
สงัคมมองเรื่อง

เพศแคบ ไมเปิด

กวาง ไมเคารพ

สิทธิทางเพศ

สิทธิทางเพศ

เคารพ เขาใจ 

ปลอดภยั เป็นสขุ

เปลี่ยนทศันคติ

เรื่องเพศของ

สงัคม

กลไกของ กพอ.

ชองทางการขบัเคลื่อน

การพฒันาเนื้อหาและชุดขอมูล

ในการสื่อสาร(เครื่องมือ)

การสื่อสาร

สาธารณะ

การทาํงานใน

พืน้ที่/ของ

เครือขายตาง ๆ

ทาํความ

เขาใจกบั

คนทาํงาน 

ในทุก

เครือขาย

กิจกรรม

เฉพาะตาม

เหตกุารณ

Policy Watchคนทาํงานเตม็เวลา

นโยบาย สาธารณะ

GFATM-RCC



สังคมมองเรื่อง

เพศแคบ ไมเปด

กวาง ไมเคารพ

สิทธิทางเพศ

สิทธิทางเพศ

เคารพ เขาใจ 

ปลอดภัย เปนสุข

เปลี่ยนทัศนคติ

เรื่องเพศของ

สังคม

กลไกของ กพอ.

ชองทางการขับเคลื่อน

การพัฒนาเนื้อหาและชุดขอมลู

ในการสื่อสาร(เครื่องมอื)

การสื่อสาร

สาธารณะ

การทํางานใน

พื้นที/่ของ

เครือขายตาง ๆ

ทําความ

เขาใจกับ

คนทํางาน 

ในทุก

เครือขาย

กิจกรรม

เฉพาะตาม

เหตุการณ

Policy Watchคนทํางานเต็มเวลา

นโยบาย สาธารณะ

GFATM-RCC



การพัฒนาเนื้อหาและชดุขอมูล

 ในการสื่อสาร(เครื่องมือ)

การทํางานในพื้นที/่ของ

 เครือขายตาง ๆ

ทําความเขาใจกับ

 คนทํางาน ในทุกเครือขาย

การสื่อสาร

 สาธารณะ

กิจกรรมเฉพาะตาม

 เหตุการณ

การพัฒนาชุดขอมูล  รูปแบบการไดมาซึ่งขอมูล เชน ทํากลุมยอย ทําสัมภาษณ

 


เชิงลึก สรปุถอดบทเรยีน   ดําเนนิงานในแตละขาย

การพัฒนาชุดขอมูล  ความหมายสทิธทิางเพศ  ความหมายของ เคารพ 

เขาใจ  ปลอดภยั  เปนสขุ   (ทมีกลาง และทมีของแตละเครอืขาย)

แตละขาย  สรางกระบวนการเรยีนรู  การสือ่สารประเด็นรณรงค  ภายในเครอืขาย 

ผานการพัฒนาจัดทําชุดขอมูล  การเปดเวทีในกลุมคนทํางาน แกนนํา  การพัฒนา

 ชุดสื่อเพื่อสือ่สารในเครอืขาย  หรือใชสวนกลางรวมกัน  จัดเทศกาล (event)

 
ฯลฯ

การพิจารณาวิธีการ/ชองทางการใชสือ่  

๑) สือ่มวลชน   ๒) สือ่บุคคล   ๓) สือ่ทองถิ่น   ๔) สือ่สมยัใหม   

เชน  วันเยาวชน  ๒๐ กันยา  วันผูสูงอายุสากล ๑ ตค. วันสทิธเิด็กสากล ๒๐ พย. วันยุต
 

ิ

ความรุนแรงทางเพศตอผูหญิง  ๒๕พย. สปัดาหยุติความรุนแรงทางเพศ  ๒๕ พย. – ๑ 

ธค. วันเอดสโลก  ๑ ธค. วันคนพิการสากล ๓ ธค. วันตอตานคอรปัชั่นโลก ๙ ธค. วนั
 สทิธมินุษยชนสากล  ๑๐ ธค. วันคุมครองสตัวปา  ๒๖ ธค.



กพอ.ชาติ จัดประชุม
 ปรึกษาหารือ เรื่องการ
 พัฒนางานรณรงค

คณะทํางานจับตา
 นโยบาย

เวทีชุมชน

กพอ.

คณะทํางานรณรงค
 



สังคม

# 1 สวนกลาง :
 

15 กค.

# 1 ภาคเหนือ :
 

22 มิย.

# 2 ภาคเหนือ :
 

27 กค.

# 1 สวนกลาง :
 

17 กค.

มิย. 52 กค.
 

สค. กย. 52

# 2 สวนกลาง :
 

20 สค.

# 2 สวนกลาง :
 

20 สค.

ลําดับความเคลื่อนไหวการพัฒนาขบวนงานรณรงคของ กพอ.ชาติ

# 3 ภาคเหนือ :
 

26 สค.

# 3 สวนกลาง :
 

16317 กย.

กพ. 52

กพอ.ชาติ จัดสมัชชา



ประเด็นหลักสําคญั 3 ประเด็นที่กําลังมีการทบทวน

Sexual and Reproductive  Rights

Stigma & 

 Discrimination           
Access to Friendly 

 Services

Policy & Public 

 Advocacy



ขบวนงานรณรงคของ กพอ.

สิทธิทางเพศ 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ

เวทีชุมชน

กพอ.

(รายงาน)วิเคราะห
 



กฎหมายและนโยบาย 
 ผานมุมมองสิทธ

 
ิ

มนุษยชน

รายงานสุขภาพทางเพศ
 และอนามัยเจริญพันธุ

สค. 52

ลําดับความเคลื่อนไหวการพัฒนาขบวนงานรณรงคของ กพอ.ชาติ

กค. 52

(รายงาน)ดัชนีชี้วัดเรื่อง
 การตีตราและแบงแยก
 กีดกัน

FAR

TNP+

รักษไทยและภาคี

ขบวนงาน
 รณรงค ของ 

กพอ.เหนอื



25 พ.ย. วันยตุิความรนุแรงทางเพศ

21 –
 

29 พย.สัปดาหยุติความ
 รนุแรงทางเพศ

การยุติความรุนแรงทางเพศ

1 ธค. วันเอดสโลก

10 ธค. วันสิทธิมนุษยชนสากล
25 –

 
27 พย.เพศวิถีศึกษา #2

28 –
 

29 พย. งานเทศกาล เอดสโลก กพอ.

18 ธค. วันแรงงานสากล

สิทธิมนุษยชนสากล

รณรงคสังคม สิทธิทางเพศ       
 สิทธิดานเอดส คือ  สิทธิมนุษยชน

รณรงคนโยบาย “สิทธิทางเพศ”

หัวใจ วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย ของงาน

พย. “ยืดอกพกถุง” - GFATM



สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน

เคารพ 
 

ทุกอัตลักษณ ทุกเพศวิถี มีศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยเทาเทยีมกัน

เขาใจ
 

เรือ่งเพศไมใชเรือ่งธรรมชาติ แตเปนเรือ่งที่เกิดจากการเรยีนรู

ปลอดภยั  อบอุนใจ ปราศจากอคติ ความรุนแรง และการเลอืกปฏิบัติ

เปนสุข
 

มีความมั่นใจกับเพศวิถีที่เลือก

12 –
 

18 เครือขายฯ ใน กพอ.



ปฎิทินกิจกรรมรณรงค ระหวางเดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2552 

วันเวลา/สถานที
กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม/รณรงค ผูจัด

20-22 ต.ค. 52 เทศกาลงานเยาวชนและชุมชน : บทเรียนการทํางาน

 
เรื่องเพศในชมุชน ที่เชียงใหม

เครอืขายคนทํางานชุมชน 
ภาคเหนือ

25

 

ตุลาคม 52 อ.

 
ฝาง จ.เชียงใหม 

เทศกาลรณรงคกบัผูปกครองและประชาชนทั่วไปใน 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม
“เรื่องเพศ เปนเรื่องธรรมชาติ หรือเปนเรื่องของการ

 
เรียนรู ?

สรางความเขาใจตอผูปกครองและผูใหญ

 


วาเรื่องเพศเปนเรื่องของการสื่อสาร

 
เรียนรู บนหลักการเคารพ เขาใจ 
ปลอดภัย เปนสุข

เครอืขายคนทํางานชุมชน 
ภาคเหนือ

วันที่ 25 พ.ย. วันยุติความรุนแรงตอผูหญิงและเดก็

27พ.ย.
ฉายภาพยนตรเรื่อง  มิลค  และรวมเสวนา 

รําลึกถึง  มิลค  นักตอสูเพือ่สิทธิชาวเกย 
ชาวซานฟรานซิสโก   ที่เสียชีวิตในวันนี้ 

สมาคมฟาสีรุง ประเทศไทย และ

 
ภาคีเครือขายคนทํางานกับคนที่ม

 

ี
ความหลากหลายทางเพศ 

29 พ.ย. วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ
ขบวนพาเหรด เกยไพรด รณรงคยุติความรุนแรงทางเพศ ตอคนที่

มีความหลากหลายทางเพศ 

สมาคมฟาสีรุง ประเทศไทย และ

 
ภาคีเครือขายคนทํางานกับคนที่ม

 

ี
ความหลากหลายทางเพศ

25-27 พฤศจิกายน 
2552
โรงแรม Royal 
River 
กรุงเทพมหานคร

“’งานประชุมประจําปเพศวิถศีึกษากับเพศวิถีปฏิบัติใน

 
สังคมไทย” ครั้งที่ 2  
The 2nd

 

Annual Conference on Sexuality Studies 
Theme “เพศวิถีศึกษา คือเพศวิถปีฎิบัติในสังคมไทย”

รวบรวมความรูในประเด็นเพศวิถีของ

 
สังคมไทย และการสื่อสารสูสาธารณะ 
เพือ่สรางความเขาใจที่ถูกตองตอ

 
ประเด็นเพศวถิี และลดชองวางระหวาง

 
ภาควิชาการและภาคปฎิบัติ

โครงการจัดตัง้สํานักงานศึกษา
นโยบายสาธารณสุข ม. มหิดล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ม. มหิดล
ภาคึความรวมมือในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต ดานเพศภาวะ 
เพศวีถี และสุขภาพ
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่อง
สุขภาพผูหญิง(สคส.)
โครงการสตรแีละเยาวชนศึกษา 
ม.ธรรมศาสตร
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สตรีศกึษา
วิทาลัยสหวิทยาการ ม.
ธรรมศาสตร



28 พ.ย. จังหวัด

 
ลําปาง

เทศกาลรณรงค “ยืดอกพกถงุ” “เอดสรูเร็วรักษาได”  
และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

เครอืขายคนทํางานชุมชน 
ภาคเหนือ

1 ธันวาคม  วันเอดสโลก 

28 –

 

29 พ.ย. 
สวนสาธารณะ

 
จตุจักร

Theme :  
 ทั่วถึง เทาเทียม คือ สิทธิมนุษยชน : Universal 
Access and Human right
สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือ สิทธิมนุษยชน : 
เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข

สงเสริมใหมีการเคารพสิทธิทางเพศ 
สิทธิดานเอดส สิทธิมนุษยชน  
มีความตระหนักในการปองกนัเอดสใน
วิถีชีวีตทางเพศของทุกคน

กพอ. และเครือขายภาคประชา

 
สังคม ทั้ง 16 เครอืขาย องคการ

 
สหประชาชาติดานเอดส  องคการ

 
อนามัยโลก ฯ

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน

เปดตัวรายงานนโยบายเอดส ภาคประชาสังคม และ
รายงานดัชนีชี้วัดการแบงแยก ตีตรากับเอชวีเอดส 

คณะกรรมการองคกรพัฒนา

 
เอกชนดานเอดส(กพอ.)
และมูลนิธิเครือขายผูติดเชือ้เอช

 
ไอวีเอดส ประเทศไทย



ใคร ผูแทนที่จะเขารวม หมายเหตุ

เครือขาย 16 เครอืขาย  

1.เครือขายเยาวชน เตา

1.เครือขายพนักงานบริการ พรพิศ/พัด

1.เครือขายคนทํางานเพื่อพนักงาน
 บริการ

สุรางค/ตี๋

1.เครือขายผูสูงอายุ สวาง

1.เครือขายศาสนา พี่อุษณีย

1.เครือขายแรงงานขามชาติ จา ??
1.เครือขายผูติดเชื้อ อุย 

1.เครือขายความหลากหลายทางเพศ เมี๊ยว/ตอ



1.เครือขายผูหญิง

1.เครือขายสิทธิ ตอม สุภัทรา

1.เครือขายผูหญิงติดเชื้อ ชัย/ นุม

1.เครือขายผูใชยา กมล

1.เครือขายสถานประกอบการ เอ ??

1.เครือขายชุมชน นุช/หมู

1.เครือขายชาติพันธุ สันติพงษ

1.เครือขายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ พี่ตอม/กานต

1.เครือขายคนทํางานดานเด็ก พี่ผึ้ง/หมิน เมอรซี่ สยาม
 แคร

1.เครือขายผูปวยไต มะเร็ง ฯลฯ ???



สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือ สิทธิมนุษยชน(Theme)

เคารพ 

(concept)

(เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็นรณรงคของแตละ
 ขายที่ตองการเสนอ)

เขาใจ

(concept)

(เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็นรณรงคของแตละ
 ขายที่ตองการเสนอ)

ปลอดภัย

(concept)

(เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็นรณรงคของแตละ
 ขายที่ตองการเสนอ)

เปนสุข

(concept)

(เติมเนื้อหาหลักที่สอดคลองกับประเด็นรณรงคของแตละ
 ขายที่ตองการเสนอ)
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