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จุดประกาย
ความเปลี่ยนแปลง:                  
ใหเกิดความเทาเทียมทางเพศ
ในอุตสาหกรรมดนตรี 
บทสรุป & ขอเรียกรองใหดําเนินการ 
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โปรดทราบ: การอางอิงถึงคาเฉลี่ยในการวิเคราะหขอมูลของอุตสาหกรรมควรพิจารณาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้เทานั้น

บทสรุป
ชองวางในการรับรู
อุตสาหกรรมดนตรีมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยางเห็นไดชัดเมื่อ
พูดถึงประสบการณที่ผูเชี่ยวชาญและศิลปนไดรับจากอุตสาหกรรม
ดนตรีเทียบกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น ศิลปนและผูเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมเพียงไมถึง 60%  เชื่อวา การเลือกปฏิบัติทางเพศเปน
ปญหาสําคัญในอุตสาหกรรมนี้ ผูหญิงและบุคคลที่มีความ
หลากหลาย         ทางเพศมีแนวโนมที่จะมองวา การเลือกปฏิบัติทาง
เพศ        เปนปญหา (+28% และ +46% ตามลําดับ) เมื่อเทียบกับ
ผูชาย (มีแนวโนมนอยกวา -32%) 

การลวงละเมิดทางเพศ & การปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรม
อัตราการลวงละเมิดทางเพศและการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมใน
อุตสาหกรรมดนตรีที่นาตกใจมักจะเกิดกับผูหญิงและผูที่มี
อัตลักษณทางเพศที่หลากหลายโดยไมมีทรัพยากร       ในการ
ชวยเหลือผูที่รอดพนจากการถูกกระทํา หรือบทลงโทษสําหรับผู
กระทําความผิด ผูหญิง (34%), บุคคล       ขามเพศ (42%), และ
บุคคลที่ระบุอัตลักษณทางเพศที่ไมจํากัดอยูที่หญิงหรือชายเทานั้น 
(43%)ในอุตสาหกรรมรายงานวา ถูกลวงละเมินทางเพศ 
ทารุณกรรม/ปฏิบัติ        อยางไมเปนธรรมในที่ทํางาน

อัตลักษณ & อํานาจทับซอน
การเลือกปฏิบัติในอุตสาหกรรมดนตรีเปนการเลือกปฏิบัติกับกลุมคน
ชายขอบกลุมตางๆ การนําเสนอภาพลักษณ         ที่ไมถูกตองและ
การจางงานเพียงเพื่อเอาใจกลุมคนเหลานี้ทําใหผูหญิงและบุคคลที่มี
อัตลักษณทางเพศที่หลากหลาย  มีปญหาที่ซับซอนยิ่งขึ้น ตัวอยาง
เชน ผูหญิงที่ดอยโอกาส หรือมีความแตกตางทางเพศ หรือ ผูหญิง
ผิวส ีมีแนวโนมมากกวา +114% ที่จะรูสึกวา การตัดสินใจจางงาน
พวกเขาขึ้นอยูกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ ที่มาของชนเผา หรือถิ่นกําเนิด 

1 GENDER EXPANSIVE: บุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์ทางเพศและ/หรือการแสดงออกท่ีกวา้งและยดืหยุน่กวา่การจาํกดัเพศสภาพอยูเ่พียงแค่เพศหญิงหรือเพศชาย

2 NONBINARY (รวมทั้ง NON-BINARY): บุคคลท่ีระบุอตัลกัษณ์ทางเพศของตนท่ีไม่ใช่ชายหรือหญิงเท่านั้น (นอกเหนือจากสองเพศน้ี)
3 CISGENDER: บุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีตรงกบัเพศของพวกเขาตั้งแต่แรกเกิด

สุขภาพ & ความเปนอยูที่ดี 
ปญหาสุขภาพจิตเปนปญหาที่พบบอยในอุตสาหกรรมดนตรี
สําหรับผูหญิง บุคคลที่ไมจํากัดตัวเองแคสองเพศ และบุคคลขาม
เพศ ผูหญิง (76%) บุคคลขามเพศ (82%) และบุคคลไมจํากัด
แคสองเพศ (89%) ลวนมีแนวโนมมากกวาคาเฉลี่ยที่จะรายงาน
ปญหาสุขภาพจิตของตนเองตั้งแตเขาสูวงการ บุคคลที่เปนผู
ทุพพลภาพยังตองเผชิญกับความไมเทาเทียมในการอํานวย
ความสะดวกและทรัพยากรในการสนับสนุนชวยเหลืออีกดวย 

การยอมรับ & คาตอบแทน 
ความแตกตางของคาจางยังคงสงผลกระทบตอศิลปนหญิงมือ
อาชีพดานดนตรีที่มีความหลากหลายทางเพศ และ          ครีเอ
เตอรในอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการเติบโตในสาย
งาน ประมาณครึ่งหนึ่ง (53%) ของผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมนี้
ยอมรับวา ผูชายยังเปนเพศที่ไดรับคาจางสูงกวาคนอื่นๆ ผูหญิง
ครึ่งหนึ่งเปดเผยวา มีประสบการณ ในการทํางานที่ทําให
ภาพลักษณของตนเสื่อมเสีย สงผลตอการสรางรายไดใน
อุตสาหกรรมนี้ 

ความเปนผูนํา
มีผูหญิงและผูเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายทางเพศจํานวน
นอยในอุตสาหกรรมดนตรีในตําแหนงผูนํา ทั้งยังมีอุปสรรคใน
การกาวขึ้นสูตําแหนงผูนําอีกดวย 58%  ของคนที่เรามีโอกาส
สัมภาษณไมเห็นดวยกับแนวคิดที่วา          ทุกคนมีโอกาสใน
การประสบความสําเร็จอยางเทาเทียมกันในวงการเพลง ผูหญิง 
(+30%) กลุมชาติพันธุผูดอยโอกาส (+30%) และบุคคลขาม
เพศ (+74%) ลวนมีแนวโนมที่จะรายงานวา ถูกมองขามในการ
ไดรับการโปรโมตเพื่อเลื่อนตําแหนง 

โอกาสในการกาวหนา                           
ผูหญิง (+42%) และบุคคลขามเพศ (+98%) ในอุตสาหกรรมนี้
มีแนวโนมที่จะกลาววา ตนเองไมสามารถเขาถึงการฝกอบรม
ดานวิชาชีพ/โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งยังประสบอุปสรรค
ในการเขาสูวงการ เพราะปจจุบันมีเพียง 41% ของผูเชี่ยวชาญ
และครีเอเตอรผลงานเพลงที่พรอมจะแนะนําใหบุคคลเหลานี้เขา
สูวงการ (อีก  22% บอกวา จะแนะนําก็ตอเมื่ออุตสาหกรรมนี้มีค
วามเทาเทียมทางเพศที่กาวหนาขึ้น)
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ขอเรียกรอง
สําหรับอุตสาหกรรมดนตรี
ประเมินสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมดวยการทําการวิจัย
เกี่ยวกับความเทาเทียมทางเพศในสภาพแวดลอมที่เปนอยู          
อาน จุดประกายความเปลี่ยนแปลง ฉบับเต็ม: กรณีศึกษาความ
เทาเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมดนตรีไดที่นี่ 

ประเมินองคประกอบทางเพศสภาพของทีมผูบริหารคณะกรรมการ 
และแนวคิดความเปนผูนําที่ใหความมั่นใจวาจะมีตัวแทนที่
หลากหลายในแตละทีมซึ่งสะทอนภาพลักษณอุตสาหกรรมดนตรี           
โดยรวม

สงเสริมการสนทนาเกี่ยวกับความเทาเทียมทางเพศ                         
ในอุตสาหกรรมโดยการสรางพื้นที่สําหรับการอภิปราย                 
(เชน ทําเวิรกชอป จัดชั่วโมงเสวนากับผูเชี่ยวชาญภายนอก ฯลฯ) 
สรางกระบวนการเรียนรูที่ไมทําใหรูสึกตองเกรงกลัวตอการถูก
ตอบโต หรือไดรับผลกระทบจากการ “พูดผิด” 

ใหคํามั่นสัญญาในการสรางอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมมากขึ้น โดยยึดมั่นในการเพิ่มตัวแทนทางเพศในทุก
ระดับและทุกภาคสวนของอุตสาหกรรมดนตรี

จางครีเอทีฟและโปรดิวเซอรที่เปนผูหญิงและมีความหลากหลาย
ทางเพศมากขึ้นสําหรับการแสดงดนตรีสด และจางทีมงาน
สรางสรรคผูอยูเบื้องหลังที่มีความหลากหลายมากขึ้นไมวาจะเปน
โปรดิวเซอร นักแตงเพลง วิศวกร และอื่นๆ ภายใตจุดมุงหมาย      
ในการสงเสริมความเทาเทียมทางเพศ

เพิ่มความพรอมและสรางพื้นที่ในการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับ        
ครีเอเตอรผลงานเพลงในการบันทึกเสียง โปรโมต และแสดง        
ผลงาน (เชน ขยายเวลาการอัดเสียงในสตูดิโอในชวงกลางวัน 
กําหนดโซนปลอดสารเสพติดในพื้นที่แสดงคอนเสิรต/แสดงสด 
เปดสตูดิโอบริการศิลปนหญิงและบุคคลผูมีความแตกตางทางเพศ
โดยเฉพาะ เปนตน)

ดําเนินการทันที! ลงนาม ในคําปฏิญาณ Keychange เพื่อ              
กําหนดเปาหมายของตนเองในการผลักดันใหเกิดความเทาเทียม
กันในอุตสาหกรรม

สําหรับฝายบริหารทรัพยากรบุคคล          
และผูบริหาร
มุงมั่นผลักดันใหเกิดความโปรงใสในการจายเงินคาจางที่
สอดคลองกับรายละเอียดของงาน คือใหเหมาะสมและ
เทาเทียมกับเนื้องาน โดยไมคํานึงถึงเพศสภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมี          คณะกรรมการในการจางงานที่
หลากหลายเพื่อสะทอนภาพลักษณที่ดีของอุตสาหกรรมดนตรี
โดยรวม

มอบเสนทางในการเติบโตที่ชัดเจน ลงทุนกับการฝกอบรม
และเปดโอกาสในการพัฒนาดานวิชาชีพใหกับผูหญิง 
ผูเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายทางเพศ และครีเอเตอร 

กําหนดใหมีการสัมมนาตอตานการลวงละเมิดทางเพศและให
ความรูเกี่ยวกับความละเอียดออนดานเพศสภาพสําหรับ
บุคลากรในอุตสาหกรรมทุกคน 

เปดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นโดยไมถูกตอบโตและไม
ตองเปดเผยตัวตน ทั้งออนไลนและตอหนาเพื่อรายงาน
พฤติกรรม         ในการเลือกปฏิบัติในอุตสาหกรรมดนตรีได
อยางปลอดภัย 

จัดหาทรัพยากรในการสงเสริมสุขภาพจิตและอํานวยความ
สะดวกใหกับผูทุพพลภาพในทุกสภาพแวดลอมของ
อุตสาหกรรมดนตรี (เชน ในสตูดิโอ เวลาออกทัวรคอนเสิรต 
ฯลฯ) รวมทั้งใชประโยชนจากทรัพยากรภายนอก เชน Safe 
Tour

ถาตองการความชวยเหลือฉุกเฉินโปรดติดตอ 
International Association for Suicide Prevention, 
Helpline Direct-Link, and Trans Lifeline (สําหรับ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเทานั้น).

ดําเนินการทันที! ศึกษาตลาดแรงงานและแหลงรวมโปรไฟล          
ครีเอเตอรที่เปนผูหญิง บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
และ มืออาชีพดานตางๆ ในอุตสาหกรรม INPINK 
Marketplace ของ Gritty in Pink, Sound Girls, She Is 
The Music, Amplify Her Voice และอื่นๆ 

https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://findahelpline.com/i/iasp
https://translifeline.org/
https://inpink.com/
https://inpink.com/
https://soundgirls.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://www.amplifyhervoice.org/
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ขอเรียกรอง

สําหรับผูชาย 
หากคุณไมรูวาจะเริ่มตนตรงไหนใหลองถามผูหญิงและบุคคลที่มีค
วามหลากหลายทางเพศในองคกรของคุณดูวาคุณจะสนับสนุน
พวกเขาไดดีที่สุดอยางไร

แสดงความคิดเห็นและดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเพื่อสนับสนุน 
ชวยเหลือ และตอสูเพื่อเพื่อนรวมอาชีพและครีเอเตอรใน
อุตสาหกรรมของคุณ

สรรหาและวาจางครีเอเตอรที่เปนผูหญิงและบุคคลที่มีความ       
หลากหลายทางเพศ รวมถึงผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา          
ทีมงานและสรางมุมมองที่หลากหลาย 

ใหความรูแกตัวคุณเองเกี่ยวกับความเปนจริงที่ผูหญิงและบุคคล       
ที่มีความหลากหลายทางเพศตองเผชิญในอุตสาหกรรมดนตรีอันมี
สาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติที่สืบทอดมาตั้งแตในอดีต

ใชสิทธิพิเศษประจําตําแหนงของคุณในการสนับสนุนอาชีพของ          
ผูหญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กระจายอํานาจให
กับคนทุกเพศสภาพในอุตสาหกรรมของคุณ

ดําเนินการทันที! แสดงจุดยืนในการตอตานการเลือกปฏิบัติทาง
เพศทั้งตอหนาและออนไลนตอผูหญิงและบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศในอุตสาหกรรมดนตรี 

สําหรับผูหญิง  & ผูที่มีความหลากหลาย   ทาง
เพศ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอวิตกกังวลดานความปลอดภัยและ
ความไมเทาเทียมกันในอุตสาหกรรมดนตรี โดยการรายงาน
ประสบการณสวนตัวหรือการพบเห็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ       
ดวยตัวเอง 

สําหรับผูนํา พึงใหคําแนะนําปรึกษาแกผูหญิงและบุคคลที่มีค
วามหลากหลายทางเพศเพื่อชวยบมเพาะผูนํารุนตอไปใน
อุตสาหกรรมดนตรี

ดําเนินการทันที! สรางหรือเขารวมในเครือขายตางๆ ของ
อุตสาหกรรมดนตรี (Women in Music, SheSaidSo, Color 
of Music Collective, Queer Capita,ฯลฯ) และใช
ประโยชนจากทรัพยากรดานการพัฒนาวิชาชีพและเพิ่มโอกาส
ในการสรางเครือขายกับผูคนในวงการ

สําหรับครีเอเตอร 
เลือกทีมงานของคุณอยางรอบคอบและทํางานรวมกับองคกร 
ตัวแทน และฝายบริหารที่ใหคํามั่นสัญญาเรื่องความเทาเทียม
ทางเพศ (เชน เทศกาลดนตรี  Reeperbahn Festival ซึ่งได
ปฏิญาณเขารวมใน Keychange Pledge เพื่อความเทาเทียม
ทางเพศ)

วาจางผูหญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสําหรับ
ตําแหนงหนาที่การงานที่ผูชายเคยเปนใหญ (เชน โปรดิวเซอร 
ซาวดเอนจิเนียร พนักงานขับรถ ฯลฯ ) องคกรเชน  
#BookMoreWomen และ  Diversify The Stage เปน                
ตัวอยางที่ดีในการยึดแนวปฏิบัติในการจางงานที่ครอบคลุมและ           
หลากหลาย 

ใชพลังเสียงของคุณในพื้นที่การแสดงสดเพื่อ ‘แบงปนเวที’ ให
กับผูหญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มอบโอกาส
และสนับสนุนครีเอเตอรทุกเพศสภาพ 

จัดเตรียมพื้นที่สําหรับผูหญิงและแฟนเพลงที่มีความหลากหลาย
ทางเพศเพื่อรับความเพลิดเพลินจากการแสดงดนตรีสดดวย
ความรูสึกที่ปลอดภัย (เชน จัดพื้นที่  “Girls to the Front” แบบ
ที่ Kathleen Hanna นักรองพังคร็อกเปนผูริเริ่ม)

เขารวมเปนพันธมิตรกับองคกรตางๆ ในงานแสดงดนตรีที่ทํา
งานเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยใหกับผูหญิงและบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศในการแสดงคอนเสิรต (เชน  
Calling All Crows (HereForTheMusic) และ Safe 
Spaces Now แหงสหราชอาณาจักร กอตั้งโดย UN Women 
องคกรสหประชาชาติซึ่งทํางานเพื่อใหอํานาจแกสตรีและ
เด็กหญิง)

ลงทุนในสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตัวคุณเองดวยการ
เขาถึงบริการที่มีใหสําหรับครีเอเตอรในอุตสาหกรรมดนตรี 
(เชน  Music Minds Matters, Backline และอื่นๆ)

ดําเนินการทันที! พิจารณาเรื่องการนําผูขับขี่ยานพาหนะเขามา
รวมในกลุมบุคลากรที่ควรมีตัวแทนที่มีความหลากหลายเชน
เดียวกับกลุมนักดนตรีตามคิวการแสดงและทีมงาน 

https://www.womeninmusic.org/
https://www.shesaid.so/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.queercapita.com/
https://www.reeperbahnfestival.com/en/frontpage
https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.bookmorewomen.com/
https://www.diversifythestage.org/
https://www.callingallcrows.org/
https://www.callingallcrows.org/hftm
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.musicmindsmatter.org.uk/
https://backline.care/

