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“ภาค ประชา สังคม มี ความ เชื่อ วา   การ เคารพ สิทธิ ทาง เพศ   นั้น ม ี
ความ จำเปน อยาง ยิ่ง ที่ จะ ชวย ทำให การ คิด   การ มอง เรื่อง เพศ   
เพศ ภาวะ   และ เพศ วิถี สามารถ มอง ทะลุ กรอบ คิด เรื่อง เพศ ที่ ยึด 
ติด อยู กับ   เพศ หญิง และ เพศ ชาย ออก ไป ได   เพื่อ ให ทุก คน ได รับ 
การ คุมครอง และ ได รับ การ เคารพ ใน ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย ที ่
เทา เทียม กัน ”
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  ประเทศไทย มี การ ดำเนิน งาน ดาน เอดส มากวา   20   ป แลว   มี 
ภาค ประชา สงัคม มากมาย ที ่เขา มา รวม ดำเนนิ งาน ตอบ สนอง ตอ ปญหา 
เอดส ใน ประเทศ   ประกอบ ดวย   องคกร พฒันา เอกชน   องคกร ชมุชน   และ 
ปจเจกบุคคล   ที่ ทำงาน รวม กัน เปน เครือ ขาย   คณะ ทำงาน ตาง   ๆ    รวม   
15   –   18   เครือ ขาย   ภาย ใต การ ประสาน งาน ของ คณะ กรรมการ องคกร 
พฒันา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . )   โดย ได มอง เห็น ความ สำคัญ ของ การ ยก 
ระดบั การ ทำงาน ของ สมาชกิ ใน สู การ ผลัก ดนั ดาน นโยบาย   เพ่ือ การ ตอบ 
สนอง ตอ ปญหา เอช ไอ วี / เอดส   ของ ประเทศ ให ดี ขึ้น 
  การ ทำงาน ดาน เอช ไอ วี กวา   20   ป ที่ ผาน มา   เปนการ ทำงาน อยู 
บน ฐาน ความ รู ดาน วิทยาศาสตร การ แพทย   โดย ใช ขอมูล   ความ รู ดาน 
ระบาด วทิยา เปน องค ความ รู ใน การ พฒันา และ กำกบั นโยบาย   มาตรการ 
การ ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอดส   ซึ่ง ภาค ประชา สังคม มอง วา   การ ตอบ 
สนอง ตอ ปญหา เอดส ของ ประเทศ   จำเปน ตอง ใช องค ความ รู ดาน อื่น   ๆ    
โดย เฉพาะ การ ใช องค ความ รู ดาน สงัคม วฒันธรรม   และ มมุ มอง ดาน สทิธ ิ

เกริ่น นำ
รายงาน การ วิเคราะห นโยบาย การ ตอบ สนอง ตอ

 ปญหา เอดส ของ ประเทศไทย 
 ใน มุม มอง ของ ภาค ประชา สังคม   ป  พ . ศ .   2552 

 ดำเนิน การ โดย คณะ กรรมการ  องคกร 
พัฒนา เอกชน ดาน เอดส
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เพ่ิม เติม   เพ่ือ ใหการ ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอดส ของ ประเทศ มี การ ผสม 
ผสาน กัน ระหวาง องค ความ รู ดาน ระบาด วิทยาการ แพทย   ดาน สังคม 
วัฒนธรรม   และ ดาน สิทธิ มนุษย ชน 
  สาเหตุ หลัก ของ การ รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี ใน สังคม ไทย   คือ   
เรื่อง เพศ สัมพันธ   ใน ขณะ ที่ การ ตอบ สนอง ตอ ปญหา เอดส ใน ไทย   กลับ 
ดำเนิน การ โดย แบง แยก ตาม กลุม ประชากร   ซึ่ง ไมใช เปน ทิศทาง ที่ มี จะ 
สราง สงัคม ที ่ม ีสขุ ภาวะ ทาง เพศ ที ่ด ี  เปนสขุ   และ ปลอดภยั ได ใน ระยะ ยาว 
 การ คำนวณ   การ เฝา ระวัง การ ติด เช้ือ เอช ไอ วี ที่ ใช องค ความ รู 
และ เครื่อง มือ ทาง ระบาด วิทยา เปน ฐาน   ทำให เห็น การ รับ   ถายทอด
 เชื้อ เอช ไอ วี ที่ สามารถ จำแนก ได ตาม กลุม ประชากร   แต การ แกไข 
ปญหา   จำเปน ตอง ด ูเร่ือง มิติ ความ สมัพันธ ทาง เพศ ทัง้ ใน สวน เพศ สรีระ  
 เพศ ภาวะ   และ เพศ วิถี   โดย การ ทำความ เขาใจ เร่ือง นี้ อยาง สอดคลอง 
สัมพันธ กับ การ กำหนด คุณคา   ความ หมาย ทาง สังคม   วัฒนธรรม   
จงึ จะ เปนการ แกไข ปญหา เอดส และ การ สง เสริม ให คน ม ีสขุ ภาวะ ทาง เพศ 
ที่ ดี   นา รื่นรมย   และ ปลอดภัย ใน ระยะ ยาว 
 ภาค ประชา สังคม มี ความ เชื่อ วา   การ เคารพ สิทธิ ทาง เพศ นั้น   มี 
ความ จำเปน อยาง ยิง่ ที ่จะ ชวย ทำให การ คดิ   การ มอง เร่ือง เพศ   เพศ ภาวะ   
และ เพศ วถิ ี  สามารถ มอง ทะลุ กรอบ คดิ เรือ่ง เพศ ที ่ยดึ ตดิ อยู กบั เพศ หญงิ 
และ เพศ ชาย ออก ไป ได   เพ่ือ ให ทุก คน ได รับ การ คุมครอง และ ได รับ การ 
เคารพ ใน ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย ที่ เทา เทียม กัน   ซึ่ง จะ สง ผล ให ปญหา 
ตางๆ ที ่เกิด ขึน้   อนั เน่ือง มา จาก ความ ไม เทา เทียม ทาง เพศ นัน้ ลด ลง   รวม 
ทัง้ การ แกไข ปญหา เอดส ก ็สามารถ เปน ไป อยาง ตรง จดุ และ ประสบ ความ 
สำเร็จ มาก ขึ้น 
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  สิทธิ ทาง เพศ   คือ   การ เคารพ ใน สิทธิ บน เนื้อ ตัว รางกาย   ศักดิ์ศรี 
ความ เปน มนุษย   การ เคารพ สิทธิ ทาง เพศ ตอง มอง ครอบคลุม เรื่อง เพศ 
ทัง้   3   มติ ิ  ทัง้ ใน มติ ิเพศ สรีระ   ที ่ตดิตัว มา ตัง้แต กำเนิด   จำแนก แยกแยะ บน 
ฐาน ความ รู ทาง วทิยาศาสตร การ แพทย   มติ ิเพศ สภาวะ / ภาวะ   ที ่กำหนด 
บทบาท หนาที่ ทาง สังคม วัฒน ธรม   ผาน การ อบรม เลี้ยง ดู   ขัดเกลา ทาง 
สังคม ใน สถาบัน พื้น ฐาน   เชน   สถาบัน ครอบครัว   ไป จนถึง สถาบัน หลัก 
ใน สังคม   เชน   ชาติ   ศาสนา   การ ศึกษา   และ มิติ เพศ วิถี   ที่ เปนการ ดำเนิน 
ชีวิต ทาง เพศ   ต้ังแต เร่ือง เน้ือ ตัว   รางกาย   เร่ือย ไป จนถึง ความ คิด   ความ เช่ือ  
 และ การ กำหนด คุณคา การ ดำเนิน ชีวิต ที่ เก่ียวของ สัมพันธ กับ เพศ 
สรีระ และ เพศ ภาวะ   ภาค ประชา สังคม ได กำหนด วาระ การ รณรงค ทาง 
สังคม ใน ป   พ . ศ .   2552   –   2553   คือ   “ สิทธิ ทาง เพศ   สิทธิ ดาน เอดส   
คือ   สิทธิ มนุษย ชน ”   บน ฐาน   “ เคารพ   เขาใจ   ปลอดภัย   เปนสุข ”   โดย มี 
การ ใช ความ หมาย ดังนี้ 

  สทิธ ิทาง เพศ   คน เกือบ ทกุ คน ม ีอวัยวะ เพศ ตดิตัว มา แต เกิด     แต 
ความ เปน เพศ   ความ รูสึก   นึกคิด   รสนิยม ทาง เพศ ของ แตละ คน   อาจ ไม 
ตรง กับ อวัยวะ เพศ ได   เนื่องจาก เพศ สภาพ   ( Gender )   ความ เปน หญิง  
 ความ เปน ชาย   และ เพศ วิถ ี  ( Sexuality )   เปน สิง่ ที ่สราง ขึน้   โดย วฒันธรรม   
ความ เชื่อ   และ ถูก ควบคุม โดย สถาบัน ทาง สังคม ที่ สามารถ พัฒนา 
เปลี่ยนแปลง ได   ใน สังคม นี้   จึง เปน สังคม ที่ มี ความ สัมพันธ และ รสนิยม 
ทาง เพศ ซึ่ง มี ความ แตก ตาง หลาก หลาย   
  สิทธิ ทาง เพศ   จึง เปน สิทธิ พื้น ฐาน ของ มนุษย   เปน เสรีภาพ ใน 
การ ตดัสนิ ใจ เกีย่ว กบั เพศ   เก่ียว กบั ความ พงึ พอใจ ทาง เพศ และ   บทบาท 
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หนาที ่ทาง เพศ ของ ตนเอง   ที ่สมควร ได รบั การ ปฏบิตั ิอยาง เสมอ ภาค และ 
เทา เทียม     
 คน ทุก คน ตอง มี สิทธิ ได รับ การ ศึกษา เรียน รู เร่ือง เพศ   สิทธิ ที่ จะ 
ได รับ บริการ สุขภาพ ทาง เพศ   บริการ ดาน อนามัย เจริญ พันธุ     และ ได รับ 
การ ปกปอง คุมครอง ให ม ีความ สมัพันธ ทาง เพศ ที ่ปราศจาก ความ รนุแรง   
มี ความ สุข   และ ปลอดภัย   
  นั่น คือ ทุก คน   ทุก เพศ สภาพ   บน เพศ วิถี ที่ แตก ตาง   ตอง ได รับ   
สิทธิ ที่ กลาว มา ขาง ตน อยาง เทา เทียม และ ทั่ว ถึง 

  สิทธิ ดาน เอดส   การ มี เชื้อ เอช ไอ วี อยู ใน รางกาย     เปน โรค 
เรื้อรัง ประเภท หนึ่ง   ที่ มนุษย ทุก เพศ มี โอกาส ได รับ เชื้อ ไวรัส นี้ จาก การ 
มี เพศ สัมพันธ หรือ การ ใช เข็ม ฉีดยา เสพ ติด   รวม กับ ผู ที่ มี เช้ือ เอช ไอ วี    
 ผู ตดิ เชือ้ เอช ไอ ว ีเปน มนษุย ที ่ตอง ได รบั การ คุมครอง สทิธ ิเชน ผู ปวย อืน่ๆ   
การ กีดกัน   การ ตี ตรา   การ เลือก ปฏิบัติ   อัน เนื่อง มา จาก เพศ   เพศ สภาพ   
เพศ วิถี   ของ ผู ติด เชื้อ เอช ไอ วี   ถือ เปนการ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน   

  การ ปองกัน การ ระบาด ของ เชื้อ เอช ไอ วี ที่ ดี   คือ   การ 
คุมครอง สิทธิ ทาง เพศ   สิทธิ ดาน เอดส 
 สิทธิ มนุษย ชน   คือ   สิทธิ ที่ ติดตัว มา แต กำเนิด   เปน สิทธิ ใน 
การ ดำรง ชีวิต อยาง สม ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย   ดวย ความ เสมอ ภาค   
เทา เทียม 
  เพศ หญิง ถูก กฎ   กติกา ของ สังคม   กำหนด กำกับ ดวย เพศ สภาพ 
วา เปน เพศ ที่ ไม ควร พูด คุย เรื่อง เพศ   ไม ควร แสดงออก วา สนใจ ตองการ 
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เรียน รู ใน เร่ือง เพศ     ตอง รกั นวล สงวน ตวั   ทำให เพศ หญิง ได รบั เช้ือ เอช ไอ ว ี
จาก การ มี เพศ สัมพันธ กับ คน รัก   คน ที่ ไวใจ   คน ที่ เปน คู ชีวิต   
  เพศ ชาย ถกู  กฏ   กตกิา   ของ สงัคม   กำกบั ให เปน เพศ ที ่ตอง เปน ผูนำ   
ผูรบั ภาระ   เปน ผู ที ่ตอง รู ใน เร่ือง เพศ   ทัง้ ที ่หลาย คร้ัง เปน ความ รู   ความ เช่ือ 
ที่ ผิดๆ เกี่ยว กบั เพศ สัมพันธ   การ ไม ได รับ การ เรียน รู วา ทุก คน มี สิทธิ เทา 
เทียม กัน ใน การ สราง สัมพันธ ทาง เพศ   ทำให ละเลย การ คุมครอง สิทธิ ผู 
หญิง   หรือ คูรัก ทุก เพศ ของ ตน 
  คน ที่ เปน ผูใหญ   มี ความ คิด   ความ เชื่อ วา เรื่อง เพศ ของ วัย รุน เปน 
เรือ่ง ที ่ไม ควร เรยีน รู กอน วยั อนั ควร   สง ผล ให ไมม ีการ สือ่สาร เรือ่ง เพศ ใน 
ครอบครัว   หรือ ใน ชมุชน   ไมม ีพืน้ท่ี ปลอดภัย ให เยาวชน ได ทำความ เขาใจ 
เนื้อ ตัว รางกาย   อารมณ ความ รูสึก     ตัว ตน และ อัต ลักษณ ทาง เพศ ที่ พึง 
ประสงค ของ ตน  การ บังคับ ให ตอง แสดง บทบาท ทาง เพศ ตาม ลักษณะ 
เพศ ธรรมชาต ิ    การ ไม เปด โอกาส ให คนหา ความ ตองการ   ความ พงึ พอใจ 
ทาง เพศ ของ แตละ คน   
  คน ที ่ม ีอตั ลกัษณ   จนิตนาการ   การ แสดงออก   อารมณ ความ รูสกึ     
การ ดำเนิน วิถี ชีวิต ทาง เพศ   ( Sexuality )   ที่ หลาก หลาย   ลื่น ไหล   คน ที่ 
เลือก จะ มี สัมพันธภาพ ทาง เพศ กับ คน เพศ เดียวกัน   ( Homosexual )   
ทั้งนี้   สังคม ไม เปด พื้นที่ ให คน เหลา นี้ ได มี ที่ ยืน อยาง สม ศักดิ์ศรี   โดย ไม 
ถูก ประนาม และ แบง แยก กีดกัน     
  ระบบ บริการ สขุภาพ อนามัย เจรญิ พนัธ  ุ ที ่หญิง ไมม ีอำนาจ จดัการ 
เรื่อง การ ตั้ง ทอง   ความถี่ หาง ของ การ ตั้ง ทอง   การ มี ลูก   หรือ การ ทำแทง 
เมื่อ ไม พรอม ของ การ ทอง ครั้ง นั้น     
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  การ อธิบาย เร่ือง ครอบครวั แบบ ประเพณ ี  ครอบครัว ที ่ด ีที ่สมบูรณ   
ตอง มี พอ   แม   ลูก   ซึ่ง สง ผล ให ชีวิต ครอบครัว ตอง มี ลูก ทั้ง หญิง และ ชาย   
ทำให ชวีติ ครอบครวั ถกู กติกา ของ สงัคม บบี บงัคับ เร่ือง การ ม ีลกู     แต เม่ือ 
เปน ผู ติด เช้ือ เอช ไอ วี ที่ มี ชีวิต คู   กติกา ทาง สังคม กลับ เปลี่ยน และ คิด อีก 
อยาง   จึง ถกู กำกับ เรื่อง การ ไม ให มี ลูก   เพราะ จะ ทำให แพร เชื้อ ได   หรือ 
ตอง บอก ผล เลือด ตอ คู   
  กรณี ดัง กลาว ขาง ตน   สะทอน ให เห็น ความ หลาก หลาย ใน เรื่อง 
เพศ   ปญหา ที่ เกิด จาก การ กำกับ และ กรอบ วิธี คิด เรื่อง เพศ แบบ ชาย 
หญิง   การ มี เพศ สัมพันธ แบบ ตาง เพศ   ( Heterosexual )   เทานั้น   การ ไม 
ให โอกาส มนษุย แตละ คน ได ตดัสนิ ใจ ใน ตวั ตน ทาง เพศ ที ่นอก เหนือ จาก 
เพศ หญิง   ชาย   สง ผล ตอ อำนาจ ทาง เพศ ที่ ไม เสมอ ภาค   ไม เคารพ สิทธิ   
ทำให ม ีคน ได รบั การ ต ีตรา ทาง เพศ   การ ละเมิด สทิธ ิทาง เพศ   และ การ ได 
รบั เชือ้ เอช ไอ ว ีเมือ่ ไร ซึง่ อำนาจ ตอ รอง   อำนาจ ใน การ เลอืก และ ตดัสนิ ใจ 
เรื่อง เพศ ของ ตนเอง   
  การ สง เสรมิ ให ม ีการ สือ่สาร เร่ือง สทิธิ ทาง เพศ เปนการ เสรมิ สราง 
ศักยภาพ ใน การ เขาใจ ตัว เอง   เขาใจ สาเหตุ ของ การ ครอบงำ เรื่อง เพศ 
สภาพ โดย สังคม   ความ เชื่อ   วัฒนธรรม ประเพณี       และ การ เชื่อม โยง วิถี 
ชีวิต ทาง เพศ ที่ เลือก ได ของ แตละ คน   ที่ สำคัญ นี่ เปนการ ทาทาย สังคม 
ให เปด กวาง ใน การ พูด คุย สื่อสาร เรื่อง เพศ เพื่อ ตระหนัก ใน เรื่อง   สิทธิ 
ทาง เพศ ของ ทุก คน   การ เปด ให มี ความ ปลอดภัย ใน การ มี ชีวิต ทาง เพศ 
ที่ หลาก หลาย   แต สามารถ เขา ถึง เครื่อง มือ ใน การ ปองกัน ทาง เพศ ได 
อยาง เสมอ ภาค   การ ทำให เรื่อง การ มี อยู ของ ความ หลาก หลาย ทาง เพศ
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เคารพ  ความ เปน มนุษย ของ ทุก เพศ   
  ทุก วัย ทุก ชนชั้น   

 เขาใจ    ความ แตก ตาง หลาก หลาย ทาง เพศ   
  เพศ สภาพ และ วิถี ทาง เพศ 

 ปลอดภัย   เปด พืน้ที ่ปลอดภัย ใน การ เรยีน รู เรือ่ง เพศ
     สื่อสาร   และ เสริม สราง เพศ สัมพันธ ที่ 
  เสมอ ภาค   เทา เทียม   

 เปนสุข  มัน่ใจ   ใน เพศ ที ่ตน เลือก   ใน วถิ ีชวีติ ทาง เพศ 
  ที ่ปลอดภัย ม ีความ สขุ กบั ตวั ตน ทาง เพศ

 เปน เรื่อง ปกติ     จึง เปน ทาง รอด ของ สังคม ที่ จะ อยู รวม กัน อยาง . . . . 


