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 ผมไม่ได้ไปเวียนนาเพื่อร่วมประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 18
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  เช่น เดียว กับ การ ประชุม คร้ัง ก่อน ท่ี 

เม็กซิโก   แต่ ก็ พยายาม เกาะ ติด ว่า เขา คุย อะไร กัน บ้าง   ซ่ึง เด๋ียว น้ี มี เว็บ 

ไซด์ ท่ี ถ่ายทอด การ ประชุม ท้ัง แบบ สด และ แบบ แห้ง กัน อย่าง ละเอียด 

เชียว ครับ   แถม ไม่ พอ ยัง มี การ ถอด ถ้อยคำ ออก มา อย่าง ละเอียด ให้ เรา 

ได้ อ่าน กัน ด้วย   ใน การ ประชุม คร้ัง ท่ี ผ่าน มา น้ี   ผม เลือก ฟัง หัวข้อ น้ี เป็น 

หัวข้อ แรก เลย ครับ   คือ   “ Is   AIDS   Activism   Dead ? ”   คุย กัน ใน วัน 

ท่ี   19   กรกฎาคม   เสียดาย อย่าง เดียว คือ ไม่ ได้ ไป เห็น บรรยากาศ และ 

พูด คุย กับ คน อ่ืนๆ   หลัง จบ เวที 

  ประเด็น ต่างๆ   พร่ัง พรู มา จาก การนำ เสวนา และ แลก เปล่ียน 

กัน ใน เวที   บอก ว่า   ปรากฏการณ์ ท่ี ช้ี ว่า   การ เคล่ือนไหว ทาง สังคม 

การเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่องเอดส์
ตายไปแล้วหรือไร

ใน เร่ือง เอดส์ ตาย ไป แล้ว น้ัน   เห็น ได้ จาก   แม้ว่า จะ มี การ เดิน ขบวน 

ใน ท่ี สาธารณะ เพ่ือ เรียก ร้อง เร่ือง การ เคารพ สิทธิ มนุษย ชน   หรือ จะ 

เป็นการ เดิน ขบวน ใน ส่วน จัด นิทรรศการ และ ห้อง ประชุม   เพ่ือ ประท้วง 

ต่อว่า บรรษัท ยา ว่า ค้า กำไร จาก ชีวิต มนุษย์   และ เรียก ร้อง กลุ่ม ประเทศ 

อุตสาหกรรม   ( G   8 )   ให้ สมทบ เงิน เข้า กองทุน โลก ตาม ท่ี สัญญา ไว้    

แต่ ก็ เป็น เพียง การ ทำ กิจกรรม เช่น ทุก ครั้ง ที่ ผ่าน มา   ที่ ดู คล้าย กลาย 

เป็น เพียง ประเพณี   พิธีกรรม   เป็น เพียง สีสัน ที่ ขาด พลัง   

  ทำไม มัน จึง เงียบ   ทำไม เรา จึง ไม่มี พลัง   ไม่มี ความ 

เคลื่อนไหว   ซ่ึง คง มิใช่ เป็น เพียง สำนวน จีน กำลัง ภายใน ท่ี บอก ว่า    

“ ใช้ ความ เงียบ   สงบ   สยบ ความ เคล่ือนไหว ”   แต่ ว่า   มัน เป็น ความ เงียบ   

สงบ   สงัด   วังเวง   อ่อน ไร้ พลัง ลง ไป จริงๆ 

บอ กอ   ขอ คุย   ( ยาว )  
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  เร่ือง ท่ี ผู้คน ใน ท่ี วง ประชุม   2   แห่ง   ท้ัง การ ประชุม สมัชชา   

กพอ.ท่ี พัทยา   ช่วง ต้น เดือน กรกฎาคม   และ ใน การ ประชุม เอดส์ โลก ท่ี 

เวียนนา เม่ือ กลาง เดือน กรกฎาคม   พูด ตรง กัน คือ     

  เรา กำลัง กลาย เป็น นัก กิจกรรม ท่ี บริหาร โครงการ เพ่ือ โครงการ   

ทำ กิจกรรม เพ่ือ กิจกรรม   ท่ี ย่ิง เห็น ได้ ชัด เม่ือ เรา มี เงิน จำนวน มาก อย่าง 

ต่อ เน่ืองจาก   กองทุน โลก   ( แต่ ก็ ยัง มี บาง ประเทศ ท่ี เรียก ร้อง เงิน จาก 

กองทุน โลก อยู่ ) 

  เรา ทำงาน แบบ เช้า ชาม เย็น ชาม   เข้า งาน   8   โมง   เลิก งาน   4   

โมง เย็น   แบบ ขาด จิต วิญญาณ และ พลัง   เช่น การ ทำงาน รับจ้าง ใน บริษัท 

เอกชน   และ หน่วย งาน รัฐ บาง แห่ง 

เรา เข้า ประชุม   น่ัง เล่น เน็ต   แช๊ต เอ็ม   ตอบ เฟส บุ๊ค   ทวิ ต เตอร์ เป็น • 

ลม พายุ หมุน   แต่ ก็ ยัง สามารถ แสดง ความ คิด เห็น แบบ (  ไร้ พลัง )   

ได้ อยู่   

 เรา จัด อบ รมๆๆ   จน หนัก เข้า   ก็ เปล่ียน มา เป็น   ผู้ จัด งาน อบรม   ท่ี • 

หา คน มา อบรม แทน   เพ่ือ ให้ ตัว เอง ไป น่ัง เล่น เน็ต   แช็ต เอ็ม   ตอบ 

เฟส บุ๊ค   หรือ ไป ประชุม วง อ่ืนๆ   ต่อ ได้ 

 เรา ออก ติดตาม งาน เพ่ือ ทำ เป้า   แล้ว นำ ไป ทำ รายงาน ส่ง • 

แหล่ง บริหาร เงิน ทุน   เพ่ือ รอ รับ การ โอน เงิน งวด ต่อ ไป มา ทำ 

 กิจกรรม ต่อ 

 หลาย คน อึดอัด   และ ออก มา แสดง ความ คิด เห็น ว่า   ส่ิง ท่ี ขาด หาย ไป    • 

ท่ี ทำให้ พลัง การ ขับ เคล่ือน สังคม ของ เรา หาย ไป เป็น เพราะ  

เรา ขาด ความ รู้   ความ เข้าใจ ต่อ สภาพ ปัญหา และ สภาวะ แวดล้อม 

ท่ี เปล่ียนแปลง ไป แล้ว   แต่ เรา ยัง คง มอง มัน ด้วย สายตา แบบ เดิม   

คือ ยัง มอง เอดส์ เป็น เช้ือ ไว รัส เอช ไอ วี กับ โรค เอดส์ เท่าน้ัน 

 เรา ขาด ทักษะ ท่ี จะ ส่ือสาร เรียน รู้   ถ่ายทอด กัน ระหว่าง รุ่น   ใน ขณะ • 

ท่ี มี คน หน้า ใหม่ๆ   เข้า มา ทำงาน เพ่ิม มาก ข้ึน   หมุนเวียน เปล่ียน 

เข้า ออก กัน เป็น ว่า เล่น ด้วย 

 เรา ขาด เงิน ทำงาน   และ เล้ียง ชีวิต ตนเอง   ครอบครัว   และ อ่ืนๆ   อีก • 

มาก ท่ี แบก รับ ภาระ ไว้   ( เพราะ ทุนนิยม มัน เย้า . . . . ยวน ใจ ) 

 เรา ขาด จินตนาการ ว่า จะ เดิน ไป ทาง ใด   จึง เดิน วนๆ   เวียนๆ   ไป • 

มา   ซ้ำๆ   อยู่ กับ เร่ือง เดิมๆ   ( แจก ถุง ยาง   สาร หล่อ ล่ืน   พร้อม ชุด 

แพ็ก เกจ เอดส์ ท่ี ต้อง อบรม ) 

 เรา ขาด อุดมคติ   อุดมการณ์   จุดยืน   ขาด วิญญาณ ขบถ ท่ี จะ ต่อสู้ • 

กับ ความ เหล่ือม ล้ำ ไม่ เป็น ธรรม ใน สังคม 

  ใน วง ท่ี เวียนนา   ผู้ เข้า ร่วม คน หน่ึง ไม่ ปรากฏ นาม ลุก ข้ึน มา 

แสดง ความ คิด เห็น ด้วย น้ำ เสียง ดัง   ชัดเจน ว่า   เรา ขาด สิ่ง ที่ เรียก ว่า   

ความ อึดอัด คับ ข้องใจ   กับ ความ เป็น น้ำ หนึ่ง ใจ เดียวกัน 

 “การเคล่ือนไหวเร่ืองเอดส์ไม่ได้กำลังจะตาย แต่มันได้ตาย

จากไปแล้ว มันไม่ได้เป็นเร่ืองของการขาดเงิน ขาดข้อมูลข่าวสาร

เวลาหรือทักษะการทำงานซ่ึงแม้เป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการทำงานแต่

ก็ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้การเคล่ือนไหวเร่ืองเอดส์ต้องหยุดหรือ

ตายไปส่ิงท่ีทำให้การขับเคล่ือนทางสังคมมันหยุดหรือตายไปคือส่ิง

ท่ีเราเรียกกันว่าความอึดอัดคับข้องใจและการขาดความเป็นน้ำหน่ึง

ใจเดียวกัน ท่ีมันได้ตายจากไปแล้วจากจิตใจของเรา เราไม่เคยถาม

ตัวเองว่าทำกิจกรรมทำงานไปทำไมไม่ได้มีความรู้สึกร่วมกับมันเรา

เพียงแต่ทำมันไปเช่นวันอ่ืนๆท่ีเราเคยทำผ่านมาเท่าน้ัน....

 ...อีกเร่ืองคือ ความเป็นองค์กรชุมชน ความเป็นเครือข่าย

ภาคประชาสังคมของเราท่ีเราเพียงแต่รวมกันเพ่ือทำให้มันมีสถานะ

รองรับเงิน ทำแบบสมรู้ร่วมคิดกันระหว่าง ยูเอ็น ภาครัฐ และภาค

ประชาสังคมเพ่ือทำส่ิงเดียวกันแล้วก็คิดเหมือนๆ กัน”

  หาก การ ขับ เคล่ือน ทาง สังคม เร่ือง เอดส์ หมาย ถึง   การ ทำ บาง 

ส่ิง บาง อย่าง เช่น   เรา จะ พูด คุย   ร่วม กัน ทำงาน กับ รัฐ และ ตรวจ สอบ วิธี 

คิด การ ทำงาน ของ รัฐ ได้ อย่างไร   เรา จะ ไม่ หลับ หู หลับตา เดิน ไป ตาม 

วาระ ของ แหล่ง ทุน ได้ อย่างไร   ส่ิง ท่ี สำคัญ มาก ท่ีสุด คือ   เรา ต้อง มี ความ 

เข้าใจ อย่าง แท้จริง ว่า   “ เรา กำลัง ต่อสู้ อยู่ กับ อะไร ”   เรา จะ รวบรวม เอา 

ความ อึดอัด   ความ โกรธ   ความ เศร้า เสียใจ   และ ความ รู้สึก ร่วม ทุกข์ กับ 

ความ ไม่ เป็น ธรรม ทาง สังคม   แปร เปล่ียน กลับ มา ให้ เป็นการ ลงมือ ทำ   

และ ขับ เคล่ือน สังคม อย่าง ฉลาด   เท่า ทัน และ ต่อ เน่ือง ได้ อย่างไร   

  ใน วง ท่ี พัทยา   ก็ได้ ต้ัง คำถาม ทำนอง เดียวกัน ว่า   “ จริง หรือ ที่ 

ขบวนการ ขับ เคลื่อน ทาง สังคม เรื่อง เอดส์ ตาย ไป แล้ว ”   “ จริง หรือ ที ่

นัก เคลื่อนไหว เรื่อง เอดส์   ก็ ตาย ไป แล้ว   กำลัง ตาย   หรือ ยัง สบาย ด ี

อยู่ ”   คำถาม เหล่า น้ี แม้ จะ ดู แรง   แต่ ก็ เป็น วาระ สำคัญ ท่ี   กพอ.หยิบ มา 

พูด คุย แลก เปล่ียน ใน สมัชชา คร้ัง ท่ี ผ่าน มา   และ นำ มา กำหนด เป็น หัวข้อ 

จดหมาย ข่าว ฉบับ น้ี   ซ่ึง เป็น ฉบับ ท่ี   4   ของ   กพอ .   ภาย ใต้ การ สนับสนุน 

งบ ประมาณ จาก มูล นิธิ ฟ อร์ด   เพียง แต่ เป็น ฉบับ ท่ี สอง ต้ังแต่ เปล่ียน มา 

ใช้ ช่ือ   “ เพศ สังสรรค์ ”   

  กพอ .   ณ   พ.ศ.น้ี   วาง ทิศ ท้าทาย ทาง ของ ตนเอง ให้ เป็น 

ขบวนการ ขับ เคล่ือน เปล่ียนแปลง สังคม ให้ ได้   อ่าน ใน จดหมาย ข่าว 

ฉบับ น้ี คง เห็น แง่ มุมเห ล่า น้ี บ้าง   ท้ัง การ ชวน กัน คิด   ต้ัง คำถาม กับ 

แวดวง เอ็น จี โอ เอดส์   การ เข้าไป ร่วม ขับ เคล่ือน เร่ือง ร่าง   กฎหมาย    

2   ฉบับ     และ เช่น เดิม   กพอ.ยัง คง ต้องการ รับ ฟัง ความ คิด เห็น   การ แลก 

เปล่ียน   บน ความ แตก ต่าง   หลาก หลาย อยู่ เช่น เดิม   เชิญ ท่าน ทัศนา และ 

 เบิก ความ ตามใจ ประสงค์ ได้ท่ี เว็บ ไซด์ ของ   กพอ.ท้ัง   www.tncathai.org      

และ   www.aids - cpp.net 
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ฉบับนี้มีอะไร

7
5

24
21
18
16
11

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2553
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“เล่าจากพื้นที่” เรื่องเพศของเพื่อนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 

 

 “ เกาะ กระแส ”   
ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางเพศมองผ่าน•

เส้นทางของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ณปี2553
เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขโมเดล ที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง พ.ร.บ.•

คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
 

 “ เรื่อง จาก ปก ”  เอ็นจีโอเอดส์ยุค 2010 :  นักบริหาร
จัดการโครงการหรือนักเคลื่อนไหวทางสังคมพร้อมทั้งมอง
ลัดเลาะรอบรั้วจากงานสมัชชากพอ.ชาติ
 

 “ ปู เสื่อ คุย ”   ญผู้หญิงอดทนกับคำผกา
 

 “ หยิบ มา คุย ”  ติดตามภาคจบของ สิทธิทางเพศ กับหน้าที่
และความรับผิดชอบ
 

 “ นอก กระแส ”  เมื่อ “กะเทย แปลงเพศ” ขอเป็น “หญิง”
ตามกฎหมาย
 

“ กิจกรรม   กพอ . ”  ความเคลื่อนไหวในรอบ3เดือนข้างหน้า 
ของกพอ.



5 

“ วิ ธี คิ ด ภาย ใน เป็ น ส่ วนสำคัญ ถ้ า มองคนอื่ น ต่ ำ
กว่ า มองคนไม่ เท่ ากัน ทำ ให้ เกิดการกดขี่ ตามมา” 
 ( สรุป บท เรียน เครือ ข่าย ผู้ ติด เช้ือ เอช ไอ วี / เอดส์   ประเทศไทย   14   -   15   

กรกฎาคม   2553 )   * * * * 
 

   นับ ต้ังแต่ เอ็น จี โอ เอดส์ ออก มาร ณรงค์ ให้ สังคม ตระหนัก 

ว่า   “ สิทธิ ทาง เพศ   สิทธิ ด้าน เอดส์   คือ สิทธิ มนุษย ชน   :     เคารพ   

เข้าใจ   ปลอดภัย   เป็นสุข ”   เครือ ข่าย ผู้ ติด เช้ือ เอช ไอ วี / เอดส์   

ประเทศไทย   เป็น อีก หน่ึง เครือ ข่าย ท่ี จัด กระบวนการ เรียน รู้ เร่ือง น้ี 

กับ แกน นำ ภายใน เครือ ข่าย อย่าง เข้ม ข้น และ ต่อ เน่ือง   ล่าสุด เครือ ข่าย  

 ผู้ ติด เช้ือ เอช ไอ วี / เอดส์   ประเทศไทย   ได้ จัด สรุป บท เรียน การ ดำเนิน 

โครงการ สิทธิ ทาง เพศ ไป เม่ือ วัน ท่ี   14 - 15   กรกฎาคม   ท่ี โรง แรม ทีเค 

พาเลซ   กรุงเทพฯ   

 

   ฉัน อยู่ ร่วม สังเกตการณ์ และ ร่วม แลก เปล่ียน ใน เวที ถอด บท 

เรียน ตลอด สอง วัน     เลย ได้ รู้ ว่า กระบวนการ ถอด บท เรียน มุ่ง ไป ท่ี 

การ ทำความ เข้าใจ เร่ือง การ เปล่ียนแปลง ความ คิด ของ ปัจเจกบุคคล   

ซ่ึง ก็ คือ   แกน นำ กลุ่ม ท่ี ลง ไป จัด กระบวนการ เรียน รู้ สิทธิ ทาง เพศ ให้ 

กับ สมาชิก กลุ่ม และ คนใน ชุมชน ท่ี พวก เขา เก่ียวข้อง   เรียก ว่า   เพราะ 

การ มี เช้ือ เอช ไอ วี ใน ร่างกาย   ทำให้ ชีวิต ของ พวก เขา พลิก ผัน ตัว เอง 

เข้า มา เป็น แกน นำ กลุ่ม ท่ี ทำงาน กับ เพ่ือนๆ   สมาชิก   ทำ หน้าท่ี ให้ 

เล่าจากพื้นที่
 Punkanna 

5 

เรื่องเพศของเพื่อนๆ 

ที่อยู่ร่วมกับ
เชื้อเอชไอวี/เอดส์
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ด้าน   แต่ ถ้า เป็น ลูก ของ ตัว เอง   ไม่ เอา ”     หรือ   “ ยอมรับ ได้ ถ้า คู่ มี กิ๊ก 

และ ป้องกัน ด้วย ถุง ยาง อนามัย   แต่ ถ้า เป็น คู่ ตัว เอง   รับ ไม่ ด้าย ยย ”    

   เร่ือง ทาง เพศ ของ ผู้ ติด เช้ือ   เป็นการ ออก มาย อม รับ วิถี ชีวิต 

ทาง เพศ ซ่ึง เป็น เร่ือง ท่ี มี อยู่ จริง   จร๊ิง   จริง ใน สังคม   และ เกิด ข้ึน กับ ใคร 

ก็ได้ ไม่ใช่ เฉพาะ กับ ผู้ ติด เช้ือ เท่าน้ัน   แต่ เป็น เร่ือง เล่า มหา กาพย์ ของ 

มนุษย์ มนา สืบทอด มา ทุก ยุค ทุก สมัย ใน สังคม โลก ใบ น้ี     เพราะ มัน เป็น 

สัจธรรม   ไม่ สามารถ ตลบตะแลง กลบ เกล่ือน ด้วย ศีล ธรรม แบบ จารีต 

ท่ี พร้อม จะ ประณาม และ ตัดสิน เร่ือง เพศ ของ ผู้ อ่ืน ให้ ย่อยยับ   

 

   เป็น ข้อ เห็น พ้อง ร่วม กัน ว่า   ไม่ ว่า ใคร ก็ ตก อยู่ ใน ภาวะ ความ 

เส่ียง และ เปราะ บาง ต่อ การ มี เพศ สัมพันธ์ ท่ี ไม่ ปลอดภัย ได้ ท้ัง น้ัน   

หาก ไม่ เท่า ทัน กรอบ ความ คิด สอง มาตรฐาน ใน เร่ือง เพศ ของ สังคม ท่ี 

เอ้ือเฟ้ือ ให้ เพศ ชาย มี โอกาส ทาง เพศ และ โอกาส ทาง สังคม มากกว่า 

เพ ศอ่ืนๆ     สังคม สอง มาตรฐาน ใน เร่ือง ผัว เดียว   หลาย เมีย     สังคม 

ท่ี คาด หวัง ให้ เด็ก หญิง รัก นวล สงวน ตัว แต่ ไม่ ทำ อะไร กับ เร่ือง เพศ ของ 

เด็ก ผู้ชาย   เพราะ บอก ว่า เป็น ผู้ชาย ไม่ เสีย หาย อะไร     

 

   เม่ือ มอง จาก ชีวิต ของ ตัว เอง   หลาย คน จึง สะท้อน ความ รู้สึก 

ออก มา ว่า เป็น เร่ือง ยาก ท่ี จะ เรียน รู้ และ เข้าใจ มัน ได้ ใน ระยะ เวลา อัน 

ส้ัน   แต่ ต้อง เร่ิม ค่อยๆ   ต้ัง คำถาม กับ ความ คิด ความ เช่ือ เหล่า น้ี ท่ีมา 

กระทบ กับ ตัว เอง อยู่ ตลอด เวลา     แต่ ก็ บอก กับ เพ่ือนๆ ว่า   

 “ จะ ค่อยๆ   เรียน รู้ และ ปรับ ไป ที ละ น้อย ” 

 

   เพ่ือน บาง คน บอก ว่า   “ ต้อง มอง ตัว เอง เป็นก ลุ่ม เป้า หมาย ก่อน   

ทำงาน กับ ตัว เอง ก่อน   เพราะ ถ้า เรา ทำ กับ คน อ่ืน ก่อน ก็ จะ กลับ ไป จุด 

เดิม   คือ มอง คน อ่ืน ว่า ทำไม   ทำ อย่าง น้ัน   อย่าง น้ี ”   

 

   อีก คน ท่ี ลุก ข้ึน มา พูด แล้ว ทำ ให้ เพ่ือนๆ   ใน วง เกิด รอย ย้ิม ท่ี 

มุม ปาก   เป็น ความ รู้สึก ของ แกน นำ ผู้ หญิง ซ่ึง เคย ปะทะ ความ คิด กับ 

เพ่ือนๆ   แกน นำ ผู้ชาย ท่ี ไม่ ยอมรับ   ไม่ เห็น ด้วย กับ การ ทำงาน เร่ือง น้ี 

ใน เครือ ข่ายฯ   ต้ังแต่ เร่ิม ต้น       “ เพ่ือนๆ   ท่ี ทำ โครงการ มา   มี พัฒนาการ 

ทาง อารมณ์ มาก ข้ึน   น่ิง ข้ึน   และ ฟัง กัน มาก ข้ึน   วัด เป็น ตัวเลข ไม่ ได้   

แต่ สัมผัส ได้   มัน เป็น ตัว บ่ง บอก ว่า   เคารพ กัน มาก ข้ึน   และ เข้าใจ กัน  

มาก ข้ึน ” 

   เรา เช่ือ ม่ัน ว่า คน เล็กๆ   เปล่ียนแปลง โลก หาก เร่ิม ต้น ท่ี การ 

เปล่ียนแปลง ตัว เอง   . . . . ดู เหมือน ว่า แต่ละ คน จะ มี บท เรียน ท่ี ดี ท่ี จะ สร้าง 

ความ เปล่ียนแปลง ให้ กับ ตัว เอง กัน แล้ วน่ะ       

 

บริการ คำ ปรึกษา กับ เพ่ือนๆ   ใน กลุ่ม   เก่ียวข้อง กับ คน อ่ืน ใน ชุมชน   

และ หันเห ตัว เอง เข้า มา เรียน รู้ เร่ือง เพศ ของ ตัว เอง และ ของ เพ่ือนๆ   

อย่าง เป็น เร่ือง เป็น ราว   และ ด้วย ใจ ต้ัง ม่ัน จะ เรียน รู้ จาก เร่ือง ราว 

ชีวิต ของ ตัว เอง   ทุก คน จึง เปรียบ เสมือน เป็น ครู ให้ กัน และ กัน   เม่ือ 

กระบวนการ เรียน รู้ ได้ เปิด พ้ืนท่ี ให้ ทุก คน สามารถ แสดงออก   บอก 

เล่า ความ รู้สึก ของ ตัว เอง   ซ่ึง หลาย เร่ือง ไม่ ได้ ต้ัง อยู่ บน หลัก การ และ 

เหตุผล ของ สังคม   และ ไม่ จำเป็น ต้อง พูด จาก ความ คาด หวัง ของ 

สังคม ท่ี ต้องการ ให้ ผู้ ติด เช้ือ ท่ี เป็น ตัวอย่าง ท่ี ดี   อยู่ ตลอด เวลา   ฉัน จึง 

ได้ ฟัง เร่ือง เล่า ท่ี เกิด ข้ึน กับ ชีวิต ของ หลาย คน   ถูก ถ่ายทอด ออก มา ผ่าน  

 ช่ือ สมมติ     

 

 เรื่อง ของ นิด ที่ อยู่ ใน สถานะ ต่อ รอง กับ คู่ ไม่ ได้   ถูก กระทำ • 

ความ รุนแรง     แฟน ใช้ ยา   ไม่ เต็มใจ มี เพศ สัมพันธ์     ตั้ง ท้อง 

โดย ติด เชื้อ   ต่อ มา นิด มี แฟน ใหม่   แต่ ยัง ไม่ ได้ บอก ผล เลือด 

กับ แฟน ใหม่ 

 เรื่อง ของ ส้ม กับ เอก ที่ แอบ มี ความ สัมพันธ์ นอก คู่   เป็น ความ • 

สัมพันธ์ ซ้อน 

 เรื่อง ของ พ่อ แม่ ที่ อยาก ให้ ลูกชาย แสดง ตัว เป็น ชาย   เพราะ ลูก • 

มี พฤติกรรม ชอบ ใส่ กระโปรง   เล่น ของ เล่น ผู้ หญิง   เลย อยาก 

ให้ ลูก เปลี่ยน ความ คิด เป็น ชาย   โดย ซื้อ ซีดี หนัง ซุปเปอร์ แมน 

มา ให้ ดู       

 ฯลฯ   • 

 

   เม่ือ เปรียบ เทียบ เร่ือง ของ คน อ่ืน กับ เร่ือง ของ ตัว เอง   แต่ละ คน 

จึง เห็น ว่า   เหตุการณ์ เหล่า น้ี เกิด ข้ึน ได้ กับ ชีวิต ของ เรา ได้ เส มอๆ   เพราะ 

ชี วิต จริงๆ   ก็ ไม่ ได้ ทำ หน้าท่ี เป็น แกน นำ ผู้ ติด เช้ือ อยู่ ตลอด   24   ช่ัวโมง   

ใคร จะ แอ๊บ สร้าง ภาพ กัน ได้ ตลอด   ก็ ย่อม มี หลุด กัน บ้าง 

 

   เช่น เดียวกัน กับ ทุก คน   ท่ี เหตุการณ์ เหล่า น้ี พร้อม จะ เกิด ข้ึน กับ 

เรา ได้ ตลอด เวลา   ใน ฐานะ ท่ี เรา มี โอกาส เป็น ท้ัง พ่อ และ แม่     เป็น ผัว เป็น 

เมีย   เป็น ก๊ิก กับ แฟน คน อ่ืน   เป็น คน โสด   ( ท่ี ถูก คน อ่ืน มอง ว่า ถ้า เป็น ชาย 

ก็ คง เป็น เกย์   หรือ เป็น ผู้ หญิง ก็ คง มี ข้อ บกพร่อง อะไร บาง อย่าง )   เป็น คน 

ท่ี กระทำ ความ รุนแรง กับ ผู้ อ่ืน และ ท้ัง ถูก ผู้ อ่ืน กระทำ ความ รุนแรง     เป็น 

ผู้ หญิง   เป็น ผู้ชาย   เป็น เกย์   เป็น กะเทย   เป็น สาว ประเภท สอง   ฯลฯ   

 

   เรา คงจะ พูด และ เข้าใจ เร่ือง พวก น้ี ไม่ ได้ เพียง เพราะ   หน้าท่ี การ 

เป็น แกน นำ ( ท่ี ดี ของ พยาบาล และ หมอ )   เพราะ คำ พูด ท่ี ได้ยิน กัน อยู่  

เส มอๆ   ว่า   “ ยอมรับ ได้ ถ้า ให้ เยาวชน ได้ เรียน รู้ เรื่อง เพศ อย่าง รอบ 



7 

 Always 

  ผม หยิบ เอกสาร เล่ม เล็ก บาง ท่ี ผลิต โดย แผน งาน สร้าง เสริมสุข 

ภาวะ ทาง เพศ   และ   สคส .   ข้ึน มา พลิก อ่าน คร้ัง แล้ว คร้ัง เล่า   เอกสาร 

เล่ม น้ี นอกจาก จะ บอก เล่า ความ เป็น มา บน เส้น ทางการ ร่าง   พ.ร.บ .   

คุ้มครอง อนามัย การ เจริญ พันธ์ุ ไว้   พร้อม กับ ส่ือสาร ถึง ความ สำคัญ ของ 

การ มี กฎหมาย ฉบับ ดัง กล่าว แล้ว   ใน หน้า สุดท้าย ของ เอกสาร ยัง ระบุ 

ว่า   “ ร่วม สร้าง สังคม สุข ภาวะ ทาง เพศ . .   หาก เรา ร่วมใจ   ทำให้ กฎหมาย 

น้ี เกิด ข้ึน   และ ตรวจ สอบ ให้ รัฐ เอา ไป ใช้ จริง . . . . . . . ”     ประมาณ ว่า   เรา จะ 

ลด ปัญหา ต่าง   ๆ    ใน เร่ือง สุขภาพ ทาง เพศ และ อนามัย เจริญ พันธ์ุ ลง ได้   

และ มุ่ง หน้า ไป สู่ สังคม ท่ี มี สุข ภาวะ ทาง เพศ ได้   ดัง น้ัน เรา จึง ต้อง ร่วม กัน 

แสดง ความ มุ่ง ม่ัน ว่า   สังคม ไทย   ต้องการ มี กฎหมาย ท่ี สร้าง กติกา   และ 

รับรอง สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ อนามัย เจริญ พันธ์ุ 

 

 ผม กำลัง พูด ถึง   “ ร่าง   พ.ร.บ.คุ้มครอง อนามัย การ เจริญ พันธ์ุ   

ปี   พ.ศ . . . . . ”   ฉบับ ท่ี   กรม อนามัย เป็น ผู้ เสนอ   และ ได้ มี การ จัด ทำ ประชา 

พิจารณ์ อยู่ ใน ตอน น้ี   ซ่ึง ใช้ เวลา เดิน ทาง มา ร่วม   10   ปี   นับ แต่ ปี   พ.ศ .   

2544   ท่ี มี การ ต้ัง คณะ อนุ กรรมาธิการ ศึกษา เร่ือง อนามัย เจริญ พันธ์ุ     

 แต่ เม่ือ มอง ร่าง   พ.ร.บ .   ฉบับ น้ี แล้ว   กลับ พบ ว่า   ยัง ไม่ทัน คลอด ก็ ถูก 

คุม กำเนิด เสีย แล้ว   แถม ยัง เป็นการ คุม กำเนิด หลาย ส่วน ท่ี เป็น เร่ือง 

หลัก การ สำคัญ ๆ    อัน เป็น ท่ีมา และ ความ ต้ังใจ ใน การ มี กฎหมาย ฉบับ 

น้ี ของ ภาค ประชา สังคม เสีย ด้วย     ทำให้ ร่าง กฎหมาย ฉบับ น้ี ถูก เรียก 

ใหม่ ว่า   “ ร่าง   กฎหมาย   คุ้มครอง การ ต้ัง ครรภ์ และ ผู้ หญิง ต้ัง ครรภ์ ”   พ่ี 

ผู้ หญิง คน หน่ึง ซ่ึง เป็น ผู้นำ ชุมชน จาก ภาค อีสาน   ซ่ึง น่ัง ร่วม โต๊ะ เดียวกัน 

ใน เวที ประชา พิจารณ์ เม่ือ วัน ท่ี   16   สิงหาคม ท่ี ผ่าน มา   ก็ บอก กับ ผม 

เช่น น้ี เหมือน กัน ว่า   “ อ่าน   29   มาตรา ท่ี เสนอ ไว้ ก็ เห็น แต่ เร่ือง น้ี เร่ือง 

เดียว ท่ี ชัด มาก ” 

ลดความเหลื่อมล้ำ
สร้างความเป็นธรรมทางเพศ 
: มองผ่านเส้นทางของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองอนามัย
การเจริญพันธุ์ณปี2553
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  การ เดิน ทาง มา ถึง ของ ร่าง   พ.ร.บ.ฉบับ น้ี   ณ   ปี   พ.ศ .   2553   

เป็น ระยะ เวลา เกือบ   10   ปี   ได้ สะท้อน กระบวนการ ขับ เคล่ือน สังคม 

ไป สู่ สังคม ท่ี มี สุข ภาวะ ทาง เพศ   การ ย้อน มอง ว่า เรา เดิน ทาง มา ไกล แค่ 

ไหน   เป็น เร่ือง ใน ใจ ของ แต่ละ คน   แต่ ท่ี แน่ๆ   เรา ยัง คง เดิน ไป ไม่ ถึง สุด 

ทาง ฝัน   เชิญ ออก มา ร่วม กัน ขับ เคล่ือน   เพราะ เรา ก็ ยัง คง ต้อง ลงแรง กัน 

อีก เยอะ อยู่ 

 

 ผู้ ท่ี สนใจ อ่าน ราย ละเอียด   ข้อมูล   ความ คิด เห็น   และ ร่วม กัน 

เคล่ือนไหว เก่ียว กับ ร่าง   พ.ร.บ.ฉบับ น้ี   เชิญ ติดตาม ได้ท่ี   ห้อง สนทนา ใน 

เว็บ ของ   กพอ.ภาค เหนือ   หรือ เข้าไป ได้ท่ี ลิงค์   http : / / www.aids - cpp.

net / site / Forums / ForumView.aspx ? pageid = 3 & mid = 2 & Item 

ID = 8 

 

เม่ือวันท่ี16สิงหาคม2553ท่ีโรงแรมทีเคพาเลซกรุงเทพฯมีการ 
 จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เก่ียวกับ
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุ พ.ศ. ... (ภาพจากwww.
samatcha.org)

  เช่น เดียว กับ ทุก คน   ผม เอง ก็ มอง และ เช่ือ ว่า   การ สร้าง หรือ 

เปล่ียนแปลง สังคม ให้ มี ความ เป็น ธรรม   ลด ความ เหล่ือม ล้ำ จำเป็น 

ต้อง มี การ ขับ เคล่ือน ท้ัง สังคม   กฎหมาย หรือ ชุด กฎหมาย เป็น เพียง 

กลไก หรือ เคร่ือง มือ หน่ึง ใน การ กำหนด กติกา ทาง สังคม บาง ส่วน   ไม่ 

ได้ สร้าง การ เปล่ียนแปลง ทาง สังคม ได้ ท้ังหมด   แต่ กฎหมาย ก็ มี สถานะ 

และ ท่ีทาง ท่ี สำคัญ อยู่ มิใช่ น้อย 

  เช่น น้ี แล้ว   หาก เรา ต้องการ ขับ เคล่ือน และ ร่วม สร้าง สังคม ไป 

สู่ สังคม ท่ี มี สุข ภาวะ ทาง เพศ   เรา ต้องการ เห็น ร่าง   พ.ร.บ.ฉบับ น้ี ยืน อยู่ 

บน หลัก การ สำคัญ   ๆ    ท่ี ชัดเจน   และ มาตรา ต่าง   ๆ    ต้อง ยึด โยง อยู่ กับ 

หลัก การ ท่ี กำหนด ไว้ 

  เรา จำเป็น ต้อง รับรอง สิทธิ ของ มนุษย์ ทุก คน   โดย ไม่ แบ่ง แยก   

กีดกัน   ไม่ ว่า จะ เป็น ด้วย เหตุ ของ ความ แตก ต่าง ทาง เพศ   วัย   เช้ือ ชาติ   

ชาติพันธ์ุ   ศาสนา   วัฒนธรรม   ความ เช่ือ   สิทธิ อนามัย เจริญ พันธ์ุ   จึง เป็น 

สิทธิ มนุษย ชน ข้ัน พ้ืน ฐาน   ท่ี ต้อง คุ้มครอง   “ คน ทุก คน ”   ท่ี อยู่ 

ใน ประเทศไทย   ไม่ใช่ เฉพาะ   “ คน ไทย ”   ตาม ท่ี ปรากฏ ใน ร่าง กฎหมาย 

ฉบับ น้ี   เท่าน้ัน   

  เรา จำเป็น ต้อง คุ้มครอง สิทธิ อนามัย เจริญ พันธ์ุ ของ ผู้ หญิง   โดย 

การ เคารพ สิทธิ บน เน้ือ ตัว ร่างกาย ของ ผู้ หญิง   และ ไม่ เลือก คุ้มครอง 

เพียง การ เกิด   

  เรา จำเป็น ต้อง คุ้มครอง สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ อนามัย เจริญ 

พันธ์ุ ของ ทุก คน   โดย เคารพ การ ตัดสิน ใจ ท่ี จะ กำหนด ตัว ตน   วิถี ชีวิต 

ทาง เพศ   การ มี เพศ สัมพันธ์   และ การ มี / ไม่มี ลูก   ให้ เป็นการ ตัดสิน ใจ 

ท่ี อิสระ   สมัคร ใจ   สามารถ เข้า ถึง และ ได้ รับ บริการ ท้ัง สาธารณสุข และ 

สังคม   ใน การ ส่ง เสริม   ป้องกัน   ดูแล   รักษา โดย ปราศจาก ความ รุนแรง 

และ การ เลือก ปฏิบัติ 

  ผม เรียก ร้อง   เชิญ ชวน ให้   เอ็น จี โอ และ หน่วย งาน ราชการ 

จำนวน มาก ท่ี กำลัง พัฒนา รูป แบบ และ ระบบ บริการ ท่ี เป็น มิตร ใน การ 

จัด บริการ เร่ือง สุขภาพ ทาง เพศ และ อนามัย เจริญ พันธ์ุ   ให้ เพ่ิม ความ 

สนใจ กับ ร่าง กฎหมาย และ กระบวนการ ขับ เคล่ือน ร่าง   กฎหมาย ฉบับ 

น้ี ให้ มาก ข้ึน   มา ร่วม กัน พูด คุย   แลก เปล่ียน   ต้ัง คำถาม ว่า   เรา จะ มี 

กฎหมาย เป็น เครื่อง มือ ลด ความ เหลื่อม ล้ำ   ไม่ เป็น ธรรม ทาง 

เพศ ใน สังคม เพื่อ การ ป้องกัน แก้ไข ปัญหา เอดส์ ที่ ทุก คน กำลัง 

มุ่ง มั่น ทำงาน อยู่ ได้ อย่างไร   
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 เป็นอีกคร้ังท่ีข่ายคนทำงานด้านสุขภาพออกมาหนุนร่าง
กฎหมาย ผ่านการล่ารายช่ือประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังกว่า 10,631
คน ในการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการ
สาธารณสุข (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ) พ.ศ. ... ภาคประชาชน
ภายหลังจากท่ีมีการเคล่ือนไหวคร้ังใหญ่ เม่ือปี 2540 ด้วยการล่า
รายช่ือประชาชนกว่าห้าหม่ืนรายช่ือกับ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จนเกิดเป็นระบบหลักประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้า หรือระบบ 
บัตรทอง
  จะ ว่า ไป ท้ัง   พ.ร.บ.หลัก ประกัน สุข ภาพฯ   กับ ร่าง   พ.ร.บ.คุ้มครอง 

ผู้ เสีย หายฯ   ดู เหมือน มี หลัก การ คล้ายๆ   กัน 

  ถ้า เป็น ใน กรณี บัตร ทอง   ทุก คน ท่ี ใช้ สิทธิ   ซ่ึง มี ประมาณ   47   

ล้าน คน   ก็ จะ ได้ ค่า รักษา เฉล่ีย ราย หัว ใน จำนวน ท่ี เท่า กัน   แต่ ทุก คน ก็ 

ไม่มี ทาง ท่ี จะ ป่วย พร้อม กัน หมด   ค่า รักษา ราย หัว ท่ี ได้ จึง เกล่ีย มา ช่วย 

คน ท่ี จำเป็น ต้อง ใช้ ก่อน   หรือ เรียก ว่า   “ คน ไม่ ป่วย ช่วย คน ป่วย ”   

  ส่วน ร่าง   พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ เสีย หายฯ   ก็ เช่น เดียวกัน   การ บริหาร 

กองทุน คุ้มครอง ผู้ เสีย หายฯ   ก็ เป็น ใน รูป แบบ ของ การ ลงขัน ท่ีมา จาก 

ภาค รัฐ   ภาค เอกชน   และ ประชาชน   ก็ เพ่ือ เอา มา ช่วย ผู้ ท่ี ได้ รับ ความ 

เสีย หาย จาก การ รับ บริการ สาธารณสุข   ซ่ึง แน่นอน ว่า คง ไม่มี คราว ใด 

ท่ี ผู้รับ บริการ จะ ได้ รับ ความ เสีย หาย พร้อม กัน หมด ทุก คน 

  ท้ัง สอง   พ.ร.บ .   จึง ดู คล้าย กัน ใน แง่ ของ การ เฉล่ีย ทุกข์   เฉล่ีย สุข   

ช่วย เหลือ เก้ือกูล กัน   เพ่ือ กระจาย โอกาส และ สร้าง หลัก ประกัน ใน การ 

เข้า ถึง และ ได้ รับ การ คุ้มครอง   ดูแล จาก ระบบ บริการ สาธารณสุข อย่าง 

เท่า เทียม กัน   

  เน่ืองจาก ใน ปัจจุบัน   แนวทาง ชดเชย ค่า เสีย หาย เบ้ือง ต้น 

จาก การ รักษา พยาบาล   มี การ ระบุ ไว้ เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร อยู่ ใน   

พ.ร.บ.หลัก ประกัน สุขภาพ แห่ง ชาติ   มาตรา ท่ี   41   เท่าน้ัน   กล่าว คือ   ผู้ 

ป่วย ใน ระบบ บัตร ทอง ต้อง ย่ืน คำร้อง ภายใน   1   ปี   นับ จาก วัน ท่ี ทราบ 

ความ เสีย หาย     ซ่ึง จะ ได้ รับ การ เยียวยา เบ้ือง ต้น ไม่ เกิน   200,000   

บาท แล้ว แต่ กรณี 

  แต่ ใน ความ เป็น จริง   ไม่ ว่า จะ เป็น ประชาชน ท่ี ใช้ บัตร ทอง   

ประกัน สังคม   ข้าราชการ   หรือ แรงงาน นอก ระบบ   ต่าง ก็ มี โอกาส เจ็บ 

ป่วย   ต่าง ก็ มี โอกาส ใน การ รับ บริการ ทาง สาธารณสุข   และ ต่าง ก็ มี 

โอกาส ท่ี จะ ได้ รับ ความ ผิด พลาด จาก การ รักษา ด้วย กัน ท้ัง ส้ิน   แต่ กลุ่ม 

ท่ี ได้ รับ การ เยียวยา ชดเชย กลับ มี แค่ คน ท่ี ใช้ บัตร ทอง   ส่วน กลุ่ม คน อ่ืนๆ   

เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขโมเดล

เกาะกระแส
 ศิริ พร   ระ วี กูล 

หาก ประสบ ปัญหา จาก การ รักษา ก็ ต้อง ไป ฟ้อง ร้อง ต่อ ศาล   เพ่ือ เรียก 

ร้อง ค่า เสีย หาย จาก หมอ เอา เอง   ( ซ่ึง ก็ ไม่รู้ ว่า ต้อง ใช้ เวลา นาน เท่าใด ใน 

การ ฟ้อง ร้อง เรียก ค่า เสีย หาย ) 

  ร่าง   พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ เสีย หายฯ   จึง กลาย เป็น เคร่ือง มือ หน่ึง ใน 

การ สร้าง ความ ประนีประนอม   และ บรรเทา ปัญหา ความ เดือด ร้อน ท้ัง 

จาก ฝ่าย ผู้ ให้ บริการ และ ผู้รับ บริการ ได้ อย่าง ชัดเจน 

  เรา จึง เห็น ข่าย คน ทำงาน ด้าน สุขภาพ ออก มาส นับ สนุน ใน 

เจตนารมณ์ ของ ร่าง   พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ เสีย หายฯ   อย่าง เต็ม ที่   

  เพราะ ทุก คน ไม่ ว่า จะ ยาก ดี มี จน อย่างไร   ก็ จะ มี โอกาส ใน การ 

เข้า ถึง กองทุน น้ี อย่าง ท่ัว ถึง   เท่า เทียม   และ ไม่มี การ เลือก ปฏิบัติ   

  เพราะ การ เผชิญ หน้า ใน ความ ขัด แย้ง ระหว่าง หมอ กับ คนไข้ 

ก็ จะ ได้ เบาบาง ลง   เน่ืองจาก การ จ่าย ค่า ชดเชย ต้อง มี กระบวนการ 

เยียวยา ให้ เร็ว ท่ีสุด   เม่ือ พบ ว่า เป็น ความ เสีย หาย จาก การ สาธารณสุข 

จริง   หมอ ก็ จะ ได้ ทำการ รักษา คนไข้ ต่อ ไป ไม่ ต้อง เสีย เวลา มา ข้ึน ศาล   

คนไข้ ก็ จะ ได้ มี ความ สบายใจ ใน การ ไป พบ หมอ   

  แม้ จะ มี กระแส ความ ห่วงใย ใน แง่ ของ ความ ย่ังยืน ของ กอง ทุนฯ   

แต่ ถ้า ทุก คน เข้าใจ ว่า เป็น เร่ือง ของ การ เฉล่ีย ทุกข์   เฉล่ีย สุข   ช่วย เหลือ 

กัน   ก็ จะ เป็นการ สร้าง ความ ร่วม มือ ท่ี แข็งแกร่ง ร่วม กัน ได้ 
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เม่ือวันท่ี6สิงหาคม2553ข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและผู้บริโภครวมท้ังภาคประชาชนท่ีมีส่วนในการลง
รายช่ือ10,000รายช่ือในการเสนอร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขพ.ศ....ภาคประชาชน
ร่วมกันแถลงจุดยืนสนับสนุนพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯท่ีโรงแรมอมารีดอนเมืองกรุงเทพฯ(ภาพจากwww.

consumerthai.org)

  จาก จุด เร่ิม ต้น ใน ปี   2540   ของ   พ.ร.บ .   หลัก ประกัน สุขภาพ แห่ง ชาติ   มา สู่   ร่าง   พ.ร.บ .   คุ้มครอง ผู้ เสีย หายฯ   บน แนวทาง ของ การ เฉลี่ย 

ทุกข์   เฉลี่ย สุข   กระจาย โอกาส   สร้าง หลัก ประกัน ใน การ เข้า ถึง ทรัพยากร   และ บริการ สาธารณะ อย่าง เท่า เทียม กัน   ถือ เป็น แนวทาง 

สำคัญ ที่ ข่าย คน ทำงาน ด้าน สุขภาพ   เชื่อ ว่า จะ เป็นต้น แบบ ใน การนำ มา ประยุกต์ ใช้ ใน การ พัฒนา ระบบ สวัสดิการ ของ ไทย ใน ด้าน ต่างๆ 

ได้   โดยท่ี คนใน ประเทศ และ ฝ่าย บริหาร เอง ต้อง เข้าใจ ใน หลัก การ น้ี อย่าง ถ่องแท้   เพ่ือ ให้ ระบบ รัฐ สวัสดิการ ท่ี หลาย คน คาด หวัง ว่า จะ เคร่ือง มือ 

หน่ึง ท่ี ช่วย ลด ช่อง ว่าง และ ความ เหล่ือม ล้ำ ท้ัง ทาง เศรษฐกิจ   สังคม   วัฒนธรรม   และ การเมือง ทำได้ จริง และ เป็น ไป อย่าง ย่ังยืน   

ชาย หนุ่ม คน หน่ึง เดิน เข้าไป ร้าน ขาย ยา แล้ว บอก เภสัชกร ว่า   

‘ขอซ้ือถุงยางหน่อยครับ ผมจะไปกินข้าวเย็นท่ีบ้านแฟนคืน

น้ีอาจมีเฮก็ได้‘

 เภสัชกร ก็ ย่ืน ถุง ยาง ให้ ชาย หนุ่ม     ใน ขณะ ท่ี กำลัง จะ เดิน ออก จาก 

นอก ร้าน   ชาย หนุ่ม ก็ หัน หลัง กลับ พร้อม บอก ว่า 

‘ผมขอซ้ือเพ่ิมอีกหน่ึงเพราะว่าน้องสาวของแฟนผมก็น่ารัก

เวลาเจอผมเธอมักจะไขว้ขาให้ท่าผมว่าผมอาจโชคดี’

 เภสัช ก็ ย่ืน ถุง ยาง ให้ ช้ิน ท่ี สอง   ใน ขณะ ท่ี ชาย หนุ่ม คน น้ัน กำลัง เดิน 

ออก จาก ร้าน เขา ก็ หัน กลับ มา อีก คร้ัง แล้ว บอก ว่า 

‘เออ..ผมว่าผมขออีกอันดีกว่า เพราะว่าแม่ของแฟนผมก็ยัง

สวยน่ารักเวลาเจอกันเธอชอบสบตาผมนอกจากน้ีเธอเป็น

คนเชิญผมไปทานข้าวเย็นเผลอๆ อาจมีอะไรก็ได้’

 ระหว่าง อาหาร เย็น  ชาย หนุ่ม น่ัง ตรง กลาง ระหว่าง แฟน และ 

น้อง สาว   ส่วน แม่ แฟน น่ัง ตรง ข้าม กัน     เม่ือ พ่อ ของ แฟน กลับ 

มา   ชาย หนุ่ม ก็ เร่ิม สวด มนต์ ก่อน อาหาร เย็น 

‘ขอพระเจ้าประทานพรและขอบคุณสำหรับอาหารม้ือน้ี’                                     

 สอง สาม นาที ผ่าน ไป ชาย หนุ่ม ก็ ยัง ก้ม หน้า สวด มนต์ อยู่   

‘ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารม้ือน้ี’

 สิบ นาที ผ่าน ไป ชาย หนุ่ม ยัง ไม่ ยอม หยุด สวด มัว แต่ ก้ม หน้า   ทุก 

คนใน โต๊ะ อาหาร รู้สึก แปลก ใจ   แฟน สาว จึง กระซิบ บอก ชาย 

หนุ่ม ว่า     

‘ฉันไม่รู้เลยนะว่าคุณเคร่งศาสนาขนาดน้ี’

 ชาย หนุ่ม ตอบ ว่า      ‘ผมไม่รู้ว่าพ่อคุณเป็นเภสัชกร’                                                                               

 

เรื่องเบาสมอง..... ถุงยาง3กล่อง
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 “เอ็นจีโอหรือขบวนการภาคประชาชนยุคแรกๆทำหน้าที่เป็น
ปัญญาชนที่เพิ่มการมองและวิเคราะห์สังคมให้ประชาชน ชี้ให้เห็นความไม่
ยุติธรรมข้อบกพร่องหรือความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมหรือ
สิ่งที่ซับซ้อนเกินจากประชาชนทั่วไปจะเข้าใจ หรือให้ทางเลือกในการคิด
วิเคราะห์สิ่งใหม่ แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา เอ็น
จีโอได้ยุติบทบาทนี้โดยสิ้นเชิง สิ่งที่เอ็นจีโอทำมันคล้ายกับเป็นภาคขยาย
ของรัฐชาติ..การมีหรือไม่มีเอ็นจีโอเป็นคำถามใหญ่หรือ(หากเอ็นจีโอ) 
ลดความRadicalในทางความคิดลงไปแล้วยังจำเป็นจะต้องมีเอ็นจีโอใน
สังคมไทยอยู่หรือเปล่า”
  ( ป่ิน แก้ว   เหลือง อร่าม ศรี   มหาวิทยาลัย เชียงใหม่   “ เอ็น จี โอ เป็น ไง ใน 

ขบวนการ เคล่ือนไหว ภาค ประชาชน ”   4 - 08 - 53 ) 

 * * * * * 

 
เอดส์เพื่อเอดส์เอ๊ดดดดดเอดส์
 

 เป็น ประโยค ประชด ประชัน กันเอง ใน กลุ่ม คน ทำงาน เอดส์ ด้วย กันเอง 

อยู่ บ่อยๆ   ใน ทำนอง ว่า   คน ทำงาน มัก มอง ปัญหา เอดส์ เป็น เพียง เอดส์ เร่ือง 

เดียว   ไม่ เก่ียว กับ เร่ือง อ่ืน   เพียง เช่ือ ม่ัน ว่า ถุง ยาง อนามัย จะ เป็น คำ ตอบ ท่ี วิเศษ 

ของ งาน ป้องกัน ไม่ ให้ มี ผู้ ติด เช้ือ ราย ใหม่   หรือ เช่ือ ว่าการ ท่ี ผู้ ติด เช้ือ ได้ ยา และ 

การ ดูแล รักษา   ก็ เป็น คำ ตอบ ท้ังหมด ท้ัง มวล ของ ชีวิต ผู้ ติด เช้ือ คน หน่ึง แล้ว   

หรือ ถึง จะ เห็น ว่า เอดส์ เก่ียวข้อง กับ เร่ือง อ่ืน   ก็ อาจ จะ คิด ว่าน อก เหนือ จาก 

งาน ท่ี ตัว เอง ทำ อยู่ 

 กาญจนา   แถลง กิจ 

เอ็นจีโอเอดส์ยุค2010:

เรื่องจากปก

นักบริหารจัดการโครงการ  
หรือนักเคลื่อนไหวทางสังคม
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  ขอ ยก เร่ือง ราว ท่ี ได้ยิน มา จาก เพ่ือน ร่วม งาน คน หน่ึง   เป็น 

เหตุการณ์ เกิด ข้ึน มา ไม่ นาน ให้ ลอง ช่วย กัน ขบคิด 

  บ้าน พัก ช่ัวคราว สำหรับ ผู้ ป่วย ท่ี มี เช้ือ เอช ไอ วี แห่ง หน่ึง 

ใน จังหวัด เชียงใหม่   รับ ผู้ ป่วย หญิง ชน เผ่า ไว้ ใน ความ ดูแล   เม่ือ 

เธอ สุขภาพ แข็ง แรง   เธอ จึง ออก จาก บ้าน พัก เพ่ือ ไป ใช้ ชีวิต ทำ 

มา หากิน ตาม ปกติ     ต่อ มา ผู้ ดูแล บ้าน พัก ทราบ ว่า ผู้ หญิง คน 

น้ี ได้ แต่งงาน กับ ผู้ชาย คน ใหม่   แต่ สามี ใหม่ ของ เธอ ไม่ ต้องการ 

ให้ เธอ เอา ลูกสาว ท่ี เกิด กับ สามี เก่า มา อาศัย อยู่ ด้วย   เธอ จำ ใจ  

ขาย ลูกสาว ตัว เอง ท่ี อายุ ไม่ ถึง   5   ขวบ ให้ กับ คน อ่ืน ด้วย จำนวน เงิน เพียง   

3,000   บาท เพ่ือ แลก กับ ความ ม่ันคง ใน ชีวิต ของ ผู้ หญิง คน หน่ึง ท่ี คิด ว่า   

การ มี สามี คือ หลัก ประกัน ความ ม่ันคง ใน ชีวิต ของ ตัว เอง 

  อีก ราย เป็น ผู้ ป่วย ชาย   หลัง จาก ท่ี เขา ได้ รับ การ รักษา จน สุขภาพ 

กลับ มา แข็ง แรง ดี และ ออก จาก บ้าน พัก   ภาย หลัง ชาย คน น้ี ถูก จับ และ 

ติด คุก อีก ด้วย คดี ขาย ยาบ้า 

  ชีวิต ท่ี ลงเอย ไม่ สวยงาม สร้าง ความ ผิด หวัง ให้ กับ ผู้ ดูแล บ้าน 

พัก   เธอ ต้ัง คำถาม กับ ศรัทธา ท่ี มุ่ง ม่ัน ข้าม น้ำ ข้าม ทะเล จาก ต่าง แดน   

รวบรวม เงิน ระดม ทุน จาก ผู้ มี ใจ ศรัทธา เดียวกัน มาส ร้าง บ้าน พัก ให้ 

เป็น ท่ีพัก พิง ช่ัวคราว และ ให้การ รักษา พยาบาล ผู้ ป่วย เอช ไอ วี / เอดส์ 

มา เป็น เวลา เกือบ   10   ปี     เพ่ือ หวัง จะ สร้าง โอกาส ให้ พวก เขา กลับ ไป 

ใช้ ชีวิต ตาม ปกติ เฉก เช่น คน ท่ัวไป     เธอ ตัดสิน ใจ ยุติ บทบาท ของ ตัว เอง 

และ ยก งาน บ้าน พัก ให้ องค์กร พัฒนา เอกชน ใน พ้ืนท่ี รับ ดูแล ต่อ   เดิน 

ทาง กลับ ประเทศ พร้อม กับ หัวใจ ท่ี บอบช้ำ เร่ือง ศรัทธา ใน ตัว เอง ท่ี มี 

ต่อ เพ่ือน มนุษย์ 

  เร่ือง ท่ี หยิบ ข้ึน มา นำ เสนอ เป็น ภาพ สะท้อน สังคม ท่ี ซับ ซ้อน 

และ วิธี คิด การ ทำงาน เอดส์ ท่ี ไม่ อาจ ช่วย เหลือ พวก เขา ได้ เพียง การ 

สงเคราะห์ ช่วย เหลือ และ เยียวยา เฉพาะ หน้า     หาก ไม่ มอง เอดส์ ให้ 

ไกล ไป ถึง สังคม โดย รวม ท่ี ยัง มี ปัญหา ความ เหล่ือม ล้ำ ทาง สังคม   มี ช่อง 

ว่าง ราย ได้ ระหว่าง คนรวย และ คนจน     มี ความ ไม่ เท่า เทียม ทาง เพศ ท่ี 

ฝัง ราก หย่ัง ลึก ลง ไป ใน วิถี ชีวิต ของ คนใน สังคม 

  ปัญหา การ เข้า ไม่ ถึง การ รักษา ด้วย ยา ต้าน ไวรัส ของ ผู้ ติด เช้ือ 

เอช ไอ วี / เอดส์   เป็น จุด เร่ิม ของ เครือ ข่าย ผู้ ติด เช้ือ เอช ไอ วี / เอดส์ และ 

องค์กร พัฒนา เอกชน ด้าน เอดส์ ออก มา เคล่ือนไหว ต่อสู้ ให้ ได้ มา ซ่ึง สิทธิ 

ใน หลัก ประกัน สุขภาพ ของ คน ทุก คนใน สังคม   หรือ ท่ี เรียก ว่า   บัตร ทอง   

ท่ี ใช้ กัน ทุก วัน น้ี 

 อี หนู จำไม ถาม ต่อ มา เป็น ชุด ว่า  “เราได้ยาแล้ว ทำไมเรายัง

ไม่หยุด ทำไมยังต้องเรียกร้องร่วมกับผู้ป่วยโรคไต หัวใจ มะเร็ง ให้

ได้สิทธิในการเข้าถึงยาและการรักษาอีก ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล

จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนทุกคน ออกมา

เสนอให้รัฐบาลมีนโยบายบำนาญชราภาพเป็นหลักประกันให้กับผู้

สูงอายุทุกคนในประเทศน้ี ออกมาแสดงจุดยืนและข้อเสนอต่อร่าง

กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธ์ุให้ครอบคลุมบริการคนทุก

คนในประเทศไทยบนหลักการคุ้มครองสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษย

ชนโดยเสมอหน้ารวมท้ังเร่ืองกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับ

บริการสาธารณสุขท่ีเป็นกระแสร้อนแรงระหว่างหมอกับเครือข่าย

ประชาชนในตอนน้ีอีกล่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นมีตรงไหน

ท่ีพูดเร่ืองเอดส์เลยน๊ิ....”

  ทำไม เรา ต้อง ยุ่ง กับ หลาย เรื่อง ทั้ง ที่ ไม่ เห็น ผู้ ติด เชื้อ ผู้ ป่วย 

เอดส์ เป็น ตัว เป็น ตน อยู่ ใน ทุก ปัญหา ทั้งหมด ที่ ว่า มา   

  น่ัน สินะ   และ ถ้า หาก ผู้ ติด เช้ือ เข้า ถึง ยา และ การ รักษา แล้ว   แต่ 

พวก เรา ยัง อยู่ ใน สังคม ท่ี เหล่ือม ล้ำ   สังคม ท่ี ไม่ เสมอ ภาค ใน หลาย เร่ือง     

สังคม ท่ี เอา รัด เอา เปรียบ   ละเมิด สิทธิ   เลือก ปฏิบัติ ต่อ ผู้ ติด เช้ือ   ผู้ หญิง   

เกย์   กะเทย   ฯลฯ     เรา จะ น่ิง เฉย ดูดาย โดย ไม่ ออก มา ทำ อะไร เลย หรือ . .  

เอ็นจี โอ นักบริหารกิจกรรม
โครงการ หรือนักเคลื่อนไหวทาง
สังคม
 

  สมัชชา เครือ ข่าย องค์กร พัฒนา เอกชน ด้าน เอดส์   หรือ   สมัช 

ชาก พอ.ปี น้ี   ว่า ด้วย การ ต้ัง คำถาม เร่ือง บทบาท ของ เอ็น จี โอ กับ การ 

เปล่ียนแปลง สังคม   เหตุการณ์ ทางการ เมือง หลัง วิกฤติ ความ รุนแรง 

เดือน พฤษภาคม   เป็น ตัว เร่ง ให้ เอ็น จี โอ ออก มาท บท วน จุดยืน และ ท่าที 

ต่อ สถานการณ์ บ้าน เมือง   เม่ือ เอ็น จี โอก ลุ่ม หน่ึง ออก มา เรียก ร้อง ให้ มี 

คน รับ ผิด ชอบ ต่อ ความ สูญ เสีย ชีวิต ของ ประชาชน และ แก้ ปัญหา ความ 

เดือด ร้อน ของ คน หลาย กลุ่ม ท่ี รวม ตัว ชุมนุม ทางการ เมือง ด้วย หลาย 

เหตุ ปัจจัย   แต่ ก็ จะ มี เอ็น จี โอ อีก กลุ่ม อธิบาย ว่า คน กลุ่ม น้ี เข้า ข้าง กลุ่ม คน 

เส้ือ แดง   เพราะ ถ้า คุณ ไม่ เป็น เหลือง   คุณ ก็ ต้อง เป็น แดง     มี อยู่ แค่ น้ี   จน 

กลาย มา เป็น ข้อ วิพากษ์ วิจารณ์ เอ็น จี โอ ว่า   “ ไม่ เท่า ทัน สถานการณ์   “     
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  หาก เอ็น จี โอ ยัง มี ความ หมาย ของ การ ทำ หน้าท่ี เป็น หน่วย 

สำคัญ ใน การ ตรวจ สอบ นโยบาย ท่ี ส่ง ผลก ระ ทบ ใน ทาง ลบ กับ 

ประชาชน   ออก มา วิพากษ์ วิจารณ์ สังคม ท่ี ยัง มี ความ ไม่ เป็น ธรรม   ไม่ 

เคารพ สิทธิ   สังคม ท่ี ยัง ไม่ เป็น ประชาธิปไตย อย่าง แท้จริง   การ ถาม หา 

จุดยืน   หรือ   การ มี เจตจำนง ทางการ เมือง   เป็น เร่ือง ท่ี คน ท่ี เรียก ตัว เอง 

ว่า เป็น   เอ็น จี โอ   ต้อง คิด และ ทบทวน ตัว เอง อยู่ เสมอ   หาก ไม่ เคย อยู่ ใน 

จินตนาการ ความ คิด   ก็ ยาก ท่ี จะ ยืน หยัด ศรัทธา ใน งาน ท่ี ตัว เอง ทำ อยู่   

 ข้อ เท็จ จริง ข้อ หน่ึง ท่ี เรา ต้อง ยอมรับ ก็ คือ   การ ทำงาน ของ เอ็น จี โอ 

ยัง จำเป็น ต้อง พ่ึงพา เงิน ทุน จาก ภายนอก ประเทศ   เพราะ รัฐ ไทย 

สนับสนุน เม็ด เงิน ให้ เอ็น จี โอ ทำงาน ใน สัดส่วน ท่ี น้อย มาก   ท้ัง ท่ี ผล 

สำเร็จ ของ การ ทำงาน เอดส์ ใน หลายๆ   ด้าน เกิด ข้ึน จาก การ ผลัก ดัน 

ของ เอ็น จี โอ และ ภาค ประชา สังคม   เป็น ประโยค ท่ี คุณ พร้อม บุญ   พา 

นิชภักด์ิ   ใน ฐานะ เอ็น จี โอ ได้ ออก มา แสดง จุดยืน ให้ รัฐ ต้อง สนับสนุน 

เงิน ทุน ให้ เอ็น จี โอ ทำงาน อย่าง จริงๆ   จัง   ๆ  

 อย่างไร ก็ตาม   พันธ กิจ ใน เชิง การ บริหาร จัดการ โครงการ ย่อม 

เป็น ส่ิง ท่ี หลีก เล่ียง ไม่ ได้   การ อาสา สมัคร ตัว เอง เข้า มา ทำงาน เอ็น จี โอ 

อย่าง มือ อาชีพ   ก็ คือ   ต้อง ทำให้ มัน เป็น อาชีพ ท่ี เล้ียง ตัว เอง ได้   มี ความ 

รับ ผิด ชอบ ใน ฐานะ ท่ี มัน เป็น อา ชีพๆ   หน่ึง   และ ทำให้ อาชีพ น้ัน ส่ง ผล 

ต่อ การ เปล่ียนแปลง สังคม ให้ ไป สู่ ส่ิง ท่ี ดี กว่า   

  นิ มิตร์   เทียน อุดม   บอก กับ เอ็น จี โอ เอดส์ ใน งาน สมัช ชาฯ ว่า     

“เราจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมหรือเราจะเป็นนักบริหาร

จัดการโครงการ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องผสมผสาน

จริงๆ เราจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แต่เราต้องเป็นทั้ง 

2อย่าง”

 มี นัย ยะ ว่า วิเคราะห์ ปัญหา ใน กรอบ คิด แบบ ข้ัว ตรง ข้าม     ดี   –   ไม่ ดี     

ฝ่าย ธรรม มะ   –   ฝ่าย อธรรม   แต่ ไม่ เห็น ความ เช่ือม โยง และ ความ ซับ 

ซ้อน ของ ปัญหา ท่ี เกิด ข้ึน   

  ขณะ ที่ เอ็น จี โอ อีก กลุ่ม หนึ่ง ก็ ออก มา ส่ง เสียง ให้ เรา ได้ยิน 

อยู่ เสมอ ว่า     “ องค์กร เรา ไม่ ยุ่ง เกี่ยว กับ การเมือง ”     

  ความ คิด   “ ไม่ ยุ่ง เกี่ยว กับ การเมือง ”   ได้ยิน มา นาน และ น่า 

จะ มา พร้อม กับ การ ก่อ ต้ัง องค์กร ด้วย ซ้ำ ไป   หลาย คน มัก อ้างอิง การ 

ตีความ จาก ระเบียบ ข้อ บังคับ ของ การ จัด ต้ัง องค์กร หรือ การ เป็น มูลนิธิ 

ท่ี ระบุ เง่ือนไข ว่า จะ ต้อง ไม่ ยุ่ง เก่ียว กับ การเมือง     ประเด็น น้ี ถูก จุด ข้ึน มา 

เป็น ระ ยะๆ   ย้อน ไป   4 - 5   ปี ก่อ นท่ี ก พอ.กำหนด ยุทธศาสตร์ งาน ปฏิรูป 

สังคม และ การเมือง   ( ขณะ น้ัน มี เหตุการณ์ ท่ี เครือ ข่าย ผู้ ติด เช้ือ เอช ไอ วี / 

เอดส์   และ เอ็น จี โอ ด้าน เอดส์ ท่ี ทำงาน ด้าน การ เข้า ถึง ยา   ออก มา เรียก 

ร้อง ให้ รัฐบาล ไทย ยุติ การ เจรจา เอฟ ที เอ ระหว่าง ไทย กับ สหรัฐ   และ การ 

เสนอ ให้ รัฐบาล ประกาศ บังคับ ใช้ สิทธิ เหนือ สิทธิ บัตร ยา   หรือ   ประกาศ 

ซี แอล )   จน ทำให้ สมาชิก   กพอ.บาง คน ขอ ถอน ตัว ไม่ เข้า ร่วม ขบ วน กับ 

ก พอ .   เพราะ ไม่ เห็น ด้วย กับ ยุทธศาสตร์ ดัง กล่าว   และ มอง ว่า ขัด กับ 

เจตนารมณ์ ของ องค์กร ท่ี ตัว เอง สังกัด อยู่ 

  ปัจจุบัน จำนวน องค์กร เอ็น จี โอ เอดส์ ใหม่ๆ   เกิด ข้ึน มากมาย   

ทำงาน แตก แขนง เครือ ข่าย เชิง ประเด็น แยก ย่อย ออก ไป ใน หลาย ด้าน   

ส่วน หน่ึง เกิด จาก ปัจจัย การ เข้า ถึง เงิน ทุน สนับสนุน จาก กองทุน โลก 

ให้ กับ ประเทศไทย ต่อ เน่ือง มา เกือบ 7   ปี 

    ด้าน หน่ึง เป็นการ เปิด โอกาส ให้ คน ทำงาน รุ่น ใหม่ เข้า มา สู่ 

แวดวง งาน เอ็น จี โอ อย่าง คึกคัก   อีก ด้าน หน่ึง ก็ เกิด คำถาม ท้าทาย กับ 

คน ทำงาน รุ่น ใหม่   เม่ือ ถาม ถึง จินตนาการ ใน เร่ือง อุดมการณ์ และ จุดยืน 

การ ทำงาน ของ ตัว เอง   น้องๆ   หลาย คน งง และ สงสัย ว่า   “ จุดยืน ”   คือ 

อะไร   บาง คน มอง ว่า งาน ท่ี ตัว เอง ทำ เป็นการ ทำงาน เพ่ือ ช่วย ตอบ โจทย์ 

ตาม ภารกิจ ของ รัฐ   ตอบ โจทย์ โครงการ ท่ี เขียน ไว้ กับ ผู้ ให้ ทุน   

  ขอ ย้ำ ว่าการ สร้าง ความ ร่วม มือ กับ รัฐ ไม่ใช่ เป็น เร่ือง เสีย 

หาย โดย เฉพาะ งาน บริการ ด้าน สาธารณสุข   ถ้า ตอบ ตัว เอง ไม่ ได้ ว่า    

Government   กับ   Non  -   Government   แตก ต่าง กัน อย่างไร   ก็ คง 

ไม่ จำเป็น ท่ี สังคม ไทย ต้อง มี เอ็น จี โอ อีก ต่อ ไป 
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 สมัชชา กพอ.ชาติ ครั้งก่อนกับครั้งนี้ มันต่างกันที่ตรงไหน
เป็นคำถามที่ถามตัวเองชอบให้ตัวเองมึนๆงงๆจะว่าไปแล้วเป็นพื้นที่
ที่จะสร้างพลังหรือเปล่า ก็อาจจะใช่ จะมีคำพูดที่ได้ยินอยู่บ่อยๆ เวลา
เข้ามาร่วมวงของ กพอ. ว่า “กพอ. คือ เรา” หมายถึงว่าพวกเรา 
ทุกคนที่ทำงานด้านเอดส์และเป็นองค์กรเครือข่ายสมาชิก
  ใน แต่ละ คร้ัง ท่ี ได้ เข้า มา ร่วม งาน สมัชชา   ต้อง เรียก ว่า เกือบ จะ 

ประ จำ ปีดิ   เพราะ ก่อน หน้า น้ัน   2   ปี คร้ัง   แต่ . . นับ ต้ังแต่ ท่ี เรา มี การ เลือก 

ต้ัง ประธาน คน ปัจจุบัน น้ี   ทำให้ งาน สมัชชา มี เกือบ จะ ทุก ปี   ใน แต่ละ ปี   

นอกจาก ได้ เห็น คน รุ่น เก่าๆ   ก็ เร่ิม ท่ี จะ มี คน รุ่น ใหม่ๆ   เข้า มา เยอะ มาก 

ข้ึน   ก็ ไม่รู้ ว่า น่ัน เป็น เพราะ ผู้ บริหาร องค์กร เห็น ความ สำคัญ ของ   กพอ .    

มาก ข้ึน หรือ เปล่า   แต่ จะ ว่า ไป แล้ว ก็ คงจะ เป็น พ้ืนท่ี ท่ี ว่า ให้ หรือ ส่ง รุ่น 

น้อง ใหม่ๆ   เข้า มา เรียน รู้ งาน ด้าน เอดส์ ใน ทาง ลัด   ไป เจอ เพ่ือน ต่าง 

องค์กร   ประมาณ น้ัน หรือ เปล่า   

  เห็น บรรยากาศ ของ การ พูด คุย ก็ จะ มี คน ท่ี เรา เรียก ว่า ผู้ แทน   ซ่ึง 

ดู เหมือน จะ พูด แทน เพ่ือน หรือ องค์กร ของ ตัว เอง ไม่ ได้ เพราะ ไม่รู้ ว่า ข้อ 

เสนอ แนะ ของ เรา เอง น้ัน ผู้ บริหาร จะ ยอมรับ ฟัง   จึง ทำให้ ฉัน แปลก ใจ 

อยู่ เหมือน กัน ว่า   คำ ว่า   “ ผู้ แทน ”   ทำ บทบาท หน้าท่ี ได้ แค่ ไหน   เข้าใจ 

เอง ว่า   มี อำนาจ ท่ี ผ่าน การ เห็น ชอบ และ ให้ คุณ ดำเนิน เร่ือง น้ันๆ   แต่ 

ถ้า มี คำ พูด ท่ี ว่า   “ จริงๆ   แล้ว ไม่ ได้ มี อำนาจ อะไร ”   เป็น แค่ ผู้ แทน 

 พร พิศ   ผักไหม 

แอบมองบรรยากาศ
สมัชชากพอ.ชาติ

  ได้ แต่ สงสัย   ท้ัง การ ทำงาน องค์กร   และ   การ 

บริหาร งาน ของ   กพอ .   ท่ี เรา ได้ เลือก ตัวแทน 

เข้าไป เป็น คณะ กรรมการ และ ประธาน น้ัน   ต้อง 

มีหน้า ท่ี ทำ อะไร บ้าง   ซ่ึง เคย ต้ัง คำถาม ก่อน หน้า 

น้ัน   ท่ี ยัง เหมือน กับ ว่า ยัง ไม่ ได้ รับคำ ตอบ   ภาย 

ใต้   คิด ใหม่ ทำ ใหม่   ว่า ด้วย การ เปล่ียนแปลง ทาง 

สังคม   สุขภาพ   และ   การเมือง   คงจะ ไม่ ได้ เป็น 

คำ ท่ี ต้ัง ข้ึน มา เพ่ือ ความ โก้ หรู ดู ดี เท่าน้ัน 

  ภาย ใต้ เป็น องค์กร สมาชิก และ เครือ ข่าย 

ต่างๆ   ก็ คงจะ เห็น ความ สำคัญ ใน การ สร้าง พลัง 

เครือ ข่าย   ไม่ ว่า เครือ แบบ ไหน     เครือ แบบ ชุมชน   

เครือ แบบ ภูมิภาค   หัวใจ ของ การ ทำงาน   หน้าท่ี ของ ผู้ ประสาน เครือ ข่าย 

คือ   ต้อง ให้ ความ สำคัญ องค์กร สมาชิก   ไม่ใช่   หน่วย ประสาน คิด เอง   ส่ัง 

เอง   จัด ระเบียบ   วางแผน เอง หมด 

  ถ้า มี เหตุการณ์ แบบ ท่ี เอ่ย มา ข้าง ต้น   ผล ของ มัน ก็ คือ   ทำให้ 

องค์กร สมาชิก ไม่ ภูมิใจ   ไม่มี ส่วน ร่วม   ประเด็น ของ ตัว เอง ไม่ ได้ เข้าไป 

อยู่ ใน ข่าย   หรือ ถ้า ข่าย ไหน มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย เยอะ ก็ จะ เข้า มา ร่วม ลงแรง 

เยอะ ว่า ง้ัน เถอะ   แบบ ว่า มี ผล ประโยชน์ ร่วม กัน   ถ้า การ จัด ประชุม 

ของ   กพอ .   ทุก คร้ัง   มี แต่ งาน ของ หน่วย ประสาน   ไม่มี งาน ของ องค์กร 

สมาชิก ก็ ไม่ เกิด การ สร้าง สาน งาน ข่าย ให้ เป็น เครือ   จะ ทำ อย่างไร ท่ี จะ 

ให้ เครือ ข่าย อ่ืน รู้สึก ว่า   กพอ .   เป็น พ้ืนท่ี ท่ี เรา มา ร่วม พลัง กัน นะ   มี การ 

ปรับ ทุกข์ ผูก มิตร   และ   เอ้ือ อำนวย ความ สะดวก   พร้อมๆ   ไป กับ การ 

ขับ เคล่ือน   หรือ   การ ติดตาม งาน ท่ี มี ความ ภาค ภูมิใจ ท่ี เข้า มา เป็น เครือ 

ข่าย เดียวกัน 

     เห็น องค์กร เครือ ข่าย ท่ี เป็น องค์กร ให้ ทุน เขา กอด คอ กัน เหนียว 

แน่น   ไม่ ต้อง บอก ช่ือ ทุก คน ก็ คงจะ รู้จัก ดี และ มี องค์กร สมาชิก ภาย ใต้ 

เครือ ข่าย   กพอ .   หลาย เครือ ก็ได้ เข้าไป อยู่   ทำให้ มี เครือ ข่าย ซ้ำ ซ้อน 

ท่ี หลาก หลาย ดี น้ัน อาจ จะ เป็น เพราะ เงิน ทุน ท่ี สนับสนุน ใน การ ทำ 

กิจกรรม หรือ เปล่า   ใน ขณะ ท่ี   กพอ .   เอง ก็ ไม่ ได้ เป็น องค์กร ทุน     กพอ .   
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กีฬาฮาเฮกับเรือบกกระชับพ้ืนท่ีให้กับ•
คนทำงาน

ร่วม ภาย ใต้ เครือ ข่าย ”   เพ่ือ ไม่ ให้ ผู้ บริหาร เข้าใจ ว่า   “ งาน ของ องค์กร ไม่ 

ทำ แต่ ไป ทำงาน ให้ คน อ่ืน ” 

  สุดท้าย เรา ยัง จำเป็น ต้อง ปรับ เปล่ียน การ ทำงาน เชิง โครงสร้าง 

ใน แบบ เดิม ท่ี อาศัย การ ทำงาน แบบ เสีย สละ แบบ อาสา สมัคร เป็น หลัก 

ด้วย   เน่ืองจาก โครงสร้าง ปัจจุบัน มัน ไป ผูก กับ ประธาน มาก เกิน ไป   

ทำให้ ภาระ ประธาน หนัก   และ การ ขับ เคล่ือน งาน ของ   กพอ .   ก็ อาจ 

จะ ข้ึน อยู่ กับ ความ สนใจ / ความ ถนัด ของ ประธาน ด้วย   แต่ หาก มี ทีม 

งาน เต็ม เวลา ช่วย แบ่ง เบา ภาระ   ก็ จะ ช่วย ให้ งาน   ของ   กพอ   ขับ เคล่ือน 

ไป ข้าง หน้า   ใน แบบ ท่ี เป็น   “ งาน หน้า หมู่ ”   ท่ี องค์กร สมาชิก เครือ ข่าย   มี 

ส่วน ได้ ส่วน เสีย   จริงๆ ” 

  ทุก องค์กร เครือ ข่าย ใน ขณะ น้ี   คง ต้องการ   working   net   

มากกว่า   net   working   ม้ัง   จะ เกิด ข้ึน ได้ เม่ือ มัน เกิด การ ร่วม แรง ร่วมใจ 

กัน จริงๆ   ( พร้อม ท้ัง เงิน ด้วย หรือ เปล่า ) 

เป็น อะไร   คิด เร็วๆ   ก็ คงจะ เป็น เครือ ข่าย ของ เครือ ข่าย   แต่ ลักษณะ งาน 

เครือ ข่าย ของ เครือ ข่าย   มัน จะ ต้อง เป็น เร่ือง ใหญ่ๆ   ท่ี ทุก เครือ ข่าย ไม่รู้ 

สึก ถูก แย่ง เวลา   และ ความ สำคัญ   แต่ ได้ ประโยชน์ จาก ส่ิง ท่ี แต่ละ เครือ 

ข่าย ไม่ ได้ ทำ   หรือ ไม่ คิด จะ ทำ   เพราะ มัน นอก ขอบเขต งาน ของ เขา   

  งาน   กพอ .   เป็น งาน ท่ี อยู่ ระหว่าง เครือ ข่าย   เป็น งาน ใน ช่อง ว่าง   

แต่ ต้องหา ให้ เจอ ว่า   จะ เติม อะไร ไป ใน ช่อง ว่าง   เพ่ือ ให้ เป็นการ เช่ือม 

ร้อย ระหว่าง แต่ละ เครือ ข่าย   ไม่ใช่ ไป ถม ให้ เต็ม จน เสีย สภาพ ธรรมชาติ 

ของ แต่ละ เครือ ข่าย ไป   

  ถ้า งาน ของ   กพอ .   คือ งาน จัด ประชุม เอดส์ ภาค ประชาชน   ซ่ึง 

เป็น งาน ใหญ่ ระดับ ชาติ ท่ี ใครๆ   ก็ จัด ไม่ ได้     เรา รวม ถึง ประชาชน ทุก 

คน คงจะ ได้ยิน เสียง   “ คน ทำงาน เอดส์   ภาค ประชาชน ” 

  แต่ ก่อน ท่ี จะ ไป ถึง งาน ตรง น้ัน   จะ ทำ อย่างไร ท่ี จะ ให้ ผู้ แทนท่ี เข้า 

มา รับ ทำงาน   ส่ง ข้อมูล ให้ กับ ท่าน ผู้ บริหาร เข้าใจ ว่า   “ เป็นการ ทำงาน 

ค่ันบรรยากาศการประชุมด้วยการเล่น•
ดนตรีจากมืออาชีพ(แวดวงคนทำงาน)

ปลดปล่อยจินตนาการ ความหวัง และ•
ความฝันกันอย่างเต็มท่ี

หลังเสร็จส้ินกิจกรรมความสนุกก็รวมตัว•
เก็บภาพร่วมกัน

แลกเปล่ียนประสบการณ์การทำงานกัน•
อย่างจริงจัง

นักพัฒนารุ่นเก๋าร่วมแลกเปล่ียน•
ประสบการณ์

เก็บตกสมัชชากพอ.
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 คำ   ผกา 

  แม่ บ้าน ของ ฉัน เป็น กะเหร่ียง มา จาก 

พม่า   มา เมือง ไทย ต้ังแต่ อายุ สิ บก ว่าๆ   ย้าย 

มา หลาย จังหวัด   เจอ เจ้า นาย มา แล้ว น่า จะ ทุก 

ประเภท   เคย อยู่ ร้าน อาหาร   เคย อยู่ ส ปา   เด๋ียว 

น้ี อายุ สาม สิบ ปลายๆ   เธอ อยู่ เมือง ไทย นาน 

พอท่ี จะ พูด ภาษา ไทย ได้ ค่อน ข้าง ชัด   ซึมซับ 

วัฒนธรรม มา หลาย แบบ จาก หลาย บ้าน   อ่าน 

เขียน ภาษา ไทย ได้ เล็ก น้อย   ฉลาด   มี ไหว พริบ   

เรียน รู้ เร็ว 

  ทำงาน กัน มา หลาย ปี   พัก หลังๆ   

ศักยภาพ ใน การ ทำงาน เร่ิม ตก   บาง วัน หู   ตา   

บวม มา ทำงาน   สอบถาม ได้ ความ ว่า ทะเลาะ 

กับ สามี   ดวงตา ท่ี เคย ร่าเริง แจ่มใส ก็ เศร้า 

หมอง ไป ที ละ น้อย   ฉัน เคย เห็น สามี ของ เธอ 

บ้าง   เป็น หนุ่ม พม่า   เหมือน กัน   หน้าตา หล่อ 

เหลา   ดู เผินๆ   แทบ จะ ไม่รู้ ว่า เป็น แรงงาน ต่าง 

ชาติ   ลูกชาย วัย ส่ี ขวบ ของ เธอ ถอด เค้า ความ 

หล่อ ของ พ่อ มา เต็มๆ 

  วัน หน่ึง เธอ บอก ว่า เลิก กับ สามี แล้ว   

เพราะ เขา กิน เหล้า   ตบ ตี ลูก เมีย   ฉัน กับ เพ่ือน 

ช่วย กัน หา หอพัก ใหม่ ให้ เธอ อยู่   กำชับ ว่า อย่า 

ให้ สามี รู้ เป็น อัน ขาด ว่า ตอน น้ี อยู่ ท่ีไหน   ไม่ 

อย่าง น้ัน คง ตาม รังควาน กัน ไม่มี ท่ี ส้ิน สุด   ทว่า 

อีก ไม่ ช้า นาน   เรา ก็ เห็น สามี มา ค้าง กับ เธอ ท่ี 

หอพัก ใหม่ เป็น ระยะ   –   ใครๆ   เขา ก็ เตือน ว่า   

เร่ือง ของ ผัว เมีย อย่า ไป ยุ่ง   วัน ไหน เขา คืนดี กัน 

เรา ก็ ไร้ ความ หมาย   –   สอบถาม เธอ   “ ไหน ว่า 

เลิก ”   คำ ตอบ คือ   แวว ตา เขินๆ   “ สงสาร ลูก   

เค้า ก็ ถาม หา พ่อ ทุก วัน   บาง วัน หนู ทำงาน เลิก 

ค่ำ   ไม่มี ใคร ไป รับ ลูก ก็ ต้อง ให้ พ่อ เค้า ไป รับ ลูก   

 ดู ลูก ให้ อยู่ดี ”   –   จบ ข่าว 

ญ ผู้หญิงอดทน

ปูเสื่อคุย
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ตนเอง ว่า   “ เออ   มึง ไม่มี ลูก   มึง ไม่รู้ หรอก ว่า   ความ รัก ของ แม่ เป็น ยัง ไง ”  

  ผู้ หญิง ท่ี อยู่ ใน สถานะ แบบ แม่ บ้าน ของ ฉัน ถูก กดข่ี หลาย ช้ัน 

เหลือ เกิน   ท้ัง แบก รับ บทบาท ของ ความ เป็น เมีย   ความ เป็น แม่   ท้ัง อยู่ 

ใน ฐานะ ของ คน ชาย ขอบ ผู้ มี สิทธิ ใน ฐานะ ของ พลเมือง อย่าง จำกัด จำ 

เข่ีย โทษ ฐาน เป็น เพียง ผู้ อาศัย     ท้ัง ยัง ถูก ครอบงำ จาก วัฒนธรรม ชนช้ัน 

กลาง ผ่าน ดราม่า ละคร น้ำ เน่า หลัง ข่าว ว่า ด้วย ความ รัก   ความ อบอุ่น 

ของ พ่อ   แม่   ลูก   วิธี การ พะเน้าพะนอ ลูก   คะๆ   ขาๆ   ขอโทษ ค่ะ ลูก   

เพราะ หาก แม่ บ้าน ของ ฉัน มี วิญญาณ ของ ผู้ ใช้ แรงงาน หลง เหลือ ติดตัว 

เธอ อยู่ สัก นิด   คง ได้ ออกแรง ฟาด กะโหลก ลูก ไป สัก ที สอง ที เวลา งอแง   

มิใช่ ทำตัว เป็น แม่ ท่ี ต้อง   “ เข้าใจ ”   และ   ไม่ ใช้ ความ รุนแรง ต่อ เด็ก หรือ 

ลูก อย่าง ท่ี เป็น อยู่   

  ฉัน ไม่มี   wisdom   ใดๆ   จะ ให้ แก่ เธอ     ได้ แต่ บอก ว่า   มี แต่ 

ความ กล้า หาญ เท่าน้ัน ท่ี จะ พา เธอ ออก จาก ขุมนรก น้ี ได้     ท้าย ที่สุด 

สิ่ง ที่ พันธนาการ ผู้ หญิง ได้   รวม กับ สารพัด การ กดขี่ ที่ พวก เธอ ต้อง 

ประสบ   คือ ความ กลัว ที่ หยั่ง ราก ลง ไป ภาย ใต้ จิตสำนึก   ความ กลัว 

ว่า ลูก จะ ขาด พ่อ   ความ กลัว ท่ี ว่า ลำพัง ตนเอง คน เดียว จะ ไม่ สามารถ 

นำพา ครอบครัว ให้ อยู่ รอด ปลอดภัย ได้   ความ กลัว ท่ี จะ หนี ออก มา แล้ว 

ท้าย ท่ีสุด หนี ไป ไม่ พ้น   กลัว การ ถูก รังควาน   กลัว ว่า ผู้ หญิง อยู่ ลำพัง คน 

เดียว กับ ลูก เล็ก อาจ จะ ไม่ ปลอดภัย     

  บอก เธอ ต่อว่า ทุก การ เปล่ียน ผ่าน มี อุปสรรค   มี ความ เจ็บ ปวด   

มี ความ ยาก ลำบาก   เธอ อาจ ต้อง จัดสรร เวลา ใหม่ เพ่ือ จะ ทำงาน และ 

เล้ียง ลูก ไป ด้วย   เธอ ต้อง ปลูก ฝัง วินัย อย่าง ใหม่ ให้ ลูก เพ่ือ ไม่ ให้ เขา เป็น 

ภาระ ต่อ การ ทำ มา หากิน ของ เธอ มาก เกิน ไป   เธอ อาจ มี ราย จ่าย มาก ข้ึน 

ด้วย ราย ได้ท่ี น้อย ลง   แต่ ท้ังหมด น้ัน คือ การ ปรับ ตัว   คือ ความ กล้า ท่ี จะ 

เผชิญ กับ ความ ขลุกขลัก ใน การ เร่ิม ต้น ชีวิต ใหม่     

  ถาม ต่อว่า การ ดันทุรัง อยู่ กับ สามี   ไม่ ได้ แปล ว่า เขา ให้ เงิน เธอ 

ใช้   หรือ ช่วย แบ่ง เบา ภาระ ค่า ใช้ จ่าย ใดๆ   ใน บ้าน ท่ี เธอ รับ ผิด ชอบ อยู่   

–   ทว่า   ความ เคยชิน   และ ความ กลัว ท่ี จะ เร่ิม ต้น ชีวิต ใหม่ เท่าน้ัน ท่ี ฉุด 

ร้ัง เธอ เอา ไว้ 

  “ มี ทางออก เดียว เท่าน้ัน แหละ พ่ี ท่ี หนู จะ หลุด พ้น ได้ คือ ผัว หนู 

ต้อง มี เมีย ใหม่ ” 

  คำ ตอบ ของ เธอ ปิด ประตู ความ หวัง ของ ฉัน ท่ี มี ต่อ อิสรภาพ ของ 

เธอ โดย ส้ิน เชิง   ท้าย ท่ีสุด   ความ กลัว ยัง พันธนาการ ผู้ หญิง มิ ให้ ด้ินรน   มิ 

ให้ ต่อสู้   และ มี ชีวิต อยู่ อย่าง ผู้ รอ การ   “ กระทำ ”   จาก ผู้ชาย   เพราะ แม้แต่ 

อิสรภาพ ของ เธอ เอง   เธอ ยัง รอ ให้   “ เขา ”   เป็น ฝ่าย หยิบ ย่ืน ให้ 

  มัน เหมือน ฉาก หนัง ท่ี ถูก   replay   คร้ัง แล้ว คร้ัง เล่า   สำหรับ 

ภาพ เธอ เดิน มา ทำงาน ตอน เช้า ด้วย หู ตา ท่ี บวม เป่ง และ รอย ฟกช้ำ ตาม 

ร่างกาย      

  ไม่ ช้า นาน   เธอ ก็ ย้าย กลับ ไป อยู่ กับ สามี ดัง เดิม     และ ไม่ ช้า นาน 

อีก เช่น กัน ท่ี เร่ือง ราว เก่าๆ   ก็ กลับ คืน มา   หู   ตา   ช้ำ บวม   ซึม เศร้า   ใจลอย   

ทำ งาน หลงๆ   ลืมๆ   ท้ัง ยัง ต้อง ขาย ของ ตอน เย็น เพ่ือ เพ่ิม ราย ได้     ขณะ 

เดียวกัน ก็ ขาด งาน บ่อย   มา ทำงาน สาย   อด รน ทน ไม่ ได้   ฉัน จึง ถาม ว่า   

 “ ตกลง จะ เอา ยัง ไง  ”   เธอ น่ิงๆ   อ้ึงๆ   ก่อน จะ ตอบ ว่า   “ เครียด ไป หมด   

คิด อะไร ไม่ ออก   ไม่ อยาก ทำงาน ” 

  เหตุ ใหญ่ ใจความ มา จาก การ ทะเลาะ ตบ ตี กับ สามี ไม่ เว้น 

 แต่ละ วัน   ขณะ เดียวกัน ก็ ไม่มี ทางออก 

  อัน ที่ จริง ทางออก ของ ปัญหา ง่าย นิด เดียว คือ   “ เลิก ”   และ 

สิ่ง ที่ คน โสด อย่าง ฉัน ไม่มี วัน เข้าใจ ได้ ว่า   ถ้า ชีวิต คู่ มัน ทุกข์ นัก เหต ุ

ใด จึง ยัง กักขัง ตนเอง อยู่ ใน นั้น 

 

 ฉัน ลอง สมมุติ ตัว เอง ให้ อยู่ ใน สถานการณ์ ของ แม่ บ้าน   ใน ฐานะ 

ท่ี เป็น แรงงาน ข้าม ชาติ   ราย ได้ น้อย นิด   ไม่ สามารถ เดิน ทาง ไป ไหน ต่อ 

ไหน ได้ ตามใจ ชอบ ด้วย เง่ือนไข ของ การ ลง ทะเบียน แรงงาน ต่างด้าว   

ไม่มี ใบ ขับข่ี   ความ ม่ันคง ใน ชีวิต ของ พวก เธอ ช่าง น้อย นิด   หาก เธอ 

เลิก กับ สามี   น่ัน หมาย ถึง การ ต้อง มี เงิน หน่ึง ก้อน สำหรับ ไป วาง มัดจำ 

ค่า หอพัก แห่ง ใหม่   จ่าย ค่า เช่า ห้อง ล่วง หน้า อย่าง น้อย สาม เดือน   และ 

ต้องหา ท่ีพัก ให้ ไม่ ไกล จาก บ้าน นายจ้าง   เพราะ หาก ท่ี อยู่ ไม่ ตรง กับ ท่ี ท่ี 

แจ้ง ลง ทะเบียน ทำงาน ไว้ แต่ แรก หาก โดน จับ ข้ึน มา ก็ อาจ ถูก ปรับ หรือ 

ติด คุก ได้ เลย 

  เม่ือ มี ราย ได้ ไม่ มาก   ก็ ต้อง ทำงาน ทุก วัน   ท้ัง ยัง ต้อง ทำงาน ทุก 

วัน   ไหน จะ เล้ียง ลูก   หา ข้าว หา ปลา   ไป ส่ง ท่ี โรงเรียน   ไป รับ กลับ จาก 

โรงเรียน     ดูแล เร่ือง ทำการ บ้าน   ทำงาน บ้าน บ้าน นายจ้าง เต็ม เวลา 

แล้ว   ยัง ต้อง กลับ ไป ทำงาน บ้าน ตนเอง   รับ ใช้ ลูก และ สามี 

  อด ถาม ตนเอง ไม่ ได้ ว่า คน เรา อะไร มัน จะ ถูก กดข่ี ได้ หลาย ทอด 

หลาย ตลบ ขนาด น้ี 

  วัน เสาร์ หรือ อาทิตย์   เธอ เคย พา ลูก มา ทำงาน ด้วย   เธอ พูด กับ 

ลูก อย่าง ไพเราะ   ลูก คะ   ลูก ขา   ลูก อย่า ด้ือ นะ ครับ   แม่ ทำงาน นะ   อย่า 

ซน   โอ๋ๆ   แม่ ขอโทษ   ลูก อยาก ได้ อะไร   รอ เด๋ียว นะ   เด๋ียว แม่ ทำงาน 

เสร็จ แล้ว จะ ซ้ือ ให้     . . . 

  ฉัน ฟัง แล้ว งง   ตกลง ว่า เธอ เป็น แม่ ของ ลูก หรือ เป็น ทาส รับ ใช้ 

ของ ลูก กัน แน่   ส่วน ลูก ส่ี ขวบ น้ัน ก็ ปฏิบัติ ตน สม กับ เป็น นาย ทาส ของ 

แม่   ด้ิน เร่า   ร้องไห้   โวยวาย   เรียก ร้อง   หรือ ไม่ ก็ อ้อนวอน ด้วย น้ำ เสียง 

ชวน ใจอ่อน   “ แม่ ค้า บบบบบบบบ     ลูก หิว   แม่ ค้า บ   ลูก ร้อน   แม่ ค้า บ   ลูก 

เบ่ือ   แม่ ค้า บบ   เม่ือ ไหร่ จะ ได้ กลับ บ้าน   แม่ ค้า บ   อยาก ได้ ปืน ของ เล่น ”  

 ฉัน คง เป็น ผู้ใหญ่ ใจร้าย ท่ี นึก โกรธ เด็ก   ท้ัง โกรธ แม่ บ้าน ผู้ น่า 

สงสาร ของ ตนเอง ท่ี ได้ แต่ รับคำ   “ ค้า บ ลูก   ค้า บ ลูก ”   พยายาม เตือน สติ 
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หยิบมาคุย
 นิ วัตร   สุวรรณ พัฒนา 

สิทธิทางเพศ   กับหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ
           (ตอนจบ)

สิทธิทางเพศ

หน้าที่

ความรับผิดชอบ



19 

  ผม อยาก เร่ิม ต้น ตอน น้ี ด้วย การ เชิญ ชวน ทุก คน ทำ แบบ สำรวจ 

ประสบการณ์ ใน เร่ือง วิถี ชีวิต ท่ี เก่ียวข้อง กับ เร่ือง เพศ ของ ตัว เอง   5   ข้อ   

โดย เลือก ทำ เคร่ืองหมาย ลง ไป ใน ช่อง ท่ี คุณ คิด ว่า ใน ชีวิต ท่ี ผ่าน มา ของ 

คุณ   เคย   “ มี ”   หรือ   “ ไม่มี ”   ประสบการณ์ ใน เร่ือง เหล่า น้ี 

 

  ระหว่าง ทบทวน ชีวิต ตัว เอง   ลอง พิจารณา ด้วย ว่า ประสบการณ์ 

ท่ี ผ่าน มา ใน เร่ือง แต่ละ เร่ือง น้ัน   มี ความ เข้ม ข้น มาก น้อย เพียง ใด    

หรือ ว่า   คุณ ทำ เร่ือง เหล่า น้ี ได้ ท้ัง   100   เปอร์เซ็นต์ เลย โดย ไม่ ต้อง มี 

เง่ือน ไข ใดๆ 

  ท้ัง   5   ข้อ น้ี เป็น แบบ ฝึกหัด ให้ เรา ได้ พิจารณา ทบทวน ตัว เรา 

และ การ ดำเนิน วิถี ชีวิต ทาง เพศ ของ เรา ว่า   

  เรา ได้ เคย มี / ใช้ สิทธิ ที่ จะ จัดการ เรื่อง ความ สัมพันธ์ ทาง เพศ 

ของ ตัว เอง   ใน การ เลือก ท่ี จะ มี / ไม่มี คู่   และ กำหนด ว่า เรา จะ มี คู่ อยู่ ใน 

ความ สัมพันธ์ รูป แบบ ใด   เช่น   จะ แต่งงาน / ไม่ แต่งงาน หรือ ไม่     

  เรา ได้ เคย มี / ใช้ สิทธิ ใน การ แสดงออก และ แสวงหา ชีวิต ทาง 

เพศ ที่ มี ความ สุข   ความ พึง พอใจ และ ความ ปลอดภัย สำหรับ ตัว เอง   

ใน การ รู้จัก และ กำหนด คุณค่า บน เน้ือ ตัว ร่างกาย ของ ตัว เอง   แสวงหา 

และ ได้ รับ ความ สุข ตาม ความ ต้องการ ของ ตัว เอง   มี เสรีภาพ ท่ี จะ เลือก 

ว่า   จะ มี ความ สัมพันธ์ ทาง เพศ กับ ใคร   ท่ีไหน   ใน รูป แบบ ใด   รวม ท้ัง 

การ ปฏิเสธ / ยุติ ความ สัมพันธ์ ทาง เพศ ใน ทุก รูป แบบ และ ระยะ เวลา  

หรือ ไม่   

  เรา ได้ เคย มี / ใช้ สิทธิ กำหนด ให้ คู่ ของ เรา ร่วม รับ ผิด ชอบ กับ 

ผล ที่ เกิด ขึ้น ตาม มา จาก เรื่อง เพศ ที่ เกิด ขึ้น กับ เรา   ท้ัง เร่ือง ท้อง / แท้ง   

การ คุม กำเนิด   โรค ติดต่อ ทาง เพศ สัมพันธ์   และ เอช ไอ วี   หรือ ไม่ 

  เรา ได้ เคย มี / ใช้ สิทธิ ใน การ ได้ รับ การ ปกป้อง คุ้มครอง จาก 

อันตราย ใน เรื่อง เพศ ทั้ง ทาง ร่างกาย และ จิตใจ   จาก ความ รุนแรง   

การ ถูก แบ่ง แยก   กีดกัน   จับกุม   คุม ขัง   หรือ ไม่ 

  เรา ได้ เคย มี / ใช้ สิทธิ ใน การ เข้า ถึง และ ได้ รับ การ ดูแล เรื่อง 

สุขภาพ ทาง เพศ และ อนามัย เจริญ พันธุ์ ทั้ง ด้าน ร่างกาย และ จิตใจ 

ตาม มาตรฐาน สูงสุด ที่ มี อยู่   ท้ัง เร่ือง ข้อมูล   ข่าวสาร   บริการ   วัสดุ   

อุปกรณ์ ต่างๆ   ท่ี เข้า ถึง ได้ ทุก คน   โดย ปราศจาก การ แบ่ง แยก   กีดกัน   

เลือก ปฏิบัติ   หรือ ไม่ 

 

  คำ ตอบ สำหรับ ผม ท่ี ทำ ไว้ คือ   ผม เอง ยัง ไม่ สามารถ ดูแล และ 

รักษา สิทธิ ทาง เพศ ของ ตนเอง ท้ัง   5   ข้อ น้ี ได้ เลย   น่ี ยัง ไม่ นับ รวม ว่า ตัว 

เอง ก็ เคย ไป ละเมิด สิทธิ ของ คู่   และ ของ ผู้ อ่ืน เข้าไป ด้วย   

  ประสบการณ์   5   ด้าน ข้าง ต้น น้ัน   เป็น ส่วน ท่ี ปรับ มา จาก การ 

อ่าน บทความ เร่ือง   “ ( มุม มอง ) ต่อ จริยธรรม ทาง เพศ เร่ือง สิทธิ และ 

ความ รับ ผิด ชอบ ”   ท่ี ผม เขียน เกร่ิน ไว้ ใน ตอน ท่ี แล้ว   ซ่ึง ทำให้ ผม มอง 

ว่า เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ เป็น เร่ือง ของ เรา ทุก คน   ทำให้ เรา   สังคม   และ รัฐ   

มีหน้า ท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ ดูแล ให้ ทุก คน ได้ รับ สิทธิ โดย เสมอ 

ภาค เท่า เทียม กัน   โดย ไม่ ได้ ถือ เอา เป็น หน้าท่ี ของ ใคร คน ใด คน หน่ึง   

  ผม ถาม ตัว เอง ว่า   ทำไม การ พูด ถึง เร่ือง สิทธิ กับ หน้าท่ี   และ 

เสรีภาพ กับ ความ รับ ผิด ชอบ   โดย เฉพาะ ใน ส่วน ของ หลัก การ ต่างๆ   

จึง ดู น่า เบ่ือ   เข้าใจ ยาก และ ไม่ น่า สนใจ   อาจ เป็น เพราะ   มุม หนึ่ง   เรา 

ไม่ เคย ใคร่ครวญ ว่า ตัว เรา เอง ก็ มี ส่วน ได้ ส่วน เสีย กับ เร่ือง เหล่า น้ี   และ 

อาจ ลืม หน่ึง ไป ว่า เร่ือง เพศ ก็ เป็น เร่ือง หน่ึง ใน ชีวิต ของ เรา 

  มุม หนึ่ง   เรา มี ทัศนคติ ท่ี มอง ว่า   คน กลุ่ม หน่ึง ท่ี เรียก ร้อง สิทธิ 

ทาง เพศ   เป็นการ เรียก ร้อง ให้ กับ ตัว เอง   ท้ังๆ   ท่ี คน กลุ่ม น้ี ไม่ เคย มี ความ 

รับ ผิด ชอบ   เช่น ใน เร่ือง เอช ไอ วี   เรา มัก จะ มอง แบบ เผินๆ   ว่า   คน ท่ี มี 

เอช ไอ วี เป็น คน ท่ี ไม่ รับ ผิด ชอบ ต่อ ตนเอง และ สังคม   เป็น คน ท่ี ไม่ ดี   มี 

พฤติกรรม ทาง เพศ ท่ี ไม่ ดี 

มีไม่มี1.คุณได้เลือกว่าจะอยู่เป็นโสดหรือจะมีคู่จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานด้วยความยินยอมพร้อมใจของตนเอง

มีไม่มี2.คุณได้เลือกว่าจะมีและใช้ชีวิตทางเพศหรือจะเลิกกับใครเม่ือใดตามความสุขความต้องการของตนเอง

มีไม่มี3.คู่ของคุณได้ร่วมกันรับผิดชอบดูแลเร่ืองการท้อง/แท้งคุมกำเนิดป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มีไม่มี4.คุณได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงเกินทางเพศข่มขืนรวมท้ังการข่มขืนทางเพศในครอบครัวด้วย

มีไม่มี5.คุณเข้าถึงและได้รับบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุโดยไม่เคยถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ 
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  การ ออก มาร ณรงค์ เรียก ร้อง สิทธิ ทาง เพศ ของ   กพอ .   และ 

สมาชิก   จึง ไม่ ได้ เรียก ร้อง เฉพาะ ใน การ ทำงาน ด้าน เอดส์   แต่ เป็นการ 

เรียก ร้อง ให้ มี การ เปล่ียนแปลง ทาง สังคม ใน เร่ือง น้ี   บน พ้ืน ฐาน ว่า   สิทธิ 

ทาง เพศ   เป็น สิทธิ ข้ัน พ้ืน ฐาน หน่ึง ของ สิทธิ มนุษย ชน   

  ให้ ทุก คน มี และ ยึด หลัก การ เร่ือง   เคารพ   ใน เร่ือง สิทธิ   เสรีภาพ   

และ ความ เสมอ ภาค   เท่า เทียม   ของ ตนเอง และ ผู้ อ่ืน   เข้าใจ   ท่ี เป็นการ 

ยอมรับ   นับถือ ใน ความ เหมือน และ ความ แตก ต่าง หลาก หลาย ของ 

ตนเอง และ ผู้ อ่ืน   มี หลัก แห่ง ความ ปลอดภัย   ใน การ ดำรง ชีวิต อย่าง มี 

อิสระ   ยินยอม   พร้อมใจ   ปราศจาก ความ รุนแรง และ การ เลือก ปฏิบัติ   

และ เป็นสุข   พร้อม ใน การ ใช้ ชีวิต ท่ี มี สิทธิ และ หน้าท่ี   กับ เสรีภาพ และ 

ความ รับ ผิด ชอบ ของ ตนเอง และ ผู้ อ่ืน 

  การ รณรงค์ เรียก ร้อง สิทธิ ทาง เพศ จึง ทำให้ กับ ทุก คน โดย ไม่มี 

การ เลือก ปฏิบัติ   เรา ไม่ ได้ ทำ หรือ เรียก ร้อง ให้ กับ ตัว เรา เอง เท่าน้ัน   แต่ 

เรา กำลัง ขับ เคล่ือน สังคม ให้ เกิด ความ เปล่ียนแปลง ไป สู่ สังคม ท่ี มี การ 

เคารพ สิทธิ   มี ความ เสมอ ภาค   เท่า เทียม   เป็น สังคม ท่ี มี จริยธรรม   ท่ี 

ไม่ใช่ การ แบ่ง แยก ตัดสิน คน ว่า เป็น   คน ดี หรือ ไม่ ดี   แต่ เป็น จริยธรรม 

ทาง เพศ ท่ี ไม่มี ความ เหล่ือม ล้ำ ทาง เพศ และ ความ เป็น มนุษย์ 

 เรามีความท้าทายสำคัญ 2 เร่ือง ในการขับเคล่ือนสังคม

ร่วมกันคือ

  เรื่อง แรก   การ ขยาย มุม มอง เร่ือง น้ี ออก ไป ให้ กว้าง ข้ึน   เพ่ือ 

ดู ส่วน ของ กฎหมาย หรือ ชุด กฎหมาย ท่ี เป็น หรือ อาจ เป็น อุปสรรค ขัด 

ขวาง สิทธิ และ เสรีภาพ ทาง เพศ   เพ่ือ ขจัด / ปรับ เปล่ียน กฎหมาย เหล่า 

น้ัน ออก ไป   อัน จะ ช่วย ทำให้ มนุษย์ มี ศักยภาพ ใน การ ตัดสิน ใจ อย่าง 

อิสระ   และ มี ความ รับ ผิด ชอบ ต่อ เร่ือง ต่างๆ   ท่ี เป็น เร่ือง สุขภาพ ทาง 

เพศ และ เร่ือง ทาง เพศ ของ ตนเอง ได้ 

  เรื่อง ที่ สอง   การ เปล่ียนแปลง ทัศนคติ   ความ เช่ือ   และ การ 

ดำเนิน ชีวิต ของ เรา ท่ี สัมพันธ์ เก่ียวข้อง กับ เร่ือง ความ สัมพันธ์ ทาง เพศ   

ความ เป็น เพศ   ( gender )   และ การ ดำเนิน วิถี ชีวิต ทาง เพศ   ( sexuality )   

 เพ่ือ ร่วม กัน รณรงค์ ขับ เคล่ือน ทาง สังคม   ให้ มี มุม มอง และ ความ เข้าใจ 

ท่ี ดี ต่อ เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ 

  กพอ.กำลัง เตรียม ตัว เปิด ช่อง ทางการ ระดม ความ ร่วม มือ เร่ือง 

การ ขับ เคล่ือน ร่าง   พ.ร.บ.คุ้มครอง สิทธิ ทาง เพศ และ อนามัย เจริญ พันธ์ุ 

อยู่   เชิญ ทุก ท่าน เฝ้า ระวัง   และ มี ส่วน ร่วม ใน การ รณรงค์ ขับ เคล่ือน ทาง 

สังคม ให้ เกิด ความ เปล่ียนแปลง ร่วม กัน เร็วๆ   น้ี  

  มุม หนึ่ง   เรา มัก มี มุม มอง แบบ เหมา รวม ว่า   ผู้ ท่ี มี เอช ไอ วี   คน 

ท่ี ให้ บริการ ทาง เพศ   ชาย ท่ี มี เพศ สัมพันธ์ กับ เพศ เดียวกัน   คน ท่ี ใช้ ยา 

เสพ ติด   และ วัย รุ่น หญิง ท่ี ต้ัง ท้อง   เป็น คน ท่ี มี พฤติกรรม ไม่ ดี   เช่น เดียว 

กับ วิธี มอง ท่ี ว่า   “ คนจน เป็น คน ข้ี เกียจ   ต้อง ขยัน จึง จะ เป็น คน ร่ำรวย ”   

เหมือน กับ คำ รณรงค์ ท่ี ติด หู เรา มา ต้ังแต่ เด็ก ว่า   “ ไม่มี ความ ยากจน ใน 

หมู่ คน ขยัน ”   

  เรา จึง ไม่ ได้ มอง อย่าง แยกแยะ ลง ไป ว่า   คนใน สังคม มี ความ 

แตก ต่าง หลาก หลาย   มี ตัว ตน หลายๆ   ตัว ตน ซ้อนๆ   กัน อยู่   และ มี การ 

ดำเนิน ชีวิต ท่ี แตก ต่าง กัน ไป   วิธี คิด   วิธี มอง แบบ น้ี   มัก โน้น นำ เรา ไป สู่ 

ข้อ ด่วน สรุป ว่า   คน เหล่า น้ี จึง ไม่ ควร เรียก ร้อง สิทธิ   และ ใน ทาง ตรง กัน 

ข้าม   กลับ ต้อง เรียก ร้อง ให้ พวก เขา รับ ผิด ชอบ กัน มากๆ   ใช่ หรือ ไม่ 

  เพราะ มี เรา บาง คน คิด ว่า   คน เหล่า น้ี ไม่ ควร ออก มา เรียก ร้อง 

สิทธิ และ เสรีภาพ   เพราะ ท่ี ผ่าน มา คน เหล่า น้ี มี และ ได้ รับ เสรีภาพ ทาง 

เพศ มาก เกิน ไป จน ขาด ความ รับ ผิด ชอบ   จึง ควร ถูก ลงโทษ และ ตำหนิ 

อย่าง รุนแรง ท้ัง ทาง กฎหมาย และ ศีล ธรรม   แต่ ผม ก็ อยาก ชวน ให้ ลอง 

มอง ใหม่ ว่า   การ เรียก ร้อง ให้ มี สิทธิ และ เสรีภาพ ทาง เพศ   ไม่ ได้ 

เท่ากับ การ เรียก ร้อง ให้ คน ไม่มี ความ รับ ผิด ชอบ ทาง เพศ 

  ถ้า เรา ลอง ย้อน สำรวจ ตนเอง และ มอง คำ อธิบาย เร่ือง สิทธิ ทาง 

เพศ   5   มิติ ข้าง ต้น   จะ เห็น ว่า   เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ เป็น เร่ือง ของ ทุก คน   

การ รณรงค์ เรียก ร้อง เร่ือง สิทธิ ทาง เพศ จึง เป็นการ เรียก ร้อง ให้ มี การ 

ปกป้อง   คุ้มครอง ทุก คน   โดย ไม่ เลือก ปฏิบัติ   แบ่ง แยก หรือ กีดกัน   อัน 

เน่ือง มา จาก เห ตุ ใดๆ   

  ความ ต่าง ท่ี มี อยู่ น้ัน อยู่ ตรง ท่ี ว่า   แต่ละ คน มี ปัญหา และ ได้ รับ 

ผลก ระ ทบ ไม่ เท่า กัน   เรา มี คน ด้อย โอกาส   ขาด ทาง เลือก   รวม ท้ัง ถูก 

ละเมิด สิทธิ แตก ต่าง กัน ออก ไป   การ ปกป้อง คุ้มครอง   ให้ ความ ช่วย 

เหลือ   เก้ือกูล   จึง ต้อง ให้ ความ ละเอียด อ่อน กับ ความ ต่าง ตรง น้ี   

  การ เรียก ร้อง ความ เท่า เทียม กัน ใน เรื่อง สิทธิ และ ความ รับ 

ผิด ชอบ ทาง เพศ ระหว่าง คู่   จำเป็น ต้อง คำนึง ถึง ข้อ เท็จ จริง เรื่อง 

ความ แตก ต่าง ทาง อำนาจ ใน การ จัดการ ความ สัมพันธ์ ระหว่าง เพศ   

 ท่ี ส่ง ผล ให้ ผู้ หญิง และ เพศ ต่างๆ   ท่ี เป็น รอง   ไม่ สามารถ มี ความ สุข 

และ พึง พอใจ ใน เพศ วิถี ของ ตนเอง ได้   รวม ท้ัง ไม่ สามารถ ป้องกัน 

ตนเอง จาก อันตราย และ ความ รุนแรง ทาง เพศ ได้   ดัง น้ัน การ เรียก ร้อง 

หน้าท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ก็ ต้อง คำนึง ถึง ความ ต่าง ทำนอง น้ี ด้วย 

 เช่น กัน 
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 สุทธิ ดา   มะลิ แก้ว 

 อาจมีคนไม่สบายใจเมื่อเห็นชื่อบทความนี้ใช้คำว่า “กะเทย
แปลงเพศ” แทนที่จะหาคำที่กลุ่มคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด
กับตัวเองมากที่สุดอาจได้บัญญัติคำที่ใช้สำหรับตัวเองไว้แล้วเช่น
หญิงข้ามเพศ หรือ สาวประเภทสอง หรืออื่นๆ แทนการใช้คำนี้
เวลาที่กล่าวถึงกลุ่มtranssexualหรือtransgenderในที่นี้จึง
ขอออกตัวก่อนเล็กน้อยว่า แม้จะเลือกใช้คำทางเลือกที่ว่าเหล่านี้
แล้วก็อาจจะไม่เป็นการยอมรับกันทั้งหมดโดยกลุ่มคนเหล่านั้นเอง

เมื่อ “กะเทยแปลงเพศ”   
ขอเป็น“หญิง”ตามกฎหมาย

หรือบางครั้งอาจไม่เป็นที่เข้าใจเป็นการทั่วไปต่างจากคำว่า“กะเทย
”ที่เป็นคำดั้งเดิมแม้ปัจจุบันจะมีการจำแนกคนกลุ่มนี้ออกเป็นหลาย
ประเภทแล้วก็ตาม  นอกจากนั้นหลายคนก็ยืนยันว่า ยินดีที่จะถูก
เรียกว่า“กะเทย”

  อย่างไร ก็ตาม   เร่ือง คำ เรียก ไม่ใช่ ประเด็น หลัก ท่ี จะ พูด ถึง ใน ท่ี น้ี   

ประเด็น หลัก ท่ี จะ พูด ถึง ก็ คือ   ขณะ น้ี กลุ่ม น้ี ท่ี กำลัง มี ประเด็น เรียก ร้อง 

นอกกระแส
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เกิด ข้ึน มา สัก ระยะ หน่ึง แล้ว ว่า   คน ท่ี เกิด มา พร้อม กับ การ มี อวัยวะ เพศ 

ชาย แต่ มี จิตใจ และ การ ใช้ ชีวิต เป็น แบบ ผู้ หญิง และ เช่ือ เสมอ ว่า ตนเอง 

เป็น หญิง   และ ได้ รับ การ ผ่าตัด แปลง เพศ เรียบร้อย ไป เป็น ผู้ หญิง แล้ว   

“ กลุ่ม กะเทย แปลง เพศ ”   ควร ท่ี จะ สามารถ ขอ เปล่ียน คำนำ หน้า จาก   

“ นาย ”   เป็น   “ นางสาว ”   หรือ   “ นาง ”   ได้   

  ท้ังน้ี   ด้วย เหตุผล ท่ี ว่า   เพ่ือ เป็นการ ทำให้ ลักษณะ ทาง กายภาพ 

ท่ี เห็น และ หลัก ฐาน ทาง ราชการ ให้ ตรง กัน   เพ่ือ จะ ช่วย แก้ ปัญหา ความ 

ยุ่ง ยาก หลายๆ   ประการ ท่ี พวก เขา ต้อง เผชิญ   เช่น   ใน การ เดิน ทาง ไป 

ต่าง ประเทศ   ท่ี จะ ได้ หมด ปัญหา กับ การ ตรวจ คน เข้า เมือง   หรือ   

การ ทำ ประกัน ชีวิต ท่ี เลือก ปฏิบัติ คือ   ปฎิ เสธ ทันที 

ท่ี เห็น คน ลักษณะ น้ี   หรือ   แม้ กระท่ัง กับ กลุ่ม 

เกย์   ท่ี ไม่ ได้ แสดง ท่าทาง เป็น หญิง       อีก ท้ัง   

ยัง มี เหตุ ผล ลึกๆ   ของ ความ ต้องการ 

เปล่ียนแปลง คำนำ หน้า น้ัน เก่ียวข้อง 

อย่าง มาก กับ เร่ือง ของ จิตใจ ของ 

ผู้คน เหล่า น้ัน   คือ   “   เพ่ือ เติม เต็ม 

ความ เป็น ผู้ หญิง ”   ของ พวก เธอ   

น่ัน คือ เพ่ือ ให้ สังคม ยอมรับ ว่า 

พวก เธอ น้ัน ก็ เป็น   “ ผู้ หญิง ”   

  ไม่ ว่า ด้วย เหตุผล เร่ือง 

ความ ยุ่ง ยาก   หรือ   เหตุผล ทาง จิตใจ   

ผู้คน ท่ี เก่ียวข้อง กับ เร่ือง น้ี จำนวน หน่ึง   

อาทิ   คน ทำงาน กับ กลุ่ม ความ หลาก หลาย 

ทาง เพศ   หรือ นัก สิทธิ มนุษย ชน ท้ัง หลาย   ต่าง 

ก็ เห็น ไป ใน ทาง เดียวกัน ว่า   ก็ เป็น ความ ชอบ ธรรม 

หาก คน เหล่า น้ี โดย เฉพาะ อย่าง ย่ิง กะเทย ท่ี ผ่าตัด แปลง เพศ 

แล้ว จะ ได้ สิทธิ ใน การ ใช้ คำนำ หน้า ว่า   “ นางสาว ”   แทน   “ นาย ”   อย่าง 

ชอบ ด้วย กฎหมาย 

  ใน ทาง ปฏิบัติ น้ัน ใน ปัจจุบัน มี บาง ประเทศ   เช่น   เนปาล   ใน 

ปัจจุบัน ได้ มี การ ยอมรับ การ มี เพศ ท่ี สาม โดย ระบุ ไว้ ใน บัตร ประชาชน 

ของ คน ท่ี แปลง เพศ แล้ว   ว่า   “ เพศ ท่ี สาม ”   ( third   sex )         และ   ใน แบบ 

ฟอร์ม ของ ธนาคาร   หรือ บริษัท ต่างๆ   ก็ได้ มี ช่อง ให้ ระบุ   นอกจาก มี เพศ 

หญิง   ชาย   แล้ว ยัง มี ช่อง เพศ ท่ี สาม ให้ กรอก ด้วย   อาจ มี บาง ประเทศ อาจ 

ระบุ หนังสือเดินทาง   หรือ ใน แบบ ฟอร์ม ตรวจ คน เข้า เมือง น้ัน มี ช่อง น้ัน   

นอกจาก ช่อง   หญิง   ชาย   แล้ว ยัง มี ช่อง   เพศ ท่ี สาม   ( third   sex )   ไว้ ด้วย   

โดยท่ี เนปาล น้ัน ใน แบบ ฟอร์ม ขอ วีซ่า หรือ หนังสือเดินทาง อาจ ยัง ไม่มี 

ช่อง เพศ ท่ี สาม ให้   แต่ ยินยอม ให้ เขียน ระบุ ว่า เป็น เพศ ท่ี สาม ได้ หาก 

ต้องการ 

  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิชกุล     นัก วิชาการ ผู้ เช่ียวชาญ 

ประเด็น เพศ   เพศ ภาวะ และ เพศ วิถี   ( Sex ,   Gender   and   Sexuality )   

มอง ว่า   ปัญหา เร่ือง คำนำ หน้า น้ัน   ถ้า จะ เอา อย่าง ระดับ อุดมคติ ก็ คือ   

ไม่มี คำนำ หน้า เลย   เพราะ ความ จริง แล้ว โดย ทฤษฎี น้ัน พบ ว่า เพศ วิถี 

น้ัน สามารถ เล่ือน ไหล ได้   และ แม้ กระท่ัง ใน เร่ือง ของ เพศ ท่ี เคย เช่ือ กัน ว่า 

มี   2   ถึง วัน น้ี ก็ ไม่ ได้ เป็น อย่าง น้ัน     ทว่า   คงจะ เป็น ไป ได้ ยาก เพราะ ผู้คน 

ได้ ใช้ คำนำ หน้า กัน มา จน ชิน และ อาจ เกิด ภาวะ ท่ี วิตก จริต     ( panic )   ว่า 

จะ เป็น ปัญหา ต่างๆ   นานา และ มอง ภาพ ไม่ ออก ว่าการ ไม่มี คำนำ หน้า 

แล้ว จะ เป็น อย่างไร   และ   คราว น้ี เม่ือ มา ดู ข้อ เท็จ จริง ใน ปัจจุบัน   เพศ ได้ 

ถูก กำหนด เอา ไว้ แค่   2   เพศ   เท่าน้ัน   จนกว่า จะ มี การ 

ปรับ แนวคิด ใหม่ เร่ือง เพศ   ( Gender   update )    

ว่า ไม่ ได้ มี แค่   2   เพศ   จึง จะ ได้ กำหนด 

ให้ มี คำนำ หน้า อ่ืนๆ   ข้ึน มา เพ่ือ ระบุ 

เพศ   แต่ ใน เม่ือ ปัจจุบัน คำนำ 

หน้า มี อยู่ เฉพาะ หญิง - ชาย 

เท่าน้ัน   ส่ิง ท่ี ทำได้ มาก ท่ีสุด 

คือ สำหรับ ผู้ ท่ี ผ่าตัด แปลง 

เพศ แล้ว ก็ ควร ท่ี จะ ทำการ 

เปล่ียน คำนำ หน้า นาม ไป 

  อย่างไร ก็ตาม   ใน 

การ เรียก ร้อง เร่ือง น้ี อาจ ไม่ 

ง่าย ท่ี จะ ทำให้ กฎหมาย เป็น ท่ี 

พอใจ ของ ทุก ฝ่าย   เพราะ ว่า ภาย 

ใต้ ข้อ เรียก ร้อง ของ การ เปล่ียน คำนำ 

หน้า นาม เอง ก็ มี ความ เห็น ท่ี ไม่ สอด รับ 

กัน ไป เสีย ท้ังหมด   แม้ ใน คน ท่ี เรียก ว่า มี ลักษณะ 

เดียวกัน   กล่าว คือ   ใน การ เรียก ร้อง เร่ือง ดัง กล่าว น้ี   กลุ่ม 

สตรี ข้าม เพศ   ( Transsexual   female   หรือ   Trans   female )     นำ โดย   
นกยลดา  มิ สอัล คา ซาร์ ประจำ ปี   2006     และ ประธาน สมาคม สตรี 

ข้าม เพศ แห่ง ประเทศไทย   ได้ ออก มา เรียก ร้อง ว่า   เธอ น้ัน เกิด มา เป็น 

หญิง โดย กำเนิด แต่ อวัยวะ เพศ ชาย ท่ี มี มา น้ัน ทำให้ เธอ ไม่ สามารถ ได้ 

เป็น เพศ ของ เธอ เอง   ดัง น้ัน   เม่ือ เธอ ได้ ทำการ ผ่าตัด ไป เรียบร้อย แล้ว   

เธอ จึง พร้อม สมบูรณ์ ท้ัง ร่างกาย และ จิตใจ   ดัง น้ัน เธอ จึง สมควร ท่ี จะ 

มี คำนำ หน้า ว่า นางสาว อย่าง สมบูรณ์ แบบ   เธอ เรียก ร้อง ไป ถึง ข้ัน การ 

ขอ เปล่ียน สูติบัตร ของ เธอ เสีย ด้วย ซ้ำ ว่า เป็น เพศ หญิง แต่ ข้อ เรียก ร้อง 

น้ี ปรากฏ ว่า   กลุ่ม คน ท่ี เรียก ว่า กลุ่ม ความ หลาก หลาย ทาง เพศ   กลุ่ม 

ต่างๆ   ท่ี ประกอบ ด้วย   ผู้ ท่ี เป็น ท้ัง   เกย์   กะเทย ท้ัง ท่ี แปลง เพศ แล้ว และ 

ยัง ไม่ ผ่าตัด แปลง เพศ จำนวน หน่ึง ก็ ออก มา เห็น แย้ง 

เม่ือ 
“ กะเทย  

แปลง เพศ ”   

ขอ เป็น   “ หญิง ”  

ตาม กฎหมา
ย
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  นที ธีระโรจนพงษ์ จาก กลุ่ม เกย์ การเมือง หรือ ท่ี รู้จัก กัน 

ใน นาม   เกย์ นที   และ   จ๋ิม   ซา ร่า   ได้ ออก มา แสดง ความ คิด เห็น แย้ง ว่า 

อาจ จะ ไม่ ถูก ต้อง นัก ท่ี จะ มา เรียก ร้องขอ คำนำ หน้า ว่า นางสาว   แบบ 

เดียวกัน กับ ผู้ หญิง โดย กำเนิด   

  จะ เปล่ียน คำนำ หน้า ก็ได้ แต่ จะ ต้อง มี หมายเหตุ หรือ แสดง 

เคร่ืองหมาย บาง อย่าง ให้ รู้ ว่า   คน กลุ่ม น้ี เป็น นางสาว ท่ีมา จาก การ แปลง 

เพศ   ต้อง มี ความ แตก ต่าง จาก กลุ่ม หญิง โดย กำเนิด   

  ใน การ แถลง ข่าว เม่ือ วัน ท่ี   7   กรกฎาคม   2553   ท่ี องค์กร 

บางกอก เรนโบว์   นที กล่าว ว่า   คน ท่ี ผ่าตัด แปลง เพศ แล้ว จะ มา เรียก ร้อง 

ใช้ คำ ว่า   “ นางสาว ”   น้ัน คง ไม่มี ใคร เห็น ต่าง   แต่ ประเด็น คือ   ควร จะ เป็น 

นางสาว แบบ มี หมายเหตุ ต่อ ท้าย ว่า   เป็นการ ได้   “ นางสาว มา จาก การ 

แปลง เพศ ”   โดย อาจ ใช้ สัญลักษณ์ บาง อย่าง แสดง ให้ เห็น   ไม่ใช่ นางสาว 

โดย สมบูรณ์   อย่าง ท่ี ยล ดา เรียก ร้อง   ไม่ เช่น น้ัน จะ เป็นการ สร้าง ความ 

สับสน ให้ กับ สังคม ย่ิง ว่า ใคร คือ หญิง แท้   หรือ ใคร มา จาก การ แปลง เพศ   

หาก ไม่ แยกแยะ ให้ ชัดเจน อาจ เกิด ความ เสีย หาย ข้ึน ได้   เช่น   อาจ ใช้ สิทธิ 

ใน ความ เป็น ผู้ หญิง ไป แข่งขัน กีฬา   ประเภท หญิง ท่ี จะ ทำให้ ได้ เปรียบ ผู้ 

หญิง ท่ี เป็น หญิง โดย กำเนิด   หรือ   อาจ จะ เป็นการ ไป หลอก ลวง คน ท่ี จะ 

เข้า มา เป็น คู่ ครอง ใน อนาคต ท่ี อาจ มี ความ หวัง ว่า จะ มี ลูก 

 จิ๋มซาร่า   หรือ ช่ือ จริง คือ   สุ จินต์ รัตน์   ประชา ไทย   ใน ฐานะ 

ประธาน กลุ่ม หญิง ไม่ แท้ แต่ ไม่ เฟค   ดารา นาง แบบ ซ่ึง ผ่าตัด แปลง เพศ 

และ ได้ รับคำ นำ หน้า   นาง   ( Mrs . )   ใน ประเทศ นิวซีแลนด์   ( เน่ืองจาก 

เธอ แต่งงาน แล้ว )   แต่ บัตร ประชาชน ของ นิวซีแลนด์ ไม่มี คำนำ หน้า ใดๆ   

แต่ ภาย ใต้ แถบ แม่ เหล็ก แบบ สมา ร์ ทการ์ด น้ัน จะ ระบุ ภาย ใต้ หัวข้อ เพศ 

น้ัน ว่า   “ transgender ”   

  ซา ร่า ได้ แสดง ความ เห็น เพ่ิม เติม ต่อ กรณี ท่ี ว่า   ทำไม ถึง ควร ท่ี 

จะ ต้อง แยกแยะ ระหว่าง ความ เป็น นางสาว ของ ผู้ หญิง โดย กำเนิด กับ ผู้ 

หญิง ท่ีมา จาก การ แปลง เพศ ว่า   ไม่ใช่ ปัญหา ว่า จะ ไป หลอก ใคร เท่าน้ัน   

แต่ ใน ความ เป็น จริง มี ประเด็น ท่ี เก่ียวข้อง กับ ทางการ แพทย์ ด้วย เพ่ือ 

ประโยชน์ ต่อ การ ดู และ รักษา การ เจ็บ ป่วย ด้วย   

  เธอ ยก ตัวอย่าง ว่า   คร้ัง หน่ึง เธอ ไม่ สบาย มาก จน สลบ ไป และ 

เธอ ต้อง เข้า โรง พยาบาล   ต่ืน ข้ึน มา พบ ว่า มี หมอ และ พยาบาล ล้อม ตัว 

เธอ อยู่ แต ไม่มี ใคร ทำ อะไร กับ เธอ เลย   เธอ ก็ ถาม ไป ว่า เธอ แย่ แล้ว นะ   

ทำไม ยัง ไม่มี ใคร ทำ อะไร ให้ เธอ อีก   หมอ ถึง ถาม กลับ ไป ว่า ก็ ใน ใบ ลง 

ทะเบียน ท่ี ผม ได้ รับ มา น้ี จะ ต้อง มา รักษา ผู้ชาย   ( คำนำ หน้า บอก อย่าง 

น้ัน )   แต่ ตรง น้ี มัน ไม่ใช่ น่ี   ตกลง คุณ คือ ผู้ หญิง หรือ ผู้ชาย   เธอ ต้อง บอก 

หมอ ว่า ช้ัน เป็น ผู้ชาย   ( ท่ี แปลง เพศ เป็น ผู้ หญิง )     หมอ จึง ลงมือ รักษา ให้  

  ท้ังหมด น้ี คือ ประเด็น ว่า   หาก เรา เปล่ียน คำนำ หน้า แล้ว 

ไม่ ได้ มี ข้อมูล ท่ีมา ท่ี ไป ของ ช่ือ   อาจสามารถ ทำให้ การ ดูแล รักษา 

หรือ วินิจฉัย โรค ยาก ข้ึน ด้วย   เพราะ ว่า ถึง แม้ ภายนอก น้ัน ทุก อย่าง 

จะ เป็น ผู้ หญิง แล้ว สรีระ ต่างๆ   ของ คน ท่ี เกิด มา มี เพศ ชาย และ เพศ 

หญิง น้ัน ย่อม ไม่ เหมือน ระบบ ภายใน น้ัน อาจ แตก ต่าง กัน   ซ่ึง มอง ว่า 

กลุ่ม ท่ี มี แนวคิด อย่าง ยล ดา ควร หัน มาย อม รับ ความ จริง ใน เร่ือง น้ี 

  นอกจาก น้ัน ประเด็น ว่า หลัง คำนำ หน้า นาม น้ัน ควร เปล่ียน 

เป็น นางสาว แล้ว   อีก ประเด็น   นที   จาก กลุ่ม เกย์ การเมือง เรียก ร้อง 

ต่อ ก็ คือ   ควร ให้ กะเทย ท่ี มี ความ รู้สึก นึกคิด และ จิตใจ   และ ใช้ ชีวิต 

อย่าง ผู้ หญิง ท่ี เหมือน กัน ทุก ประการ กับ กลุ่ม ท่ี แปลง เพศ แล้ว   แต่ 

ด้วย สาเหตุ อะไร ก็ แล้ว แต่ ท่ี ทำให้ พวก เขา ไม่ ได้ ไป ผ่าตัด แปลง เพศ   

หาก กลุ่ม น้ี ต้องการ เปล่ียน คำ หน้า นาม ก็ ควร ท่ี จะ ให้ โอกาส แก่ เขา 

ด้วย   เพราะ ไม่ เช่น น้ัน อาจ ถือ ได้ ว่า เป็นการ เลือก ปฏิบัติ ด้วย เหตุ 

แห่ง เพศ ขัด ต่อ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราช อาณาจักร ไทย มาตรา   30 

  จนถึง ขณะ น้ี   ข้อ ขัด แย้ง ใน เร่ือง คำนำ หน้า นาม ใน สอง 

กลุ่ม แนว ความ คิด ข้าง ต้น ไม่มี คำ ตอบ   เร่ือง น้ี นับ ว่า เป็น ประเด็น 

ท่ี ละเอียด และ ซับ ซ้อน อย่าง ย่ิง   และ หาก พิจารณา แนวทาง การ 

เรียก ร้อง ท่ี แม้ ใน กลุ่ม เอง ก็ ยัง ขัด แย้ง กัน อยู่ น้ี   อาจ ย่ิง เพ่ิม ความ 

สับสน ให้ กับ สังคม และ ข้อ เรียก ร้อง ก็ ไม่ อาจ เป็น ไป ได้   ส่ิง ท่ี ควร 

พิจารณา ต่อ ใน ประเด็น น้ี อาจ จะ เป็น ว่า   จริงๆ แล้ว ผู้คน ท่ี กำลัง 

เรียก ร้อง ต่อสู้ กัน ใน เร่ือง น้ี อาจ ต้อง ทบทวน ให้ ชัดเจน ว่า   พวก เขา 

กำลัง ต่อสู้ อยู่ กับ อะไร กัน แน่   ต่อสู้ กับ กรอบ ของ สังคม   วัฒนธรรม 

หรือ กฎหมาย   และ ส่ิง ท่ี กำลัง เรียก ร้อง อยู่ น้ัน สามารถ เป็น จริง ได้ 

แค่ ไหน อย่างไร หรือ ตอบ โจทย์ ท่ี เป็น คำถาม หรือ เป็น ปัญหา ของ 

ตัว เอง จริงๆ  หรือ  
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วัน ท่ี   9   กันยายน   2553   
ระดม ความ เห็น การ พัฒนา ข้อ เสนอ 
ของ เครือ ข่าย ประเด็น ใน การ ขับ 
เคล่ือน งาน เอด์ ระดับ จังหวัด   และ 
งาน รณรงค์ สิทธิ ทาง เพศ       ณ   บ้าน 
สบาย   ลาดพร้าว   71     กรุงเทพฯ 

 วัน ท่ี   10   กันยายน   2553     ประชุม คณะ กรรม การก พอ.ชาติ   ชุด ใหม่   ณ   บ้าน สบาย   ลาดพร้าว   71   กรุงเทพฯ 

  วัน ท่ี   20 - 22   กันยายน   2553   ประ ชุม เชิง ปฎิบัติ การ  ( ร่าง )   แผน ยุทธ ศาสตร์ บูรณ า การ ป้องกัน และ แก้ไข ปัญหา เอดส์ แห่ง ชาติ   พ.ศ .   2555 -   2559   โดย กรม ควบคุม โรค   กระทรวง สาธารณสุข   ท่ี โรงแรม เดอะ   รอยัล เจมส์   กอล์ฟ   รี สอร์ต   จ.นครปฐม    

 วัน ท่ี   13   กันยายน   2553     
 สัมมนา “ การ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต   สาธารณสุข   
และ คุ้มครอง ผู้ บริโภค ใน ระดับ พ้ืนท่ี ”   เพ่ือ รับ ฟัง 
ความ คิด เห็น จาก กลุ่ม คน   หน่วย งาน ท่ี เก่ียวข้อง   
โดย   สภา ที ป่รึกษา ด้าน เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง 
ชาติ   ท่ี โรงแรม   ทีเค พาเลช   กรุงเทพฯ   

 วัน ท่ี   16 - 17   กันยายน   2553    

 เวที   PCM   ภาค ใต้     จัด โดย   องค์กร ท่ี 

ได้ รับ การ สนับสนุน จาก กองทุน โลก   

และ ก พอ.ภาค ใต้     ท่ี โรง แรม ปริ น เซ ส 

ปาร์ค   อ.เมือง   จ.สุ ราษฏร์ ธานี

เพศ สังสรรค์   หมาย ถึง   พื้นที่ ใน การ พูด คุย แลก เปลี่ยน เรื่อง เพศ ใน มุม มอง ที่ หลาก หลาย 
 เพศ สังสรรค์   เป็น จดหมาย ข่าว ราย   3   เดือน   จัด ทำ โดย   คณะ กรรมการ องค์กร พัฒนา เอกชน ด้าน เอดส์   ( กพอ . )   มี วัตถุประสงค์   เพ่ือ เป็น เคร่ือง มือ หน่ึง ใน การ ส่ือสาร เร่ือง เพศ   เอดส์   และ 
อนามัย เจริญ พันธ์ุ   ท้ัง ใน ระดับ พ้ืนท่ี   และ ใน ระดับ นโยบาย   และ เพ่ือ ให้ ผู้ อ่าน ได้ เห็น ภาพ การ ขับ เคล่ือน งาน ประเด็น ดัง กล่าว   อีก ท้ัง เป็น พ้ืนท่ี ใน การ พูด คุย แลก เปล่ียน ประสบการณ์ การ ทำงาน 
ร่วม กัน ผ่าน การ เขียน บทความ   หรือ แสดง ความ คิด เห็น มายัง กอง บรรณาธิการ   และ เว็บ ไซด์ ของ   กพอ.ชาติ   www.tncathai.orgหรือ เว็บ ไซด์ ของ   กพอ.เหนือ   www.aids - cpp.net   โดย มี เป้า 
หมาย สูงสุด   เพ่ือ ยืนยัน สิทธิ ทาง เพศ   ลด อคติ   การ แบ่ง แยก กีดกัน และ การ เลือก ปฏิบัติ ใน เร่ือง เพศ   เร่ือง เอดส์   และ อนามัย เจริญ พันธ์ุ ใน แนวทาง  “เคารพเข้าใจปลอดภัยและเป็นสุข” 
นักเขียนรับเชิญประจำฉบับ  คำ   ผกา     สุทธิ ดา   มะลิ แก้ว     และ พร พิศ   ผักไหม 
 กอง บรรณาธิการ   คณะ ทำงาน พัฒนา งาน รณรงค์ นโยบาย และ สังคม สาธารณะ   
ติดต่อกองบรรณาธิการ
 กอง บรรณาธิการ จดหมาย ข่าว คณะ กรรมการ องค์กร พัฒนา เอกชน ด้าน เอดส์   ( กพอ . )   ฉบับ   “ เพศ สังสรรค์ ”   เลข ท่ี   225 / 112   หมู่บ้าน สิน ธนา   ซอย5   ต.สัน พระเนตร   อ.สันทราย   จ.เชียงใหม่       
50210   โทรศัพท์   / โทรสาร   053 -   350683   หรือ   E - mail :   newsletter.tnca@aids-cpp.net
ติดตามความคืบหน้าและร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละบทความของจดหมายข่าวได้ท่ี   www.aids - cpp.net      ดาวน์โหลด   จดหมาย ข่าว ได้ท่ี   www.tncathai.org   
พิมพ์ท่ีบริษัทแปลน พร้ินต้ิง จำกัด
จำนวนพิมพ์1,500   ฉบับ 
ออกแบบ  อำ ภา   บัว ระ ภา
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