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  ชวง หลัง ป   2547   ซ่ึง มี การ จัด 
ประชุม นานาชาติ เร่ือง โรค เอดส คร้ัง ท่ี   
15   ข้ึน ใน ประเทศไทย   มี การ จัด ทำ สรุป 
รายงาน การ ประชุม หอง หน่ึง ข้ึน มา ใน หัวขอ   
“ Putting   Sexuality   ( back )   into   HIV / 
AIDS ”   แปล เปน ภาษา ไทย ได ทำนอง วา  
 “ เอา เร่ือง เพศ วิถี ใส กลับ เขาไป ใน เร่ือง เอช 
ไอ วี / เอดส ”   
   คำถาม ท่ี ตาม มา เม่ือ เห็น ช่ือ รายงาน คือ   “ ทำไม ตอง นำ เอา 
เรื่อง เพศ วิถี กลับ เขา มา พูด กัน อีก ”   และ   “ จริง หรือ วา เรื่อง เพศ วิถ ี
นี้ หาย ไป จาก เอช ไอ วี ”   ก็ ใน เม่ือ เรา พูด เร่ือง เพศ สัมพันธ ท่ี ปลอดภัย กับ 
การ ใช ถุง ยาง อนามัย ใน การ ทำงาน เร่ือง เอดส อยู ตลอด มา   และ ทุก คร้ัง 
เรา ก็ มัก จะ รายงาน วา   การ แพร ระบาด ของ เอช ไอ วี ใน ประเทศ เกือบ   
90   %   เปนการ แพร ระบาด ผาน ทาง ชอง ทางการ มี เพศ สัมพันธ ท่ี ไม 
ปองกัน   แลว แบบ น้ี เร่ือง เพศ จะ หาย ไป จาก ได อยางไร 
   อาน รายงาน ไป   ก็ พอ จะ เห็น และ เร่ิม เขาใจ แลว ท่ี บอก วา เร่ือง 
เพศ หาย ไป น้ัน   เปน เพราะ วา เร่ือง ทาง เพศ ท่ี เรา พูดๆ   กัน อยู น้ี มัน เปน 
เพียง เร่ือง เพศ สรีระ   ( Biological   sex )   เทาน้ัน   เพราะ เรา พูด กัน ถึง 
เฉพาะ อวัยวะ เพศ ท่ี เปน ชอง ทางใน การ รับ - ถายทอด เช้ือ เอช ไอ วี   และ 
ถุง ยาง อนามัย ท่ี เปน เคร่ือง มือ ทางการ แพทย ท่ี นำ มา ใช ใน การ ปองกัน   
ทำให เร่ือง เพศ ท่ี เรา พูดๆ   กัน อยู ถูก ทำให กลาย เปน เร่ือง ทางการ แพทย   
( Medicalization )   ไป หมด   จน กลาย เปน เร่ือง เดียว กับ การ มอง เร่ือง  
 “ เอช ไอ วี ”   วา เปน เพียง เช้ือ ไวรัส   และ มอง   “ เอดส ”   วา เปนก ลุม อาการ 
ภูมิคุมกัน บกพรอง   ซ่ึง ก็ จริง   แต มัน ก็ กลาย เปน ความ รู   ความ จริง แต 
เพียง บน มิติ ทางการ แพทย เทาน้ัน 
   การ มอง เร่ือง เพศ ท่ี มุง มอง เพียง อวัยวะ เพศ เปน กลไก เปน ชอง 
ทางการ รับ ถายทอด สาร เคมี / สาร คัด หล่ัง ใน รางกาย ท่ี มี เอช ไอ วี และ 
บอก ให ใช ถุง ยาง ปองกัน   มิ เชน น้ัน จะ เปน อันตราย   ยัง ทำให เร่ือง เพศ 
สัมพันธ กลาย เปน เร่ือง ความ นา กลัว และ อันตราย   ทำให การ ปองกัน ท่ี 
ผาน มา แมว า จะ ชวย ลด อัตรา การ ติด เช้ือ ราย ใหม ได ก็ตาม   แต ก็ ประสบ 
ความ สำเร็จ อยู ใน วง จำกัด และ เพียง ใน ระ ยะ ส้ันๆ   

ทำไมตองสิทธิทางเพศ
   เรา จึง ตอง ปรับ มุม มอง เร่ือง เพศ ให พน ออก 
ไป จาก เร่ือง อันตราย และ ความ ไม ปลอดภัย   
ไป สู การ มอง เร่ือง เพศ ใน มิติ ของ ความ รัก   
ความ สุข   ความ พึง พอใจ   ความ ปรารถนา   
กามารมณ   ความ ใคร   และ อำนาจ ความ 
สัมพันธ ระหวาง เพศ   เพ่ือ ให เรา เขาใจ เร่ือง 
เพศ วิถี ท่ี หลุด พน ออก ไป จาก กรอบ ความ 
หมาย ทางการ แพทย ท่ี กด บังคับ   กักขัง มุม 

มอง ของ เรา อยู 
  เรา ตอง ปรับ ขยาย เลนส การ มอง เร่ือง เพศ ใหม   เพ่ือ ให กาว 
ขาม ออก ไป จาก กรอบ เร่ือง เพศ สรีระ   ไป สู การ มอง เร่ือง เพศ ใน มิติ 
ทาง สังคม วัฒนธรรม ท่ี บม เพาะ   ขัดเกลา   จัด วาง ให มนุษย ท่ี มี เพศ 
หน่ึง ๆ    ถูก กำหนด คุณคา และ มี บทบาท หนาท่ี ทาง เพศ บน ภาวะ 
เง่ือนไข ทาง สังคม วัฒนธรรม หน่ึง   ๆ    และ เรา ยัง ตอง มอง เร่ือง เพศ ใน 
มิติ ท่ี เปน องค ประกอบ หน่ึง บน ความ เปน มนุษย   ซ่ึง เปน พ้ืน ฐาน สวน 
หน่ึง ใน อัต ลักษณ   ตัว ตน ของ ความ เปน มนุษย   ท่ี ชวย ระบุ วา คน ๆ    น้ัน 
เปน ใคร   ดำรง สภาวะ ทาง เพศ   ( Gender )   และ ดำรง วิถี ชีวิต ทาง เพศ   
( Sexuality )   อยางไร   อัน จะ ชวย ทำให เรา มี ความ เขาใจ เร่ือง เพศ ท่ี ถูก 
ตอง ใน เร่ือง หลัก การ พ้ืน ฐาน ของ สิทธิ มนุษย ชน   และ ชวย ทำให เรา 
เขาใจ และ รับ รู วา   สิทธิ ทาง เพศ   ก็ คือ   สิทธิ มนุษย ชน 
   กพอ . ได ใช จดหมาย ขาว   “ เพศ สังสรรค ”   เปน ชอง ทาง หน่ึง ใน 
กระบวนการ ส่ือสาร แลก เปล่ียน   เรียน รู กับ สังคม คน ทำงาน ดาน เอดส   
ดาน เพศ   และ สุขภาพ กับ การ พัฒนา   เพ่ือ ชวน กัน ร้ือ สราง ความ คิด เร่ือง 
เพศ   รวม กันทะ ลาย กรอบ ความ คิด เร่ือง เพศ แบบ เดิม   ๆ    ท่ี ผูก ติด กับ 
เร่ือง เอดส ท่ี ถูก ทำให มอง เปน เร่ือง เฉพาะ ของ เช้ือ โรค   การ แพร ระบาด   
ความ เจ็บ ปวย   การ รักษา   และ ความ ตาย 
   เรา ชวน คน หลาย   ๆ    คน มา ชวย กัน เขียน บทความ ใน จดหมาย 
ขาว ฉบับ แรก น้ี   ( และ อยาก เชิญ ชวน คน ท่ี สนใจ เขา มา รวม กัน แสดง 
ความ คิด เห็น เพ่ิม เติม ดวย )   เพ่ือ รวม กัน พูด คุย เร่ือง เพศ   เพศ ภาวะ   
และ เพศ วิถี   โดย มี ธง นำ ใน เร่ือง   “ สิทธิ ทาง เพศ ”   ท่ี จะ ใช เปน หมุด ยึด 
ตรง แกน กลาง ของ หัวใจ การ ทำงาน เร่ือง เอช ไอ วี / เอดส ตอ ไป 

บทบอกอขอคุย
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ฉบับนี้มีอะไร

 
 “ กพอ .   ทำ อะไร ”   มา รูจัก กับ สิทธิ ทาง เพศ   สิทธิ ดาน เอดส   คือ   
สิทธิ มนุษย ชน   พรอม กับ แนะ นำ เวบ ไซด ใหม ที่ ใสใจ สิทธิ ทาง เพศ   
www . aids - cpp . net   

 
 “ หยิบ มา คุย ”   ยก ระดับ การ เคลื่อนไหว   กลไก ศูนย ประสาน งาน 
ประชาคม เอดส จังหวัด 

 “ ปู เสื่อ คุย ”   ผจญ ภัย นอก กรอบ ใน มุม ของ ความ รัก   ที่ อาจ ไมใช 
คำ ตอบ เดียว และ คำ ตอบ สุดทาย ของ ชีวิต คู 

 
 “ เรื่อง จาก ปก ”   สิทธิ ทาง เพศ   กับ หนาที่   และ ความ รับ ผิด ชอบ   
 ( ตอน ที่1 ) 

 
 “ นอก กระแส ”   LGBT   ไมรู จะ   “ โวย ”   ไป ทำไม 

 
 “ มอง ตาง แดน ”   กระแส สิทธิ ทาง เพศ ใน แวดวง สิทธิ มนุษย ชน โลก 
 

 
 “ กิจกรรม   กพอ . ”   ความ เคล่ือนไหว ใน รอบ   3   เดือน ของ   กพอ . 
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สิทธิมนุษยชน
สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือ

  หาก มี ใคร เอย ถึง   เอ็น จี โอ   หรือ   องคกร 
พัฒนา เอกชน     คน ทั่วไป มัก อธิบาย ใน เชิง ลบ วา เปน 
พวก หัว รุนแรง   หาก อธิบาย ใน เชิง บวก   ก็ เรียก วา 
เปน นกั เรยีก รอง สทิธ ิและ ความ ยตุธิรรม ให กบั สงัคม   
จะ อธบิาย อยาง นี ้ก ็คง ไม ไกล ไป จาก ความ เปน จรงิ นกั 
วา   การ คุมครอง สิทธิ มนุษย ชน ให กับ คน ที่ ถูก เอา รัด 
เอา เปรยีบ จาก ความ ไม เทา เทยีม ทาง สงัคม   เปน จดุยนื   
หรือ   อุดมการณ การ ทำงาน ที่ เปน หลัง พิง ฝา ให กับ 
เอ็น จี โอ   แมวา จะ มี บาง ที่ เอ็น จี โอ บาง แหง ก็ ละเมิด สิทธิ 
มนุษย ชน เสีย เอง 

   การ กอ เกิด เอ็น จี โอ   เกิด จาก คำถาม ท่ี มี ตอ 
ทิศทาง การ พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม ของ รัฐ ท่ี มุง ตอบ 
สนอง การ พัฒนา เศรษฐกิจ ของ ประเทศ เปน หลัก   การ 
พัฒนา สังคม จึง ตก อยู กับ เอ็น จี โอ เสีย เปน สวน ใหญ     แม 
ระยะ หลัง รัฐ ได ให ความ สำคัญ กับ การ พัฒนา เศรษฐกิจ 
และ สังคม คู กัน ไป   เอ็น จี โอ ก็ ยัง ทำงาน เชิง ประเด็น 
ควบคู ไป กับ งาน นโยบาย ของ รัฐ ใน ดาน ตางๆ   เชน   ดาน 
สาธารณสุข   ดาน ส่ิง แวดลอม   ดาน ทรัพยากร   มี แนวทาง 
การ ทำงาน ท้ัง ใน สวน ท่ี เปน ภาคี ความ รวม มือ กับ รัฐ   และ 
ตรวจ สอบ นโยบาย การ ทำงาน ของ รัฐ   วา สง ผล ตอ การ 
ละเมิด สิทธิ ของ ประชาชน   หรือ ใช อำนาจ รัฐ เพ่ือ การ 
เอา รัด เอา เปรียบ จาก วิธี คิด ของ รัฐ ท่ี มัก วางตัว เอง เปน 
ชนช้ัน ปกครอง ท่ี เหนือ กวา ท้ัง ใน ดาน การ กำหนด ความ 
รู และ การ ควบคุม กฎ เกณฑ ของ สังคม 
  กวา   20   ป ท่ี งาน ของ กลุม เอ็น จี โอ ดาน เอดส 
เร่ิม ตน จาก สภาพ ปญหา ท่ี คนใน สังคม รังเกียจ ผู ติด เช้ือ 
เอช ไอ วี และ ผู ปวย เอดส   จน กลาย มา เปนการ ตี ตรา และ 
เลือก ปฏิบัติ ตอ พวก เขา   เอ็น จี โอ และ ผู ติด เช้ือฯ  จึง รวม 
เรียก รอง สิทธิ เพ่ือ ให ได มา ซ่ึง การ เขา ถึง ยา และ การ รักษา   
เพราะ น่ัน เทากับ การ เรียก รอง สิทธิ ใน การ มี ชีวิต อยู ของ 

กพอ. ทำอะไร
กาญจนา แถลงกิจ 
คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)
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พวก เขา     สิทธิ ดาน เอดส   จึง หมาย ถึง สิทธิ ท่ี จะ ได รับ การ ดูแล รักษา 
และ ปฏิบัติ ตอ กัน เฉก เชน คน ท่ัวไป   โดย ไม นำ เง่ือนไข การ มี เช้ือ เอช ไอ 
วี มา เปน อุปสรรค ใน การ คุมครอง สิทธิ ฐานะ บุคคล ใน สังคม ท่ี จะ ได รับ 
บริการ จาก รัฐ และ ชุมชน 
  ระยะ   10   ป ให หลัง   เร่ิม มี การ พูด ถึง การ ทำงาน เร่ือง
 สิทธิ มนุษย ชน ควบคู กับ สิทธิ ทาง เพศ ใน งาน เอดส มาก ข้ึน   ท้ัง ใน
 กระแส ระดับ โลก และ ใน บาน เรา   สืบ เน่ืองจาก สถานการณ แพร ระบาด 
ของ เช้ือ เอช ไอ วี   และ การ ท่ี หนวย งาน ตางๆ   จน ปญญา กับ การ รณรงค 
ให คน หัน มา ใช ถุง ยาง อนามัย     เพราะ เร่ือง เพศ เปน เร่ือง ท่ี แนบ แนน 
กับ ปญหา เอช ไอ วี / เอดส   และ สัมพันธ กับ อำนาจ ทาง เพศ ท่ี 
ไม เทา เทียม กัน   แม จะ มี การ รณรงค ให ความ รู เร่ือง เอดส และ การ มี 
เพศ สัมพันธ ท่ี ปลอดภัย   แต เหตุ ใด ผูคน ยัง เลือก มี ความ สุข จาก 
การ มี เพศ สัมพันธ ท่ี ไม ปลอดภัย     และ คน อีก จำนวน หน่ึง ท่ี ตก อยู 
ใน สถานการณ จำยอม และ ไร อำนาจ การ ตอ รอง เร่ือง เพศ ให กับ ตัว เอง   
กลาย เปน โจทย ของ การ ทำงาน เอดส ท่ี ตอง ขบคิด 
  คณะ กรรมการ องคกร พัฒนา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . )   ได 
นำรอง ทำ โครงการ สราง เสริม การ เรียน รู เร่ือง เอดส และ เพศ   ( Sex ,   
Gender ,   Sexuality - SGS )   กับ   6   เครือ ขาย ภาค ประชา สังคม   ใน ป
พ . ศ .   2549     โดย พัฒนา กระบวนการ เรียน รู เร่ือง เพศ ท่ี เนน การ สราง 
พ้ืนท่ี ปลอดภัย ให คน รวม สะทอน ความ เขาใจ เร่ือง เพศ จาก   “ เร่ือง เลา ”  
 ของ แตละ คน ได โดย ไม ถูก ตำหนิ หรือ ตัดสิน คุณคา ความ ดี เลว จาก คน 
รอบ ขาง   ซ่ึง สามารถ เขยา ความ คิด เร่ือง เพศ ใน กลุม คน ทำงาน เอดส 
รวม กัน วา   หาก เรา ไม เคย ทบทวน วา ตัว เอง เปน อะไร   มี ความ เขาใจ 
อยางไร     ก็ ยาก ท่ี จะ เรียน รู และ และ ยอมรับ การ ใช ชีวิต ทาง เพศ ของ 
คน อ่ืน   

  และ น่ัน เปน จุด เร่ิม ตน ท่ี   กพอ .   เร่ิม คิด และ ออกแบบ การ 
รณรงค สิทธิ ทาง เพศ ตอ เน่ือง กับ เครือ ขาย ผู ติด เช้ือ เอช ไอ วี / เอดส ใน 
เวลา ตอ มา 
  เม่ือ เปด พ้ืนท่ี ให มี การ พูด คุย เร่ือง น้ี มาก ข้ึน ใน กลุม คน ทำงาน 
เครือ ขายฯ   คุย ไป คุย มาก ลาย เปน วา   ผู หญิง   เกย   กะเทย     คน ท่ี มี ชีวิต 
ทาง เพศ นอก กรอบ ประเพณี     รูสึก ปลอดภัย ท่ี ได พูด   ได ระบาย   ได มี 
พ้ืนท่ี ให ตัว เอง   แต ผูชาย ท่ี เปน   “ แมน โคตร ”  กลับ รูสึก เสีย เวลา จนถึง 
อึดอัด ท่ี ตอง มา อยู ใน กระบวนการ พูด คุย แบบ น้ี   เพราะ ไม คิด วา เร่ือง 
เพศ ของ ตนเอง มี ปญหา และ ถูก ลิดรอน สิทธิ   ดัง มี คน เปรียบ เปรย 
เร่ือง น้ี กับ การ พูด ถึง เร่ือง สี ผิว ท่ี มัก จะ พูด ถึง แต คน ผิว ดำ  ( วา มี ปญหา )  
 แต ไม มอง  ( ปญหา ท่ีมา จาก )  ความ เปน คน ผิว ขาว ของ ตัว เอง   เชน กัน 
กับ การ พูด เร่ือง สิทธิ และ ความ เสมอ ภาค ทาง เพศ   ก็ มัก ถูก หยิบยก 
ปญหา มา จาก ผู หญิง   และ กะ เทย   เปน สวน ใหญ   การ เติม แนวคิด เร่ือง 
สิทธิ เขาไป ใน งาน ดาน เอดส และ เพศ   จึง เปน เปา หมาย สำคัญ ท่ี จะ เปด 
กวาง การ เรียน รู เพ่ือ สราง ความ เขาใจ และ ยอมรับ เร่ือง น้ี   
  บท เรียน จาก การ ศึกษา ดัชนี ช้ี วัด การ ตี ตรา และ เลือก ปฏิบัติ ใน 
เร่ือง เอดส ของ เครือ ขาย ผู ติด เช้ือ ได สะทอน ความ เขาใจ ของ การ รณรงค 
สิทธิ ดาน เอดส ไว วา   “ ตราบ ใด ท่ี คน ไม เขาใจ เร่ือง เอดส   ยอม ไม เขาใจ 
วา ผู ติด เช้ือฯ   ใน ฐานะ มนุษย คน หน่ึง ก็ มี สิทธิ เทา เทียม กับ คน อ่ืนๆ   
ท่ัวไป   ไม ได เปน สิทธิ พิเศษ ”       
  ความ หมาย สิทธิ ทาง เพศ ก็ เชน เดียวกัน   “ หาก ไม เขาใจ   ไม 
ยอมรับ   ตัว ตน ทาง เพศ ท่ี มาก ไป กวา กรอบ คำ อธิบาย เร่ือง เพศ แบบ 
หญิง และ ชาย   และ การ มี ชีวิต ทาง เพศ ท่ี แตก ตาง หลาก หลาย ของ 
แตละ คน     ก็ ยอม ไม ตระหนัก วา คน เหลา น้ี มี สิทธิ ทาง เพศ อยางไร บาง ”
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สำหรับ เว็บ คลิป ภาพ และ เสียง   สำหรับ ผู ท่ี ไม สะดวก ส่ือสาร ดวย การ 
เขียน สามารถ เขา มา แสดง ความ คิด เห็น ตอ ประเด็น ตางๆ   ดวย ภาพ 
หรือ เสียง   รวม ถึง การ จัด ทำ ไฟล เสียง สำหรับ ส่ือ ทาง เลือก   ( วิทยุ ชุมชน )  
 ให สามารถ ดึง ขอมูล ไป ใช ใน การ เผย แพร ตอ ไป 

  ‘ กรุ เพ่ือน สขุภาพ ไทย ’   เปน พ้ืนท่ี รวบรวม ขอมูล เดิม จาก เวที 
เสวนา ทาง อิเล็กทรอนิกส   “ เพ่ือน สุขภาพ ไทย ”   ( Partners   Thailand   
e - Forum )   สามารถ ใช เปน ขอมูล อางอิง ได ใน ประเด็น ตางๆ   

  ‘ บล็อก   นัก  ( อยาก )  เขียน ’   เปน พ้ืนท่ี ส่ือสาร เกาะ ติด 
ประเด็น สำคัญ ตางๆ   รวม ท้ัง ใช สราง การ เรียน รู ขาม เครือ ขายฯ   เพ่ือ 
ใช ใน การ รณรงค การ ทำงาน ท้ัง ของ กลุม / คณะ ทำงาน และ เครือ ขายฯ   
ของ ตน   และ ขบวนการ รณรงค รวม กัน   รวม ท้ัง เปน พ้ืนท่ี ให คน ทำงาน 
ดาน สุขภาพ   โดย เฉพาะ ประเด็น เอช ไอ วี / เอดส   ได สะทอน เร่ือง ราว   
มุม มอง   ความ คิด   ความ รูสึก   จาก ประสบการณ การ ทำงาน และ การ 
ดำเนิน ชีวิต   ให สมาชิก ได รวม แลก เปล่ียน ความ คิด 

  ‘ กิจกรรม ’   เปน ปฏิทิน กิจกรรม ท่ี รวบรวม กำหนดการ ของ 
กิจกรรม ตางๆ   ใน แวดวง คน ทำงาน 

  ‘ หอง สนทนา ’   เว็บ บอรด / กระดาน สนทนา   ซ่ึง จัด ให เปน 
พ้ืนท่ี ปรึกษา หารือ เร่ือง การ รณรงค นโยบาย และ สังคม สาธารณะ   เปน 
พ้ืนท่ี ให สมาชิก ได รวม แลก เปล่ียน   เรียน รู   นำ เสนอ ขาว / เหตุการณ ท่ี 
เก่ียวของ กับ แวดวง การ ทำงาน   ผาน หอง สนทนา แตละ หอง ได ตาม 
ความ สนใจ   รวม ถึง หอง สนทนา วา ดวย   อุดมคติ   และ การ ดำเนิน ชีวิต 
ของ คน ทำ กิจกรรม สังคม 

  ‘ หอง ภาพ ’   เปน พ้ืนท่ี รวบรวม ภาพ กิจกรรม ตางๆ   ท้ัง ใน สวน 
ก พอ .   เหนือ   และ องคกร สมาชิก 
  ท้ังหมด น้ี คง พอ ให ภาพ ราย ละเอียด คราวๆ   ของ เว็บไซต   ได 
บาง   และ หาก ผู อาน ตองการ ทราบ ราย ละเอียด เพ่ิม เติม ถึง การ ใช งาน 
เว็บไซต น้ี   สามารถ อีเมล มา พูด คุย กัน ไดท่ี  admin @ aids - cpp . net   หรือ 
จะ เขาไป ใช   ไป พูด คุย แลก เปล่ียน กัน ท่ี     www . aids - cpp . net   ก็ได เชน 
กัน 

         ตน ป ที่ ผาน มา   หลาย คน คง ได รับ ขอความ จาก 
อีเมล แปลก หนาที่ ใช ชื่อ วา   admin @ aids - cpp . net   พรอม กับ ขอ 
ความ สั้นๆ   แจง การ เปด ตัว เว็บไซต หนึ่ง   คุณ ผู อาน คง นึก สงสัย 
วา คือ อะไร   มา จาก ไหน   และ เก่ียวของ อยางไร กับ จดหมาย ขาว   
“ เพศ สังสรรค ”   ถึง ได มา อยู ใน พื้นท่ี แหง นี้ ได . . . นี่ จึง เปน โอกาส ใน 
การ แนะนำ ถึงที่ มา ของ เว็บไซต นี้ 
  
  เว็บไซต     www . aids - cpp . net   ช่ือ ภาษา ไทย วา   “ พ้ืนท่ี มิตรภาพ 
. . . ชุมชน - คน ทำงาน เอดส ”   ได ถูก พัฒนา ข้ึน โดย คณะ ทำงาน พัฒนา งาน 
รณรงค นโยบาย และ สังคม สาธารณะ   กพอ .   ภาค เหนือ   ให เปน พ้ืนท่ี 
ใน การ สราง เสริม การ เรียน รู   แลก เปล่ียน ขอมูล ขาวสาร   รณรงค สังคม 
และ ผลัก ดัน นโยบาย ของ ชุมชน ภาค ประชา สังคม 
   การ ใช งาน ของ เว็บไซต จะ ผสม ผสาน รูป แบบ การ ดำเนิน งาน 
ของ เวที เสวนา ทาง อิเล็กทรอนิกส   “ เพ่ือน สุขภาพ ไทย ”   คือ มี กรุป 
อีเมล เพ่ือ การ ส่ือสาร แลก เปล่ียน ขาวสาร ขอมูล ท่ี ใช ใน การ รณรงค 
ผลัก ดัน นโยบาย สาธารณะ ท้ัง สวน ท่ี เปน   >   การ ส่ือสาร ขาวสาร ท่ัวไป 
และ ความ เคล่ือนไหว ของ องคกร สมาชิก   >   ความ เคล่ือนไหว ประเด็น 
รณรงค สังคม และ ผลัก ดัน นโยบาย ของ องคกร สมาชิก   >   การ ส่ือสาร 
ประเด็น หลัก ท่ี ตองการ รณรงค สังคม และ ผลัก ดัน นโยบาย   เชน   สิทธิ 
ทาง เพศ   การ สง เสริม สิทธิ มนุษย ชน   เปนตน   และ มี การ ข้ึน ขอมูล ตางๆ   
บน เว็บไซต เพ่ือ ให สมาชิก รวม แลก เปล่ียน   โดย มี องค ประกอบ เบ้ือง ตน 
ดังน้ี 

  ‘ หนา แรก ’   เปน พ้ืนท่ี สำหรับ ขอมูล / ขาวสาร ปจจุบัน   รวม ถึง 
ขอมูล พ้ืน ฐาน เก่ียว กับ เว็บไซต   ลิงค เว็บไซต ของ องคกร พันธมิตร ท่ี 
เก่ียวของ 

  ‘ คลงั ขอมลู ’   เปน พ้ืนท่ี รวบรวม ขอมูล เอกสาร รายงาน ตางๆ   
ไม วา จะ เปน   บันทึก การ ประชุม   คูมือ / บท เรียน ใน การ ทำงาน   หรือ   ราง 
พระ ราช บัญญัติ ตางๆ   ให สมาชิก สามารถ ดาวนโหลด   และ เผย แพร 
ขอมูล บน พ้ืนท่ี น้ี ได เชน กัน   โดย ใน อนาคต จะ มี การ พัฒนา ให มี พ้ืนท่ี 

www.aids-cpp.net
แนะนำเว็บไซต

จุฑาทิพย เดชะบุญ
คณะทำงานพัฒนางานรณรงคนโยบายและสังคมสาธารณะ กพอ.ภาคเหนือ
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  การ มี สวน รวม ของ ประชาชน ใน การ 
สราง สังคม ประชาธิปไตย   สังคม ที่ เคารพ ใน 
ความ แตก ตาง หลาก หลาย ทาง ความ คิด   ความ 
เช่ือ   ศาสนา   วัฒนธรรม   เช้ือ ชาติ   เพศ   วัย   
สังคม ที่ มี พื้นที่ ปลอดภัย ให กับ ทุก คน   ทุก กลุม 
ได แสดงออก ซึ่ง อัต ลักษณ ของ ตนเอง     เชน   
กลุม ผู ติด เช้ือ เอช ไอ วี   กลุม เกย   กลุม สาว 
ประเภท สอง   กลุม ชาติ พันธ   กลุม คน พื้น เมือง   
กลุม ผู ใช แรงงาน   กลุม เกษตรกร   กลุม ศาสนา   
ฯลฯ   การ สามารถ อยู รวม กัน อยาง สันติ และ 
หนุน เสริม ซึ่ง กัน   และ การ เปด โอกาส ให ทุก คน ได 
เขา รวม ใน การ จัดการ ทรัพยากร   การ กำหนด 
ทิศทาง การเมือง   และ เศรษฐกิจ     จึง จะ เปน ตัว 
บง บอก ถึง ความ เปน สังคม ประชาธิปไตย อยาง 
แทจริง 
 
   กระบวนการ ทำงาน เอดส ก็ เชน กัน   
 เปา หมาย เพ่ือ ลด อคติ ตอ ผู ติด เช้ือ   ขจัด การ แบง 
แยก กีดกัน ผู ติด เช้ือฯ   ปองกัน การ แพร เช้ือ ใน หมู 
ประชาชน   การ สราง คา นิยม เร่ือง เพศ สัมพันธ ท่ี 
ปลอดภัย   ลวน เปน ส่ิง ท่ี องคกร พัฒนา เอกชน ได 
ดำเนิน การ มา อยาง ยาวนาน ใน ระดับ ชุมชน   โดย 
มี จุดยืน บน การ เคารพ ศักด์ิศรี ความ เปน มนุษย ของ 
ทุก คน   ทุก อัต ลักษณ   
   การ ทำงาน ก็ ลวน แตก ตาง กัน ไป ตาม ความ 
สามารถ และ ความ มุง หวัง ของ แตละ องคกร   บาง 
ก็ มุง กลุม เปา หมาย เฉพาะ   บาง ก็ เนน การ ทำงาน 
พ้ืนท่ี รูป ธรรม   บาง ก็ เนน การ ทำงาน สนับสนุน กลุม 
ผู ติด เช้ือฯ   บาง ก็ เนน การ จัด ฝก อบรม   ทุก งาน ลวน 

หยิบมาคุย
 สุ รี รัตน   ตรี มรรคา 
 คณะ กรรมการ องคกร พัฒนา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . ) 

ยก ระดับ 
  การ เคลื่อนไหว 

       กลไกศูนยประสานงานประชาคม    
    เอดสจังหวัด
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กีดกัน ผู ติด เช้ือฯ   ใน ทุก รูป แบบ   การ ไม ลิดรอน 
สิทธิ ของ ผู ติด เช้ือฯ   รวม ถึง นโยบาย ดาน สุขภาพ 
ทาง เพศ   การ สง เสริม ความ เสมอ ภาค เทา เทียม 
ทาง เพศ ใน ทุก มิติ   เพ่ือ ให สังคม ไทย เปน สังคม 
ท่ี เคารพ ความ หลาก หลาย ทาง เพศ   เคารพ และ 
ยก ระดับ เร่ือง เพศ ให เปน เร่ือง ของ การ เรียน รู 
สำหรับ เด็ก   เยาวชน   และ ทุก คน   โดย เฉพาะ การ 
สราง ความ เทา เทียม ทาง เพศ สภาพ 
   การ ยก ระดับ ความ เปน หญิง   ความ เปน 
ชาย ให มี ความ เสมอ ภาค ใน ฐานะ สิทธิ มนุษย   ไม 
แบง แยก ความ เปน หญิง เปน ชาย   การ สราง พ้ืนท่ี 
ปลอดภัย ของ การ สราง คา นิยม ใหม ของ บทบาท 
หญิง   ชาย   หนาท่ี เพศ หญิง หนาท่ี เพศ ชาย   ท่ี ตอง 
ไม อยู ภาย ใต แนวคิด ชาย เปน ใหญ อีก ตอ ไป   
   ส่ิง เหลา น้ี ยัง ไม อาจ พูด ได วา ประสบ 
ความ สำเร็จ ใน ระดับ นโยบาย และ ฉันทา มติ รวม 
ของ สังคม 
   จึง จำเปน ตอง ยก ระดับ การ เคล่ือนไหว 
การ ทำงาน ระดับ ชุมชน ข้ึน เปน ระดับ นโยบาย   
องคกร พัฒนา เอกชน ดาน เอดส   กลุม ผู ติด เช้ือฯ 
 กลุม อัต ลักษณ ทาง เพศ ตางๆ   กลุม เยาวชน   กลุม 
ศาสนา   กลุม แกน นำ ชุมชน   ฯลฯ   จึง ไม อาจ หลีก 
เล่ียง ท่ี จะ เขา รวม งาน กับ กลไก ศูนย ประสาน งาน
 ประชาคม เอดส จังหวัด   หรือ   พี ซี เอ็ม   
 ( Provicial   Coordinating   Mechanism :   PCM )   
เพ่ือ ให กลไก น้ี มี บทบาท ใน การ พัฒนา และ สราง 
นโยบาย ระดับ จังหวัด กอน จะ ตอย อด ไป ส่ัน 
สะเทือน นโยบาย ระดับ ชาติ   

   พี ซี เอ็ม   เปนการ ฟน คืนชีพ 
ของ กลไก ขับ เคล่ือน งาน เอดส ระดับ จังหวัด   ท่ี 
มี ลักษณะ คลอง ตัว กวา   มุง เนน การ ปฏิบัติ การ 
มากกวา การ รับ ทราบ ความ กาวหนา   มี องค 
ประกอบ ของ ภาค ประชา สังคม   เอ็น จี โอ   กลุม 
ประชาชน ตางๆ มากกวา กลไก อนุกรรมการ 
เอดส ระดับ จังหวัด   

เปน งาน ท่ี ดำเนิน การ ได อยาง มี ขอบเขต จำกัด   ตาม ศักยภาพ องคกร   งบ ประมาณ   และ 
ปญหา อุปสรรค ดาน คา นิยม ความ เช่ือ เร่ือง เพศ ใน สังคม ไทย ท่ี ตอง เปน เร่ือง ใน ท่ี มืด   ไม พูด 
คุย กัน   ไม ทำให เกิด ความ เทา เทียม กัน ทาง เพศ   ทำให มี ฝาย หน่ึง ได เปรียบ อีก ฝาย หน่ึง ตลอด 
เวลา 
   แม จะ ทำงาน มา อยาง ตอ เน่ือง ยาวนาน   แต ก็ เปน ลักษณะ เฉพาะ บาง พ้ืนท่ี   มี บาง 
งาน ท่ี มี การ ขยาย ผล ไป ยัง นโยบาย   เชน   การ ยก ระดับ นโยบาย การ เขา ถึง การ รักษา   การ 
รวม เอาการ รักษา ดวย ยา ตาน ไวรัส ไว เปน สิทธิ ประโยชน สำหรับ ทุก คนใน ระบบ หลัก ประกัน 
สุขภาพ   เชน เดียว กับ การ ตรวจ เลือด ได ฟรี ของ ทุก คน ท่ี พบ วา ตนเอง มี โอกาส เส่ียง รับ เช้ือ   
 แต ก็ มี หลาย นโยบาย เปน เพียง มติ คณะ กรรมการ เอดส ชาติ   หรือ เปน ทิศทาง ของ หนวย งาน 
รัฐ ดาน การ คุมครอง สิทธิ   ท่ี ยัง ไม สง ผล ตอ การ ปฏิบัติ อยาง กวาง ขวาง ท่ัว ถึง   เชน   การ ไม 
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   ขอดี ของ พี ซี เอ็ม   คือ ภาค ประชาชน 
สามารถ เขา รวม ใน กลไก น้ี มากกวา   ซ่ึง นา จะ เปน โอกาส ดี ของ องคกร 
ประชาชน ท่ี ทำงาน ดาน เอดส ท่ี จะ ยก ระดับ งาน ชุมชน   พ้ืนท่ี รูป ธรรม 
ของ ตน ให เปน นโยบาย ระดับ จังหวัด   
   ใน ป สอง ป ตอ จาก น้ี   นา จะ มี หลาย จังหวัด ท่ี สามารถ สราง 
นโยบาย ดาน สุขภาพ ทาง เพศ   นโยบาย การ คุมครอง สิทธิ มนุษย   สิทธิ 
ดาน เอดส     นโยบาย สง เสริม สนับสนุน การ มี สวน รวม ของ ประชาชน 
ทุก ภาค สวน ปรากฏ อยู ใน ยุทธศาสตร จังหวัด   แผน บูรณ า การ จังหวัด   
ท่ี สามารถ พัฒนา กิจกรรม สำหรับ เด็ก   เยาวชน   ให เขาใจ เร่ือง เพศ   
ตระหนัก เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ   และ มี อัต ลักษณ ทาง เพศ ท่ี ได รับ การ 
ยอมรับ 
   การ ลด การ ตี ตรา ผู ติด เช้ือฯ   การ ตี ตรา ทาง เพศ     เปน ส่ิง 
ทาทาย ท่ี ควร จะ ได รวม กัน ทำให กลไก ประชา สังคม จังหวัด ขับ เคล่ือน 
งาน ระดับ นโยบาย ได     พวก เรา คน ทำงาน ดาน เอดส ควร ยก ระดับ 
การ เคล่ือนไหว จาก พ้ืนท่ี ของ ตนเอง ข้ึน มา สู การ ขับ เคล่ือน สังคม ดวย 
นโยบาย   เปนการ อุทิศ เวลา และ นำ ประสบการณ   บท เรียน   จาก พ้ืนท่ี 
เขา สู เวที กลไก จังหวัด   ต้ังแต บัดน้ี เปนตน ไป   
   โดย เฉพาะ การ ทำให เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ   เปน เร่ือง ท่ี มี ความ 
สุข สำราญ ถวน หนา กัน   

 กระบวนการ ทำงาน เอดส ก็ เชน กัน   
เปา หมาย เพ่ือ ลด อคติ ตอ ผู ติด เช้ือ   
ขจัด การ แบง แยก กีดกัน ผู ติด เช้ือ     
ปองกัน การ แพร เช้ือ ใน หมู ประชาชน   
การ สราง คา นิยม เร่ือง เพศ สัมพันธ 
ท่ี ปลอดภัย   
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  ชาย คน หนึ่ง รูสึก เหนื่อย หนาย ตอ การ ที่ ตอง ไป ทำงาน ทุก วัน ใน ขณะ ที่ 
ภรรยา ของ เขา ได อยู บาน   เขา ตองการ ให ภรรยา รับ รู สิ่ง ที่ เขา เจอะ เจอ จึง ได อธิษฐาน วา   
   “ โอ   พระ ผู เปน เจา   ผม ไป ทำงาน ทุก วัน   ๆ    ละ   8   ชม.   ใน ขณะ ท่ี ภรรยา ผม ได อยู บาน อยาง สุข สบาย   ผม ตองการ ให หลอน ได รับ รู 
วา ผม ตอง เผชิญ กับ อะไร บาง   ขอ พระองค ได โปรด อนุญาต ให รางกาย ของ หลอน สลับ ราง กับ ของ ผม สัก วัน หน่ึง เถิด   เอ เมน ”   
     พระองค ผู มี พระ ปญญา เปน เลิศ ได อนุมัติ ตาม ท่ี ชาย คน น้ัน มี ความ ประสงค อยาง แนนอน ท่ีสุด   เชา วัน ตอ มา   ชาย คน น้ัน ต่ืน ข้ึน มา 
ใน สภาพ ผู หญิง   เขา ลุก ข้ึน มา ทำ อาหาร เชา ให คู ชีวิต ของ เขา 
     ปลุก ลูกๆ   จัด เตรียม ชุด นักเรียน   ปอน อาหาร เชา   หอ ขาว กลาง วัน   ขับ รถ ไป สง ท่ี โรงเรียน   กลับ มา บาน และ เอา เส้ือผา ท่ี จะ สง 
ซักแหง จัด สง ไป ท่ี ราน ซัก ผา   ไป ราน ขาย ของชำ   ขับ รถ เอา ของชำ ท่ี ซ้ือ มา ไป เก็บ ท่ี บาน   ลาง กลอง ใส อาหาร แมว และ อาบ น้ำ สุนัข   
 กระท่ัง เสร็จ ก็ ปา เขา บาย โมง แลว   และ เขา ตอง รีบ จัด เตียง   ซัก ผา   ดูด ฝุน   กวาด และ ถูก พ้ืน หอง ครัว 
  รีบ บ่ึง ไป โรงเรียน รับ ลูก และ โต เถียง กับ พวก เขา ระหวาง ทาง กลับ บาน   เตรียม นม และ คุ กก้ี   และ จัดการ ให เด็ก   ๆ    ทำการ บาน   ต้ัง 
โตะ รีด ผา และ ดู ทีวี ขณะ ท่ี เขา กำลัง รีด ผา16.30   น .   เขา เร่ิม ปอก มัน ฝร่ัง และ ลาง ผัก ทำ สลัด   เตรียม เน้ือ สัตว และ ถ่ัว สำหรับ อาหาร ค่ำ 
     หลัง อาหาร ค่ำ   เขา ลาง ครัว   เปด เคร่ือง ลาง จาน   พับ เส้ือผา   อาบ น้ำ ลูก ๆ    และ สง พวก เขา เขา นอน 
 เขา รูสึก ออนเพลีย   และ แม กระน้ัน งาน บาน ประจำ วัน ก็ ยัง ไม เสร็จ     เขา จึง เขา นอน   ( แลว ก็ . . . . ) 
     เชา วัน รุง ข้ึน   เขา ต่ืน ข้ึน และ คุกเขา ขาง เตียง ใน ทันที   และ กลาว วา โอ พระเจา   ผม ไมรู วา ผม กำลัง คิด อะไร อยู     ผม เขาใจ ผิด มากมาย 
ท่ี อิจฉา ภรรยา ของ ผม ท่ี หลอน สามารถ อยู บาน ได ท้ัง วัน ได โปรด เถิด   ได โปรด ให เรา ได กลับ สู สภาพ เดิม ดวย เถิด   เอ เมน 
     พระองค ผู มี พระ ปญญา ล้ำ เลิศ กลาว ตอบ วา   “ ลูก ของ เรา   เรา รูสึก วา เจา ได เรียน รู บท เรียน ของ เจา และ เรา ก็ ยินดี ท่ี จะ เปล่ียน ส่ิง 
ตาง ๆ    ให กลับ สู สภาพ เดิม   แม กระน้ัน   เจา จะ ตอง รอ อีก   9   เดือน   เพราะ เจา เพ่ิง ต้ัง ครรภ เม่ือ คืน น้ี ” 
  อีเมล ฉบับ น้ี ได รับ การ โหวต ให เปน อีเมล ยอด นิยม ของ ผู หญิง ใน รอบ ป 

น ใน ขณะ ท่่่ีี 
ึ ไ  ิ 

อธิษฐาน...สิ...
เรื่องเบาสมอง
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ปูเสื่อคุย
 คำ   ผกา 

 ผจญ ภัย นอก กรอบ 
ใน มุม ของ ความ รัก 
  ท่ี อาจ ไมใช คำ ตอบ เดียว
 และ คำ ตอบ สุดทาย ของ ชีวิต คู 

  กอน อื่น ตอง ขอ ทักทาย   ฝาก เนื้อ ฝากตัว กับ ผู อาน   
“ เพศ สังสรรค ”   กอน   ( ทำ ราวกับ เปน ดี เจ )   เน่ืองจาก เปน เวที 
ที่ คอน ขาง ใหม สำหรับ ฉัน ที่ จะ เขียน เก่ียว กับ เร่ือง   “ เพศ ”   ใน ที่ 
นี้     ที่ สำคัญ ยัง นึก ไม ออก วา ผู อาน จดหมาย ขาว ฉบับ นี้ เปน ใคร 
บาง   สนใจ เร่ือง อะไร เปน หลัก   สิง่ ที ่ฉนั เขียน จะ เปนการ เอา มะพราว 
หาว มา ขาย สวน หรอื เปลา   และ อกี หลาย คำถาม ที ่ทำให ออก จะเกรง็ 
กับ เวที ใหม แหง นี้     เมื่อ เปน อยาง นี้ แลว จึง ถือ โอกาส ออกตัว เสีย 
เลย วา   คอลัมน นี้ คง เปน พื้นที่ ให ทั้งคน เขียน และ คน อาน ได แบง ปน 
ความ คิด เห็น   และ ประสบการณ ของ กัน และ กัน อยาง ไมมี ความ 

คาด หวัง วา ใคร จะ รูมาก กวา   หรือ ใคร จะ ผูกขาด ความ ถูก ตอง 
ไว มากกวา ใคร 
   เหมือน มา ปู เสื่อ คุย กัน ตาม ประสา   งายๆ   บานๆ   ดี ไหม 
  
  หลาย อาทิตย มา แลว   สายตา ไป ปะทะ กับ ขาว ช้ิน เล็กๆ   
ใน หนา หนังสือพิมพ   จำราย ละ เอียด แบบ เปะๆ   ตาม ตัว อักษร 
ไม ได   แต เน้ือหา หลัก คือ   คารล   ลา ฟา เกล   ดีไซเนอร ของ ชาแนล 
ให สัมภาษณ วา   เขา รัก ท่ี จะ มี เพศ สัมพันธ กับ ผู ให บริการ ทาง เพศ  
 ( เขาใจ วา ชาย   เพราะ   ลา ฟา เกล เปน เกย )   มากกวา จะ มี กับ คน รัก   
และ เขา ย่ิง ไม เห็น ดวย กับ ขบวนการ เรียก รอง สิทธิ ท่ี จะ ได แตงงาน 
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กัน ตาม กฎหมาย ของ เกย   เพราะ เขา เช่ือ วา   แนวคิด เร่ือง การ แตงงาน น้ัน มัน แสน จะ   Bourgeois   
( กมพี )   การ เปน เกย น้ัน มี ความ หมาย เก่ียว กับ การ ตาน อำ นา จรัฐกม พี   แลว ทำไม เรา ตอง อยาก 
เขาไป อยู ใน อำนาจ น้ัน อีก เลา 
   อุย !   อาน แลว อยาก กระโดด หอม แกม ลุง ลา ฟา เกล สัก สอง จุบ   และ เหมา ซ้ือ ชาแน ลมา ใส 
ท้ัง คอลเล คช่ัน   
   ฉัน ไม แนใจ วา คน ไทย อาน ขาว น้ี แลว จะ ตีความ อยางไร   แต ท่ี แนๆ    ใน เชิง ท่ี เปน ขาว เนน สีสัน   
ยอม ให ความ สำคัญ กับ เร่ือง ลุง รัก ท่ี จะ มี เพศ สัมพันธ กับ ผู ให บริการ ทาง เพศ มากกวา คน รัก   วา ชาง 
เปน เร่ือง แปลก ประหลาด   พิสดาร   นา ท่ึง   แต ฉัน คิด วา ขาว น้ี มี นัย ยะ อารมณ ขัน เสียดสี แบบ ฝร่ัง อยู 
สัก หนอย   ประเด็น ไมใช เร่ือง ลุง ไป นอน กับ ผู ให บริการ ทาง เพศ   แต เปนการ ต้ัง คำถาม วา   ความ รัก 
กับ เซ็ก ส น้ัน จำ ตอง มา คู กัน เสมอ ไป หรือ ไม   และ น่ี คือ อีก หน่ึง ใน จริต กม พี ท่ี เรา ติด กับ ดัก มัน อยู 
   เซ็ก ส ท่ี ปราศจาก ความ รัก เปน เซ็ก ส ท่ี ไมมี คา   ไร ความ หมาย   เปลา ดาย   เงียบเหงา   ชวน 
ให โศก เศรา   สลด   หดหู   ขณะ ท่ี เซ็ก ส ท่ี เปยม ไป ดวย ความ รัก น้ัน มี คา   จรรโลง ใจ   สูงสง   และ เปยม 
สุข สุด ยอด มากกวา   สุดทาย   ยอด ปรารถนา ของ มนุษย กมพี คือ   ตอง หลอม รวม ความ รัก   เซ็ก ส   
และ การ แตงงาน เขา ดวย กัน   และ บอก วา น่ี คือ ความ สมบูรณ แบบ ท่ี มนุษย ทุก คน พึง มี และ พึง เปน   
   เม่ือ เปน เชน น้ี จึง ยาก ท่ี มนุษย กม พี อยาง เรา จะ จินตนาการ ได ถึง ความ สัมพันธ รูป แบ บ
อ่ืนๆ   ท่ี นอก เหนือ ไป จาก น้ี   เชน   ลุง ลา ฟา เกล   อาจ มี คน รัก ใน ฐานะ   life   partner   เปน คู ชีวิต ท่ี รวม 
เรียง เคียง หมอน   เปน คน ท่ี ต่ืน มา ด่ืม กาแฟ ยาม เชา ดวย กัน   เปน คน ท่ี อยู เคียง ขาง ยาม โดด เด่ียว   ลม 
เหลว   หรือ แม กระท่ัง ประสบ ความ สำเร็จ   เปน คน คอย โอบ กอด เรา ไว ยาม เหน็บ หนาว   และ น่ี ไมมี 
อะไร เก่ียวของ กับ เร่ือง ท่ี จะ มี เซ็ก ส กัน หรือ ไม 
   เซ็ก ส ท่ี แลก เปล่ียน กัน ดวย เงิน ทอง   อาจ เปน เซ็ก ส ท่ี ซ่ือสัตย และ ไวใจ ได มาก ท่ีสุด เทา ท่ี 
มนุษย จะ พึง ให กัน แลว ก็ได   เพราะ มัน เปนการ แลก เปล่ียน ผล ประโยชน ท่ี ตรง ไป ตรง มา   ชอบ ก็ บอก 
วา ชอบ   ไม ชอบ ไม ถูกใจ ก็ ไม ซ้ือ ไม ขาย   ไม ได ราคา ท่ี ตองการ ก็ ปฏิเสธ ไป   ถูกใจ กับ คา ตอบแทน ท่ี ได 
รับ ก็ ต้ังใจ ปรน เปรอ ให สม กับ เงิน ท่ี เขา จาย   และ เผ่ือ ลูกคา ติดใจ จะ ได กลับ มา อีก 
   จะ มี อะไร ท่ี ซ่ือสัตย กวา น้ี อีก ไหม 
 
  ฉัน ไม ได ยก ประเด็น น้ี ข้ึน มา เพ่ือ จะ บอก วา   ไป ใช บริการ ทาง เพศ กัน เถอะ   หรือ   ให มี เซ็ก ส 
กับ ใคร ท่ีไหน ก็ได     แต เพ่ือ จะ บอก วา   อุดมการณ ใน เร่ือง เพศ น้ัน สัมพันธ กับ ชนช้ัน ทาง เศรษฐกิจ   
การเมือง   หรือ แม กระท่ัง จุดยืน ทางการ เมือง ของ เรา ดวย     ดัง น้ัน เรา จึง ไม สามารถ ใช   “ ความ ถูก 
ตอง ”   หรือ   “ ศีล ธรรม ”   ทาง เพศ ชุด ท่ี เรา เช่ือ ไป ตัดสิน ผู อ่ืน 
   นอกจาก จะ ไม ตัดสิน ผู อ่ืน แลว   หาก เรา ถอย ออก มา จาก อุดมการณ ชุด ท่ี เรา คุน เคย จน 
เช่ือ วา มัน เปน อุดมการณ ชุด เดียว ใน โลก น้ี   อาจ ชวย ให เรา สามารถ จินตนาการ ถึง ทาง เลือก อ่ืนๆ   
ใน ชีวิต   น่ัน หมายความ วา เรา ได เปด ประตู ให ตัว เอง ได ออก ไป สัมผัส กับ เสรีภาพ อัน กวาง ขวาง ข้ึน     
เพียง สลัด กรอบ ความ คิด เกา ออก ไป   เรา อาจ พบ วา เซ็ก ส ท่ี ไมมี ความ รัก ก็ ไม ได เลว ราย   และ อาจ 
จะ เบา เน้ือ เบาตัว   ปลอด ซ่ึง ภาระ ให หวง หา อาลัย   เรา อาจสามารถ แตงงาน กับ ใคร สัก คน ท่ี เหมาะ 
สม   โดยท่ี อาจ รัก เขา นอย หนอย   เพราะ บาง คร้ัง ความ รัก ไมใช คำ ตอบ เดียว และ คำ ตอบ สุดทาย ของ 
ชีวิต คู   เปนตน 

   การ ออก จาก กรอบ อาจ จะ นา หวาดเสียว สัก นิด   ดู ปลอดภัย นอย สัก หนอย   แต ก็ คุม 
คา หาก ลอง ได ออก มา ผจญ ภัย บาง อยาง รักษา สติ 
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  ไม มาก ก็ นอย   ท่ี เรา คง เคย ไดยิน   ได ฟง   ได รวม พูด คุย   
จน บาง คร้ัง ก็ รวม ถก เถียง เร่ือง สิทธิ   หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ 
ดาน เอช ไอ วี / เอดส และ ดาน สุขภาพ   ท่ี เม่ือ กลุม คน หรือ ภาค ประชา 
สังคม ท่ี ทำงาน เร่ือง เอดส   ( รวม ถึง เร่ือ งอ่ืนๆ )   พูด ถึง   สิทธิ และ การ 
เรียก รอง สิทธิ   ก็ มัก ถูก เจา หนาท่ี รัฐ   ผู ให บริการ สุขภาพ ยอน ถาม วา   
เคย คิดถึง หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ดวย หรือ ไม   และ เม่ือ   กพอ .
 ได กำหนด วาระ ผลัก ดัน ทาง นโยบาย และ การ รณรงค สังคม เร่ือง  
 “ สิทธิ ทาง เพศ ”   ใน ป   2552   –   2553   ดวย แลว   ผม คิด วา เรา คง มี 
ขอ ถก เถียง   แลก เปล่ียน เร่ือง น้ี กัน อีก มาก ที เดียว 
  ผม มี โอกาส ได อาน บทความ ช่ือ ประมาณ วา   ( มุม มอง ) ตอ 
จริยธรรม ทาง เพศ เร่ือง สิทธิ และ ความ รับ ผิด ชอบ   เขียน โดย ผู เขียน 
กลุม หน่ึง ใน วารสาร ช่ือ   Reproductive   Health   Matter :   Volume   
17   #   33 ,   May   2009   เน้ือ ความ นา สนใจ   จึง เรียบ เรียง มา เลา สู 
กัน ฟง   
  แต กอน จะ ดู วา บทความ ดัง กลาว เขียน ถึง เร่ือง อะไร เอา ไว 
อยางไร บาง   ผม ขอ เขียน ถึง   “ ขอ ถก เถียง เร่ือง สิทธิ และ หนาท่ี กับ 
ความ รับ ผิด ชอบ ”   ท่ี เกร่ิน ไว กอน   ทำให บทความ น้ี มี ขนาด ยาว ข้ึน   
จึง แบง เขียน เปน   2   ตอน 
  โดย ตอน แรก จะ พูด ถึง เร่ือง   วิ วา ทะ   ขอ สังเกต   และ การ 
หลุด พน ออก ไป จาก กับ ดัก วิ วา ทะ น้ี 

 
 วิ วา ทะ ถก เถียง เรื่อง สิทธิ   
กับ หนาที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ 
 
  เม่ือ เรา หยิบยก เร่ือง   สิทธิ การ เขา ถึง และ ได รับ บริการ ของ 
กลุม คน ตางๆ   รวม ท้ัง ผู มี เช้ือ เอช ไอ วี   กลุม หญิง บริการ ทาง เพศ  
 ผู ใช สาร เสพ ติด   เยาวชน   เรา มัก พบ ขอ ถก เถียง เชิง ตอวา ตอ ขาน ใน 
เร่ือง น้ี เสมอ มา   เชน 

เรื่องจากปก
 นิ วัตร   สุวรรณ พัฒนา 
 คณะ กรรมการ องคกร พัฒนา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . ) 

สิทธิ ทาง เพศ   กับ หนาที่ 
( ตอน ที่1 )และ ความ รับ ผิด ชอบ

หนาที่
 ความ
  รับผิดชอบ
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 “ เปน ผู ติด เชื้อ แลว ทำไม มี ลูก อีก   รู ไหม วา มัน บาป   สุขภาพ ก็ ไม 
ดี   จะ ตาย วัน ตาย พรุง   แลว ยัง จะ มี ลูก อีก   ตาย ไป   ใคร จะ ดูแล 
ลูก   ลูก จะ กลาย เปน ภาระ   เปน ปญหา กับ สังคม   ฉะนั้น คิด ให ดีๆ   
กอน ดี กวา นะ ” 
 
 “ ตั้งแต กนิ ยา แลว   สุขภาพ ดี ขึ้น   สวยๆ   หลอๆ   และ มี คู ใหม กัน 
เยอะ   ไม นา ทำบาป นะ   นา จะ อยู ตัว คน เดียว ดี กวา ” 
 
   “ พวก เธอ ก็ ดี แต เรียก รอง สิทธิ   สิทธิ ผู ติด เชื้อฯ   สิทธิ ผู ใช ยา   
แลว คิดถึง สิทธิ คน อื่น บาง หรือ เปลา   เขา ก็ มี สิทธิ นะ   เรียก รอง 
สิทธิ แลว คิดถึง หนาที่   ความ รับ ผิด ชอบ บาง หรือ เปลา ” 
 
 “ เปน แรงงาน ตางดาว   อยา ให มา คลอด ลกู ใน เมอืง ไทย ม ีแต โรค 
ระบาด   แลว ลูก หลาน คน พมา   คน เขมร   จะ เต็ม เมือง ไทย ” 
 
 “ ไป ทำฟน ที่ โรง พยาบาล ที ไร   พอ เคา รู วา เรา เปน ผู ติด เชื้อฯ   
ก็ ให รอ ทำฟน คน สุดทาย ทุกที เลย   ทั้งๆ   ที่ เรา ไป กอน ตั้งแต เชา   

กวา จะ ได ทำ ก็ เย็น ” 
 
  การ พูด คุย   ถก เถียง   เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ ดาน อนามัย 
เจริญ พันธุ ของ ผู มี เช้ือ เอช ไอ วี   หญิง บริการ ทาง เพศ   แรงงาน ขาม ชาติ   
มัก จะ เปน ไป ใน ลักษณะ ตอวา ตอ ขาน วา   การ เรียก รอง สิทธิ ให กลุม คน 
เหลา น้ี   เปนการ เรียก รอง แบบ เอาแต ได   ไม คิดถึง หนาท่ี และ ความ รับ 
ผิด ชอบ   หนัก เขา ก็ ถูก ตอวา เพ่ิม   วา คิดถึง แต สิทธิ ของ ตนเอง   แลว คิดถึง 
สิทธิ ของ ผู อ่ืน ดวย หรือ เปลา   เสมือน วา เธอ หรือ เขา เหลา น้ัน ไม ควร ได 
รับ การ คุมครอง ดูแล สิทธิ   เพราะ การ เรียก รอง สิทธิ เพ่ือ / ของ กลุม คน 
เหลา น้ี เปน เร่ือง ไม สมควร 
 

การ เรียก รอง สิทธิ   จึง ไม เทากับ การ เรียก รอง สิทธิ พิเศษ หรือ อภิสิทธ์ิ 
เหนือ กวา คน อ่ืน   แต เปนการ เรียก รอง ให ชวย เหลือ   แกไข ปญหา ให คน ท่ี 
กำลัง เผชิญ หรือ อยู ใน สภาวะ ดอย กวา   ให มี โอกาส และ ทาง เลือก ท่ี เทา เทียม 
กับ คน อ่ืน   

][

สิทธิ
ทางเพศ
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 ขอ สงัเกต ตอ เร่ือง ว ิวา ทะ ถก เถียง เร่ือง 
สิทธิ   กับ หนาที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ 
  เม่ือ พิจารณา การ ถก เถียง ดัง กลาว น้ี จะ เห็น วา   การ ถก เถียง ลักษณะ น้ี 
แสดง ให เห็น วา เรา ยัง มี การ มอง และ ให ความ หมาย เร่ือง สิทธิ   หนาท่ี   และ ความ 
รับ ผิด ชอบ ท่ี ไม กวาง ขวาง เพียง พอ   โดย มอง วา ฝาย ผู เรียก รอง สิทธิ เอาแต ได   
เรียก รอง แต เร่ือง สิทธิ ของ ตนเอง   ไพล ไป ถึง ข้ัน มอง วา   เปนการ เรียก รอง เอา 
อภิสิทธ์ิ เหนือ ผู อ่ืน ใน สังคม   ท้ัง ท่ี เปน ผู กอ เร่ือง หรือ หา เร่ือง ใส ตัว   ซ่ึง จริงๆ   แลว 
เปน ผู ท่ี ขาด ความ รับ ผิด ชอบ ตอ สังคม   ทำให สังคม ตอง แบก รับ ภาระ แลว ยัง มา 
เรียก รอง สิทธิ ตางๆ   อีก   
  ขณะ ท่ี ฝาย เจา หนาท่ี ผู ให บริการ สุขภาพ   ก็ มัก ถูก มอง วา   ตี ตรา   กีดกัน   
เลือก ปฏิบัติ   เน่ืองจาก อคติ สวน ตัว   จึง ไม ยอมรับ สิทธิ   และ บาง คร้ัง ก็ เพิก เฉย 
ตอ สิทธิ ของ ผู มา รับ บริการ   ซ่ึง เทากับ การ ละเมิด สิทธิ ดวย 
  การ ถก เถียง ลักษณะ น้ี นำ ไป สู การ แบง แยก   หรือ มอง แบบ แยก สวน 
ระหวาง สิทธิ กับ หนาท่ี   จน มี การ ให ความ หมาย ใน ลักษณะ วา   สิทธิ กับ หนาท่ี 
เปน คู ขัด แยง แบบ คู ตรง ขาม   ท่ี มัก หยิบยก ข้ึน มา ตอวา ตอ ขาน กัน ทุก คร้ัง ใน การ 
พูด คุย เร่ือง น้ี   มี การ แบง เปน ฝก ฝาย ระหวาง ผูรับ บริการ กับ ผู ให บริการ   โดย ฝง 
ผูรับ บริการ มอง วา ตน ถูก ละเมิด สิทธิ   และ เรียก รอง อีก ฝง ทำ หนาท่ี ให บริการ 
ตาม สิทธิ ท่ี ตน พึง มี   กับ ฝง ผู ให บริการ ซ่ึง จะ เรียก รอง ให อีก ฝง มีหนา ท่ี และ ความ 
รับ ผิด ชอบ ดวย   เน่ืองจาก รูสึก วา ประชาชน ไมรู จัก หนาท่ี ของ ตน และ เอาแต เรียก 
รอง สิทธิ   
  การ ถก เถียง ลักษณะ คู ขัด แยง   คู วิ วา ทะ   คู ตรง ขาม น้ี ทำให เกิด การ
 ตก หลม ความ ขัด แยง ท่ี ไมมี วัน จบ   ขณะ ท่ี ผม มอง วา   สิทธิ   หนาท่ี และ ความ 
รับ ผิด ชอบ   เปน สวน ท่ี เคียง คู กัน ไป   มิได เปน คู ขัด แยง ท่ี ถูก หยิบ มา โต เถียง กัน 
แทบ ทุก คร้ัง เม่ือ มี การ พูด คุย ระหวาง ประชาชน ผู เรียก รอง สิทธิ กับ เจา หนาท่ี รัฐ 

 เรา จะ ขยับ ออก ไป จาก หลม 
ความ ขัด แยง ลักษณะ นี้ ได 
อยางไร 
  การ ขยับ ออก ไป จาก กับ ดัก การ ถก เถียง แบบ คู ขัด แยง ดัง กลาว   ตอง ยอน 
ไป ดู ขอ สังเกต ขาง ตน   ซ่ึง จำเปน ตอง มี การ ขยาย มุม มอง และ ให ความ หมาย เร่ือง 
สิทธิ   หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ให กวาง ขวาง มาก ข้ึน   โดย ตอง ปรับ มุม มอง วา   
การ เรียก รอง สิทธิ   เทากับ การ เรียก รอง ให มี การ เคารพ ศักด์ิศรี ความ เปน มนุษย 
ท่ี เทา เทียม กับ ผู อ่ืน ใน สังคม   เน่ืองจาก ตน ถูก ลด ทอน ศักด์ิศรี ความ เปน มนุษย 
ลง จาก ปญหา ท่ี ประสบ อยู   อัน มี เหตุ มา จาก ความ ไม เทา เทียม ทาง เพศ   อายุ   
เช้ือ ชาติ  ชาติพันธ  ฯลฯ   ท่ี เก่ียว เน่ือง กับ ปจจัย ทาง สังคม   เศรษฐกิจ   วัฒนธรรม   
ศาสนา   ความ เช่ือ   และ ความ ไม เทา เทียม เหลา น้ี ปราก ฎ ออก มา ให เห็น ใน รูป 
ปญหา ตางๆ   อาทิ   ปญหา สุขภาพ ความ เจ็บ ปวย   การ ไม สามารถ ดูแล ปองกัน 
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ตนเอง   การ เขา ไม ถึง และ ไม ได รับ บริการ การ รักษา 
  การ เรียก รอง สิทธิ   จึง ไม เทากับ การ เรียก รอง สิทธิ พิเศษ หรือ อภิสิทธ์ิ 
เหนือ กวา คน อ่ืน   แต เปนการ เรียก รอง ให ชวย เหลือ   แกไข ปญหา ให คน ท่ี กำลัง 
เผชิญ หรือ อยู ใน สภาวะ ดอย กวา   ให มี โอกาส และ ทาง เลือก ท่ี เทา เทียม กับ คน อ่ืน   
ดัง เชน   กรณี ท่ี เครือ ขาย ผู ติด เช้ือฯ   ได รวม กับ   10   เครือ ขาย ภาค ประชาชน   เรียก 
รอง สิทธิ การ เขา ถึง และ ได รับ บริการ สุขภาพ ให คน จำนวน มาก ใน ประเทศไทย   
เพ่ือ ให มี หลัก ประกัน สุขภาพ ท่ี เทา เทียม กัน   โดย เปนการ เร่ิม ตน เรียก รอง จาก 
สภาพ ปญหา ท่ี ตน ประสบ อยู ซ่ึง มอง วา เปน ปญหา รวม กับ คน อ่ืน ใน สังคม 
  อีก เร่ือง ท่ี ตอง คำนึง ถึง คือ   การ มอง เร่ือง สิทธิ   หนาท่ี และ ความ รับ ผิด 
ชอบ แบบ ไม แยก สวน   หมาย ถึง ฝาย เรียก รอง ให มี การ ดูแล คุมครอง สิทธิ ของ ตน   
ก็ มีหนา ท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ตอ ผู อ่ืน ดวย   อาทิ   ผู มี เช้ือ เอช ไอ วี ท่ี ตองการ มี คู 
ใหม   ก็ ตอง คำนึง ถึง ความ ปลอดภัย ของ คู ของ ตน   โดย การ ปองกัน การ รับ ถาย 
ทอด เช้ือฯ   ให กับ ตนเอง และ คู   ไม วา จะ ดวย วิธี การ เปด เผย สถานะ การ มี เช้ือ เอช 
ไอ วี ให กับ คู   การ ใช ถุง ยาง อนามัย   ฯลฯ   
  ขณะ เดียวกัน ฝาย เจา หนาท่ี ผู ให บริการ ก็ มีหนา ท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ 
ใหการ ดูแล   จัด บริการ ชวย เหลือ ให ผู มี เอช ไอ วี ได รับ บริการ ใน การ ดูแล ตนเอง และ 
คู ได อยาง ปลอดภัย   เชน   การ ให ขอมูล ขาวสาร   ขอ เท็จ จริง ดาน บริการ ปองกัน   
ดูแล   รักษา   สิทธิ   โดย ไม กาว ลวง เขาไป ตัดสิน ใจ แทน   จน ทำให เกิด การ ละเมิด 
สิทธิ เสีย เอง   
  นอกจาก น้ี   ฝา ยอ่ืนๆ   ก็ ตอง มีหนา ท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ รวม กัน ดวย   ใน 
การ ชวย ลด การ ตี ตรา   การ แบง แยก กีดกัน   และ การ เลือก ปฏิบัติ ตอ ผู อยู รวม กับ 
เอช ไอ วี   แรงงาน บริการ ทาง เพศ   แรงงาน ขาม ชาติ   และ คน กลุม ตางๆ   ท่ี อยู ใน 
ภาวะ เปราะ บาง ทาง สังคม   ท้ัง ใน ครอบครัว   ชุมชน   สังคม   สถาน บริการ พยาบาล   
สถาน ศึกษา 
  การ คิด และ มอง เชน น้ี   วาง อยู บน หลัก การ พ้ืน ฐาน เร่ือง การ เคารพ ศักด์ิศรี 
ความ เปน มนุษย   และ สิทธิ มนุษย ชน ของ คน กลุม ตางๆ   ใน สังคม   และ มอง วา   การ 
เคารพ สิทธิ และ ศักด์ิศรี ความ เปน มนุษย เปน หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ ทุก 
คน   ไมใช เปน เร่ือง ของ ผู ใด ผู หน่ึง หรือ ฝาย ใด ฝาย หน่ึง   ท่ี ตอง ออก มา เรียก รอง ให 
มี การ เคารพ สิทธิ   หรือ ให มี การ คิดถึง เร่ือง หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ดวย   
  ผม อยาก ย้ำ ตอน ทาย น้ี วา   สิทธิ ตางๆ   เหลา น้ี ได รับ การ รับรอง ทันที   
เม่ือ รัฐบาล โดย ผู แทน ของ รัฐ ได รวม ลง นาม รับรอง ใน ปฏิญญา ตางๆ   ทำให เจา 
หนาท่ี รัฐ ทุก คน มีหนา ท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ ปฏิบัติ   ดูแล   จัด บริการ ใน 
การ คุมครอง   ปกปอง   ดูแล   รักษา สิทธิ ตางๆ   เหลา น้ัน ให เปน ไป ตาม ขอ ตกลง ท่ี 
ได ลง นาม ไป   
  การ มอง และ ให ความ หมาย เชน น้ี   คง สามารถ ทำให เรา เร่ิม กาว ขยับ หลุด 
พน ออก จาก กับ ดัก ความ ขัด แยง บน ขอ ถก เถียง เร่ือง สิทธิ   หนาท่ี และ ความ รับ ผิด 
ชอบ ได 
  ทีน้ี ก็ เปน เร่ือง   สิทธิ ทาง เพศ และ ความ รับ ผิด ชอบ ทาง เพศ   ซ่ึง จะ ขอ 
ยก ไป เขียน ใน ตอน ถัด ไป
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นอกกระแส
 วิทยา   แสงอรุณ 
 คอลัมน นิสต อิสระ    และ ผู จัด รายการ วิทยุ   Bangkok   Radio   for   Men ,   FM   102   สี่ ทุม   ทุก วัน อาทิตย 

  ชาย หญิง ท่ี โสด   ถา เจอ คน ถูกใจ   จัด งาน แตง ได   จะ จด หรือ ไม จด 
ทะเบียน ก็ได   
   สวน เกย   ทอม   ด้ี   กะเทย ท่ี โสด   เจอ คน ถูกใจ   ถา ยัง แอบ อยู   ก็ ตอง 
คบ กัน แบบ แอบๆ   ถา เลิก แอบ กัน แลว   ก็ ตอง มา คิด อีก ที วา   แลว เรา สอง 
คน จะ เจอ อะไร บาง ตอ จาก น้ี ไป   เพราะ เรา คู กัน 
   ใช จะ . . . ฉัน กับ เธอ อยู ดวย กัน ได   แต รัฐ ไม รับรอง   และ ญาติ ไม รับ รู   
และ . . . 
   ตอน เธอ ปวย   ช้ัน ไป เย่ียม เธอ ได   กุม มือ เธอ ได   ( ตอน พยาบาล 
เผลอ )   ถา หมอ เกิด ตรวจ เจอ อะไร ท่ี สำคัญ   หมอ เคา ไม บอก ฉัน หรอก   
เพราะ ฉัน ไมใช ญาติ เธอ   อีก อยาง ฉัน เซ็น อะไร แทน เธอ ไม ได   หนำซ้ำ เธอ 
ตาย   บาน ท่ี ซ้ือ ดวย กัน   ทรัพยสิน ท่ี หา มา ดวย กัน   ญาติ เธอ ก็ มา เอา ไป 

  เร็วๆ   นี้ สำนักงาน ประกัน 
สังคม ประกาศ ปลอย กู หม่ืน ลาน 
บาท ให ผู ประกัน ตน เอา เงิน ไป ซื้อ   
ปรับปรุง   หรือ รี ไฟแนนซ บาน ได 
   คน โสด   กู ได แบบ โสดๆ   
   สวน คน แตงงาน แลว   สอง แรง 
แข็ง ขยัน   ยื่น กู พรอม กัน   ได เงิน เพิ่ม 
อีก เทา ตัว !

LGBT   ไมรู จะ   “ โวย ”   ไป ทำไม
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   บริษัท ประกัน   ท้ังๆ   ท่ี ไมมี กฎ หาม   แต บริษัท ประกัน สวน ใหญ ใน ประเทศไทย ก็ ไม ให เธอ ใส ช่ือ ฉัน เปน ผูรับ ผล 
ประโยชน   เพราะ ฉัน กับ เธอ   ไม ได เปน อะไร กัน   ( น่ี นับ วา   ยัง โชค ดี นะ   เธอ เปน เกย   แต เคา ไมรู   เลย ให ทำ ประกัน ) 
   พอ เธอ จาก ฉัน ไป   แม กะ นอง เธอ น่ัน แหละ ได ผล ประโยชน   ท้ังๆ   ท่ี ตอน เธอ คบ กับ ฉัน   เคา ก็ หาม กัน 
   คุณ ผู อาน รูสึก ยัง ไง     “ เร่ือง ไม เปน เร่ือง ”   “ แตง ไป ทำไม   เด๋ียว ก็ หยา กัน ”   “ อาย เคา นา ”   “ เพ้ียน   พิสดาร ”   ! ! ! 
   การ แตงงาน ของ คน เพศ เดียวกัน กำลัง เปนก ระ แส แหง สัจธรรม ท่ัว โลก 
   แต รัฐ ไทย   ไม เคย มอง เร่ือง น้ี   จะ โทษ รัฐ ไป ใย   ก็   LGBT   น่ัน แหละ   ไม เคย คิด วา   ตัว เอง มี สิทธิ 
     เพ่ือน ชาย หญิง ท่ี จบ มา จาก โรงเรียน เดียวกัน   จบ จาก มหาวิทยาลัย เดียวกัน   และ ตอน น้ี ก็ได แตงงาน   มี ลูก ไป 
แลว หลาย คน   สิทธิ แหง การ อยู เปน คู   กฎหมาย รับรอง   สังคม รับ รู 
  การ จด ทะเบียน สมรส อาจ ไมใช ส่ิง ท่ี ทุก คู ตองการ   แต การ จด ทะเบียน สมรส เปน สิทธิ ท่ี พลเมือง ทุก คน ควร มี 
   เกย และ เลส เบ้ีย น ไม ได เรียก รอง อะไร ท่ี เหนือ กวา   หรือ มากกวา ประชาชน พลเมือง ท่ัวไป   และ เม่ือ มี สิทธิ   พวก 
เขา และ เธอ ก็ จะ เลือก ท่ี จะ จด หรือ ไม จด   จะ อยู ดวย กัน เฉยๆ   เหมือน เดิม ก็ได   ไมมี ใคร วา อะไร   
   ผม คิด วา   ไม จำเปน ตอง เรียก วาการ จด ทะเบียน ดัง เชน ใน คู ชาย หญิง   จะ เรียก วา อะไร ก็ได   แต ขอ ให มี ผล รับรอง 
ทาง กฎหมาย ท่ี ใกล เคียง หรือ เสมอ กัน   
     แทจริง แลว   ส่ิง น้ี เปน หนาท่ี ของ รัฐ ดวย ซ้ำ ท่ี จะ ตอง ดูแล และ แสดง ความ รับ ผิด ชอบ   เรา ตาง เสีย ภาษี เห มือ นๆ   
กัน   อะ   ขออภัย   แฟน ของ คุณ เกย   นำ มา ลด หยอน ภาษี ไม ได นะ … แต ภรรยา ของ สามี   หัก ภาษี คู สมรส กัน ได   

  เคย ถาม ตัว เอง หรือ ยัง วา   การ แตงงาน เปน เรื่อง ของ คน สอง คน หรือ เปน กิจการ 
ที่ ผู อื่น จำเปน ตอง ออก มา คัดคาน ดวย 

หมายเหตุ   LGBT   ยอ มา จาก   Lesbian   Gay   Bisexual   and   Transgender   หมาย ถึง   กลุม ความ หลาก หลาย ทาง เพศ   ( หญิง 
รัก หญิง   ชาย รัก ชาย   ผู ท่ีรัก สอง เพศ   และ ผู ท่ี ขาม เพศ )

LGBT     
Lesbian   Gay   

Bisexual   a
nd   

Transgender
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มองตางแดน
 ณัฐ ยา   บุญ ภักดี 
 มูลนิธิ สราง ความ เขาใจ เรื่อง สุขภาพ ผู หญิง 

  “ สิทธิ ทาง เพศ ”   เปน คำ ใหม ใน 
วงการ สิทธิ มนุษย ชน   ซ่ึง เดิมที จะ ให ความ สนใจ แต สิทธิ พลเมือง   
และ สิทธิ ทางการ เมือง   ปฏิญญา สากล วา ดวย สิทธิ มนุษย ชน ท่ี มีช่ือ 
เสียง และ ยอมรับ กัน ท่ัว โลก ต้ังแต ป   พ . ศ .   2491   และ อนุสัญญา วา 
ดวย การ ขจัด การ เลือก ปฏิบัติ ตอ สตรี ทุก รูป แบบ   หรือ ท่ี รูจัก กัน ใน 
นาม อนุสัญญา ผู หญิง   ( CEDAW )   ท่ี ประกาศ ใน ป   พ . ศ .   2522   ซ่ึง 
มี รัฐบาล ท่ัว โลก รับรอง กวา   150   ประเทศ   ( รวม ท้ัง ประเทศไทย )   ก็ 
ไม กลาว ถึง เร่ือง เพศ วิถี   หรือ สิทธิ ทาง เพศ เชน กัน   แม มี บาง มาตรา พูด 
ถึง ความ เสมอ ภาค ทาง เพศ   สิทธิ ใน การ ควบคุม การ เจริญ พันธุ   และ 
สิทธิ ท่ี จะ ปลอดภัย จาก การ ใช ความ รุนแรง   แต ก็ ไม ได พูด ถึง เสรีภาพ 
ทาง เพศ   บริการ ดาน สุขภาพ ทาง เพศ   หรือ เพศ ศึกษา เลย 
   มุม มอง ท่ี บอก วา สิทธิ ทาง เพศ   คือ สิทธิ มนุษย ชน ท่ี เพ่ิง เกิด 
ข้ึน เม่ือ สิบ กวา ป น้ี   นัก วิชาการ วิเคราะห วา นา จะ เปน ผล มา จาก การ 
เคล่ือนไหว หลาย อยาง ท่ี เกิด กอน หนา น้ี   เชน   การ ระบาด ของ เอช ไอ วี 
/ เอดส   การ เขียน งาน วิชาการ เก่ียว กับ เกย และ เลส เบ้ีย น   และ การ 

กระแส สิทธิ ทาง เพศ 
      ใน แวดวง สิทธิ มนุษย ชน โลก 

ตกผลึก ของ ขบวนการ สิทธิ สตรี ท่ี เร่ิม มอง เห็น วา เร่ือง เพศ วิถี เปน 
หัวใจ ของ การ กดข่ี ทาง เพศ 
   คำ วา   “ สิทธิ ทาง เพศ ”   เร่ิม ปรากฏ ข้ึน เม่ือ ขบวนการ สิทธิ สตรี 
ทำงาน รวม กัน   จน ทำให ท่ี ประชุม โลก วา ดวย เร่ือง สิทธิ มนุษย ชน   ณ   
กรุง เวียนนา   ใน ป   พ . ศ .   2536   เขียน ไว ใน ปฏิญญา เวียนนา และ แผน 
ปฏิบัติ การ วา   “ ความ รุนแรง ทาง เพศ เปนการ ละเมิด สิทธิ มนุษย ชน ”   
และ รัฐ ภาคี ตอง ขจัด ความ รุนแรง อัน เน่ือง มา จาก ความ เปน เพศ   
( gender - based   violence )   และ การ เอา เปรียบ ทาง เพศ ทุก รูป แบบ   
แต นัก วิชาการ บาง คน ยัง มอง วา ภาษา ท่ี ใช ใน ปฏิญญา ฉบับ น้ี ยัง คง 
พูด สิทธิ ทาง เพศ ใน ลักษณะ ของ การ ปองกัน การ ละเมิด สิทธิ ทาง 
เพศ   มากกวา จะ พูด ถึง สิทธิ ทาง เพศ ใน ลักษณะ ของ การ ยืนยัน ส่ิง ท่ี 
พึง มี พึง ได   เชน   ใช คำ วา   “ บุคคล มี สิทธิ ท่ี จะ ปลอด จาก ความ รุนแรง 
ทาง เพศ ”   แต ไมมี การ ใช ภาษา เชิง ยืนยัน สิทธิ   เชน   “ บุคคล มี สิทธิ ใน 
การ แสดงออก ทาง เพศ ”   ซ่ึง อยาง หลัง ดู เปน เร่ือง ละเอียด ออน ท่ี ยาก 
ตอ การ ยอมรับ มากกวา   ( แต ถูก ให คุณคา วา กาวหนา มากกวา ) 
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   ป   พ . ศ .     2537   มี ความ กาวหนา ไป อีก ข้ัน เม่ือ ท่ี ประชุม เร่ือง 
ประชากร และ การ พัฒนา   ท่ี กรุง ไคโร   ประเทศ อียิปต   ยอมรับ วา เพศ 
วิถี เปน เร่ือง เชิง บวก ของ วิถี ความ เปน มนุษย   ใน แผน ปฏิบัติ การ จาก 
ท่ี ประชุม น้ี ถึง กับ ระบุ วา สุขภาพ ทาง เพศ เปน สวน หน่ึง ของ อนามัย 
เจริญ พันธุ ท่ี ดี   โดย ประชาชน ตอง สามารถ มี ชีวิต ทาง เพศ ท่ี เปนสุข 
และ ปลอดภัย   แต ก็ ยัง ไมมี การ พูด ถึง ความ สุข ทาง เพศ   เสรีภาพ ใน 
การ แสดงออก ทาง เพศ   หรือ เสรีภาพ ใน การ มี รสนิยม ทาง เพศ อยาง 
ตรง ไป ตรง มา   เปน เหตุ ให แผน ปฏิบัติ การ ถูก มอง วา ยัง มอง เร่ือง สิทธิ 
ทาง เพศ อยู ใน กรอบ อนามัย เจริญ พันธุ ของ คน ท่ี มี เพศ วิถี แบบ รัก ตาง 
เพศ   ( Heteronormative )   เทาน้ัน 
   ใน การ ประชุม สตรี โลก   ( World   Women   Conference )   ท่ี 
กรุง ปกก่ิง เม่ือ ป   พ . ศ .   2538   ประเด็น สิทธิ ทาง เพศ มี ความ กาวหนา 
ไป อีก เล็ก นอย เม่ือ มี การ ระบุ ไว ใน แผน ปฏิบัติ การ วา หญิง และ ชาย มี 
ความ เทา เทียม กัน ใน เร่ือง ความ สัมพันธ ทาง เพศ   การ สืบพันธุ   การ 
เคารพ ใน รางกาย คน อ่ืน   ความ สมัคร ใจ ใน เร่ือง เพศ   และ การ มี สวน 
รวม รับ ผิด ชอบ ใน การก ระ ทำ ทาง เพศ และ ผล ท่ี ติดตาม มา   ท่ี จริง มี 
การ เคล่ือนไหว ให ระบุ เร่ือง สิทธิ ใน การ รัก เพศ เดียวกัน ใน ท่ี ประชุม น้ี 
ดวย   แต ผู แทน ของ รัฐบาล สหรัฐอเมริกา เคล่ือนไหว ตอ ตาน อยาง หนัก 
จน ทำให มี การ ตัด ขอความ น้ี ออก ไป โดย อาง ความ เช่ือ ทาง ศาสนา 

   ท่ี กลาว มา ขาง ตน เปนการ ประชุม ระดับ โลก ท่ี จัด โดย 
สหประชาชาติ ซ่ึง ดู ไป แลว ยัง ไมมี ประเด็น สิทธิ ทาง เพศ อยาง ชัดเจน   
แต ถา หัน มา ดู การ เคล่ือนไหว ของ องคกร พัฒนา เอกชน นานาชาติ   
เรา จะ เห็น ความ กาวหนา ของ ประเด็น สิทธิ ทาง เพศ ท่ี ชัดเจน กวา   
เชน   หนวย งาน   International   Planned   Parenthood   Federa-
tion   ( IPPF )   ซ่ึง มี องคกร ใน หลาย ประเทศ ท่ัว โลก เปน สมาชิก   รวม 
ถึง สมาคม วางแผน ครอบครัว แหง ประเทศไทย   ( สวท . )   หนวย งาน 
น้ี สราง คำ ประกาศ วา ดวย สิทธิ ทาง เพศ และ อนามัย เจริญ พันธุ ของ 
ตัว เอง ข้ึน มา ใน ป   พ . ศ .   2539   โดย รวบรวม สิทธิ มนุษย ชน ท่ี มี การ 
ประกาศ ไว แลว โดย สหประชาชาติ จำนวน   12   ขอ   มาตี ความ ให 
ครอบคลุม เร่ือง เพศ วิถี และ อนามัย เจริญ พันธุ   อยางไร ก็ตาม   สิทธิ 
ตางๆ สวน ใหญ ยัง คง เปน ไป ใน แนวทาง การ ปองกัน การ ละเมิด สิทธิ 
ทาง เพศ มากกวา การ ยืนยัน สิทธิ ทาง เพศ ท่ี พึง มี พึง ได 
   มี คน บอก วา เอกสาร ท่ี ระบุ ถึง สิทธิ ทาง เพศ ท่ี กาวหนา มาก 
ท่ีสุด ใน เวลา น้ี นา จะ เปน คำ ประกาศ วา ดวย สิทธิ ทาง เพศ ท่ี เปน 
ผลผลิต ของ เวที สมัชชา ระดับ โลก ของ   World   Association   for   
Sexology   ( WAS )   ใน ป   พ . ศ .   2542   เพราะ เขียน ถึง สิทธิ ทาง เพศ   
11   ขอ   ใน ทิศทาง ของ การ ยืนยัน สิทธิ เสรีภาพ   เชน   ความ สุข ทาง 
เพศ   เสรีภาพ ใน การ แสดงออก   การ ตัดสิน ใจ   การ ควบคุม เร่ือง เพศ 
ของ ตนเอง ดวย ตนเอง   ความ ปลอดภัย   การ ได รับ ขอมูล เพศ วิถี ท่ี มี 
ความ เปน วิชาการ   ( เพ่ือ ไม ให เอา ความ เช่ือ หรือ อุดม กา รณ ใดๆ มา 
อาง )   การ ได รับ การ ศึกษา เร่ือง เพศ วิถี ท่ี รอบ ดาน   และ การ ได รับ 
บริการ สุขภาพ ทาง เพศ   เปนตน   
   จึง มี ความ พยายาม จาก หลาย ฝาย ท่ี จะ หยิบ เอา คำ ประกาศ 
สิทธิ ทาง เพศ ของ   WAS   มา เคล่ือนไหว ใน ระดับ ภูมิภาค และ ระดับ 
นานาชาติ   เพ่ือ สราง การ ยอมรับ ใน ระดับ ท่ี สูง มาก ข้ึน   ท่ี นับ วา เปน 
รูป ธรรม มาก ท่ีสุด คือ การ เคล่ือนไหว ใน ป   พ . ศ .   2543   ใน การ ประชุม 
ระดับ ภูมิภาค ของ   WAS   ใน กัวเตมาลา ท่ี นำ ไป สู การ ผลิต เอกสาร 
ช่ือ   “ ขอ เสนอ แนะ เพ่ือ การ ปฏิบัติ การ สง เสริมสุข ภาพ ทาง เพศ ”   ซ่ึง 
รัฐบาล ของ ประเทศ ตางๆ สามารถ หยิบ ไป ใชได เลย   

คน ท่ี สนใจ จะ นำ เอกสาร น้ี 
มา เคล่ือนไหว กับ รัฐบาล ไทย 
สามารถ ไป ดาวนโหลด เอกสาร 
ไดท่ี   www . paho . org



9   กรกฎาคม   2553 

 ติดตาม ความ คืบ หนา ใน แผนการ 

ขับ เคล่ือน งาน เอดส   และ สุข ภาวะ 

ทาง เพศ ใน ภาค เหนือ   ผาน กลไก 

ศูนย ประสาน งาน ประชาคม 

เอดส จังหวัด   ( พี ซี เอ็ม )   ท่ี   

จ .   เชียงใหม

14 - 16   มิถุนายน   2553  การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ เพ่ือ แลก เปล่ียน เร่ือง การ ประเมิน ผล ของ องคกร ภาค ประชา สังคม   ท่ี สำนักงาน สหประชาชาติ ดาน โรค เอดส   ประเทศไทย   ( ยูเอ็น เอดส )      

25   –   26   มิถุนายน   2553  อบรม การ ให คำ ปรึกษา   เพ่ือ ลด ความเครียด ใน กลุม ผู หญิง   ให มี แนวทาง ใน การ จัดการ ปญหา ชีวิต ได   และ ติดตาม ความ คืบ หนา ใน ประเด็น สุขภาพ ผู หญิง กับ กองทุน สุขภาพ ชุมชน   ท่ี   จ .   เชียงใหม

28   –   29   มิถุนายน   2553 
 เวที สราง ความ เขาใจ เร่ือง สิทธิ 
ทาง เพศ กับ องคกร ท่ี ทำงาน ใน 
ชุมชน   ท่ี มูลนิธิ พะเยา เพ่ือ การ 
พัฒนา   จ . พะเยา  

10  มิถุนายน   2553 

   เวที สังเคราะห กลไก ศูนย ประสาน 

งาน ประชาคม เอดส จังหวัด   ( พี ซี เอ็ม ) 

ใน การ ขับ เคล่ือน งาน เอดส ระดับ 

จังหวัด   รวม กับ องคกร ท่ี ได รับ งบ 

ประมาณ สนับสนุน จาก กองทุน โลก   

ใน รอบ   RCC   และ รอบ   8
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 5 - 7   
กรกฎาคม   2553 
 สมัชชา   กพอ .   ชาติ 

11   มิถุนายน   2553 

 ประชุม คณะ กรรมการ 

และ คณะ ทำงาน   กพอ .   

ชาติ

เพศ สังสรรค   หมาย ถึง   พื้นที่ ใน การ พูด คุย แลก เปลี่ยน เรื่อง เพศ ใน มุม มอง ที่ หลาก หลาย 
 เพศ สังสรรค   เปน จดหมาย ขาว ราย   3   เดือน   จัด ทำ โดย   คณะ กรรมการ องคกร พัฒนา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . )   มี วัตถุประสงค   เพ่ือ เปน เคร่ือง มือ หน่ึง ใน การ ส่ือสาร เร่ือง เพศ   เอดส   และ 
อนามัย เจริญ พันธุ   ท้ัง ใน ระดับ พ้ืนท่ี   และ ใน ระดับ นโยบาย   และ เพ่ือ ให ผู อาน ได เห็น ภาพ การ ขับ เคล่ือน งาน ประเด็น ดัง กลาว   อีก ท้ัง เปน พ้ืนท่ี ใน การ พูด คุย แลก เปล่ียน ประสบการณ การ ทำงาน 
รวม กัน ผาน การ เขียน บทความ   หรือ แสดง ความ คิด เห็น มายัง กอง บรรณาธิการ   และ เว็บ ไซต ของ   กพอ . ชาติ  www . tncathai . org   หรือ เว็บ ไซต ของ   กพอ . เหนือ   www . aids - cpp . net   โดย มี เปา 
หมาย สูงสุด   เพ่ือ ยืนยัน สิทธิ ทาง เพศ   ลด อคติ   การ แบง แยก กีดกัน และ การ เลือก ปฏิบัติ ใน เร่ือง เพศ   เร่ือง เอดส   และ อนามัย เจริญ พันธุ ใน แนวทาง   “ เคารพ   เขาใจ   ปลอดภัย   และ เปนสุข ”   
  นัก เขียน รับ เชิญ ประจำ ฉบับ   สุ รี รัตน   ตรี มรรคา,   คำ   ผกา,  วิทยา   แสงอรุณ  และ ณัฐ ยา   บุญ ภักดี 
 กอง บรรณาธิการ   คณะ ทำงาน พัฒนา งาน รณรงค นโยบาย และ สังคม สาธารณะ   
 ติดตอ กอง บรรณาธิการ 
 กอง บรรณาธิการ จดหมาย ขาว คณะ กรรมการ องคกร พัฒนา เอกชน ดาน เอดส   ( กพอ . )   ฉบับ   “ เพศ สังสรรค ”   เลข ท่ี   225 / 112   หมูบาน สิน ธนา   ซอย5   ต . สัน พระเนตร   อ . สันทราย   จ . เชียงใหม       
50210   โทรศัพท   / โทรสาร   053 -   350683   หรือ   E - mail :   northern . ngo @ gmail . com 
  ติดตาม ความ คืบ หนา   และ รวม แสดง ความ คิด เห็น ใน แตละ บทความ ของ จดหมาย ขาว ไดท่ี    www . aids - cpp . net      ดาวนโหลด   จดหมาย ขาว ไดท่ี     www . tncathai . org   
  พิมพ ท่ี   หาง หุน สวน จำกัด   ดารา วรรณ การ พิมพ   362   -   364   ถนน ซุป เปอร ไฮเวย   เชียงใหม   –   ลำปาง   ตำบล ปา ตัน   อำเภอ เมือง   จังหวัด เชียงใหม   50300   โทรศัพท   0 - 5387 - 2876 - 7   
โทรสาร   0 - 538 - 7287 - 8   จำนวน พิมพ   1,500   ฉบับ  ออกแบบ  อำภา บัวระภา

ชื่อที่อยูผูสง 
กพอ. 225/112 หมูบานสินธนา 
ซอย5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม 50210

สนับสนุนโดย

1
   เ

กิจกรรม   กพอ .  
 และ กิจกรรม ที่ 
เกี่ยวของ


