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ทำไม ตองสิทธิทางเพศ
ชวง หลัง ป 2547 ซึ่ง มี การ จัด
ประชุ ม นานาชาติ เรื่อง โรค เอดส ครั้ง ที่
15 ขึ้นในประเทศไทย มีการจัดทำสรุป
รายงานการประชุมหองหนึง่ ขึน้ มาในหัวขอ
“Putting Sexuality (back) into HIV/
AIDS” แปลเปนภาษาไทยไดทำนองวา
“เอาเรือ่ งเพศวิถีใสกลับเขาไปในเรือ่ งเอช
ไอวี/เอดส”
คำถามที่ตามมาเมือ่ เห็นชือ่ รายงานคือ “ ทำไม ตอง นำ เอา
เรื่องเพศวิถีกลับเขามาพูดกันอีก” และ “จริงหรือวาเรื่องเพศวิถี
นี้หายไปจากเอชไอวี” ก็ในเมือ่ เราพูดเรือ่ งเพศสัมพันธทีปลอดภั
่
ยกับ
การใชถุงยางอนามัยในการทำงานเรือ่ งเอดสอยูตลอด

มา และทุกครัง้
เราก็มักจะรายงานวา การแพรระบาดของเอชไอวีในประเทศเกือบ
90 % เปนการแพรระบาดผานทางชองทางการมีเพศสัมพันธทีไม
่
ปองกัน แลวแบบนีเรื
้ อ่ งเพศจะหายไปจากไดอยางไร
อานรายงานไป ก็พอจะเห็นและเริม่ เขาใจแลวทีบอก
่ วาเรือ่ ง
เพศหายไปนัน้ เปนเพราะวาเรือ่ งทางเพศทีเรา
่ พูดๆ กันอยูนี มั้ นเปน
เพียงเรือ่ งเพศสรีระ (Biological sex) เทานัน้ เพราะเราพูดกันถึง
เฉพาะอวัยวะเพศทีเป
่ นชองทางในการรับ-ถายทอดเชือ้ เอชไอวี และ
ถุงยางอนามัยทีเป
่ นเครือ่ งมือทางการแพทยทีนำ
่ มาใชในการปองกัน
ทำใหเรือ่ งเพศทีเรา
่ พูดๆ กันอยูถู กทำใหกลายเปนเรือ่ งทางการแพทย
(Medicalization) ไปหมด จนกลายเปนเรือ่ งเดียวกับการมองเรือ่ ง
“เอชไอวี” วาเปนเพียงเชือ้ ไวรัส และมอง “เอดส” วาเปนกลุม อาการ
ภูมคิ มุ กันบกพรอง ซึง่ ก็จริง แตมันก็กลายเปนความรู ความจริงแต
เพียงบนมิตทางการ
ิ
แพทยเทานัน้
การมองเรือ่ งเพศทีมุ่ ง มองเพียงอวัยวะเพศเปนกลไกเปนชอง
ทางการรับ ถายทอดสารเคมี/สารคัดหลัง่ ในรางกายทีมี่ เอชไอวีและ
บอกใหใชถุงยางปองกัน มิเชนนัน้ จะเปนอันตราย ยังทำใหเรือ่ งเพศ
สัมพันธกลายเปนเรือ่ งความนากลัวและอันตราย ทำใหการปองกันที่
ผานมาแมวา จะชวยลดอัตราการติดเชือ้ รายใหมไดก็ตาม แตก็ประสบ
ความสำเร็จอยูใน
 วงจำกัดและเพียงในระยะสัน้ ๆ
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เราจึงตองปรับมุมมองเรือ่ งเพศใหพนออก
ไปจากเรือ่ งอันตรายและความไมปลอดภัย
ไป สูการ มอง เรื่อง เพศ ใน มิติของ ความ รัก
ความสุข ความพึงพอใจ ความปรารถนา
กามารมณ ความ ใคร และ อำนาจ ความ
สัมพันธระหวางเพศ เพือ่ ใหเราเขาใจเรือ่ ง
เพศ วิถีที่หลุด พน ออก ไป จาก กรอบ ความ
หมายทางการแพทยที่กดบังคับ กักขังมุม
มองของเราอยู
เราตองปรับขยายเลนสการมองเรื่องเพศใหม เพื่อใหกาว
ขามออกไปจากกรอบเรื่องเพศสรีระ ไปสูการมองเรื่องเพศในมิติ
ทางสังคมวัฒนธรรมที่บมเพาะ ขัดเกลา จัดวางใหมนุษยที่มีเพศ
หนึ่ง ๆ ถูก กำหนด คุณคา และ มี บทบาท หนาที่ทาง เพศ บน ภาวะ
เงือ่ นไขทางสังคมวัฒนธรรมหนึง่ ๆ และเรายังตองมองเรือ่ งเพศใน
มิตทีิ เป
่ นองคประกอบหนึง่ บนความเปนมนุษย ซึง่ เปนพืน้ ฐานสวน
หนึง่ ในอัตลักษณ ตัวตนของความเปนมนุษย ทีช่ วยระบุวาคนๆ นัน้
เปนใคร ดำรงสภาวะทางเพศ (Gender) และดำรงวิถชีี วติ ทางเพศ
(Sexuality) อยางไร อันจะชวยทำใหเรามีความเขาใจเรือ่ งเพศทีถู่ ก
ตองในเรื่องหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน และชวยทำใหเรา
เขาใจและรับรูว า สิทธิทางเพศ ก็คือ สิทธิมนุษยชน
กพอ.ไดใชจดหมายขาว “เพศสังสรรค” เปนชองทางหนึง่ ใน
กระบวนการสือ่ สารแลกเปลีย่ น เรียนรูกั บสังคมคนทำงานดานเอดส
ดานเพศ และสุขภาพกับการพัฒนา เพือ่ ชวนกันรือ้ สรางความคิดเรือ่ ง
เพศ รวมกันทะลายกรอบความคิดเรือ่ งเพศแบบเดิม ๆ ทีผู่ กติดกับ
เรือ่ งเอดสทีถู่ กทำใหมองเปนเรือ่ งเฉพาะของเชือ้ โรค การแพรระบาด
ความเจ็บปวย การรักษา และความตาย
เราชวนคนหลาย ๆ คนมาชวยกันเขียนบทความในจดหมาย
ขาวฉบับแรกนี้ (และอยากเชิญชวนคนที่สนใจเขามารวมกันแสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติมดวย) เพือ่ รวมกันพูดคุยเรือ่ งเพศ เพศภาวะ
และเพศวิถี โดยมีธงนำในเรือ่ ง “สิทธิทางเพศ” ทีจะ
่ ใชเปนหมุดยึด
ตรงแกนกลางของหัวใจการทำงานเรือ่ งเอชไอวี/เอดสตอไป

ฉบับนี้มีอะไร
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“หยิบมาคุย” ยกระดับการเคลื่อนไหว กลไกศูนยประสานงาน

สิทธิมนุษยชน พรอมกับแนะนำเวบไซดใหมที่ใสใจสิทธิทางเพศ
www.aids-cpp.net

ประชาคมเอดสจังหวัด

“ปูเสื่อคุย” ผจญภัยนอกกรอบในมุมของความรัก ที่อาจไมใช
คำตอบเดียวและคำตอบสุดทายของชีวิตคู

“เรื่องจากปก” สิทธิทางเพศ กับหนาที่ และความรับผิดชอบ
(ตอนที่1)

“นอกกระแส” LGBT ไมรูจะ “โวย” ไปทำไม
“มองตางแดน” กระแสสิทธิทางเพศในแวดวงสิทธิมนุษยชนโลก
“กิจกรรม กพอ.” ความเคลือ่ นไหวในรอบ 3 เดือนของ กพอ.
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กพอ. ทำอะไร
กาญจนา แถลงกิจ
คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)

สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือ

สิทธิมนุษยชน

หากมีใครเอยถึง เอ็นจีโอ หรือ องคกร
พัฒนาเอกชน คนทั่วไปมักอธิบายในเชิงลบวาเปน
พวกหัวรุนแรง หากอธิบายในเชิงบวก ก็เรียกวา
เปนนักเรียกรองสิทธิและความยุตธิ รรมใหกับสังคม
จะอธิบายอยางนีก็้ คงไมไกลไปจากความเปนจริงนัก
วา การคุมครองสิทธิมนุษยชนใหกับคนทีถู่ กเอารัด
เอาเปรียบจากความไมเทาเทียมทางสังคม เปนจุดยืน
หรือ อุดมการณการทำงานที่เปนหลังพิงฝาใหกับ
เอ็นจีโอ แมวาจะมีบางที่เอ็นจีโอบางแหงก็ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเสียเอง
การ กอ เกิด เอ็น จี โอ เกิด จาก คำถาม ที่มี ตอ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐทีมุ่ ง ตอบ
สนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนหลัก การ
พัฒนาสังคมจึงตกอยูกั บเอ็นจีโอเสียเปนสวนใหญ แม
ระยะหลังรัฐไดใหความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคม คูกัน ไป เอ็น จี โอ ก็ ยัง ทำงาน เชิง ประเด็น
ควบคูไป
 กับงานนโยบายของรัฐในดานตางๆ เชน ดาน
สาธารณสุข ดานสิง่ แวดลอม ดานทรัพยากร มีแนวทาง
การทำงานทัง้ ในสวนทีเป
่ นภาคีความรวมมือกับรัฐ และ
ตรวจสอบนโยบายการทำงานของรัฐ วาสงผลตอการ
ละเมิดสิทธิของประชาชน หรือใชอำนาจรัฐเพื่อการ
เอารัดเอาเปรียบจากวิธีคิดของรัฐที่มักวางตัวเองเปน
ชนชัน้ ปกครองทีเหนื
่ อกวาทัง้ ในดานการกำหนดความ
รูและ
 การควบคุมกฎเกณฑของสังคม
กวา 20 ปที่งานของกลุมเอ็นจีโอดานเอดส
เริม่ ตนจากสภาพปญหาทีคนใน
่
สังคมรังเกียจผูติ ดเชือ้
เอชไอวีและผูป วยเอดส จนกลายมาเปนการตีตราและ
เลือกปฏิบตั ติ อพวกเขา เอ็นจีโอและผูติ ดเชือ้ ฯ จึงรวม
เรียกรองสิทธิเพือ่ ใหไดมาซึง่ การเขาถึงยาและการรักษา
เพราะนัน่ เทากับการเรียกรองสิทธิในการมีชีวติ อยูของ
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พวกเขา สิทธิดานเอดส จึงหมายถึงสิทธิทีจะ
่ ไดรับการดูแลรักษา
และปฏิบตั ติ อกันเฉกเชนคนทัว่ ไป โดยไมนำเงือ่ นไขการมีเชือ้ เอชไอ
วีมาเปนอุปสรรคในการคุม ครองสิทธิฐานะบุคคลในสังคมทีจะ
่ ไดรับ
บริการจากรัฐและชุมชน
ระยะ 10 ป ให หลัง เริ่ม มี การ พูด ถึง การ ทำงาน เรื่อง
สิทธิ มนุษย ชน ควบคูกับ สิทธิ ทาง เพศ ใน งาน เอดส มาก ขึ้น ทั้ง ใน
กระแสระดับโลกและในบานเรา สืบเนือ่ งจากสถานการณแพรระบาด
ของเชือ้ เอชไอวี และการทีหน
่ วยงานตางๆ จนปญญากับการรณรงค
ใหคนหันมาใชถุงยางอนามัย เพราะเรือ่ งเพศเปนเรือ่ งทีแนบ
่ แนน
กั บ ป ญ หา เอช ไอ วี / เอดส และ สั ม พั น ธ กั บ อำนาจ ทาง เพศ ที่
ไมเทาเทียมกัน แมจะมีการรณรงคใหความรูเรื่องเอดสและการมี
เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย แต เหตุ ใด ผูคน ยัง เลือก มี ความ สุข จาก
การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย และคนอีกจำนวนหนึ่งที่ตกอยู
ในสถานการณจำยอมและไรอำนาจการตอรองเรือ่ งเพศใหกับตัวเอง
กลายเปนโจทยของการทำงานเอดสทีต่ องขบคิด
คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) ได
นำรองทำโครงการสรางเสริมการเรียนรูเรื่องเอดสและเพศ (Sex,
Gender, Sexuality-SGS) กับ 6 เครือขายภาคประชาสังคม ในป
พ.ศ. 2549 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูเรื
 อ่ งเพศทีเน
่ นการสราง
พืน้ ทีปลอดภั
่
ยใหคนรวมสะทอนความเขาใจเรือ่ งเพศจาก “เรือ่ งเลา”
ของแตละคนไดโดยไมถูกตำหนิหรือตัดสินคุณคาความดีเลวจากคน
รอบขาง ซึง่ สามารถเขยาความคิดเรือ่ งเพศในกลุม คนทำงานเอดส
รวมกันวา หากเราไมเคยทบทวนวาตัวเองเปนอะไร มีความเขาใจ
อยางไร ก็ยากทีจะ
่ เรียนรูและ
 และยอมรับการใชชีวติ ทางเพศของ
คนอืน่

และนั่นเปนจุดเริ่มตนที่ กพอ. เริ่มคิดและออกแบบการ
รณรงคสิทธิทางเพศตอเนือ่ งกับเครือขายผูติดเชือ้ เอชไอวี/เอดสใน
เวลาตอมา
เมือ่ เปดพืน้ ทีให
่ มีการพูดคุยเรือ่ งนีมาก
้ ขึน้ ในกลุม คนทำงาน
เครือขายฯ คุยไปคุยมากลายเปนวา ผูหญิ
 ง เกย กะเทย คนทีมี่ ชีวติ
ทางเพศนอกกรอบประเพณี รูส กึ ปลอดภัยทีได
่ พูด ไดระบาย ไดมี
พืน้ ทีให
่ ตัวเอง แตผูช ายทีเป
่ น “แมนโคตร” กลับรูส กึ เสียเวลาจนถึง
อึดอัดทีต่ องมาอยูใน
 กระบวนการพูดคุยแบบนี้ เพราะไมคิดวาเรือ่ ง
เพศของตนเองมีปญหาและถูกลิดรอนสิทธิ ดังมีคนเปรียบเปรย
เรือ่ งนีกั้ บการพูดถึงเรือ่ งสีผิวทีมั่ กจะพูดถึงแตคนผิวดำ (วามีปญหา)
แตไมมอง (ปญหาทีม่ าจาก) ความเปนคนผิวขาวของตัวเอง เชนกัน
กับการพูดเรือ่ งสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ ก็มักถูกหยิบยก
ปญหามาจากผูหญิ
 ง และกะเทย เปนสวนใหญ การเติมแนวคิดเรือ่ ง
สิทธิเขาไปในงานดานเอดสและเพศ จึงเปนเปาหมายสำคัญทีจะ
่ เปด
กวางการเรียนรูเพื
 อ่ สรางความเขาใจและยอมรับเรือ่ งนี้
บทเรียนจากการศึกษาดัชนีชีวั้ ดการตีตราและเลือกปฏิบตั ใน
ิ
เรือ่ งเอดสของเครือขายผูติ ดเชือ้ ไดสะทอนความเขาใจของการรณรงค
สิทธิดานเอดสไววา “ตราบใดทีคน
่ ไมเขาใจเรือ่ งเอดส ยอมไมเขาใจ
วาผูติ ดเชือ้ ฯ ในฐานะมนุษยคนหนึง่ ก็มีสิทธิเทาเทียมกับคนอืน่ ๆ
ทัว่ ไป ไมไดเปนสิทธิพิเศษ”
ความหมายสิทธิทางเพศก็เชนเดียวกัน “หากไมเขาใจ ไม
ยอมรับ ตัวตนทางเพศทีมาก
่ ไปกวากรอบคำอธิบายเรือ่ งเพศแบบ
หญิงและชาย และการมีชีวติ ทางเพศที่แตกตางหลากหลายของ
แตละคน ก็ยอมไมตระหนักวาคนเหลานีมี้ สิทธิทางเพศอยางไรบาง”
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แนะนำเว็บไซต
จุฑาทิพย เดชะบุญ
คณะทำงานพัฒนางานรณรงคนโยบายและสังคมสาธารณะ กพอ.ภาคเหนือ

www.aids-cpp.net

ตนปทีผ่ านมา หลายคนคงไดรับขอความจาก
อีเมลแปลกหนาทีใช่ ชื่อวา admin@aids-cpp.net พรอมกับขอ
ความสั้นๆ แจงการเปดตัวเว็บไซตหนึ่ง คุณผูอานคงนึกสงสัย
วาคืออะไร มาจากไหน และเกี่ยวของอยางไรกับจดหมายขาว
“เพศสังสรรค” ถึงไดมาอยูในพื้นที่แหงนี้ได...นี่จึงเปนโอกาสใน
การแนะนำถึงที่มาของเว็บไซตนี้
เว็บไซต www.aids-cpp.net ชือ่ ภาษาไทยวา “พืน้ ทีมิ่ ตรภาพ
...ชุมชน-คนทำงานเอดส” ไดถูกพัฒนาขึน้ โดยคณะทำงานพัฒนางาน
รณรงคนโยบายและสังคมสาธารณะ กพอ. ภาคเหนือ ใหเปนพืน้ ที่
ในการสรางเสริมการเรียนรู แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร รณรงคสังคม
และผลักดันนโยบายของชุมชนภาคประชาสังคม
การใชงานของเว็บไซตจะผสมผสานรูปแบบการดำเนินงาน
ของเวทีเสวนาทางอิเล็กทรอนิกส “เพื่อนสุขภาพไทย” คือมีกรุป
อีเมลเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลที่ใชในการรณรงค
ผลักดันนโยบายสาธารณะทัง้ สวนทีเป
่ น > การสือ่ สารขาวสารทัว่ ไป
และความเคลือ่ นไหวขององคกรสมาชิก > ความเคลือ่ นไหวประเด็น
รณรงคสังคมและผลักดันนโยบายขององคกรสมาชิก > การสือ่ สาร
ประเด็นหลักทีต่ องการรณรงคสังคมและผลักดันนโยบาย เชน สิทธิ
ทางเพศ การสงเสริมสิทธิมนุษยชน เปนตน และมีการขึน้ ขอมูลตางๆ
บนเว็บไซตเพือ่ ใหสมาชิกรวมแลกเปลีย่ น โดยมีองคประกอบเบือ้ งตน
ดังนี้
‘หนาแรก’ เปนพืน้ ทีสำหรั
่ บขอมูล/ขาวสารปจจุบนั รวมถึง
ขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับเว็บไซต ลิงคเว็บไซตขององคกรพันธมิตรที่
เกีย่ วของ
‘คลังขอมูล’ เปนพืน้ ทีรวบรวม
่
ขอมูลเอกสารรายงานตางๆ
ไมวาจะเปน บันทึกการประชุม คูม อื /บทเรียนในการทำงาน หรือ ราง
พระราชบัญญัตติ างๆ ใหสมาชิกสามารถดาวนโหลด และเผยแพร
ขอมูลบนพืน้ ที่นีได
้ เชนกัน โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาใหมีพืน้ ที่
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สำหรับเว็บคลิปภาพและเสียง สำหรับผูที ไม
่ สะดวกสือ่ สารดวยการ
เขียนสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ดวยภาพ
หรือเสียง รวมถึงการจัดทำไฟลเสียงสำหรับสือ่ ทางเลือก (วิทยุชุมชน)
ใหสามารถดึงขอมูลไปใชในการเผยแพรตอไป
‘กรุเพือ่ นสุขภาพไทย’ เปนพืน้ ทีรวบรวม
่
ขอมูลเดิมจากเวที
เสวนาทางอิเล็กทรอนิกส “เพือ่ นสุขภาพไทย” (Partners Thailand
e-Forum) สามารถใชเปนขอมูลอางอิงไดในประเด็นตางๆ
‘บล็อก นัก (อยาก) เขียน’ เปนพื้นที่สื่อสารเกาะติด
ประเด็นสำคัญตางๆ รวมทัง้ ใชสรางการเรียนรูข ามเครือขายฯ เพือ่
ใชในการรณรงคการทำงานทัง้ ของกลุม /คณะทำงานและเครือขายฯ
ของตน และขบวนการรณรงครวมกัน รวมทัง้ เปนพืน้ ทีให
่ คนทำงาน
ดานสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นเอชไอวี/เอดส ไดสะทอนเรือ่ งราว
มุมมอง ความคิด ความรูส กึ จากประสบการณการทำงานและการ
ดำเนินชีวติ ใหสมาชิกไดรวมแลกเปลีย่ นความคิด
‘กิจกรรม’ เปนปฏิทนิ กิจกรรมที่รวบรวมกำหนดการของ
กิจกรรมตางๆ ในแวดวงคนทำงาน
‘หองสนทนา’ เว็บบอรด/กระดานสนทนา ซึง่ จัดใหเปน
พืน้ ทีปรึ
่ กษาหารือเรือ่ งการรณรงคนโยบายและสังคมสาธารณะ เปน
พืน้ ทีให
่ สมาชิกไดรวมแลกเปลีย่ น เรียนรู นำเสนอขาว/เหตุการณที่
เกีย่ วของกับแวดวงการทำงาน ผานหองสนทนาแตละหองไดตาม
ความสนใจ รวมถึงหองสนทนาวาดวย อุดมคติ และการดำเนินชีวติ
ของคนทำกิจกรรมสังคม
‘หองภาพ’ เปนพืน้ ทีรวบรวม
่
ภาพกิจกรรมตางๆ ทัง้ ในสวน
กพอ. เหนือ และองคกรสมาชิก
ทัง้ หมดนีคง
้ พอใหภาพรายละเอียดคราวๆ ของเว็บไซต ได
บาง และหากผูอ านตองการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมถึงการใชงาน
เว็บไซตนี้ สามารถอีเมลมาพูดคุยกันไดท่ี admin@aids-cpp.net หรือ
จะเขาไปใช ไปพูดคุยแลกเปลีย่ นกันที่ www.aids-cpp.net ก็ไดเชน
กัน

หยิบมาคุย
สุรีรัตน ตรีมรรคา
คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)

ยกระดับ
การ
เคลื
อ
่
นไหว
กลไกศูนยประสานงานประชาคม
เอดสจังหวัด

การ มี สวน รวม ของ ประชาชน ใน การ
สราง สังคม ประชาธิปไตย สังคม ที่ เคารพ ใน
ความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความ
เชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ วัย
สังคมที่มีพื้นที่ปลอดภัยใหกับทุกคน ทุกกลุม
ไดแสดงออกซึ่งอัตลักษณของตนเอง เชน
กลุม ผู ติด เชื้อ เอช ไอ วี กลุม เกย กลุม สาว
ประเภทสอง กลุมชาติพันธ กลุมคนพื้นเมือง
กลุมผูใชแรงงาน กลุมเกษตรกร กลุมศาสนา
ฯลฯ การสามารถอยูรวมกันอยางสันติและ
หนุนเสริมซึ่งกัน และการเปดโอกาสใหทุกคนได
เขารวมในการจัดการทรัพยากร การกำหนด
ทิศทางการเมือง และเศรษฐกิจ จึงจะเปนตัว
บงบอกถึงความเปนสังคมประชาธิปไตยอยาง
แทจริง
กระบวนการ ทำงาน เอดส ก็ เช น กั น
เปาหมายเพือ่ ลดอคติตอผูติดเชือ้ ขจัดการแบง
แยกกีดกันผูติดเชือ้ ฯ ปองกันการแพรเชือ้ ในหมู
ประชาชน การสรางคานิยมเรื่องเพศสัมพันธที่
ปลอดภัย ลวนเปนสิง่ ที่องคกรพัฒนาเอกชนได
ดำเนินการมาอยางยาวนานในระดับชุมชน โดย
มีจุดยืนบนการเคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของ
ทุกคน ทุกอัตลักษณ
การทำงานก็ลวนแตกตางกันไปตามความ
สามารถและความมุง หวังของแตละองคกร บาง
ก็มุง กลุม เปาหมายเฉพาะ บางก็เนนการทำงาน
พืน้ ทีรู่ ปธรรม บางก็เนนการทำงานสนับสนุนกลุม
ผูติ ดเชือ้ ฯ บางก็เนนการจัดฝกอบรม ทุกงานลวน

77

เปนงานทีดำเนิ
่ นการไดอยางมีขอบเขตจำกัด ตามศักยภาพองคกร งบประมาณ และ
ปญหาอุปสรรคดานคานิยมความเชือ่ เรือ่ งเพศในสังคมไทยทีต่ องเปนเรือ่ งในทีมื่ ด ไมพูด
คุยกัน ไมทำใหเกิดความเทาเทียมกันทางเพศ ทำใหมีฝายหนึง่ ไดเปรียบอีกฝายหนึง่ ตลอด
เวลา
แมจะทำงานมาอยางตอเนือ่ งยาวนาน แตก็เปนลักษณะเฉพาะบางพืน้ ที่ มีบาง
งานทีมี่ การขยายผลไปยังนโยบาย เชน การยกระดับนโยบายการเขาถึงการรักษา การ
รวมเอาการรักษาดวยยาตานไวรัสไวเปนสิทธิประโยชนสำหรับทุกคนในระบบหลักประกัน
สุขภาพ เชนเดียวกับการตรวจเลือดไดฟรีของทุกคนทีพบ
่ วาตนเองมีโอกาสเสีย่ งรับเชือ้
แตก็มีหลายนโยบายเปนเพียงมติคณะกรรมการเอดสชาติ หรือเปนทิศทางของหนวยงาน
รัฐดานการคุม ครองสิทธิ ทียั่ งไมสงผลตอการปฏิบตั อย
ิ างกวางขวางทัว่ ถึง เชน การไม

กีดกันผูติ ดเชือ้ ฯ ในทุกรูปแบบ การไมลิดรอน
สิทธิของผูติ ดเชือ้ ฯ รวมถึงนโยบายดานสุขภาพ
ทางเพศ การสงเสริมความเสมอภาคเทาเทียม
ทางเพศในทุกมิติ เพือ่ ใหสังคมไทยเปนสังคม
ทีเคารพ
่
ความหลากหลายทางเพศ เคารพและ
ยกระดับเรื่องเพศใหเปนเรื่องของการเรียนรู
สำหรับเด็ก เยาวชน และทุกคน โดยเฉพาะการ
สรางความเทาเทียมทางเพศสภาพ
การยกระดับความเปนหญิง ความเปน
ชายใหมีความเสมอภาคในฐานะสิทธิมนุษย ไม
แบงแยกความเปนหญิงเปนชาย การสรางพืน้ ที่
ปลอดภัยของการสรางคานิยมใหมของบทบาท
หญิง ชาย หนาทีเพศ
่ หญิงหนาทีเพศ
่ ชาย ทีต่ อง
ไมอยูภาย
 ใตแนวคิดชายเปนใหญอีกตอไป
สิ่ง เหลา นี้ยัง ไม อาจ พูด ได วา ประสบ
ความสำเร็จในระดับนโยบายและฉันทามติรวม
ของสังคม
จึงจำเปนตองยกระดับการเคลือ่ นไหว
การทำงานระดับชุมชนขึ้นเปนระดับนโยบาย
องคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส กลุม ผูติ ดเชือ้ ฯ
กลุม อัตลักษณทางเพศตางๆ กลุม เยาวชน กลุม
ศาสนา กลุม แกนนำชุมชน ฯลฯ จึงไมอาจหลีก
เลีย่ งทีจะ
่ เขารวมงานกับกลไกศูนยประสานงาน
ประชาคม เอดส จั ง หวั ด หรื อ พี ซี เอ็ ม
(Provicial Coordinating Mechanism: PCM)
เพือ่ ใหกลไกนีมี้ บทบาทในการพัฒนาและสราง
นโยบาย ระดับ จังหวัด กอน จะ ตอย อด ไป สั่น
สะเทือนนโยบายระดับชาติ

พี
ซี
เอ็
ม
เปนการฟน คืนชีพ
ของกลไกขับเคลือ่ นงานเอดสระดับจังหวัด ที่
มีลักษณะคลองตัวกวา มุง เนนการปฏิบตั การ
ิ
มากกวา การ รับ ทราบ ความ กาวหนา มี องค
ประกอบของภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ กลุม
ประชาชน ตางๆ มากกวา กลไก อนุกรรมการ
เอดสระดับจังหวัด
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ขอดี ของ พี ซี เอ็ม คือภาคประชาชน

สามารถเขารวมในกลไกนีมากกว
้
า ซึง่ นาจะเปนโอกาสดีขององคกร
ประชาชนทีทำงาน
่
ดานเอดสทีจะ
่ ยกระดับงานชุมชน พืน้ ทีรู่ ปธรรม
ของตนใหเปนนโยบายระดับจังหวัด
ในปสองปตอจากนี้ นาจะมีหลายจังหวัดที่สามารถสราง
นโยบายดานสุขภาพทางเพศ นโยบายการคุม ครองสิทธิมนุษย สิทธิ
ดานเอดส นโยบายสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ทุกภาคสวนปรากฏอยูใน
 ยุทธศาสตรจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด
ที่สามารถพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ใหเขาใจเรื่องเพศ
ตระหนักเรื่องสิทธิทางเพศ และมีอัตลักษณทางเพศที่ไดรับการ
ยอมรับ
การลดการตีตราผูติดเชื้อฯ การตีตราทางเพศ เปนสิ่ง
ทาทายทีควร
่ จะไดรวมกันทำใหกลไกประชาสังคมจังหวัดขับเคลือ่ น
งานระดับนโยบายได พวกเราคนทำงานดานเอดสควรยกระดับ
การเคลือ่ นไหวจากพืน้ ทีของ
่ ตนเองขึน้ มาสูการ
 ขับเคลือ่ นสังคมดวย
นโยบาย เปนการอุทศิ เวลาและนำประสบการณ บทเรียน จากพืน้ ที่
เขาสูเวที
 กลไกจังหวัด ตัง้ แตบัดนีเป
้ นตนไป
โดยเฉพาะการทำใหเรือ่ งสิทธิทางเพศ เปนเรือ่ งทีมี่ ความ
สุขสำราญถวนหนากัน

กระบวนการทำงานเอดสก็เชนกัน
เปาหมายเพือ่ ลดอคติตอผูติดเชือ้
ขจัด การ แบง แยก กีดกัน ผูติด เชื้อ
ปองกันการแพรเชือ้ ในหมูประชาชน

การสรางคานิยมเรือ่ งเพศสัมพันธ
ทีปลอดภั
่
ย

เรื่องเบาสมอง

อธิษฐาน...สิ...

ชายคนหนึ่งรูสึกเหนื่อยหนายตอการที่ตองไปทำงานทุกวันในขณะที่ี
ภรรยาของเขาไดอยูบาน เขาตองการใหภรรยารับรูสิ่งที่เขาเจอะเจอจึึงไไดอธิิษฐานวา
“โอ พระผูเป
 นเจา ผมไปทำงานทุกวัน ๆ ละ 8 ชม. ในขณะทีภรรยา
่
ผมไดอยูบ านอยางสุขสบาย ผมตองการใหหลอนไดรับรู
วาผมตองเผชิญกับอะไรบาง ขอพระองคไดโปรดอนุญาตใหรางกายของหลอนสลับรางกับของผมสักวันหนึง่ เถิด เอเมน”
พระองคผูมี พระปญญาเปนเลิศไดอนุมตั ตาม
ิ ทีชาย
่ คนนัน้ มีความประสงคอยางแนนอนทีส่ ดุ เชาวันตอมา ชายคนนัน้ ตืน่ ขึน้ มา
ในสภาพผูหญิ
 ง เขาลุกขึน้ มาทำอาหารเชาใหคูชี วติ ของเขา
่ ยน กลับมาบานและเอาเสือ้ ผาทีจะ
่ สง
ปลุกลูกๆ จัดเตรียมชุดนักเรียน ปอนอาหารเชา หอขาวกลางวัน ขับรถไปสงทีโรงเรี
ซักแหงจัดสงไปทีร่ านซักผา ไปรานขายของชำ ขับรถเอาของชำทีซื่ อ้ มาไปเก็บทีบ่ าน ลางกลองใสอาหารแมวและอาบน้ำสุนขั
กระทัง่ เสร็จก็ปาเขาบายโมงแลว และเขาตองรีบจัดเตียง ซักผา ดูดฝุน กวาดและถูกพืน้ หองครัว
รีบบึง่ ไปโรงเรียนรับลูกและโตเถียงกับพวกเขาระหวางทางกลับบาน เตรียมนมและคุกกี
 ้ และจัดการใหเด็ก ๆ ทำการบาน ตัง้
โตะรีดผาและดูทีวขณะ
ี ทีเขา
่ กำลังรีดผา16.30 น. เขาเริม่ ปอกมันฝรัง่ และลางผักทำสลัด เตรียมเนือ้ สัตวและถัว่ สำหรับอาหารค่ำ
หลังอาหารค่ำ เขาลางครัว เปดเครือ่ งลางจาน พับเสือ้ ผา อาบน้ำลูกๆ และสงพวกเขาเขานอน
เขารูส กึ ออนเพลีย และแมกระนัน้ งานบานประจำวันก็ยังไมเสร็จ เขาจึงเขานอน (แลวก็....)
เชาวันรุง ขึน้ เขาตืน่ ขึน้ และคุกเขาขางเตียงในทันที และกลาววาโอพระเจา ผมไมรวู าผมกำลังคิดอะไรอยู ผมเขาใจผิดมากมาย
ทีอิ่ จฉาภรรยาของผมทีหล
่ อนสามารถอยูบ านไดทัง้ วันไดโปรดเถิด ไดโปรดใหเราไดกลับสูสภาพ

เดิมดวยเถิด เอเมน
พระองคผูมี พระปญญาล้ำเลิศกลาวตอบวา “ลูกของเรา เรารูส กึ วาเจาไดเรียนรูบท
 เรียนของเจาและเราก็ยินดีทีจะ
่ เปลีย่ นสิง่
ตางๆ ใหกลับสูสภาพ

เดิม แมกระนัน้ เจาจะตองรออีก 9 เดือน เพราะเจาเพิง่ ตัง้ ครรภเมือ่ คืนนี”้
อีเมลฉบับนีได
้ รับการโหวตใหเปนอีเมลยอดนิยมของผูหญิ
 งในรอบป
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ปูเสื่อคุย
คำ ผกา

ผจญภัยนอกกรอบ

ในมุมของความรัก
ทีอาจ
่ ไมใชคำตอบเดียว
และคำตอบสุดทายของชีวติ คู

กอน อื่น ตอง ขอ ทักทาย ฝาก เนื้อ ฝากตัว กับ ผู อาน
“เพศสังสรรค” กอน (ทำราวกับเปนดีเจ) เนื่องจากเปนเวที
ที่คอนขางใหมสำหรับฉันที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่อง “เพศ” ในที่
นี้ ที่สำคัญยังนึกไมออกวาผูอานจดหมายขาวฉบับนี้เปนใคร
บาง สนใจเรือ่ งอะไรเปนหลัก สิง่ ทีฉั่ นเขียนจะเปนการเอามะพราว
หาวมาขายสวนหรือเปลา และอีกหลายคำถามทีทำให
่ ออกจะเกร็ง
กับเวทีใหมแหงนี้ เมื่อเปนอยางนีแล
้ วจึงถือโอกาสออกตัวเสีย
เลยวา คอลัมนนี้คงเปนพื้นทีให
่ ทั้งคนเขียนและคนอานไดแบงปน
ความคิดเห็น และประสบการณของกันและกันอยางไมมีความ
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คาดหวังวาใครจะรูมากกวา หรือใครจะผูกขาดความถูกตอง
ไวมากกวาใคร
เหมือนมาปูเสื่อคุยกันตามประสา งายๆ บานๆ ดีไหม
หลายอาทิตยมาแลว สายตาไปปะทะกับขาวชิ้นเล็กๆ
ในหนาหนังสือพิมพ จำรายละเอียดแบบเปะๆ ตามตัวอักษร
ไมได แตเนือ้ หาหลักคือ คารล ลาฟาเกล ดีไซเนอรของชาแนล
ใหสัมภาษณวา เขารักทีจะ
่ มีเพศสัมพันธกับผูให
 บริการทางเพศ
(เขาใจวาชาย เพราะ ลาฟาเกลเปนเกย) มากกวาจะมีกับคนรัก
และเขายิง่ ไมเห็นดวยกับขบวนการเรียกรองสิทธิทีจะ
่ ไดแตงงาน

กันตามกฎหมายของเกย เพราะเขาเชือ่ วา แนวคิดเรือ่ งการแตงงานนัน้ มันแสนจะ Bourgeois
(กมพี) การเปนเกยนัน้ มีความหมายเกีย่ วกับการตานอำนาจรัฐกมพี แลวทำไมเราตองอยาก
เขาไปอยูใน
 อำนาจนัน้ อีกเลา
อุย ! อานแลวอยากกระโดดหอมแกมลุงลาฟาเกลสักสองจุบ และเหมาซือ้ ชาแนลมาใส
ทัง้ คอลเลคชัน่
ฉันไมแนใจวาคนไทยอานขาวนีแล
้ วจะตีความอยางไร แตทีแน
่ ๆ ในเชิงทีเป
่ นขาวเนนสีสนั
ยอมใหความสำคัญกับเรือ่ งลุงรักทีจะ
่ มีเพศสัมพันธกับผูให
 บริการทางเพศมากกวาคนรัก วาชาง
เปนเรือ่ งแปลกประหลาด พิสดาร นาทึง่ แตฉันคิดวาขาวนีมี้ นัยยะอารมณขันเสียดสีแบบฝรัง่ อยู
สักหนอย ประเด็นไมใชเรือ่ งลุงไปนอนกับผูให
 บริการทางเพศ แตเปนการตัง้ คำถามวา ความรัก
กับเซ็กสนัน้ จำตองมาคูกั นเสมอไปหรือไม และนีคื่ ออีกหนึง่ ในจริตกมพีทีเรา
่ ติดกับดักมันอยู
เซ็กสทีปราศจาก
่
ความรักเปนเซ็กสทีไม
่ มคี า ไรความหมาย เปลาดาย เงียบเหงา ชวน
่ กสทีเป
่ ย มไปดวยความรักนัน้ มีคา จรรโลงใจ สูงสง และเปย ม
ใหโศกเศรา สลด หดหู ขณะทีเซ็
สุขสุดยอดมากกวา สุดทาย ยอดปรารถนาของมนุษยกมพีคือ ตองหลอมรวมความรัก เซ็กส
และการแตงงานเขาดวยกัน และบอกวานีคื่ อความสมบูรณแบบทีมนุ
่ ษยทุกคนพึงมีและพึงเปน
เมือ่ เปนเชนนี้จึงยากที่มนุษยกมพีอยางเราจะจินตนาการไดถึงความสัมพันธรูปแบบ
อืน่ ๆ ทีนอก
่ เหนือไปจากนี้ เชน ลุงลาฟาเกล อาจมีคนรักในฐานะ life partner เปนคูชี วติ ทีร่ วม
เรียงเคียงหมอน เปนคนทีตื่ น่ มาดืม่ กาแฟยามเชาดวยกัน เปนคนทีอยู
่ เคี
 ยงขางยามโดดเดีย่ ว ลม
เหลว หรือแมกระทัง่ ประสบความสำเร็จ เปนคนคอยโอบกอดเราไวยามเหน็บหนาว และนีไม
่ มี
อะไรเกีย่ วของกับเรือ่ งทีจะ
่ มีเซ็กสกันหรือไม
เซ็กสที่แลกเปลีย่ นกันดวยเงินทอง อาจเปนเซ็กสที่ซือ่ สัตยและไวใจไดมากทีส่ ดุ เทาที่
มนุษยจะพึงใหกันแลวก็ได เพราะมันเปนการแลกเปลีย่ นผลประโยชนทีตรง
่ ไปตรงมา ชอบก็บอก
วาชอบ ไมชอบไมถูกใจก็ไมซือ้ ไมขาย ไมไดราคาทีต่ องการก็ปฏิเสธไป ถูกใจกับคาตอบแทนทีได
่
รับก็ตัง้ ใจปรนเปรอใหสมกับเงินทีเขา
่ จาย และเผือ่ ลูกคาติดใจจะไดกลับมาอีก
จะมีอะไรทีซื่ อ่ สัตยกวานีอี้ กไหม
ฉันไมไดยกประเด็นนีขึ้ น้ มาเพือ่ จะบอกวา ไปใชบริการทางเพศกันเถอะ หรือ ใหมีเซ็กส
กับใครทีไ่ หนก็ได แตเพือ่ จะบอกวา อุดมการณในเรือ่ งเพศนัน้ สัมพันธกับชนชัน้ ทางเศรษฐกิจ
การเมือง หรือแมกระทัง่ จุดยืนทางการเมืองของเราดวย ดังนัน้ เราจึงไมสามารถใช “ความถูก
ตอง” หรือ “ศีลธรรม” ทางเพศชุดทีเรา
่ เชือ่ ไปตัดสินผูอื น่
นอกจากจะไมตัดสินผูอืน่ แลว หากเราถอยออกมาจากอุดมการณชุดที่เราคุน เคยจน
เชือ่ วามันเปนอุดมการณชุดเดียวในโลกนี้ อาจชวยใหเราสามารถจินตนาการถึงทางเลือกอืน่ ๆ
ในชีวติ นัน่ หมายความวาเราไดเปดประตูใหตัวเองไดออกไปสัมผัสกับเสรีภาพอันกวางขวางขึน้
เพียงสลัดกรอบความคิดเกาออกไป เราอาจพบวาเซ็กสทีไม
่ มความ
ี รักก็ไมไดเลวราย และอาจ
จะเบาเนือ้ เบาตัว ปลอดซึง่ ภาระใหหวงหาอาลัย เราอาจสามารถแตงงานกับใครสักคนทีเหมาะ
่
สม โดยทีอาจ
่ รักเขานอยหนอย เพราะบางครัง้ ความรักไมใชคำตอบเดียวและคำตอบสุดทายของ
ชีวติ คู เปนตน

การออกจากกรอบอาจจะนาหวาดเสียวสักนิด ดูปลอดภัยนอยสักหนอย แตก็คุม
คาหากลองไดออกมาผจญภัยบางอยางรักษาสติ
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เรื่องจากปก
นิวัตร สุวรรณพัฒนา
คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)

สิทธิทางเพศ กับหนาที่

และความรับผิดชอบ (ตอนที่1)
ไมมากก็นอย ที่เราคงเคยไดยิน ไดฟง ไดรวมพูดคุย
จนบางครัง้ ก็รวมถกเถียงเรือ่ งสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบ
่ อ่ กลุม คนหรือภาคประชา
ดานเอชไอวี/เอดสและดานสุขภาพ ทีเมื
สังคมทีทำงาน
่
เรือ่ งเอดส (รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ) พูดถึง สิทธิและการ
เรียกรองสิทธิ ก็มักถูกเจาหนาทีรั่ ฐ ผูให
 บริการสุขภาพยอนถามวา
เคยคิดถึงหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบดวยหรือไม และเมือ่ กพอ.
ไดกำหนดวาระผลักดันทางนโยบายและการรณรงคสังคมเรือ่ ง
“สิทธิทางเพศ” ในป 2552 – 2553 ดวยแลว ผมคิดวาเราคงมี
ขอถกเถียง แลกเปลีย่ นเรือ่ งนีกั้ นอีกมากทีเดียว
ผมมีโอกาสไดอานบทความชือ่ ประมาณวา (มุมมอง)ตอ
จริยธรรมทางเพศเรือ่ งสิทธิและความรับผิดชอบ เขียนโดยผูเขี
 ยน
กลุม หนึง่ ในวารสารชือ่ Reproductive Health Matter: Volume
17 # 33, May 2009 เนือ้ ความนาสนใจ จึงเรียบเรียงมาเลาสู
กันฟง
แตกอนจะดูวาบทความดังกลาวเขียนถึงเรือ่ งอะไรเอาไว
อยางไรบาง ผมขอเขียนถึง “ขอถกเถียงเรือ่ งสิทธิและหนาทีกั่ บ
ความรับผิดชอบ” ทีเกริ
่ น่ ไวกอน ทำใหบทความนีมี้ ขนาดยาวขึน้
จึงแบงเขียนเปน 2 ตอน
โดยตอนแรกจะพูดถึงเรือ่ ง วิวาทะ ขอสังเกต และการ
หลุดพนออกไปจากกับดักวิวาทะนี้

วิวาทะถกเถียงเรื่องสิทธิ
กับหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบ
เมือ่ เราหยิบยกเรือ่ ง สิทธิการเขาถึงและไดรับบริการของ
กลุม คนตางๆ รวมทัง้ ผูมีเชือ้ เอชไอวี กลุม หญิงบริการทางเพศ
ผูใช
 สารเสพติด เยาวชน เรามักพบขอถกเถียงเชิงตอวาตอขานใน
เรือ่ งนีเสมอ
้ มา เชน
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หนาที่
ความ
รับผิดชอบ

[

การเรียกรองสิทธิ จึงไมเทากับการเรียกรองสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์
เหนือกวาคนอืน่ แตเปนการเรียกรองใหชวยเหลือ แกไขปญหาใหคนที่
กำลังเผชิญหรืออยูใน สภาวะดอยกวา ใหมีโอกาสและทางเลือกทีเท่ าเทียม
กับคนอืน่

สิทธิ
ทางเพศ

]

“เปนผูติดเชื้อแลวทำไมมีลูกอีก รูไหมวามันบาป สุขภาพก็ไม
ดี จะตายวันตายพรุง แลวยังจะมีลูกอีก ตายไป ใครจะดูแล
ลูก ลูกจะกลายเปนภาระ เปนปญหากับสังคม ฉะนั้นคิดใหดีๆ
กอนดีกวานะ”
“ตั้งแตกินยาแลว สุขภาพดีขึ้น สวยๆ หลอๆ และมีคูใหมกัน
เยอะ ไมนาทำบาปนะ นาจะอยูตัวคนเดียวดีกวา”
“พวกเธอก็ดีแตเรียกรองสิทธิ สิทธิผูติดเชื้อฯ สิทธิผูใชยา
แลวคิดถึงสิทธิคนอื่นบางหรือเปลา เขาก็มีสิทธินะ เรียกรอง
สิทธิแลวคิดถึงหนาที่ ความรับผิดชอบบางหรือเปลา”
“เปนแรงงานตางดาว อยาใหมาคลอดลูกในเมืองไทยมีแตโรค
ระบาด แลวลูกหลานคนพมา คนเขมร จะเต็มเมืองไทย”
“ไปทำฟนที่โรงพยาบาลทีไร พอเคารูวาเราเปนผูติดเชื้อฯ
ก็ใหรอทำฟนคนสุดทายทุกทีเลย ทั้งๆ ที่เราไปกอนตั้งแตเชา
กวาจะไดทำก็เย็น”
การพูดคุย ถกเถียง เรือ่ งสิทธิทางเพศและสิทธิดานอนามัย
เจริญพันธุของ
 ผูมี เชือ้ เอชไอวี หญิงบริการทางเพศ แรงงานขามชาติ
มักจะเปนไปในลักษณะตอวาตอขานวา การเรียกรองสิทธิใหกลุม คน
เหลานี้ เปนการเรียกรองแบบเอาแตได ไมคิดถึงหนาทีและ
่ ความรับ
ผิดชอบ หนักเขาก็ถูกตอวาเพิม่ วาคิดถึงแตสิทธิของตนเอง แลวคิดถึง
สิทธิของผูอื น่ ดวยหรือเปลา เสมือนวาเธอหรือเขาเหลานัน้ ไมควรได
รับการคุม ครองดูแลสิทธิ เพราะการเรียกรองสิทธิเพือ่ /ของกลุม คน
เหลานีเป
้ นเรือ่ งไมสมควร
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ขอสังเกตตอเรือ่ งวิวาทะถกเถียงเรือ่ ง
สิทธิ กับหนาที่และความรับผิดชอบ

เมือ่ พิจารณาการถกเถียงดังกลาวนีจะ
้ เห็นวา การถกเถียงลักษณะนี้
แสดงใหเห็นวาเรายังมีการมองและใหความหมายเรือ่ งสิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบทีไม
่ กวางขวางเพียงพอ โดยมองวาฝายผูเรียกรองสิทธิเอาแตได
เรียกรองแตเรือ่ งสิทธิของตนเอง ไพลไปถึงขัน้ มองวา เปนการเรียกรองเอา
อภิสทิ ธิเหนื
์ อผูอื น่ ในสังคม ทัง้ ทีเป
่ นผูก อเรือ่ งหรือหาเรือ่ งใสตัว ซึง่ จริงๆ แลว
เปนผูที ขาด
่ ความรับผิดชอบตอสังคม ทำใหสังคมตองแบกรับภาระแลวยังมา
เรียกรองสิทธิตางๆ อีก
ขณะทีฝ่ ายเจาหนาทีผู่ ให
 บริการสุขภาพ ก็มักถูกมองวา ตีตรา กีดกัน
เลือกปฏิบตั ิ เนือ่ งจากอคติสวนตัว จึงไมยอมรับสิทธิ และบางครัง้ ก็เพิกเฉย
ตอสิทธิของผูมา
 รับบริการ ซึง่ เทากับการละเมิดสิทธิดวย
การถกเถียงลักษณะนี้นำไปสูการแบงแยก หรือมองแบบแยกสวน
ระหวางสิทธิกับหนาที่ จนมีการใหความหมายในลักษณะวา สิทธิกับหนาที่
เปนคูขั ดแยงแบบคูตรง
 ขาม ทีมั่ กหยิบยกขึน้ มาตอวาตอขานกันทุกครัง้ ในการ
พูดคุยเรือ่ งนี้ มีการแบงเปนฝกฝายระหวางผูร บั บริการกับผูให
 บริการ โดยฝง
ผูร บั บริการมองวาตนถูกละเมิดสิทธิ และเรียกรองอีกฝง ทำหนาทีให
่ บริการ
 บริการซึง่ จะเรียกรองใหอีกฝง มีหนาทีและ
่ ความ
ตามสิทธิทีตน
่ พึงมี กับฝง ผูให
รับผิดชอบดวย เนือ่ งจากรูส กึ วาประชาชนไมรจัู กหนาทีของ
่ ตนและเอาแตเรียก
รองสิทธิ
การถกเถียงลักษณะคูขัดแยง คูวิวาทะ คูตรงขามนี้ทำใหเกิดการ
ตกหลมความขัดแยงทีไม
่ มีวันจบ ขณะที่ผมมองวา สิทธิ หนาทีและ
่ ความ
รับผิดชอบ เปนสวนทีเคี
่ ยงคูกั นไป มิไดเปนคูขั ดแยงทีถู่ กหยิบมาโตเถียงกัน
แทบทุกครัง้ เมือ่ มีการพูดคุยระหวางประชาชนผูเรี ยกรองสิทธิกับเจาหนาทีรั่ ฐ

เราจะขยับออกไปจากหลม
ความขัดแยงลักษณะนี้ได
อยางไร

การขยับออกไปจากกับดักการถกเถียงแบบคูขั ดแยงดังกลาว ตองยอน
ไปดูขอสังเกตขางตน ซึง่ จำเปนตองมีการขยายมุมมองและใหความหมายเรือ่ ง
สิทธิ หนาทีและ
่ ความรับผิดชอบใหกวางขวางมากขึน้ โดยตองปรับมุมมองวา
การเรียกรองสิทธิ เทากับการเรียกรองใหมีการเคารพศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
ทีเท
่ าเทียมกับผูอื น่ ในสังคม เนือ่ งจากตนถูกลดทอนศักดิศ์ รีความเปนมนุษย
ลงจากปญหาทีประสบ
่
อยู อันมีเหตุมาจากความไมเทาเทียมทางเพศ อายุ
เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธ ฯลฯ ทีเกี
่ ย่ วเนือ่ งกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ศาสนา ความเชือ่ และความไมเทาเทียมเหลานีปราก
้ ฎออกมาใหเห็นในรูป
ปญหาตางๆ อาทิ ปญหาสุขภาพความเจ็บปวย การไมสามารถดูแลปองกัน
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ตนเอง การเขาไมถึงและไมไดรับบริการการรักษา
การเรียกรองสิทธิ จึงไมเทากับการเรียกรองสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์
เหนือกวาคนอืน่ แตเปนการเรียกรองใหชวยเหลือ แกไขปญหาใหคนทีกำลั
่ ง
เผชิญหรืออยูใน
 สภาวะดอยกวา ใหมีโอกาสและทางเลือกทีเท
่ าเทียมกับคนอืน่
ดังเชน กรณีทีเครื
่ อขายผูติ ดเชือ้ ฯ ไดรวมกับ 10 เครือขายภาคประชาชน เรียก
รองสิทธิการเขาถึงและไดรับบริการสุขภาพใหคนจำนวนมากในประเทศไทย
เพือ่ ใหมีหลักประกันสุขภาพที่เทาเทียมกัน โดยเปนการเริม่ ตนเรียกรองจาก
สภาพปญหาทีตน
่ ประสบอยูซึ ง่ มองวาเปนปญหารวมกับคนอืน่ ในสังคม
อีกเรือ่ งที่ตองคำนึงถึงคือ การมองเรือ่ งสิทธิ หนาที่และความรับผิด
ชอบแบบไมแยกสวน หมายถึงฝายเรียกรองใหมีการดูแลคุม ครองสิทธิของตน
ก็มีหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบตอผูอื น่ ดวย อาทิ ผูมี เชือ้ เอชไอวีทีต่ องการมีคู
ใหม ก็ตองคำนึงถึงความปลอดภัยของคูของ
 ตน โดยการปองกันการรับ ถาย
ทอดเชือ้ ฯ ใหกับตนเองและคู ไมวาจะดวยวิธการ
ี เปดเผยสถานะการมีเชือ้ เอช
ไอวีใหกับคู การใชถุงยางอนามัย ฯลฯ
ขณะเดียวกันฝายเจาหนาทีผู่ ให
 บริการก็มีหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบ
ใหการดูแล จัดบริการชวยเหลือใหผูมี เอชไอวีไดรับบริการในการดูแลตนเองและ
คูได
 อยางปลอดภัย เชน การใหขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริงดานบริการปองกัน
ดูแล รักษา สิทธิ โดยไมกาวลวงเขาไปตัดสินใจแทน จนทำใหเกิดการละเมิด
สิทธิเสียเอง
นอกจากนี้ ฝายอืน่ ๆ ก็ตองมีหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบรวมกันดวย ใน
การชวยลดการตีตรา การแบงแยกกีดกัน และการเลือกปฏิบตั ติ อผูอยู
 ร วมกับ
เอชไอวี แรงงานบริการทางเพศ แรงงานขามชาติ และคนกลุม ตางๆ ทีอยู
่ ใน

ภาวะเปราะบางทางสังคม ทัง้ ในครอบครัว ชุมชน สังคม สถานบริการพยาบาล
สถานศึกษา
การคิดและมองเชนนี้ วางอยูบน
 หลักการพืน้ ฐานเรือ่ งการเคารพศักดิศ์ รี
ความเปนมนุษย และสิทธิมนุษยชนของคนกลุม ตางๆ ในสังคม และมองวา การ
เคารพสิทธิและศักดิศ์ รีความเปนมนุษยเปนหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบของทุก
คน ไมใชเปนเรือ่ งของผูใด
 ผูหนึ
 ง่ หรือฝายใดฝายหนึง่ ทีต่ องออกมาเรียกรองให
มีการเคารพสิทธิ หรือใหมีการคิดถึงเรือ่ งหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบดวย
ผมอยากย้ำตอนทายนี้วา สิทธิตางๆ เหลานี้ไดรับการรับรองทันที
เมือ่ รัฐบาลโดยผูแทน
 ของรัฐไดรวมลงนามรับรองในปฏิญญาตางๆ ทำใหเจา
หนาทีรั่ ฐทุกคนมีหนาทีและ
่ ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ ดูแล จัดบริการใน
การคุม ครอง ปกปอง ดูแล รักษาสิทธิตางๆ เหลานัน้ ใหเปนไปตามขอตกลงที่
ไดลงนามไป
การมองและใหความหมายเชนนี้ คงสามารถทำใหเราเริม่ กาวขยับหลุด
พนออกจากกับดักความขัดแยงบนขอถกเถียงเรือ่ งสิทธิ หนาทีและ
่ ความรับผิด
ชอบได
ทีนก็้ี เปนเรือ่ ง สิทธิทางเพศและความรับผิดชอบทางเพศ ซึง่ จะขอ
ยกไปเขียนในตอนถัดไป
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นอกกระแส
วิทยา แสงอรุณ
คอลัมนนิสตอิสระ และผูจัดรายการวิทยุ Bangkok Radio for Men, FM 102 สี่ทุม ทุกวันอาทิตย

LGBT

ไมรูจะ

“โวย” ไปทำไม

เร็ ว ๆ นี้ สำนั ก งาน ประกั น
สั ง คม ประกาศ ปล อ ย กู หมื่ น ล า น
บาท ให ผู ประกั น ตน เอา เงิ น ไป ซื้ อ
ปรับปรุง หรือรีไฟแนนซบานได
คนโสด กูไดแบบโสดๆ
สวนคนแตงงานแลว สองแรง
แข็งขยัน ยื่นกูพรอมกัน ไดเงินเพิ่ม
อีกเทาตัว!
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ชายหญิงทีโสด
่ ถาเจอคนถูกใจ จัดงานแตงได จะจดหรือไมจด
ทะเบียนก็ได
สวนเกย ทอม ดี้ กะเทยทีโสด
่ เจอคนถูกใจ ถายังแอบอยู ก็ตอง
คบกันแบบแอบๆ ถาเลิกแอบกันแลว ก็ตองมาคิดอีกทีวา แลวเราสอง
คนจะเจออะไรบางตอจากนีไป
้ เพราะเราคูกั น
ใชจะ...ฉันกับเธออยูด วยกันได แตรัฐไมรับรอง และญาติไมรับรู
และ...
ตอนเธอปวย ชัน้ ไปเยีย่ มเธอได กุมมือเธอได (ตอนพยาบาล
เผลอ) ถาหมอเกิดตรวจเจออะไรที่สำคัญ หมอเคาไมบอกฉันหรอก
เพราะฉันไมใชญาติเธอ อีกอยางฉันเซ็นอะไรแทนเธอไมได หนำซ้ำเธอ
ตาย บานทีซื่ อ้ ดวยกัน ทรัพยสนิ ทีหา
่ มาดวยกัน ญาติเธอก็มาเอาไป

T
B
G
Lsbian Gay

Le al and
Bisexu ender
Transg

บริษทั ประกัน ทัง้ ๆ ทีไม
่ มกฎ
ี หาม แตบริษทั ประกันสวนใหญในประเทศไทยก็ไมใหเธอใสชือ่ ฉันเปนผูร บั ผล
ประโยชน เพราะฉันกับเธอ ไมไดเปนอะไรกัน (นีนั่ บวา ยังโชคดีนะ เธอเปนเกย แตเคาไมรู เลยใหทำประกัน)
พอเธอจากฉันไป แมกะนองเธอนัน่ แหละไดผลประโยชน ทัง้ ๆ ทีตอน
่ เธอคบกับฉัน เคาก็หามกัน
คุณผูอ านรูส กึ ยังไง “เรือ่ งไมเปนเรือ่ ง” “แตงไปทำไม เดีย๋ วก็หยากัน” “อายเคานา” “เพีย้ น พิสดาร” !!!
การแตงงานของคนเพศเดียวกันกำลังเปนกระแสแหงสัจธรรมทัว่ โลก
แตรัฐไทย ไมเคยมองเรือ่ งนี้ จะโทษรัฐไปใย ก็ LGBT นัน่ แหละ ไมเคยคิดวา ตัวเองมีสิทธิ
เพือ่ นชายหญิงทีจบ
่ มาจากโรงเรียนเดียวกัน จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน และตอนนีก็้ ไดแตงงาน มีลูกไป
แลวหลายคน สิทธิแหงการอยูเป
 นคู กฎหมายรับรอง สังคมรับรู
การจดทะเบียนสมรสอาจไมใชสิง่ ทีทุ่ กคูต องการ แตการจดทะเบียนสมรสเปนสิทธิทีพลเมื
่ องทุกคนควรมี
เกยและเลสเบีย้ นไมไดเรียกรองอะไรทีเหนื
่ อกวา หรือมากกวาประชาชนพลเมืองทัว่ ไป และเมือ่ มีสิทธิ พวก
เขาและเธอก็จะเลือกทีจะ
่ จดหรือไมจด จะอยูด วยกันเฉยๆ เหมือนเดิมก็ได ไมมใคร
ี วาอะไร
ผมคิดวา ไมจำเปนตองเรียกวาการจดทะเบียนดังเชนในคูชาย
 หญิง จะเรียกวาอะไรก็ได แตขอใหมีผลรับรอง
ทางกฎหมายทีใกล
่ เคียงหรือเสมอกัน
แทจริงแลว สิง่ นีเป
้ นหนาทีของ
่ รัฐดวยซ้ำทีจะ
่ ตองดูแลและแสดงความรับผิดชอบ เราตางเสียภาษีเหมือนๆ
กัน อะ ขออภัย แฟนของคุณเกย นำมาลดหยอนภาษีไมไดนะ…แตภรรยาของสามี หักภาษีคูสมรส

กันได

เคยถามตัวเองหรือยังวา การแตงงานเปนเรื่องของคนสองคนหรือเปนกิจการ
ที่ผูอื่นจำเปนตองออกมาคัดคานดวย
หมายเหตุ LGBT ยอมาจาก Lesbian Gay Bisexual and Transgender หมายถึง กลุม ความหลากหลายทางเพศ (หญิง
รักหญิง ชายรักชาย ผูที ร่ กั สองเพศ และผูที ข่ ามเพศ)
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มองตางแดน
ณัฐยา บุญภักดี
มูลนิธสร
ิ างความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง

กระแสสิทธิทางเพศ

ในแวดวงสิทธิมนุษยชนโลก

“สิทธิทางเพศ”

เปนคำใหมใน
วงการสิทธิมนุษยชน
ซึง่ เดิมทีจะใหความสนใจแตสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนทีมี่ ชอ่ื
เสียงและยอมรับกันทัว่ โลกตัง้ แตป พ.ศ. 2491 และอนุสญ
ั ญาวา
ดวยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อสตรีทุกรูปแบบ หรือทีรู่ จ กั กันใน
นามอนุสญ
ั ญาผูหญิ
 ง (CEDAW) ทีประกาศ
่
ในป พ.ศ. 2522 ซึง่
มีรัฐบาลทัว่ โลกรับรองกวา 150 ประเทศ (รวมทัง้ ประเทศไทย) ก็
ไมกลาวถึงเรือ่ งเพศวิถี หรือสิทธิทางเพศเชนกัน แมมีบางมาตราพูด
ถึงความเสมอภาคทางเพศ สิทธิในการควบคุมการเจริญพันธุ และ
สิทธิทีจะ
่ ปลอดภัยจากการใชความรุนแรง แตก็ไมไดพูดถึงเสรีภาพ
ทางเพศ บริการดานสุขภาพทางเพศ หรือเพศศึกษาเลย
มุมมองที่บอกวาสิทธิทางเพศ คือสิทธิมนุษยชนที่เพิ่งเกิด
ขึน้ เมือ่ สิบกวาปนี้ นักวิชาการวิเคราะหวานาจะเปนผลมาจากการ
เคลือ่ นไหวหลายอยางทีเกิ
่ ดกอนหนานี้ เชน การระบาดของเอชไอวี
/เอดส การเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับเกยและเลสเบี้ยน และการ
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ตกผลึกของขบวนการสิทธิสตรีที่เริม่ มองเห็นวาเรือ่ งเพศวิถีเปน
หัวใจของการกดขีทาง
่ เพศ
คำวา “สิทธิทางเพศ” เริม่ ปรากฏขึน้ เมือ่ ขบวนการสิทธิสตรี
ทำงานรวมกัน จนทำใหทีประชุ
่ มโลกวาดวยเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ณ
กรุงเวียนนา ในป พ.ศ. 2536 เขียนไวในปฏิญญาเวียนนาและแผน
ปฏิบตั การ
ิ วา “ความรุนแรงทางเพศเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน”
และรัฐภาคีตองขจัดความรุนแรงอันเนื่องมาจากความเปนเพศ
(gender-based violence) และการเอาเปรียบทางเพศทุกรูปแบบ
แตนักวิชาการบางคนยังมองวาภาษาทีใช
่ ในปฏิญญาฉบับนียั้ งคง
พูดสิทธิทางเพศในลักษณะของการปองกันการละเมิดสิทธิทาง
เพศ มากกวาจะพูดถึงสิทธิทางเพศในลักษณะของการยืนยันสิง่ ที่
พึงมีพึงได เชน ใชคำวา “บุคคลมีสิทธิทีจะ
่ ปลอดจากความรุนแรง
ทางเพศ” แตไมมการ
ี ใชภาษาเชิงยืนยันสิทธิ เชน “บุคคลมีสิทธิใน
การแสดงออกทางเพศ” ซึง่ อยางหลังดูเปนเรือ่ งละเอียดออนทียาก
่
ตอการยอมรับมากกวา (แตถูกใหคุณคาวากาวหนามากกวา)

ป พ.ศ. 2537 มีความกาวหนาไปอีกขัน้ เมือ่ ทีประชุ
่ มเรือ่ ง
ประชากรและการพัฒนา ทีกรุ
่ งไคโร ประเทศอียปิ ต ยอมรับวาเพศ
วิถเป
ี นเรือ่ งเชิงบวกของวิถความ
ี เปนมนุษย ในแผนปฏิบตั การ
ิ จาก
ที่ประชุมนี้ถึงกับระบุวาสุขภาพทางเพศเปนสวนหนึ่งของอนามัย
เจริญพันธุที่ดี โดยประชาชนตองสามารถมีชีวิตทางเพศที่เปนสุข
และปลอดภัย แตก็ยังไมมการ
ี พูดถึงความสุขทางเพศ เสรีภาพใน
การแสดงออกทางเพศ หรือเสรีภาพในการมีรสนิยมทางเพศอยาง
ิ ถูกมองวายังมองเรือ่ งสิทธิ
ตรงไปตรงมา เปนเหตุใหแผนปฏิบตั การ
ทางเพศอยูใน
 กรอบอนามัยเจริญพันธุของ
 คนทีมี่ เพศวิถแบบ
ี รักตาง
เพศ (Heteronormative) เทานัน้
ในการประชุมสตรีโลก (World Women Conference) ที่
กรุงปกกิง่ เมือ่ ป พ.ศ. 2538 ประเด็นสิทธิทางเพศมีความกาวหนา
ไปอีกเล็กนอยเมือ่ มีการระบุไวในแผนปฏิบตั การ
ิ วาหญิงและชายมี
ความเทาเทียมกันในเรือ่ งความสัมพันธทางเพศ การสืบพันธุ การ
เคารพในรางกายคนอืน่ ความสมัครใจในเรือ่ งเพศ และการมีสวน
รวมรับผิดชอบในการกระทำทางเพศและผลที่ติดตามมา ที่จริงมี
การเคลือ่ นไหวใหระบุเรือ่ งสิทธิในการรักเพศเดียวกันในทีประชุ
่ มนี้
ดวย แตผูแทน
 ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเคลือ่ นไหวตอตานอยางหนัก
จนทำใหมีการตัดขอความนีออก
้ ไปโดยอางความเชือ่ ทางศาสนา

ที่ กลาว มา ขาง ตน เปนการ ประชุม ระดับ โลก ที่ จัด โดย
สหประชาชาติซึง่ ดูไปแลวยังไมมประเด็
ี
นสิทธิทางเพศอยางชัดเจน
แตถาหันมาดูการเคลือ่ นไหวขององคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติ
เราจะเห็นความกาวหนาของประเด็นสิทธิทางเพศที่ชัดเจนกวา
เชน หนวยงาน International Planned Parenthood Federation (IPPF) ซึง่ มีองคกรในหลายประเทศทัว่ โลกเปนสมาชิก รวม
ถึงสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย (สวท.) หนวยงาน
นีสร
้ างคำประกาศวาดวยสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุของ

ตัวเองขึน้ มาในป พ.ศ. 2539 โดยรวบรวมสิทธิมนุษยชนทีมี่ การ
ประกาศไวแลวโดยสหประชาชาติจำนวน 12 ขอ มาตีความให
ครอบคลุมเรือ่ งเพศวิถและ
ี อนามัยเจริญพันธุ อยางไรก็ตาม สิทธิ
ตางๆสวนใหญยังคงเปนไปในแนวทางการปองกันการละเมิดสิทธิ
ทางเพศมากกวาการยืนยันสิทธิทางเพศทีพึ่ งมีพึงได
มีคนบอกวาเอกสารทีระบุ
่ ถึงสิทธิทางเพศทีก่ าวหนามาก
ที่สุดในเวลานี้นาจะเปนคำประกาศวาดวยสิทธิทางเพศที่เปน
ผลผลิตของเวทีสมัชชาระดับโลกของ World Association for
Sexology (WAS) ในป พ.ศ. 2542 เพราะเขียนถึงสิทธิทางเพศ
11 ขอ ในทิศทางของการยืนยันสิทธิเสรีภาพ เชน ความสุขทาง
เพศ เสรีภาพในการแสดงออก การตัดสินใจ การควบคุมเรือ่ งเพศ
ของตนเองดวยตนเอง ความปลอดภัย การไดรับขอมูลเพศวิถทีี มี่
ความเปนวิชาการ (เพือ่ ไมใหเอาความเชือ่ หรืออุดมการณใดๆมา
อาง) การไดรับการศึกษาเรือ่ งเพศวิถีที่รอบดาน และการไดรับ
บริการสุขภาพทางเพศ เปนตน
จึงมีความพยายามจากหลายฝายทีจะ
่ หยิบเอาคำประกาศ
สิทธิทางเพศของ WAS มาเคลือ่ นไหวในระดับภูมภิ าคและระดับ
นานาชาติ เพือ่ สรางการยอมรับในระดับทีสู่ งมากขึน้ ทีนั่ บวาเปน
รูปธรรมมากทีส่ ดุ คือการเคลือ่ นไหวในป พ.ศ. 2543 ในการประชุม
ระดับภูมภิ าคของ WAS ในกัวเตมาลาทีนำ
่ ไปสูการ
 ผลิตเอกสาร
ชือ่ “ขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิบตั การ
ิ สงเสริมสุขภาพทางเพศ” ซึง่
รัฐบาลของประเทศตางๆสามารถหยิบไปใชไดเลย

คนที่สนใจจะนำเอกสารนี้
มา เคลื่อนไหว กับ รัฐบาล ไทย
สามารถไปดาวนโหลดเอกสาร
ไดท่ี www.paho.org
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10 มถิ นุ ายน 2553 ยประสาน
ทีสังเคราะหกลไกศูน

กิจกรรม กพอ.
และกิจกรรมที่
เกี่ยวของ
25 – 26 มถิ นุ า
ยน 2553
อบ

เ
เว
ดั (พซีี เอม็ )
งานประชาคมเอดสจั งหว  ระดับ
เอดส
ใน การ ขับ เคลื่อน งาน ่ไดรับงบ
รที
จังหวัด รวมกับองคก งทนุ โลก
กอ
ก
ประมาณสนบั สนนุ จา
8
ในรอบ RCC และรอบ

รม การ ใหคำ ป
ความเครียด ใน รึกษา เพ่ือ ลด
กล
แนวทางในการจ ุม ผูหญิง ใหมี
ัด
ได และ ติดตาม การปญหาชีวิต
ค
ประเด็นสุขภาพ วาม คืบหนาใน
ผูหญิงกับกองท
ุน
สขุ ภาพชมุ ชน ท
่ี จ. เชยี งใหม

11 มิถนุ ายน 2553

ประชุม คณะ กรรมการ
และคณะทำงาน กพอ.
ชาติ

28 – 29 มิถนุ ายน 2553

เวทีสรางความเขาใจเรือ่ งสิทธิ
ทางเพศกับองคก รที่ทำงานใน
ชุมชน ทีมู่ ลนิธพะเย
ิ าเพือ่ การ
พัฒนา จ.พะเยา

5-7
กรกฎาคม 2553

สมชั ชา กพอ. ชาติ

14 - 16 มถิ นุ ายน 25
5

ก าร ป ระ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บ 3
ั ติ
แลก เปลี่ยน เร่ือง การ ก าร เพ่ื อ
ประ
ของ องคกร ภาค ประ เมิน ผล
ชา สังคม ที่
สำนักงาน สหประชาชา
ติ
เอดส ประเทศไทย (ยูเ ดาน โรค
อ็นเอดส)

9 กรกฎาคม 2553

แผนการ
ติดตามความคืบหนา ใน ภาวะ
ะสุข
ขับเคลือ่ นงานเอดส แล กลไก
าน
ท งเพศในภาคเหนือ ผ ชา ค ม
ทา
ระ
ศูศ น ย ป ระ ส าน งา น ป ) ที่
เอ็ ม
เอ ด ส จั ง ห วั ด ( พี ซี
จ. เชยี งใหม

ชื่อที่อยูผูสง
กพอ. 225/112 หมูบ า นสินธนา
ซอย5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม 50210

เพศสังสรรค หมายถึง พื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเพศในมุมมองทีหลาก
่ หลาย
เพศสังสรรค เปนจดหมายขาวราย 3 เดือน จัดทำโดย คณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) มีวัตถุประสงค เพือ่ เปนเครือ่ งมือหนึง่ ในการสือ่ สารเรือ่ งเพศ เอดส และ
่ การพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณการทำงาน
อนามัยเจริญพันธุ ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ และในระดับนโยบาย และเพือ่ ใหผูอ านไดเห็นภาพการขับเคลือ่ นงานประเด็นดังกลาว อีกทัง้ เปนพืน้ ทีใน
รวมกันผานการเขียนบทความ หรือแสดงความคิดเห็นมายังกองบรรณาธิการ และเว็บไซตของ กพอ.ชาติ www.tncathai.org หรือเว็บไซตของ กพอ.เหนือ www.aids-cpp.net โดยมีเปา
ิ เรือ่ งเพศ เรือ่ งเอดส และอนามัยเจริญพันธุใน
 แนวทาง “เคารพ เขาใจ ปลอดภัย และเปนสุข”
หมายสูงสุด เพือ่ ยืนยันสิทธิทางเพศ ลดอคติ การแบงแยกกีดกันและการเลือกปฏิบตั ใน
นักเขียนรับเชิญประจำฉบับ สุรีรัตน ตรีมรรคา, คำ ผกา, วิทยา แสงอรุณ และณัฐยา บุญภักดี
กองบรรณาธิการ คณะทำงานพัฒนางานรณรงคนโยบายและสังคมสาธารณะ
ติดตอกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการจดหมายขาวคณะกรรมการองคกรพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.) ฉบับ “เพศสังสรรค” เลขที่ 225/112 หมูบ า นสินธนา ซอย5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม
50210 โทรศัพท /โทรสาร 053- 350683 หรือ E-mail: northern.ngo@gmail.com
ติดตามความคืบหนา และรวมแสดงความคิดเห็นในแตละบทความของจดหมายขาวไดท่ี www.aids-cpp.net ดาวนโหลด จดหมายขาวไดท่ี www.tncathai.org
พิมพที่ หางหุน สวนจำกัด ดาราวรรณการพิมพ 362 - 364 ถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม – ลำปาง ตำบลปาตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 โทรศัพท 0-5387-2876-7
โทรสาร 0-538-7287-8 จำนวนพิมพ 1,500 ฉบับ ออกแบบ อำภา บัวระภา
สนับสนุนโดย

