่อ) อาจมีภาวะเครียดภายหลังได้รับความกระทบกระเทือน 

เมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อถูกล่วงละเมิดหรือเมื่อรายงานเหตุการณ์ จ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องท�าการศึกษาวิจัยและโยงไปสู่การช่วยเหลือในพื้นที่ 

หรือสายด่วนที่มีคุณภาพซึ่งสามารถเข้าถึงได้จริง หากผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ 

เยาว์ (อายุต�่ากว่า 18 ปี) จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีนักจิตวิทยา นัก 

แนะแนวหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการอบรมเข้าร่วมด้วยเพื่อให้ 

ความช่วยเหลือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการละเมิดผู้เยาว์จะ 

ต้องมีการศึกษาวิจัยล่วงหน้า และต้องเปิดเผยให้ผู้เข้าร่วมรับทราบอย่าง 

ครบถ้วน ก่อนให้มีการตกลงยินยอมให้ข้อมูลเพื่อให้บุคคล (และผู้ปก- 

ครองตามกฎหมาย) ตระหนักถึงผลพวงที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วม

ผู้สนับสนุน (โดยเฉพาะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวหญิง) และ 

ผู้รอดชีวิตที่ออกมาพูดมักจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายหรือการแก้แค้น 

มีความจ�าเป็นที่จะต้องประเมินความเสี่ยง เตรียมมาตรการรักษาความ 

ปลอดภัยอย่างทันท่วงที และเชื่อมโยงไปสู่การป้องกันและการวางแผน 

ความปลอดภัยในระยะยาว 

3.2 การไม่ใช้อคติทางสังคมและวัฒนธรรม

บุคคลถูกหล่อหลอมโดยสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่ตนอยู่ ซึ่ง  

อาจส่งผลให้แสดงอคติต่อผู้อื่นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น ท�า  

พฤติกรรมรูปแบบเฉพาะที่เป็นอันตรายและรุนแรง เช่น การขลิบ 

อวัยวะเพศหญิง การท�าร้ายด้วยน�้ากรด ระบบดาวรี (ผู้หญิงให้สินสอด) 

การฆ่า “เกียรติยศ” การฆ่าทารกผู้หญิง และการสมรสกับเด็ก ฯลฯ ซึ่ง 

ส่งผลกระทบต่อเด็กผู้หญิงและผู้หญิงที่อยู่ในชุมชนเฉพาะหรือภูมิภาคใด 

ภูมิภาคหนึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกและ “เป็นเรื่องของคนอื่น” 

(Larasi, 2012) การคุ้มครองอาจเกิดขึ้นตามมาโดยไม่ได้เจตนาด้วยการ 

แสดงออกถึงการเหยียดเชื้อชาติและความเกลียดชังทางศาสนาต่อชุมชน 

เฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความล�าเอียงดัง กล่าวและเพื่อประเมิน 

ท�าความเข้าใจและวาดภาพผู้คนกับสถานการณ์ให้มีสมดุลมากขึ้น จึงมี 

ความจ�าเป็นที่บุคลากรสื่อหรือผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มสื่อต้องท�าความเข้าใจ 

ว่าภาพเหมารวมและอคติคืออะไร และตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อน 

อะไรบ้างในมุมมองของตนเองและในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังใช้กับ 

นโยบายและแนวปฏิบัติภายในสถาบันซึ่งอคติทางสังคมและวัฒนธรรม 

(โดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว) อาจแทรกซึมเข้าไปในระบบและโครงสร้างที่ไป 

เกี่ยวโยงกับการรับเข้าท�างาน การให้อยู่ในต�าแหน่งต่อไป การเลื่อน 

ต�าแหน่ง การตัดสินใจและสภาพแวดล้อมการท�างานโดยรวมขององค์กร

3.3 การรักษาสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานมุมมอง  

ด้านความเท่าเทียมทางเพศ

วิธีที่สื่อแสดงให้เห็นถึง VAWG มักมีปัญหาในหลายมิติ เป็นความเชื่อและ 

ภาพเหมารวมโดยไม่มีการวิเคราะห์บนพื้นฐานของความเป็นจริงทาง 

สังคมและการเมอืง ซึง่อาจรวมถงึการกล่าวโทษผู้เสียหายและการพุ่งเป้าหรอื  

โยนภาระให้ผู้หญิง แทนที่จะเป็นตัวผู้กระท�าความผิด ท�าให้สถานการณ์ 

น่าตื่นเต้น บิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อมูล บิดเบือนบริบททางกฎหมาย 
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และน�าเสนอประเด็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผู้ชายควบคุมตน 

เองไม่ได้ เพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ ความ 

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นการละ- 

เมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และไม่มีเหตุผลใดที่แสดงว่าการละเมิด 

หรือท�าร้ายผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญิงเป็นสิง่ทีช่อบธรรม นัน่หมายถงึ การมอง  

บริบทความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัญหาของบรรทัดฐานทางสังคมที่  

เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (และส่งเสริมอุดมคติที่เป็นอันตราย 

เกี่ยวกับความเป็นผู้ชายและความเป็นชาย) และโครงสร้างที่เสริมสร้าง 

ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงท�าให้ผู้ชายรู้สึกว่ามีสิทธิที่จะ 

ใช้อ�านาจเหนือผู้หญิง ความเข้าใจนี้ยังเป็นพื้นฐานของนโยบาย  

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยตระหนักว่า  

ปัญหานี้เป็นหนึ่งในความไม่สมดุลของการใช้อ�านาจในทางที่ผิดและการ  

เลือกปฏิบัติ

3.4 การยอมรับเรื่องอ�านาจทับซ้อน

การแก้ปัญหาเรื่องบทบาทและภาพเหมารวมทางเพศไม่สามารถเกิดขึ้น 

ได้หากปราศจากความเข้าใจความทับซ้อนว่าแม้ว่าผู้หญิงทุกคนจะถูก 

เลือกปฏิบัติทางเพศในทางใดทางหนึ่ง แต่ผู้หญิงทุกคนอาจจะไม่ถูกเลือก 

ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน และผู้หญิงบางกลุ่ม (ซึ่งมีฐานะการเงิน สังคม 

การเมืองและวัฒนธรรมแตกต่างกัน) อาจเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ  

หลายรูปแบบกไ็ด้ (Crenshaw, 1991 และ Wing, 1997) การเลอืกปฏบิตัิ  

ที่ทับซ้อนกันได้รับการยอมรับว่าเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการบรรลุความ 

เท่าเทียมทางเพศและเป็นหัวใจหลักของหลักการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 

วรรณะ ชนชั้น อายุ ศาสนา รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส ที่ตั้งทาง 

ภูมิศาสตร์ ความพิการ สถานะผู้ติดเชื้อเอชไอวีและสถานะผู้ย้ายถิ่นฐาน 

ผู้ลี้ภัยหรือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอาจมีอิทธิพลต่อทั้งรูปแบบและ 

ลักษณะของความรุนแรงที่ทั้งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอาจต้องเผชิญ (เฟอร์ 

กัส, 2012) ปัจจัยเหล่านี้สามารถชี้น�าการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง  

ต่อผูห้ญงิ รวมทัง้ก่อให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกนัในลกัษณะเฉพาะของผูห้ญงิ  

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรอืส่งผลกระทบต่อผูห้ญิงบางกลุม่อย่างไม่สมดลุ ความ  

เข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกับรปูแบบการเลอืกปฏบัิติท่ีหลากหลายซ่ึงกลุม่ผูห้ญงิ  

ต่าง ๆ ต้องเผชิญในบริบทที่แตกต่างกันจ�าเป็นต้องผนึกรวมอยู่ในการ 

แทรกแซงทั้งหมด

3.5 การผลักดันให้มีตัวแทน

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง ความรู้สึก  

และสิ่งที่ตนเองต้องการ องค์กรสื่อและผู้ที่มีแผนเข้าไปมีส่วนร่วมในสื่อ  

ควรให้ความส�าคัญกับความรู้ของผู้หญิง และยอมรับผู้หญิงและเด็กผู้  

หญิง รวมถึงกลุ่มผู้รอดชีวิตในฐานะแหล่งข้อมูลแนวคิดและประสบ 

การณ์ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงบางคนอาจไม่ได้มีความต้องการและประสบ 

การณ์ที่เหมือนกัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรม อายุ ภูมิหลัง 

ทางชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความสามารถและบุคลิก 

เฉพาะอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและการเมือง ซึ่งหมายความ 

ว่าการตัดสินใจภายในองค์กรสื่อ ภายในรายการและการแทรกแซง 

ตลอดจนในการใส่ภาพหรือข้อความเข้าไปควรสะท้อนถึงปัจจัยการผลิต 

และความรู้ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจากภูมิหลังที่หลากหลาย การให้  

ผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สิทธิและเสียงถูกท�าให้เป็นคนชายขอบเข้า 

มามีส่วนร่วม ท�าให้สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกีดกันอีกต่อไป เพิ่มสิทธิ 

ของตนและลดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจหรือในทางลบให้เหลือน้อยที่สุด

3.6 การวางแผนเพื่อเพิ่มความช่วยเหลือผู้รอด 
ชีวิตจากความรุนแรง 

การมีส่วนร่วมของสือ่โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวงกว้างอาจส่งผลให้มผู้ีเสยีหาย  

หรอืผูร้อดชวีติจ�านวนมากขึน้ และชมุชนของผูเ้สยีหายต้องการความช่วย  

เหลือและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการกับความรุนแรงดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ 

การแทรกแซงดังกล่าวอาจท�าให้เกิดความต้องการการสนับสุนเพิ่มเติม 

ซึ่งอาจต้องพยายามเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่ จึงเป็นปัจจัยที่  

ต้องน�ามาพิจารณาในการออกแบบโปรแกรมที่ครอบคลุมขึ้นเพื่อยุติ  

VAWG ควรมกีารให้ความช่วยเหลอืและร่วมหารือกบัผูเ้สียหายเกีย่วกบัการ  

ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้ชมว่ามีความช่วยเหลือใดบ้าง  

(พร้อมข้อมูลการติดต่อ) และมีฟังก์ชั่นใด นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นที่จะต้อง  

ให้ข้อมูลนี้แก่ผู้รอดชีวิตหรือพยานที่ท�าการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจเจ็บปวดที่ 

ต้องระลึกถึงเหตุการณ์และเล่าสิ่งที่เคยประสบหรือพบเห็น ซึ่งในองค์กร 

ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการก�าหนดนโยบายและ/หรือขั้นตอนการล่วงละ- 

เมิดทางเพศใหม่ มีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามารายงานประสบการณ์ของ 

ตนเองเป็นจ�านวนมาก
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3.7 เป้าหมายที่จะท�าให้อินเทอร์เน็ตเป็นสากล 
(หลักการ ROAM-X)3

เนื่องจากสื่อก�าลังด�าเนินงานในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่แพร่หลาย  

ค่าน ิยมและหลกัการส�าคญัด้านสือ่และเพศในยคุดิจทิลัทียู่เนสโกเร่งแก้ไข  

ปัญหาคือ การท�าให้อินเทอร์เน็ตเป็นสากล (IU) เช่นเดียวกับการสร้าง 

สิทธิมนุษยชนให้เป็นสากลและการสร้าง SDGs ให้เป็นสากล ดังนั้น 

คุณค่าของความเป็นสากลของอินเทอร์เน็ตจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของ 

มีส่วนร่วมและการเพิ่มขีดความสามารถของทุกคนรวมถึงผู้หญิงและเด็ก 

ผู้หญิง 

3 ดู https://en.unesco.org/internetuniversality

ความเป็นสากลของอินเทอร์เน็ตได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ในปี  

2015 โดยประเทศสมาชิก 193 ประเทศของยูเนสโก การสนับสนุน 

แนวคิดเรื่องความเป็นสากลของอินเทอร์เน็ตเป็นหลักการ ROAM ของ 

ยูเนสโก (สิทธิการเปิดกว้างการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียหลายราย) ความเป็นสากลของอินเทอร์เน็ตให้ความส�าคัญกับ  

อินเทอร์เน็ตในฐานะเครือข่ายของปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทาง 

เศรษฐกิจและสังคม (นั่นคือมากกว่าเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยมีศักยภาพ 

อย่างมากในการท�าให้เกิดสิทธิมนุษยชน สร้างก�าลังให้แก่บุคคล และเอื้อ  

ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความยั่งยืน จ�าเป็นต้องมีเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส�าหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและผู้หญิง
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4. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมใช้งาน
สือ่เป็นส่วนหนึง่ของสภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมทีม่ขีอบเขตกว้างกว่า ส่ือท�างานเสมอืนเป็นภาพสะท้อน 

ของบรบิทดงักล่าวนี ้ในขณะเดยีวกนักม็ส่ีวนในการก�าหนดบรบิทนีด้้วย เม่ือสภาพแวดล้อมเปลีย่นไป วิธีการท�างานของสือ่และวิธกีารที่ 

สังคมมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อก็เปลี่ยนตามไปด้วย

ในวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ สภาพแวดล้อมที่พร้อมใช้งานจะต้อง 

เชื่อมโยงถึงปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อโครงสร้าง 

สื่อ ตลอดจนแนวปฏิบัติและเนื้อหา สภาพแวดล้อมที่พร้อมใช้งานเป็น 

กุญแจส�าคัญในการสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาสื่อที่มีความอ่อนไหวทาง 

เพศสามารถน�าไปสู่การป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงและ 

การตระหนักรู้ในสังคมที่แวดล้อมอยู่ได้ การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ 

พร้อมใช้งานก่อให้เกิดการมีส่วนในหลายระดับชั้น ซึ่งอาจรวมถึง :

• ให้ความส�าคัญกับพันธกรณีของรัฐด้านความเท่าเทียมทางเพศและ 

การเสริมสร้างอ�านาจของผู้หญิงในพันธสัญญาระหว่างประเทศ และ 

เชื่อมโยงกับสื่อ เพื่อน�าไปสู่กฎหมายและกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม

• สนับสนุนกรอบการก�ากับดูแล (รวมถึงการควบคุมตนเอง) เพื่อเพิ่ม 

การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงของผู้หญิงในการแสดงออกและการ 

ตัดสินใจในและผ่านสื่อ เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมและปลอดภัยในการ 

เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ  

ผู้หญิงที่สมดุลและไม่ตายตัวในสื่อต่าง ๆ

• ขยายขอบเขตประชากรที่รู้จักใช้สื่อระดับสูง โดยให้ความสนใจ 

เยาวชนเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และการ 

วเิคราะห์สือ่ทีร่บั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มเีนือ้หาทีเ่ก่ียวข้องกบัการเลอืก 

ปฏิบัติ ความรุนแรงและเป็นอันตราย

4.1 กรอบการก�ากับดูแล

สื่อเป็นพื้นฐานของหลักการเสรีภาพและประชาธิปไตย การรักษาสิทธิ 

ของบุคคลในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นเป็นพื้นฐานของหลัก 

การเหล่านี้ อย่างไรก็ตามสิทธินี้อยู่ร่วมกับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ที่บุคคล 

มี อันรวมถึงสิทธิที่จะไม่เลือกปฏิบัติหรือละเมิด รัฐบาลและสื่อในบริบท 

นี้จ�าเป็นต้องท�าให้เกิดความสมดุลกับสิทธิเหล่านี้ ซึ่งรวมไปถึงโดยใช้การ 

ควบคุม (ตนเอง)

ท�าความเข้าใจวิธีการท�างาน

กฎระเบียบด้านสื่อ หมายถึงกระบวนการโดยรวมในการจัดหาตัวแปร 

หรือแนวทางโดยใช้รหัสและขั้นตอนที่รัฐบาลและหน่วยงานทางการ 

เมืองและฝ่ายปกครองอื่น ๆ ใช้กับกิจกรรมสื่อต่าง ๆ (University of 

Leicester, No Date)

กรอบการก�ากับดูแลอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ความเป็นทาง 

การถูกก�าหนดโดยสามลักษณะ คือ 1) อยู่ในกฎหมายหรือไม่ 2) บท 

บญัญตัมิบีทลงโทษท่ีบงัคบัใช้ (ทางการเงนิหรืออืน่ ๆ ) หรือไม่ และ 3) เป็น  

แบบถาวรหรือชั่วคราว กฎระเบียบที่เป็นทางการสามารถให้ค�าแนะน�าที่  

เป็นระเบียบบังคับด้านโครงสร้าง การปฏิบัติหรือเนื้อหาของสื่อ ยกตัว 

อย่างเช่น กฎระเบียบสามารถใช้เพื่อจ�ากัดการเป็นเจ้าของ การผูกขาด 

หรือการเป็นเจ้าของสื่อแบบควบ เพื่อควบคุมปริมาณโฆษณาทางโทร 

ทัศน์หรือวางข้อก�าหนดในการให้ใบอนุญาตโทรทัศน์หรือวิทยุ โดย 

พฤตินัยแล้ว ข้อก�าหนดทางกฎหมายของแอปพลิเคชันทั่วไปช่วยในการ 

ควบคุมสื่อ รวมทั้งมีข้อห้ามเกี่ยวกับการกล่าวโทษและการหมิ่นประมาท  

กฎหมายคุม้ครองความเป็นส่วนตวั กฎหมายเกีย่วกบัสิทธิใ์นทรัพย์สนิทาง  

ปัญญา และข้อห้ามจากการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง 

ทางเชื้อชาติ ภาพลามกหรืออนาจาร กรอบการก�ากับดูแลสื่อเฉพาะบาง 

กรณีอาจให้แนวทางส�าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ เช่น ในสหราชอาณาจักร  

(มาตรา 19 ไม่ลงวันที่) หรือก�าหนดข้อห้ามที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาบาง 

ประเภท เช่น ในนิวซีแลนด์ (รัฐบาลนิวซีแลนด์, 2018) ซึ่งรวมไปถึงข้อ 

ห้ามในการแสดงภาพกรณีความรุนแรงในครอบครัว
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กฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการและการก�ากับดูแลตนเองขึ้นอยู่กับการ 

ปฏิบัติตามโดยความสมัครใจ ซึ่งมักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของแรงกด  

ดันให้ปฏิบัติตามจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ชม ผู้โฆษณาและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม หน่วยงานสื่อชั้นน�า (ระดับชาติ ภูมิภาค 

และระดับนานาชาติ) อาจเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญในเรื่องนี้ แม้ว่าจะไม่ได้ 

ยินดีกับกฎข้อบังคับอย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม

ระเบียบการจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิง

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายเฉพาะภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาความ 

สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศและ 

การล่วงละเมิดทางเพศ (Tavares and Wodon, 2018) อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายเหล่านี้ระบุถึงสื่อในบางกรณีเท่านั้น ภายในกฎหมายที่เฉพาะ 

เจาะจงถึงสื่อมวลชน อาจครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบัติบางรูปแบบ (เช่น  

เชื้อชาติ ศาสนา) และการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามกรอบการ 

ก�ากับดูแลส่วนใหญ่ไม่รวมหรือมีบทบัญญัติที่อ่อนแอที่เกี่ยวข้องกับการ 

เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเพศ ในบางกรณี บทบัญญัติที่มาจากแต่ละ 

ส่วนของกรอบกฎหมายอาจขัดแย้งกันหรือไม่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น 

การวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อจากออสเตรเลียท�าให้พบว่า กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการพิจารณาคดีของศาล การดูหมิ่นและด้าน 

อื่น ๆ ที่อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวมีส่วนท�า  

ให้ผู้รายงานข่าวที่ครอบคลุมกรณีความรุนแรงในครอบครัวนี้ประสบ 

ความยากล�าบากในการรายงานข่าวในบริบทที่กว้างเกี่ยวกับความ 

รุนแรงทางเพศและไม่แชร์ข้อมลูเกีย่วข้องกบัผูก้ระท�าผดิ (Sutherland et  

al., 2017) กระบวนการก�ากับดูแลมักใช้เวลาและอาจไม่ทันการเปลี่ยน 

แปลงตามบริบท ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมและการขยายตัวของ ICT ซึ่ง 

เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ส�าหรับการสื่อสารสาธารณะ (เช่น ผ่านแอปพลิเค-  

ชันแชทส่วนตัวและแบบเรียลไทม์ การผลิตและเผยแพร่วิดีโอและแพลต 

ฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์) และยังก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ในการ 

ปกป้องผู้หญิงจากการล่วงละเมิดและถามหาความรับผิดชอบจากผู้กระ 

ท�าความผิดได้ 

ตัวอย่างกลไกระดับชาติเพื่อจัดการกับการเลือกปฏิบัติทางเพศและความรุนแรงในสื่อและการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการแห่งชาติของเบลเยียมเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงตามเพศทุกรูปแบบ (2015-2019) อ้างถึงความส�าคัญของการควบคุมตนเอง 

และความจ�าเป็นในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเพื่อจัดการปัญหาการกีดกันทางเพศในสื่อ (รัฐบาลเบลเยี่ยม, 2015)

ในโมร็อกโก รัฐบาลได้จัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อจัดการกับปัญหาระหว่างนักข่าวหญิงและนายจ้าง ต้องมีการรายงานกิจกรรมด้าน  

ความเท่าเทียมทางเพศของสถาบันโดยการดูแลของกระทรวงการสื่อสาร (เช่น สถิติเกี่ยวกับนักข่าวหญิง) มีการน�ากฎบัตรและนโยบายด้าน 

บรรณาธิการมาใช้เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิสตรีและแนวทางการก�าหนดแบบแผนทางเพศในสื่อส�าหรับสถานีโทรทัศน์สาธารณะ (United 

Nations, 2017) ในปี 2018 มีการผ่านกฎหมายซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าปรับที่จะเรียกเก็บในคดีหมิ่นประมาททางเพศต่อผู้หญิง 

และผู้ที่จงใจแชร์ (รวมทั้งโดยทางเทคโนโลยี) ข้อมูลส่วนตัว ข้อความหรือรูปภาพที่เป็นความลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (รัฐบาลโมร็อกโก, 

2018)

แผนปฏิบัติการแห่งชาติของสาธารณรัฐสโลวาเกียเพื่อการป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (2014–2019) ได้รวมเอาความจ�าเป็นใน  

การติดตามความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อและการโฆษณาเข้าไปด้วย โดยอาศัยการติดตามประจ�าปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายสื่อและ 

การควบคุมตนเอง แผนดังกล่าวรวมไปถึงกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิง และความเท่าเทียมกันทางเพศ 

ส�าหรับมืออาชีพในสื่อ (รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย, 2014)
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การจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ โดยใช้กฎหมายและกฎ 

ระเบียบภายในประเทศต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงสิทธิ  

และเสรีภาพอื่น ๆ อย่างถี่ถ้วน (เช่น เสรีภาพในการพูดและการแสดง 

ออก การเข้าถึงข้อมูลและสิทธิความเป็นส่วนตัว) ซึ่งเป็นรากฐานของการ 

ส่งเสริมสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น 

แต่เมื่อใดที่ค�าพูดหรือภาพก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล (เมื่อการอ้างสิทธิ์ 

ของบุคคลหนึ่งกลายเป็นการประนีประนอมและละเมิดสิทธิของผู้อื่น) 

สันติภาพและหลักนิติธรรม สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ต้องเป็นข้อยกเว้น 

(OSCE, 2008) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 

การเมืองระบุว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต้องมา 

พร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงอาจอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัด 

บางประการ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น 

และจ�าเป็นที่ต้องมีเพื่อ : (ก) การเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่น (ข) 

การปกป้องความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

หรือสุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรม (ICCPR มาตรา 19) ซึ่งใช้ได้กับ  

สื่อต่าง ๆ (เช่น สิ่งพิมพ์ เสียง วิดีโอ ดิจิทัล ฯลฯ) และประเภทคอน-

เทนต์ (เช่น ข่าว บันเทิง โฆษณา โซเชียลมีเดีย ฯลฯ)

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์หรือดิจิทัลเป็นสิ่งที่ท้า 

ทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (บุคคล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รัฐบาล)  

และบริบทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (เช่น การสื่อสารข้ามชาติและปัญหาเขต

อ�านาจศาล โดเมนสาธารณะกับการสื่อสาร “ส่วนตัว” ผ่านแอปหรือการ 

ส่งข้อความ) ซึ่งการสื่อสารรูปแบบนี้ต้องพึ่งพา ที่ผ่านมา ความรุนแรง 

และการล่วงละเมิดทางออนไลน์ไม่ถูกน�ามาถกในประเด็นเรื่องความ 

รุนแรงต่อผู้หญิง 

แผนปฏิบัติการแห่งชาติของแทนซาเนียเพื่อการป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (2001–2015) ได้ก�าหนดมาตรการหลายประ 

การเพื่อให้มีการรายงานกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กอย่างมีจิตส�านึกทางเพศโดยไม่ท�าให้การมองเรื่องเพศแบบเหมารวมเกิดขึ้นต่อไป  

รวมถึงการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและความรุนแรงต่อผู้หญิงให้กับบุคลากรด้านสื่อ

แผนปฏิบัติการแห่งชาติของติมอร์เลสเตในเรื่องความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ (2017-2021) รวมถึงบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความ 

เสมอภาคทางเพศและลดการต่อต้าน GBV ให้เป็นศูนย์ แผนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาจรรยาบรรณว่าด้วยการรายงานที่มีความเปราะบาง  

ทางเพศ รวมถึงแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ และการลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการ 

ละเมิดจรรยาบรรณ 2) การจัดให้มีการฝึกอบรมประจ�าปีที่จ�าเป็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ และการรายงานเกี่ยวกับ 

ความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศที่มีความเปราะบาง 3) พัฒนาและใช้เครื่องมือสื่อเพื่อติดตามการรายงานข่าวความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ 

และการแสดงภาพลัษณ์ผู้หญิง (รัฐบาลติมอร์เลสเต, 2017)

แผนแห่งชาติของสเปนเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และป้องกันความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ : กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติหลักว่าด้วยการมี 

ส่วนร่วม (2007–2008) ได้แก่ การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการรายงานของสื่อและรางวัลส�าหรับ 

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการโฆษณา กลยุทธ์ในการสร้างโครงสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณา 

การสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ของผู้หญิงเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้หญิงได้รับการปฏิบัติในโฆษณาอย่างไร การเพิ่มข้อตกลงด้าน  

การควบคุมตนเองในการโฆษณา การพัฒนาข้อตกลงกับสื่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่ไม่กีดกันเพศและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกด้าน  

ของชีวิต ข้อตกลงด้านการควบคุมตนเองที่จะรับประกันว่ารายการข่าวจะเป็นกลางและส่งต่อคุณค่าของความเท่าเทียมกันและปฏิเสธความ  

รุนแรงทางเพศ การขยายข้อตกลงด้านควบคุมตนเองส�าหรับผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์ในประเด็นการคุ้มครองผู้เยาว์ต้องครอบคลุมไปถึง  

ความรุนแรงทางเพศและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และการประชุมร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลด้านวิทยุโทรทัศน์เพื่อก�าหนด  

ขั้นตอนการท�างานร่วมกันในการก�าจัดรายการและการโฆษณาที่สนับสนุนความรุนแรงทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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แต่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นตั้งแต่ปี 2016 ในขณะที่ความรุนแรงรูป 

แบบนี้ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้น แต่การตอบสนองต่อความรุนแรงโดยใช้สื่อ 

ICT ยังคงไม่เพียงพอ เนื่องจากกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรง 

รูปแบบเฉพาะนี้ไม่ได้มีอยู่จริงหรือไม่ได้บังคับใช้ จ�าเป็นต้องมีกรอบการ 

ก�ากับดูแลตนเองที่ชัดเจนเพื่อควบคุมอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบให้แน่ 

ใจว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งเคารพสิทธิของผู้หญิง (World Wide Web 

Foundation, 2015)

องค์กรก�ากับดูแลตนเองและหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานด้านโฆษณายังได้ 

ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและเอาใจใส่ด้านสุขภาพ ตลอดจนสร้างภาพ  

ลักษณ์ทางเพศที่ก้าวหน้าอีกด้วย สมาพันธ์มาตรฐานการโฆษณาแห่ง 

ยุโรป (EASA) ซึ่งประกอบด้วย 14 อุตสาหกรรมและหน่วยงานและองค์ 

กรปกครองตนเอง 27 แห่งได้ให้ค�ามั่นสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่าภาพลักษณ์ 

ของผู้หญิงและผู้ชายจะถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความรับผิดชอบ (WFA, 

2018)

กฎระเบียบ การควบคุมตนเอง คู่มือ

ห้ามมีการเหยียด 
เพศในโฆษณา

การวาง  
ภาพลักษณ์ทาง 
เพศในโฆษณา

การก�ากับตนเอง (ICC code)  
เต็มรูปแบบหรือเป็นพื้นฐาน  

หรือคล้ายคลึง

กฎเฉพาะว่าด้วย  
ภาพเหมารวม  

ทางเทศ

ประเภทของภาพ 
เหมารวมทางเพศ

ไม่มีกฎ

เบลเยี่ยม

ฝรั่งเศส

ฟินแลนด์

กรีซ

ฮังการี

ไอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

นอร์เวย์ สเปน ออสเตรเลีย

บัลแกเรีย

ฟินแลนด์

ฝรั่งเศส

กรีซ

ไอร์แลนด์

ลิทัวเนีย

ลักเซมเบิร์ก

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สโลวาเกีย

สโลวีเนีย

สเปน

สหราชอาณาจักร

ฟินแลนด์

ไอร์แลนด์

เยอรมนี

อินเดีย

อิตาลี

ออสเตรีย

แอฟริกาใต้

นิวซีแลนด์

เบลเยี่ยม

ฝรั่งเศส

บัลแกเรีย

แคนาดา

สวีเดน

สหรัฐอเมริกา

ไซปรัส

สาธารณรัฐเช็ก

เนเธอร์แลนด์

ตุรกี

ข้อมูลโดย WFA from ASA's Depictions and Harm : รายงานเกี่ยวกับภาพเหมารวมทางเพศในโฆษณา กรกฎาคม 2017

ตัวอย่างกฎระเบียบด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติทางเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิง

จรรยาบรรณของสภาสือ่ภายใต้กฎหมาย Media Practitioners Act 2008 ในบอตสวานา ระบวุ่าสถาบนัส่ือไม่ควรระบตุวัตนของผู้เสียหายของความ  

รุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมและห้ามน�าเสนอเนื้อหาที่อาจกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังอันเนื่องมาจากเพศ

คณะกรรมการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของแคนาดา (CRTC) ได้ออกกฎข้อบังคับที่ระบุว่าผู้แพร่ภาพกระจายเสียงจะต้องไม่เผย 

แพร่ “ความคิดเห็นหรือการแสดงภาพที่ไม่เหมาะสม” ที่อาจ “ท�าให้บุคคลหรือชนชั้นของผู้ใดได้รับความเกลียดชังหรือเหยียดหยามอัน  

เนื่องมาจากเพศหรือรสนิยมทางเพศ” และจะต้องแบนภาพเหมารวมที่ไม่ยุติธรรมและไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการน�าเสนอผู้หญิงและผู้ชายที่มี  

อายุต่างกันหรือรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นและความสนใจในสิ่งที่แตกต่างกัน และบทบาทที่หลากหลาย รวมทั้งสิ่งที่ไม่ใช่แบบ 

แผนดั้งเดิมในรายการข่าว จะต้องให้ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับผู้ชายในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ และพยายามสร้างสมดุลในการใช้ 

เสียงของผู้หญิงและผู้ชายในการพากย์เสียง
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แหล่งข้อมูล :

     คู่มือการควบคุมตนเองของสื่อ (OSCE) : http://www.osce.org/fom/31497?download=true

      การล่วงละเมิดทางออนไลน์ : การวิเคราะห์นโยบายเชิงเปรียบเทียบส�าหรับ Hollaback : https://www.ihollaback.org/app/ 

uploads/2016/12/Online-Harassment-Comparative-Policy-Analysis-DLA-Piper-for-Hollaback.pdf

      หนังสือยื่นเสนอต่อผู้รายงานพิเศษของ UN ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเกี่ยวกับ “การควบคุมเนื้อหาในยุคดิจิทัล” :  

https://www.article19.org/resources/submission-un-special-rapporteur-content-regulation-digital-age/

     การตอบโต้ค�าพูดแสดงความเกลียดชังทางออนไลน์ (ยูเนสโก) : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231 

4.2 การวิจัยและติดตามผล

การวิจัยและการติดตามผลเป็นองค์ประกอบส�าคัญของรายการหรือ 

โครงการริเริ่มใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เป็นข้อมูลและสารสนเทศที่ให้ 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าที่เกิด 

ขึ้นและช่องโหว่ที่ยังคงมีอยู่ การวิจัยและการติดตามสามารถใช้เพื่อวัตถุ 

ประสงค์หลายประการ อันได้แก่ 

• เพื่อเน้นการปฏิบัติที่ดีและเพื่อดึงดูดความสนใจต่อแนวปฏิบัติของ 

สถาบันและเนื้อหาที่เป็นปัญหาและจ�าเป็นต้องให้ความสนใจ

• เพื่อแจ้งกระบวนการเชิงบรรทัดฐาน อุดช่องโหว่และมอบหมายให้ 

รัฐบาลรับผิดชอบต่อภาระผูกพันในด้านนี้

• เพื่อเชื่อมโยงโดยตรงกับนักข่าว บรรณาธิการและเจ้าของสื่อ

• เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์สาธารณะและโครง การริเริ่มด้าน  

การศึกษา (เช่น การรู้จักใช้สื่อและการพูดคุยกับชุมชน) ที ่

ท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมในวงกว้างและแบบแผนทางเพศที่  

ยอมรับความไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง

• เพื่อจัดหาสาระส�าหรับการฝึกอบรมและการพัฒนารายการ

พระราชบัญญัติเครือข่ายเคเบิลทีวี(ข้อบังคับ) ปี 1995 ในอินเดียมีทั้ง “จรรยาบรรณของการท�ารายการ” และ “จรรยาบรรณส�าหรับการท�า 

โฆษณา” ซึ่งทั้งสองแบนเนื้อหาที่ “ดูหมิ่นผู้หญิง”

สภาสื่อมวลชนแห่งปากีสถานซึ่งเป็นหน่วยงานตามกฎหมายประกอบด้วยสมาชิก 19 คนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์และภาคประชา 

สังคม รวมถึงตัวแทนของกลุ่มผู้หญิง จรรยาบรรณของสภาฯว่าด้วยเนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อผู้หญิง ตลอดจนมาตราที่ป้องกันการ 

ระบุตัวตนของผู้เสียหายของการกระท�าผิดทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก

คณะกรรมการท�างานด้านโฆษณา (CAP) ในสหราชอาณาจักรและคณะกรรมการท�างานด้านแพร่ภาพโฆษณา (BCAP) ได้จัดท�าข้อบังคับ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมที่ระบุว่า “[โฆษณา] ต้องแบนภาพเหมารวมทางเพศที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความผิดที่ร้ายแรงและเป็นวงกว้าง” 

และมีการรายงานเกี่ยวกับอันตรายที่ภาพเหมารวมในโฆษณามีส่วนท�าให้เกิดขึ้น กฎนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2019
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โครงการตรวจสอบสื่อทั่วโลก 

World Association for Christian Communication (WACC) 

โครงการ Global Media Monitoring Project (GMMP) ซึ่งดูแลโดย World Association for Christian Communication (WACC)  

เป็นโครงการศึกษาวิจัยเรื่องเพศในสื่อทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุด มีพันธมิตรเครือข่ายในกว่า 100 ประเทศ ด�าเนินการติดตามการ 

ท�างานของสื่ออย่างมีส่วนร่วมและมองเห็นได้ชัดเจนทุก ๆ 5 ปี โดยมีการติดตามความคืบหน้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศตั้งแต่ปี 1995 เป็น 

ต้นมา โครงการริเริ่มนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่าง ๆ โดยช่วยให้องค์กรที่เข้าร่วมมีความพร้อมด้านทักษะและเครื่องมือใน 

การท�าภารกิจนี้

โครงการได้ด�าเนินกิจกรรมดังนี้ 

• ร่างภาพลักษณ์และการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในสื่อข่าวทั่วโลก 

• พัฒนาเครื่องมือวิจัยระดับรากหญ้า 

• สร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างกลุ่มเพศและการสื่อสารทั่วโลก 

• สร้างจิตส�านึกของสื่อผ่านการสนับสนุน แคมเปญและการพูดคุยร่วมกัน 

• พัฒนาทักษะการติดตามการท�างานของสื่อในระดับสากล

โครงการนี้น�ามาซึ่งคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในสื่อ และการค้นพบนี้สามารถน�ามาใช้เพื่อโต้แย้งเกี่ยวกับ 

บทบาทของสื่อในการแสดงภาพสังคมที่มีความหลากหลายแทนที่จะเป็นการขยายการมองเพศแบบภาพเหมารวมซึ่งเป็นอันตราย ผลการวิจัย 

โครงการนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรากฐานที่มีประโยชน์ส�าหรับการอภิปรายเกี่ยวกับข่าว บันเทิงหรือโซเชียลมีเดีย ระเบียบวิจัยและเครื่องมือ  

ของ GMMP เปิดให้ใช้งานฟรีใน 3 ภาษา ใช้งานง่ายและปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นได้ง่าย เพื่ออ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบการ 

รายงานของสื่ออย่างอิสระ

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู : http://whomakesthenews.org/

หากต้องการเข้าถึงเครื่องมือโปรดดู : http://whomakesthenews.org/media-monitoring/methodology-guides-and-coding-tools
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ตัวบ่งชี้เป็นลักษณะที่เฉพาะ สังเกตเห็นและวัดผลได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อ 

แสดงการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มได้ ส�าหรับ 

องค์กรสื่อ ตัวชี้วัดระดับโลกได้รับการพัฒนาขั้นสูงเพื่อการประเมิน 

ประสทิธภิาพด้านความเท่าเทยีมทางเพศและเพือ่ความปลอดภยัของนักข่าว  

ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถใช้และก�าหนดบริบทในการตั้งค่าระดับชาติต่าง ๆ  

เพื่อด�าเนินการวิจัยและก�าหนดพื้นฐานหรือบริบทของประเทศเกี่ยวกับ 

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เมื่อเฝ้าติดตามข้อมูลตามตัวบ่งชี้เหล่านี้ไปเรื่อย ๆ 

จะท�าให้รู้ว่าการมีส่วนร่วมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความเท่าเทียมและ  

ความปลอดภัยหรือไม่ 

ฟอรัมที่ปรึกษาด้านสื่อ (แอลเบเนีย) 

UN Women ในแอลเบเนียจดัต้ัง Advisory Media Forum ขึน้โดยได้รับทุนสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป เพ่ือรายงานข่าวการค้าเดก็และผูห้ญงิ  

ปัจจุบันฟอรัมมีสมาชิกและนักข่าว 30 คนจากสื่อหลักและได้สร้างแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มการรายงานข่าวที่ถูกต้องและมีจริยธรรม มีการจัดท�า 

คู่มือและชุดเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในการรายงานข่าวกรณีการค้ามนุษย์ ตลอดจนรายงานผลการติดตามการท�างานของสื่อ 2 ฉบับในปี  

2014 และ 2015 ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดการแข่งขันขึ้นในปี 2014 โดยร่วมมือกับกระทรวงกิจการภายในเพื่อคัดเลือก 

ข่าวที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในสื่อระดับประเทศ นักข่าวที่ได้รับรางวัลได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมระดับโลกที่เคียฟ 

ประเทศยูเครนในเดือนพฤศจิกายน 2015

ผลการวิพากษ์โครงการดังกล่าวระบุว่าการท�างานของ UN Women ร่วมกับสื่อในแอลเบเนียส่งผลให้สื่อมีจิตส�านึกในด้านการรายงาน  

เกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ถูกค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น รวมถึงชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจผู้หญิงและเด็กหญิงที่ต้องเผชิญและรอดพ้นจากการค้า 

มนุษย์เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่แคมเปญและเวิร์คช็อปเข้าถึงประชาชน 20,000 คนทั่วประเทศ

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู :  

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/breaking-the-cycle-of-human-trading-in-albania

Just the Women (สหราชอาณาจักร)

ในสหราชอาณาจักร กลุม่องค์กรสตร ี4 องค์กรได้ท�างานร่วมกันในปี 2012 เพ่ือตรวจสอบการวางภาพลกัษณ์ผูห้ญงิและ VAWG ของหนงัสอืพิมพ์ 

ระดบัชาตทิัง้หมดภายในช่วงเวลาสองสปัดาห์ ทมีงานและอาสาสมคัรอ่านหนงัสือพิมพ์ระดบัชาตทุิกฉบบัทุกหน้าเป็นเวลาสองสปัดาห์ และสงัเกต 

ปริมาณและคุณภาพของการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับ VAWG รวมถึงการรายงานข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง ข่าวที่น่าสนใจและบทสัม- 

ภาษณ์ และแม้กระทัง่โฆษณาทีป่ระกอบอยูใ่นข่าวเหล่านี ้ มกีารจดัท�ารายงานสรปุซ่ึงพบว่า (1) มกีารรายงานข่าว VAWG ให้เป็นเรือ่งเลก็ และ  

(2) มีการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงแบบเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดเพศในสื่อหลายเจ้าระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านการควบคุมสื่อนี้  

ผลลพัธ์นีเ้ป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้เกิดการตอบสนองขององค์กรสตรีในการอภิปรายเก่ียวกบัการปฏรูิปสือ่ในสหราชอาณาจกัร รายงานดงักล่าวนีไ้ด้ 

น�าไปใช้เชื่อมโยงกับนักข่าว บรรณาธิการ นักการเมืองและประชาชนในวงกว้าง เพื่อสร้างการพูดคุยร่วมกันที่กว้างขึ้นและต่อเนื่องเกี่ยวกับ 

ประเด็นทีว่่าภาพทีส่ือ่น�าเสนอน้ันมส่ีวนในการ “ให้สทิธ์ิ” แก่ VAWG มกีารกล่าวถงึประเดน็นีใ้นหมูน่กัวิจารณ์สือ่และนกัการเมอืงเป็นประจ�า และ 

ส่งผลต่อการท�างานของกลุ่มผู้หญิงอื่น ๆ ที่ท�างานเพื่อแก้ปัญหาการแสดงภาพลักษณ์ของสื่อในด้าน VAWG

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู :  

http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/wp-content/uploads/Just-the-Women-Nov-2012.pdf
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ตัวชี้วัดด้านจิตส�านึกด้านเพศของสื่อโดยยูเนสโก (GSIM)

ในปี 2012 ยเูนสโกร่วมมอืกบัสมาพนัธ์นกัข่าวนานาชาตแิละพันธมติรอืน่ ๆ ได้เปิดตวักรอบการท�างานระดบัโลกเกีย่วกับตวัชีวั้ดจติส�านกึด้าน  

เพศ เพือ่เป็นแนวทางแก่สือ่ในการประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านความเท่าเทียมทางเพศ ตัวช้ีวดัประกอบด้วยประเดน็ส�าคญัท่ีน่ากงัวล ได้แก่ :

• ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรสื่อ

o ความสมดุลระหว่างเพศในระดับการตัดสินใจ

o ความเท่าเทียมทางเพศในการท�างานและสภาพการท�างาน

o  ความเท่าเทียมกันทางเพศในสหภาพ สมาคม ชมรมและองค์กรนักข่าวผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ด้านสื่อ และหน่วยงานก�ากับดูแลตนเองภายใน 

สื่อ

o องค์กรสื่อส่งเสริมหลักจริยธรรมและนโยบายเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศในเนื้อหาของสื่อ

o ความสมดุลระหว่างเพศในการศึกษาและการฝึกอบรม

• การแสดงภาพลักษณ์ทางเพศในเนื้อหาของสื่อ

o การแสดงภาพลักษณ์ทางเพศในข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน

o การแสดงภาพลักษณ์ทางเพศในโฆษณา

ตัวชี้วัดเฉพาะเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง ได้แก่ :

• การใช้ภาษาที่ไม่ใช้วิจารณญาณหรือโทษผู้เสียหายหรือผู้รอดชีวิตจากการกระท�าของ VAW รวมทั้งแยกแยะระหว่างกิจกรรมทางเพศ 

ที่มาจาก การยินยอมและจากการถูกบังคับ

• ใช้ค�าว่า “ผู้เสียหาย” มากกว่า “เหยื่อ” เว้นแต่ผู้หญิงหรือเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจะใช้ค�าหลังหรือไม่รอดชีวิต

• การระบุตัวตนผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศในฐานะแหล่งข้อมูล โดยได้รับความยินยอมอย่าง 

ชัดเจน

• ล�าดับเปอร์เซ็นต์ของข่าวให้เป็น 1) ละเมิดความเป็นส่วนตัวและ/หรือ 2) ลบหลู่ศักดิ์ศรีของผู้เสียหายหรือผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

• การใช้ข้อมูลภูมิหลังและสถิติเพื่อน�าเสนอความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศว่าเป็นปัญหาทางสังคม แทนที่จะเป็นโศกนาฏกรรมส่วนบุคคล

• การรวบรวมข้อมูลติดต่อองค์กรสนับสนุนและช่วยเหลือในท้องถิ่นให้แก่ผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรง

• แบ่งสัดส่วนของเวลาหรือพื้นที่และให้ความส�าคัญกับข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ

หากต้องการดรูายการตวัชีว้ดัทัง้หมดโปรดไปที ่: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/

publications-and-communication-materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-formedia-framework-of-indicators-to-

gauge-gender-sensitivity-in-media-operations-and-content/  
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การตรวจสอบการด�าเนินการตามมติเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลและ 

ส�านักสื่อต้องรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายสากลเพื่อปกป้องและ 

ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก (IFEX) ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์  

ส�าหรับภาคประชาสังคมและพันธมิตรเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมกับ 

หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

     https://ifex.org/campaign_toolkit/build_it/

4.3 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL)

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง (และผู้ชายและเด็ก 

ผู้ชาย) ผ่านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการ 

ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและความรู้อย่างเท่าเทียมกัน และท�าให้เกิด 

ทักษะที่จ�าเป็นในการน�าทางและมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่าน  

ช่องทางต่าง ๆ (สิ่งพิมพ์ เสียง วิดีโอ ดิจิทัล ฯลฯ) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความ 

ส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากปริมาณข้อมูลและรูปภาพมีมหาศาล และรวม 

ถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายด้วย (เช่น ภาพอนาจาร การเกลียดชังผู้หญิง 

เนื้อหาที่ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และความรุนแรง) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ 

ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ตและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับเยาวชน การสัมผัสคอนเทนต์ดังกล่าวซ�้า ๆ มี 

ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสมองในช่วงพัฒนาการที่ส�าคัญ

ตัวชี้วัดความปลอดภัยของนักข่าวโดยยูเนสโก

หมวดหมู่ตัวชี้วัดระดับสากล

• องค์กรสหประชาชาติส่งเสริมประเด็นด้านความปลอดภัยของนักข่าวในระดับนานาชาติ

• องค์กรระหว่างรัฐบาล ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคส่งเสริมประเด็นด้านความปลอดภัยของนักข่าวในระดับนานาชาติ

• องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGOs) ส่งเสริมประเด็นด้านความปลอดภัยของนักข่าวในระดับนานาชาติ

หมวดตัวบ่งชี้ระดับชาติ

• ตัวชี้วัดทั่วไป

• สถาบันของรัฐและผู้มีบทบาททางการเมือง

• องค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา

• ผู้มีบทบาทในสื่อและตัวกลาง

• สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ

หากต้องการดูรายการตัวชี้วัดทั้งหมดและคู่มือการใช้งานโปรดไปที่ :  

https://en.unesco.org/themes/safety-of-journalists/journalists-safety-indicators
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ภาพอนาจาร อินเทอร์เน็ตและเยาวชน (ออสเตรเลีย)

นักวิจัยในออสเตรเลียได้ส�ารวจเยาวชน 692 คนที่มีอายุระหว่าง 13-16 ปี เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการ 

สัมผัสกับคอนเทนต์ที่เป็นอันตราย ที่น่าตกใจพบว่าเด็กผู้ชายกว่า 90% และเด็กผู้หญิง 60% เคยดูสื่อลามกทางออนไลน์ การวิจัยเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้พบว่าลักษณะของสื่อลามกที่เยาวชนบริโภคเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมา โดยมีฉากที่แสดงถึงความก้าวร้าวทางวาจา (48%) 

และทางกายภาพ (88%) ซึ่งมีลักษณะการตบ อุดปากและบีบคอ และ 94% ของการกระท�าที่ก้าวร้าวเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่นักแสดงหญิง นักวิจัย 

ระบุว่า 30% ของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสื่อลามก โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีการเข้าถึงแบบจ�ากัดกับผู้ที่  

เข้าถึงแบบไม่จ�ากัด ซึ่งบ่งชี้ว่าการสัมผัสเนื้อหาที่เป็นอันตรายดังกล่าวนี้เป็นปัญหา

การเปิดรับสื่อลามกมีผลเสียหลายประการต่อเยาวชนที่อยู่ในช่วงพัฒนาการที่ส�าคัญและยังมีการเชื่อมต่อระบบประสาทในสมอง สื่อลามกสื่อ 

ถึงสารที่เป็นปัญหาจ�านวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของเยาวชน อันได้แก่ :

• มุมมองที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างความใกล้ชิดกับเพศ

• กามารมณ์ในความรุนแรงต่อผู้หญิง

• ความคิดที่ว่าไม่จ�าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือได้มาด้วยความอดทน

• มุมมองที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับสรีระหรือสัดส่วนโดยเฉลี่ย

• การแสดงออกถึงความพึงพอใจที่เสแสร้งและเกินจริงในขณะท�าการกระท�าที่รุนแรง น่าอับอายและท�าให้เสื่อมเสียเกียรติ

• การแสดงภาพลักษณ์ทางเพศและเชื้อชาติที่เป็นการเลือกปฏิบัติ

ในปี 2016 กรมประชาสงเคราะห์ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านครอบครัวแห่งออสเตรเลียเพื่อรวบรวมงานวิจัยและข้อมูลหลักฐานเกี่ยว 

กับผลกระทบของสื่อลามกที่มีต่อเด็กและเยาวชน เพื่ออธิบายผลกระทบและแนะน�ากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา รายงานดังกล่าวท�าให้รู้ว่าใน 

การแก้ไขปัญหานี้อย่างทั่วถึง สิ่งส�าคัญคือต้องก�าหนดให้ปัญหาดังกล่าวอยู่ในกรอบที่กว้างขึ้นว่าด้วยการป้องกันเบื้องต้น ความปลอดภัยทาง 

เพศและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน ซึ่งขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็ก การป้องกันอาชญากรรมทางเพศ การเรียนการสอนด้านการ 

ป้องกัน และมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบ โดยกลยุทธ์เฉพาะในด้านนี้ประกอบด้วย 

- แนวทางทางกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสื่อลามกออนไลน์ 

- การศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชน และ 

- การศึกษาและทรัพยากรส�าหรับครูและผู้ปกครอง

ส�าหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริบทนี้ ตลอดจนผลกระทบและแนวทาง โปรดดู : http: //www.itstimewetalked com.au/ และ 

https://aifs.gov.au/publications/effects-pornography-children-and-young-people/export

แหล่งที่มา : A Bridges, R Wosnitzer, E Scharrer, C Sun & R Liberman. 2010. Aggression and Sexual Behaviour in Best-selling 

Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence against Women, vol. 16, no. 10; MJ Fleming, S Greentree, D 

Cocotti-Muller, K A Elias & S Morrison. 2006.Safety in cyberspace: Adolescents safety and exposure online. Youth and 

Society, vol. 38, no. 2.; S Anthony. 2012. Just How Big Are Porn Sites? http://www.extremetech.com; It’s time to Talk. 

2014. http://www.itstimewetalked.com.au/
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“การที่ประชากรเข้าถึงสื่ออย่างต่อเนื่องท�าให้เกิดความท้าทายด้านการ 

ศึกษาซึ่งเพิ่มขึ้นในยุคอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล การประเมินแหล่งข้อมูล 

ต้องใช้ทักษะและการคิดเชิงวิเคราะห์ และเป็นความรับผิดชอบทาง  

การศึกษาซึ่งมักถูกมองข้าม การแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น  

การประเมินข้อความและภาพที่ล�าเอียง และแม้กระทั่งการรวมและการ 

แตกโครงสร้างข้อความตามหลักการของตรรกะเป็นทักษะที่สามารถ 

สอนได้ การสอนการรู้จักใช้สื่อยังไม่เป็นที่ตระหนักถึงความส�าคัญใน 

ฐานะปัจจัยหนึ่งด้านการศึกษาเกี่ยวกับพลเมืองและสันติภาพเท่าใดนัก 

ดังนั้น จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นเพียงเล็กน้อย โดย 

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานสมัยใหม่” (UNAOC, No Date)

การเรียนรู้ทางสังคมด้วย MIL CLICKS นวัตกรรมโซเชียลมีเดียเพื่อการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศ

เดก็ผูห้ญิงคนหนึง่ตดัสนิใจปิดอนิสตาแกรมของตวัเองเพราะมีคนแปลกหน้าคอยแสดงความคดิเห็นเชงิดถูกูใต้รูปภาพของเธอ ในขณะทีเ่ดก็ผูห้ญิงอีก 

คนรู้สกึว่าถกูเยาะเย้ยและถูกรงัแกขณะเลือ่นดูไทม์ไลน์ใน Facebook และเหน็เพ่ือนของตวัเองแชร์มมีล้อเลยีนสาว ๆ ทีด่ไูม่ตรงเพศ การถอืก�าเนดิ 

ของโซเชยีลมเีดียท�าให้เรือ่งราวเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองธรรมดา จากการส�ารวจของโครงการ Opinium การกศุลนานาชาตเิพ่ือเดก็ใน UK ซึง่ส�ารวจ 

เยาวชน 1,002 คนทีม่อีายรุะหว่าง 11-18 ปีพบว่า เด็กผูห้ญงิคร่ึงหนึง่ในสหราชอาณาจกัรเคยถกูรังแกบนโซเชียลมเีดยี (The Guardian, 2017)

โซเชยีลมเีดียกลายเป็นศนูย์รวมรปูภาพทีเ่ตม็ไปด้วยภาพเหมารวมทางเพศ ความคดิเหน็เก่ียวกบัเรือ่งเพศ โพสต์เกีย่วกับสตรเีพศ และค�าพดูเรือ่งเพศ 

ทีไ่ม่เหมาะสมประเภทอืน่ ๆ และเข้าถงึและแชร์ได้ง่าย ผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญงิจึงมกัถกูคกุคามทางออนไลน์และบลูลีบ่นโซเชยีลมเีดยี เหตกุารณ์เหล่านี ้

บางคร้ังอาจน�าไปสูค่วามรนุแรงและการเลอืกปฏบัิติแบบออฟไลน์ เช่น ความก้าวร้าวในโรงเรียนและการปฏบิตัท่ีิไม่เท่าเทียมกนัในท่ีท�างาน สถาน-  

การณ์นีเ้ป็นสิง่ท่ีท้าทายอย่างยิง่ส�าหรบัเด็กสาวทีก่�าลังสร้างโลกทัศน์และเรียนรู้เก่ียวกบับทบาททางเพศ ดงันัน้ จ�าเป็นต้องเตรียมความสามารถใน 

การรู้จกัใช้ส่ือและสารสนเทศเพือ่ให้รูจ้กัวธิตีอบสนองต่อความเกลยีดชังทางออนไลน์ เนือ้หาใดเหมาะสมท่ีจะแบ่งปัน วธีิการตัง้ค่าโซเชียลมเีดยีให้ 

เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์และการล่วงละเมิด ฯลฯ

MIL CLICKS เป็นทีรู่จ้กัครัง้แรกในช่วงต้นปี 2017 ในฐานะแรงตอบสนองอนัทรงพลัง โดยมเีป้าหมายเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้กับผูใ้ช้โซเชียลมเีดยี โดย  

เฉพาะเยาวชนท่ีมศีกัยภาพด้าน MIL ซึง่เป็นวธินี�าความรูด้้าน MIL ไปใช้กบัการใช้อนิเทอร์เนต็และโซเชียลมีเดยีในชีวิตประจ�าวันและมส่ีวนร่วมใน 

การศึกษาแบบเพือ่นช่วยเหลอืซึง่กันและกันในบรรยากาศของการท่องเวบ็เล่น เช่ือมต่อ แชร์และเข้าสังคม ยเูนสโกเป็นผูเ้ปิดตวัโครงการนีโ้ดยการ 

สนับสนุนของซาอุดีอาระเบีย คณะกรรมาธิการยุโรป และส�านักงานพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (SIDA)

MIL CLICKS พฒันาและแชร์แหล่งข้อมลูทางการศกึษาในรูปแบบต่าง ๆ รวมถงึผลการวจิยั แนวทางปฏบิติัท่ีดท่ีีสดุ เคร่ืองมอืท่ีเป็นประโยชน์ และ 

เคลด็ลบัในทางปฏบิตั ิด้วยแคมเปญหวัข้อตามแต่ละระยะ MIL CLICKS ช่วยจัดการกบัปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบั MIL ซึง่เกีย่วข้องกบัพลเมอืงมาก 

ขึน้ รวมถงึ “ระบแุละต่อต้านภาพเหมารวมทางเพศด้วย MIL” ผูท้ีใ่ช้ MIL CLICKS หรอืผูท้ีย่อมรบัคณุค่าและหลกัการของ MIL CLICKS จะได้เรยีนรู้  

MIL ด้วย MIL CLICKS ท�าให้เข้มแขง็และกล้าแสดงออกบนโซเชยีลมเีดียเมือ่เผชญิหน้ากับความเกลยีดชงั การไม่ยอมรบัและความรนุแรงอนัสมัพันธ์ 

กบับทบาททางเพศของตนหรอืของผู้อ่ืน ผูใ้ช้ MIL CLICKS จะรู้วธิแีสดงความคดิเหน็ในสถานท่ีซึง่มักจะเป็นศตัรูและเลวร้ายส�าหรับผูห้ญงิและเดก็  

ผู้หญิง
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ขณะนี้ MIL CLICKS มีให้บริการบน Facebook, Twitter และ 

Instagram เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MIL CLICKS และข้อตกลง MIL 

CLICKers ได้ที่ : https://en.unesco.org/milclicks

การสร้างศักยภาพในการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศให้แก่ผู้หญิงหรือเด็ก 

ผู้หญิง และผู้ชายหรือเด็กผู้ชายจะช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถวิพากษ์  

วิจารณ์และคัดค้านเนื้อหาที่ตนเองก�าลังบริโภคอยู่ได้หากเกี่ยวข้องกับ 

เพศ อ�านาจ ภาพเหมารวม ความรุนแรง รสนิยมทางเพศ การเลือก 

ปฏิบัติและความคิดอื่น ๆ ที่แทรกซึมในสังคม

MIL CLICKERS  
คือผู้ใช้ข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์อย่างชาญฉลาด

มีส่วนร่วมในการ
สนทนาข้ามวัฒนธรรม

แชร์ความรู้เกี่ยวกับ 

MIL กับคนอื่น ๆ

ใช้วิจารณญาณ
ก่อนโพสต์และแชร์

เคารพความเป็น
ส่วนตัวของผู้อื่น

มาเป็น MIL CLICKer 
กันเถอะ

เชื่อในการเสริมพลังให้
ตนเองซึ่งน�าไปสู่สันติ ส่งเสริมความเท่าเทียม

ทางเพศด้วย MIL

มุ่งมั่นที่จะสนทนาในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นการกระจาย

ความเกลียดชัง

ไล่ตามความคิด
สร้างสรรค์และความ
รู้สึกนึกคิดของตนเอง

ไตร่ตรองโดยใช้จริยธรรม
เมื่อแชร์คอนเทนต์
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การน�าการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศมาใช้เพื่อความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังสตรี (UNESCO, 2014)

ศักยภาพด้าน MIL เป็นเครื่องมือสร้างศักยภาพเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ หากประชาชนทุกคนทั้งผู้หญิงและ  

เด็กผู้หญิง ผู้ชายและเด็กผู้ชายรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศแล้ว จะท�าให้เกิดศักยภาพดังต่อไปนี้

ตระหนักถึงความจ�าเป็นของสื่อและ 

สารสนเทศและอธิบายได้อย่างชัดเจน

เกิดการยอมรบัว่าควรมีข้อมลูเกีย่วกบัผู้หญงิและเดก็ผู้หญงิ ผู้ชายและเดก็ผู้ชายในส่ือ หนงัสือ  

และบนัทกึทางประวตัศิาสตร์

พจิารณาว่าข้อมลูบางอย่างเกีย่วกบัผู้หญงิตกหล่นไปหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น ข้อมลูเกีย่วกบัผู้หญงิ  

ทีม่อิีทธพิลในอดตีหรอืผู้น�าสตรใีนปัจจบุนั

ข้อมลูแบบแยกเพศเป็นส่ิงจ�าเป็นในการจัดท�ารายงานเกีย่วกบัอตัราการว่างงาน การเข้าถงึ  

อนิเทอร์เนต็และการใช้โทรศพัท์มอืถือ

ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของสื่อ  

และผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ในสังคม 

ประชาธิปไตย

เข้าใจและรับรู้ว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศอาจได้รับการแก้ไขหรือท�าให้รุนแรงขึ้น  

ซึ่งขึ้นอยู่กับอ�านาจและบทบาทของผู้ให้ข้อมูล เช่น สื่อและอินเทอร์เน็ต

สื่อและผู้ให้บริการสารสนเทศต่าง ๆ สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ  

ต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสและเข้าใจง่าย

แสวงหาความหลากหลายของสื่อและผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ

ผู้ให้บริการสื่อและสารสนเทศ  

ตระหนักดีถึงสภาพแวดล้อม  

และเงื่อนไขที่ต้องก�าหนดขึ้น  

เพื่อให้บรรลุบทบาทและหน้าที่ของตน 

สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการพูดและสิทธิในการแสดงออกอย่างเสรี  

โดยไม่ต้องกลัวการเลือกปฏิบัติทางเพศ

ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีความหมาย สืบค้นข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

สามารถเข้าถึงกฎหมายข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อต้องการข้อมูลที่เป็นของ  

รัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง

มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในวงจรชีวิตของข้อมูล อันได้แก่ การพัฒนาข้อมูล รวบรวม ประมวล  

ผลและเผยแพร่ และสนับสนุนให้ผู้หญิงเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยว  

ข้องกับข้อมูลหากจ�าเป็น

สามารถประเมินข้อมูลและเนื้อหา  

ของผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น สื่อและ  

อินเทอร์เน็ต ในแง่ของอ�านาจ  

ความน่าเชื่อถือ เป้าหมาย  

และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

แตกสารที่อยู่ในสื่อออกวิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลหากพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกีดกัน  

ทางเพศ ภาพเหมารวมทางเพศและการมองผู้ชายเป็นศูนย์ศูนย์กลาง

พิจารณาข้อมูลออนไลน์และข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงและผู้หญิง ด้วยมุมมองวิพากษ์วิจารณ์มาก  

ขึ้น สังเกตพฤติกรรมผู้ใช้งานในพื้นที่ออนไลน์ เพื่อให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงน้อยลง
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แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศด้วยการบูรณาการ 

ความเสมอภาคทางเพศ :

      เคลียร์ลิ่งเฮาส์เพื่อการรู้ใช้ใช้สื่อและสารสนเทศโดย UNAOC : 

https://milunesco.unaoc.org/welcome/ 

      เพจเว็บไซต์การรู้จักใช้สื่อและข้อมูลโดยยูเนสโก : https://en. 

unesco.org/themes/media-and-information-literacy 

      หลักสูตรการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศส�าหรับครูโดยยูเนสโก :  

http://www.unesco.org/new/en/communication-

and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/

media-and-informationliteracy-curriculum-for-

teachers/ 

      สื่อกับแนวปฏิบัติด้านนโยบายและยุทธศาสตร์โดยยูเนสโก :  

http://www.unesco.org/new/en/communication-

and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/

media-and-informationliteracy-policy-and-strategy-

guidelines/

      แหล่งข้อมูลมูลนิธิการศึกษาสื่อ : https://shop.mediaed.

org/all-gender-culturec68.aspx

สกัดข้อมูลและเนื้อหาของสื่อ  

ออกมาจัดให้เป็นระบบได้

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ขัดขวางการสร้างขีดความสามารถและความเท่าเทียมกัน  

จากประสบการณ์ของตนเองบริบทในพื้นที่และการวิจัย และใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ใน 

การพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้แก้ไขปัญหา
สังเคราะห์ความคิดจากเนื้อหา  

หรือด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ตามแนวคิดนั้น ๆ ได้

ใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรมและ  

มีความรับผิดชอบและสื่อสาร  

ความคิดเห็นหรือความรู้ใหม่ ๆ  

ให้กับผู้ชมและผู้อ่านผ่านสื่อ  

ที่เหมาะสมได้

ยอมรับและเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิทธิมาพร้อมกับ  

ความรับผิดชอบด้วย ตัวอย่างเช่น ความรับผิดชอบในการไม่จงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ  

หรือข้อมูลที่ส่งเสริมความเกลียดชัง และการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ

สามารถใช้เทคโนโลยี ICT  

ในการประมวลผลข้อมูลและ  

สร้างคอนเทนต์ขึ้นเองได้

ใช้ศักยภาพด้านการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศหาช่องทางในการผลิตคอนเทนต์สื่อและข้อมูล  

ของตนเอง (แบบออนไลน์และออฟไลน์) กล่าวคือ เมื่อสร้างเนื้อหาส�าหรับผู้หญิง ควรหาช่อง  

ทางที่สะท้อนความเป็นจริงของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้ดีที่สุด และมีการกล่าวถึงปัญหาเกี่ยว  

กับแบบแผนทางเพศซึ่งกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคม

พัฒนาและเผยแพร่คอนเทนต์หรือโซเชียลมีเดียที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยการ  

วิจัยด้วยตนเองและสภาพที่เป็นจริงของชุมชน

ส่งเสริมการแสดงออกของตนเอง  

เสรี ภาพในการแสดงออก การสนทนา  

ข้ามวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในระ  

บอบประชาธิปไตยและความเท่า  

เทียมทางเพศร่วมกับผู้ให้บริการข้อ  

มูลต่าง ๆ เช่น สื่อและอินเทอร์เน็ต  

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการขจัด  

ความไม่เท่าเทียมกันทุกรูปแบบ

สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศภายในและผ่านสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าถึง  

และมีส่วนร่วมในสื่อกระแสหลักที่เชื่อถือได้ สื่อชุมชนและอินเทอร์เน็ต (ทั้งภาครัฐและเอกชน)  

ในฐานะแหล่งข้อมูล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการประชาธิปไตย  

และส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในการแสดงออกทางวัฒนธรรม
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4.4 เครือข่าย

การแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อเป็นเรื่องที่ผู้สนับสนุนสิทธิสตรีมี 

ความเป็นห่วงเรื่อยมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ปัจจุบันกลุ่มสตรียังคงเป็น 

แนวหน้าในการสนับสนุนระดับชาติ โดยยังคงท�าให้มองเป็นปัญหาการ 

มองเพศสถานะแบบตายตัวและภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียของผู้หญิงและ 

เด็กผู้หญิง เงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เท่าเทียมกัน ความปลอดภัยของนัก 

ข่าวผู้หญิงและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการล่วงละเมิดที่ผู้หญิงและ 

เด็กผู้หญิงเผชิญทางออนไลน์ ความพยายามระดับชาติในการส่งเสริม 

ความเสมอภาคทางเพศในและผ่านภาคสื่อ ได้แก่ การตรวจสอบความ 

เท่าเทียมทางเพศในเนื้อหาสื่อและผลการด�าเนินงานของบริษัท การ 

สนับสนุนการฝึกอบรม การพัฒนานโยบายการผลิตสื่อ และการมอบ 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ การขยายตัวของเครื่องมือสื่อสารและการ 

เชื่อมต่อระหว่างกันท�าให้เครือข่ายสามารถก้าวข้ามพรมแดนได้ด้วยการ 

เคลื่อนที่ ซึ่งครอบคลุมทั้งภูมิภาคและการก่อตัวของพันธมิตรระดับโลก 

อย่างมีพลวัต ตัวอย่างเช่น แค่ในละตินอเมริกาเพียงที่เดียวปัจจุบันนี้มี  

เครือข่ายการตรวจสอบซึ่งเชื่อมโยงกันจ�านวนนับไม่ถ้วนนับตั้งแต่ปี 

2007 

การเคลื่อนไหวทางสังคมและการสนับสนุนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม 

ความเท่าเทียมทางเพศทั้งในและผ่านสื่อ กลุ่มสิทธิสตรีได้สร้างความ 

ตระหนักถงึการแสดงภาพลษัณ์ทีเ่ลอืกปฏบิตั ิและการปฏบิตัต่ิอผูห้ญิงใน 

อตุสาหกรรมมานานหลายทศวรรษ ผลกัดันให้เกิดการเปลีย่นแปลงภายใน  

กรอบบรรทัดฐานหรือกฎหมายระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและ 

ระดับชาติ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรสื่อด้วยกัน  

เอง กลุ่มเหล่านี้ได้ใช้การวิจัยและการตรวจสอบในระดับโลก ระดับ 

ภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของ 

องค์กรสื่อ (ภาครัฐและเอกชน) อย่างสม�่าเสมอตามข้อผูกพันและ 

พันธกรณีที่ตกลงร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในด้านนี้ นอกจาก  

นี้ยังใช้ฐานความรู้ที่ก�าลังท�าการพัฒนาขึ้นเพื่อแสดงแนวปฏิบัติที่ดี  

และเพื่อสนับสนุนการพัฒนากรอบการท�างานเชิงบรรทัดฐานและ 

การน�าไปใช้ต่อไป

เครือข่ายคนท�างานด้านสื่อมืออาชีพที่ลงทุนเพื่อความเท่าเทียมกัน  

ทางเพศเป็นกลไกที่มีคุณค่าในการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง  

มักจะมีเครือข่ายของคนท�างานด้านสื่อ เช่น ในสหภาพแรงงานของ  

นักข่าวโดยผู้หญิงหรือคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 

สามารถเสนอพื้นที่ส�าหรับสื่อและกลุ่มต่าง ๆ ที่ท�างานเพื่อป้องกัน  

VAWG และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและสร้างความร่วมมือ

การก�าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายจะ  

ช่วยให้สามารถระบุตัวผู้มีบทบาทอื่น ๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับ  

งานป้องกันสื่อ VAWG ได้ นี่เป็นโอกาสส�าหรับความร่วมมือในการ  

เข้าหาพันธมิตรด้านสื่อ และสามารถเพิ่มความสนใจต่าง ๆ ส�าหรับ  

สื่อ เพื่อมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่กว้างขึ้น 

สมาคมวิทยุชุมชนโลก (AMARC) 

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชน โดยมีสมาชิกและผู้ร่วมงานเกือบ 4,000 คนใน 

150 ประเทศ AMARC มุ่งสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและวิทยุแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับหลักการของความเป็นน�้าหนึ่งใจ 

เดียวกันและความร่วมมือระหว่างประเทศ AMARC ยังเป็นเจ้าภาพจัดงาน Women’s International Network (AMARC-WIN) ซึ่งเป็น  

สมัชชาใหญ่ของนักสื่อสารผู้หญิงที่ท�างานเพื่อรับรองสิทธิของผู้หญิงในการสื่อสารผ่านและภายในการเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชน

ในปี 2015 AMARC ได้เข้าเป็นพันธมิตรกับ UN Women หลังจากปฏิญญาปักกิ่ง 20 ปี เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าหรือความถดถอยที่เกิดขึ้น 

ต่อความเท่าเทียมทางเพศ AMARC และ UN Women จัดท�าแคมเปญวิทยุระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับปักกิ่ง +20 ซีรีส์ออดิโอน�าเสนอ  

มุมมองเปรียบเทียบระหว่างปี 1995 ถึง 2015 จากที่ที่เราเคยอยู่ จนถึงที่ที่เราอยู่ในตอนนี้ โดยมีเรื่องราวจากผู้ผลิตที่เข้าร่วมทั่วโลก แคมเปญ 

นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มาจากแผนปฏิบัติการปักกิ่ง และเพื่อเน้นย�้าถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้หญิง 

นับตั้งแต่การประชุมที่ปักกิ่งเมื่อ 20 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากแผนปฏิบัติการปักกิ่ง และเน้นย�้าถึงสิ่งที่ 

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อผู้หญิงนับตั้งแต่การประชุมที่ปักกิ่งเมื่อ 20 ปีที่แล้วด้วย
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นอกเหนือจากองค์กรและกลุ่มประชาสังคมที่ท�างานโดยตรงกับ VAWG 

แล้ว ยังมีกลุ่มอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอีก ได้แก่ :

• กลุ่มประชาสังคมและ NGO รวมถึงกลุ่มที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเฉพาะ 

(เช่น ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในท้องถิ่น ผู้หญิงที่มีความพิการผู้หญิงที่ติด  

เชือ้เอชไอวี วยัรุน่ผูอ้พยพ ชนกลุม่น้อยทางชาติพนัธุห์รอืเช้ือชาต ิฯลฯ) 

และผู้จัดแคมเปญด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ NGO ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจจัด 

ตั้งอยู่แล้วและก�าลังรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน

• บรกิารแนวหน้า เช่น สขุภาพ ต�ารวจ หน่วยงานยติุธรรมหรอืผู้ให้บริการ  

สถานพักพิง

• นักเคลื่อนไหวหรือนักรณรงค์อิสระในท้องถิ่น

• กลุ่มสตรี

• เครือข่ายนักข่าวหญิง

• ผู้ผลิตสื่ออิสระ

• สหภาพแรงงานสื่อและ/หรือสมาคมสื่อออกอากาศ และสื่อสิ่งพิมพ์

• หน่วยงานก�ากับดูแลตนเองของสื่อ

• มหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมที่เน้นประเด็นเรื่องเพศหรือสื่อ

• ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ด้านสื่อ

อาจรวมกลุ่มโดยการเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อด�าเนินงานต่อเนื่องใน  

ระยะยาว หรืออาจเชิญพันธมิตรบางรายมาร่วมกันด�าเนินโครงการ  

เฉพาะ (เช่น แคมเปญ) ความแข็งแกร่งของเครือข่ายดังกล่าวอยู่ที่แนว  

ทางความร่วมมือตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งจะท�าให้มีโอกาสท�างานร่วมมากขึ้น  

สื่อมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกมากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายที่ท�างานเพื่อยุติ  

VAWG ควบคู่ไปกับกลุ่ม

AMARC น�าเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการใช้สื่อเสียง วิดีโอและสิ่งพิมพ์ วิธีด�าเนินการประเมิน ลิงค์ไปยังเครือข่ายสื่อในทุกภูมิภาค 

และพื้นที่ท�างานร่วมกันส�าหรับสมาชิก

หากต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโปรดดู : http://www.amarc.org/

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือกับ UN Women ได้ที่ : http://www.amarc.org/unwomen-home
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พันธมิตรระดับโลกว่าด้วยเรื่องเพศและสื่อได้เกิดขึ้นครั้งใหญ่  

ตั้งแต่ปี 2013 เพื่อจัดหาแพลตฟอร์มให้กลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วม  

อย่างมีแบบแผนเพื่อผลลัพธ์เฉพาะ พันธมิตรเหล่านี้เชื่อมโยง  

สมาชิกหลายร้อยคนจากหลากหลายประเทศ ท�าหน้าที่ต่าง ๆ  

รวมถึง : เป็นศูนย์กลางความรู้ที่ใช้ในการดึงข้อมูลและสาร 

สนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติการของสื่อและเนื้อหา เครื่องมือและ  

แนวทางภายในที่สามารถเป็นประโยชน์ส�าหรับการติดตาม  

การฝึกอบรมและการสนับสนุน มีการสร้างความสัมพันธ์และ  

การมีส่วนร่วมในกระบวนการระหว่างประเทศ (เช่น การ  

รายงานต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนหรือการมีส่วนร่วมในระดับที่  

ใหญ่ เช่น คณะกรรมาธิการสถานะสตรี) และด�าเนินการ 

สนับสนุนร่วมกัน เปิดให้เข้าถึงแนวทางปฏิบัติที่ก�าลังใช้อยู่อย่าง  

ทั่วถึงมากขึ้น

เครือข่ายเพื่อการครอบคลุมที่ดีขึ้น (ออสเตรเลีย)

ในออสเตรเลยีปี 2002 มกีารระดมทนุจากผูใ้จบุญและรฐับาลท้องถิน่เพ่ือเร่ิมด�าเนนิการแก้ปัญหาสือ่ท่ีไม่มจีติส�านกึด้านเพศในการรายงานประเด็น 

ความรนุแรงในครอบครวั ชดุเคร่ืองมอืส�าหรับสือ่เก่ียวกับวธีิรายงานความรุนแรงในครอบครัวได้รับการพัฒนาขึน้ โดยเช่ือว่าการฝึกอบรมให้กบัสือ่ 

เกีย่วกบัประเด็นน้ีจะช่วยให้สามารถจดัการกับปัญหาในการรายงานได้ และท�าให้ตระหนกัในทันทีว่าจ�าเป็นต้องใช้วธิกีารเชิงกลยทุธ์และการท�างาน 

ร่วมกันทีค่รอบคลมุมากข้ึนเพือ่จดัการกับปัญหาเหล่าน้ี รวมถึงการบบีเร่ืองเวลาในการรายงาน หรือความเช่ือท่ีว่า VAWG เป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่ใช่การ 

ละเมิดหรือเป็นผลมาจากวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย

กรอบยทุธศาสตร์ได้รบัการตีพมิพ์ในปี 2007 พร้อมฉบับปรับปรุงและเพ่ิมเติมในปี 2015 โดยได้รับการสนบัสนนุจากคณะกรรมการแต่ละภาคส่วน  

ด้านความรนุแรงในครอบครัว การข่มขืนและพนักงานบริการในชุมชน นกัข่าว นกัวชิาการ ต�ารวจและรัฐบาล  กรอบการท�างานดงักล่าวได้ระบถุงึ  

โครงการรเิร่ิมต่าง ๆ ของภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่กระตุ้นให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการรับรู้สือ่และความสามารถในการให้ข้อมลูเกีย่วกบั VAWG แก่ส่ือ   

โครงการริเร่ิมประกอบด้วงการสนบัสนนุและฝึกอบรมผูห้ญิงให้กล้าพูดกบัสือ่เกีย่วกับประสบการณ์ความรนุแรงของตนเอง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  

ภาคส่วนของ VAWG ให้ท�างานร่วมกับนกัข่าวและบรรณาธกิารในประเดน็นีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ การสร้างกจิกรรมทีน่่าสนใจเกีย่วกบั  

VAWG และสนับสนุนสือ่ให้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับประเดน็ทางเพศ และตรวจสอบว่ากระทบต่อการรายงานอย่างไร กรอบงานและโครงการริเริม่  

เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสร้าง “เรือ่งราว” ทีเ่ป็นหน่ึงเดียวกนัมากขึน้เกีย่วกับ VAWG ส�าหรับสือ่ข่าว และออสเตรเลียได้เปลีย่นแปลงรูปแบบการ  

รายงานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://dvvic.org.au/publications/working-with-news-and-social-media-toprevent-violence-against-

women-and-their-children-a-strategic-framework-for-victoria/
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พันธมิตรระดับโลก/ข้อตกลง/เครือข่าย

พันธมิตรสากลด้านสื่อและเพศ (GAMAG) : เปิดตัวในปี 2013 โดยยูเนสโกเป็นพันธมิตรอิสระที่ท�างานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  

ในและผ่านสื่อ วัตถุประสงค์ประกอบด้วย : เพื่อติดตามความเท่าเทียมทางเพศในระบบสื่อ โครงสร้างและเนื้อหา โดยการเสริมสร้างความ  

ร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดท�างานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก เพื่อ  

ติดตาม วางแผนและตรวจสอบการด�าเนินการตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการ “ผู้หญิงกับการวินิจฉัยสื่อ” และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

อย่างเป็นระบบ และเพื่อพัฒนาและจัดอันดับความส�าคัญของเพศและสื่อไว้ในอันดับต้น ๆ ของกรอบการระดมทุนของผู้บริจาค รัฐบาลและ  

หน่วยงานพัฒนา โดยมีองค์กรสื่อและบุคคลที่ท�างานด้านเพศและสื่อกว่า 700 คนเข้าร่วม เรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าร่วมได้ที่ : https://gamag. 

net/

พันธมิตรสากลว่าด้วยความร่วมมือด้านการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศ (GAPMIL) : เปิดตัวขึ้นในปี 2013 และเป็นเจ้าภาพโดยยูเนสโก 

ด�าเนินภารกิจส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีศักยภาพในการเข้าถึงสื่อและสารสนเทศ วัตถุประสงค์หลักคือ  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการผลักดันการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาซึ่งเน้นประเด็นส�าคัญ 9 ประ  

การ (การก�ากับดูแลความเป็นพลเมืองและเสรีภาพในการแสดงออก การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ส�าหรับประชาชนทุกคน การพัฒนาสื่อ ห้อง  

สมุด อินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการสารสนเทศอื่น ๆ การศึกษา การสอนและการเรียนรู้ ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจน  

การพูดคุยข้ามวัฒนธรรมและข้ามประเทศ ผู้หญิง เด็กและเยาวชน คนพิการและกลุ่มสังคมชายขอบอื่น ๆ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ธุรกิจ  

อุตสาหกรรม การจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเกษตรกรรม การท�าฟาร์ม การคุ้มครองสัตว์ป่า ป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยา-  

กรธรรมชาติ) และเพื่อให้สื่อและชุมชนกล้าพูดและพูดคุยด้วยเสียงที่เป็นหนึ่งเดียวกันในประเด็นส�าคัญบางประการ รวมถึงความจ�าเป็นในการ  

ก�าหนดนโยบาย และเพิ่มความละเอียดของกลยุทธ์ด้านการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อให้เป็นแนวคิดที่ผสมผสาน โดยการสร้างแพลตฟอร์ม  

ร่วมกันส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาคมต่าง ๆ ทั่วโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าร่วมโปรดไปที่ : http://www.unesco.org/

new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-alliance-forpartnerships-on-media-

and-information-literacy/  

สมาคมผู้หญิงในวิทยุและโทรทัศน์นานาชาต ิ(IAWRT) : เป็นองค์กรระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้หญิงที่ท�างานในสื่ออิเล็กทรอนิกส์และพันธมิตร  

ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามุมมองและค่านิยมของผู้หญิงเป็นส่วนส�าคัญของการผลิตรายการและเพื่อ  

เพิ่มอิทธิพลของผู้หญิงในสื่อโดย : ให้โอกาส แบ่งปันกลยุทธ์และสนับสนุนการพัฒนาผู้หญิงในการออกอากาศ โดยแบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพ  

และเทคนิค เปิดโอกาสเฉพาะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของโลก และน�าเสนอทักษะ  

วิชาชีพในการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นที่มุมมองเรื่องเพศในรายการ ประเด็นการพัฒนาและการจัดการ สมาคมจัดการประชุมระดับนานาชาติและ  

ระดับภูมิภาค การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพของสมาชิก มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องความคิดสร้างสรรค์  

ของผู้หญิงผู้ผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่โดดเด่น มอบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสื่อ และสนับสนุนการผลิต การฝึก 

อบรมและโครงการส�าหรับผู้หญิงในประเทศก�าลังพัฒนา ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ : https://www.iawrt.org/about

เครือข่ายการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศและการพูดคุยข้ามวัฒนธรรม (UNITWIN Cooperation) :  เปิดตัวขึ้นในปี 2011 โดยมียูเนสโก 

เป็นเจ้าภาพ เครือข่ายการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศและการพูดคุยข้ามวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย (MILID Network) เป็นเครือข่ายที่รวม  

เอามหาวิทยาลัยด้านการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศ (MIL) จากทั่วโลกมาไว้ด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการผลักดันการสร้างงานวิจัยที่  

สามารถพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับ MIL และการสนทนาข้ามวัฒนธรรมขึ้น ณ กุมภาพันธ์ 2019 มีมหาวิทยาลัยสมาชิกและมหาวิทยาลัยสมทบ  

40 แห่งจากทุกภูมิภาค
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เครือข่าย MILID ยืนหยัดอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศผ่านเลนส์ของ MIL มีการพัฒนาความรู้ร่วมกันกับเครือข่าย MILID  

องค์กรยูเนสโก ตลอดจนพันธมิตรในการพัฒนาและเผยแพร่ MILID Yearbook เป็นประจ�าทุกปีมาตั้งแต่ปี 2013 ในแต่ละปีจะมีการ  

กล่าวถึงมิติทางเพศของ MIL และการพูดคุยข้ามวัฒนธรรม หนึ่งในเป้าหมายส�าคัญของ MIL คือการเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเสมอ  

ภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในฉบับ “การรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศ : เสริมสร้างสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการเหยียดและ  

ความคลั่งไคล้” ประจ�าปี 2016 และฉบับ “การรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจ�าปี 2015 ส�าหรับข้อมูล  

เพิ่มเติมและเข้าร่วมโปรดไปที่ : https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy/gapmil/milidnetwork

พันธสัญญาก้าวไปสู่สื่อแห่งความเท่าเทียมทางเพศ (Step It Up for Gender Equality Media Compact) : เปิดตัวขึ้นในปี 2016  

โดย UN Women เป็นพันธมิตรขององค์กรสื่อที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิสตรีและประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ พันธสัญญาประกอบด้วย  

เน้นประเด็นสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศในบทความบทบรรณาธิการ ภาพและรายงานข่าว สร้างความมั่นใจในการผลิตเรื่องราว  

คุณภาพสูงโดยเน้นความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรี โดยให้มีอย่างน้อยสองครั้งต่อเดือน ตรวจสอบว่ามีการรวมผู้หญิงเป็นที่มาของ  

เรื่องราวที่สร้างขึ้นหรือไม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศในทุกแวดวงทั้งธุรกิจ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ใช้  

จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับเรื่องเพศในการรายงาน ให้แนวทางส�าหรับการรายงานที่มีความเปราะบางด้านเพศเมื่อจัดการปฐมนิเทศและการฝึก  

อบรมเจ้าหน้าที่ ใช้การตัดสินใจที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ เพื่อท�าให้เกิดความเท่าเทียมกันในห้องข่าว โดยสร้างความมั่นใจว่านักข่าวหญิงจะ  

ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานชาย ครอบคลุมทุกประเด็นตั้งแต่การเมืองไปจนถึงธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและเทคโนโลยี  

ไปพร้อม ๆ กับการสนับสนุนให้นักข่าวชายท�าข่าวครอบคลมุประเดน็ต่าง ๆ ท่ีครอบคลมุเร่ืองสทิธสิตรีและความเท่าเทียมทางเพศด้วยและจดัหา 

ที่ปรึกษาและค�าแนะน�าเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้แก่นักข่าวหญิง  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าร่วมได้ที่ : http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/media-compact

พันธมิตรไม่มองภาพเหมารวม (Unstereotype Alliance) : จัดขึ้นโดย UN Women และรวบรวมพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพระดับโลกจาก  

ผู้น�าในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 รายที่มีเป้าหมายร่วมกันในการขจัดอคติทางเพศและภาพเหมารวมทางเพศที่เป็นอันตรายในโฆษณา มีการ  

พัฒนามาตรฐานและเครื่องมือใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงรูปแบบการโฆษณาและไม่ให้มีภาพเหมารวม วัดการเปลี่ยนแปลง  

สนับสนุนการวิจัยเครื่องมือและความรู้เกี่ยวกับวิธีการด�าเนินการนี้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนกล้าที่จะปฏิเสธภาพเหมารวมที่เป็น  

อันตรายโดยใช้การสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มพันธมิตรมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงทุกกลุ่ม (ทุกเชื้อชาติ  

ชนชั้น อายุ ความสามารถ ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศวิถี ภาษา การศึกษา ฯลฯ) และจัดการปัญหาผู้ชายเป็นใหญ่ที่เป็นอันตราย เพื่อช่วยสร้าง  

โลกที่เท่าเทียมกันทางเพศ การต่อต้านภาพเหมารวมที่เป็นอันตรายและการส่งเสริมการเป็นตัวแทนของผู้หญิงและเด็กหญิงในเชิงบวกเท่า  

เทียมกับผู้ชายหรือเด็กชายเป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม บรรทัดฐานทางสังคมไม่เพียงแต่ก�าหนดรูปแบบการรับรู้เท่านั้น  

แต่ยังก�าหนดรูปแบบการกระท�าด้วย  

http://www.unstereotypealliance.org/en

โครงการจับคู่และสร้างเครือข่ายด้านเพศ สื่อและ ICT (UniTWIN) : เครือข่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมการวิจัยและการ  

พัฒนารายการที่อยู่ในสาขาศักยภาพของยูเนสโก โดยการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิชาการด้านเพศ  

สื่อและ ICT เครือข่ายท�าการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อ  

ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในและผ่านสื่อในระดับโลกโดยใช้การวิจัย การให้ความรู้และการสนับสนุนการ  

ฝึกอบรมและการวิจัยเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) ด�าเนินงานเพื่อกระตุ้นและแสดงผลงานทางวิชาการที่เฉพาะ  

เจาะจงเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขยายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกแพลตฟอร์มสื่อ เครือข่ายประกอบด้วยสถาบันจากทั่วภูมิภาค  

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่ : http://www.unitwin.net/



คูม่อืในการแกไ้ขปัญหาความรนุแรง

ต่อผูห้ญงิในสือ่และโดยสือ่ 32

4.5 รางวัลและการเป็นที่ยอมรับ

รางวัลด้านสื่อเป็นเวทีสาธารณะเพื่อการยอมรับถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี  

และเพื่อยกย่องผู้ที่ยึดมั่นในความเสมอภาคทางเพศภายในองค์กร ตลอด  

จนคอนเทนท์สื่อและโครงการริเริ่มต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถเป็น  

แรงจูงใจในการกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ  

เพศและสื่อที่มีต่อผู้ชมในวงกว้าง ท�าให้ผู้ชมเข้าถึงหรือติดตามสื่อที่ดีมาก 

ขึ้น และเอื้อประโยชน์ด้านการสร้างพันธมิตรและเครือข่าย รางวัลด้าน  

สื่อนี้เป็นรางวัลด้านความเท่าเทียมทางเพศในวงกว้างและด้านความ 

รุนแรงต่อผู้หญิงในวงเฉพาะ สามารถพบเห็นได้ในระดับประเทศ ระดับ  

ภูมิภาคและระดับโลก บางเวทีอาจจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่กิจกรรมที่จัด  

ขึน้เป็นประจ�า (เช่น ทกุปีหรอืทกุ 2 ปี) จะมอีทิธพิลต่อการปฏบิตัขิองสือ่  

ได้ดีกว่า รางวัลด้านสื่อมีทั้งระดับใหญ่มากไปจนถึงระดับท้องถิ่น 

ตัวอย่างรางวัลด้านสื่อ

มหกรรมงานโฆษณาระดับโลก Cannes Lions Festival of Creativity : หรือที่รู้จักกันดีในนาม “รางวัลออสการ์” ของการโฆษณาได้  

ให้เกณฑ์การตัดออกแก่คณะกรรมการแต่ละคนพิจารณาเมื่อตัดสินผลงานที่ส่งเข้าร่วมเทศกาล นับตั้งแต่ปี 2019 คณะกรรมการจะได้รับ  

การกระตุ้นให้ไตร่ตรองถึงการบรรจุภาพเหมารวมที่เป็นอันตรายไว้ในโฆษณาตามแนวทางการตัดสินที่น�ามาใช้ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา  

แนวทางดังกล่าวนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อคอนเทนต์ทุกประเภท และส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับความส�าคัญของการสะท้อนความเท่าเทียม  

ทางเพศ เป็นเกณฑ์ด้านคุณภาพส�าหรับคณะกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ Cannes Lions ยังได้เปิดตัว Glass Lion : The Lion for Change;  

รางวัลซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะด้านผลงานที่ต่อต้านอคติทางเพศและท�าลายภาพลักษณ์ของผู้ชายและผู้หญิงซึ่งมีรากฐานมาจากข้อความ  

ทางการตลาด เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานของเทศกาลนี้ว่าการตลาดเป็นตัวก�าหนดวัฒนธรรมอย่างมาก และการเปิดตัวรางวัลนี้  

เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อแนวปฏิบัติด้านการสื่อสาร

รางวัล #SeeHer Award ส�าหรับการวางภาพลักษณ์ตัวละครหญิงที่แข็งแกร่งและซับซ้อนในงาน Critics' Choice Awards เป็นรางวัล  

ยกย่องผู้หญิงที่ควรค่าส�าหรับรางวัลนี้ จัดขึ้นโดยการเคลื่อนไหว #SeeHer โดยสมาคมนักโฆษณาแห่งชาติ Association of National  

Advertisers โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนอย่างเหมาะสมในสื่อภายจนถึงปี 2020  

https://seeher.com/

รางวัลสื่อที่มุ่งขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (ออสเตรเลีย) : เป็นรางวัลเพื่อยกย่องนักข่าวที่มีความเป็นเลิศในการน�าเสนอข่าวความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงและยกย่องการมีส่วนร่วมของสื่อในการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง  

http://www.evas.org.au/index.php/what-are-the-evas/ about-the-evas-media-awards

รางวัลสื่อที่มีจิตส�านึกในเรื่องเพศ Laadli (อินเดีย) : เปิดตัวในปี 2007 โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA ภายหลังได้กลายเป็นรางวัล 

ยกย่องและเชิดชูความพยายามของผู้ที่อยู่ในงานสื่อและการโฆษณาที่เน้นย�้าถึงปัญหาเรื่องเพศในอินเดีย  

http://populationfirst.org/Laadli%20Media%20and%20Advertising%20Awards/M__18

รางวัลสื่อยอดเยี่ยมประจ�าปีด้านการรายงานเกี่ยวกับเอชไอวีและความรุนแรงตามเพศ (ปาปัวนิวกินี) : UN Women และ UNAIDS ให้การ  

สนับสนุนรางวัลสื่อในปาปัวนิวกินีเพื่อยกย่องสื่อสารมวลชนที่มีความเป็นเลิศด้านการน�าเสนอเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์และ VAWG และการ  

เชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเด็น รางวัลนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2015 และสนับสนุนไปถึงการสืบเสาะคุณภาพสูงและวารสารศาสตร์ภาพถ่ายด้วย  

ผู้ได้รับรางวัลในปี 2016 เป็นผู้ที่ท�าเรื่องราวผู้หญิงข้ามเพศที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมหลังจากถูกกล่าวหาว่าเล่นไสยศาสตร์ 

ข่าว การประกวดได้รับการเผยแพร่เป็นวงกว้าง ท�าให้ผู้เข้าประกวดและผู้ได้รับรางวัลสามารถมีผู้ติดตามอ่านและชมเพิ่มมากขึ้น  

http://asiapacific.unwomen.org/th/news-and-events/stories/2016/12/writing-for-change
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รางวัลสื่อที่ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (สหราชอาณาจักร) : มุ่งมั่นที่จะเชิดชูการรายงานที่เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ  

ผู้หญิงและเด็กหญิงในข่าวประเภทสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์และออนไลน์ ภาพ ความคิดเห็นและสารคดี ซึ่งรายงานโดยอธิบายว่าการละเมิด  

เกิดขึ้นอย่างไรและเพราะอะไร โดยเคารพสิทธิ์ของผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตและกลายเป็นประเด็นอภิปรายสาธารณะ  

http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/campaign/ending-violence-against-women-and-girls-media-awards/

รางวัล GEM-TECH (ระดับโลก) : เปิดตัวในปี 2014 โดย UN Women และ ITU รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นของ 

ผู้หญิงและผู้ชายในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 

https://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/default.aspx

นอกเหนือจากรางวัลสื่อที่จัดขึ้นแล้วยังมีการให้ความเห็นเชิงบวก 

หรือกด “like” เพื่อยกย่องและแสดงการสนับสนุนการมีจิตส�านึก 

ของสื่อทางสัมคมออนไลน์ต่อเรื่องเพศ และมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง 

กับความรุนแรงต่อผู้หญิง ซึ่งรวมถึง : 

• การตั้งชื่อและ “ติดแท็ก” และแชร์สื่อดี ๆ ออกไป

• แสดงความชมเชยไปยังผู้ผลิตเมื่อมีการรายงานใน  

ลักษณะที่ใส่ใจในเพศสภาพ ไม่ว่าจะเป็นรายชิ้นและ/  

หรือประจ�าสิ้นเดือนหรือสิ้นปีเพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้น  

การสนทนาแบบประจ�า

• คอมเมนท์เชิงบวกหรือกด “ไลก์” ในโซเชียลมีเดีย

• ส่งหนังสือตอบกลับหรืออีเมลถึงผู้ผลิต

• โพสต์บนเว็บบอร์ดหรือเพจชุมชน
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5. แนวทางการส่งเสรมิสถาบนัในเชิงบวก
องค์กรสื่อในฐานะหน่วยงานหรือสถาบัน สามารถมีส่วนร่วมอย่างมากต่อความเสมอภาคทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่  

ใช้ความรุนแรง โดยจัดการกับโครงสร้างภายในการด�าเนินงานและแนวปฏิบัติที่ยึดมั่น สะท้อนและส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้ ซึ่งจะ  

ก่อให้เกิดการสร้างขีดความสามารถภายในองค์กรผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ พบว่าหากมีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นภายในองค์กร  

สื่อ เนื้อหาของสื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับผู้หญิงที่สมดุลและหลากหลายมากขึ้น (European Parliament, 2018)  

ซึ่งองค์กรที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นจะบรรลุทั้งด้านสิทธิของตนเอง และยังเป็นแนวทางส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อคอนเทนต์  

ในด้านการก�าหนดบรรทัดฐานทางสังคม อคติและภาพเหมารวมอีกด้วย 

การเสริมสร้างขีดความสามารถต้องใช้แนวทาง “ทั้งองค์กร” ที่ค�านึงถึง  

ความเท่าเทียมทางเพศและการไม่เลือกปฏิบัติที่ทั่วถึงทั้งระบบ โครง  

สร้าง บุคลากรและคอนเทนต์ขององค์กรสื่อ น�ามาซึ่งการประเมินด้าน  

เพศหรือการตรวจสอบขององค์กร การพัฒนาและ/หรือการแก้ไข 

นโยบายและมาตรฐาน สร้างความมั่นใจในความเท่าเทียมกันทางเพศใน  

กลไกการจัดหาบุคลากรและการตัดสินใจ การฝึกอบรมบุคลากรด้านสื่อ  

อย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคง  

ของนักข่าวผู้หญิงและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก  

การถูกโจมตีเนื่องจากการท้าทายบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ  

เพศ อัตลักษณ์และพลวัตของอ�านาจ ในการนี้ วิสัยทัศน์ในระยะยาว  

และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

5.1 การร่างแผนและการประเมิน

ขั้นตอนเบื้องต้นในการท�างานกับสื่อคือการร่างแผนสื่อต่าง ๆ (สถาบัน  

และสิ่งที่เผยแพร่ออกไป) ที่มีอยู่ การท�าแผนจะช่วยในการแยกแยะช่อง  

ทางต่างๆ (เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ และอื่น ๆ) ที่มีอยู่ การ  

รับและการเข้าถึงช่องทางนั้น ๆ โดยกลุ่มประชากรต่าง ๆ ปรัชญาหรือ  

แนวทางการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของคอนเทนต์ที่สร้างและเผยแพร่  

หน้าที่และโครงสร้างขององค์กร (เช่น หนังสือพิมพ์แห่งชาติหรือตัว  

กลางทางอินเทอร์เน็ต) กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรอบการก�ากับ  

ดูแลส�าหรับภาครัฐและเอกชน) และระดับความเป็นผู้น�าที่มีอยู่ และ  

ความมุ่งมั่นต่อความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กร การท�าแผนจะช่วย  

ให้แยกแยะได้ว่าควรเป็นพันธมิตรกับสื่อใด และเพื่อวัตถุประสงค์อัน  

ได้แก่ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน การรวมตัวของเครือข่าย  

การรณรงค์เพื่อผลลัพธ์เฉพาะ (เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือ  

นโยบาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรทัด  

ฐานทางสังคม ฯลฯ) องค์กรสื่อเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์กร  

จะต้องได้รับการประเมินหรือตรวจสอบภายในด้านเพศสภาพอย่าง 

ละเอียด การตรวจสอบจะดูจุดแข็ง ช่องโหว่ ปัญหาและโอกาสที่มีอยู่ทั่ว  

องค์กร ซึ่งอยู่ในนโยบาย ระบบและการปฏิบัติ ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้จะมี  

บทบาทเป็นพื้นฐานอ้างอิงที่เน้นโครงสร้างการท�างานและแนวปฏิบัติ  

เชิงบวก ตลอดจนช่องโหว่และด้านที่ต้องการการปรับปรุง ซึ่งสามารถ  

ติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา (European Institute for Gender 

Equality Gender Audit) research/gender-in-media-education-

audit/
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เครื่องมือในการตรวจประเมินหรือวิเคราะห์ทางเพศ :

      หลักการเสริมอ�านาจของผู้หญิง GAPS เครื่องมือวิเคราะห์ : 

https://weps-gapanalysis.org/AnalysisTool -  

https://weps-Gapanalysis.org/

      คู่มอืทีใ่ช้ในการตรวจสอบด้านเพศ : วธิกีารตรวจสอบเพศแบบมี  

ส่วนร่วมของ ILO (ฉบับที่ 2) : http://www.ilo.org/gender/

Informationresources/WCMS_187411/lang-th/index.

htm

      คูม่อืการตรวจสอบด้านเพศ เครือ่งมอืส�าหรบัการประเมนิตนเอง 

และการเปลีย่นแปลงขององค์กร : https://www.

interactionorg/sites/default/files/Gender%20Audit%20

Handbook%202010%20Copy.pdf

      ตัวชี้วัดจิตส�านึกด้านเพศส�าหรับสื่อ (GSIM) ของยูเนสโก :  

http://www.unesco.org/new/en/communication-

and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/

gender-sensitive-indicators-for-media-framework-

of-indicators-to-gauge-gen dersensitivity-in-media-

operations-and-content/

เพศในการตรวจสอบสื่อเพื่อการศึกษา (แอฟริกาใต้)

เครือข่ายทางเพศเพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรม Gender Links for Equality and Justice เป็น NGO ที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้และเป็น 

สมาชิกผู้ก่อตั้งพันธมิตรสากลด้านสื่อและเพศ Global Alliance for Media and Gender, ยูเนสโก องค์กรได้ท�าการวิจัยต่าง ๆ ส�าหรับ  

โครงการกระตุ้นใน 14 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้ โดยประเมินความก้าวหน้าของเพศในสื่อ มีการจัดท�ารายงานหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ  

เนื้อหาเรื่องเพศในสื่อ การจ้างงานผู้หญิง และการรู้จักใช้สื่อส�าหรับเพศของตน องค์กรยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถ  

การรู้รู้จักใช้สื่อและการสร้างเครือข่าย ซึ่งในปี 2010 องค์กรได้ด�าเนินการตรวจสอบสื่อในรายการเพื่อการศึกษา เพื่อท�าความเข้าใจว่าเพศมี  

กระแสเป็นอย่างไรในการศึกษาและฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์และสื่อ ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเพศและสื่อใน  

13 ประเทศ เพื่อท�างานร่วมกับสภาท้องถิ่น 100 แห่งเพื่อบูรณาการด้านเพศ โดยใช้นโยบายการสร้างขีดความสามารถและการติดตามและ  

ประเมินผล เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการท�างานและคอนเทนต์และแนวปฏิบัติ สถาบันสื่อได้รับการสนับสนุนให้ใส่เรื่องเพศเป็นกระแสหลัก  

ในหลักสูตร และท�าการวิจัยเรื่องเพศและสื่อด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพศและสื่อ : http://genderlinks.org.za/what-we-do/media/research/

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพศและการตรวจสอบสื่อ :  

http://genderlinks.org.za/what-we-do/media/research/gender-in-media-education-audit/
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5.2 ความเท่าเทียมกันทางเพศ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (1979) ก�าหนดให ้

ประเทศสมาชกิ “ด�าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพือ่ขจัดการเลอืกปฏบิติัต่อ  

ผู้หญิงในด้านการจ้างงาน เพื่อรับรองสิทธิที่เท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของ  

ความเท่าเทียมกันของชายและหญิง” (CEDAW ข้อ 11) การประชุม  

สหประชาชาติว่าด้วยสตรีครั้งที่ 4 (1995) ท�าให้ตระหนักถึงการที่ผู้หญิง  

ที่อยู่ในอ�านาจและมีอ�านาจตัดสินใจว่าเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการเพิ่มขีด  

ความสามารถของผู้หญิง และเป็นประเด็นที่ส�าคัญ “เพื่อเพิ่มการมีส่วน  

ร่วมและการเข้าถึงของผู้หญิงในการแสดงออกและการตัดสินใจในและ  

ผ่านสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ” (แผนปฏิบัติการปักกิ่ง) แม้  

ว่าในโครงสร้างการรับบุคลากรและหน่วยงานตัดสินใจขององค์กรสื่อจะ  

บรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศ (ชายและหญิงจ�านวนเท่า ๆ กัน) แล้ว  

แต่ร้อยละ 30 แสดงให้เห็นมวลวิกฤติด้านอิทธิพล

เมื่อมีการติดตามการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในสื่อ พบว่าความคืบหน้าจะ  

ต�่ามาก ตัวอย่างเช่น การติดตามการท�างานของผู้หญิงในฐานะผู้สื่อข่าว  

และผู้รายงานข่าวในสื่อทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าเพียงเล็ก  

น้อยหรือแทบไม่มีเลยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เรื่องการรายงานข่าวของ  

ผู้หญิงในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุมีจ�านวนคงที่อยู่ที่ 37% (โครง  

การตดิตามการท�างานของสือ่สากล Global Media Monitoring Project, 

2015) จากการส�ารวจบรษิทัสือ่กว่า 500 แห่งทัว่โลกพบว่าผูห้ญิง  

ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพียง 27% (มูลนิธิสื่อสตรีนานาชาติ  

International Women’s Media Foundation, 2011) ตวัเลขของบริษัท  

ICT ยิ่งต�่า โดยมีผู้หญิงเพียง 11% ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย  

ข้อมูล และมีเจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงน้อยกว่า 20% ในบริษัทเทคโนโลยี  

และโซเชียลมีเดียชั้นน�าบางแห่ง (ISC และ WEF, 2016) เครือข่ายภาพ  

และเสียงของผู้หญิงแห่งยุโรป European Wo men’s Audiovisual  

Network พบว่าแม้ว่ามีผู้หญิงที่เป็นผู้ก�ากับเกือบครึ่งหนึ่งจบการศึกษา  

สาขาภาพยนตร์ แต่สัดส่วนโดยรวมของผู้ก�ากับหญิงที่ท�างานใน 

อุตสาหกรรมนี้มีไม่ถึง 1 ใน 4 (European Parliament, 2018) สถาบัน  

Gee na Davis ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงในสื่อบันเทิงมากมาย  

ผลการวิจัย บางส่วนจากการศึกษาที่ด�าเนินมาตั้งแต่ปี 2010 ได้แก่ 

(Geena Davis Institute) :

• ในบรรดาภาพยนตร์ที่ท�ารายได้สูงสุดมีเพียง 17% เท่านั้นที่ตัวเอก  

เป็นผู้หญิง

• ตัวละครชายปรากฏบนจอเป็น 2 เท่าของตัวละครหญิง

• ตัวละครชายพูดถี่กว่าตัวละครหญิงถึง 2 เท่าในภาพยนตร์บ็อกซ์  

ออฟฟิศชั้นน�า

• ตัวละครชายครองส่วนแบ่งการพูดในรายการเด็กเกือบ 3 ใน 4 และ 

83% ของผู้ให้เสียงภาพยนตร์และรายการทีวีเป็นผู้ชาย

• ในภาพยนตร์มีผู้ก�ากับเพียง 7% นักเขียน 13% และโปรดิวเซอร์ 

20% เป็นผู้หญิง (ส�าหรับภาพยนตร์และทีวี)

• งานวจิยัทีจ่ดัท�าโดย Free the Bid ซึง่เป็นสมาพนัธ์นกัครีเอทฟีรุน่ใหม่  

(Young Creative Council) และมีการเคลื่อนไหว 3% พบว่าใน 

โฆษณาโดยเฉพาะอุตสาหกรรม :

o ในปี 2008 ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของโลกเพียง 3.6% เป็นผู้หญิง 

และเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 11% ในปี 2016

o มีผู้หญิงเพียง 11.6% ในอุตสาหกรรมครีเอทีฟ โดยเป็น 

นักเขียนค�าโฆษณาและ 9.6% เป็นผู้ก�ากับศิลป์

o ผู้ก�ากับภาพยนตร์น้อยกว่า 7% เป็นผู้หญิงและมีเพียง 9%  

ของภาพยนตร์โฆษณาที่ก�ากับโดยผู้หญิง

o 70% ของครีเอทีฟหญิงกล่าวว่าไม่เคยท�างานกับครีเอทีฟ 

ไดเรกเตอร์หญิงหรือผู้อ�านวยการฝ่ายครีเอทีฟหญิง

o 70% ของครีเอทีฟโฆษณาหญิงที่มีอายุน้อยท�างานในแผนก  

ที่มีเพศชาย 75%

o 60% ของพนักงานหญิงกล่าวว่ารู้สึกว่างานโฆษณาเป็น 

อาชีพที่ไม่เอื้อต่อผู้หญิง

การเพิม่การมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในภาคการสือ่สารต้องให้ความส�าคญักบั  

กระบวนการสรรหาโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ที่  

เสียเปรียบในสังคม ให้โควต้า ให้เงินเดือนที่พึงประสงค์ (ซึ่งสะท้อนถึง  

การจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันส�าหรับแบบเดียวกัน) และผลประโยชน์ และ  

การวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อจัดการกับอคติที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและ  

การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ชายและผู้หญิงที่มีทักษะ 

เท่าเทยีมกนั การจ้างงานพนกังานหญงิอย่างต่อเนือ่งน�าไปสูโ่อกาสในการ  

พัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ การติดตามการท�างาน การช่วยฝึก  
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และสนับสนุนการเลื่อนต�าแหน่งของผู้หญิง การเคารพต่อการตัดสินใจ  

การน�าเข้าข้อมูล การมีส่วนร่วมและรูปแบบความเป็นผู้น�าของผู้หญิง  

การจัดตารางการท�างานที่ยืดหยุ่นและนโยบายการลาของผู้ปกครองทั้ง  

พ่อและแม่ที่ตอบสนองปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสร้างความ 

รับผิดชอบที่ไม่สมดุลแก่ผู้หญิงในการดูแลลูกและเอื้อให้ผู้ชายมีส่วนร่วม  

มากขึ้นในเรื่องนี้ และการรับรู้ถึงธรรมชาติ การเอาผิดและการเยียวยาที่  

เหมาะสมส�าหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการรับผิดชอบของผู้ที ่

กระท�าผิด (McKinsey, 2015)

องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการบรรลุความสมดุลทางเพศระหว่างผู้มี

อ�านาจตัดสินใจภายในองค์กรสื่อ ได้แก่ (UNESCO, 2012) :

• สัดส่วนของผู้หญงิในการเป็นเจ้าของ การบรหิารธรุกิจและต�าแหน่ง  

คณะกรรมการ

• สัดส่วนของผู้หญงิทีด่�ารงต�าแหน่งผูน้�าในสือ่ (หวัหน้าบรรณาธกิาร  

บรรณาธิการ หวัหน้าแผนก หวัหน้าทมี)

• การทบทวนและรายงานวัฏจักรการด�าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความ  

สมดุลระหว่างเพศในระดับการตัดสินใจ

• นโยบายโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ พร้อมเกณฑ์การด�าเนนิ  

งาน เป้าหมายระยะยาวและกลไกการตรวจสอบที่ครอบคลุม

• นโยบายโอกาสที่เท่าเทียมกันซึ่งพัฒนาขึ้นภายในส�านักสื่อในลักษณะ  

ความร่วมมือและได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่รัฐ

หลักการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

หลักการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงที่ก�าหนดโดย UN Women และ UN Global Compact มีชุดค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้  

ภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในที่ท�างาน ตลาดและชุมชน การเพิ่มความเปิดกว้างและการมี  

ส่วนร่วม ตลอดทั้งนโยบายและการด�าเนินงานขององค์กรต้องใช้เทคนิค เครื่องมือและการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลจริง หลักการเพิ่มขีดความ  

สามารถของผู้หญิงซึ่งสร้างขึ้นโดยกระบวนการหารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศหลายฝ่ายได้สร้าง “เลนส์มองเพศ” ขึ้นซึ่ง  

ธุรกิจสามารถวิเคราะห์โครงการริเริ่ม เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวในปัจจุบัน หลักการดังกล่าวได้ข้อมูลมาจากแนว  

ทางปฏิบัติทางธุรกิจจริง หลักการนี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปรับแต่งนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีอยู่ หรือก�าหนดสิ่งใหม่ ๆ ที่จ�าเป็น เพื่อ  

เพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง

หลักการ :

• สร้างความเป็นผู้น�าระดับสูงขององค์กรเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

• ปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายทุกคนอย่างเป็นธรรมในที่ท�างาน - เคารพและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ

• ดูแลสุขภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งหญิงและชาย

• ส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพส�าหรับผู้หญิง

• ด�าเนินการพัฒนาองค์กร ห่วงโซ่อุปทานและแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง

• ส่งเสริมความเท่าเทียมกันผ่านการริเริ่มของชุมชนและการสนับสนุน 

• วัดผลและรายงานความคืบหน้าว่าด้วยการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศต่อสาธารณะ

      ดูเว็บท่าหลักด้านการเสริมพลังผู้หญิงและทรัพยากรได้ที่ : http://www.empowerwomen.org/WEPS. 
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• มาตรการหรือนโยบายที่น�ามาใช้เพื่อขจัดปัญหาโดยรวมเพื่อให้เกิด 

โอกาสที่เท่าเทียมกันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของผู้หญิง  

(เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กของบริษัท การจ้างงานพาร์ทไทม์  

เกณฑ์เดียวกันใน การคัดเลือกซึ่งมีความโปร่งใสในระดับบริหาร ฯลฯ)

• งบประมาณเฉพาะเพื่อสนับสนุนนโยบายโอกาสที่เท่าเทียมกันอย่าง  

ครอบคลุม

• การมีระบบโควต้าให้ตัวแทนของผู้หญิงในการตัดสินใจ

• การยืนยันสิทธิ์และคณะกรรมการยืนยันสิทธิ์เพื่อเพิ่มการมีตัวตนของ  

ผู้หญิงในสื่อในทุกระดับของโครงสร้างองค์กร

• การประกาศการแบ่งงานต้องท�าด้วยวิธีการที่โปร่งใสเพื่อให้ทุกคนในที่  

ท�างานสามารถเข้าถึงได้

• การประชาสัมพันธ์นโยบายเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างเพศในการ 

ตัดสินใจ

• ความพยายามในการประเมินการรับรู้นโยบายโอกาสที่เท่าเทียมกัน

• การรายงานผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินนโยบาย

โอกาสที่เท่าเทียมกัน

ที่มา :

      ตัวบ่งชี้ความเปราะบางทางเพศส�าหรับสื่อของยูเนสโก 

Gender Sensitive Indicators for Media Guide : https://

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217831 

      ความเท่าเทียมทางเพศในสื่อ : https://en.unesco.org/

themes/media-diversity-and-gender-equality

      การพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมสื่อ : 

https://www.agemi-eu.org/ 

5.3 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณ

นโยบาย จรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการ  

ชี้น�าแนวปฏิบัติภายในองค์กรสื่อ สื่อก�าหนดความคาดหวังในการด�าเนิน  

งานและจรรยาบรรณส�าหรับพนักงาน และการมีส่วนร่วมด้านการท�า  

งาน “จรรยาบรรณของสื่อที่เน้นเรื่องเพศสามารถสร้างแนวทางปฏิบัติที่  

แตกต่างออกไป ซึ่งตระหนักถึงและตอบสนองต่อข้อกังวลเรื่องเพศได้  

เครื่องมือนี้เป็นก้าวแรกสู่การประกอบวิชาชีพด้วยมุมมองด้านจริยธรรม  

ทางเพศ” (WACC และ IFJ, 2012) แม้ว่านโยบายบางอย่างอาจเป็นเรื่อง 

ธรรมดา เช่น นโยบายด้านการเผยแพร่และบรรณาธิการที่ครอบคลุม  

เรื่องเพศและความรุนแรงตามเพศ แต่นโยบายอื่น ๆ เป็นนโยบายที่เพิ่ง  

ปรากฏขึ้น จากการส�ารวจทั่วโลกโดยสมาพันธ์นักข่าวนานาชาติ พบว่า  

มีสถานที่ท�างานเพียง 26% เท่านั้นที่มีนโยบายครอบคลุมความรุนแรง  

ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ (IFJ)

การวิจัยทั่วโลกพบว่านโยบายเกี่ยวกับเพศส�าหรับสื่อมีอยู่ในหลาย 

ประเทศในระดับ “อุตสาหกรรมมหภาค” หรือ “ระดับสมาคม” แต่สิ่งนี้  

ไม่ได้น�ามาใช้เป็นจรรยาบรรณแนวทางปฏิบัติในระดับผู้ปฏิบัติงาน  

งานวิจัยเดียวกันพบว่า ที่ที่มีกฎระเบียบ ยังขาดกลไกในการปฏิบัติตาม  

เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้และไม่มีการไล่เบี้ยเอาผิด (เช่น การปรับปรุง  

หรือด�าเนินการแก้ไข) (WACC และ IFJ, 2012) การค้นพบนี้บ่งชี้ว่า  

นอกเหนือจากการมีนโยบายที่รัดกุมแล้ว สิ่งส�าคัญคือจ�าเป็นต้องใช ้

กลยุทธ์เสริม (เช่น กลไกการฝึกอบรมและการรับผิดชอบ) ด้วย เพื่อให้  

แน่ใจว่ามีการน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

นโยบายการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงใน 

ครอบครัว

นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดและความรุนแรงจะต้องสอดคล้องด้าน  

เพศและอยู่ในโลกแห่งการท�างานจริงต้องอาศัยการคิดที่เกินจากสถานที่  

ท่ีท�างานเพียงช่ัวครู่ไปจนถงึ “พ้ืนท่ี” ต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัท่ีท�างาน เช่น  

งานนอกสถานที่และงานสังคม การเดินทางไปและกลับจากที่ท�างาน  

และการสื่อสารแลกเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (เช่น คอมพิวเตอร์และ 

โทรศัพท์มือถือ) นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจไปถึงความรุนแรงใน 

รูปแบบอืน่ ๆ (เช่น ความรุนแรงระหว่างสามีภรรยา/ความรุนแรงในความ 

สมัพันธ์ใกล้ชิด/ความรุนแรงในครอบครัว) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพนกังาน  

และกระทบต่อการท�างาน นโยบายต้องเข้าใจธรรมชาติของความรุนแรง  

ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง เพื่อให้เกิดการป้องกันและตอบสนองเพื่อจัดการกับ  



คูม่อืในการแกไ้ขปัญหาความรนุแรง

ต่อผูห้ญงิในสือ่และโดยสือ่ 39

พลวัตของอ�านาจและความไม่สมดุลที่เอื้อให้เกิดความรุนแรงขึ้น และยัง  

ต้องสะท้อนสังคมและองค์ประกอบของพนักงาน โดยตระหนักว่าผู้หญิง  

โดยเฉพาะผู้หญิงที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติหลายรูปแบบตามอัตลักษณ์  

ของพวกเขา (เช่น ผูห้ญิงกลุม่ LBTI ผูห้ญิงอพยพ ผูห้ญิงจากชนกลุม่น้อย  

ทางชาติพันธุ์และเชื้อชาติ ฯลฯ) จะได้รับประสบการณ์ความรุนแรงและ  

การล่วงละเมิดต่างกัน จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาและการปฏิบัติเป็น  

พิเศษส�าหรับบุคลากรที่ได้รับการว่าจ้างในรูปแบบผู้รับเหมาหรือ 

ฟรีแลนซ์ที่เพิ่มขึ้น และผู้ที่อาจไม่ได้ถูกมองว่าเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  

เนื่องจากบุคคลเหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ

นโยบายการล่วงละเมิดทางเพศควรครอบคลุมไปถึง :

• การประกาศนโยบายที่แสดงความไม่อดทนต่อการล่วงละเมิดและ 

การเหยียด

• ค�าจ�ากัดความที่ชัดเจนและครอบคลุมว่าด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประ  

สงค์ ซึ่งครอบคลุมทั้งในรูปแบบค�าพูดหรือไม่ใช่ค�าพูด ตลอดจนการ 

ตอบสนองทางกาย

• ตัวอย่างพฤติกรรมต้องห้าม

• มาตรการป้องกัน รวมถึงความรบัผิดชอบของผู้น�าและการมส่ีวนร่วม/ 

การฝึกอบรมเก่ียวกับเพศ การเลอืกปฏบัิติ การคุกคามและความรุนแรง

• การระบุรายละเอียดของการรายงาน (เช่น การรักษาความลับ การ  

ป้องกันการแก้แค้นเอาคืน) และข้ันตอนการร้องเรยีน  

(เช่น เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)

• กลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายนอกของประเทศ

• การลงโทษและมาตรการทางวินัยที่สามารถเรียกร้องจากผู้กระท�าผิด  

ได้

• ความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิตโดยองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ค�าอธิบายว่านโยบายจะด�าเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขอย่างไร และ

• ลงิก์ไปยงันโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น การเอาคนื การพาออกไปจาก 

ครอบครัว ฯลฯ) และเอกสารสนับสนุน

นโยบายความรนุแรงในครอบครวั (มกัจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั)  

โดยรวม : 

• ค�าจ�ากัดความที่ชัดเจนและครอบคลุมส่วนต่าง ๆ

• ค�าอธบิายเกีย่วกบัความชุกของปัญหาและผลทีต่ามมาในระดบัชาติ (โดย  

เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกระทบต่อสถานที่ท�างานและเพื่อนร่วมงาน)

• แผนรายละเอยีดหรือขัน้ตอนท่ีจะด�าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้  

ภายในองค์กรในแง่มมุต่าง ๆ เก่ียวกบัปัญหาและนโยบายการฝึกอบรม  

เฉพาะส�าหรับผูจ้ดัการ จุดโฟกสัด้านความปลอดภยัและสุขภาพทีเ่กีย่ว  

ข้องกับการวางแผนความปลอดภยัและอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วข้อง

• ระบุเจ้าหน้าที่ทรัพยากรหลัก ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบ  

ด้านนโยบาย

• การเตรียมการ ความช่วยเหลือและความปลอดภัยที่องค์กรจะจัดหา  

ให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ค�าอธิบายว่าจะมีการตรวจสอบและ  

แก้ไขนโยบายอย่างไร

• และลิงก์ไปยังนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การพาออกมาจากบ้าน) 

และเอกสารสนับสนุน

ดูค�าแนะน�าเชิงภาพประกอบและนโยบายเกี่ยวกับความรุนแรงและการ

ล่วงละเมิดได้ที่ :

      นโยบายต้นแบบเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ 

(สหประชาชาติ) : https://www.unsceb.org/content/ 

addressing-sexual-harassment-within-organizations-

un-system

      การยตุกิารคกุคามทางเพศ : ความเร่งด่วนและการเปลีย่นแปลงในยคุ  

#MeToo : http://www.unwomen.org/-/

media/headquarters/attachments/sections/

library/publications/2018/towards-an-end-to-

sexualharassment-en.pdf?la=en&vs=4236 

      นโยบายความรุนแรงในครอบครัวส�าหรับสหภาพแรงงานพันธมติร  

UNI : http://en.breakingthecircle.org/descargas/en/

man/violencepolicies_en.pdf
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นโยบายความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลาย

นโยบายความเท่าเทียมกันทางเพศและความหลากหลายแสดงให้เห็น  

ถึงความมุ่งมั่นของสถานที่ท�างานในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านความ  

เท่าเทียมกันทางเพศที่วัดได้ โดยมีผลมาจากการเป็นตัวแทนของ 

พนักงาน คุณค่า ความปลอดภัยและการยกย่อง ซึ่งนโยบายสามารถจัด  

การกับกระบวนการสรรหาและเลื่อนขั้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน  

ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย การจ่ายค่าตอบแทนเท่ากันส�าหรับงานที่  

เท่าเทียมกัน  การยกย่องและมอบรางวัลอย่างเป็นกลางและขึ้นอยู่กับ  

ผลงานและคุณูปการแนวทางที่ไม่เลือกปฏิบัติในการดูแลและความ  

รับผิดชอบต่อครอบครัว และการเข้าถึงต�าแหน่งและระดับความเป็น  

ผู้น�าต่าง ๆ อย่างแท้จริงโดยปราศจากอุปสรรคอันเนื่องมาจาก 

เพศสภาพ

• ส�าหรับตัวอย่างนโยบายความเท่าเทียมทางเพศในที่ท�างานโปรดดู : 

https://www.wgea.gov.au/sites/default/files/Characteristics 

-of-a-Gender-Equality-policy.pdf

การกระจายความรับผิดชอบด้านการดูแลที่ไม่เท่าเทียมกัน (เช่น เด็ก  

สมาชิกในครอบครัวที่ป่วย ผู้สูงอายุ และอื่น ๆ) ระหว่างชายและหญิง  

นับเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญของความไม่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน  

นโยบายที่อ่อนแอหรือบกพร่องและมาตรการช่วยเหลือผู้หญิง (ซึ่งยัง  

คงต้องแบกรับภาระหน้าที่ในการดูแลอย่างมาก) ที่กว้าง ส่งผลให้ต้อง  

ออกจากที่ท�างาน ลดชั่วโมงท�างานและเสียโอกาสในการพัฒนาและ  

ก้าวหน้าในอาชีพ (UN HLP, 2017) หลังจากการวิจัยและการหารือ  

อย่างถี่ถ้วน คณะกรรมาธิการยุโรปได้สรุปแนวคิดริเริ่มที่จะสนับสนุน  

ให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานส�าหรับผู้ปกครองที่  

ต้องท�างานและดูแลลูก โดยจัดการกับปัญหานี้ด้วยการให้ค�าแนะน�า  

อันได้แก่ (European Commission, 2017)

• ปรับปรุงรูปแบบการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีความสมดุลทางเพศและ  

รูปแบบการท�างานที่ยืดหยุ่น

• ปรับปรุงคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงการฝากเลี้ยงเล็ก และการ  

ดูแลระยะยาว

สมาคมบริการสาธารณะแห่งนิวซีแลนด์ (PSA) ด้านความรุนแรงในครอบครัวในการท�างาน

PSA เป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการสุขภาพและกลุ่ม  

ชุมชน มีการรณรงค์อย่างแข็งขันเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในการท�างาน โดยให้ความส�าคัญกับผลร้ายแรงของความรุนแรงใน  

ครอบครัวในการท�างาน ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เสียหาย ผู้กระท�าความผิด เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่ท�างานร่วมกัน ผู้รับมอบอ�านาจ ผู้จัดงานและนายจ้าง  

PSA ยังได้จัดท�าตัวอย่างความรุนแรงในครอบครัวส�าหรับนายจ้างไว้ด้วย (ข้อความที่ตัดมาบางส่วนอยู่ด้านล่างนี้) : 

ความรุนแรงในครอบครัวอาจส่งผลกระทบต่อการเข้างานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน นายจ้างจะให้ความช่วยเหลือพนักงานที ่

ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรวมถึง : วันลาที่ได้รับค่าจ้างตามในปีปฏิทินสูงสุด 10 วัน เพื่อใช้ในการนัดพบแพทย์ ด�าเนินการทาง  

กฎหมายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว การลานี้เพิ่มจากสิทธิการลาที่มีอยู่แล้ว และอาจลาหลายวันติดต่อกัน ลาวันเดียว  

หรือลาแบบเป็นเศษของวันก็ได้ และสามารถท�าได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ช่วยเหลือด้านการวางแผนด้านความปลอดภัยและการ  

หลีกเลี่ยงการติดต่อที่เป็นการข่มขู่ นายจ้างจะอนุมัติค�าร้องขอที่สมเหตุสมผลจากพนักงานในการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาหรือรูปแบบชั่วโมงการ  

ท�างาน สถานที่ท�างานหรือหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล ที่ท�างาน และมาตรการที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อการท�างานยืดหยุ่น พนักงาน 

ที่ช่วยเหลือคนที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจลาเพื่อพาเพื่อนร่วมงานไปศาล โรงพยาบาลหรือเพื่อดูแลลูกให้ ข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งหมดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและไม่อยู่ในแฟ้มข้อมูลบุคลากรของพนักงานหากไม่มีความยินยอมของ 

พนักงาน อาจมีการร้องขอหลักฐานเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและอาจเป็นไปในรูปแบบเอกสารที่ตกลงกันกับต�ารวจ แพทย์ หรือ 

หน่วยงานช่วยเหลือด้านความรุนแรงในครอบครัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.psa.org.nz/search/results?Search=family+violence&acti
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• จัดการกับปัญหาที่ลดแรงจูงใจทางการเงินส�าหรับพ่อแม่และผู้ดูแลที่  

จะท�างาน

องค์ประกอบในการพัฒนาความเท่าเทียมทางเพศในการท�างานและ  

สภาพการการท�างาน (UNESCO, 2012) รวมไปถึง 

• มีแผนกหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตรีเพศเพื่อติดตามและประเมินความเท่า 

เทียมทางเพศในที่ท�างาน

• จิตส�านึกในหมู่พนักงานที่ว่าแผนกหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตรีเพศมีไว้เพื่อ  

จัดการกับปัญหาทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย

• มีระบบติดตามและประเมินความเท่าเทียมทางเพศในที่ท�างาน แบ่ง  

สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายที่ท�างานในองค์กรสื่อ (เช่น ตามห้องข่าว  

และฝ่ายผลิต) และในทุกระดับ (ผู้บริหารระดับล่าง ระดับกลางและ  

ระดับสูง)

• ทบทวนและรายงานเวียนการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงที่  

ท�างานในห้องข่าว

• มีนโยบายสื่อที่รักษาความเท่าเทียมกันในเรื่องสภาพการท�างานและ  

สภาพแวดล้อม และสิทธิโดยทั่วไป รวมถึงค่าจ้างและโอกาสในการ  

เลื่อนต�าแหน่ง

• ทบทวนและแจ้งเวยีนเก่ียวกับค่าจ้างและอัตราการเลือ่นต�าแหน่งท่ีเท่า  

เทียมกันของผู้หญิงและผู้ชาย

• แบ่งสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายที่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นประจ�า  

ทุกปีและเสนอให้ขึ้นค่าจ้างตามนโยบายที่ก�าหนด

• เงื่อนไขการจ้างงานและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน รวมถึงโครงการ  

บ�านาญ

• แนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรที่เท่าเทียมและโปร่งใส (เช่น  

คณะกรรมการสัมภาษณ์ควรมสีดัส่วนทางเพศทีส่มดุล มเีจ้าหน้าท่ีด้าน  

เพศที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาและบางจุดของโครงการของ  

องค์กร)

• มข้ีอตกลงร่วมกันเพือ่รักษาความเท่าเทยีมกันระหว่างผูห้ญงิและผูช้าย

• การบรรจแุนวนโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัความเท่าเทียมทางเพศท้ังหมดลง  

ในมาตราของ CEDAW เช่น มาตรา 2, 4, 10, 11 

• ตรวจสอบงบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศโดยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม

• มีนโยบายทรัพยากรมนุษย์ว่าด้วยเรื่องเพศที่รวมไปถึงการปฏิบัติที่เท่า  

เทียมกัน

• ประชาสัมพันธ์นโยบายทรัพยากรมนุษย์ว่าด้วยเรื่องเพศ

• องค์กรสื่ออ�านวยความสะดวกในการเผยแพร่และเข้าถึงกฎหมาย 

แรงงานว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกันให้แก่  

พนักงาน 

• แบ่งสัดส่วนของพนักงานชายและหญิงประเภทพาร์ทไทม์

• สัดส่วนของผู้ชายและผู้หญิงที่มีสัญญาก�าหนดเวลาจ้างแน่นอน

• สัดส่วนของพนักงานชายและหญิงที่ผลิตหรือรายงานข่าวแต่ละประ  

เภท (เช่น กีฬา การเมือง และประเด็นด้านการทหาร)

• ด�าเนินการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงที่ผลิตหรือรายงานข่าว 

ประเภทต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในระดับต�่า (เช่น เพิ่มโควต้า)

• การตรวจสอบและรายงานเวียนเกี่ยวกับการด�าเนินการเพื่อเพิ่มการม ี

ส่วนร่วมของผูห้ญงิ (เช่น การผลิตหรือการรายงาน) ในข่าวทุกประเภท

ที่มา :

      คู่มือตัวบ่งชี้ความเปราะบางทางเพศส�าหรับสื่อของยูเนสโก :  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000 

217831 

นโยบายด้านบรรณาธิการและการเผยแพร่

นโยบายท่ีเกีย่วข้องกบัการรวบรวม การพัฒนาและการเผยแพร่คอน เทนต์ 

สามารถช่วยให้นักข่าว ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและบุคลากรสื่ออื่น ๆ  

มีหลักการ แนวทางวิชาชีพและกฎหรือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังและเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามทุกวันในบริษัทของตน  

และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT อาจรวมถึงการปิดกั้นและการราย  
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งานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการจัดระเบียบเพศและสิทธิมนุษยชนเพื่อควบ  

คุมเนื้อหาส�าหรับโซเชียลมีเดีย ความคิดที่จะพัฒนานโยบายและการ  

ตอบสนองต่อกรอบออนไลน์ดังกล่าวเริ่มมาจากความรุนแรงในโลก 

ไซเบอร์ 

หลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการของ BBC

BBC ได้จัดท�าแนวทางส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ หลักเกณฑ์ดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนถึงหลักการขององค์กรสื่อและแนวทางที่ควรใช้ 

ครอบคลุม ด้านต่าง ๆ อันได้แก่ 

• ความถูกต้องแม่นย�า

• ความไม่ล�าเอียง

• ความเสียหายและความผิด (รวมทั้งที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความรุนแรง เพศ การข่มขู่และท�าให้อับอายและการแสดงภาพลักษณ์)

• ความเป็นธรรม ผู้ให้ข้อมูลและความยินยอม

• ความเป็นส่วนตัว

• การรายงานอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อต้านสังคม

• เด็กและเยาวชนในฐานะผู้ให้ข้อมูล

• การเมือง นโยบายสาธารณะและการส�ารวจความคิดเห็น

• สงคราม ความหวาดกลัวและเหตุฉุกเฉิน

• ศาสนา

• การใช้ซ�้าและการแก้ไข

• ความสมบูรณ์ของกองบรรณาธิการและความเป็นอิสระจากผลประโยชน์ภายนอก

• ผลประโยชน์ทับซ้อน

• ความสัมพันธ์ภายนอกและการระดมทุน

• การโต้ตอบกับผู้ชม

• กฎหมาย (รวมถึงมาตราเฉพาะเกี่ยวกับผู้เสียหาย ผู้กระท�าความผิด ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย)

• ความรับผิดชอบ

แนวปฏิบัตินี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เสียหายและผู้กระท�าผิดและการรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง 

และเด็กในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น

ดูคู่มือฉบับเต็มได้ที่ : http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/Editorial_Guidelines_in_full.pdf
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ผู้ปฏิบัติงานอาจพิจารณาท�างานร่วมกับส�านักสื่อเพื่อสนับสนุนการ 

ปรบัปรงุหลกัการและกฎเหล่าน้ี เพือ่ให้แน่ใจว่าการสือ่สารมีจิตส�านกึด้าน  

เพศและค�านึงถึงสิทธิมากขึ้น ในกรณีที่มีสิทธิอยู่แล้ว (เช่น ได้รับการ  

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ) สิทธิเหล่านี้สามารถใช้  

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหรือการติดตามที่ดีขึ้นเมื่อถูกละเมิด ซึ่งอาจ  

น�าไปสู่การร้องเรียนอย่างเป็นทางการผ่านกลไกความรับผิดชอบของสื่อ  

ที่มีอยู่และ/หรือเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้น เพื่อสร้างจิตส�านึกในหมู่  

สาธารณชน

ปัจจัยส�าหรับองค์กรสื่อในการส่งเสริมจรรยาบรรณและนโยบายด้าน  

บรรณาธิการที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศในคอนเทนต์สื่อ  

ประกอบด้วย (UNESCO, 2012):

• องค์กรสื่อส่งเสริมหลักจริยธรรมและนโยบายด้านบรรณาธิการเพื่อ  

สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศในคอนเทนต์ของสื่อ

• มีนโยบายเรื่องเพศ (เป็นลายลักษณ์อักษร) โดยใช้เฉพาะกับแนว 

ปฏิบัติด้านสื่อ (เช่น การสรรหา)

• มีจรรยาบรรณ (จริยธรรม) (เป็นลายลักษณ์อักษร) ซึ่งรวมถึงการเป็น  

ตัวแทนของเพศ

• มีแหล่งข้อมูลส�าหรับการรายงานที่มีจิตส�านึกด้านเพศ เช่น สมุดวาง  

แบบแผนหรือ stylebook/คู่มือ หนังสือรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้หญิงในสาขาวิชาต่าง ๆ บัญชีรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถ  

ให้แง่มุมหรือมุมมองเรื่องเพศในประเด็นต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยให้นัก  

ข่าวและทีมงานครีเอทีฟหรือเทคนิคอื่น ๆ หลีกเลี่ยงการกีดกันทาง  

เพศและใช้จิตส�านึกด้านทางเพศเป็นส่วนประกอบส�าคัญของการ 

ประกอบวิชาชีพ

• ทีมงานมืออาชีพรวมถึงบรรณาธิการตระนักและยอมรับนโยบายว่า  

ด้วยเรื่องเพศและความหลากหลาย จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับจิตส�านึก  

ด้านเพศและความหลากหลาย และสไตล์บุ๊คหรือคู่มือ

• บุคลากรระดับบริหารรวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการและผู้จัดการ  

อาวุโสตระหนักและยอมรับนโยบายว่าด้วยเรื่องเพศและความหลาก  

หลาย จรรยาบรรณด้านเพศและความหลากหลาย

• จัดระเบียบและอ�านวยความสะดวกในโครงการฝึกอบรมหรือการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อท�าความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่มืออาชีพโดยใช้  

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายเรื่องเพศ จรรยาบรรณด้านเพศ  

และสไตล์บุ๊คหรือคู่มือและช่วยให้เกิดการบูรณาการจิตส�านึกด้านเพศ  

เพศกับการปฏิบัติของสื่อเข้าด้วยกัน

• มีการติดตามตรวจสอบเนื้อหาสื่อภายในเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง  

เพื่อวัดประสิทธิผลและประเมินผลลัพธ์ของมาตรการต่าง ๆ เช่น  

นโยบายเร่ืองเพศ จรรยาบรรณด้านจติส�านกึเร่ืองเพศ สไตล์บุค๊หรอืคูม่อื  

และโปรแกรมการฝึกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

• กลไกภายในเพื่อให้สาธารณชนมีเวทีส�าหรับการร้องเรียนและการ  

วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศในคอน-  

เทนต์ เช่น ในรูปแบบของผู้ตรวจ บรรณาธิการของผู้อ่านและ/หรือ  

สภาสื่อมวลชน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงกลไกนี้

• เผยแพร่นโยบายเรื่องเพศและการรายงานต่อสาธารณะอย่างสม�่า  

เสมอเกี่ยวกับการตอบสนองของสถาบันต่อข้อร้องเรียนหรือการรับรู้  

เกี่ยวกับการด�าเนินการเกี่ยวกับประเด็นทางเพศ

• ยึดเอานโยบายและเพศที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของสื่อมาใช้ในการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้น

• ยอมรับองค์กรอิสระ (หรือเทียบเท่า) ในฐานะกลไกภายนอก ในการ  

จัดเวทีร้องเรียนและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อแก ่

สาธารณ ชนและท�าให้สาธารณชนรับรู้ถึงกลไกดังกล่าว

• ลิสต์รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบแยกเพศ

• การส่งเสริมการใช้ข้อมูลแยกเพศในเนื้อหาวารสาร

• ทบทวนข้อมูลการตรวจสอบและจัดการกับปัญหาที่ส�าคัญ 
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เด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ขวบ เด็กโตอายุ 7-10 ขวบ เด็กเข้าช่วงวัยรุ่น อายุ 11-13 ขวบ เด็กวัยรุ่น อายุ 14-17 ปี

เด็ก ๆ ก�าลัง 

เรียนรู้อะไร  

บ้างเกี่ยวกับ 

เพศ

•  เรียนรู้ว่าตัวเองเป็นเด็ก (ด้วยอัตลักษณ์  

ทางเพศ)

•  เรียนรู้ภาพเหมารวมเกี่ยวกับกิจกรรม  

ลักษณะ ของเล่นและทักษณะของแต ่

ละเพศ

•  พัฒนาและเสริมสร้างการเล่นและ 

กิจกรรมตามเพศ

•  ยึดมั่นในแบบแผนที่เข้มงวดต่อตนเอง  

และผู้อื่น และไม่ทนต่อการละเมิด 

บทบาททางเพศ

•  แสดงความชอบในการเล่นกับเด็กเพศ 

เดียวกัน (การแบ่งเพศ)

•  เกิดความแตกต่างด้านอารมณ์ระหว่าง  

ผู้หญิง (เช่น อ่อนไหวกว่า รักใคร่กว่า)  

และผู้ชาย (เช่น ทะเยอทะยานกว่า  

ก้าวร้าวกว่า)

•  เรียนรู้การเชื่อมโยงอาชีพและวิชาการ 

กับแต่ละเพศ

•  แบบแผนทางเพศของตนเองมีความ 

ยืดหยุ่นมากขึ้น

•  แบ่งเพศเด็ดขาดขึ้น

•  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของ  

วัยแรกรุ่นสร้างความกังวลด้านรูป  

ร่างหน้าตาและความมั่นใจ

•  ความต้องการที่สอดคล้องกับ 

บรรทัดฐานทางเพศตามวัฒนธรรม  

เข้มข้นขึ้น (ความเข้มข้นทางเพศ)  

ซึ่งสอดคล้องกับวัยแรกรุ่น

•  การทวีความรุนแรงทางเพศท�าให้  

เกิดการไม่ยอมรับท่าทีและ 

พฤติกรรมข้ามเพศ

•  กังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการออก 

เดท

•  การแบ่งเพศลดน้อยลง

•  แบบแผนเพศยืดหยุ่นมากขึ้นอีก

•  แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพบทบาทหน้าที่  

และงานกลายเป็นสิ่งส�าคัญ อาจขึ้นอยู่  

กับแบบแผนทางเพศ

•  เมื่อมีประสบการณ์ความโรแมนติคและ  

การออกเดท จะอยากเรียนรู้ความคาด  

หวังตามเพศส�าหรับวิธีปฏิบัติตนใน 

สถานการณ์ที่โรแมนติกและเรื่องเพศ

•  ความกังวลเรื่องรูปลักษณ์ยังคงด�าเนิน  

ต่อไป

เป้าหมาย 

ของเนื้อหา 

สื่อ

•  ถ่ายทอดให้เด็กเห็นลักษณะที่หลาก  

หลายเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีมากกว่าหนึ่ง 

วิธีในการก�าหนดเพศ

•  ถ่ายทอดภาพที่ให้ความส�าคัญระหว่าง 

เด็กชายและเด็กหญิง พฤติกรรมและ 

ลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียม  

กัน

•  ถ่ายทอดให้เด็กเห็นว่ามีกิจกรรมต่าง ๆ  

รวมถึงกิจกรรมที่ไม่ตามแบบแผนทาง  

เพศ

•  ถ่ายทอดให้เด็กหญิงและเด็กชายมี  

ปฏิสัมพันธ์กันในมิตรภาพกับเพศตรง  

ข้ามที่ดีและเท่าเทียมกัน

•  ถ่ายทอดให้เห็นเด็กหญิงและเด็กชายที่  

มีเชื้อชาติสรีระ หน้าตา ผม เสื้อผ้า  

แตกต่างกัน

•  ใช้สีที่เป็นกลางทางเพศมากขึ้น

•  ใช้ฟิลเตอร์ เทคนิคการตัดต่อ เอฟเฟกต์ 

เสียงและเพลงที่หลากหลายเพื่อ  

หลีกเลี่ยงการแบ่งแยกโลก

•  ถ่ายทอดแบบอย่างที่มีพฤติกรรม  

และบทบาททั้งผู้หญิงและผู้ชายโดย  

ไม่มีการหัวเราะเยาะโดยตัวละครอื่น  

ๆ (ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับตัวละครชาย)

•  ถ่ายทอดแบบอย่างที่เป็นเชิงวัตถุ  

(เน้นการท�าสิ่งต่าง ๆ) ตามเนื้อหา  

และบริบทมากกว่าเพศ (ส�าคัญอย่าง  

ยิ่งส�าหรับตัวละครหญิง)

•  ถ่ายทอดแบบอย่างที่แสดงออก  

(แสดงอารมณ์และความอ่อนไหว)  

ตามเนื้อหาและบริบทมากกว่าเพศ  

(ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับตัวละครชาย)

•  ถ่ายทอดผู้หญิงและผู้ชายวัยผู้ใหญ่ที่มี  

อาชีพตามแบบแผนและนอกแบบแผน  

รวมถึงผู้หญิงในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ  

ผู้ชายเป็นผู้ดูแลบ้าน

•  ถ่ายทอดให้เห็นภาพตัวละครหญิงที่  

ไม่สื่อถึงเพศ (เช่น สรีระตามจริงเสื้อผ้า  

หลายสไตล์ หลีกเลี่ยงสิ่งที่สื่อถึงเพศ  

เช่น ริมฝีปากสีแดง ขนตายาว และขา  

ยาวไม่สมจริงและผมสลวย ฯลฯ) และ  

ตัวละครชายที่ไม่ก้าวร้าวและแก้ไข  

ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง

•  ถ่ายทอดข้อความที่เน้นว่าคุณค่า  

และความสุขไม่ได้มาจากรูปลักษณ์  

ภายนอก (ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับตัว  

ละครหญิง) หรือจากความแข็ง  

แกร่งทางร่างกาย (ส�าคัญอย่างยิ่ง  

ส�าหรับตัวละครชาย)

•  ถ่ายทอดแบบอย่างที่มีการออกเดท  

และความสัมพันธ์เพิ่มเข้าไปใน แต่  

ไม่ใช่แทนที่งานอดิเรกและกิจกรรม  

ที่เชิงวัตถุอื่น ๆ แต่

•  ถ่ายทอดตัวอย่างของมิตรภาพและ  

ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามในเชิง  

บวกสนับสนุนและเติมเต็ม

•  ถ่ายทอดแบบอย่างที่แสดงทั้งกิริยา  

ท่าทางผู้หญิงและผู้ชาย พฤติกรรม  

และความสนใจในอาชีพหรือ  

วิชาการโดยไม่มีการหัวเราะเยาะ  

โดยตัวละครอื่น ๆ (ส�าคัญอย่างยิ่ง  

ส�าหรับตัวละครชาย)

•  ถ่ายทอดตัวอย่างของตัวละครข้าม  

เพศที่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่  

มีประสบการณ์ทั้งดีและและได้รับ  

การยอมรับและสนับสนุน

•  ถ่ายทอดภาพที่แสดงให้เห็นว่าเด็กผู้ชาย  

และผู้ชายแสดงอารมณ์ของพวกเขาใน  

รูปแบบที่สร้างสรรค์และมีความสนใจที่  

หลากหลาย (ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศ) และ  

ยอมรับตัวละครที่ไม่สนใจเพศตรงข้าม

•  ถ่ายทอดภาพที่หลีกเลี่ยงการเหมารวม  

ทางเชื้อชาติด้านเพศ

•  ถ่ายทอดตัวละครวัยรุ่นที่มีความใฝ่ฝัน  

ทางอาชีพแบบไม่แบ่งแยกเพศ (เด็กผู้  

หญิงที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ และ  

เด็กผู้ชายที่อยากเป็นพยาบาล) และตัว  

ละครผู้ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จและมี  

อาชีพทั้งตามแบบแผนและไม่ตามแบบแผน

•  ถ่ายทอดคริปต์การออกเดทที่หลาก  

หลายที่ไม่ค่อยเห็นตายตัว (เด็กผู้ชายมัก  

เริ่มก่อน ผู้หญิงนิ่งและเป็นฝ่ายรอให้  

ผู้ชายเริ่ม)

•  ถ่ายทอดฉากทางเพศที่เพศไม่ใช่แรงจูง  

ใจเบื้องหลังพฤติกรรมของคู่นอนและทั้ง  

คู่มีตัวกลาง

•  ถ่ายทอดตัวละครหญิงที่ก�าหนดก�าแพง  

กั้นด้านเพศเองและบอกความต้องการได้  

อย่างสบายใจ

•  ถ่ายทอดความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม  

บนพื้นฐานของมิตรภาพและความไว้วาง  

ใจแบบไม่โรแมนติกหรือไม่เกี่ยวกับเพศ

Common Sense Media ได้จัดท�าแนวทางความเท่าเทียมทางเพศส�าหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ : ค�าแนะน�าเพื่อพัฒนาการเป็นตัวแทนทางเพศเชิงบวก  

ในภาพยนตร์และทีวีส�าหรับช่วงอายุ 2-17 ปี

ที่มา :  https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/pdfs/2017_commonsense_watching gender_
executivesummary_0620_1.pdf 
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สื่อและ ICT ไม่ได้มีความเป็นกลางทางเพศ ถูกก�าหนดขึ้นโดยบริบทที่  

สร้างขึ้น การแบ่งเพศเป็นความท้าทายที่ส�าคัญและเร่งด่วนที่สื่อและ  

ระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตต้องเผชิญ ตั้งแต่ความสามารถของผู้หญิงในการ  

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ไป  

จนถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในกระบวนการ  

ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย  ผู้หญิงในหลายประเทศต้องเผชิญกับ  

อุปสรรคหลายประการในการเข้าถึงหรือใช้อินเทอร์เน็ต อันได้แก่  

อปุสรรคทีเ่ป็น “รปูธรรม” เช่น ความสามารถในการจ่ายและการเปิดใช้เครือ  

ข่ายคุณภาพและความพร้อม และอุปสรรคแบบ “อะนาลอ็ก” เช่น ความ 

พร้อมใช้งานของคอนเทนต์ อุปสรรคเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการ 

เข้าถึงในรูปแบบการศึกษาและแบบใช้ภูมิปัญญา การขาดทักษะที่จ�า  

เป็นและรายได้ สถานการณ์ประกอบอาชีพ ผลของการล่วงละเมิดทาง 

ออนไลน์และความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ และความท้าทาย 

หลายประการซึ่งรวมไปถึงผลกระทบของภาพเหมารวมและบรรทัดฐาน 

ทางวัฒนธรรมต่อความสามารถในการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ต 

หากไม่ดึงเรื่องผู้หญิงเข้ามาในการก�าหนดนโยบายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะ 

ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสามารถและความต้องการ  

ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแบบดิจิทัลก็จะยังคงมีอยู่ ดังนั้น เพื่อลด 

ช่องว่างทางดิจิทัล จ�าเป็นบรรจุและปรับปรุงทักษะการรู้จักใช้สื่อและ 

สารสนเทศเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของผู้ใช้ใน 

การค้นหาความชัดเจน เข้าถึง จัดการ บูรณาการ สื่อสาร ประเมิน และ 

สร้างข้อมูลอย่างปลอดภัยและเหมาะสมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ 

อปุกรณ์เครือข่าย เพ่ือมีส่วนร่วมในการใช้ชีวติด้านเศรษฐกิจและสงัคม ซึง่ 

แพลตฟอร์ม หน่วยงานก�ากับดูแล ประชาสังคมและสื่อมีบทบาทหลักใน 

การต่อสู้กับการละเมิดทางเพศออนไลน์ 

ที่มา :

• คู่มือตัวบ่งชี้ที่มีความอ่อนไหวทางเพศส�าหรับสื่อโดยยูเนสโก :  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217831

• นโยบายด้านวารสารศาสตร์และสื่อที่มีจริยธรรมทางเพศ : http://

cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/ 

learning_resource_kit/learning-resourcekit-book-2-eng.pdf

• โครงการ OnTheLine โดยสถาบันส�านักข่าวต่างประเทศ : https://

ipi.media/programmes/ontheline/ 

• นโยบายโซเชยีลมีเดยีคกุคามออนไลน์ IFJ ร่างป้องกนัการล่วงละเมดิทาง 

ออนไลน์และการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก (ส�าหรับส�านักสื่อ) 

: https://samsn.ifj.org/wp-content/uploads/2017/03/IFJ_On 

line_Harassment_Social_Media_Policy.pdf

• เพศในสื่อ : A Southern Africa Toolkit : http://portal.unesco. 

org/en/files/47269/12650028681Gender_in_Media_

Training_A_southern_African_Toolkit.pdf/Gender%2Bin%2

BMedia%2BTraining%2BA%2Bsouthern%2BAfrican%2BToo

lkit.pdf 

หลักการและตัวชี้วัดของ UNESCO ROAM

หลักการ ROAM ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับผู้มีบทบาทที่จะมารวมตัวกันเพื่อปรับปรุงการจัดแนวทางเพื่อ 

สิทธิ การเปิดกว้าง การเข้าถึงส�าหรับทุกคน และการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นหลายราย หลักการ ROAM ร่วมกับตัวชี้วัดเสริมได้มาเติมเต็มช่องว่าง 

ในการก�าหนดมาตรฐานในระดับโลกและระดับประเทศ เครื่องมือนี้ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายตามหลักฐานส�าหรับอินเทอร์เน็ต นอกจากนี ้

ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�างานวิจัยใด ๆ ที่ใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินพื้นที่อินเทอร์เน็ตระดับ  

ชาติและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้กับกลุ่มผู้มีบทบาท (รัฐบาล บริษัท สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้รับผิดชอบทาง 

เทคนิค ฯลฯ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://en.unesco.org/internetuniversality/indicators
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5.4 การฝึกอบรม

การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบส�าคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกุญแจส�าคัญในการท�าความคุ้น  

เคยกับพนักงานด้วยโครงสร้างองค์กร นโยบาย แนวทางและจรรยา-  

บรรณที่ได้วางไว้มีอะไรอยู่บ้าง ควรใช้อย่างไร เข้าถึงได้ที่ไหน และ 

กลไกในการเอาผิดหากมีการละเมิดนโยบาย กระบวนการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาวของการเปลี่ยนแปลง “หัวใจและความนึก 

คิด” นั้นเกี่ยวพันกับผู้ที่ท�างานภายในสถาบันและมีส่วนในการเปลี่ยน  

แปลงวัฒนธรรมของสถาบันเป็นอย่างมาก ซึ่งมากกว่าการการฝึกอบรม 

ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการล่วงละเมิดหรือความหลากหลายทาง 

เพศแล้ว จ�าเป็นต้องส�ารวจความเข้าใจของพนักงานเองเกี่ยวกับการ 

เลือกปฏิบัติและความหลากหลายทางเพศ ประสบการณ์ อคติ (รู้ตัว 

หรือไม่รู้ตัว) และวิธีที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏในชีวิตประจ�าวันและในที่ท�างาน  

การฝึกอบรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งและบ่อย  

ครั้งด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ  

การรักร่วมเพศ ความสามารถและอคติ หรือการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่ม ี

อยู่ในสังคมใด ๆ ก็ตาม เป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลได้ไตร่ตรอง 

ตนเองและมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านเลนส์ที่จะมาช่วยพัฒนาความเข้าใจ  

ความสัมพันธ์และการปฏิบัติของตนเองให้ดีขึ้น (Bezrukova, K et al.,  

2016) การอบรมความรู้ที่สนับสนุนให้แต่ละคนเป็นคนที่ยืนมองในเชิง 

บวก (เช่น รู้วิธีขัดขวางหรือเข้าไปเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมและรู ้

วิธีเข้าไปและช่วยเหลือผู้เสียหาย) ยังมีประโยชน์เมื่อท�าได้ดีและ 

ได้รับการปรับให้เหมาะกับบริบทการท�างานที่เฉพาะเจาะจง

การวิจัยระดับโลกพบว่ามีแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร ์

เพื่อพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับเลนส์มองเรื่องเพศและน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต ่

แนวคิดดังกล่าวยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีเมื่อมีการแปลหรือน�าไปใช้กับการ 

ปฏิบัติด้านสื่อ (WACC และ IFJ, 2012) การค้นพบนี้ตอกย�้าความจ�าเป็น 

ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือไปจากคู่มือการฝึก 

อบรมแบบออนไลน์และแบบครั้งเดียวแล้ว ยังต้องครอบคลุมไปถึงโอกาส 

แบบตัวต่อตัว การติดตามการท�างาน การช่วยวิพากษ์ซึ่งกันและกัน และ 

กลยุทธ์อื่น ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติ การฝึกอบรมเป็น 

เพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถาบัน การฝึก 

อบรมเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้ระบบนโยบาย จริยธรรม สัญญา แนวทาง  

จรรยาบรรณและขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับเพศที่กว้างขึ้น ต้องปรับปรุง 

ความเท่าเทียมกันทางเพศในทุกระดับของการจัดหาบุคลากรและในการ 

ตัดสินใจ และมีกระบวนการในการตรวจสอบและการเสนอแนะกลับที ่

ช่วยให้การปฏิบัติได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการน�าไป 

ประยุกต์ใช้และมีประสบการณ์

การฝึกอบรมนักข่าวเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ (จอร์เจีย)

UN Women และ UNFPA สนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมส�าหรับนักข่าวในหัวข้อ “การรายงานที่มีจิตส�านึกด้านเพศและการปกปิดความ 

รุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ” การฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่การรายงานของสื่อเกี่ยวกับ VAWG ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างทักษะในการสัมภาษณ ์

ผู้เสียหายหรือผู้รอดชีวิตโดยไม่เปิดเผยตัวตน ตลอดจนการใช้ภาษา ค�าและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม การฝึกอบรมท�าขึ้นโดยองค์ประกอบแบบม ี

ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน นักข่าวและช่างภาพจะถูกจับคู่และต้องจัดท�ารายงานพิเศษที่มีรูปถ่ายและเนื้อหากราฟิกอื่น ๆ ที่ครอบคลุมประเด็นที ่

เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งได้กลายมาเป็นจุดก�าเนิดของนิทรรศการพิเศษแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในช่วงวันสตร ี

สากลปี 2014 ภายใน 3 ปีปัญหาความเท่าเทียมทางเพศกลายเป็นประเด็นส�าคัญในสื่อของจอร์เจีย รวมถึงในรายการสื่อใหม่ ๆ ที่น�าเรื่องสิทธ ิ

สตรีและการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศมาอภิปราย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2014/05/stories-of-survivorsportrayed-by-journalists-in-

georgia และ http://georgia.unfpa.org/en/news/sensitive-reporting-training-georgianjournalists
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ที่มา :

      การจัดการกับอคติโดยไม่รู้ตัวเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจโดยรวม : https://www.unglobalcompact.

org/docs/issues_doc/development/Tackle%20

Unconscious%20Bias%20to%20Create%20

Inclusive%20Business%20Environments.pdf

      การฝึกอบรมการเข้าไปแทรกแซงการล่วงละเมิดทางเพศ

ส�าหรับผู้อยู่ใกล้เหตุการณ์ : https://www.ihollaback.org/

trainings-and-presentations/ 

      การฝึกอบรมเกี่ยวกับความเป็นชาย : https://trainingcentre. 

unwomen.org/course/description.php?id=16  

      แหล่งข้อมูลการฝึกอบรมเกี่ยวกับความหลากหลาย :  

http://www.prismdiversity.com/resources/diversity_

training.html?Nav=EventsBtn

5.5 ความปลอดภัยของนักข่าวหญิง

ผูห้ญงิจากทกุภูมหิลงัและในทกุประเทศมคีวามเสีย่งและถูกล่วงละเมดิใน 

รูปแบบต่าง ๆ ผู้หญิง 1 ใน 3 คนทั่วโลกเคยประสบกับความรุนแรงทั้ง 

ทางร่างกายและทางเพศในช่วงชีวิต[และยังไม่รวมถึงการล่วงละเมิดทาง 

เพศ] (WHO, LSHTM และ MRC, 2013) ผูห้ญิงทีต้่องเผชญิกบัการเลอืก 

ปฏิบัติในหลายรูปแบบตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความทุพพลภาพ สถานะ 

พลเมือง (เช่น ผู้ย้ายถิ่น) รสนิยมทางเพศและอื่น ๆ อาจมีความเสี่ยงสูง 

กว่าหรือถูกล่วงละเมิดแตกต่างกัน นอกจากนี้แล้ว ผู้หญิงในสายอาชีพที ่

ท้าทายบรรทัดฐานของสังคม สถานภาพและพลวัตของอ�านาจในสังคม  

เช่น นักการเมืองหญิง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวหญิง ยิ่งน่า 

เป็นห่วงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนักข่าวผู้หญิงต้องเผชิญกับ 

ความรุนแรงทางออนไลน์ในระดับที่น่าตกใจที่อยู่เป็นประจ�า อันได้แก่  

การก่อกวน การกลั่นแกล้ง การแชร์ภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม การ 

ตามสืบในโลกไซเบอร์และการคุกคามทั้งตนเองและครอบครัว ความรุน  

แรงที่พวกเขาเผชิญเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงลดทอน 

เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก (หลักการประชาธิปไตยและ 

พหุนิยม) และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการมีส่วนร่วมและความ 

สามารถในการท�างานในวิชาชีพ

นักข่าวหญิงได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางเพศ  

เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ และการคุกคาม (IFJ,  

2017; IWMF, 2018) งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ แสดงให้เห็นว่านักข่าว 

หญิงมักได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางออนไลน์ (Reporters  

Without Borders, 2018; OSCE, 2016) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น  

70 ล้านความคดิเหน็โดย Guardian ระหว่างปี 1999-2016 แสดงให้เหน็ 

ว่ามีนักข่าว 1 ใน 10 คนที่ถูกละเมิดในระดับที่สูงสุด โดย 8 ในนั้นเป็น 

ผู้หญิง และอีก 2 คนเป็นผู้ชายผิวด�า (The Guardian, 2016)

Women’s Media Watch (จาไมกา)

Women’s Media Watch (WMW) ในจาเมกาท�างานเพ่ือน�าเลนส์ด้านเพศไปสู่สือ่ท่ัวจาเมกา WMW ก่อตัง้ขึน้ในปี 1987 โดยใช้ส่ือในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ในการเผยแพร่ให้รู้จักสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสริมอ�านาจและความเป็นผู้น�าของผู้หญิง  WMW ตระหนักดีว่าสื่อก�าหนดค่านิยม การ 

รับรู้และความคาดหวังทางสังคมอย่างไร จึงผลักดันการมองแบบองค์รวมในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ตัวอย่างเช่น  

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN Women ในการฝึกอบรมเยาวชนหญิงผ่านโครงการ PowHERhouse ให้มีทักษะในการใช้สื่อเพื่อ 

เปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศอย่างมีกลยุทธ์ และสนับสนุนตนเองในฐานะผู้น�า โครงการนี้ท้าทายแบบแผนเชิง 

ลบเกี่ยวกับผู้หญิงในสังคม และใช้อ�านาจของสื่อในการวาดภาพลักษณ์ผู้หญิงในฐานะผู้น�าและตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง

ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์และความส�าเร็จของ WMW Jamaica โปรดไปที่ : http://wmwja.org/
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โครงการ OnTheLine โดยสถาบันสือ่สิง่พมิพ์นานาชาต ิInternational Press Institute (IPI) 

IPI เป็นเครือข่ายบรรณาธิการนักข่าวและผู้บริหารสื่อทั่วโลกที่อุทิศตนเพื่อการสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและเป็นอิสระ โดยการเสริมสร้าง 

สภาพที่ช่วยให้นักข่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่สาธารณะได้อย่างอิสระ และไม่ต้องกลัวว่าจะมีการเอาคืน

OnTheLine เป็นความคิดริเริ่มด้านสื่อดิจิทัลของ IPI ที่ต้องการเปิดโปงและต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ ต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนและการ 

แสดงออกอย่างเสรีในโลกดิจิทัล เช่น Twitter, Facebook, อีเมลและแพลตฟอร์มอื่น ๆ อันได้แก่ : 

• ความรุนแรงที่รวมถึงการขู่ฆ่าหรือการท�าร้ายอื่น ๆ

• พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศหรืออื่น ๆ การตามสืบทางอินเทอร์เน็ต การรณรงค์ป้ายสี การโพสต์เนื้อหาที่หมิ่น 

ประมาทหรือเป็นเท็จ หรือการกระท�าอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

• การแทรกแซงทางเทคนิค รวมถึงการใช้มัลแวร์หรือวิธีการอื่นเพื่อโจมตีเนื้อหาที่โพสต์หรือความสามารถในการเข้าถึงหรือการแฮ็กบัญชีหรือ 

ข้อมูลส่วนบุคคล

• การคุกคามทางกฎหมายที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการคุกคามทางอาญาหรือทางแพ่ง หรือค�าขอให้ลบออกที่ไม่สมเหตุสมผล

โครงการนี้มีฐานข้อมูลของภัยคุกคามทางออนไลน์และตีพิมพ์ในหัวข้อนี้เป็นจ�านวนมากทั้งบริบทระดับโลกและระดับประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าถึงทรัพยากรได้ที่ : https://ipi.media/programmes/ontheline/

1 

4 ดู https://en.unesco.org/un-plan-action-safety-journalists

การล่วงละเมิดต่อนักข่าวหญิงมักจะอยู่ในรูปแบบของการโจมตีส่วนตัว  

ซึ่งมักจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของการรายงานข่าว แต่มุ่งเน้นไปที่ตัวตนหรือ 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของเธอ และที่รุนแรงกว่านั้น คือการคุกคามทาง 

เพศ (OSCE, 2016) ในรายงานที่ตีพิมพ์ในปี 2018 โดย Trollbusters  

และ International Women’s Media Foundation ซึ่งส�ารวจนักข่าว 

ผูห้ญงิและคนท�างานด้านสือ่ 597 คนเผยว่าผูต้อบแบบสอบถามเกอืบ 2 

ใน 3 ระบวุ่าเคยถูกคกุคามหรอืคุกคามทางออนไลน์อย่างน้อย 1 คร้ัง และ  

40% กล่าวว่าตนเองหลีกเลี่ยงการรายงานเรื่องราวบางอย่างเนื่องจาก 

การล่วงละเมิดทางออนไลน์ ซึ่ง 58% ของนักข่าวผู้หญิงที่ส�ารวจระบุว่า 

พวกเธอเคยถูกคุกคามหรือละเมิดมากับตัวเองแล้ว ในขณะที่ 26% ระบ ุ

ว่าพวกเธอถูกท�าร้ายร่างกาย (IWMF, 2018)

ในรายงานตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งครอบคลุมนักข่าว 50 ประเทศ (IFJ, 2017) 

พบว่า :

• 48% ประสบกับความรุนแรงทางเพศในการท�างาน

• 44% ได้รับความเดือดร้อนทางออนไลน์

• 2 ใน 3 ไม่ได้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

• ในจ�านวนผู้ร้องเรียน 84.8% ไม่เชื่อว่ามีการใช้มาตรการที่เพียงพอกับ 

ผู้กระท�าความผิดในทุกกรณี มีเพียง 12.3% เท่านั้นที่พอใจกับผลลัพธ์

• มีสถานที่ท�างานเพียง 26% เท่านั้นที่มีนโยบายด้านความรุนแรงทาง 

เพศและการล่วงละเมิดทางเพศ

เพื่อจัดการกับความปลอดภัยและเสถียรภาพของนักข่าว คณะกรรมการ 

บริหารแห่งสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย 

ของนักข่าวและประเด็นการยกเว้นโทษในปี 2012 แผนปฏิบัติการซึ่ง 

เป็นหัวหอกของยูเนสโกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เสรีและ 

ปลอดภัยส�าหรับนักข่าวและคนท�างานสื่อทั้งในสถานการณ์ที่ขัดแย้งและ 

ไม่ขัดแย้งและทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพประชา-  

ธิปไตยและการพัฒนาทั่วโลก มาตรการดังกล่าวรวมไปถึงการด�าเนินการ 

อื่น ๆ การจัดตั้งกลไกระหว่างหน่วยงานที่ประสานงานกันเพื่อจัดการ 

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักข่าว ตลอดจนช่วยเหลือ
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ประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนากฎหมายและกลไกที่เอื้อต่อเสรีภาพในการ 

แสดงออกและให้ข้อมูล และสนับสนุนความพยายามในการด�าเนินการ  

กฎเกณฑ์และหลักการสากลที่มีอยู่ การหารือในปี 2017 เพื่อเสริมสร้าง 

การด�าเนินการ ได้รวมเอาค�าแนะน�าเพิ่มเติมส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต่าง ๆ เข้าไปด้วยแผนดังกล่าวเน้นถึงความจ�าเป็นในการใช้แนวทางที่ม ี

จิตส�านึกด้านเพศและกลยุทธ์การด�าเนินงาน ตลอดจนโครงการริเริ่มต่าง  

ๆ เพือ่จดัการกบัความปลอดภยัของนักข่าวผู้หญิง นอกจากนี ้ยงัเรียกร้อง 

ให้ประเทศสมาชิก “ด�าเนินการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง 

ต่อนกัข่าวผูห้ญิง รวมถึงความรนุแรงทางเพศออนไลน์และออฟไลน์และม ี

การฝึกอบรมและการสร้างจิตส�านึก” ด้วยเอกสารผลลัพธ์ของการหารือ 

ในปี 2017 ยังน�าไปสู่ (UNESCO, 2017) :

• ประเทศสมาชกิก�าหนดมาตรการทีมี่จติส�านึกด้านเพศท่ีขัดขวางการ 

ปฏบิัติภารกิจด้านการสื่อสารมวลชน แต่เป็นการเพิ่มความปลอดภัย 

และท�าให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างเต็มที่

• ผู้มีบทบาทในสื่อเสริมสร้างนโยบายความเท่าเทียมทางเพศภายใน 

สถาบันสื่อและต่อต้านอุปสรรคทางสังคม วัฒนธรรมและอื่น ๆ เพื่อ 

ความเท่าเทียมกันระหว่างนักข่าวชายและหญิง

• สถาบันการศึกษาด�าเนินการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในมิติ  

ทางเพศ

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติประจ�าปี 2017 เกี่ยว  

กับความปลอดภัยของนักข่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  

ยังมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของนักข่าวผู้หญิง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ 

สนใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในมิติทางเพศ (UN, 2017) 

ความปลอดภัยของนักข่าวผู้หญิงในองค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE)

ตัวแทนด้านเสรีภาพของสื่อ ได้แก่ สถาบัน OSCE ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผู้แทนท�าหน้าที่เตือนภัยล่วงหน้า และให้การ 

ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการไม่ปฏิบัติตามอย่างจริงจังเกี่ยวกับสื่อเสรีและเสรีภาพในการแสดงออก รัฐที่เข้าร่วม OSCE ถือว่าเสรีภาพในการ 

แสดงออกเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย (สังคมเปิด 

ภายใต้รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบ) ผู้แทนได้รับมอบหมายให้สังเกตการณ์พัฒนาการของสื่อในรัฐที่เข้าร่วม และสนับสนุนและส่งเสริมการ 

ปฏบิตัติามหลกัการและพนัธะสญัญาขององค์กรในด้านเสรีภาพ ในการแสดงออกและส่ือเสรีอย่างเตม็ท่ี

ภายใต้พันธกิจ OSCE ได้ริเริ่มเพื่อ “ความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวหญิงออนไลน์ Safety of Women Journalists Online” ด้วยการ  

ท�าแบบสอบถามสมาชิก การพบปะและการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการให้ค�าแนะน�าต่อไปนี้ (OSCE, 2015) 

รัฐที่เข้าร่วมควรตระหนักว่าการคุกคามและการล่วงละเมิดในรูปแบบอื่น ๆ ทางออนไลน์ต่อนักข่าวหญิงและผู้มีบทบาทด้านสื่อเป็นการโจมต ี

โดยตรงต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อ และเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการท�าความ 

เข้าใจมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สามารถระบุภัยคุกคามที่แท้จริงได้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันบุคคลที่ตกอยู่ในอันตราย  

รวมถึงการจัดหาเครื่องมือและการฝึกอบรมเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคและกฎหมาย ยับยั้งการน�ากฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่สามารถยับยั้ง 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมาใช้ และเลือกกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีอยู่มาใช้แทน ก�ากับ 

และสนับสนุนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางออนไลน์และผลกระทบ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลเหตุการณ ์

เฉพาะและการติดตามผลของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนจัดตั้งเครือข่ายคณะท�างานร่วมกับรัฐองค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวล-  

ชน ภาคประชาสังคมและบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน การรณรงค์สร้างจิตส�านึกและสร้างโครงสร้าง 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพูดคุยกัน
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ที่มา :

      แผนปฏิบัติการของสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยของ  

นักข่าวและประเด็นการไม่ต้องรับโทษ : https://en.unesco.  

org/sites/default/files/options_geneva_consultation.

pdf 

      การเสริมสร้างการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการของสหประชา   

ชาติว่าด้วยความปลอดภัยของนักข่าวและประเด็นการหารือ 

ว่าด้วยการไม่ต้องรับโทษ : https://en.unesco.org/sites/

default/files/options_geneva_consultation.pdf   

      พอร์ทัลแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติและแหล่งข้อมูลที่  

เกี่ยวข้อง : http://www.unesco.org/new/en/

communication-and-information/freedom-of-

expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/ 

      องค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป:  

ความปลอดภัยของนักข่าวหญิงออนไลน์ :  

https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-

media/safety-female-journalists-online  

      ปฏิบัติตามมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

33/2 เรื่องความปลอดภัยของนักข่าว (มาตรา 19) : https://

www.article19.org/wp-content/uploads/2017/11/

safety_of_jour nalists_WEB_23.10.pdf 

      คู่มือความปลอดภัยส�าหรับนักข่าวหญิง “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า” :  

http://www.iawrt.org/sites/default/files/field/ 

pdf/2017/11/IAWRT%20Safety%20Manual.

Download.10112017.pdf

      PEN America : คู่มือภาคสนามการล่วงละเมิดทางออนไลน์ : 

https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org 

องค์กรสื่อควรใช้แนวทางโดยรวมของอุตสาหกรรมในการแยกแยะและติดตามการละเมิดทางออนไลน์ สร้างความมั่นใจว่านักข่าวที่ถูกล่วง- 

ละเมิดทางออนไลน์ ทั้งที่เป็นพนักงานประจ�าและพนักงานไม่ประจ�าสามารถเข้าถึงระบบการช่วยเหลือที่ครอบคลุม รวมถึงการช่วยเหลือด้าน 

จิตใจ สังคมและกฎหมาย สร้างวัฒนธรรมของบริษัท ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และการไม่อดทนต่อการคุกคามและการล่วงละเมิดต่อ 

พนักงาน วางขั้นตอนที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองเนื้อหา โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และ 

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน ต้องดูแลให้เจ้าหน้าที่ชายและหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และท�างานร่วมกับองค์กรและ 

สมาคมสื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างระบบสนับสนุน รวมถึงโครงการฝึกอบรมและการให้ค�าปรึกษาแก่นักข่าวหญิงและผู้มีบทบาทในสื่อ

ตัวกลางผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียควร : แจ้งข้อก�าหนดในการให้บริการ ค�าแนะน�าและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสม  

เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้ทุกคน สร้างความมั่นใจว่าข้อก�าหนดในการให้บริการ แนวปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้และข้อมูลเกี่ยวกับ 

การบังคับใช้มีสัดส่วนและเพียงพอ ชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและพร้อมใช้งานส�าหรับผู้ใช้ทุกคน ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อ 

ความปลอดภัยทางออนไลน์ และเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีการรายงานเนื้อหาที่เป็นการละเมิด มีส่วนร่วมในการ 

สร้างขีดความสามารถร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การแสดงการตอบโต้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และรวบรวมข้อมูล 

และสถิติเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางออนไลน์เพื่อช่วยในการวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้นในประเด็นการล่วงละเมิดทางออนไลน์ของนักข่าวหญิง 

และผู้มีบทบาทในสื่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/safety-female-journalists-online
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ความปลอดภัยของนักข่าวผู้หญิง (ยูเนสโก)

ยูเนสโกเป็นทั้งผู้น�าในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยของนักข่าวและการยกเว้นโทษและยัง 

เป็นองค์กรที่ยกความเสมอภาคทางเพศให้มีความส�าคัญระดับโลก จึงด�าเนินโครงการหลายโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านความ 

ปลอดภัยของนักข่าวผู้หญิง

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและความปลอดภัยส�าหรับนักข่าวหญิง

ยูเนสโกสนับสนุนการจัดพิมพ์ “What if …? คู่มือความปลอดภัยส�าหรับนักข่าวหญิง” (2017) เขียนโดย Abeer Saady นักข่าวชาวอียิปต์  

โดย International Association of Women in Radio and Television (IAWRT) ซึ่งให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ส�าหรับนักข่าวหญิง 

เกี่ยวกับวิธีลดความเสี่ยงในขณะที่ท�างานที่ละเอียดอ่อนและเป็นอันตราย จุดแข็งของคู่มือคือการรวบรวมประสบการณ์ของนักข่าวผู้หญิง 

จ�านวนมากที่ท�างานท่ามกลางความขัดแย้งและภายหลังความขัดแย้ง คู่มือดังกล่าวเน้นย�้าถึงความส�าคัญของความปลอดภัยและเสถียรภาพ 

ทางร่างกาย จิตใจ สังคมและดิจิทัล

ข้อมูลสาระการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักข่าวหญิงได้รับการปรับปรุงขึ้นในปี 2017 ในคู่มือความปลอดภัยส�าหรับนักข่าว  

(Safety Guide for Journalists) ซึ่งเป็นคู่มือส�าหรับผู้สื่อข่าวในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งพัฒนาโดย Reporters without Borders  

ร่วมกับยูเนสโก ซึ่งเน้นประเด็นภัยคุกคามทางเพศทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์

นอกจากนี้แล้วยูเนสโกยังจะด�าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักข่าวผู้หญิงในการป้องกัน 

ตนเองและจัดการกับการล่วงละเมิด และเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาบัน ยูเนสโกจะด�าเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างขีด 

ความสามารถส�าหรับระดับผู้จัดการในสื่อ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีจิตส�านึกต่อประเด็นนี้ และกระตุ้นให้เกิดการใช้ระเบียบด้านความ 

ปลอดภัยกับกรณีการล่วงละเมิดทางเพศของนักข่าวผู้หญิง

#Journaliststoo - นักข่าวหญิงกล้าออกมาพูด

เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของนักข่าวผู้หญิงทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อแสดงให้เห็นว่านักข่าวทั่วโลก 

ต่อต้านและต่อสู้กับการคุกคามและการล่วงละเมิดอย่างไร ยูเนสโกจึงได้จัดพิมพ์หนังสือซึ่งมีเรื่องเล่าของนักข่าวผู้หญิงที่มีประสบการณ์การ 

ล่วงละเมิดทางเพศหรือความรุนแรง หนังสือเล่มนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และเน้นย�้า 

ถึงการฟื้นฟูและเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีให้กับการพัฒนาโครงการต่อต้าน

ยูเนสโกท�าการศึกษากลไกในการจัดการกับการล่วงละเมิดทางออนไลน์ของนักข่าวหญิง

มกีารเปิดตัวโครงการวจิยัเก่ียวกับความคดิรเิริม่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการกบัการล่วงละเมดิทางออนไลน์ของนกัข่าวผู้หญงิ ซึง่ท�าขึน้เพือ่ให้ 

ค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรมส�าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงองค์กรสื่อ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สมาคมวิชาชีพและหน่วยงาน 

ระดับชาติรวมถึงศาลยุติธรรม โครงการนี้ได้เปิดตัวในช่วงปี 2019 และมีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอ  

แนะจากผู้ที่มีบทบาทที่หลากหลาย การหารือและการเริ่มต้นครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ในการประชุม OSCE on Safety of  

Female Journalists Online (#SOFJO)
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ที่มา :

      พอร์ทัลแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติและแหล่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : http://www.unesco.org/new/

en/communication-and-information/freedom-of-

expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/ 

      การเสริมสร้างการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการของ

สหประชาชาติ ว่าด้วยความปลอดภัยของนักข่าว 

และประเด็นการหารือเกี่ยวกับการไม่ต้องรับโทษ :  

https://en.unesco.org/sites/default/files/options_

geneva_consultation.pdf   

      องค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป -  

ความปลอดภัยของนักข่าวหญิงออนไลน์ : https://www.

osce.org/representative-on-freedom-of-mediasafety-

female-journalists-online

      ปฏิบัติตามมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

33/2 เรื่องความปลอดภัยของนักข่าว (มาตรา 19) :  

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/ 

11/safety_of_journalists_WEB_23.10.pdf

      คู่มือความปลอดภัยส�าหรับนักข่าวหญิง “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า”  

: https://www.iawrt.org/sites/default/files/field/pdf/ 

2017/11/IAWRT%20Safety%20Manual.Download. 

10112017.pdf 

      PEN America - คู่มือภาคสนามการล่วงละเมิดทางออนไลน์ : 

https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/ 
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6. การมส่ีวนร่วมในการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
ภาพรวม

ภาพรวมการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องอาศัยแนวทางที่ประสานกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสังคม ต้องอาศัย

กลยุทธ์หลายอย่างที่เอื้อต่อกันในการเข้าถึงบุคคลที่อยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่ ท�างาน เรียนและเล่น ตลอดจนชุมชนและสังคมที่กว้างขึ้น

ทั้งหมด หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะและเงื่อนไขของแต่ละบุคคล ชุมชนและสังคมที่ส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่จะเกิดความ

รุนแรงต่อเด็กหญิงและผู้หญิง โดยมีทั้งกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติทางเพศ ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและบรรทัดฐานทางสังคม

ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง พฤติกรรมและทัศนคติที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกัน กรอบการป้องกัน

ของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการเพื่อป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงได้รวบรวมฐานหลักฐานนี้เอาไว้ และระบุแนวทางที่

ครอบคลุมเพื่อป้องกันความรุนแรง โดยก�าหนดให้มีการพัฒนามาตรการแทรกแซงซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม โครงสร้างและการปฏิบัติ

ในองค์กรต่าง ๆ การแทรกแซงที่เข้าถึงบุคคลและองค์กรที่หลากหลายทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ กรอบดังกล่าวนี้

แนะน�าให้เริ่มต้นจากจุดที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมรวมถึงการใช้สื่อและวัฒนธรรมมวลชน  (UN Women, 

2015) 

สื่อเป็นตัวสะท้อนที่ส�าคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนบรรทัดฐานและ 

คุณค่าใด ๆ ของสังคมในวงกว้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญในการ 

ส่งเสริมแนวคิดเรื่องความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติและการ 

ไม่ใช้ความรุนแรง การไม่ท�าตามแบบแผนที่เป็นอันตรายซึ่งเป็น 

รากฐานของความรุนแรงและส่งเสริมบรรทัดฐานเชิงสังคมหรือ 

เชิงบวกจ�าเป็นต้องมีทัศนคติ ความเชื่อ การปฏิบัติและพฤติกรรม  

“ในชีวิตประจ�าวัน” ที่เสริมสร้างการปรับแบบแผนและบทบาท 

ทางเพศแบบดั้งเดิมที่เลือกปฏิบัติต่อเด็กหญิงและผู้หญิง ต้องอาศัย 

การแก้ปัญหาในเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิง พลวัตของ 

อ�านาจระหว่างชายและหญิง เด็กชายและเด็กหญิง และล�าดับ 

อภิสิทธิ์ตามอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ศาสนาหรือ 

อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังน�าไปสู่การก�าหนดกรอบของปัญหาที่เป็นปรา-  

กฏการณ์ทางสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ละ 

เหตุการณ์ไม่ควรเป็นข่าวเล็ก ๆ ในสื่อแบบเอกเทศ แต่ต้องเป็นข่าว 

ใหญ่บนความเข้าใจที่กว้างและมีการอธิบายถึงปัจจัยที่ท�าให้เกิดการ 

ละเมิดต่อเด็กหญิงและผู้หญิง 

ภารกิจนี้เป็นการ “พลิกบท” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพูดถึงความเท่า  

เทียมกัน สิทธิของผู้หญิง การไม่เลือกปฏิบัติและไม่ยอมรับการล่วง  

ละเมิดไม่ว่าประเภทใด 

ภาพเหมารวม

ภาพเหมารวมทางเพศและอื่น ๆ เป็นหัวใจหลักของการเลือกปฏิบัติการ 

มองแบบภาพเหมารวมจะเป็นอันตรายเมื่อส่งผลให้เกิดการละเมิด หรือ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เมื่อไปจ�ากัดความ 

สามารถของผู้หญิงและผู้ชายในการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล  

การประกอบอาชีพและการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและแผนการใช ้

ชีวิต ภาพเหมารวมที่เป็นอันตรายอาจเป็นปฏิปักษ์และเชิงลบอย่าง 

ชัดเจน (เช่น ผู้หญิงไร้เหตุผล อ่อนแอ ฯลฯ) หรืออาจดูไม่เป็นอัน-  

ตราย (เช่น ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดู ชอบเข้าสังคม ฯลฯ) แต่ท�าให ้

เกิดความคิดที่เลือกปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ ยกตัวอย่างเช่น ภาพเหมา 

รวมที่ว่าผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงดูท�าให้ภาระความรับผิดชอบในการ 

เลี้ยงดูบุตรมักจะตกอยู่ที่ผู้หญิงในในสัดส่วนที่ไม่สมดุล หรืออยู่ที ่

ผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว และแม้แต่ในประเด็นความรุนแรงตามเพศ ผล 
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การส�ารวจความคิดเห็นและความเชื่อที่มีต่อผู้หญิงของทั้งผู้ชายและ 

ผู้หญิงใน 28 ประเทศโดย Ipsos and the Female พบว่ามีการ 

ต�าหนิผู้เสียหายแทนที่จะคิดว่าต้องน�าตัวผู้กระท�าความผิดมารับผิดชอบ  

(Unstereotype Alliance, 2018)

กรอบการท�างานป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง

1. 

ปัญหา

ความรุนแรงและการคุกคามที่ผู้หญิงประสบ รวมถึงรูปแบบการเลือกปฏิบัติรูปแบบต่าง ๆ ต่อผู้หญิง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง และ

เป็นการกระท�าที่บ่อนท�าลายสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ผู้หญิงควรได้รับ และยังเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และ

การลดความยากจน ความรุนแรงต่อผู้หญิงกระทบด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และกระทบไปถึงเด็ก ชุมชนและสังคมโดยรวม

2.  

ปัจจัยที่ต้องจัดการ

เพื่อยุติปัญหา

1. บุคคล ความสัมพันธ์ ชุมชน โครงสร้างองค์กรและสังคม กฎหมายและนโยบาย แนวปฏิบัติและบรรทัดฐานทางสังคม เช่น

(ก) ปัจจัยที่สะท้อนและสนับสนุนความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ได้แก่ :

• การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง การเข้าถึงอ�านาจและทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียมกันในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัว

•  ความเป็นชายที่เป็นอันตราย (เช่น จิตส�านึกด้านสิทธิ ความก้าวร้าว การครอบครอง) และความเป็นผู้หญิง  

(เช่น การอยู่ใต้บังคับบัญชา การดึงดูดเพศตรงข้าม การเป็นวัตถุ) 

• ภาพเหมารวมเกี่ยวกับบทบาททางเพศ

• ปัจจัยที่ท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายเป็นลบ และท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและเด็กผู้หญิงลดลง

(ข) การอดทน อดกลั้นรักษาและ/หรือแสดงภาพการกระท�าที่รุนแรงต่อผู้หญิงในเชิงบวก

2. การเปิดรับความรุนแรงในบ้าน ชุมชน องค์กรและสถาบัน

3.  สถานการณ์และบริบทอื่น ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์หรือทับซ้อนกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศจะเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงต่อผู้หญิง (เช่น 

ความยากจน การดื่มสุรา)

3.  

พื้นฐานเพื่อการ

ป้องกัน

4.  

ด�าเนินงานป้องกัน 

VAW โดยใช้บุคคล 

ชุมชน องค์กรและ

สถาบันสังคม ด้วย

แนวทางพหุภาคี

•  โดยการร่างและด�าเนินการตามกฎหมายและนโยบาย และด�าเนิน

การปฏิรูปอย่างเป็นระบบและเชิงสถาบันเพื่อ  

ส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความรับผิดชอบต่อความรุนแรง และยุติ

การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ

•  สนับสนุนองค์กร สถาบันและชุมชนให้ตกลงร่วมกันเพื่อป้องกัน 

VAW และรัฐบาลต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการป้องกัน VAW 

•  จัดให้มีการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเสริมสร้าง

บรรทัดฐานทางสังคมต่อความไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ  

การไม่เคารพและความรุนแรง

•  ขับเคลื่อนชุมชน รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรเอกชน

ให้เสริมสร้างโครงสร้าง วัฒนธรรมและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนความ

เสมอภาคทางเพศและการไม่ใช้ความรุนแรง

•  มีส่วนร่วมกับสื่อเพื่อให้สื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและ

ชายในลักษณะความเคารพซึ่งกันและกัน และเสมอภาค

•  เสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วย

การพัฒนาวิชาชีพและการศึกษา

•  การพัฒนาความเป็นผู้น�าในผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และในผู้ชายที่ไม่

ใช้ความรุนแรงในชุมชนและสถาบัน

•  เสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองให้ผู้หญิง

และเด็กผู้หญิง เพื่อให้มีทักษะและทรัพยากรที่จะช่วยเปลี่ยนความ

สัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง

•  พัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถป้องกัน VAW โดยพ่อแม่

ต้องอบรมเลี้ยงดูในเชิงบวก ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน และ

ตีความความเป็นชายและความเป็นหญิงในเชิงบวก

•  ลดผลกระทบที่เกิดจากการประสบความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด

•  ท�างานร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายอื่น ๆ เพื่อจัดการประเด็น

ทั่วไป (เช่น การป้องกันเอชไอวี การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ การสร้างขีด

ความสามารถทางเศรษฐกิจ)

•  ความแนวแน่ของประเทศในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ  

ความรับผิดชอบในการป้องกันความรุนแรง

•  ตระหนักถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย

ชน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานะ 

สาเหตุ ผลที่ตามมาและกิจกรรมการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง

ในปัจจุบัน

•  พันธมิตรและความร่วมมือกับภาคส่วน ๆ

•  ทรัพยากรที่เหมาะสม (การจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและ

การเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง)

•  เครื่องมือ ความรู้และสมรรถนะส�าหรับการสนับสนุนเชิงป้องกัน

•  แผนการป้องกันความรุนแรงและกลไกความร่วมมือในระดับสถาบัน 

ระดับชาติและระดับชุมชน

•  ความเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่งของรัฐบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมการ

ระดมทุนและการสนับสนุนภาคประชาสังคม เช่น องค์กรสตรี การมี

ส่วนร่วมของ NGO และองค์กรเอกชนอื่น ๆ

•  ระบบการติดตาม การประเมิน สร้างพื้นฐานหลักฐานและแชร์บท

เรียนที่ได้รับ

•  ใช้แนวทางที่ครอบคลุมและสอดคล้องกัน โดยเชื่อมระบบตอบโต้กับ

ระบบป้องกัน

•  ให้ค�าแนะน�าและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน

ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยใช้ระบบกฎหมายที่เข้าถึงได้และมี

ประสิทธิภาพ
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5. 
เพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม

การป้องกันตามเป้า
หมายและทันเวลา และ
ด�าเนินกิจกรรมที่ปรับให้
เหมาะสมกับบรรทัดฐาน 
ระบบและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้า
หมาย ขั้นตอน ช่วงการ

เปลี่ยนแปลง

6.  

เพิ่มประสิทธิภาพ

ของผลกระทบ

ด้วยจุดเริ่มต้น

ต่าง ๆ

7.  

ผลที่คาดหวังใน

ระยะสั้น  

(ปัจจัยต่าง ๆ  

ที่จ�าเป็นเพื่อน�ามา

ซึ่งผลลัพธ์ในระยะ

ยาว)

 

8.  

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้ในระยะยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างพื้นฐานในการป้องกันความรุนแรง

•  เพิ่มการตระหนักว่า VAW เป็นสิ่งที่มีอยู่แพร่หลาย ป้องกันได้  

ร้ายแรงและ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับไม่ได้

• รัฐบาลยึดมั่นในสัญญาระหว่างประเทศที่จะป้องกัน VAW 

•  มีระบบของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อวางแผนและด�าเนินกิจกรรมป้องกัน

ความรุนแรงร่วมกัน ในการประสานงาน ติดตามและประเมิน สร้าง

ฐานข้อมูลหลักฐาน แชร์บทเรียน

•  องค์กรภาคประชาสังคมที่ส่งเสริมการป้องกันความรุนแรง รวมถึง

องค์กรปกครองตนเองของเด็กผู้หญิงและผู้หญิง และองค์กรส่งเสริม

ความร่วมมือของผู้ชายและเด็กผู้ชายด้านความเท่าเทียมทางเพศ  

มีบทบาทในการสนับสนุนการป้องกันและตอบสนองปฏิกริยาทางลบ

• องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•  การสนับสนุนด้านการป้องกันความรุนแรงจากผู้น�าระดับสูงในภาค

ส่วนต่าง ๆ

•  ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการวางแผนป้องกันความ

รุนแรงความร่วมมือ และการด�าเนินการปรับปรุง

• พัฒนาเครื่องมือและทรัพยากรส�าหรับการป้องกันความรุนแรง

•  ระบบป้องกันและรับมือกับความรุนแรง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

•  ยกระดับความร่วมมือและก�าลังในการท�ากิจกรรมเพื่อป้องกัน VAW 

ทุกองค์กรอย่างทั่วถึงทั้งรัฐบาล องค์กรเอกชนและบริษัทต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติ

•  ก�าหนดนโยบายเพื่อยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการ

ปฏิบัติด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

•  จัดตั้งและเสริมสร้างมาตรการคว�่าบาตรความรุนแรงและการเหยียด 

ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

•  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในผู้หญิงและเด็กผู้หญิง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยถูกทิ้งให้แปลกแยก

•  เกิดการวางภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อแสดงความเป็นชายและความเป็น

หญิงในเชิงบวก บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและให้

เกียรติซึ่งกันและกัน และการรายงานประเด็นความรุนแรงอย่างมี

ความรับผิดชอบ

• สร้างคุณค่าในบทบาทของเด็กผู้หญิงและผู้หญิง

•  มีการกระจายทรัพยากรและอ�านาจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างชาย

และหญิงมากขึ้น ทั้งในพื้นที่สาธารณะและส่วนตัว และบทบาททาง

เพศและการแสดงออกซึ่งความเป็นชายและหญิงมีความยืดหยุ่น

มากขึ้น

•  เสริมสร้างความรู้และทักษะส่วนบุคคลในการป้องกัน VAW และเกิด

ความเท่าเทียมทางเพศในชีวิตส่วนรวมและส่วนตัวมากขึ้น

•  ผู้ที่เคยประสบความรุนแรงจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาผลที่ตามมาจากความรุนแรง

•  เกิดความร่วมมือกับสถาบันที่จัดการกับปัญหาที่ทับซ้อน  

(เช่น ปัญหาการดื่มสุรา ความยากจน)

•  VAW รวมถึงความรุนแรงจากการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ต่อผู้หญิงทุก
คนลดลง

•  การยอมรับ VAW ในผู้ชายและผู้หญิงลดลง น�าไปสู่การปรับปรุง
บรรทัดฐานที่เท่าเทียมกันหรือความเท่าเทียมทางเพศ

•  เพิ่มความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
•  ภาระด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ VAW ลดลง
•  ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ VAW ลดลง

•  มีการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความ
สามารถทางเศรษฐกิจและการเมืองส�าหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

•  ระดับความรุนแรงต่อเด็กลดลง
•  ขีดความสามารถของสถาบัน องค์กร ชุมชนและประเทศในการ
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศสิทธิมนุษยชน และเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและมนุษย์เพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมป้องกันมุ่งเป้าไปที่ช่วงชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ:

•  ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศของเด็กและครอบครัว และ ท�าให้

เด็กได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ และ

ให้ความช่วยเหลือ (เช่น เป็นพ่อแม่ หย่าร้าง)

•  คนรุ่นใหม่มีมุมมองความเป็นชายและหญิงในเชิงบวก และสนับสนุน

ความเคารพและความเสมอภาคซึ่งกันและกัน

•  ให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือบทบาททางเพศมีการเปลี่ยนแปลง

กะทันหันเนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐาน

กิจกรรมการป้องกันตามกลุ่มประชากร:

•  เสริมสร้างบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติทางสังคมที่ไม่ใช้ความรุนแรง 

และเท่าเทียมกันในประชากรทั้งหมด

•  สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และ 

ส่งเสริมความเป็นผู้หญิงที่เน้นความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

•  ส่งเสริมให้ผู้ชายและเด็กผู้ชายตีความบทบาท และแสดงออกถึง

ความเป็นชายโดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ครอบครอง ตลอดจนส่ง

เสริมความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน

•  กิจกรรมที่ก�าหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มประชากรเฉพาะที่ประสบ

ปัญหาการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ

ภาคส่วนและองค์กร

• รัฐบาลกลาง / หน่วยงานนิติบัญญัติ

• องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น / รัฐบาลท้องถิ่น

• โรงเรียน / การศึกษา

• ด้านสุขภาพ

• ด้านสวัสดิการสังคม

• ด้านกฎหมาย / ยุติธรรม

• สื่อ วัฒนธรรมมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• การท�างานและอุตสาหกรรม

• โครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งและกายภาพ

การสร้างสภาพแวดล้อม

•  สถาบันต่าง ๆ เช่น เครือข่ายชุมชน องค์กรและสถาบัน  

รวมทั้งสถาบันศาสนา

•  แนวปฏิบัติและสภาพแวดล้อมด้านนโยบายเพื่อจัดการกับข้อกังวล

ทั่วไป (เช่น โครงการลดความยากจน การป้องกันเอชไอวีและเอดส์ 

อนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์)

•  องค์กรและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติ

ระหว่าง/และต่อบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ

•  สภาพแวดล้อมที่โดดเด่นของผู้ชาย (เช่น กติกากีฬาเฉพาะ ทหาร 

ต�ารวจ ภราดรภาพในมหาวิทยาลัย ฯลฯ)

• สภาพแวดล้อมและศิลปะด้านกีฬาและสันทนาการ
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ภาพเหมารวมทางเพศที่วาดขึ้นและบทบาทที่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ

• ผู้ชายเป็นพวก “ปากแข็ง” แข็งกร้าว ไร้ความรู้สึก ก้าวร้าวและคาดหวังว่าจะปกปิดหรือข่มอารมณ์ที่เปราะบาง 

• ผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้น�าในครอบครัว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและอยู่ในสังคมกับผู้หญิง

• ผู้ชายเป็นผู้เริ่มต้นก่อนในเรื่องเพศสัมพันธ์หรือมีสิทธิที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง ผู้ชายบางกลุ่มในกลุ่มชนกลุ่มน้อยจะม ี

ความรุนแรงทางเพศมากขึ้นและมีอ�านาจในการควบคุมมากขึ้น (โดยพิจารณาจากระดับรายได้ ภูมิภาค ชาติพันธุ์และ/ 

หรือศาสนา)

• วัฒนธรรมการยอมรับหรือการต�าหนิผู้เสียหายที่ถูกข่มขืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้รอดชีวิต “ดื่มแอลกอฮอล์” “สวมเสื้อผ้า 

ที่ยั่วยุ” “เดินกลับบ้านคนเดียวตอนกลางคืน” หรือ “เป็นผู้ชี้น�า” ให้ผู้กระท�าความผิด “ลงมือ”

• การที่ผู้ชายขาดสถานะและชื่อเสียงทางสังคมที่มาจากจากความภักดี การเชื่อฟังและความซื่อสัตย์ของคู่สมรส พี่น้อง 

และบุตรที่เป็นผู้หญิง อาจเป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรง

• ผู้ชายถูกมองว่าเหมือนผู้หญิงและอ่อนแอหากพวกเขามีความเสมอภาคทางเพศหรือสนับสนุนความเป็นสตรีนิยม

• ความเป็นผู้หญิงอยู่บนพื้นฐานของความเฉยเมย ความเปราะบาง ความบริสุทธิ์และความรักกับเพศตรงข้าม

• ผู้หญิงที่กล้าแสดงออก พูดหรือปกป้องสิทธิที่เท่าเทียมกัน “เกลียดผู้ชาย” หรือไม่มีความเป็นผู้หญิง

• ผู้หญิงเลสเบี้ยน กะเทยและสาวประเภทสองอยู่นอก “บรรทัดฐาน” ของผู้หญิงและจ�าเป็นต้องได้รับการควบคุมหรือ 

แก้ไข

• ผู้หญิงกลุ่มน้อยบางกลุ่มกล้าแสดงออกทางเพศมากกว่าโดยเนื้อแท้หรือ “แสร้งท�า”

• ครอบครัวและผู้สูงอายุมีสิทธิ์ในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงและผู้หญิงอย่างเข้มงวดมากกว่าเด็กผู้ชายหรือ 

ผู้ชาย ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งงาน การออกเดทและอื่น ๆ ด้านสังคมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

• ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์และพลีร่างกายของตนเองเพื่อปรนเปรอและดึงดูดสายตาผู้ชาย

• สองมาตรฐานเกี่ยวกับภาพเปลือย :

-  การเซ็นเซอร์ร่างกายของผู้หญิงซึ่งถือเป็นเรื่องทางเพศและไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้ชายโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดีย  

และแพลตฟอร์มออนไลน์

-  สรีระของผู้หญิงที่น่าจะเป็นไปตามมาตรฐานความงาม แต่ถือว่าเป็นสิ่งลามกตามธรรมชาติ (เช่น ในช่วงมีประจ�าเดือน  

การแสดงขนตามร่างกาย การให้นมบุตร รูปร่างและสีผิวที่หลากหลาย)

• การก�าหนดเกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงและความคิดที่ว่าการแต่งกายบางสไตล์ท�าให้ผู้ชายและเด็กผู้ชายเสีย 

สมาธิ

• การต�าหนิและ/หรือการตีตราและสร้างความอับอายให้กับผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศ และผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 

ที่เปิดเผยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศว่าเป็นคนส�าส่อน โกหกหรือ “เข้าหา” ผู้กระท�าความผิดเอง

• ผู้ชายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวและผู้หญิงเป็นผู้ดูแลหรือผู้ท�างานบ้าน
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• ร้อยละ 72 รู้สึกว่า “โฆษณาส่วนใหญ่ไม่ได้สะท้อนถึงโลกรอบตัวฉัน”

• ร้อยละ 63 อ้างว่า “ฉนัไม่เหน็ว่าตัวเองสะท้อนอยูใ่นโฆษณาส่วนใหญ่”

• ร้อยละ 60 กล่าวว่า “ฉันไม่เห็นว่าชุมชนเพื่อน ครอบครัวและคนรู้จัก  

ของฉันจะสะท้อนออกมาอย่างถูกต้องในโฆษณาส่วนใหญ่”

• ร้อยละ 64 คิดว่า “ผู้ท�าโฆษณาต้องพยายามมากขึ้นเพื่อก�าจัดบทบาท

ของชายและหญิงแบบเดิม ๆ ในโฆษณา”

• ร้อยละ 84 “ชอบมากเมื่อโฆษณามีข้อความเชิงบวกเกี่ยวกับการท�าให้

โลกดีขึ้น”

• ผู้บริโภค ร้อยละ 75 กล่าวว่า “รู้สึกดีต่อบริษัทที่แสดงให้เห็นใน

โฆษณาว่าชายและหญิงมีความสามารถและบทบาทเท่ากัน”

นอกเหนือจากภาพเหมารวมทางเพศแบบกว้าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว บริบทที ่

แตกต่างกันยังก่อให้เกิดบรรทัดฐานทางสังคมและบทบาททางเพศที ่

แตกต่างกัน แม้จะเป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในสภาพแวดล้อมทาง 

ภูมิศาสตร์ ตลอดจนทางสังคมหรือการเมืองเดียวกันก็ตาม (Fergus,  

2012)

ภาพเหมารวมทางเพศอาจส่งผลกระทบเชิงลบที่สมดุลต่อผู้หญิงบาง 

กลุ่ม เช่น ผู้หญิงที่ถูกควบคุมตัว ผู้หญิงจากชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชน 

พื้นเมือง ผู้หญิงที่มีความพิการ ผู้หญิงจากกลุ่มวรรณะต�่าหรือมีฐานะ 

การเงินต�่ากว่า ผู้หญิงย้ายถิ่น ผู้หญิง LBTI การเปลี่ยนบรรทัดฐานทาง 

สังคมเพื่อให้สามารถก�าจัด VAWG ได้ เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับอ�านาจ 

ระหว่างหญิงและชาย และยังเป็นการพูดคุยที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับอ�านาจ 

ระหว่างกลุ่มสังคมต่าง ๆ การจัดการกับ VAWG จ�าเป็นต้องจัดการ 

อภิปรายให้กว้างขึ้นเพื่อรวมบรรทัดฐานทางเพศและความทับซ้อนของ 

ความไม่เท่าเทียมต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ท�าให้เกิด 

การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดมาจากทุกกลุ่มของประชากร

จากการส�ารวจผู้หญิง 1,000 คนในแอฟริกาใต้ บราซิลและอินเดียในปี  

2018 (Unstereotype Alliance, 2018) เกี่ยวกับเพศและปัจจัยอื่น ๆ  

เช่น เชื้อชาติ ชนชั้น ภาษา การศึกษา รูปลักษณ์และรสนิยมทางเพศซึ่ง 

ทีอ่าจรวมไปถึงการเลอืกปฏบัิตอันเน่ืองมาจากเพศ พบว่า ร้อยละ 66 ของ 

ผู้หญิงผิวด�าในแอฟริกาใต้ที่เป็นโสดเชื่อว่าสังคมคาดหวังให้พวกเธอเป็น 

ผู้หญิงมีความประพฤติเรียบร้อยและเชื่อฟัง โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นถึง  

ร้อยละ 72 ส�าหรับผู้หญิงผิวด�าที่แต่งงานแล้ว ร้อยละ 62 ของผู้หญิงใน

อินเดียที่ยังไม่ได้แต่งงานรู้สึกว่าไม่ถูกกล่าวถึงในสื่อ ในขณะที่ผู้หญิงอายุ

น้อยที่แต่งงานแล้วร้อยละ 51 รู้สึกถูกกดดันที่ให้อยู่บ้านเมื่อเทียบกับผู้

หญิงโดยรวมที่รู้สึกร้อยละ 44 ในบราซิลผู้หญิงร้อยละ 79 รู้สึกว่าไม่ได้

แสดงออกอย่างเป็นธรรมในสังคม โดยผู้หญิงโสดรู้สึกว่าไม่ถูกน�าเสนอถึง

ร้อยละ 85 การไม่สะท้อนความแตกต่างในโฆษณาอาจน�าไปสู่ความคิดที่

สร้างความเสียหายและจ�ากัดเกี่ยวกับ “ความเป็นปกติ” ซึ่งท�าให้ผู้หญิง

หลายล้านคนรู้สึกว่าถูกริดรอนสิทธิและถูกกีดกัน

เลนส์เรื่องเพศต้องมาจากผู้ท�ารายการและบุคลากรด้านสื่อที่เข้าใจพล  

วัตทางเพศและประเด็นอ้างอิงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งก�าหนดบท  

บาทของชายและหญิงในสังคมใด ๆ ต้องมีการศึกษาวิจัยและวิเคราะห ์

ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อท�าความเข้าใจว่าบรรทัดฐานและความ 

คาดหวังในชายและหญิงในบริบทใด ๆ นั้นเป็นอย่างไร และอาจส่งผล 

ต่อการพรรณนา การตีความและการน�าเสนอปัญหา ควรให้ความสนใจ 

อย่างยิ่งยวดต่อวิธีที่แนวคิดเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อทัศน  

คติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้แน่ใจว่า 

ภาพเหมารวมทางเพศเชิงลบและการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้  

หญิงจะถูกท�าลายและไม่ได้รับการส่งเสริม

แม้ว่าการรับรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมจะไม่ได้สะท้อนถึงทัศนคต ิ

และความเชื่อที่แท้จริงของประชากรก็ตาม แต่ทุกคนก็มองเหมือนกัน 

หมดหากไม่มีพลังในการแก้ไขแบบแผนและแนวปฏิบัติเชิงลบ งานวิจัย 

(ใหม่หรือที่มีอยู่) อาจประโยชน์ในด้านการท�าให้รู้ว่าคนส่วนใหญ่ใน 

กลุ่มไม่ยึดทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานทางเพศ การท�า 

ความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มเป็นสิ่งส�าคัญในการสื่อสารและแนว  

ทางที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถให้แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงและในขณะ 

เดียวกันยังสามารถก�าหนดความคาดหวังทางสังคมใหม่ได้ด้วย

จุดมุ่งหมายบางส่วนของงานป้องกันร่วมกับพันธมิตรสื่อ คือการก�าจัด 

การมุ่งเน้นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ละเหตุการณ์เป็นเหตุการณ ์

เอกเทศและจบลงในครั้งเดียว เพื่อก�าหนดให้ความรุนแรงเป็นปรากฏ  

การณ์ทางสังคมที่มีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์เชิงอ�านาจทางเพศที่ไม ่

เท่าเทียมกัน การพูดคุยกันอย่างกว้างขึ้นจะน�ามาซึ่งการมองเห็นองค์  

ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายและผลที่ตามมาของความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิง ครอบครัว ชุมชนและแม้แต่ประเทศชาติ ความเชื่อมโยงระหว่าง 

กันและความคล้ายคลึงกันของความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ บทบาท 
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ของภาพเหมารวมทางเพศ ความเป็นชายที่เป็นอันตราย การเลือกปฏิบัต ิ

และความไม่เท่าเทียมกันในการท�าให้ VAWG คงอยู่ และวิธีที่พลวัต 

เหล่านี้ทับซ้อนกับอัตลักษณ์อื่น ๆ (เช่น เชื้อชาติ รสนิยม ทางเพศ ฯลฯ)  

และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม (เช่น ความยากจน) และอาจส่งผล 

กระทบต่อประสบการณ์ความรุนแรงที่แตกต่างกันไปส�าหรับผู้หญิงและ 

เด็กในแต่ละกลุ่ม

6.1 จุดเริ่มต้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทาง

สังคม 

การท�าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของสื่อ

ในการออกแบบความร่วมมือกับสื่อในการป้องกัน VAWG สิ่งส�าคัญคือ  

ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมของการ 

ทับซ้อน ตลอดจนช่องทางสื่อที่ดีที่สุดในการเข้าถึง การก�าหนดกลุ่ม  

เป้าหมายและวัตถุประสงค์จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจวิธีป้องกันความ 

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงโดยใช้หลักฐานจากทั่วโลกไปพร้อมกับ 

ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับปัจจัยในท้องถิ่นซึ่งท�าให้เด็กผู้ชายและผู้ชายม ี

ความเสี่ยงต่อการกระท�าผิดและผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเสี่ยงต่อการถูก 

ล่วงละเมิดมากขึ้น การรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม 

และปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบการทับ 

ซ้อนที่เหมาะสมด้วยกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน และท�าให้มั่นใจได้ว่า 

สาระดังกล่าวก่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่กว้างขึ้น

ในบางกรณี โครงการริเริ่มอาจก�าหนดเป้าหมายไปที่ผู้ชมจ�านวนมาก  

หรือในวงกว้างบนหลักการทั่วไปของความเท่าเทียมกัน การไม่เลือก 

ปฏิบัติและการไม่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้แล้ว ผู้ชมหรือผู้ชมเฉพาะ 

กลุ่มจะเป็นเป้าหมายโดยปรับให้ตรงกับบริบทและปัญหาของประชากร  

ในบางกรณีจะมีการผสมผสานระหว่างการเผยแพร่กับการมีส่วนร่วมที ่

เหมาะสมยิ่งขึ้น การทับซ้อนมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดการกับ 

ทัศนคติและความเชื่อที่ยึดถือกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การใช้ความ 

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีการเผยแพร่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ 

การเผนแพร่อย่างมีแก่นสารและผลิตรายการในระดับชุมชนผ่านระบบ 

การศึกษา การระดมสมาชิกในชุมชน การท�างานร่วมกับครอบครัวและ 

อื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพล (เช่น ผู้น�าทางศาสนา) 

การบริโภคสื่อของผู้ชมเป้าหมาย

การแยกแยะรูปแบบการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมายจะมีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งต่อการออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารและการทับซ้อน การบริโภค 

สื่ออาจแตกต่างกันอย่างมากในประเทศ ชุมชนหรือครอบครัว ตัวอย่าง 

เช่น คนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันโทร  

ศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (เช่น บริการสตรีมออนไลน์) เพื่อเล่นเกม รับ 

ข่าวสารและเสพบันเทิง การท�าความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคสื่อของ 

บทเรียนที่ได้จากแคมเปญ FGM

การรณรงค์ในช่วงต้นเพื่อก�าจัดการตัดหรือขลิบอวัยวะเพศหญิงมุ่งเน้นไปที่การก่ออาชญากรรมและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบด้าน 

สุขภาพ แคมเปญส่วนใหญ่ขับเคลื่อนในรูปแบบ “จากบนลงล่าง” โดยไม่มีการปรึกษาหารือ หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

มากที่สุด แคมเปญต่าง ๆ ประสบความส�าเร็จมากขึ้นในเวลาต่อมา โดยอาศัยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมทีเกี่ยวข้องกับการ 

ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับชุมชนท�าให้เกิดมุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและความปรารถนาให้พ่อแม่ท�าในสิ่งที่ตนคิดว่าเป็น 

ประโยชน์สูงสุดส�าหรับลูก ๆ (เช่น ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องจากการถูกท�าร้ายทางเพศ และสร้างความมั่นใจในการแต่งงาน) ซึ่งเปิด 

โอกาสให้ได้สนทนาแบบตัวต่อตัวต่อเนื่องและการกล้าปฏิเสธการปฏิบัติในที่สุด 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Heise, L. (2011) What Works to Prevent Partner Violence? An evidence overview, London: DFID 

http://www.oecd.org/derec/49872444.pdf
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ผู้ชมเป้าหมายจะให้ข้อมูลเชิงลึกว่ามีช่องทางสื่อและองค์กรใดบ้างที ่

เกี่ยวข้องและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคลี่คลายว่าอะไรสามารถท�า 

ได้ในบริบททรัพยากรและเป้าหมายที่มีอยู่ ซึ่งแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับบริบท  

แต่ก็มีงานวิจัยและข้อมูลจ�านวนมากเกี่ยวกับการบริโภคสื่อและผู้ชมที ่

สามารถดึงมาใช้ได้ 

การบริโภคสื่อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความสนใจและความ 

ชอบของผู้บริโภค ความสามารถในการจ่าย การเข้าถึง เพศและบรรทัด- 

ฐานทางสงัคมอ่ืน ๆ ทีห้่ามใช้ ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความเป็นเจ้าของวิทยหุรือ 

โทรทัศน์หรือการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ในชุมชน การเป็นเจ้าของโทรศัพท์ มือ 

ถือและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ราคาและการมีจ�าหน่ายในรูปสิ่งพิมพ์และ 

การรู้หนังสือ ซึ่งทุกปัจจัยควรน�ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกประ  

เภทของสื่อที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน 

การใช้สือ่ไม่ได้ก�าหนดโดยความสามารถในการจบัจ่ายเท่าน้ัน ปัจจยัอืน่ ๆ  

ที่อาจมีผลกระทบ ประกอบด้วย :

• การประกอบอาชีพ เช่น ผู้ค้ารายย่อยอาจให้ความส�าคัญกับการมีโทร  

ศัพท์มือถือเนื่องจากมีความส�าคัญต่อธุรกิจของตน ในขณะที่ประชากร 

ส่วนใหญ่อาจพ่ึงพารายงานทางวทิยสุ�าหรบัการแจ้งเตือนสภาพอากาศ 

และข้อมูลการเกษตร

• ความหลากหลายของสื่อ เนื่องจากตัวเลือกด้านพิสัยของสื่อและเสียง  

ที่สามารถได้ยินได้อาจไปจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลและการใช้สื่อ โดย  

เฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับกลุ่มคนชายขอบ

• เพศ เนือ่งจากภาพเหมารวมทางเพศอาจก�าหนดประเภทข้อมลูส�าหรบั 

ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้ เช่น ผู้หญิงในประเทศที่มีรายได้ต�่าและปาน 

กลางมีโอกาสน้อยกว่าผู้ชายที่จะเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถืออย่างมีนัย  

ส�าคัญ และเมื่อเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือก็ใช้น้อยกว่าผู้ชาย (GSMA,  

2016) หรือ;

• สถานะในครอบครัว เนื่องจากอาจท�าให้ผู้หญิงและเด็กเข้าถึงโทรศัพท ์

หรือวิทยุในบ้านได้น้อยลง

ข้อมูลนี้อาจมีบทบาทส�าคัญในการวางการทับซ้อนที่เหมาะสมซึ่งกัน 

การหลอกล่อให้หลงทางไปหาเฉพาะพันธมิตรสื่อดั้งเดิมหรือที่มีใจ 

ตรงกันเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสื่อ

BBC Media Action ตีพิมพ์และรวบรวมงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อในประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลางเป็นประจ�า  

สามารถเข้าถึงเว็บท่ารายงานและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ : http://www.bbc.co.uk/mediaaction/research-and-insight และ  

http://dataportal.bbcmediaaction.org/site/

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ค�าส�าคัญได้ เช่น 

- สถานีวิทยุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน X 

- มีจ�านวนคนที่ฟังหรือคนดู…. เท่าไร

- สัดส่วนของผู้คนใน X ที่เปิดใช้งานสมาร์ทโฟนที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้

ค�าถามสามารถแยกย่อยตามกลุ่มคนต่าง ๆ ได้ เช่น “ผู้หญิง, คนหนุ่มสาว, ผู้มีรายได้น้อยกี่คน” ฯลฯ

วิกิพีเดียมักจะรวบรวมคลังข้อมูลของ สื่อประเภทของสื่อและผู้ชมตามท้องถิ่นเอาไว้ สามารถสืบค้นข้อมูลส�าหรับประเทศต่าง ๆ ได้ โดยพิมพ์  

“การสื่อสารใน X” ในแถบค้นหา : https://www.wikipedia.org/
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การแพร่สารและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไปยังองค์กรสื่อและผู้ชม 

นั้นเป็นสิ่งส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน 

ทางสังคม

6.2 การจัดกรอบและการสื่อสารในเนื้อหาสื่อ

การ “ตกีรอบ” ประเด็นในสือ่ คอืการใช้ภาษาทีแ่น่นอนและบอกว่าอะไร 

เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการรับฟัง 

และท�าความเข้าใจ (CCF, 2018; Lakoff, G, 2006) ภาพเหมารวมและ 

บทบาททางเพศอาจได้รับการยอมรับหรือเป็นปัญหาจากการ “ตีกรอบ”  

เมื่อพูดถึง VAWG

ความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและผู้หญิงเป็นปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนและ  

VAWG แต่ละรูปแบบสามารถอธิบายการ “ตกีรอบ” ในรูปแบบท่ีแตกต่าง 

กันมาก ซึ่งสามารถสนับสนุนหรือเอาผิดกับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้โดย 

ปริยาย นอกจากนี้ ยังอาจมีการน�าเสนอปัญหาจากมุมต่าง ๆ เพื่อเน้น 

เฉพาะบางจุด เช่น เรื่องรายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวโดยเน้นที ่

ผลกระทบด้านสขุภาพของผู้หญงิและเด็ก เร่ืองราวเกีย่วกบัความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงซึ่งมาจากต้นทุนทางครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม หรือช่อง 

โหว่ในกฎหมายของรัฐอาจท�าให้ผู้หญิงแพ้คดีอย่างไร ซึ่งคดีนี้อาจจะใช ้

กลไกการตดัสินในระดบัท้องถิน่เท่านัน้ ฯลฯ วธิท่ีีเร่ืองราวถูกน�าเสนอหรอื 

ตีกรอบจะมีอิทธิพลต่อวิธีที่ผู้ชมจะได้รับรู้และเข้าใจ

เพื่อการ “ตีกรอบ” ที่ถูกต้อง สิ่งส�าคัญได้แก่ :

• เน้นว่าบทบาทและภาพเหมารวมทางเพศที่ได้รับการยอมรับโดย 

ทัว่ไปมส่ีวนเกีย่วข้องกับการกระท�าผดิและการยอมรบั VAWG อย่างไร  

เช่น สิทธิทางเพศของผู้ชายเป็นสาเหตุของความรุนแรงทางเพศ

• แสดงความเชื่อมโยงและความเหมือนกันระหว่างความรุนแรงในรูป  

แบบต่าง ๆ และภาพเหมารวมทั่วไป เช่น วิธีการอธิบาย VAWG โดย 

ใช้ภาพเหมารวมในกลุ่มชนกลุ่มน้อยและชุมชน

• น�าเสนอแบบอย่างและเสียงของผู้หญิงที่เข้มแข็ง ฉลาด มีพลังและม ี

ความหลากหลายในการรายงานข่าวของสื่อ

การใช้เลนส์ความปลอดภัย & เลนส์เสรีภาพในสหราชอาณาจักร

งานวิจัยในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าผู้ชมตอบสนองต่อการรายงานความรุนแรงต่อผู้หญิงค่อนข้างแตกต่างกันเมื่อน�าเสนอ จากมุมมอง 

ด้านความปลอดภัยและมุมมองด้านเสรีภาพ

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ฟังมีปฏิกิริยาและความรู้สึกเชิงลบเมื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศในแง่ของความจ�าเป็นใน 

การปกป้องความปลอดภัยของผู้หญิง โดยผู้ชมตีความว่านี่เป็นการละเมิดในระดับหนึ่ง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการตอบสนองของรัฐบาล 

หรือต�ารวจคือทางออก ข้อเท็จจริงที่ว่าควรจัดการกับผู้กระท�าผิดหรือการที่ผู้ชายมีบทบาทในการหยุดการล่วงละเมิดนั้นถูกมองไม่เห็น โดยไป 

เน้นที่ความปลอดภัยว่าเป็นความต้องการของผู้หญิง นอกจากนี้ยังสื่อถึงข้อความที่ว่าผู้หญิงจ�าเป็นต้องได้รับการปกป้อง ซึ่งท�าให้กลายเป็นเด็ก 

และไม่มีตัวตน ในบางบริบทการรายงานประเภทนี้อาจส่งเสริมการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิสตรีและเด็กหญิงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น การห้ามไปไหนมา 

ไหน ไปโรงเรียนหรือท�างานไม่ได้ และ/หรือการแยกให้อยู่ตามล�าพัง

เมื่อมีการน�าข้อความต่าง ๆ มากล่าวถึงเสรีภาพของผู้หญิงและวิธีที่ VAWG อาจจ�ากัดความคล่องตัวของผู้หญิง ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าม ี

ความตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของความเท่าเทียมกันของ VAWG และข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ยุติธรรมและเป็นสิ่งที ่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่จ�าเป็นต้องเป็นเช่นนี้

ที่มา : EVAW (2014) Unpublished public attitudes research among 1,000 UK adults by YouGov for the End Violence 

Against Women Coalition, UK.
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• ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวด้วยงานวิจัยและหลักฐานที่มี

ตัวอย่างเช่น : ผู้ชาย 30% ในโตโกเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ส�าหรับ 

สามีที่จะ “ทุบตีภรรยา” (Tran และคณะ, 2016) สามารถอธิบายได ้

ว่า 70% ของผู้ชายในโตโกเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ส�าหรับสามีที ่

จะ “ทุบตีภรรยา”

การเปลี่ยนบรรทัดฐานทางเพศหมายถึงการใช้วัตถุประสงค์การสื่อสาร 

ที่ชัดเจน สอดคล้องและเข้าถึงได้ ซึ่งพันธมิตรสื่อและชุมชนสามารถเข้า 

ใจและมีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ สามารถตอบรับได้เช่นกัน และ 

พันธมิตรที่ท�างานในด้านเดียวกันและเกื้อหนุนกัน นอกจากนี้ยังหมาย 

ถึงการท�างานร่วมกับสื่อ เพื่อสร้างข้อความหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อ 

สารที่ช่วยรับมือกับบทบาทและภาพเหมารวมทางเพศที่เป็นอันตราย  

อีกด้วย 

ข้อความหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ส่งโดยกลุ่มและบุคคลที่หลาก  

หลายรวมถึงบุคคลที่มีอิทธิพลดึงดูด (เช่น บุคคลส�าคัญด้านกีฬา นัก  

แสดง นักการเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีค่านิยมและแนวปฏิบัติด้าน 

ความเท่าเทียมทางเพศ) สามารถช่วยทีมงานสื่อให้รู้ว่าประเด็นนั้น ๆ  

ควรได้รับความสนใจและเร่งด่วน

11 วิธีในการท�างานกับสื่อ (ออสเตรเลีย)

มีค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์มากเกี่ยวกับการเสนอข้อความทางสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ด้านล่างนี้เป็นหัวข้อหลักสาม 

ประการที่น�ามาจากแหล่งข้อมูลล่าสุดของออสเตรเลีย :

• การพูดคุยเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นกุญแจส�าคัญในการป้องกัน VAWG

ใช้ข้อความและข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาพเหมารวมทางเพศและความไม่เท่าเทียมกันที่ก่อให้เกิดและสนับสนุน VAWG การใช ้

ค�าศัพท์ประจ�าวันง่าย ๆ ในการอธิบายสิ่งเหล่านี้ โดยดึงมาจากบริบทในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได ้

ดีกว่า

• อภิปรายว่าปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ สนับสนุน VAWG อย่างไร

อภิปรายร่วมกันว่าในขณะที่การเปลี่ยนแปลงด้านความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็นพื้นฐานในการป้องกัน VAWG ยังปัจจัยอื่น ๆ เช่น การ 

เหยียดเชื้อชาติ สงครามหรือการคอร์รัปชั่นของรัฐบาลและอื่น ๆ อีกมากมายอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่มาก 

ขึ้นหรือในรูปแบบที่รุนแรงขึ้น สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและแผ่ซ่านไปทั่วยังอาจท�าความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ สื่อควรใช ้

การแลกเปลี่ยนและการวิจัยระหว่างประเทศเหล่านี้ในการสื่อสารและการรายงานของตนอย่างชาญฉลาด ตัวอย่างที่ดึงมาจากบริบทใน 

ท้องถิ่นและมีการเปรียบเทียบกับบริบทอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันจะมีประโยชน์ในการเน้นย�้าถึงรูปแบบ

• ยกตัวอย่างสิ่งที่เราสามารถท�าได้เพื่อป้องกัน VAWG

สร้างความมั่นใจว่าทุกคนมีบทบาทในการป้องกัน VAWG ทั้ง รัฐบาล สื่อ โรงเรียน ที่ท�างาน ชุมชน ครอบครัวและส่วนบุคคลมีการยกตัว  

อย่างเชิงปฏิบัติในบริบทของตนเองตั้งแต่ถึงสิ่งเล็ก ๆ ที่สามารถท�าได้ในชีวิตประจ�าวัน ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงส�าคัญในระดับสังคม สร้าง  

ความมั่นใจว่าความรับผิดชอบในกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะไม่ตกเป็นของผู้เสียหาย และสร้างความกระจ่างว่าไม่ใช่ความผิด 

ของผู้หญิงและไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

ดูคู่มือฉบับเต็มได้ที่ : http://www.thelookout.org.au/sites/default/files/11_Ways.Full_Guide.pdf
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การใช้ข้อความสื่อหรือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและการสร้างการ 

สนทนาที่ท้าทายบทบาททางเพศและจัดการกับความไม่เท่าเทียมกัน 

อาจมีหลายรูปแบบ ได้แก่ :

• การใช้ละครที่ไม่วางผู้หญิงให้มีบทบาท “เฉยเมย” และผู้ชายมีบท  

บาทที่ “กระตือรือร้น” แบบอย่างของผู้หญิงที่มีอ�านาจและมีตัวตน  

มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย ผู้หญิงและผู้ชาย 

เห็นว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้แตกต่างจาก “บรรทัด  

ฐาน” ที่คาดหวังในปัจจุบัน

• การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการมีตัวตนของผู้หญิงในชนกลุ่มน้อยที่ต้อง 

เผชิญกับการเลือกปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของบทบาทผู้น�าทั้งใน 

ท้องถิ่นและในระดับประเทศ

• การใช้สื่อรูปแบบทางเลือกรวมถึงโซเชียลมีเดียและวิทยุชุมชนเพื่อ 

สร้างการสนทนาที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของ 

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเกี่ยวกับมุมมอง การท�ากิจกรรมและการต่อต้าน

• เป็นพันธมิตรกับสื่อข่าวและสื่อบันเทิงที่น�าเสนอเรื่องราวชีวิตจริงที ่

เน้นการฟื้นตัวของผู้หญิงที่เผชิญกับความรุนแรงแทนที่จะมุ่งเน้นไปที ่

การตกเป็นผู้เสียหาย ซึ่งอาจรวมถึง “สอดแนมชีวิต fly on the  

wall” (รายงานที่ไม่มีการปรุงแต่งที่โฟกัสไปที่พฤติกรรมที่แท้จริงของ 

คนโดยไม่มีการตัดต่อหรือการแทรกแซงของนักข่าว) เกี่ยวกับการท�า  

งานของนักเคลื่อนไหวหญิงที่น่าสนใจทุกวัยและทุกภูมิหลัง ว่าอะไร 

เป็นแรงบันดาลใจในการจัดตั้งบริการช่วยเหลือผู้หญิง หรือผู้หญิงที่อยู ่

เบื้องหลังการรณรงค์ระดับรากหญ้าเพื่อต่อต้าน VAWG ซึ่งเกี่ยวข้อง 

กับผู้รอดชีวิต

ผู้รอดชีวิตที่เข้ามามีส่วนร่วม

การน�าเอาผู้รอดชีวิตเข้ามาอยู่ในสื่ออาจมีพลังมากต่อผู้ฟัง ผู้ชมและผู้  

รอดชีวิตที่อาจพบว่าประสบการณ์ดังกล่าวมาสร้างพลังและเป็นการ 

ปลดปล่อย อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านจริยธรรมและความปลอดภัยที่ม ี

ความอ่อนไหวอย่างยิ่งในกรณีของความรุนแรง การยินยอมให้ข้อมูลและ 

มาตรการในการช่วยเหลือและปกป้องผู้เสียหายจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง บาง  

ครัง้ นกัข่าวสามารถกระตุ้นให้ผูเ้สยีหายหรือผูร้อดชีวติ “บอกทุกคน” ได้  

ส�าหรับผู้หญิงบางคนการเล่าเรื่องในที่สาธารณะแบบนี้อาจเป็นประ- 

สบการณ์เชิงบวกและเพิ่มพลัง ในขณะที่ส�าหรับบางคนอาจเป็นเรื่องที ่

น่าตกใจโดยไม่ทันตั้งตัวหรือตอกย�้าให้เจ็บปวด อาจส่งผลกระทบต่อคดี  

(หากอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี) และยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการ 

ใช้ความรุนแรงต่อตนเองหรือลูก ๆ ได้อีกด้วย เช่น เป็นการบอกให้คู่  

กรณีรู้ที่อยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ

มีหลายครั้งที่หลังจากที่ผู้หญิงพูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยประสบ 

ต่อสื่อ ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ต้องเผชิญกับการคุกคาม 

จากผู้กระท�าความผิด ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายจนถึงชีวิต

ตัวอย่าง : ในปี 1997 ในสเปน ผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายโดยอดีตสามีของ 

เธอหลังจาก 13 วันที่ไปปรากฏตัวทางรายการโทรทัศน์และเล่าเรื่องราว 

ความรุนแรงที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานเพราะสามี คดีนี้ตามมาด้วยคดีอื่น  

ๆ ที่คล้ายกันในปี 1998, 1999 และ 2007 ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้สเปนม ี

บัญญัติกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศซึ่งเกี่ยวกับการ 

รายงานของสื่อว่า “รายงานเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงภายข้อ 

ก�าหนดของความเป็นกลางในการสื่อสารมวลชนจะต้องพยายามอย่างเต็ม  

ที่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพและศักดิ์ศรีของเหยื่อความ 

รุนแรงทางเพศที่เป็นผู้หญิงและบุตร สื่อต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ในการแสดงภาพการรายงานดังกล่าว” (มาตรา 14 ของกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนูญของสเปน 1/2004)

ที่มา : http://www.lavozdegalicia.es/espana/2007/11/22/0003119573508 3733946925.htm และ  

http://justiciadegenero.com/en/organic-law-12004- of-28-december-on-integrated-protection-measures-

against-genderviolence-spain/

ด้วยเหตุนี้ จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นว่าการเล่าเรื่องผู้เสียหายหรือ 

ผู้รอดชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับพันธมิตรสื่อที่สนับสนุนอย่างแท้จริงหรือ  

ไม่ หากใช่ จะต้องมีการพูดคุยกับองค์กรสื่อตั้งแต่เนิ่น ๆ และควรมีการ 

พัฒนาสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งกล่าวถึงข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและความ 

ปลอดภัย รวมถึงการได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์และ 

ประสานไปยังองค์กรช่วยเหลือและ/หรือพร้อมให้ค�าปรึกษา : prevent  

ion-of-violence-against-women/



คูม่อืในการแกไ้ขปัญหาความรนุแรง

ต่อผูห้ญงิในสือ่และโดยสือ่ 63

ที่มา :

      ค�าแนะน�าด้านจริยธรรมและความปลอดภัยส�าหรบัการวจิยั จดัท�า 

เอกสารและติดตามความรุนแรงทางเพศในกรณีฉุกเฉินโดย 

WHO : http://endvawnow.org/uploads/browser/files/ 

WHO%20Ethics%20and%20Safety.pdf

      ค�าแนะน�าด้านจริยธรรมและความปลอดภัยส�าหรับการ

สัมภาษณ์ผู้หญิง ที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์โดย WHO :  

http://endvawnow.org/en/tools/view/670-

whoethical-and-safety-recommendations-

forinterviewing-trafficked-women-2003.html

      ผู้หญิงต้องมาก่อน : ค�าแนะน�าด้านจริยธรรมและความ

ปลอดภัยส�าหรับ การวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวต่อ

ผู้หญิงโดย WHO : http://apps.who.int/iris/bitstream/ 

10665/251759/1/9789241510189eng.pdf 

6.3 สร้างโอกาสด้วยคอนเทนต์สื่อ

คอนเทนต์สื่อมีความหลากหลาย โดยสื่อสารข้อมูลและประสบการณ ์

มากมายให้ผู้ชมรับรู้ สื่อประเภทที่พบมากที่สุด ได้แก่ ข่าวและเหตุ  

การณ์ปัจจุบัน สื่อบันเทิงและสร้างสรรค์ และโซเชียลมีเดียซึ่งเข้าถึง 

ประชากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ เสียง ดิจิทัลและภาพ การ 

ท�างานร่วมกับสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ การเคารพ 

ความหลากหลายและการไม่ใช้ความรุนแรงอาจต้องอาศัยการมีส่วน 

ร่วมกับอุตสาหกรรมใด ๆ คอนเทนต์ที่ผลิต ตลอดจนตัวกลางที่เป็น 

ช่องทางในการเผยแพร่คอนเทนต์

6.3.1 ข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน

สื่อข่าวเป็นสื่อที่มุ่งเน้นการน�าเสนอข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไปหรือ 

บุคคลสาธารณะเป้าหมายซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อและเหตุการณ์ที ่

รายงาน ในขณะที่ผู้ท�าหน้าที่สื่อข่าวเลือกพูดและเผยแพร่ข้อมูล พวกเขา 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับวาทกรรมสาธารณะที่บ่งบอกถึงความเชื่อและ 

พฤติกรรมทางสังคม สือ่ข่าวสารเป็นตวับ่งช้ีและผูเ้ผยแพร่กจิกรรมในสงัคม 

ใด ๆ สู่สาธารณะในทันที โดยท�าหน้าที่เป็นทั้ง “กระจกเงาและตัวแทน”  

(Galvão IDB, 2015) วธิกีารปฏบิตัต่ิอความรนุแรงต่อผูห้ญงิในวาทกรรม 

ของสื่อมีความส�าคัญ : หากผู้ถูกกระท�าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างรอบคอบ  

ผู้มีบทบาทในสื่อจะเสี่ยงต่อการท�าร้ายผู้เสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจและ/หรือ 

ประนีประนอม และท�าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความรุนแรง 

ต่อผู้หญิง อีกทางหนึ่งอาจมีบทบาทส�าคัญในการสร้างบรรทัดฐานและ 

แบบแผนทางสังคมที่ยอมรับความรุนแรง

การช่วยเหลือผู้รอดชีวิต Survivor Advocates (ออสเตรเลีย)

ออสเตรเลียจัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้เสียหายและผู้รอดชีวิตขึ้นในปี 2000 เพื่อช่วยเหลือวิกฤตความรุนแรงในครอบครัว โครงการนี้เป็น 

ส่วนหนึ่ง ของกรอบยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในรัฐวิกตอเรียเพื่อปรับปรุงการรายงานของสื่อ กรอบการท�างานดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการ 

ปรับปรุงการรายงาน ข่าวของสื่อ VAWG ว่าเป็นการน�าเสนอเรื่องราวโดยท�าให้ใบหน้าและองค์ประกอบของมนุษย์ไปใช้ในเชิงสถิติได้ ขณะนี ้

มีรายการดังกล่าวทั่วรัฐซึ่งเป็นเรื่องความรุนแรงทางเพศและมีการฝึกผู้เสียหายหรือผู้รอดชีวิตผู้หญิงที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง 

ให้รู้ว่าควรคาดหวังอะไรและให้สัมภาษณ์อย่างไร เพื่อให้พวกเขารู้สึกมีพลังและมั่นใจที่จะพูดเกี่ยวกับ VAWG ด้วย และยังให้ความช่วยเหลือ 

ทั้งระหว่างและหลังการสัมภาษณ์ (รวมถึง การประสานกับองค์กรช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหากจ�าเป็น) รายการดังกล่าวประสบความส�าเร็จ 

อย่างสูงในการสร้างความมั่นใจว่าผู้หญิงที่เล่าเรื่องราว ความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือและให้สิทธิ ในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มจ�านวนผู้รอดชีวิตที ่

สามารถออกมาพูดผ่านสื่อและสาธารณะได้อีกด้วย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนผู้รอดชีวิตในวิกตอเรีย ออสเตรเลีย สามารถเข้าไปดูได้ที่ : 

https://www.safesteps.org.au/our-advocacy/survivor-advocate-program/ และ http://whe.org.au/what-we-do/
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การวิจัยทั่วโลกระบุว่าการเป็นตัวแทนของผู้หญิง ความเท่าเทียมทาง 

เพศและการรายงานความรุนแรงต่อผู้หญิงนั้นยังมีช่องโหว่มาก และเป็น  

มานานหลายทศวรรษ โครงการ Global Media Monitoring (GMMP,  

2015) พบว่า :

• ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา มีเพียงร้อยละ 10 ของข่าวที่เน้นไปที่ผู้หญิง  

โดยมีจ�านวนลดลงเหลือเพียง 7% และ 5% ในข่าวการเมืองและ 

เศรษฐกิจตามล�าดับ

• ในข่าวดิจิทัลและทวีตข่าวจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 26% แต่ยังคงต�่าอยู ่

เช่นเดียวกัน

• ภาพเหมารวมทางเพศยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่นโดยมีเพียง 4% ของ 

ข่าว (โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ วิทยุและดิจิทัล) ที่ท้าทายแบบแผนทางเพศ

• ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่ยังมีภาพลักษณ์ใน 

แง่ลบแม้ว่าจะมีการปรับปรุงมาตลอดทศวรรษก็ตาม โดยถูกมองว่า 

เป็นผู้รอดชีวิตร้อยละ 27 ในปี 2015 และร้อยละ 6 ในปี 2005

การเข้าใจคุณค่าและแนวปฏิบัติของสื่อข่าว

โดยทั่วไปแล้วค่านิยมหลักในวิชาชีพและจริยธรรมของการท�าข่าวคือ 

ความมุง่มัน่ทีจ่ะ : มคีวามถูกต้องแม่นย�า เทีย่งธรรม สมดุลและเป็นกลาง  

สื่อข่าวในบริบทส่วนใหญ่โดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐหรือ 

ถูกบีบอย่างมากมักจะไม่มองว่าตัวเองมี “โจทย์” หรือได้รับมอบหมาย 

ทางสังคมหรือการเมืองใด ๆ ค่านิยมของความเป็นกลาง อิสระและ 

เสรีภาพควรเป็นหัวใจส�าคัญในการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ  

คนท�างานด้านควรถูกแทรกแซงน้อยบนพ้ืนฐานของ “ศลีธรรม” เชิงบวก 

ที่สังคมควรจะรับรู้เรื่องราวนี้ และบนพื้นฐานของการถ่ายทอดเรื่องราว 

ที่มีสาระด้วย “คุณค่าของข่าวสาร”

การประชุมบรรณาธิการสามัญจะก�าหนดว่าควรท�าข่าวครอบคลุมเรื่อง  

ราวใดภายใต้ก�าหนดเวลาที่รัดกุมและผู้รายงานข่าวอาจมีเวลาจ�ากัด  

มากในการค้นหาข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ การสัมภาษณ์และอภิปราย  

เรื่องราวของข่าวสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากภายใต้ “วงจรข่าว 

ตลอด 24 ชั่วโมง” เมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นและผู้คนต่างสนใจ ซึ่ง 

หมายความว่านักข่าวจ�านวนมากมักจะพึ่งพาคนที่ตนเองรู้จักแทนที่จะ 

หาผู้ให้ข้อมูลรายใหม่ การมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อบริบทที่ท้าทายนี ้

จ�าเป็นต้องใช้วิธีการหลายแง่มุม

การเข้าหาสื่อประเภทข่าวสาร

การวางแผนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจ�าเป็นในการออกแบบการทับซ้อนของ 

สื่อประเภทข่าวสาร ทั้งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของวงจร 

ข่าวในระยะสั้น เฉพาะกิจและมักจะเร่งรีบ และที่สามารถน�าไปสู่การ 

เปลี่ยนแปลงในระยะยาวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและ 

บุคลากร (พนักงานประจ�าและฟรีแลนซ์)

ค�าแนะน�า ได้แก่ :

• สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตสื่อประเภทข่าวเพื่อแชร์ผลเกี่ยวกับการ 

วิเคราะห์คอนเทนต์ที่ท�า ระบุปัญหาเพื่อสรุปรายงาน และพัฒนาแผน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (เช่น สร้างความสัมพันธ์กับ 

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ช่วยตรวจสอบคอนเทนต์ก่อนที่จะเผยแพร่ จัดให้ม ี

การฝึกอบรมเรื่องเพศอย่างต่อเนื่องส�าหรับนักข่าว ช่วยเหลือในการ 

จัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ด้านคอนเทนต์ที่มีจิตส�านึกด้านเพศ)

• ติดต่อช่องทางเผยแพร่สื่อเป้าหมายโดยเร็วที่สุดและไปขอเข้าพบ  

Google News, Twitter และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ มีข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ว่านักข่าวคนไหนท�างานที่ไหนและสนใจอะไร

• การเรียนรู้การท�าตารางเวลาและไทม์ไลน์ในการผลิตข่าวและให้มีการ 

รวมเร่ืองราวส�าคญังลงในไดอาร่ีตารางสือ่เป็นสิง่ท่ีมีประโยชน์ ผูป้ฏ ิบติั 

งานสามารถติดต่อประสานงานกับจุดโฟกัสของสื่อหรือผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านสื่อภายในหรือภายนอกองค์กรของตนได้อย่างต่อเนื่อง หรือ 

สามารถติดต่อสื่อล่วงหน้าในโอกาสเฉพาะหรือวันที่มีความส�าคัญ เช่น  

วันสตรีสากล (8 มี.ค.), วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (25 พ.ย.)  

และวันสิทธิมนุษยชน (10 ธ.ค.)
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      ดูปฏิทินวันสากลฉบับเต็มได้ที่ : http://www.un.org/en/

sections/observances/international-days/ 

• ดูแลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญอัปเดต รายการที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อความ 

และหลักฐานที่จะมอบให้เมื่อนักข่าวต้องการ

      รายชื่อของสื่อส�าหรับผู้หญิงโดยผู้หญิง : http://www.wifp.

org/publications/directory-of-womens-media/

      ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ She Source : http://www.womens 

mediacenter.com/shesource/ 

นอกเหนือจากการวางแผนการมีส่วนร่วมล่วงหน้าแล้ว การรายงาน 

ข่าวเพื่อถ่ายทอดวัตถุประสงค์การสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง ยังมักเป็น 

โอกาสในการต่อยอดไปสู่การเยียวยาหรือการดึงดูดความสนใจไปที ่

แคมเปญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน�าไปสู่การน�าเรื่องราวไปใช้และการมีส่วน 

ร่วมอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์สื่อเพื่อผู้หญิง : She Source (USA)

SheSource เป็นฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญหญิงที่ท�างานด้านต่าง ๆเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศรวมทั้ง VAWG ซึ่งพร้อมที่จะ 

พูดคุยกับสื่อ สร้างขึ้นโดย Women’s Media Center (WMC) เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อที่เป็นผู้หญิง และได้รับการ 

ออกแบบมาเพื่อให้บริการนักข่าว ผู้ผลิตและบุ๊กเกอร์ (booker) ที่ต้องการแขกรับเชิญและแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้หญิง ผู้หญิงสามารถขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้เชี่ยวชาญ และนักข่าว ผู้ผลิตและบุ๊กเกอร์สามารถค้นหาฐานข้อมูลส�าหรับความเชี่ยวชาญที่ต้องการได้ WMC ยังสนับสนุนผู้หญิงที่รู้สึกว่า 

ตนมปีระสบการณ์ด้านสือ่ไม่เพยีงพอทีจ่ะให้สมัภาษณ์ได้ดด้ีวยโครงการ “Progressive Women's Voices” ซึง่เป็นโครงการฝึกอบรมความเป็น 

ผู้น�าด้านสื่อที่ให้การฝึกอบรมขั้นสูงแก่ผู้หญิงและเป็นเครื่องมือสู่โฆษกสื่อในสาขาของตน ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการสนทนาในประเด็นที่เป็นพาด 

หัวข่าว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Progressive Women’s Voices : https://www.womensmediacenter.com/about/training/

progressive-womens-voices 

ฐานข้อมูลออนไลน์ Women Make the News Thailand (ประเทศไทย)

ส�านกังานยเูนสโกกรงุเทพฯ เปิดตัวฐานข้อมูลรายชือ่ผู้สือ่ข่าวหญงิไทยและนกัข่าวผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือน�าไปสูก่ารส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในส่ือ 

ไทย

เข้าถึงฐานข้อมูล : www.WMNThailand.org

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://bangkok.unesco.org/content/gender-equality-media-and-better-storiesnbtc-bolsters-support-

women-make-news-thailand



คูม่อืในการแกไ้ขปัญหาความรนุแรง

ต่อผูห้ญงิในสือ่และโดยสือ่ 66

ตัวอย่างของการต่อยอด

• ข่าวท่ีเกีย่วข้องกับการค้ามนุษย์ การฟ้องร้องทีโ่ด่งดัง หรือความคดิเหน็ของบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดเีกีย่วกบัความรุนแรงทางเพศสามารถสร้าง 

โอกาสในการติดต่อสือ่ทีท่�าข่าวและเอ้ือต่อการให้ข้อมูลวจิยัหรือองค์ความรู้ และสร้างข้อความรณรงค์หรือสนบัสนุน นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้ 

แขกรับเชิญได้แสดงความคิดเห็นหรือช่วยด้านการผลิตข่าวโดยตรงด้วยการแนะน�าบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

• โครงเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับ VAWG มกีารเอาไปน�าเสนออย่างเด่นชัดในละครโทรทัศน์หรือละครน�า้เน่า ซึง่สร้างโอกาสในการตกีรอบประเดน็ผ่าน 

รายการข่าววิทยุและรายการโฟนอินหรือผ่านบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์

• บลอ็ก วดิโีอ YouTube หรอืพอดแคสต์ทีแ่สดงภาพความรุนแรงต่อผูห้ญงิ การเหยยีดเพศ การเลือกปฏบัิติหรือภาพเหมารวมของชายและหญงิ 

สามารถสร้างโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในกระทู้สนทนาหรือสามารถใช้ร่วมกับแนวทางการถามในโซเชียลเน็ตเวิร์คและ/หรือในการ 

ฝึกอบรมได้

วิทยยุงัเป็นแพลตฟอร์มทีส่�าคญัส�าหรบัการตดิตามข่าวสารและเหตกุารณ์ 

ปัจจุบันด้วย แนวทางเฉพาะส�าหรับวิทยุอาจรวมถึง :

• สร้างขีดความสามารถของผู้ประกาศ ดีเจ พิธีกรและผู้ด�าเนินราย  

การวิทยุ กระแสหลัก เพื่อรวมประเด็นข้อความและการอภิปรายที่มี

ความเปราะบางทางเพศมาไว้ในรายการ

• สร้างและเสนอซีรีส์ยาวที่สามารถออกอากาศได้เป็นประจ�า  

(เช่น รายสัปดาห์) บนพื้นฐานของประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ความเท่าเทียมทางเพศ การยุติการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติที่เป็น 

อันตรายและความรุนแรงต่อเด็กหญิงและผู้หญิง

• จ�าแนกสถานีที่ออกอากาศการสัมภาษณ์ประเด็นทางสังคมและเสนอ

ตัวเป็นแขกรับเชิญ เช่น ส�าหรับการสัมภาษณ์ รายการโทรเข้าหรือ

รายการทอล์คโชว์

• ระดมพันธมิตรเครือข่ายและผู้สนับสนุนที่มีใจเดียวกันเพื่อมา 

สนับสนุนจุดยืนของตนเอง หากเป็นไปได้ อาจขอให้สถานีวิทยุหรือ 

สถานีโทรทัศน์ช่วยบันทึก การสัมภาษณ์ให้ ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง 

ที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ ในรูปแบบสื่ออื่น ๆ เช่น การรณรงค ์

หรือการขับเคลื่อนชุมชนได้ 

ตัวอย่างรายการวิทยุและทอล์คสตรีนิยม Feminist 
Radio and Talks

ดูตัวอย่างสถานีวิทยุได้ที่ :

• ข่าววิทยุเสรีภาพผู้หญิง  

- https://wlrnmedia.wordpress.com/

• บริการรวบรวมข่าวสารระหว่างประเทศของผู้หญิง  

- http://www.wings.org/

• สถาบันเสรีภาพสตรีในสื่อ  

- http://www.wifp.org/

ส�าหรับพอดแคสต์สตรีนิยม โปรดดู :

• https://player.fm/featured/feminist

ส�าหรับตัวอย่างการใช้วิดีโอทอล์คเพื่อเผยแพร่ข้อความที่มี

ประสิทธิภาพในประเด็นส�าคัญโปรดดูรายการ Ted Talks  

ต่อไปนี้ :

• สตรีนิยม (Feminism) - https://www.ted.com/topics/ 

feminism 

• ความรุนแรงต่อผู้หญิง - https://www.ted.com/search? 

q=violence+against+women 

• ความเท่าเทียมทางเพศ - https://www.ted.com/search? 

q=gender+equality 

• ความเป็นชาย - https://www.ted.com/search?  

q=masculinities
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Feminist Radio หรือวิทยุสตรีนิยมเป็นรายการวิทยุที่เน้นผู้หญิงเป็น 

ศูนย์กลาง ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารที่ไม่แบ่งแยกเพศและไม่ตายตัว โดยเน้น 

ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง องค์กรวิทยุสตรีนิยม 

หลายแห่งตั้งอยู่ในชุมชน โดยออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพื่อ 

เข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง รูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมและมีการเข้าถึง 

มากขึ้น ได้แก่ พอดแคสต์และวิดีโอทอล์คสตรีม 

ที่มา : 

      คู่มือสหพันธ์นักข่าวนานาชาติด้านการรายงานข่าวความ

รุนแรงต่อผู้หญิง : http://ethicaljournalisminitiative.org/

en/contents/ifj-guidelines-for-reportingon-violence-

against-women 

      หลักเกณฑ์ของสื่อในการรายงานความรุนแรงตามเพศใน

บริบทมนุษยธรรม : http://gbvaor.net/wp-content/ 

uploads/2013/07/GBV-Media-Guidelines-Final-

Provisional-25July2013.pdf

      คู่มืออ้างอิงส�าหรับสื่อโดย GLAAD : https://www.glaad.

org/reference

      คู่มือสไตล์ในความหลากหลาย : https://www.diversitystyle 

guide.com/

      จัดการด้วยความระมัดระวัง : คู่มือการรายงานสื่อที่มีความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง : http://www.

endvawnow.org/uploads/browser/files/handle_

withcare_zerotolerance_2011.pdf  

      แนวทางการรายงานข่าวด้วยความรับผิดชอบส�าหรับนักข่าว :  

http://www.evas.org.au/images/docs/Responsible-

Reporting-guidelines-2013.pdf 

      แนวทางการใช้ภาษาที่มีความอ่อนไหวทางเพศ :  

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/

attachments/sections/library/gender-inclusive%20

language/guidelines-on-genderinclusive-language-en.

pdf?la=en&vs=2129

      ฐานข้อมูลค�าศัพท์ทางเพศ : http://www.unwomen.org/

en/digital-library/gender-inclusive-language 

      อภิธานศัพท์เพศ : https://trainingcentre.unwomen.org/

mod/glossary/view.php?id=36 
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6.3.2 โฆษณา

โฆษณาใช้ภาพและเสียงเพื่อจุดประสงค์ในการแสดงแนวคิดทางการ  

ตลาด บรกิารและสิง่ต่าง ๆ เพือ่ให้เกิดการบรโิภคของคน ภาพสามารถสือ่ 

ถึงบทบาทและการรับรู้เกี่ยวกับชายและหญิงในสังคมได้ งานวิจัยที ่

เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันทางเพศในโฆษณาพบว่า ผู้หญิงมีบทบาท 

น้อย (โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าผู้หญิงมีอ�านาจเหนือการซื้อ) มีเวลา 

ปรากฏทางหน้าจอน้อย มเีวลาพดูน้อย และพดูเกีย่วกบัพลงัและความส�าเร็จ 

น้อย (Geena Davis Institute, 2017) โฆษณาสามารถส่งผลกระทบอย่าง 

มากต่อความคิดของเด็กหญิงและเด็กชาย ผู้หญิงและผู้ชาย โฆษณายัง 

ตอกย�้าเรื่องเพศแบบเหมารวมในเชิงลบ ซึ่งรวมถึงการแบนสรีระของ 

ผู้หญิงที่ใช้ในการขายสินค้าต่าง ๆ ภาพโฆษณาและข้อความส่งผลต่อ  

การรับรู้ที่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีต่อร่างกายและภาพลักษณ์ ส่งผลต่อ 

ความคิดเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองและความนับถือตนเอง ผู้ชายและ 

เด็กผู้ชายอาจได้รับผลกระทบในท�านองเดียวกัน โดยรู้สึกว่าพวกเขา 

ต้องอยู่และปฏิบัติตามภาพลัษณ์ของผู้ชายที่น�าเสนอออกมาใน 

โฆษณา 

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงไม่รู้สึกดีกับรูป  

ลักษณ์ที่ตนเองมี จะมีแนวโน้มที่จะเลือกไม่ท�ากิจกรรมส�าคัญในชีวิต  

หยุดตัวเองจากการกิน หรือท�าให้สุขภาพตกอยู่ในความเสี่ยง ไม่กล้า 

แสดงความคิดเห็นหรือยึดติดกับการตัดสินใจ รู้สึกกดดันที่จะไม่ท�า 

ผิดพลาดหรือแสดงความอ่อนแอ และเชื่อว่าสื่อและโฆษณาเป็นตัว 

ก�าหนดมาตรฐานความงามที่ไม่จริง และผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่สามารถ 

บรรลุได้ และควรมีการปรับปรุงการวางภาพลักษณ์ผู้หญิงที่มีความ 

ดึงดูดทางกายภาพให้หลากหลาย (Unilever, 2016) 

สมาคมผู้โฆษณาแห่งชาติ #SeeHer (สหรัฐอเมริกา)

สมาคมผู้โฆษณาแห่งชาติ (ANA) เปิดตัวการเคลื่อนไหว #SeeHer ในปี 2559 เพื่อปรับปรุงการแสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงใน 

โฆษณาและสื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องให้ได้ 20% ภายในปี 2020 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีที่ผู้หญิงที่ได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ในสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามความส�าเร็จของการด�าเนินงาน มีการสร้าง GEM™ ซึ่งเป็นระเบียบวิธีขับเคลื่อนข้อมูลที่ระบุอคติทางเพศได้โดย 

ไม่รู้ตัว GEM™ สร้างเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลแก่โฆษณาและรายการทีวี ระเบียบวิธีดังกล่าวนี้เปิดกว้างส�าหรับอุตสาหกรรมการตลาด สื่อ 

และบันเทิง และน�าไปใช้โดยนักการตลาด นักวิจัย เอเจนซีและผู้สร้างคอนเทนต์ในชุมชนโฆษณาและสื่อ มีการน�า GEM™ เข้าไปบรรจุรวมใน 

กลยุทธ์สื่อ เครื่องมือในการปฏิบัติงานและเกณฑ์การตรวจสอบของผู้โฆษณามากขึ้นเรื่อย ๆ 

นับตั้งแต่เปิดตัว มีโฆษณาเกือบ 60,000 ตัวได้รับการทดสอบโดย ABX ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการวิจัย ANA ของ GEM™ โดยคะแนน GEM™  

ส�าหรับจะโฆษณาที่มีบริบทดีที่สุดจะคัดมาจากรายการยอดนิยมของ Nielsen และรายการออกอากาศและรายการเคเบิลที่เลือกโดยสมาชิกป ี

ละ 2 ครั้ง

- โฆษณาที่มีคะแนน GEM™ เป็นบวกจะมีผลท�าให้เกิดความประสงค์ที่จะซื้อถึง 26% ในจ�านวนผู้บริโภคทั้งหมด และ 45% ในผู้หญิง

- โฆษณาที่มีคะแนน GEM™ เป็นบวกท�าให้ชื่อเสียงของแบรนด์เพิ่มขึ้นถึง 11%

-  โฆษณาที่แสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงอย่างถูกต้องจะท�างานได้ดีขึ้นเมื่อจับคู่กับรายการที่แสดงภาพลักษณ์ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงออกมา  

สมจริง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้โปรดดู : https://seeher.com/
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ลักษณะของอุตสาหกรรมโฆษณาเองอาจท�าให้มีความท้าทาย อย่างไรก ็

ตาม ล่าสุดอุตสาหกรรมเองก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความมุ่งมั่น 

มากข้ึนทีจ่ะจดัการกับภาพเหมารวมทางเพศเชงิลบและความไม่เท่าเทียม 

กนัด้วยการรณรงค์และการรเิริม่ขนาดใหญ่ งานวจิยัใน 33 หมวดหมู ่(เช่น  

เครือ่งส�าอาง ประกันภัย ปัญหาสงัคม) พบว่าผูช้ายยงัคงครองต�าแหน่งท้ัง 

ออดโิอและวชิวล และความเหลือ่มล�า้น้ีแทบจะไม่เปลีย่นแปลงเลยในช่วง  

10 ปี (Geena Davis Institute, 2017) งานวจิยัเดียวกันน้ียงัพบอกีว่าบท 

สนทนาที่ผู้ชายพูดมี 29% และ 28% มีแนวโน้มที่จะเป็นค�าพูดที่เกี่ยว  

ข้องกับพลังและความส�าเร็จ ยูนิลีเวอร์ได้ท�าการตรวจสอบอุตสาหกรรม 

โฆษณาตลอดทั้งปี โดยระบุว่าผู้หญิง 40% ไม่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ ์

ของผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นโฆษณา ผูช้ายปรากฏเป็นภาพลกัษณ์ในรปูแบบพ้ืนฐาน 

และตายตัวเช่นกัน (เช่น แข็งกร้าว โผงผาง มีความสัมพันธ์กับเพศตรง 

ข้าม รกัร่วมเพศและดุดัน) (Unilever, 2016) ในทางตรงกันข้าม งานวจิยั 

พบว่า โฆษณาแบบล�้าหน้ามีประสิทธิภาพมากกว่าถึง 1 ใน 4 และส่งผล 

กระทบต่อแบรนด์ได้ดีขึ้น (Unilever, 2016)

ค�าแนะน�ากว้าง ๆ ส�าหรับการก�าจัดแบบแผนจากโฆษณา ได้แก่ (World 

Federation of Advertisers, 2018) :

• ส่งเสริมความหลากหลายในทีมผลิตโฆษณา

• หาจุดที่แบรนด์สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในห่วงโซ ่

อุปทานร่วมกับผู้บริโภคและทีมงานเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ขัด  

ขวางแบรนด์จากการยอมรับและสนับสนุนความหลากหลาย

• ก้าวข้ามการตลาดที่ตระหนักในเรื่องเพศ ไปสู่การจัดการกับความ 

หลากหลายในแง่มุมอื่น ๆ (เช่น เชื้อชาติ ชาติก�าเนิด ศาสนา อายุ  

ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ ฯลฯ) และด�าเนินมาตรการเหล่านี ้

กับห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดรวมถึงซัพพลายเออร์

• หลีกเลี่ยงการริเริ่มเพียงครั้งเดียวหรือระยะสั้น (เช่น แคมเปญโฆษณา  

แสดงพลังผู้หญิงหรือ femvertising) และลงทุนในข้อผูกพันระยะ  

ยาวที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

• ติดตามประสิทธิภาพในภายหลัง

ค�าแนะน�าในการโฆษณาที่จะไม่น�าเสนอภาพเหมารวมทางเพศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความผิดร้ายแรงหรือเป็น 

ที่แพร่หลาย (CAP และ BCAP, สหราชอาณาจักร)

คณะกรรมการสองชุดในสหราชอาณาจักรด้านโฆษณาที่ไม่ออกอากาศและโฆษณาแบบออกอากาศเพื่อการตลาดโดยตรงและการส่งเสริมการ 

ขายได้เสนอแนวทางในการตีความหัวใจหลักในเรื่องนี้ของสหราชอาณาจักร ค�าแนะน�านี้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้โฆษณา เอเจนซีและเจ้าของ 

สื่อเกี่ยวกับวิธีตีความหัวใจหลัก โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ :

- ฉากที่มีบทบาทและลักษณะเฉพาะทางเพศ

- ฉากที่มีแรงกดดันให้คล้อยตามสรีระหรือลักษณะทางกายภาพตามเพศในอุดมคติ

- ฉากที่มุ่งเป้าไปที่หรือน�าเสนอเด็ก

- ฉากที่มุ่งเป้าไปที่หรือน�าเสนอกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยง

- ฉากที่แสดงถึงบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามแบบแผนทางเพศ

ดูค�าแนะน�า : https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/f39a881f-d8c9-4534-95f180d1bfe7b953.pdf 
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6.3.3 สื่อบันเทิงและสร้างสรรค์

สือ่บนัเทงิและสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ วดีิโอ ภาพยนตร์ วทิย ุ

และละครสดท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมแบบที่สื่ออื่น ๆ เช่น สื่อข่าวไม่มี สื่อ 

นี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกกลุ่มอายุ และมีศักยภาพในการเข้าถึงคน 

ดูข้ามรุ่นจ�านวนมาก สื่อบันเทิง (ภาพยนตร์ รายการ เกม เพลง แอป  

หนังสือ นิตยสาร ฯลฯ) มักจะตอกย�้าบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมและท�า 

ให้แบบแผนทางเพศเชิงลบคงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับสื่อประเภทอื่น ๆ งาน  

วิจัยส�ารวจบทบาททางเพศในภาพยนตร์ 120 เรื่องที่ท�าก�าไรได้มากที่สุด  

10 อันดับในโลกพบว่าผู้หญิงไม่ค่อยได้ปรากฏตัวในฉากเท่าใดนัก การ 

แคสต์จึงไม่สมดุลกัน ผู้หญิงมีเวลาพูดบนหน้าจอน้อยกว่ามาก และมักจะ 

แสดงภาพลักษณ์ออกมาในรูปแบบที่ตายตัวและเชิงเพศ (Geena Davis  

Institute, 2014) การแสดงภาพเหล่านี้กระทบผู้ชมอย่างมากในเชิงลบ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรม 

มวลชน

หนึ่งในภารกิจหลักในวัฒนธรรมมวลชนและบันเทิงคือการสนับสนุนให้ม ี

การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความเท่า 

เทียมทางเพศให้มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในเนื้อหาที่ผลิตขึ้น  

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการพรรณนาและการสื่อสารข้อความที่ไม่เลือกปฏิบัต ิ

และไม่รุนแรง ในขณะที่สนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง ม ี

ความเท่าเทียม และเคารพในความหลากหลาย 

ที่มา :

      สถาบันวิจัยด้านเพศในสื่อ Geena Davis : https://seejane.

org/research-informs-empowers/  

      สื่อมีสามัญส�านึก (Common Sense Media) :  

https://www.commonsensemedia.org/ 

อีกภารกิจเป็นการหาเริ่มต้นในการร่วมผลิตหรือท�ารายการโดยมีจุด 

ประสงค์ที่ชัดเจนในการจัดการกับบรรทัดฐานทางลบทางสังคมและการ 

พัฒนาค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ส่งเสริมสังคม โดยการ 

ศกึษาเพ่ือความบนัเทิงหรือท่ีเรียกกนัท่ัวไปว่า “edutainment หรือศกึษา 

บันเทิง” เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมและมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผลการประเมินได ้

แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของการใช้ความบันเทิงเพื่อกระตุ้น 

บรรทัดฐานทางสังคม (Singhal, Arvind and Rogers, 1999; Airhihen 

buwe and Obregon, 2000)

ตวัอย่างของโทรทัศน์เพ่ือความบนัเทิง ดจิทัิลสตรีมมงิ ซรีีส์วิทยแุละละคร 

เดีย่วซึง่ใช้รปูแบบ เช่น เกม การประกาศบรกิารสาธารณะ (PSA) และละคร  

ละครน�า้เน่า นิยาย ภาพเหล่านีช่้วยให้ผูช้มหรือผูฟั้งมองเหน็สาเหตแุละผล 

ท่ีตามมาของความรุนแรงต่อเดก็ผูห้ญงิและผูห้ญงิผ่านบริบทของตวัละคร 

แต่ละตวั และผ่านประเดน็ขดัแย้งทางอารมณ์และชวีติ ช่วยให้ผูฟั้งหรอืผู ้

ชมเห็นอกเห็นใจและลองคิดถึงสิ่งที่พวกเขาอาจจะท�าในสถานการณ์ที ่

คล้ายคลงึกนั รปูแบบเหล่านีห้ากได้รบัการออกแบบมาอย่างดียงัสามารถ 

ช่วยท�าให้แบบแผนและต�านานทีเ่ก่ียวข้องกบัเพศ เชือ้ชาต ิความพกิารและ 

อื่น ๆ ที่มักใช้ในการเลือกปฏิบัติกับคนเฉพาะกลุ่มหมดไปได้อีกด้วย 

พันธมิตรไม่เอาภาพเหมารวม Unstereotype Alliance 

Unstereotype Alliance โดย UN Women มีพันธมิตรที่ทรงพลังระดับโลกจากกว่า 30 ผู้น�าในอุตสาหกรรมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป้าหมาย 

ร่วมกันในการขจัดอคติทางเพศและภาพเหมารวมทางเพศที่เป็นอันตรายจากการโฆษณาของตนเอง มีการพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือใหม่ ๆ  

เพื่อสร้างวาระการประชุมและวัดการเปลี่ยนแปลง

พันธมิตรได้ด�าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดความก้าวหน้าในการยุติภาพเหมารวมในโฆษณา มีมติที่จะใช้วิธีการที ่

ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งพัฒนาโดย UN Women และ UN Global Compact ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเพศ Gender Gap  

Analysis Tool เพื่อประเมินแนวทางการด�าเนินธุรกิจ Unstereotype Alliance มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้เครื่องมือวัดผลโฆษณาระดับโลกเพื่อ 

ช่วยแบรนด์จัดการปัญหาภาพเหมารวมและติดตามความคืบหน้าในตลาดที่มีอยู่แล้วและตลาดเกิดใหม่ ด้วยการสร้างเครื่องมือ เช่น GEM™  

ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา 

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดู : http://www.unstereotypealliance.org/en 



คูม่อืในการแกไ้ขปัญหาความรนุแรง

ต่อผูห้ญงิในสือ่และโดยสือ่ 71

ละครที่ดีที่สุดด้วยการผลิตสื่อและทีมท�างานด้านสื่อที่เกี่ยวข้องนี้ยัง 

เป็นโครงการเพื่อความบันเทิงที่ดีที่สุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้การ 

ป้องกันไม่ให้ VAWG เป็นหนทางที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและ 

การสร้างความร่วมมือในอนาคตในด้านการทดลอง VAWG ซึ่งทั้งสอง 

อย่างนี้เป็นกุญแจส�าคัญในขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

ภายใต้ระบบที่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนบนความร่วมมือ 

และไว้วางใจ

AdhaFULL (อินเดีย)

AdhaFULL เป็นโครงการโดย UNICEF และ BBC Media Action ในอินเดีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนเกี่ยวกับบรรทัดฐานทาง

สงัคมด้านเดก็หญิงและผูห้ญิง ซึง่เป็นสาเหตขุองการท�าแท้งแบบเลอืกเพศ การแต่งงานกบัเดก็ และการจ�ากัดการศึกษาของเดก็ผูห้ญงิ สร้างเป็น 

ละครเรื่อง 'whodunnit' น�าแสดงโดยหนุ่มสาว 3 คน ฉายทางทีวี 78 ตอน

ละครมีตัวเอกเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดา ๆ 3 คนคือ Kitty, Tara และ Adrak ที่มาช่วยกันไขคดีและความลึกลับในเมืองเล็ก ๆ ของตนเอง ซึ่งท�าให้

พวกเขาเติบโตขึ้น 

โครงการนี้มีความพยายามที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ท้าทายประเพณีที่ท�าให้แบบแผนทางเพศคงอยู่ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของวัยรุ่นในการ

ลงมือท�าสิ่งที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของตนเอง มีรายการเสวนาทางวิทยุ Full-on-Nikki จัดควบคู่ไปกับรายการนี้ และตามมาด้วยสื่อใหม่ ๆ ที่มี

การพูดถึงทางออนไลน์ ทั้งใน Facebook, Twitter เกมสมาร์ทโฟน และคอนเทนต์เสียงทางโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นไปตามการศึกษาด้าน

พฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู : http://unicef.in/PressReleases/420/Launch-of-the-AdhaFULL-initiative-byUNICEF-and-BBC-

Media-Action-India

Soul City - แอฟริกาใต้และอื่น ๆ

Soul City เป็นหนึ่งในรายการที่ด�าเนินการมายาวนานที่สุดในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน VAWG เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ต้นทศวรรษ 

1990 และกลายเป็นรายการโชว์ระดับประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ออกอากาศเป็นซีซั่นละ 13 ตอน ตอนละ 1 ชั่วโมง โดยมีการปล่อย

ทางวิทยุ มีโฆษณา และอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย รายการนี้น�าเสนอปัญหา VAWG ต่าง ๆ ซึ่งเข้าถึงผู้คนนับล้านในแอฟริกาใต้และอื่น ๆ ได้รับ

เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้บริจาค พหุภาคีและองค์กรต่าง ๆ ได้รับการประเมินจากภายนอกและมีการผยแพร่งานวิจัยของตนเองเกี่ยวกับการ

เข้าถึงผู้ชมและผลกระทบต่อเว็บไซต์

ซีรีส์ Soul City สร้างขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ด้านความบันเทิงและกระบวนการวิจัยที่เข้มงวด มีการหารือกับทั้งผู้ชมและผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาทั้งหมด

ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดร่วมกับผู้ชมเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ มีการเก็บประสบการณ์จริงและเสียงจากชุมชนด้วยงานวิจัยเชิง

โครงสร้าง ท�าให้เนื้อหามีความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ ในกระบวนการสร้าง Soul City ขั้นตอนต่อไปนี้มีความส�าคัญต่อการออกแบบ

ข้อความที่เหมาะสม :

• หารือเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอย่างทั่วถึง ซึ่งรวมถึงภาครัฐและภาคประชาสังคม  

ซึ่งรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชนนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการ
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ประเภทของการผลิต (เช่น รายการโทรทัศน์) อาจท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูง 

และซับซ้อน ท�าให้ยากที่จะจูงใจให้ส�านักสื่อท�าการผลิต อย่างไรก็ตาม  

ความส�าเร็จที่รายการแสดงให้เห็นนี้ ท�าให้ได้รับการสนับสนุนจาก 

รัฐบาลและผู้บริจาคมายาวนาน

การค้นหาและการเข้าหาผู้ผลิตละครสามารถท�าได้หลายวิธี บางครั้ง 

แม้ว่าจะมีไอเดียดี ๆ ในการท�าสื่อแต่อาจจะไม่แน่ใจว่าควรน�าไอเดียนั้น 

ไปหารือกับใครในส�านักสื่อ  ผู้รับผิดชอบในสื่อที่ควรจะเข้าหานั้น ขึ้นอยู ่

กับขนาดของกิจกรรมที่ท�าร่วมกับสื่อและวิธีการผลิตสื่อในบริบทของ 

ท้องถิ่น ค�าถามที่ควรพิจารณา ได้แก่ : 

ละครต้นฉบับสร้างในประเทศหรือไม่ มีบุคคลที่สามซื้อคอนเทนต์หรือ  

ไม่ มีผู้ชมที่รับชมทางวิดีโอออนไลน์หรือสตรีมมิ่งหรือไม่ สามารถประชา  

สัมพันธ์ได้หรือไม่และมีประสิทธิผลหรือไม่ ผู้ชมเป้าหมายใช้โทรศัพท์  

มือถือมากกว่าหรือต้องการใช้สื่อทางตรงอย่างทีวีหรือวิทยุมากกว่า

ไม่มีวิธีการตายตัวที่ก�าหนดขึ้นในการเข้าถึงผู้ผลิต แนวทางบางอย่าง  

ได้แก่ :

• ติดต่อผู้เขียนบทที่อาจให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส�านักสื่อแก่คุณได้

• ค้นหาตัวผู้เขียนทางออนไลน์และติดต่อเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลงาน 

ล่าสุดและอธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณต้องการท�าอย่างไร

• ขอความช่วยเหลือล่วงหน้าจากเจ้าของหรือกรรมการบริษัทโทรทัศน์  

และ/หรือรัฐบาลในฐานะผู้สนับสนุนหรือหุ้นส่วนหลัก ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ 

อย่างยิ่งหากประสงค์ที่จะผลิตสื่อที่ส�าคัญหรือละครโทรทัศน์ต้นฉบับ

ก่อนที่จะติดต่อครั้งแรก ควรศึกษาเกี่ยวกับผลงาน edutainment อื่น ๆ  

เพื่อศึกษาความเป็นมาและผู้ที่ท�าให้เกิดขึ้น กรณีศึกษาในคู่มือเล่มนี้จะ 

ช่วยการเริ่มต้นที่ดี จากนั้น ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทีมท�างานด้านสื่อ 

บันเทิงด้วยวิธีการต่อไปนี้ : 

• หาผลงานการท�าละครล่าสุดและก่อนหน้านี้ 

• ค้นหาผลงานของพวกเขาบน Twitter และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

• ค้นหารางวัลใด ๆ ที่พวกเขาได้รับหรือบทสัมภาษณ์ที่พวกเขาเคยให ้

สัมภาษณ์ไว้

• ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทสื่อเกี่ยวกับการผลิตและพนักงาน

• ใช้ Wikipedia และหนงัสอืพิมพ์พาณชิย์ศลิปะและสือ่เพ่ือค้นหาว่าใคร 

ท�าอะไรบ้างและท�างานที่ไหน อย่างไรก็ตาม ควรรู้ไว้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อของ Global South อาจไม่พร้อมใช้งานทาง 

ออนไลน์หรือบน Wikipedia

• หารือกับผู้ชมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารู้ ความกังวล ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

• หลังจากออกอากาศไปแล้ว เนื้อหาจะได้รับการประเมิน และมีการน�าบทเรียนที่ได้รับไปบูรณาการเข้ากับการผลิตเทปต่อไป

Soul City เป็นซีรีส์ที่มีความส�าคัญมากและมีความมุ่งมั่นในระยะยาวในการแสดงภาพลักษณ์และแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนในเชิงรุกรวม 

ถึง VAWG ผลการประเมินรายการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้รอดชีวิต VAWG ที่เต็มใจที่จะรับความ 

ช่วยเหลือ และให้ญาติช่วยเหลือ ควบคู่ไปกับการตระหนักเป็นอย่างดีว่ามีสายด่วนแห่งชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือ ผลการส�ารวจค่อนข้างชี้ให ้

เห็นว่ามีการตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่สังเกตได้ว่าบรรทัดฐานเกี่ยวกับการยอมรับ 

นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก (Heise, 2011) การค้นพบนี้ช่วยตอกย�้าความส�าเร็จในการเข้าถึงผู้ชมจ�านวนมากผ่านสื่อนี้และความ 

จ�าเป็นในการใช้กลยุทธ์เสริมในการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตรง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ : http://www.soulcity.org.za/projects/soul-city-series
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หากมีอุปสรรคเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการหรือการซื้อ อาจใช ้

ทางเลือกอื่นได้ เช่น การผลิตเองผ่านบริการสตรีมมิ่งหรือร่วมกับวิทย ุ

และ/หรือโรงละครชุมชน

โรงละครชุมชนและโรงละครมวลชนประสบความส�าเร็จในด้านการใช ้

ทรัพยากรน้อยซึ่งคนอาจเข้าถึงสื่อได้ในฐานะผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ในฐานะ 

ผู้ผลิต มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโรงละครชุมชนว่า 

สามารถสร้างฉากที่อยู่ในรายการทีวีและภาพยนตร์ขึ้นใหม่ภายในชุมชน 

เพื่อเน้นประเด็นต่าง ๆ รวมถึง VAWG และความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ  

เทคนิคเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมกับสื่อและ 

เพื่อสร้างผู้สนับสนุนชุมชนที่สามารถล็อบบี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้

Girls Not Brides - ถอดบทเรียนจาก Edutainment

Girls Not Brides ท�าการศึกษาวิจัยเพื่อก�าหนดคุณค่าของความคิดริเริ่มด้านความบันเทิง–การศึกษาที่มีต่อการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการ 

แต่งงานของเด็ก การศึกษานี้เป็นการวิจัยขั้นปฐมภูมิ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส�าคัญและการประเมินการด�าเนินการใน 9 ประเทศที่มีความ 

หลากหลายในภูมิภาค ข้อค้นพบหลักและบทเรียนที่ได้ คือ :

• ช่องทางต่าง ๆ ช่วยให้ข้อความทางสังคมมีพลังขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้วการให้ความบันเทิง–การศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อสารเพื่อ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขนาดใหญ่ โดยใช้กลยุทธ์และรูปแบบที่หลากหลาย โครงการมักจะผสมผสานรูปแบบและใช้ช่องทางการจัดส่ง 

หลายช่องทาง การเลอืกรปูแบบ edutainment ข้ึนอยูกั่บปัจจยัต่าง ๆ เช่น ตลาดสือ่ท่ีมอียู ่ความพร้อมของสือ่ท่ีแตกต่างกนัในภมูภิาคเฉพาะ  

งบประมาณและความชื่นชอบของผู้ชมเป้าหมาย

• ต้องค�านึงถึงบุคคลชุมชนและสังคมในวงกว้าง การริเริ่มโครงการช่วยในการแก้ไขบรรทัดฐานทางสังคมโดยการเริ่มพูดคุยในระดับบุคคล  

ชุมชน และระดับสังคมที่กว้างขึ้น และการก�าหนดผู้มีบทบาทในชุมชน เช่น เด็กหญิง เด็กชาย ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชนและผู้น�า

• การใช้ตัวละครและผู้คนที่หลากหลายเพื่อก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการเลือกแบบอย่างเฉพากิจที่แตกต่าง 

กัน จะท�าให้น�าแนวทางที่เหมาะมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้

• โครงการริเริ่มต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม การตีตราและความเข้าใจผิดที่แพร่หลายในชุมชน 

เป้าหมาย ก่อนที่จะเริ่มโครงการ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชม ท�าความเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจึงท�าเช่นที่ท�าอยู่ และ 

ใครมีอิทธิพลต่อพวกเขา

• ความร่วมมือกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านแก่นสารและด้านเทคนิคเป็นสิ่งส�าคัญ การระดมความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

และผู้เชี่ยวชาญด้านครีเอทีฟเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการผลิตงานครีเอทีฟ ซึ่งจะช่วยให ้

สามารถแชร์ทั้งความรู้ทางวิชาชีพที่ชัดแจ้งและซ่อนเร้นได้

• ต้องลงทุนเพื่อวัดความก้าวหน้าและท�าความเข้าใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

• Edutainment คุ้มค่าในระยะยาว และชดเชยต้นทุนในการเริ่มต้นที่สูง

• สิ่งส�าคัญคือต้องเปิดใจรับผลที่อาจตามมาโดยไม่ตั้งใจและไม่พึงปรารถนา และพร้อมที่จะรับความเสี่ยงและท�าให้บรรเทาลง

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่มและผลที่ได้ : https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/02/Entertainment-

Education-and-child-marriage-scoping-study-Jan-2017-2.pdf
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วิทยุเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งที่มีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใน 

ประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลาง สื่อประเภทนี้มักใช้เพื่อแก้ปัญหาการ 

เปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม และพันธมิตรทางวิทยุยังคงมีบท  

บาทส�าคัญในการมีส่วนร่วมกับสื่อว่าด้วยการป้องกัน VAWG ซึ่งนับ ว่าม ี

ความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับชุมชนและประชากรที่การเข้าถึงข้อมูลและ 

การแสดงตัวตนมักถูกมองข้ามจากช่องทางการสื่อสารมวลชน สื่อที ่

สร้างขึ้นเฉพาะให้มีขนาดเล็กในระดับชุมชนมีความส�าคัญต่อการออก 

เสียงของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อให้เห็นมุมมองของพวกเขาในการ 

ตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง วิทยุชุมชนยังเปิดโอกาสในการแชร ์

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา โอกาส ประสบการณ์ ทักษะชีวิต  

และผลประโยชน์สาธารณะอย่างทันท่วงทีและตรงประเด็น ในยุคของ 

มัลติมีเดียและการสื่อสารออนไลน์ วิทยุชุมชนสามารถเป็นสะพานเชื่อม 

จากชุมชนท้องถิ่นไปสู่สังคมสารสนเทศทั่วโลก โดยการแบ่งปันข้อมูล 

และความรู้ที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตที่ตอบสนองค�าขอและความสนใจ 

ของผู้ฟัง

Arts in Action (แคริบเบียนตะวันออก)

UN Women ร่วมกับกรมส่งเสริมกิจการทางเพศ Bureau of Gender Affairs ในโดมินิกาสนับสนุนโครงการฝึกอบรมศิลปะประยุกต์ส�าหรับ 

ผู้ประกอบการละคร โดยใช้แบบจ�าลองที่พัฒนาโดย Arts in Action (ภาควิชานิทรรศกาลศิลปะและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยเวสต์อินดีส  

ตรินิแดดและโตเบโก) โครงการฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์หลักและความร่วมมือในโครงการขับเคลื่อนสังคมของ UN Women เพื่อป้องกันและตอบ  

สนองต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงในแคริบเบียนตะวันออก วิธีการเน้นประเด็นทางสังคมโดยใช้ศิลปะการแสดงที่เปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงปัญหา 

และพฤติกรรมเชิงลบในแบบที่ผู้ชมจะรู้สึกได้ว่าปัญหาเหล่านี้เกิดกับตนเองโดยตรงอย่างไรบ้าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/artsinactiontt

ฟอรัมส�าหรับนักข่าวผู้หญิงเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (แองโกลา)

นอกเหนือจากการให้การฝึกอบรมเรื่องเพศส�าหรับนักข่าวในแองโกลาแล้ว Forum for Women Journalists for Gender Equality  

(FWJGE) ยังรวมเอานักข่าวหญิงทั้งด้านข่าวและบันเทิงมาร่วมกันสร้างผลงานด้านความเท่าเทียมทางเพศและการป้องกัน VAWG ด้วย มีการ 

สร้างละครวิทยุเรื่องยาว Estrada da Vida (“Streets of Life”) ซึ่งเน้นการจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และคุณค่าของการ 

มีส่วนร่วมของการเมืองท้องถิ่น รายการนี้ผสมผสานสาระของสื่อและความบันเทิงเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับ 

ความเป็นจริงในชีวิตของผู้หญิงและหนทางปรับปรุง เป้าหมายหลักคือการบอกให้ผู้คนทราบเกี่ยวกับสิทธิของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ขณะที่แองโกลาก�าลังฟื้นตัวขึ้นจากภาวะสงครามและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ในสถานการณ์เช่นนี้ ละครถือเป็นวิธีการที่เหมาะสม 

ในการเข้าถึงประชากรอย่างทั่วถึง เนื่องจากภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวทั่วไปถือว่าซับซ้อนเกินไปส�าหรับจุดประสงค์นี้ การใช้ภาษาที่เรียบ 

ง่ายและสื่อสารผ่านตัวละครท�าให้ละครเรื่องนี้มีผู้ชมเป็นจ�านวนมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://forumdemulheresjornalistas.org/
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ที่มา :

      คู่มือวิทยุชุมชน : http://www.unesco.org/new/

en/communication-and-information/resources/

publications-and-communication-materials/

publications/full-list/communityradiohandbook/ 

      สื่อชุมชน : A Good Practice Handbook :  

http://www.unesco.org/new/en/communication-

and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/

community-media-agood-practice-handbook/ 

      วธิที�าวทิยชุุมชน : A Primer for Community Radio Operators 

: http://www.unesco.org/new/en/communication-

and-information/resources/publications-and-

communication-materials/publications/full-list/

how-to-do-community-radio-a-primer-for-community-

radiooperators/

การสร้างการสนทนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับรายการ edutainment  

ผ่านสื่ออื่น ๆ และการมีส่วนร่วมแบบตัวต่อตัวในกลุ่มนับว่าเป็นสถานที ่

ส�าคัญส�าหรับการสนทนาเกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชาย และความไม่เท่า 

เทียมกันและภาพเหมารวม มีส่วนช่วยในการสร้างวิสัยทัศน์ทางเลือก  

และช่วยให้ชุมชนมองเห็นว่าอื่น ๆ ก็เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

Worth 100 Men (รัฐอาหรับ) 

“Worth 100 Men” เป็นซีรีส์นิยายวิทยุความยาว 30 ตอนที่ควบคุมการผลิตโดย Womanity Foundation ซึ่งด�าเนินการเกี่ยวกับการ  

เสริมสร้างพลังอ�านาจของผู้หญิงโดยใช้สื่อ ซีรีส์นี้มุ่งเป้าไปที่การมีส่วนร่วมของผู้ชมในภูมิภาคอาหรับในการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับ 

สิทธิสตรีและบทบาททางเพศ โดยการให้ข้อมูลและเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกต่อความเสมอภาคทางเพศ ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจและ 

สนุกสนาน นิยายวิทยุเรื่องนี้จ�าลองตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปที่ผู้หญิงอาหรับต้องเผชิญ กล่าวคือ เกี่ยวข้องกับการมีพลังทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของผู้หญิง การมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ การเปิดโปงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ ความสัมพันธ์ใน 

ครอบครัวและความรัก

ซีรีส์นี้ออกอากาศระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2014 ในสถานีวิทยุ 10 แห่งทั่วอาหรับ ได้แก่ ปาเลสไตน์ อียิปต์ (3 สถานี) โมร็อกโก เยเมน  

ซีเรีย อิรัก จอร์แดน บาห์เรนและซาอุดีอาระเบีย การออกอากาศของรายการตามมาด้วยรายการวิทยุที่ถกประเด็นต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงใน 

ครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ การมีอ�านาจทางเศรษฐกิจและบทบาททางเพศ ผลการประเมินรายการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการ 

อภิปรายที่เกิดขึ้น เนื่องจากท�าให้ผู้เข้าร่วมเริ่มรู้ตัวว่าตนเองถูกล่วงละเมิด และกระตุ้นให้คนอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์เช่นเดียวกันกล้าออกมา 

พูดในขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยแสดงทัศนคติที่ตัดสินเกี่ยวกับความรุนแรง การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อ 

ชี้ให้เห็นผลกระทบทั้งหมดนอกเหนือจากผลการวิจัยแนวโน้มในเบื้องต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://womanity.org/wp-content/uploads/2015/11/150223-FINAL-report-B100-Ragl-no-annex.pdf
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โครงการริเริ่มที่ประสบความส�าเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าการน�าตัวละครและ  

ธีมของรายการ edutainment เข้ามาในชวีติของผูค้น (ผ่านโซเชยีลมเีดยี  

กิจกรรมทางสังคม ป้ายโฆษณา ใบปลิวและความร่วมมือกับชุมชน) มีผล 

อย่างมากในการตั้งค�าถามต่อบรรทัดฐานที่มีอยู่และจูงใจให้เหยื่อหรือผู้  

รอดชีวิตจากความรุนแรงและภัยอันตรายได้ฝึกที่จะ “พูด” เกี่ยวกับ 

ประสบการณ์ของตนเอง

นอกจากนี้ยังท�าให้ได้รู้ว่าคนอื่นก�าลังเปลี่ยนใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนตัดสินใน 

การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม เมื่อบุคคลต่าง ๆ ได้รับชมละครที ่

ชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่เป็นอันตรายหรือแสดงรูปแบบของอ�านาจ การควบ  

คุมและการละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ พวกเขาอาจคิดว่า “ก็ท�าได้ แต่เป็น 

เรื่องผิดปกติมาก” หรือ “ไม่เกี่ยวกับฉัน” แต่การโฟนอินหลังละครอาจ 

ท�าจะท�าให้หลาย ๆ กล้าออกมาเปิดเผยว่า “นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน”

ทั้งนี้ เทคนิคการรณรงค์โดยใช้สื่อแบบดั้งเดิมบางอย่างสามารถน�ามาใช ้

เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของโครงการ edutainment ได้ โดยขึ้นอยู่กับความ 

สามารถขององค์กร 

Leh Wi Know / Let Us Know (เซียร์ราลีโอน)

เป็นหนึ่งในโครงการ edutainment ที่มีการรวมงานสื่อกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน ประสบความส�าเร็จ 

ในเซียร์ราลีโอนในช่วงปี 2014-2016 โดย BBC Media Action ได้ผลิตละครเรื่อง “Bamba Community” ซึ่งเป็นละครธรรรมดาแต่กิน 

ใจความยาวตอนละ 15 นาที และตามด้วยช่วง “Leh Wi Know”(บอกให้เรารู้) ซึ่งให้ผู้ชมโฟนอินเข้ามาคุย 45 นาทีเกี่ยวกับประเด็นใน 

ละครรวมถงึความรนุแรงในครอบครวัและการถอืครองทีด่นิของผูห้ญงิ การโฟนอนิมแีขกรบัเชญิทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านสทิธสิตรแีละกฎหมายมา 

คอยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ชม รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมว่าด้วยเรื่องเพศด้วย 

ในเซียร์ราลีโอนไม่มีสถานีวิทยุขนาดใหญ่ ดังนั้น BBC Media Action จึงท�างานร่วมกับพันธมิตรวิทยุท้องถิ่นหลายแห่งในประเทศเพื่อออก  

อากาศรายการ NGO เยาวชนในท้องถิ่น Restless Development ได้รับอนุญาตให้ใช้รายการนี้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในชุมชนเพื่อ 

พูดคุยกับเด็กสาววัยรุ่นเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/sierra-leone/womens-rights-radio-show
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6.3.4 โซเชียลมีเดียกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) สร้างนิยามใหม่และปฏิวัต ิ

วิถีชีวิตและการท�างานของเราทุกคน เพิ่มช่องทางที่ไม่เคยมีมาก่อนใน 

การสร้างโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง  

ICT มีศักยภาพในการเชื่อมโยง การออกเสียงและการเป็นตัวแทนภาย  

ในโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อ 

พัฒนาความเท่าเทียมกันทางเพศและการเพิ่มขีดความสามารถของผู้  

หญิงไม่เพียงแต่มีความส�าคัญต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังเป็น 

หัวใจของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ด้วย

เทคโนโลยีอาจมีความเป็นกลางและมีศักยภาพส�าหรับผู้ชายและผู้หญิง 

หญิงเท่ากันในตัวของมันเอง แต่อย่างไรก็ตาม บรรทัดฐานทางสังคมและ 

วัฒนธรรมและอุปสรรคเชิงโครงสร้างสื่อถึงความหมายที่ว่า ในทาง 

ปฏบิติัน้ัน การเข้าถงึ การใช้งานและความปลอดภัยมคีวามแตกต่างอย่าง 

มาก ในปี 2017 การแบ่งเพศทางดจิทัิลยงัคงมคีวามส�าคญั ผูห้ญงิไม่ค่อย 

มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศก�าลัง 

พัฒนา และยิ่งต�่ากว่าอย่างชัดเจนในประเทศที่มีการพัฒนาน้อยกว่า โดย 

มีผู้หญิงเพียง 1 ใน 7 คนเท่านั้นที่ใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ใช ้

อยู่ 1 ใน 5 คน สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในแอฟริกาตามข้อมูล 

การติดตามในช่วง 5 ปี (2012-2017) (ITU, 2017)

การแบ่งเพศทางดจิทิลัเป็นมากกว่าประเดน็ทีว่่าด้วยการเข้าถงึเทคโนโลย ี

โดยทั่วไป แต่ยังเชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรู้ทางเทคนิค การ 

ให้การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เนื้อหา 

และวิธีการสอนทักษะที่เกี่ยวข้อง และความสามารถของผู้หญิงและเด็ก  

ผู้หญิงในการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องกลัวและ/หรือ 

เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง

C’est la vie!: รายการทีวีเพื่อการศึกษาของแอฟริกา

“C’est la vie!” เป็นโครงการริเริ่มระหว่างหน่วยงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (WHO, UNICEF, UNFPA และ UN Women) เป็นที่รู้จักในด้าน  

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Muskoka ของฝรั่งเศสเพื่อลดการตายของมารดา ทารกแรกเกิดและเด็ก ในปี  

2016 รายการนี้มีผู้ชมมากกว่า 20 ล้านคนใน 7 เมืองของแอฟริกา

“C'est la vie” เป็น 1.รายการทีวีเพื่อการศึกษา (ความยาวตอนละ 26 นาที ซีซัน 1 มี 26 ตอน และซีซัน 2 มี 36 ตอน) ออกอากาศทางช่อง 

ทีวีแอฟริกันและเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ที่มีศักยภาพของ 40 ชาติทั่วแอฟริกา 2.แคมเปญหลายแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่ออกแบบมาเพื่อ 

จัดการกับปัญหาด้านอนามัย การเจริญพันธุ์และสิทธิการวางแผนครอบครัว สุขภาพของแม่และเด็ก คุณภาพการดูแลครอบครัว ความรุนแรง 

อันเนื่องมาจากเพศและเพื่อส่งเสริมการอภิปรายในประเด็นเหล่านี้ โครงการริเริ่มนี้เผยแพร่ทาง radionovela (น�าร่องในไนเจอร์) สปอตวิทย ุ

และทีวี รายการทอล์คโชว์ทางทีวีและวิทยุ บริการให้ค�าปรึกษาทางมือถือและเว็บ ภาพและโบรชัวร์ อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย เว็บไซต ์

ของละครช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลอัพเดทและสามารถสร้างตัวละครหลักของรายการทางออนไลน์เพิ่มเติมได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังม ี

การเผยแพร่ฉากและพล็อตเรื่องบนโซเชียลมีเดีย และผู้เข้ามาเยี่ยมชมจะได้รับเชิญให้แชร์ความคิดเห็นหรือแนะน�าประเด็นและโครงเรื่องใหม ่

ของละครด้วย

แคมเปญสื่อสารนี้อาศัยการใช้สื่อมวลชนและสื่อหลายแพลตฟอร์มอย่างเข้มข้น ตลอดจนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรด้านนวัตกรรมใหม่ทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนเพื่อ :

I. เข้าถึงผู้ชมจ�านวนมากทั่วทวีปแอฟริกาด้วยสัดส่วนต้นทุน/ประสิทธิภาพที่สูง และ 

II.  กระตุ้นการพูดคุยเพื่อถกประเด็นบรรทัดฐานทางสังคมและพฤติกรรมส่วนบุคคล พร้อมตั้งค�าถามเกี่ยวกับขนบประเพณีและส่งเสริมการ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.comminit.com/edutain-africa/content/cest-la-vie-television-programme
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ภารกิจบนพื้นที่โซเชียลมีเดียไม่เพียงแต่เป็นการท�างานโดยใช้ประโยชน ์

จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยน  

แปลงบรรทัดฐานทางสังคมเท่านั้น  แต่ยังต้องท�างานเพื่อปรับปรุงการ 

เข้าถึง ทักษะในการมีส่วนร่วมและการล่วงละเมิดที่ผู้หญิงและเด็ก 

ผู้หญิงเผชิญทางออนไลน์และผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารอื่น ๆ ด้วย

      สื่อจริยธรรม : https://www.commonsensemedia.org/

social-media 

      UNODC อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าส�าหรับเด็ก  

http://www.unodc.org/dohadeclaration/en/

news/2018/02/leading-our-children-to-a-safer-

internet--from-preschool-to-high-school.html 

ขอบเขตและขนาดของความรุนแรงต่อผู้หญิงทางออนไลน์ทั่วโลกไม่อาจ 

รู้ได้ แต่จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เคยเผชิญกับความ 

รุนแรงบางรูปแบบซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียงการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่อง 

เพศและพูดให้เสียหาย การข่มขู่และการคุกคาม การสืบประวัติ การ 

แกล้ง การหลอก การแชร์เนื้อหาและรูปภาพส่วนบุคคลและส่วนตัวโดย 

ไม่ได้รับความยินยอม และการล่อลวงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหา 

ประโยชน์ รวมถึงการละเมิดอื่น ๆ (ADD APC et al.)

จ�าเป็นต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและตอบสนองอย่างเหมาะสม 

เมื่อการละเมิดทางออนไลน์เกิดขึ้น การพัฒนาภารกิจด้านนี้รวมไปถึง 

การนิยามสิ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงทางออนไลน์ การพัฒนา 

แนวปฏิบตั ิข้อบงัคบั กฎหมาย และเกณฑ์มาตรฐานระดับชาตแิละระดบั 

นานาชาติ (โดยค�านึงถึงเสรีภาพในการพูดและความเป็นส่วนตัว) การ 

ท�างานร่วมกันและการสนับสนุนให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วน 

ร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านเพศ  

มาตรการ จรรยาบรรณ แนวทางและมาตรฐานการก�ากับดูแลตน เอง การ 

ฝึกอบรมพนักงาน กลไกภายในในการนิยาม สืบสวนและรายงาน (ด้วย 

ความโปร่งใส) เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นการเหยียดและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 

การเหยียด เกี่ยวข้องกับการละเมิด การลงทุนในการพัฒนา การปรับ  

แต่งและการใช้สถาปัตยกรรม ICT ที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ เพื่อให ้

ความรู้ด้านการรู้จักใช้รู้ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องแก่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง  

ผู้หญิงและผู้ชาย ร่วมกับการมีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา :

      ฟอรัมธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (IGF) 2015: Best Practice 

Forum (BPF) ด้านการละเมิดออนไลน์และความรุนแรง

ทางเพศต่อผู้หญิง : http://www.intgovforum.org/cms/

documents/best-practice-forums/623-bpf-online-

abuse-and-gbv-against-women/file 

      #HerNetHerRights Resource Pack เพื่อยุติความรุนแรง

ทางออนไลน์ต่อเด็กผู้หญิงและผู้หญิงในยุโรป : https://www.

womenlobby.org/IMG/pdf/hernetherrights_resource_

pack_2017_web_version.pdf 

      Hollaback ข้อมูลการล่วงละเมิดออนไลน์ : https://www.

ihollaback.org/resources/ และ https://iheartmob.org/

about 

      สมาคมเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้

หญิง : https://genderit.org/onlinevaw/ 

ความรุดหน้าอย่างมากของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก�าลังเข้า 

มาเปลี่ยนกฎของเกมส�าหรับสื่อ มีเยาวชนร้อยละ 80 ใน 104 ประเทศ 

ทั่วโลกออนไลน์ในปี 2017 (ITU, 2017) ซึ่งถือเป็นบริบทส�าคัญส�าหรับ 

ภารกิจการป้องกันความรุนแรง เมื่อใช้โซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของ 

สือ่ (และไม่ใช่สือ่) อืน่ ๆ จะเพิม่ขึน้อย่างมาก เนือ่งจากช่วยให้เข้าถงึผูช้ม 

จ�านวนมาก และการมีส่วนร่วมในการสนทนาบนโซเชียลมีเดียยังมีตัว  

เลือกมากมายอีกด้วย เช่น การสนทนาแบบไลฟ์บน Twitter, Face  

book และแพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือผ่านฟอรัม Facebook นอกจากนี้ยัง 

สามารถสร้างลิงก์อื่น ๆ โดยใช้ช่อง YouTube หรือ VIMEO และการ 

พัฒนาวิดีโอที่พูดถึงปัญหา และเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น และใน 

การใช้รูปแบบเหล่านี้ทั้งหมด มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพจัดการ 

สนทนาที่มีการกลั่นกรอง โดยค�านึงถึงความอ่อนไหวและการสะท้อน 

กลับอย่างรุนแรงด้วย

เครื่องมือโซเชียลมีเดียได้ช่วยขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคมและ 

การเมืองทั่วโลกอย่างมหาศาล และได้เสริมสร้างศักยภาพของคนธรรม-  

ดา ๆ ในการท้าทายและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในสังคม  

ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถชักจูงและปลุกระดมผู้คนได้ ชุมชนออนไลน ์

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสในการออกเสียงและมุมมองทางเลือกโดย 
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ไม่ต้องพึ่งพาสื่อกระแสหลัก มีหลายตัวอย่างที่ผู้หญิงใช้โซเชียลมีเดียเพื่อ 

บอกเล่าเรื่องราวของตนเองเองเกี่ยวกับ VAWG ซึ่งได้รับความสนใจมาก 

พอที่จะกลายไปเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง ด้วยเหตุนี้ โซเชียล 

มีเดียจึงเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับเสียงของผู้หญิง  

และสามารถเป็นช่องทางในการท�างานป้องกัน VAWG โดยเรียกคืน 

อ�านาจเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ของผู้หญิงได้ 

ตัวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคือ #metoo ที่แพร่ระบาดในหมู่ผู้หญิง 

หลายแสนคนซึ่งกล้าเปิดเผยต่อสาธารณะว่าพวกเธอเคยถูกคุกคามและ 

ประสบกับความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ ในช่วงชีวิต แม้ว่าจะ 

ไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่ปรากฏการณ์นี้ท�าให้มีการน�าเรื่องการคุกคามทาง 

เพศเข้ามาพูดในวิถีสาธารณะในระดับแจ้งเตือน และท�าให้คนจ�านวน 

มากตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา การเคลื่อนไหวครั้งแรกนี้น�า  

ไปสู่การพูดคุยร่วมกันอย่างเข้มข้นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ 

ตัง้แต่ระดบัสือ่กระแสหลักไปจนถึงตามท้องถนน นอกจากน้ียังกระตุน้ 

ให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงขึ้นบ่อยครั้ง ด้วยการปลดผู้กระท�าความ  

ผิดออกจากงานที่ท�า การด�าเนินคดีอาญาและทางแพ่งในระดับที่ไม่เคย 

มีมาก่อน เพิ่มความเอาใจใส่ในสถานที่ท�างานเพื่อป้องกันและตอบ  

สนองต่อความรุนแรง และโครงการริเริ่มในให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที ่

ถูกล่วงละเมิด (เช่น #timesup)

ตัวอย่างที่คล้ายกัน เช่น

• #ibelieveher และ #ithappenshere ที่เคยใช้ต่อต้านการต�าหน ิ

ผูเ้สยีหายในระหว่างการอภปิรายเก่ียวกบัการข่มขนืส่วนใหญ่ในอเมรกิา

• #whyloiter และ #girlsatdhabas ที่เคยใช้ต่อต้านความเข้มงวดใน 

การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในอินเดียและปากีสถาน 

• #lifeinleggings ที่เคยใช้ในบาร์เบโดสเพื่อช่วยให้ผู้หญิงกล้าออกมา 

พูดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน และการคุกคามทาง 

เพศ

นิตยสาร Her Zimbabwe (ซิมบับเว)

Her Zimbabwe เปิดตัวโดย Fungai Machirori ในปี 2012 เป็นนิตยสารออนไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมศักยภาพของสื่อดิจิทัลเพื่อ 

แบ่งปันเรื่องราวของผู้หญิงซิมบับเว รวมถึงเรื่องราวความรุนแรง ตลอดจนส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางดิจิทัลของผู้หญิงรุ่นใหม่ ในปี 2016  

ซิมบับเวได้เปิดตัวโครงการ Mobile Community Zimbabwe (ZWM3) ด้วยการสนับสนุนจาก HIVOS และ Free Press Unlimited ซึ่ง 

เป็นสมาคมผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมโดย Her Zimbabwe เพื่อให้ใช้เลนส์มองเพศในการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลโดยใช้โทรศัพท์มือถือ  

โครงการนี้จัดให้เยาวชนหญิงมีทักษะในการบอกเล่าเรื่องราวทางเลือกของซิมบับเวที่สื่อกระแสหลักมองข้ามไป Her Zimbabwe ถูกเซ็ตขึ้น 

เป็นอย่างดีเพื่อการโฮสต์เนื้อหาที่หลากหลายและมีตัวเลือกการแชร์โซเชียลมีเดียที่ชัดเจนและใช้งานง่าย เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะส�าหรับการ 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและในวงกว้าง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับภาพเหมารวมทางเพศและการป้องกัน VAWG

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://herzimbabwe.co.zw/
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แคมเปญทางโซเชียลมีเดียมีบทบาทส�าคัญได้หากมีการวางแผนต่อไปนี ้

อย่างเหมาะสม :

• เข้าร่วมและใช้แพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดยีทีค่ณุคดิว่าอาจเหมาะกบักลุม่เป้า  

หมายของคุณ และวางแผนภารกิจป้องกัน VAWG

• สร้างความร่วมมือและวางแผนภายในเวลาทีก่�าหนดเพือ่เช่ือมโยงและม ี

ปฏิสัมพันธ์อย่างสม�่าเสมอและยั่งยืน

• เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับค�าพูดหรือความคิดเห็นที่ไม่สนับสนุนหรือ 

เลือกปฏิบัติ ใช้ข้อเท็จจริงและเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าส่วนตัว (ด้วย 

ความยินยอม)

• หากเป็นไปได้ มาดูกันว่าใครและแคมเปญไหนประสบความส�าเร็จใน 

การดึงดูดผู้ติดตามได้มาก คอนเทนต์ของพวกเขามีความพิเศษ 

อย่างไร

โครงการกีดกันทางเพศในชีวิตประจ�าวัน The Everyday Sexism (สหราชอาณาจักร)

โครงการ Everyday Sexism เปิดตัวขึ้นโดยเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายมากโดยนักเคลื่อนไหวในสหราชอาณาจักร เป็นเว็บไซต์ที่ผู้หญิงสามารถ 

อัปโหลดบัญชีสั้น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสตรีเพศ เรื่องราวเหล่านี้ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมักกลายเป็น “หัวข้อมาแรง”  

ช่วยให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงสามารถพูดและเชื่อมต่อซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คนท�างานสื่อเข้าใจบางส่วนของชีวิตผู้หญิงรวมถึง  

VAWG ด้วยว่าสื่อกระแสหลักไม่ได้มีบทบาทมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวัน” ของการล่วงละเมิดทางเพศ  

การปฏิบัติต่อผู้หญิง การเหยียดเชื้อชาติและผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิง โครงการนี้เผยแพร่ไป 24 ประเทศ ฟรีส�าหรับผู้หญิงทั่วโลกและท�า 

ส�าเนาได้

ข้อมูลเพิ่มเติม : Bates, L. (2014) Everyday Sexism, Simon & Schuster: London. : http://everydaysexism.com/

Bytes for All ไบต์ส�าหรับทุกคน – ปากีสถาน

“Bytes for All” (B4A) ในปากีสถานเป็นคลังความคิด (think tank) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและส่งเสริมการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การยุติความรุนแรงทางเพศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ในปี  

2013 แคมเปญ Take Back the Tech ของ B4A ได้รับรางวัล Avon Global Communications Award ในแขนงเนื้อหาที่เป็นแบบอย่างใน 

การต่อสู้กับความรุนแรงต่อผู้หญิง เคมเปญนี้เป็นแคมเปญความร่วมมมือในการบุกเบิกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยุติความ 

รุนแรงต่อผู้หญิงโดยน�าเค้าโครงมาจากโครงการต้นแบบ Take Back the Tech ระดับโลก แคมเปญดังกล่าวควบคุมการแพร่กระจายของ 

เทคโนโลยีในปากีสถาน เพื่อช่วยส่งเสริมการเล่าเรื่องแบบใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลของผู้หญิงเพื่อสร้างจิตส�านึกและต่อสู้กับ VAWG

ในระหว่างช่วง “16 วันของปฏิบัติการสากลเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” B4A ได้โปรโมทเรื่องราวอันทรงพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ม ี

ประสบการณ์ต่อต้านและท้าทาย VAWG ในชีวิต เรื่องราวที่โฮสต์บนเว็บไซต์นี้มุ่งท้าทายบรรทัดฐานทางเพศ โดยเน้นถึงการต่อต้านและการ 

ฟื้นตัวของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงแต่ละคนที่มีประสบการณ์ VAWG ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความรุนแรงทางออนไลน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม :  

www.bytesforall.pk และ https://samsn.ifj.org/wp-content/uploads/2017/03/ByteBack_CombatingOnlineHarassment.pdf
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บทเรยีนและค�าแนะน�าต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีเมือ่ใช้โซเชยีลมเีดียมคีวามส�าคญั 

ต่อการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม (Liou 2013) :

• ตั้งเวลาสนทนากับผู้ติดตามไว้แทนที่จะเป็นเฉพาะข้อความตั้งล่วงหน้า  

ในช่วงเวลา “ใช้สูงสุด”

• ใช้สื่อหลายรูปแบบ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ พอดแคสต์ (ที่เหมาะสมและ 

ได้รับการยินยอม)

• พัฒนากลุ่มออนไลน์ที่สามารถมีแรงขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเปิดโอกาส 

ให้ผู้ติดตามได้เชื่อมต่อถึงกัน

• คิดว่าคุณจะตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมที่ไม่เหมาะสมและตั้งค่าระบบ 

สนับสนุนภายในองค์กรหรือกลุ่มของคุณอย่างไร

• ปฏิบัติตามคุณค่าของ “รางวัล การยอมรับและอิทธิพล” เพราะคนพึง 

พอใจทีไ่ด้รบัสิง่ต่าง ๆ เป็นทีรู้่จกัของคนรอบข้าง และรูว่้าตนเองมีอทิธิ  

พลต่อสิ่งที่จับต้องได้

• ดงึดดูความสนใจและจดุมุ่งหมายเพือ่กระตุ้นความรูส้กึด้วยการสร้างสิง่ 

ทีเ่ฉพาะตวั คาดไม่ถึง มองเหน็ (แสดงออกแต่ไม่บอก) (Aaker & Smith  

2010) ซึ่งจะสามารถท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมอย่างเต็มใจ 

จากบุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

6.4 การรณรงค์

การรณรงค์เป็นความพยายามที่ท�าขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยน  

แปลงกฎหมาย นโยบาย สถาบันและ/หรือบุคคลเพื่อส่งผลต่อโครงสร้าง 

และการปฏิบัติ (Lamb, 1997) แคมเปญไม่เท่ากับการสร้างจิตส�านึก  

แม้ว่าแคมเปญอาจมีปัจจัยที่สร้างจิตส�านึกภายในกลยุทธ์ก็ตาม แคม-  

เปญมีวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องบรรลุ โดยทั่วไป  

การรณรงค์เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลง 

กฎหมาย สถาบันและนโยบาย หรือพยายามเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม 

และบรรทัดฐานทางสังคมที่กว้างขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียม 

กันทางเพศ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง (Coffman, 2003) 

แคมเปญเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักใช้สื่อหลาย 

รูปแบบเพื่อเข้าถึงผู้ชม ตั้งแต่การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลและวิดีโอ PSA ไป 

จนถึงป้ายโฆษณาและ edutainment

Bell Bajao / Ring the Bell (อินเดีย)

ลัน่ระฆังบาจาว Bell Bajao! – Ring the Bell เป็นแคมเปญมัลตมิเีดยีท่ีเปิดตัวในปี 2008 โดย Breakthrough ซ่ึงเป็นองค์กรด้านสทิธมินษุยชน 

ของสหรฐัอเมริกาและอินเดีย ดึงดูดให้ผูช้ายและเด็กผู้ชายในอนิเดยีลงมอืปฏบิตั ิไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือกดกร่ิงประตู เพ่ือให้ผูห้ญงิในชุมชนอยู ่

ได้โดยปราศจากความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วประเทศ แคมเปญนี้ได้ใช้เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารที่คัดสรรมา 

อย่างดี ทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ รถตู้ฉายวิดีโอเคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ข่าวบริการสาธารณะที่ได้รับรางวัล ควบคู่ไปกับกิจกรรม 

กระตุ้นชุมชน เช่น โรงละครริมถนน เวทีสาธารณะและการฝึกอบรมผู้สนับสนุน สิทธิเยาวชน นอกจากนี้ยังพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ชุด 

เครื่องมือของนักรณรงค์และคู่มือการอภิปรายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี

แคมเปญนี้เข้าถึงผู้คนกว่า 125 ล้านคน การประเมินผลของ Bell Bajao พบว่ามีการเผยแพร่และมีอิทธิพลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที ่

เข้าถึงทั้งโดยรถตู้ การกระตุ้นชุมชนและตลอดจนสปอตทีวีค่อนข้างมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตร ี

มากกว่าผู้ที่ดูเฉพาะสปอตทีวี

อ่านกรณีนี้ศึกษา Bell Bajao ฉบับเต็มได้ที่ :  

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/bell_bajao_case_study_english.pdf 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ ดูวิดีโอ และเข้าถึงผลการประเมิน : http://bellbajao.org/ 
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แคมเปญยังใช้เป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงร่วมกับสื่อที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและผู้หญิงด้วย

     ดรายละเอียดค�าแนะน�าเกี่ยวกับการรณรงค์ได้ที่ : http://www.endvawnow.org/en/modules/view/3-campaigns.html 

แคมเปญ Take Back the Tech!

สมาคมเพือ่การสือ่สารทีก้่าวหน้า ซึง่เป็นโครงการเพือ่สทิธสิตรีได้ด�าเนนิโครงการวจิยัเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหว่าง ICT และ VAW ย้อนหลงัไป 

ถึงปี 2005 ผลการวิจัยนี้ผลักดันให้ผู้สนับสนุนสิทธิสตรีและสิทธิด้านการสื่อสารเปิดตัว Take Back the Tech! เพื่อที่จะมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง 

ยิ่งขึ้นในปัญหาวิกฤตนี้ วัตถุประสงค์ของแคมเปญคือ : 

• สร้างพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดภัยซึ่งปกป้องสิทธิของทุกคนในการเข้าร่วมอย่างอิสระโดยไม่คุกคามหรือท�าอันตรายต่อความปลอดภัย

• ตระหนักถึงสิทธิของผู้หญิงในการร่าง นิยาม มีส่วนร่วม ใช้และแบ่งปันความรู้ ข้อมูลและ ICT

• ระบุจุดทับซ้อนระหว่างสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ VAW

• ยอมรับการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์และที่ส�าคัญของผู้หญิง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ICT

แคมเปญดงักล่าวเป็นความร่วมมอืระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพ่ือยตุคิวาม 

รนุแรงต่อผูห้ญิง (VAW) แคมเปญน้ีเรียกร้องให้ผูใ้ช้ ICT ทุกคนโดยเฉพาะผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญิงให้ควบคมุเทคโนโลยแีละใช้แพลตฟอร์ม ICT ใด ๆ  

ในมืออย่างมีกลยุทธ์ (โทรศัพท์มือถือ เมสเซนเจอร์ บล็อก เว็บไซต์ กล้องดิจิทัล อีเมล พอดแคสต์และอื่น ๆ) เพื่อการเคลื่อนไหวต่อต้านความ 

รุนแรงอันเนื่องมาจากเพศ 

ศึกษาเกี่ยวกับแคมเปญพิ่มเติมได้ที่ : https://www.takebackthetech.net

แคมเปญยุติสื่อกีดกันทางเพศ

สมาคมการสือ่สารของชาวครสิเตียนโลก (WACC) เครือข่ายโครงการตดิตามผลงานสือ่โลก (GMMP) และพันธมติรอ่ืน ๆ ได้เปิดตวัแคมเปญขึน้ใน 

ปี 2016 เพือ่ยติุการเหยียดเพศของสือ่ภายในปี 2020 แคมเปญนีส้นบัสนนุและช่วยเหลอืผูส้นับสนนุระดับชาตใินการเปลีย่นแปลงนโยบายสือ่และ 

การปฏิบัติงานของนักข่าวและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและเน้นย�้าถึงความพยายามอย่างเต็มที่ในหลายประเทศ ด้วยความหวังว่าจะมีความ 

กระจ่างใหม่ ๆ เก่ียวกับกลยทุธ์ทีใ่ช้เพือ่ให้เกิดการเป็นตวัแทนของผูห้ญงิและผูช้ายอย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนัในสือ่ข่าว แคมเปญนีป้ระกอบ  

ด้วยแบบทดสอบและเกม ดัชนีชีว้ดัความเท่าเทียมทางเพศของสือ่ เอกสารการเขยีนจดหมายและการลอ็บบี ้ชุดเคร่ืองมอืฝึกอบรมผูส้นบัสนนุสือ่  

เครื่องมือวิเคราะห์ และอื่น ๆ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์ : http://whomakesthenews.org/advocacy/end-news-media-sexism-by-2020
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6.5 การขับเคลื่อนชุมชน

มาตรการที่มีประสิทธิภาพและสามารถจัดการกับปรากฏการณ์ทาง 

สังคมที่ซับซ้อน เช่น การใช้ความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและผู้หญิงบ่งชี้ว่า  

การรณรงค์หรือมีส่วนร่วมของสื่อจะต้องมาพร้อมกับแนวทางที่ครอบ  

คลุมมากขึ้น เพื่อให้เกิดแรงกระทบ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สื่อควบคู่ไปกับ 

หรือภายในมาตรการที่มีการวางแผนไว้อย่างดีและระยะยาวในโรงเรียน  

สถาบันและชุมชน เมื่อสื่อเป็นจุดเริ่มต้น สิ่งส�าคัญคือต้องเพิ่มการแทรก  

แซงที่เป็นเป้าหมายภายในชุมชนที่มีการรับข้อความ เพื่อดึงดูดผู้คนโดย  

ตรงในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วิทยุ โทรทัศน์หรือแม้แต่บันเทิงออนไลน์อาจเป็นหัวใจส�าคัญของการ 

แทรกแซง แต่สิ่งส�าคัญคือต้องเสริมด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย  

ตรง งานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสาขานี้แสดงให้เห็นว่าจ�าเป็นต้องบรรลุ  

เป้าหมายให้ได้ การกระตุ้นชุมชนระดับรากหญ้าแบบหันหน้าเข้าหากัน 

เช่นนี้ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมอย่างจริงจัง  

(เฟอร์กัส, 2012) การมีส่วนร่วมเหล่านี้มีความส�าคัญมาก เนื่องจากช่วย 

ให้ผู้ได้รับฟังข้อ ความจูงใจจากที่ต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้พวกเขาตั้ง 

ค�าถามและมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่เข้าร่วม  

พวกเขามีส่วนช่วยในการชักน�าผู้ชมมากกว่าเพียงแค่รับข้อมูลและ 

ความรู้เมื่ออภิปรายร่วมกับผู้อื่น กระบวนการตั้งค�าถามเกี่ยวกับความ 

เชื่อ ทัศนคติและการปฏิบัติ การสนทนาในหัวข้อต้องห้ามหรือหัวข้อที ่

ละเอียดอ่อนยังช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดหรือสิ่งที่ชุมชนรับรู ้

เป็นบรรทัดฐานกระจ่างขึ้นด้วย 

เนื้อหาของสื่อซึ่งท้าทาย VAWG นั้นไม่เพียงพอในตัวเองที่จะเปลี่ยน 

ทัศนคติ เนื่องจากอาจไม่ได้น�ามาซึ่งการสะท้อนร่วมในทันที จึงจ�าเป็น 

ที่จะต้องตั้งเป้าเชิงรุกให้การสะท้อนร่วมดังกล่าวเกิดขึ้น การศึกษาวิจัย 

ว่าอะไรมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมแสดง 

ให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทาง 

สังคมต้องอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คน 

เดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มพิจารณามุมมองของตนใหม่และ 

เปลี่ยนจุดยืน

Somos diferentes, somos iguales/We’re different, we’re equal (นิการากัว)

NGO ด้านสตรนียิมของนกิารากัว ด�าเนนิโครงการ Puntos de Encuentro ตัง้แต่ปี 2002-2005 ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ให้เดก็ผูห้ญงิและเดก็ผูช้าย 

วัยรุ่นมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ สิทธิของ LGBT การยกย่องความเป็นชาย เชื้อ HIV และ 

การใช้ถงุยางอนามยั ซึง่ทัง้หมดเป็นสิง่ต้องห้าม กลยทุธ์ “Somos Diferentes, Somos Iguales” (SDSI) ผสมผสาน edutainment การกระ- 

ตุ้นชุมชนและการสร้างขีดความสามารถในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การช่วยเหลือทางสังคมและการด�าเนินการ 

ร่วมกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในนิการากัวในอนาคต

ผลงานหัวใจ คือรายการโทรทัศน์ประจ�าสัปดาห์ “Sexto Sentido” ซึ่งออกอากาศในคอสตาริกา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เม็กซิโกและสหรัฐ  

อเมริกา ที่ส�าคัญคือมีการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสาระของรายการซึ่งรวมถึงการให้คนหนุ่มสาวโฟนอินเข้ามาในรายการ มีการจัดเตรียม 

ทรัพยากรจ�านวนมากให้กลุ่มเฉพาะในท้องถิ่นใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบตัวต่อตัว รวมถึงกิจกรรมในชุมชน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติ  

การและการประสานงานกับ NGO ในพื้นที่ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสังคม การประเมินผลงานแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีประสิทธิผลใน 

การกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายจ�านวนมากกล้าพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น รู้จักหน่วยงานที่ช่วยเหลือและมีการรายงานเกี่ยวกับมุมมองที ่

เลือกปฏิบัติตามเพศลดลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/sexto_sentido_impact_evaluation_english.pdf
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รายการที่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมควรเป็นไปตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เล็งไปที่ตัวบุคคลและบรรทัดฐานทางสังคมที ่

กว้างขึ้น

      เครือข่ายโครงการริเริ่มการสื่อสาร Communication Initiative มีงานวิจัยทฤษฎีและเครื่องมือมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม สามารถดูได้ที่ : http://www.comminit.com/global/search/apachesolr_search/?filters=tid:36%20tid:25

กิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนอาจรวมถึงการประชุมสาธารณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการในชุมชน หรือการฝึกเพื่อน (peer training) ในระหว่างและ 

หลังจากการออกอากาศละครเรื่องใด ๆ และจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อ NGO ในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงมีส่วนร่วมด้วย

โครงการ “VOICES” (เนปาล)

ตัง้แต่ปี 2007-2010 NGO Equal Access โดยการสนับสนนุจาก United Nations Trust Fund เพ่ือยตุคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิร่วมกบั General  

Welfare Prathistan ได้ฝึกผู้หญิงในชนบทในเนปาลให้เป็นผู้สื่อข่าววิทยุชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “VOICES” โครงการนี้รวบรวม 

และถ่ายทอดเสียงของผู้หญิงชายขอบจ�านวนมากที่สุดในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้ด�าเนินการระดับรากหญ้าเกี่ยวกับการ 

ระบาดของเชือ้เอชไอวกัีบเอดส์และ VAWG ด้วยโครงการนี ้ผูห้ญิงจะได้รับการฝึกให้เกบ็รวบรวมเรือ่งราวของผูห้ญงิในชนบทคนอ่ืน ๆ มาสร้างเป็น 

รายการวิทยุ “เปลี่ยนแปลงโลกของเรา” รายการนี้มีผู้ฟังถึงสองล้านคนและว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง การสร้าง 

สันติภาพ และความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง มีการเปิดตัวกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงควบคู่ไปกับโครงการนี้ทางรายการวิทย ุ

นวัตกรรม รวมถึงการฝึกอบรมและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้แล้ว ยังมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ฟังในชุมชน 60 กลุ่มขึ้นเพื่อส่งเสริม 

ความเป็นผู้น�าระดับรากหญ้าและเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้วย

การประเมนิผลกระทบเมือ่ปิดโปรแกรมพบว่า VOICES ประสบความส�าเรจ็ในเป้าหมายหลกัในการเพิม่การสนทนาระหว่างสมาชกิในครอบครวั  

ปรับปรุงการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขอรับบริการและการส่งมอบบริการในระดับชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนด�าเนินการต่อต้านเอชไอวีและเอดส ์

และ VAWG

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและผลการประเมินโครงการได้ที่ :  

http://www.endvawnow.org/uploads/ browser/files/equal_access_impact_assessment.pdf

แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง : SASA! Raising Voices (ยูกันดา)

ศนูย์ป้องกนัความรนุแรงในครอบครวัเป็น NGO ทีต้ั่งอยู่ในยกูนัดา ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวผ่านแนวทางการระดมความ 

คดิเห็นของชมุชนมาตลอดระยะเวลา4 ปีทัว่ทัง้เขตคาเวมเป ศนูย์ใช้แนวทางท่ีพัฒนาโดย Raising Voices ท่ีเรียกว่า SASA! โดยมสีมาชิกในชุมชน 

ทีเ่ก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีจากสถาบันต่าง ๆ เช่น ต�ารวจ ศูนย์อนามยัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลักอืน่ ๆ มาร่วมกันในการวิเคราะห์สถานการณ์เกีย่วกบั 

ความรุนแรงในครอบครัว สมาชิก “สามัญ” (85 คนโดยจ�านวนผู้หญิงและผู้ชายเท่ากัน) กลายเป็นอาสาสมัครของชุมชน ที่ปรึกษาและนัก 

เคลือ่นไหว พวกเขาเช่ือมโยงกับกับเพือ่น เพือ่นร่วมงาน เพ่ือนบ้านและญาต ิด้วยความช่วยเหลอืและการสนบัสนนุจากศนูย์ ผูน้�าความคิดเหน็ เช่น  

หวัหน้าต�าบล ผู้น�าในชมุชนทีเ่รยีกว่า “ป้า” และเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถ่ินระดบัหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นพันธมติร โดยมบีทบาทสร้างแรงบนัดาลใจและ 

ท�าให้ผูอ้ืน่ปรบัเปลีย่นแนวปฏบัิติของตนเอง ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท้องถิน่เพ่ิงผ่านกฎหมายป้องกนัความรุนแรงในครอบครัวคร้ังแรกใน 

ยูกันดาซึ่งใช้ทั่วคาเวมเป เจ้าหน้าที่จากสถาบันต่าง ๆ เช่น ต�ารวจ สถาบันทางศาสนาและสถานบริการด้านสุขภาพถูกดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
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ค�าแนะน�าการท�าโครงการและบทเรียนบางส่วนที่ได้เรียนรู้จากการ 

ขับเคลื่อนชุมชน ได้แก่ :

• เน้นประโยชน์ของสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ความ 

รุนแรงกับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

• แก้ปัญหาความรุนแรงในบริบทของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ 

ครอบครัวที่แข็งแรงแทนการแสดงจุดยืนของแต่ละบุคคล

• ใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานด้วยโครงการแบบบูรณาการ (เช่น จัดโครง  

การศึกษาเป็นกลุ่มร่วมกับแคมเปญเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชน 

และสื่อมวลชน)

• ส่งเสริมความเป็นเจ้าของชุมชนและการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน  

โดยกระตุ้นให้สมาชิกเป็นนักเคลื่อนไหวด้วยตนเอง

• รวมผู้ชายเข้าด้วยอย่างชัดเจน

• ร่วมมือโดยตรงกับสมาชิกของชุมชนนั้น และเสริมสร้างขีดความ 

สามารถของบุคคล กลุ่มและสถาบันในการเป็นตัวแทนของการเปลี่ยน  

แปลง

• ค่อย ๆ ปลูกฝังความหวังและความคาดหวังเกี่ยวกับทางเลือกอื่น 

ของความรุนแรง

• ปรับกระบวนการให้เป็นแบบรายบุคคล โดยสะท้อนให้เห็นว่าแต่ละ 

คนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้

• ก�าหนดกรอบความรุนแรงต่อผู้หญิงให้เป็นความรับผิดชอบของ 

ชุมชน ไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้หญิงแต่ละคน (Michau, 2007)

สมาคมเพื่อความเข้าใจในการปรับขนาด (CUSP) เป็นการด�าเนินงาน 

ร่วมกัน(ระหว่าง CEDOVIP, IMAGE, สถาบันอนามัยการเจริญพันธุ์,  

OXFAM, Puntos de Encuentro, Raising Voices, Salamander  

Trust, Sonke Gender Justice, Tostan และ We Can) โดยใช้บรร-  

ทัดฐานทางสังคมที่ได้รับการประเมินแล้วมาเปลี่ยนรูปแบบการท�า 

รายการในชุมชนทั่วโลก การไตร่ตรองร่วมกันท�าให้เกิดการถอดบท  

เรียนที่ส�าคัญส�าหรับผู้ที่สนใจในการปรับตัว ท�าซ�้า และขยายรายการที ่

มีอยู่ ซึ่งได้แก่ :

• ให้เวลาองค์กรในการปรับแนวทางของโครงการอย่างเพียงพอ

• ยึดมั่นในหลักการส�าคัญของโครงการ

• สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง

• มีส่วนร่วมกับผู้พัฒนาโครงการ

• คิดให้ไกลกว่าตัวเลข (มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง)

• มีความเป็นปัจเจกบุคคล (ซึ่งสัมพันธ์กับค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคต ิ

และการปฏิบัติ)

• ปรับตัวและพัฒนา

• สนับสนุนนวัตกรรม

ที่มา :

      กรอบการด�าเนินการเพื่อป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง :  

http://www.unwomen.org/en/digital-library/

publications/2015/11/prevention-framework 

      สิ่งที่ท�าได้เพื่อป้องกันความรุนแรง : http://www.whatworks.

co.za/resources/evidence-reviews 

      ศนูย์ความรูเ้สมอืนจรงิเพือ่ยตุคิวามรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ  

: http://www.endvawnow.org/en/articles/343-

community-mobilization.html 

      On the CUSP of Change : ตวัวดับรรทดัฐานทางสงัคมอย่างม ี

ประสิทธิผลเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ :  

http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/ 

02/CUSP.SVRIpaper.Final_.6sept2017.forWeb.pdf

กระบวนการประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีอยู่ และมีการชี้แนะให้มีการสร้างทัศนคติและแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อผู้หญิงมากขึ้น ด้วยผลจาก 

กิจกรรมเหล่านี้ ท�าให้ระบบคุณค่าใหม่หยั่งรากฝังลงในเขตคาเวมเป ปัจจุบันความรุนแรงในครอบครัวถูกมองว่าเป็นปัญหาในชุมชน มีกลไก 

สนับสนุนในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ต่อผู้หญิง ผู้คนกล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงมากขึ้น และสถาบันต่าง ๆ ก็ตอบโต้การใช้ความ 

รนุแรงมากข้ึน แม้ว่ายงัมีความรนุแรงในครอบครวัเกิดข้ึนในเขตคาเวมเป แต่ระดบัการยอมรับทางสงัคมต่อความรุนแรงนัน้เปล่ียนไป และมกีารน�า 

แนวทาง Raising Voices ไปปรับและใช้ในชุมชนทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่มและเข้าถึงทรัพยากรได้ที่ : http://raisingvoices.org/
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ภาคผนวก ปฏบิตักิารท่ีจ�าเป็น 10 ประการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายและการ 
ให้ความเคารพ
1.  มุ่งมั่นเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศภายในองค์กร รวมถึงการ 

สรรหาพนักงานหญิง การรักษาให้อยู่ในต�าแหน่งนาน ๆ การเลื่อน 

ขั้น การสร้างความมั่นใจว่าเสียงของผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

และโครงสร้างในการตัดสินใจ และส่งเสริมนโยบายของบริษัท และ 

องค์กรว่าด้วยการล่วงละเมิดและการเหยียดเพศ สมดุลชีวิตในการ 

ท�างาน การสื่อสารทางไกลและชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ่น (โดยให ้

ความส�าคัญเป็นพิเศษกับความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวที ่

เท่าเทียมกันมากขึ้นในหมู่พนักงานชายและหญิง)

2.  แก้ปัญหาความปลอดภัยของนักข่าวหญิงโดยการใช้หลักเกณฑ์ทั่ว 

ทั้งอุตสาหกรรม เพื่อชี้ให้เห็นและติดตามการล่วงละเมิดและการ 

เหยียด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหาย (พนักงานประจ�า พาร์ทไทม์และ 

บคุลากรอืน่ ๆ) สามารถเข้าถึงกลไกการรายงานและการสนบัสนนุ และ 

จัดให้มีมาตรการสนับสนุนในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเมิด 

ภายในองค์กร นอกเหนือจากความเสี่ยงเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นในขณะที ่

ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

3.  ด�าเนินการฝึกอบรมและโครงการการศึกษาที่ไม่เพียง แต่สร้าง 

ความคุน้เคยให้บุคลากรเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร นโยบาย แนวปฏบิตั ิ

และหลักจรรยาบรรณที่วางไว้ แต่ยังรวมถึงโอกาสในการมีส่วนร่วม 

โดยตรงซึ่งท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้ในตัวเอง เพื่อจัดการกับ 

วัฒนธรรมของสถาบัน อันจะท�าให้สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและ 

การไม่เลือกปฏิบัติฝังอยู่ในโครงสร้างและแนวปฏิบัติ

ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหา
4.  ด�าเนินการตรวจสอบสื่อทุกรูปแบบ (สิ่งพิมพ์ หน้าจอ วิทยุและ ICT)  

เพื่อติดตามว่ามีการแสดงภาพลักษณ์ของเด็กผู้หญิง ผู้หญิง เด็กผู้  

ชาย และผู้ชายแบบเหมารวมหรือไม่ และมีการส่งเสริมทัศนคติและ 

มุมมองที่เลือกปฏิบัติหรือไม่ ตลอดจนมีวิธีจัดการกับความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงอย่างไร ใช้การวิเคราะห์ผลการติดตามเพื่อมีส่วนร่วมกับสื่อ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

5.  มีแนวทางที่ละเอียดรอบคอบส�าหรับบรรณาธิการ และการมีส่วน 

ร่วม ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัต ิ

ตามหลักจริยธรรม โดยยึดผู้รอดชีวิตเป็นศูนย์กลางและใช้หลักสิทธ ิ

มนุษยชนในการปฏิบัติตามมาตรฐานและโครงการริเริ่มทั้งหมด

6.  ปลูกฝังการรู้จักใช้สื่อและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็ก  

หญิง (และผู้ชายและเด็กชาย) สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้อย่าง 

เท่าเทียมกัน และปลูกฝังทักษะที่จ�าเป็นในการน�าทาง มีส่วนร่วม 

และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เข้าถึง ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง  

เนื่องจากปริมาณข้อมูลและรูปภาพ รวมถึงเนื้อหาที่เป็นอันตราย 

สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ เสียง วิดีโอและดิจิทัล

7.  อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงเสียงของผู้รอดชีวิตที่มาจากภูม ิ

หลังที่ต่างกันและเต็มใจที่จะพูดคุยกับสื่อต่างๆ ขอความยินยอมให ้

ข้อมูลจากผู้รอดชีวิตและให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาและการพูด 

ในที่สาธารณะ เพื่อสามารถสื่อสารประสบการณ์และสารที่ต้องการ 

ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธมิตรเพื่อการเปลี่ยนแปลง
8.  ออกแบบกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เน้นการท้าทายภาพเหมารวมทางเพศ  

การเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียมกันและความเป็นชายที่เป็น 

อันตราย เพื่อเน้นให้เห็นบทบาทของบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อการ 

กระท�าผิดและการยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง เข้า 

หาบริษัท ผู้ผลิตหรือสร้างรายการของตนเองโดยใช้สื่อรูปแบบที่มีอยู ่

ทั่วไป เช่น วิทยุชุมชนหรือโซเชียลมีเดีย Edutainment อาจเป็น 

หัวใจส�าคัญของการมีส่วนร่วม แต่สิ่งส�าคัญคือจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ 

ชุมชนมีส่วนร่วมโดยตรง

9.  ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ (เช่น กลุ่มสิทธิสตรี ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้าน GBV เทศบาล) เพื่อภารกิจในการป้องกันความรุนแรงที่ลึกซึ้ง 

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหลักในชุมชนท้องถิ่นในการเข้าถึงผู้ชาย 

และผู้หญิง เด็กหญิงและเด็กชาย ด้วยการพูดคุยกันแบบซึ่งหน้าและ 

ท�าโครงการที่ว่าด้วยบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นอันตราย

10.  สร้างเครือข่ายหรือเข้าร่วมเครือข่ายที่ทุ่มเทในการท�างานด้านเพศ  

ความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็กหญิงและสื่อ เพื่อแบ่งปันข้อมูลและ 

บทเรียนที่ได้ และให้ความร่วมมือในโครงการและสนับสนุนการ 

เปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็น 
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