“จดหมายข่าวคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)”
ฉบับ “เพศสังสรรค์”

ฉบับที่ 4
ประจำเดือน

สิงหาคม - ตุลาคม

2553

เอ็นจีโอเอดส์ ยุค 2010
“นักบริหารจัดการโครงการ
หรือนักเคลื่อนไหวทางสังคม”
• คุยเรื่องเพศของเพื่อนๆ ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 5
• ติดตามภาคจบของสิทธิทางเพศ กับหน้าที่
และความรับผิดชอบ 18
• เมื่อ “กะเทยแปลงเพศ” ขอเป็น “หญิง” ตามกฎหมาย 21

1

บอกอขอคุย(ยาว)

เอดส์

การเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่อง

ตายไปแล้วหรือไร

ผมไม่ได้ไปเวียนนาเพื่อร่วมประชุมเอดส์นานาชาติครั้งที่ 18
เมื่อก ลางเดือนกรกฎาคมที่ผ ่านมาเช่นเดียวกบั ก ารประชุมค รัง้ ก อ่ นท่ี
เม็กซิโกแต่กพ็ ยายามเกาะตดิ วา่ เขาคยุ อะไรกนั บา้ งซง่ึ เดีย๋ วนม้ี เี ว็บ
ไซด์ทถ่ี า่ ยทอดการประชุมทง้ั แบบสดและแบบแห้งกนั อย่างละเอียด
เชียวครับแ ถมไม่พ อยงั ม กี ารถอดถอ้ ยคำออกมาอย่างละเอียดให้เรา
ได้อ า่ นกนั ด ว้ ยในการประชุมค รัง้ ท ผ่ี า่ นมาน้ี ผ มเลือกฟงั ห วั ข้อน เ้ี ป็น
หัวข้อแรกเลยครับคอื “Is AIDS Activism Dead?”คยุ กนั ในวนั 
ที่ 19กรกฎาคมเสียดายอย่างเดียวคอื ไม่ได้ไปเห็นบรรยากาศและ
พูดคยุ กบั คนอน่ื ๆหลังจบเวที
	ประเด็นตา่ งๆพรัง่ พรูมาจากการนำเสวนาและแลกเปลีย่ น
กันในเวที บอกวา่  ปรากฏการณ์ท่ชี ้วี า่  การเคลือ่ นไหวทางสงั คม
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ในเรื่องเอดส์ตายไปแล้วน้นั  เห็นได้จาก แม้ว่าจะมีการเดินขบวน
ในท่สี าธารณะเพือ่ เรียกรอ้ งเรือ่ งการเคารพสทิ ธิมนุษยชน หรือจะ
เป็นการเดินข บวนในสว่ นจดั น ทิ รรศการและหอ้ งประชุมเพือ่ ป ระท้วง
ต่อว่าบ รรษัทย าวา่ ค า้ ก ำไรจากชวี ติ ม นุษย์แ ละเรียกรอ้ งกลุม่ ป ระเทศ
อุตสาหกรรม (G 8) ให้สมทบเงินเข้ากองทุนโลกตามท่สี ญ
ั ญาไว้
แต่ก เ็ป็นเพียงการทำกิจกรรมเช่นท ุกค รั้งท ีผ่ ่านมาท ีด่ คู ล้ายกลาย
เป็นเพียงประเพณีพิธีกรรมเป็นเพียงสีสันที่ขาดพลัง
	
ทำไมมั น จึ ง เ งี ย บ ท ำไมเ ราจึ ง ไ ม่ มี พ ลั ง  ไ ม่ มี ค วาม
เคลื่อนไหว ซ่งึ คงมิใช่เป็นเพียงสำนวนจีนกำลังภายในท่ีบอกว่า
“ใช้ความเงียบสงบสยบความเคลือ่ นไหว”แต่วา่ มนั เป็นความเงียบ
สงบสงัดวงั เวงออ่ นไร้พลังลงไปจริงๆ

	
เรื่องท่ีผ้คู นในท่ีวงประชุม 2 แห่ง ท้งั การประชุมสมัชชา
กพอ.ทีพ่ ทั ยาชว่ งตน้ เดือนกรกฎาคมและในการประชุมเอดส์โลกท่ี
เวียนนาเมือ่ กลางเดือนกรกฎาคมพดู ตรงกนั คอื 
	เรากำลังก ลายเป็นน กั ก จิ กรรมทบ่ี ริหารโครงการเพือ่ โครงการ
ทำกจิ กรรมเพือ่ ก จิ กรรมท ย่ี ง่ิ เห็นได้ช ดั เมือ่ เรามเี งินจ ำนวนมากอย่าง
ต่อเนือ่ งจาก กองทุนโลก (แต่กย็ งั มบี างประเทศทเ่ี รียกรอ้ งเงินจาก
กองทุนโลกอยู)่ 
	เราทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม เข้างาน 8 โมง เลิกงาน 4
โมงเย็นแ บบขาดจติ ว ญ
ิ ญาณและพลังเช่นก ารทำงานรบั จ้างในบริษทั 
เอกชนและหน่วยงานรฐั บางแห่ง
• เราเข้าประชุมนง่ั เล่นเน็ตแช๊ตเอ็มตอบเฟสบคุ๊ ทวิตเตอร์เป็น
ลมพายุหมุน แต่กย็ งั สามารถแสดงความคดิ เห็นแบบ( ไร้พลัง)
ได้อยู่
• เราจดั อบรมๆๆจนหนักเข้ากเ็ ปลีย่ นมาเป็นผจู้ ดั งานอบรมท่ี
หาคนมาอบรมแทนเพือ่ ให้ตวั เองไปนง่ั เล่นเน็ตแช็ตเอ็มตอบ
เฟสบคุ๊ หรือไปประชุมวงอน่ื ๆตอ่ ได้
• เราออกติดตามงานเพื่อทำเป้า แล้วนำไปทำรายงานส่ง
แหล่งบริหารเงินทุน เพื่อรอรับการโอนเงินงวดต่อไปมาทำ
กจิ กรรมตอ่ 
• ห ลายคนอดึ อัดแ ละออกมาแสดงความคดิ เห็นว า่ ส ง่ิ ท ข่ี าดหายไป
ที่ทำให้พลังการขับเคลื่อนสังคมของเราหายไปเป็นเพราะ
เราขาดความรู้ ค วามเข้าใจตอ่ ส ภาพปญ
ั หาและสภาวะแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปแล้ว แต่เรายงั คงมองมนั ดว้ ยสายตาแบบเดิม
คือยงั มองเอดส์เป็นเชือ้ ไวรสั เอชไอวกี บั โรคเอดส์เท่านัน้ 
• เราขาดทกั ษะทจ่ี ะสอ่ื สารเรียนรู้ ถ า่ ยทอดกนั ร ะหว่างรนุ่ ในขณะ
ทีม่ คี นหน้าใหม่ๆ เข้ามาทำงานเพิม่ มากขน้ึ  หมุนเวียนเปลีย่ น
เข้าออกกนั เป็นวา่ เล่นดว้ ย
• เราขาดเงินท ำงานแ ละเลีย้ งชวี ติ ต นเองค รอบครัวแ ละอน่ื ๆอ กี 
มากทแ่ี บกรบั ภาระไว้(เพราะทนุ นิยมมนั เย้า....ยวนใจ)
• เราขาดจนิ ตนาการวา่ จะเดินไปทางใดจงึ เดินวนๆเวียนๆไป
มาซำ้ ๆอยูก่ บั เรือ่ งเดิมๆ(แจกถงุ ยางสารหล่อลน่ื พร้อมชดุ 
แพ็กเกจเอดส์ทต่ี อ้ งอบรม)
• เราขาดอดุ มคติ อดุ มการณ์ จดุ ยืน ขาดวญ
ิ ญาณขบถทจ่ี ะตอ่ สู้
กับความเหลือ่ มลำ้ ไม่เป็นธรรมในสงั คม
	ในวงท่ีเวียนนา ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งไม่ปรากฏนามลุกข้นึ มา
แสดงความคดิ เห็นดว้ ยนำ้ เสียงดงั  ชดั เจนวา่  เราขาดสิ่งที่เรียกว่า
ความอึดอัดคับข้องใจกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

“การเคลือ่ นไหวเรือ่ งเอดส์ไม่ได้กำลังจะตาย แต่มนั ได้ตาย
จากไปแล้ว มนั ไม่ได้เป็นเรือ่ งของการขาดเงิน ขาดขอ้ มูลขา่ วสาร
เวลาหรือทกั ษะการทำงานซง่ึ แม้เป็นสง่ิ ทจ่ี ำเป็นตอ่ การทำงานแต่
ก็ไม่ได้เป็นสว่ นสำคัญทท่ี ำให้การเคลือ่ นไหวเรือ่ งเอดส์ตอ้ งหยุดหรือ
ตายไปสง่ิ ทท่ี ำให้การขบั เคลือ่ นทางสงั คมมนั หยุดหรือตายไปคอื สง่ิ 
ทีเ่ ราเรียกกนั ว า่ ค วามอดึ อัดค บั ข อ้ งใจแ ละการขาดความเป็นน ำ้ ห นึง่ 
ใจเดียวกัน ทม่ี นั ได้ตายจากไปแล้วจากจติ ใจของเรา เราไม่เคยถาม
ตัวเองวา่ ท ำกจิ กรรมทำงานไปทำไมไม่ได้ม คี วามรสู้ กึ ร ว่ มกบั ม นั เรา
เพียงแต่ทำมนั ไปเช่นวนั อน่ื ๆทเ่ี ราเคยทำผา่ นมาเท่านัน้ ....
...อีกเรื่องคือ ความเป็นองค์กรชุมชน ความเป็นเครือข่าย
ภาคประชาสงั คมของเราท เ่ี ราเพียงแต่ร วมกนั เพือ่ ท ำให้ม นั ม สี ถานะ
รองรับเงิน ทำแบบสมรูร้ ว่ มคดิ กนั ระหว่าง ยเู อ็น ภาครฐั  และภาค
ประชาสงั คมเพือ่ ทำสง่ิ เดียวกันแล้วกค็ ดิ เหมือนๆกนั ”
	หากการขบั เคลือ่ นทางสงั คมเรือ่ งเอดส์หมายถงึ การทำบาง
สิง่ บางอย่างเช่นเราจะพดู คยุ รว่ มกนั ทำงานกบั รฐั และตรวจสอบวธิ ี
คิดการทำงานของรฐั ได้อย่างไร เราจะไม่หลับหหู ลับตาเดินไปตาม
วาระของแหล่งท นุ ได้อ ย่างไรส ง่ิ ท ส่ี ำคัญม ากทส่ี ดุ ค อื เราตอ้ งมคี วาม
เข้าใจอย่างแท้จริงวา่  “เรากำลังตอ่ สูอ้ ยูก่ บั อะไร” เราจะรวบรวมเอา
ความอดึ อัดค วามโกรธค วามเศร้าเสียใจแ ละความรสู้ กึ ร ว่ มทกุ ข์ก บั 
ความไม่เป็นธรรมทางสงั คมแปรเปลีย่ นกลับมาให้เป็นการลงมือทำ
และขบั เคลือ่ นสงั คมอย่างฉลาดเท่าทนั และตอ่ เนือ่ งได้อย่างไร
	ในวงทพ่ี ทั ยา กไ็ ด้ต ง้ั ค ำถามทำนองเดียวกันว า่  “จริงหรือที่
ขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเรื่องเอดส์ต ายไปแล้ว”“จ ริงห รือท ี่
นักเคลื่อนไหวเรื่องเอดส์ก ็ต ายไปแล้วก ำลังต ายห รือย ังส บายดี
อยู่”คำถามเหล่านแ้ี ม้จะดแู รงแต่กเ็ ป็นวาระสำคัญท่ี กพอ.หยิบมา
พูดค ยุ แ ลกเปลีย่ นในสมัชชาครัง้ ท ผ่ี า่ นมาแ ละนำมากำหนดเป็นห วั ข้อ
จดหมายขา่ วฉบับน ้ี ซ ง่ึ เป็นฉ บับท ่ี 4 ข องก พอ.ภ ายใต้ก ารสนับสนุน
งบประมาณจากมลู น ธิ ฟิ อ ร์ดเพียงแต่เป็นฉ บับท ส่ี องตง้ั แต่เปลีย่ นมา
ใช้ชอ่ื “เพศสงั สรรค์”
	
กพอ. ณ พ.ศ.นี้ วางทิศท้าทายทางของตนเองให้เป็น
ขบวนการขบั เคลือ่ นเปลีย่ นแปลงสงั คมให้ได้ อา่ นในจดหมายขา่ ว
ฉบับน้ีคงเห็นแง่มุมเหล่าน้ีบ้าง ท้งั การชวนกันคิด ต้งั คำถามกับ
แวดวงเอ็นจีโอเอดส์ การเข้าไปร่วมขับเคลื่อนเรื่องร่าง กฎหมาย
2ฉ บับแ ละเช่นเดิมก พอ.ยังค งตอ้ งการรบั ฟ งั ค วามคดิ เห็นก ารแลก
เปลีย่ นบ นความแตกตา่ งห ลากหลายอยูเ่ ช่นเดิมเชิญท า่ นทศั นาและ
เบิกค วามตามใจประสงค์ได้ทเ่ี ว็บไซด์ข องก พอ.ทัง้ w ww.tncathai.org
และwww.aids-cpp.net
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“เรื่องจากปก” เอ็นจีโอเอดส์ยุค 2010 :  นักบริหาร
จัดการโครงการหรือนักเคลื่อนไหวทางสังคมพร้อมทั้งมอง
ลัดเลาะรอบรั้วจากงานสมัชชากพอ.ชาติ

“ปูเสื่อคุย”ญ
 ผู้หญิงอดทนกับคำผกา

“หยิบมาคุย” ติดตามภาคจบของ สิทธิทางเพศ กับหน้าที่
และความรับผิดชอบ

“นอกกระแส” เมื่อ “กะเทย แปลงเพศ” ขอเป็น “หญิง”
ตามกฎหมาย

“กิจกรรมกพอ.”ความเคลื่อนไหวในรอบ3เดือนข้างหน้า
ของกพอ.

เล่าจากพื้นที่
Punkanna

เรื่องเพศของเพื่อนๆ



ที่อยู่ร่วมกับ

เชื้อเอชไอวี/เอดส์
“วิ ธี คิ ด ภ ายในเ ป็ น ส่ ว นส ำคั ญ  ถ้ า ม องค นอื่ น ต่ ำ
กว่ า  ม องค นไม่ เท่ า กั น  ท ำให้ เกิ ด ก ารก ดขี่ ต ามม า”
(ส รุปบ ทเรียนเครือข า่ ยผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอว/ี เอดส์ป ระเทศไทย1 4-1 5
กรกฎาคม2553) ****

	นับต้ังแต่เอ็นจีโอเอดส์ออกมารณรงค์ให้สังคมตระหนัก
ว่า “สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน :  เคารพ
เข้าใจ ปลอดภัย เป็นสุข” เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
ประเทศไทย เป็นอกี หนึง่ เครือขา่ ยท่จี ดั กระบวนการเรียนร้เู รือ่ งน้ี
กับแ กนนำภายในเครือข า่ ยอย่างเข้มข น้ แ ละตอ่ เนือ่ งล า่ สุดเครือข า่ ย
ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอว/ี เอดส์ ประเทศไทย ได้จดั สรุปบทเรียนการดำเนิน
โครงการสทิ ธิทางเพศไปเมือ่ วนั ท่ี 14-15กรกฎาคมทโ่ี รงแรมทเี ค
พาเลซกรุงเทพฯ

	ฉันอยูร่ ว่ มสงั เกตการณ์และรว่ มแลกเปลีย่ นในเวทีถอดบท
เรียนตลอดสองวนั   เลยได้ร้วู า่ กระบวนการถอดบทเรียนมงุ่ ไปท่ี
การทำความเข้าใจเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงความคดิ ของปจั เจกบุคคล
ซึง่ ก็คอื  แกนนำกลุม่ ท่ลี งไปจดั กระบวนการเรียนร้สู ทิ ธิทางเพศให้
กับสมาชิกกลุม่ และคนในชมุ ชนทพ่ี วกเขาเกีย่ วข้อง เรียกวา่  เพราะ
การมีเชือ้ เอชไอวีในรา่ งกาย ทำให้ชวี ติ ของพวกเขาพลิกผนั ตวั เอง
เข้ามาเป็นแกนนำกลุ่มท่ีทำงานกับเพื่อนๆ สมาชิก ทำหน้าที่ให้
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บริการคำปรึกษากบั เพือ่ นๆ ในกลุม่  เกีย่ วข้องกบั คนอน่ื ในชมุ ชน
และหันเหตัวเองเข้ามาเรียนรู้เรื่องเพศของตัวเองและของเพื่อนๆ
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว และด้วยใจต้ังม่ันจะเรียนรู้จากเรื่องราว
ชีวิตของตัวเอง ทุกคนจึงเปรียบเสมือนเป็นครูให้กันและกัน เมื่อ
กระบวนการเรียนรู้ได้เปิดพ้นื ที่ให้ทุกคนสามารถแสดงออก บอก
เล่าความรสู้ กึ ของตวั เอง ซง่ึ หลายเรือ่ งไม่ได้ตง้ั อยู่บนหลักการและ
เหตุผลของสังคม และไม่จำเป็นต้องพูดจากความคาดหวังของ
สังคมทต่ี อ้ งการให้ผตู้ ดิ เชือ้ ทเ่ี ป็นตวั อย่างทด่ี ี อยูต่ ลอดเวลา ฉนั จงึ 
ได้ฟ งั เรือ่ งเล่าท เ่ี กิดข น้ึ ก บั ช วี ติ ข องหลายคนถ กู ถ า่ ยทอดออกมาผา่ น
ชอ่ื สมมติ

• เรื่องของนิดที่อยู่ในสถานะต่อรองกับคู่ไม่ได้ ถูกกระทำ
ความรุนแรง  แฟนใช้ยา ไม่เต็มใจมีเพศสัมพันธ์  ตั้งท้อง
โดยติดเชื้อ ต่อมานิดมีแฟนใหม่ แต่ยังไม่ได้บอกผลเลือด
กับแฟนใหม่
• เรื่องของส้มกับเอกที่แอบมีความสัมพันธ์นอกคู่ เป็นความ
สัมพันธ์ซ้อน
• เรื่องของพ่อแ ม่ท ี่อ ยากให้ล ูกชายแสดงตัวเป็นช ายเพราะลูก
มีพฤติกรรมชอบใส่กระโปรง เล่นของเล่นผู้หญิง เลยอยาก
ให้ลูกเปลี่ยนความคิดเป็นชาย โดยซื้อซีดีหนังซุปเปอร์แมน
มาให้ดู
• ฯลฯ

	เมือ่ เปรียบเทียบเรือ่ งของคนอน่ื ก บั เรือ่ งของตวั เองแ ต่ละคน
จึงเห็นว า่ เหตุการณ์เหล่าน เ้ี กิดข น้ึ ได้ก บั ช วี ติ ข องเราได้เสมอๆเพราะ
ชีวติ จริงๆกไ็ ม่ได้ทำหน้าทีเ่ ป็นแกนนำผตู้ ดิ เชือ้ อยูต่ ลอด24ชว่ั โมง
ใครจะแอ๊บสร้างภาพกนั ได้ตลอดกย็ อ่ มมหี ลุดกนั บา้ ง

	เช่นเดียวกันก บั ท กุ ค นท เ่ี หตุการณ์เหล่าน พ้ี ร้อมจะเกิดข น้ึ ก บั 
เราได้ต ลอดเวลาในฐานะทเ่ี รามโี อกาสเป็นท ง้ั พ อ่ แ ละแม่เป็นผ วั เป็น
เมียเป็นก ก๊ิ ก บั แ ฟนคนอน่ื เป็นค นโสด(ท ถ่ี กู ค นอน่ื ม องวา่ ถ า้ เป็นช าย
ก็ค งเป็นเกย์ห รือเป็นผ หู้ ญิงก ค็ งมขี อ้ บ กพร่องอะไรบางอย่าง)เป็นค น
ทีก่ ระทำความรนุ แรงกบั ผ อู้ น่ื แ ละทง้ั ถ กู ผ อู้ น่ื ก ระทำความรนุ แรงเป็น
ผูห้ ญิงเป็นผชู้ ายเป็นเกย์เป็นกะเทยเป็นสาวประเภทสองฯลฯ

	เราคงจะพดู แ ละเข้าใจเรือ่ งพวกนไ้ี ม่ได้เพียงเพราะห น้าทีก่ าร
เป็นแกนนำ(ทด่ี ขี องพยาบาลและหมอ) เพราะคำพดู ทไ่ี ด้ยนิ กนั อยู่
เสมอๆวา่ “ยอมรับได้ถ้าให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบ
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ด้านแต่ถ้าเป็นลูกของตัวเองไม่เอา”หรือ“ยอมรับได้ถ้าคู่มีกิ๊ก
และป้องกันด ้วยถุงย างอนามัยแ ต่ถ ้าเป็นค ู่ต ัวเองร ับไ ม่ด ้ายยย”
	เรื่องทางเพศของผู้ติดเชื้อ เป็นการออกมายอมรับวิถีชีวิต
ทางเพศซง่ึ เป็นเรือ่ งทม่ี อี ยูจ่ ริง จริง๊  จริงในสงั คม และเกิดขน้ึ กบั ใคร
ก็ได้ไม่ใช่เฉพาะกบั ผ้ตู ดิ เชือ้ เท่านัน้  แต่เป็นเรือ่ งเล่ามหากาพย์ของ
มนุษย์ม นาสบื ทอดมาทกุ ย คุ ท กุ ส มัยในสงั คมโลกใบน้ี เพราะมนั เป็น
สัจธรรมไม่สามารถตลบตะแลงกลบเกลือ่ นดว้ ยศลี ธรรมแบบจารีต
ทีพ่ ร้อมจะประณามและตดั สินเรือ่ งเพศของผอู้ น่ื ให้ยอ่ ยยับ

	เป็นขอ้ เห็นพอ้ งรว่ มกนั วา่  ไม่วา่ ใครก็ตกอยู่ในภาวะความ
เสี่ยงและเปราะบางต่อการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัยได้ท้งั น้นั 
หากไม่เท่าทนั กรอบความคดิ สองมาตรฐานในเรือ่ งเพศของสงั คมท่ี
เอือ้ เฟือ้ ให้เพศชายมีโอกาสทางเพศและโอกาสทางสงั คมมากกว่า
เพศอืน่ ๆ  สงั คมสองมาตรฐานในเรือ่ งผวั เดียว หลายเมีย  สงั คม
ทีค่ าดหวังให้เด็กหญิงรกั นวลสงวนตวั แต่ไม่ทำอะไรกบั เรือ่ งเพศของ
เด็กผชู้ ายเพราะบอกวา่ เป็นผชู้ ายไม่เสียหายอะไร

	เมือ่ มองจากชวี ติ ของตวั เอง หลายคนจงึ สะท้อนความรสู้ กึ 
ออกมาวา่ เป็นเรือ่ งยากทจ่ี ะเรียนรแู้ ละเข้าใจมนั ได้ในระยะเวลาอนั 
สัน้  แต่ตอ้ งเริม่ คอ่ ยๆ ตง้ั คำถามกบั ความคดิ ความเชือ่ เหล่าน้ที ม่ี า
กระทบกบั ตวั เองอยูต่ ลอดเวลาแต่กบ็ อกกบั เพือ่ นๆวา่ 
“จะค่อยๆเรียนรู้และปรับไปทีละน้อย”

	เพือ่ นบางคนบอกวา่ “ต อ้ งมองตวั เองเป็นกลมุ่ เป้าห มายกอ่ น
ทำงานกบั ตวั เองกอ่ น เพราะถา้ เราทำกบั คนอน่ื กอ่ นกจ็ ะกลับไปจดุ 
เดิมคอื มองคนอน่ื วา่ ทำไมทำอย่างนน้ั อย่างน”้ี 

	อีกคนท่ีลุกข้นึ มาพูดแล้วทำให้เพื่อนๆ ในวงเกิดรอยย้มิ ท่ี
มุมปาก เป็นความรสู้ กึ ของแกนนำผ้หู ญิงซง่ึ เคยปะทะความคดิ กบั 
เพือ่ นๆ แกนนำผชู้ ายทไ่ี ม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ ยกบั การทำงานเรือ่ งน้ี
ในเครือขา่ ยฯตง้ั แต่เริม่ ตน้ “เพือ่ นๆทท่ี ำโครงการมามพี ฒ
ั นาการ
ทางอารมณ์มากขน้ึ  นง่ิ ขน้ึ  และฟงั กนั มากขน้ึ  วดั เป็นตวั เลขไม่ได้
แต่สมั ผัสได้ มนั เป็นตวั บง่ บอกวา่  เคารพกนั มากขน้ึ  และเข้าใจกนั 
มากขน้ึ ”
	เราเชื่อม่นั ว่าคนเล็กๆ เปลี่ยนแปลงโลกหากเริ่มต้นท่ีการ
เปลีย่ นแปลงตวั เอง....ด เู หมือนวา่ แ ต่ละคนจะมบี ทเรียนทด่ี ที จ่ี ะสร้าง
ความเปลีย่ นแปลงให้กบั ตวั เองกนั แล้วน่ะ
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สร้างความเป็นธรรมทางเพศ


:มองผ่านเส้นทางของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองอนามัย
การเจริญพันธุ์ณปี2553
	ผมหยิบเอกสารเล่มเล็กบ างทผ่ี ลิตโดยแผนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะทางเพศ และ สคส. ขน้ึ มาพลิกอา่ นครัง้ แล้วครัง้ เล่า เอกสาร
เล่มน้นี อกจากจะบอกเล่าความเป็นมาบนเส้นทางการรา่ ง พ.ร.บ.
คุม้ ครองอนามัยก ารเจริญพ นั ธุไ์ ว้พ ร้อมกบั ส อ่ื สารถงึ ค วามสำคัญข อง
การมกี ฎหมายฉบับดงั กล่าวแล้ว ในหน้าสดุ ท้ายของเอกสารยงั ระบุ
ว่า“ร ว่ มสร้างสงั คมสขุ ภ าวะทางเพศ..ห ากเรารว่ มใจท ำให้ก ฎหมาย
นีเ้ กิดขน้ึ  และตรวจสอบให้รฐั เอาไปใช้จ ริง.......”  ประมาณวา่  เราจะ
ลดปญ
ั หาตา่ งๆ
 ในเรือ่ งสขุ ภาพทางเพศและอนามัยเจริญพ นั ธุล์ งได้
และมงุ่ ห น้าไปสสู่ งั คมทม่ี สี ขุ ภ าวะทางเพศได้ด งั น น้ั เราจงึ ต อ้ งรว่ มกนั 
แสดงความมงุ่ ม น่ั ว า่ ส งั คมไทยต อ้ งการมกี ฎหมายทส่ี ร้างกติกาแ ละ
รับรองสทิ ธิทางเพศและสทิ ธิอนามัยเจริญพนั ธุ์

ผมกำลังพดู ถงึ  “รา่ ง พ.ร.บ.คุม้ ครองอนามัยการเจริญพนั ธุ์
ปีพ.ศ.....”ฉบับท่ี กรมอนามัยเป็นผเู้ สนอและได้มกี ารจดั ทำประชา
พิจารณ์อยูใ่ นตอนน้ี ซง่ึ ใช้เวลาเดินทางมารว่ ม10ปี นบั แต่ปี พ.ศ.
2544ทม่ี กี ารตง้ั คณะอนุกรรมาธิการศกึ ษาเรือ่ งอนามัยเจริญพนั ธุ์
แต่เมือ่ มองรา่ ง พ.ร.บ. ฉบับนแ้ี ล้ว กลับพบวา่  ยงั ไม่ทนั คลอดกถ็ กู 
คุมกำเนิดเสียแล้ว แถมยงั เป็นการคมุ กำเนิดหลายสว่ นท่เี ป็นเรือ่ ง
หลักก ารสำคัญๆ
 อ นั เป็นท ม่ี าและความตง้ั ใจในการมกี ฎหมายฉบับ
นีข้ องภาคประชาสงั คมเสียดว้ ย  ทำให้รา่ งกฎหมายฉบับนถ้ี กู เรียก
ใหม่ว า่ “รา่ งกฎหมายคมุ้ ครองการตง้ั ค รรภ์และผหู้ ญิงตง้ั ค รรภ์”พ่ี
ผูห้ ญิงค นหนึง่ ซ ง่ึ เป็นผ นู้ ำชมุ ชนจากภาคอสี านซ ง่ึ น ง่ั ร ว่ มโต๊ะเดียวกัน
ในเวทีประชาพจิ ารณ์เมือ่ วนั ท่ี 16 สงิ หาคมทผ่ี า่ นมา กบ็ อกกบั ผม
เช่นนเ้ี หมือนกนั วา่  “อา่ น 29 มาตราทเ่ี สนอไว้กเ็ ห็นแต่เรือ่ งนเ้ี รือ่ ง
เดียวทช่ี ดั มาก”
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	เช่นเดียวกบั ทกุ คน ผมเองก็มองและเชือ่ วา่  การสร้างหรือ
เปลีย่ นแปลงสงั คมให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลือ่ มลำ้ จำเป็น
ต้องมีการขับเคลื่อนท้งั สังคม กฎหมายหรือชุดกฎหมายเป็นเพียง
กลไกหรือเครือ่ งมอื หนึง่ ในการกำหนดกติกาทางสงั คมบางสว่ น ไม่
ได้ส ร้างการเปลีย่ นแปลงทางสงั คมได้ท ง้ั หมดแ ต่ก ฎหมายกม็ สี ถานะ
และทท่ี างทส่ี ำคัญอยูม่ ใิ ช่นอ้ ย
	เช่นนแ้ี ล้ว หากเราตอ้ งการขบั เคลือ่ นและรว่ มสร้างสงั คมไป
สูส่ งั คมทม่ี สี ขุ ภ าวะทางเพศเราตอ้ งการเห็นรา่ งพ.ร.บ.ฉบับนย้ี นื อยู่
บนหลักการสำคัญๆทช่ี ดั เจนและมาตราตา่ งๆตอ้ งยดึ โยงอยูก่ บั 
หลักการทก่ี ำหนดไว้
	เราจำเป็นตอ้ งรบั รองสทิ ธิของมนุษย์ทกุ คน โดยไม่แบ่งแยก
กีดกัน ไม่วา่ จะเป็นดว้ ยเหตุของความแตกตา่ งทางเพศ วยั  เชือ้ ชาติ
ชาติพนั ธุ์ ศ าสนาว ฒ
ั นธรรมค วามเชือ่ ส ทิ ธิอ นามัยเจริญพ นั ธุ์ จ งึ เป็น
สิทธิมนุษยชนขน้ั พน้ื ฐ าน ทต่ี อ้ งคมุ้ ครอง
ทอ่ี ยู่
ในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะ“คนไทย”ตามทป่ี รากฏในรา่ งกฎหมาย
ฉบับน้ี เท่านัน้ 

	การเดินทางมาถงึ ของรา่ ง พ.ร.บ.ฉบับน้ี ณ ปี พ.ศ. 2553
เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี ได้สะท้อนกระบวนการขบั เคลือ่ นสงั คม
ไปสสู่ งั คมทม่ี สี ขุ ภ าวะทางเพศก ารยอ้ นมองวา่ เราเดินท างมาไกลแค่
ไหนเป็นเรือ่ งในใจของแต่ละคนแต่ท แ่ี น่ๆเรายงั ค งเดินไปไม่ถงึ สดุ 
ทางฝนั เชิญอ อกมารว่ มกนั ข บั เคลือ่ นเพราะเรากย็ งั ค งตอ้ งลงแรงกนั 
อีกเยอะอยู่

ผูท้ ส่ี นใจอา่ นรายละเอียด ขอ้ มูล ความคดิ เห็น และรว่ มกนั 
เคลือ่ นไหวเกีย่ วกบั ร า่ งพ .ร.บ.ฉบับน ้ี เชิญต ดิ ตามได้ท่ี ห อ้ งสนทนาใน
เว็บของก พอ.ภาคเหนือห รือเข้าไปได้ทล่ี งิ ค์h ttp:/ / w
 ww.aids-c pp.
net/site/Forums/ForumView.aspx?pageid=3&mid=2&Item
ID=8

“คนทุกคน”

	เราจำเป็นต อ้ งคมุ้ ครองสทิ ธิอ นามัยเจริญพ นั ธุข์ องผหู้ ญิงโดย
การเคารพสทิ ธิบนเนือ้ ตวั รา่ งกายของผหู้ ญิง และไม่เลือกคมุ้ ครอง
เพียงการเกิด
	เราจำเป็นตอ้ งคมุ้ ครองสทิ ธิทางเพศและสทิ ธิอนามัยเจริญ
พันธุข์ องทกุ คน โดยเคารพการตดั สินใจทจ่ี ะกำหนดตวั ตน วถิ ชี วี ติ 
ทางเพศ การมเี พศสมั พันธ์ และการม/ี ไม่มลี กู  ให้เป็นการตดั สินใจ
ทีอ่ สิ ระสมัครใจสามารถเข้าถงึ และได้รบั บริการทง้ั สาธารณสุขและ
สังคมในการสง่ เสริมปอ้ งกันดแู ลรกั ษาโดยปราศจากความรนุ แรง
และการเลือกปฏิบตั ิ
	ผมเรียกร้อง เชิญชวนให้ เอ็นจีโอและหน่วยงานราชการ
จำนวนมากทก่ี ำลังพ ฒ
ั นารปู แ บบและระบบบริการทเ่ี ป็นม ติ รในการ
จัดบริการเรือ่ งสขุ ภาพทางเพศและอนามัยเจริญพนั ธุ์ ให้เพิม่ ความ
สนใจกบั ร า่ งกฎหมายและกระบวนการขบั เคลือ่ นรา่ งก ฎหมายฉบับ
นีใ้ ห้มากขน้ึ  มารว่ มกนั พดู คยุ  แลกเปลีย่ น ตง้ั คำถามวา่  เราจะมี

กฎหมายเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรมทาง
เพศในสังคมเพื่อก ารป้องกันแ ก้ไขปัญหาเอดส์ท ี่ท ุกค นกำลัง
มุ่งมั่นทำงานอยู่ได้อย่างไร
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เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ทีโ่ รงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ มีการ
จัดเวทีประชาพิจารณ์รบั ฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เกีย่ วกับ
ร่างพ.ร.บ.คุม้ ครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ... (ภาพจาก www.
samatcha.org)

เกาะกระแส
ศิริพรระวีกูล

เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขโมเดล
เป็ น อีก ค รั้ง ท่ีข่า ยค นท ำงานด้า นสุข ภาพอ อกม าห นุ น ร่า ง
กฎหมาย ผ่านการล่ารายช่ือประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังกว่า 10,631
คน ในการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการ
สาธารณสุข (พ.ร.บ. ค้มุ ครองผู้เสียหายฯ) พ.ศ. ... ภาคประชาชน
ภายหลังจากท่ีมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เมื่อปี 2540 ด้วยการล่า
รายช่ือประชาชนกว่าห้าหมื่นรายช่ือกับ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จนเกิดเป็นระบบหลักประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้า หรือระบบ
บตั รทอง
	
จะวา่ ไปทง้ั พ .ร.บ.หลักป ระกันส ขุ ภ าพฯก บั ร า่ งพ .ร.บ.คุม้ ครอง
ผูเ้ สียหายฯดเู หมือนมหี ลักการคล้ายๆกนั 
	
ถ้าเป็นในกรณีบตั รทอง ทกุ คนทใ่ี ช้สทิ ธิ ซง่ึ มปี ระมาณ 47
ล้านคน กจ็ ะได้คา่ รกั ษาเฉลีย่ รายหวั ในจำนวนทเ่ี ท่ากนั  แต่ทกุ คนก็
ไม่มที างทจ่ี ะปว่ ยพร้อมกนั หมดคา่ รกั ษารายหวั ทไ่ี ด้จงึ เกลีย่ มาชว่ ย
คนทจ่ี ำเป็นตอ้ งใช้กอ่ นหรือเรียกวา่ “คนไม่ปว่ ยชว่ ยคนปว่ ย”
	
ส่วนรา่ งพ .ร.บ.คุม้ ครองผเู้ สียห ายฯก เ็ ช่นเดียวกันก ารบริหาร
กองทุนคมุ้ ครองผเู้ สียหายฯ กเ็ ป็นในรปู แบบของการลงขันทม่ี าจาก
ภาครฐั  ภาคเอกชน และประชาชน กเ็ พือ่ เอามาชว่ ยผทู้ ไ่ี ด้รบั ความ
เสียหายจากการรบั บริการสาธารณสุข ซง่ึ แน่นอนวา่ คงไม่มคี ราวใด
ทีผ่ รู้ บั บริการจะได้รบั ความเสียหายพร้อมกนั หมดทกุ คน
	
ทัง้ ส องพ .ร.บ.จ งึ ด คู ล้ายกนั ในแง่ข องการเฉลีย่ ท กุ ข์เฉลีย่ ส ขุ 
ช่วยเหลือเกือ้ กูลก นั เพือ่ ก ระจายโอกาสและสร้างหลักป ระกันในการ
เข้าถ งึ แ ละได้ร บั ก ารคมุ้ ครองด แู ลจากระบบบริการสาธารณสุขอ ย่าง
เท่าเทียมกนั 
	เนื่องจากในปัจจุบัน แนวทางชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้น
จากการรักษาพยาบาล มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ใน
พ.ร.บ.หลักประกันสขุ ภาพแห่งชาติมาตราท่ี 41เท่านัน้ กล่าวคอื ผู้
ป่วยในระบบบตั รทองตอ้ งยน่ื คำร้องภายใน1ปี นบั จากวนั ทท่ี ราบ
ความเสียหาย  ซง่ึ จะได้รบั การเยียวยาเบือ้ งตน้ ไม่เกิน 200,000
บาทแล้วแต่กรณี
	
แต่ในความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ีใช้บัตรทอง
ประกันสงั คมขา้ ราชการหรือแรงงานนอกระบบตา่ งกม็ โี อกาสเจ็บ
ป่วย ตา่ งก็มีโอกาสในการรบั บริการทางสาธารณสุข และตา่ งก็มี
โอกาสทจ่ี ะได้ร บั ค วามผดิ พ ลาดจากการรกั ษาดว้ ยกนั ท ง้ั ส น้ิ แ ต่ก ลุม่ 
ทีไ่ ด้ร บั ก ารเยียวยาชดเชยกลับม แี ค่ค นทใ่ี ช้บ ตั รทองส ว่ นกลุม่ ค นอน่ื ๆ

หากประสบปญ
ั หาจากการรกั ษากต็ อ้ งไปฟอ้ งรอ้ งตอ่ ศาล เพือ่ เรียก
ร้องคา่ เสียห ายจากหมอเอาเอง(ซ ง่ึ ก ไ็ ม่รวู้ า่ ต อ้ งใช้เวลานานเท่าใดใน
การฟอ้ งรอ้ งเรียกคา่ เสียหาย)
	
ร่างพ .ร.บ.คุม้ ครองผเู้ สียห ายฯจ งึ ก ลายเป็นเครือ่ งมอื ห นึง่ ใน
การสร้างความประนีประนอมแ ละบรรเทาปญ
ั หาความเดือดรอ้ นทง้ั 
จากฝา่ ยผใู้ ห้บริการและผรู้ บั บริการได้อย่างชดั เจน
เราจึงเห็นข ่ายคนทำงานด้านสุขภาพออกมาสนับส นุนใน
เจตนารมณ์ของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯอย่างเต็มที่
	เพราะทกุ คนไม่วา่ จะยากดมี จี นอย่างไรกจ็ ะมโี อกาสในการ
เข้าถงึ กองทุนนอ้ี ย่างทว่ั ถงึ เท่าเทียมและไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
	เพราะการเผชิญหน้าในความขดั แย้งระหว่างหมอกบั คนไข้
ก็จะได้เบาบางลง เนื่องจากการจ่ายค่าชดเชยต้องมีกระบวนการ
เยียวยาให้เร็วทส่ี ดุ เมือ่ พบวา่ เป็นความเสียหายจากการสาธารณสุข
จริง หมอกจ็ ะได้ทำการรกั ษาคนไข้ตอ่ ไปไม่ตอ้ งเสียเวลามาขน้ึ ศาล
คนไข้กจ็ ะได้มคี วามสบายใจในการไปพบหมอ
	
แม้จ ะมกี ระแสความหว่ งใยในแง่ข องความยง่ั ยืนข องกองทนุ ฯ
แต่ถา้ ทกุ คนเข้าใจวา่ เป็นเรือ่ งของการเฉลีย่ ทกุ ข์ เฉลีย่ สขุ  ชว่ ยเหลือ
กันกจ็ ะเป็นการสร้างความรว่ มมอื ทแ่ี ข็งแกร่งรว่ มกนั ได้
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จากจดุ เริม่ ตน้ ในปี 2540ของพ.ร.บ.หลักป ระกันสขุ ภาพแห่งช าติมาสู่ รา่ งพ.ร.บ.คมุ้ ครองผเู้ สียห ายฯบนแนวทางของการเฉลี่ย
ทุกข์ เฉลี่ยสุข กระจายโอกาส สร้างหลักประกันในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน ถือเป็นแนวทาง
สำคัญท ี่ข ่ายคนทำงานด้านสุขภาพเชื่อว ่าจ ะเป็นต้นแ บบในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสวัสดิการของไทยในด้านต่างๆ
ได้ โดยทีค่ นในประเทศและฝา่ ยบริหารเองตอ้ งเข้าใจในหลักการนอ้ี ย่างถอ่ งแท้ เพือ่ ให้ร ะบบรฐั ส วัสดิการทห่ี ลายคนคาดหวังว า่ จะเครือ่ งมอื 
หนึง่ ทช่ี ว่ ยลดชอ่ งวา่ งและความเหลือ่ มลำ้ ทง้ั ทางเศรษฐกิจสงั คมวฒ
ั นธรรมและการเมืองทำได้จริงและเป็นไปอย่างยง่ั ยืน

เมือ่ วนั ท่ี 6สงิ หาคม2553ขา่ ยคนทำงานดา้ นสขุ ภาพและผบู้ ริโภครวมทง้ั ภาคประชาชนทม่ี สี ว่ นในการลง
รายชอ่ื 10,000รายชอ่ื ในการเสนอรา่ งพ.ร.บ.คุม้ ครองผเู้ สียหายจากบริการสาธารณสุขพ.ศ....ภาคประชาชน
ร่วมกนั แถลงจดุ ยืนสนับสนุนพ.ร.บ.คุม้ ครองผเู้ สียหายฯทโ่ี รงแรมอมารี ดอนเมืองกรุงเทพฯ(ภาพจากwww.
consumerthai.org)

เรื่องเบาสมอง.....

ถุงยาง3กล่อง

ชายหนุม่ คนหนึง่ เดินเข้าไปรา้ นขายยาแล้วบอกเภสัชกรวา่ 
‘ขอซอ้ื ถงุ ยางหน่อยครับ ผมจะไปกนิ ขา้ วเย็นทบ่ี า้ นแฟนคนื 
นีอ้ าจมเี ฮกไ็ ด้‘
เภสัชกรกย็ น่ื ถ งุ ย างให้ช ายหนุม่  ในขณะทก่ี ำลังจ ะเดินอ อกจาก
นอกรา้ นชายหนุม่ กห็ นั หลังกลับพร้อมบอกวา่ 
‘ผมขอซอ้ื เพิม่ อกี หนึง่ เพราะวา่ นอ้ งสาวของแฟนผมก็นา่ รกั 
เวลาเจอผมเธอมกั จะไขว้ขาให้ทา่ ผมวา่ ผมอาจโชคด’ี 
เภสัชก ย็ น่ื ถ งุ ย างให้ช น้ิ ท ส่ี อง ในขณะทช่ี ายหนุม่ ค นนน้ั ก ำลังเดิน
ออกจากรา้ นเขากห็ นั กลับมาอกี ครัง้ แล้วบอกวา่ 
‘เออ..ผมวา่ ผมขออกี อนั ดกี ว่า เพราะวา่ แม่ของแฟนผมกย็ งั 
สวยนา่ รกั เวลาเจอกนั เธอชอบสบตาผมนอกจากนเ้ี ธอเป็น
คนเชิญผมไปทานขา้ วเย็นเผลอๆอาจมอี ะไรกไ็ ด้’
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ระหว่างอาหารเย็น ชายหนุม่ นง่ั ตรงกลางระหว่างแฟนและ
น้องสาว สว่ นแม่แฟนนง่ั ตรงขา้ มกนั   เมือ่ พอ่ ของแฟนกลับ
มาชายหนุม่ กเ็ ริม่ ส วดมนต์กอ่ นอาหารเย็น
‘ขอพระเจ้าประทานพรและขอบคุณสำหรับอาหารมอ้ื น’้ี                   
สองสามนาทีผา่ นไปชายหนุม่ กย็ งั กม้ หน้าสวดมนต์อยู่
‘ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารมอ้ื น’้ี 
สบิ นาทีผา่ นไปชายหนุม่ ยงั ไม่ยอมหยุดสวดมวั แต่กม้ หน้าทกุ 
คนในโต๊ะอาหารรสู้ ึกแปลกใจ แฟนสาวจงึ กระซิบบอกชาย
หนุม่ วา่  
‘ฉนั ไม่รเู้ ลยนะวา่ คณ
ุ เคร่งศาสนาขนาดน’้ี 
ชายหนุม่ ตอบวา่ ‘ผมไม่รวู้ า่ พอ่ คุณเป็นเภสัชกร’ 


เรื่องจากปก
กาญจนาแถลงกจิ 

เอ็นจีโอเอดส์ยุค2010:
นักบริหารจัดการโครงการ
หรือนักเคลื่อนไหวทางสังคม

“ เอ็ น จี โอห รื อ ข บวนการภ าคป ระชาชนยุ ค แรกๆท ำห น้ า ที่ เป็ น
ปัญญาชนที่เพิ่มการมองและวิเคราะห์สังคมให้ประชาชน ชี้ให้เห็นความไม่
ยุติธรรมข้อบกพร่องหรือความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียมหรือ
สิ่งที่ซับซ้อนเกินจากประชาชนทั่วไปจะเข้าใจ หรือให้ทางเลือกในการคิด
วิเคราะห์สิ่งใหม่ แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา เอ็น
จีโอได้ยุติบทบาทนี้โดยสิ้นเชิง สิ่งที่เอ็นจีโอทำมันคล้ายกับเป็นภาคขยาย
ของรัฐช าติ..ก ารมีห รือไม่มีเอ็นจ ีโอเป็นค ำถามใหญ่ห รือ (ห ากเอ็นจ ีโอ)
ลดความRadicalในทางความคิดลงไปแล้วยังจำเป็นจะต้องมีเอ็นจีโอใน
สังคมไทยอยู่หรือเปล่า”
	(ปน่ิ แก้วเหลืองอร่ามศรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่“เอ็นจโี อเป็นไงใน
ขบวนการเคลือ่ นไหวภาคประชาชน”4-08-53)
*****


เอดส์เพื่อเอดส์เอ๊ดดดดดเอดส์


เป็นป ระโยคประชดประชันก นั เองในกลุม่ ค นทำงานเอดส์ด ว้ ยกนั เอง
อยูบ่ อ่ ยๆ ในทำนองวา่  คนทำงานมกั มองปญ
ั หาเอดส์เป็นเพียงเอดส์เรือ่ ง
เดียวไม่เกีย่ วกบั เรือ่ งอน่ื เพียงเชือ่ ม น่ั ว า่ ถ งุ ย างอนามัยจ ะเป็นค ำตอบทว่ี เิ ศษ
ของงานปอ้ งกันไม่ให้มผี ตู้ ดิ เชือ้ ร ายใหม่หรือเชือ่ วา่ การทผ่ี ตู้ ดิ เชือ้ ได้ยาและ
การดแู ลรกั ษา กเ็ ป็นคำตอบทง้ั หมดทง้ั มวลของชวี ติ ผตู้ ดิ เชือ้ คนหนึง่ แล้ว
หรือถงึ จะเห็นวา่ เอดส์เกีย่ วข้องกบั เรือ่ งอน่ื  กอ็ าจจะคดิ วา่ นอกเหนือจาก
งานทต่ี วั เองทำอยู่
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ขอยกเรื่องราวท่ีได้ยินมาจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง เป็น
เหตุการณ์เกิดขน้ึ มาไม่นานให้ลองชว่ ยกนั ขบคิด
	
บ้านพักช่ัวคราวสำหรับผู้ป่วยท่ีมีเชื้อเอชไอวีแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่ รับผู้ป่วยหญิงชนเผ่าไว้ในความดูแล เมื่อ
เธอสุขภาพแข็งแรง เธอจึงออกจากบ้านพักเพื่อไปใช้ชีวิตทำ
มาห ากิ นต ามป กติ  ต่อมาผู้ดูแลบ้านพักทราบว่าผู้ห ญิ งค น
นี้ได้แต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ แต่สามีใหม่ของเธอไม่ต้องการ
ให้เธอเอาลูกสาวท่ีเกิดกับสามีเก่ามาอาศัยอยู่ด้วย เธอจำใจ
ขายลกู สาวตวั เองทอ่ี ายุไม่ถ งึ 5 ข วบให้ก บั ค นอน่ื ด ว้ ยจำนวนเงินเพียง
3,000บ าทเพือ่ แ ลกกบั ค วามมน่ั คงในชวี ติ ข องผหู้ ญิงค นหนึง่ ท ค่ี ดิ ว า่ 
การมสี ามีคอื หลักประกันความมน่ั คงในชวี ติ ของตวั เอง
	
อีกร ายเป็นผ ปู้ ว่ ยชายห ลังจ ากทเ่ี ขาได้ร บั ก ารรกั ษาจนสขุ ภาพ
กลับมาแข็งแรงดแี ละออกจากบา้ นพกั ภายหลังชายคนนถ้ี กู จบั และ
ติดคกุ อกี ดว้ ยคดีขายยาบ้า
	ชีวติ ท่ลี งเอยไม่สวยงามสร้างความผดิ หวังให้กบั ผ้ดู แู ลบา้ น
พัก เธอตง้ั คำถามกบั ศรัทธาท่มี งุ่ มน่ั ขา้ มนำ้ ขา้ มทะเลจากตา่ งแดน
รวบรวมเงินระดมทุนจากผ้มู ีใจศรัทธาเดียวกันมาสร้างบ้านพักให้
เป็นทพ่ี กั พงิ ชว่ั คราวและให้การรกั ษาพยาบาลผ้ปู ว่ ยเอชไอวี/เอดส์
มาเป็นเวลาเกือบ10ปี เพือ่ หวังจะสร้างโอกาสให้พวกเขากลับไป
ใช้ช วี ติ ต ามปกติเฉกเช่นค นทว่ั ไปเธอตดั สินใจยตุ บิ ทบาทของตวั เอง
และยกงานบา้ นพกั ให้องค์กรพฒ
ั นาเอกชนในพน้ื ทีร่ บั ดแู ลตอ่  เดิน
ทางกลับประเทศพร้อมกับหัวใจท่บี อบช้ำเรื่องศรัทธาในตัวเองท่มี ี
ต่อเพือ่ นมนุษย์
	เรือ่ งท่หี ยิบขน้ึ มานำเสนอเป็นภาพสะท้อนสงั คมท่ซี บั ซอ้ น
และวิธีคิดการทำงานเอดส์ท่ีไม่อาจช่วยเหลือพวกเขาได้เพียงการ
สงเคราะห์ชว่ ยเหลือและเยียวยาเฉพาะหน้า  หากไม่มองเอดส์ให้
ั หาความเหลือ่ มลำ้ ท างสงั คมม ชี อ่ ง
ไกลไปถงึ ส งั คมโดยรวมทย่ี งั ม ปี ญ
ว่างรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนมคี วามไม่เท่าเทียมทางเพศท่ี
ฝังรากหยัง่ ลกึ ลงไปในวถิ ชี วี ติ ของคนในสงั คม
	
ปัญหาการเข้าไม่ถงึ การรกั ษาดว้ ยยาตา้ นไวรัสของผ้ตู ดิ เชือ้ 
เอชไอวี/เอดส์ เป็นจดุ เริม่ ของเครือขา่ ยผ้ตู ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์และ
องค์กรพฒ
ั นาเอกชนดา้ นเอดส์อ อกมาเคลือ่ นไหวตอ่ สูใ้ ห้ได้ม าซง่ึ ส ทิ ธิ
ในหลักป ระกันส ขุ ภาพของคนทกุ ค นในสงั คมห รือท เ่ี รียกวา่ บ ตั รทอง
ทีใ่ ช้กนั ทกุ วนั น้ี
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อีหนูจำไมถามตอ่ มาเป็นชดุ วา่  “เราได้ยาแล้ว ทำไมเรายงั 
ไม่หยุด ทำไมยงั ตอ้ งเรียกรอ้ งรว่ มกบั ผปู้ ว่ ยโรคไต หวั ใจ มะเร็ง ให้
ได้สทิ ธิในการเข้าถงึ ยาและการรกั ษาอกี  ออกมาเรียกรอ้ งให้รฐั บาล
จัดสรรงบประมาณเพือ่ จดั สวัสดิการสงั คมให้กบั คนทกุ คน ออกมา
เสนอให้รฐั บาลมนี โยบายบำนาญชราภาพเป็นหลักประกันให้กบั ผู้
สูงอายุทกุ คนในประเทศน้ี ออกมาแสดงจดุ ยืนและขอ้ เสนอตอ่ รา่ ง
กฎหมายคมุ้ ครองอนามัยการเจริญพนั ธุใ์ ห้ครอบคลุมบริการคนทกุ 
คนในประเทศไทยบนหลักก ารคมุ้ ครองสทิ ธิท างเพศและสทิ ธิม นุษย
ชนโดยเสมอหน้าร วมทง้ั เรือ่ งกฎหมายคมุ้ ครองผเู้ สียห ายจากการรบั 
บริการสาธารณสุข  ทเ่ี ป็นกระแสรอ้ นแรงระหว่างหมอกบั เครือขา่ ย
ประชาชนในตอนนอ้ี กี ละ่ หลายคนอาจจะบอกวา่ ไม่เห็นมตี รงไหน
ทีพ่ ดู เรือ่ งเอดส์เลยน.๊ิ ...”



ทำไมเราต้องยุ่งกับหลายเรื่องทั้งที่ไม่เห็นผู้ติดเชื้อผู้ป่วย
เอดส์เป็นตัวเป็นตนอยู่ในทุกปัญหาทั้งหมดที่ว่ามา
	
นัน่ สนิ ะและถา้ หากผตู้ ดิ เชือ้ เข้าถงึ ยาและการรกั ษาแล้วแต่
พวกเรายงั อ ยูใ่ นสงั คมทเ่ี หลือ่ มลำ้ ส งั คมทไ่ี ม่เสมอภาคในหลายเรือ่ ง
สังคมทเ่ี อารดั เอาเปรียบละเมิดสทิ ธิเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผตู้ ดิ เชือ้ ผหู้ ญิง
เกย์ก ะเทยฯ ลฯเราจะนง่ิ เฉยดดู ายโดยไม่อ อกมาทำอะไรเลยหรือ..

เอ็ น จี โอ นั ก บ ริ ห ารกิ จ กรรม
โครงการ หรือนักเคลื่อนไหวทาง
สังคม
	สมัชชาเครือขา่ ยองค์กรพฒ
ั นาเอกชนดา้ นเอดส์ หรือ สมัช
ชากพอ.ปีน้ี วา่ ดว้ ยการตง้ั คำถามเรือ่ งบทบาทของเอ็นจีโอกบั การ
เปลีย่ นแปลงสงั คม เหตุการณ์ทางการเมืองหลังวกิ ฤติความรนุ แรง
เดือนพฤษภาคมเป็นต วั เร่งให้เอ็นจ โี อออกมาทบทวนจดุ ยืนแ ละทา่ ที
ต่อสถานการณ์บา้ นเมืองเมือ่ เอ็นจโี อกลมุ่ หนึง่ ออกมาเรียกรอ้ งให้มี
คนรบั ผ ดิ ช อบตอ่ ค วามสญ
ู เสียช วี ติ ข องประชาชนและแก้ป ญ
ั หาความ
เดือดรอ้ นของคนหลายกลุม่ ทร่ี วมตวั ชมุ นุมทางการเมืองดว้ ยหลาย
เหตุป จั จัยแ ต่ก จ็ ะมเี อ็นจ โี ออกี ก ลุม่ อ ธิบายวา่ ค นกลุม่ น เ้ี ข้าข า้ งกลุม่ ค น
เสือ้ แดงเพราะถา้ คณ
ุ ไม่เป็นเหลืองคณ
ุ กต็ อ้ งเป็นแดงมอี ยูแ่ ค่น้ี จน
กลายมาเป็นข อ้ ว พิ ากษ์วจิ ารณ์เอ็นจ โี อวา่ “ไม่เท่าท ันส ถานการณ์“

มีนยั ยะวา่ วเิ คราะห์ปญ
ั หาในกรอบคดิ แบบขว้ั ตรงขา้ ม  ดี – ไม่ดี
ฝ่ายธรรมมะ – ฝา่ ยอธรรม แต่ไม่เห็นความเชือ่ มโยงและความซบั 
ซ้อนของปญ
ั หาทเ่ี กิดขน้ึ 
	
ขณะที่เอ็นจีโออีกกลุ่มหนึ่งก็ออกมาส่งเสียงให้เราได้ยิน
อยู่เสมอว่า“องค์กรเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง”
	
ความคดิ  “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” ได้ยนิ มานานและนา่ 
จะมาพร้อมกบั การกอ่ ตง้ั องค์กรดว้ ยซำ้ ไป หลายคนมกั อา้ งอิงการ
ตีความจากระเบียบขอ้ บ งั คับข องการจดั ต ง้ั อ งค์กรหรือก ารเป็นม ลู นิธิ
ทีร่ ะบุเงือ่ นไขวา่ จ ะตอ้ งไม่ย งุ่ เกีย่ วกบั ก ารเมืองป ระเด็นน ถ้ี กู จ ดุ ข น้ึ ม า
เป็นร ะยะๆย อ้ นไป4 -5 ป กี อ่ น ทีก่ พ อ.กำหนดยทุ ธศาสตร์ง านปฏิรปู 
สังคมและการเมือง(ข ณะนน้ั ม เี หตุการณ์ท เ่ี ครือข า่ ยผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอว/ี 
เอดส์และเอ็นจโี อดา้ นเอดส์ทท่ี ำงานดา้ นการเข้าถงึ ยาออกมาเรียก
ร้องให้ร ฐั บาลไทยยตุ กิ ารเจรจาเอฟทเี อระหว่างไทยกบั ส หรัฐแ ละการ
เสนอให้ร ฐั บาลประกาศบงั คับใช้ส ทิ ธิเหนือส ทิ ธิบ ตั รยาห รือป ระกาศ
ซีแอล)จนทำให้สมาชิกกพอ.บางคนขอถอนตวั ไม่เข้ารว่ มขบวนกบั 
กพอ. เพราะไม่เห็นดว้ ยกบั ยทุ ธศาสตร์ดงั กล่าว และมองวา่ ขดั กบั 
เจตนารมณ์ขององค์กรทต่ี วั เองสงั กัดอยู่
	
ปัจจุบนั จำนวนองค์กรเอ็นจโี อเอดส์ใหม่ๆ เกิดขน้ึ มากมาย
ทำงานแตกแขนงเครือขา่ ยเชิงประเด็นแยกยอ่ ยออกไปในหลายดา้ น
ส่วนหนึง่ เกิดจากปจั จัยการเข้าถงึ เงินทนุ สนับสนุนจากกองทุนโลก
ให้กบั ประเทศไทยตอ่ เนือ่ งมาเกือบ 7ปี
	
ด้านหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนทำงานร่นุ ใหม่เข้ามาสู่
แวดวงงานเอ็นจโี ออย่างคกึ คัก อกี ดา้ นหนึง่ กเ็ กิดคำถามทา้ ทายกบั 
คนทำงานรนุ่ ใหม่เมือ่ ถ ามถงึ จ นิ ตนาการในเรือ่ งอดุ มการณ์แ ละจดุ ยืน
การทำงานของตวั เองนอ้ งๆหลายคนงงและสงสัยวา่ “จดุ ยืน”คอื 
อะไรบ างคนมองวา่ ง านทต่ี วั เองทำเป็นการทำงานเพือ่ ช ว่ ยตอบโจทย์
ตามภารกิจของรฐั ตอบโจทย์โครงการทเ่ี ขียนไว้กบั ผใู้ ห้ทนุ 

	
หากเอ็นจีโอยังมีความหมายของการทำหน้าที่เป็นหน่วย
สำคัญในการตรวจสอบนโยบายท่ีส่งผลกระทบในทางลบกับ
ประชาชน ออกมาวพิ ากษ์วจิ ารณ์สงั คมทย่ี งั มคี วามไม่เป็นธรรม ไม่
เคารพสทิ ธิสงั คมทย่ี งั ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการถามหา
จุดยืนหรือการมเี จตจำนงทางการเมืองเป็นเรือ่ งทค่ี นทเ่ี รียกตวั เอง
ว่าเป็นเอ็นจ โี อต อ้ งคดิ แ ละทบทวนตวั เองอยูเ่ สมอห ากไม่เคยอยูใ่ น
จินตนาการความคดิ กย็ ากทจ่ี ะยนื หยัดศรัทธาในงานทต่ี วั เองทำอยู่
ข้อเท็จจริงข้อหนึ่งท่ีเราต้องยอมรับก็คือ การทำงานของเอ็นจีโอ
ยังจำเป็นต้องพ่งึ พาเงินทุนจากภายนอกประเทศ เพราะรัฐไทย
สนับสนุนเม็ดเงินให้เอ็นจีโอทำงานในสัดส่วนท่ีน้อยมาก ท้งั ท่ีผล
สำเร็จของการทำงานเอดส์ในหลายๆ ดา้ นเกิดขน้ึ จากการผลักดนั 
ของเอ็นจโี อและภาคประชาสงั คม เป็นประโยคทค่ี ณ
ุ พร้อมบญ
ุ  พา
นิชภักดิ์ ในฐานะเอ็นจโี อได้ออกมาแสดงจดุ ยืนให้รฐั ตอ้ งสนับสนุน
เงินทนุ ให้เอ็นจโี อทำงานอย่างจริงๆจงั ๆ
อย่างไรกต็ ามพ นั ธกจิ ในเชิงก ารบริหารจดั การโครงการยอ่ ม
เป็นสง่ิ ทห่ี ลีกเลีย่ งไม่ได้ การอาสาสมัครตวั เองเข้ามาทำงานเอ็นจโี อ
อย่างมอื อาชีพกค็ อื ตอ้ งทำให้มนั เป็นอาชีพทเ่ี ลีย้ งตวั เองได้มคี วาม
รับผดิ ชอบในฐานะทม่ี นั เป็นอาชพี ๆหนึง่ และทำให้อาชีพนน้ั สง่ ผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงสงั คมให้ไปสสู่ ง่ิ ทด่ี กี ว่า
	นิมติ ร์ เทียนอดุ ม บอกกบั เอ็นจโี อเอดส์ในงานสมัชชาฯวา่ 
“เราจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม หรือเราจะเป็นนักบริหาร
จัดการโครงการ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องผสมผสาน
จริงๆ เราจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แต่เราต้องเป็นทั้ง
2อย่าง”

	ขอย้ำว่าการสร้างความร่วมมือกับรัฐไม่ใช่เป็นเรื่องเสีย
หายโดยเฉพาะงานบริการดา้ นสาธารณสุข ถา้ ตอบตวั เองไม่ได้วา่ 
Governmentกบั Non -Governmentแตกตา่ งกนั อย่างไรกค็ ง
ไม่จำเป็นทส่ี งั คมไทยตอ้ งมเี อ็นจโี ออกี ตอ่ ไป
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พรพศิ ผกั ไหม

แอบมองบรรยากาศ

สมัชชาก พอ.ชาติ
สมัชชา กพอ.ชาติ ครั้งก่อนกับครั้งนี้ มันต่างกันที่ตรงไหน
เป็นคำถามที่ถามตัวเอง ชอบให้ตัวเองมึนๆ งงๆ จะว่าไปแล้วเป็นพื้นที่
ที่จะสร้างพลังหรือเปล่า ก็อาจจะใช่ จะมีคำพูดที่ได้ยินอยู่บ่อยๆ เวลา
เข้ามาร่วมวงของ กพอ. ว่า “กพอ. คือ เรา” หมายถึงว่าพวกเรา
ทุกคนที่ทำงานด้านเอดส์และเป็นองค์กรเครือข่ายสมาชิก
	ในแต่ละครัง้ ทไ่ี ด้เข้ามารว่ มงานสมัชชาตอ้ งเรียกวา่ เกือบจะ
ประจำปดี ิ เพราะกอ่ นหน้าน น้ั 2 ป คี รัง้ แ ต่..น บั ต ง้ั แต่ท เ่ี รามกี ารเลือก
ตัง้ ประธานคนปจั จุบนั น้ี ทำให้งานสมัชชามเี กือบจะทกุ ปี ในแต่ละปี
นอกจากได้เห็นค นรนุ่ เก่าๆก เ็ ริม่ ท จ่ี ะมคี นรนุ่ ใหม่ๆเข้าม าเยอะมาก
ขึน้ กไ็ ม่รวู้ า่ นน่ั เป็นเพราะผบู้ ริหารองค์กรเห็นความสำคัญของกพอ.
มากขน้ึ หรือเปล่า แต่จะวา่ ไปแล้วกค็ งจะเป็นพน้ื ทีท่ ว่ี า่ ให้หรือสง่ รนุ่ 
น้องใหม่ๆ เข้ามาเรียนร้งู านดา้ นเอดส์ในทางลดั  ไปเจอเพือ่ นตา่ ง
องค์กรประมาณนน้ั หรือเปล่า
	เห็นบ รรยากาศของการพดู ค ยุ ก จ็ ะมคี นทเ่ี ราเรียกวา่ ผ แู้ ทนซ ง่ึ 
ดูเหมือนจะพดู แ ทนเพือ่ นหรืออ งค์กรของตวั เองไม่ได้เพราะไม่รวู้ า่ ข อ้ 
เสนอแนะของเราเองนน้ั ผบู้ ริหารจะยอมรับฟงั  จงึ ทำให้ฉนั แปลกใจ
อยูเ่ หมือนกนั วา่  คำวา่  “ผแู้ ทน” ทำบทบาทหน้าทีไ่ ด้แค่ไหน เข้าใจ
เองวา่  มอี ำนาจทผ่ี า่ นการเห็นชอบและให้คณ
ุ ดำเนินเรือ่ งนน้ั ๆ แต่
ถ้ามคี ำพดู ทว่ี า่ “จริงๆแล้วไม่ได้มอี ำนาจอะไร”เป็นแค่ผแู้ ทน
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	ได้แต่สงสัยทง้ั การทำงานองค์กรและการ
บริหารงานของ กพอ. ท่ีเราได้เลือกตัวแทน
เข้าไปเป็นคณะกรรมการและประธานนน้ั ต อ้ ง
มีหน้าท ท่ี ำอะไรบา้ งซ ง่ึ เคยตง้ั ค ำถามกอ่ นหน้า
นัน้  ทย่ี งั เหมือนกบั วา่ ยงั ไม่ได้รบั คำตอบ ภาย
ใต้ค ดิ ใหม่ท ำใหม่ว า่ ด ว้ ยการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมสขุ ภาพและการเมืองคงจะไม่ได้เป็น
คำทต่ี ง้ั ขน้ึ มาเพือ่ ความโก้หรูดดู เี ท่านัน้ 
	 ภายใต้เป็นองค์กรสมาชิกและเครือข่าย
ต่างๆก ค็ งจะเห็นค วามสำคัญในการสร้างพลัง
เครือข า่ ยไม่ว า่ เครือแ บบไหนเครือแ บบชมุ ชน
เครือแ บบภมู ภิ าคห วั ใจของการทำงานห น้าทีข่ องผปู้ ระสานเครือข า่ ย
คือต อ้ งให้ค วามสำคัญอ งค์กรสมาชิกไม่ใช่ห น่วยประสานคดิ เองส ง่ั 
เองจดั ระเบียบวางแผนเองหมด
	ถ้ามีเหตุการณ์แบบท่เี อ่ยมาขา้ งตน้  ผลของมนั ก็คอื  ทำให้
องค์กรสมาชิกไม่ภมู ใิ จไม่มสี ว่ นรว่ มประเด็นของตวั เองไม่ได้เข้าไป
อยูใ่ นขา่ ยห รือถ า้ ข า่ ยไหนมสี ว่ นได้ส ว่ นเสียเยอะกจ็ ะเข้าม ารว่ มลงแรง
เยอะว่าง้นั เถอะ แบบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน ถ้าการจัดประชุม
ของกพอ.ทกุ ครัง้ มแี ต่งานของหน่วยประสานไม่มงี านขององค์กร
สมาชิกก ไ็ ม่เกิดการสร้างสานงานขา่ ยให้เป็นเครือจ ะทำอย่างไรทจ่ี ะ
ให้เครือขา่ ยอน่ื รสู้ กึ วา่ กพอ.เป็นพน้ื ทีท่ เ่ี รามารว่ มพลังกนั นะมกี าร
ปรับทกุ ข์ผกู มติ รและเอือ้ อำนวยความสะดวกพร้อมๆไปกบั การ
ขับเคลือ่ นห รือก ารตดิ ตามงานทม่ี คี วามภาคภมู ใิ จทเ่ี ข้าม าเป็นเครือ
ข่ายเดียวกัน
	เห็นอ งค์กรเครือข า่ ยทเ่ี ป็นอ งค์กรให้ท นุ เขากอดคอกนั เหนียว
แน่น ไม่ตอ้ งบอกชอ่ื ทกุ คนกค็ งจะรจู้ กั ดแี ละมอี งค์กรสมาชิกภ ายใต้
เครือขา่ ย กพอ. หลายเครือกไ็ ด้เข้าไปอยู่ ทำให้มเี ครือขา่ ยซำ้ ซอ้ น
ที่หลากหลายดีน้นั อาจจะเป็นเพราะเงินทุนท่ีสนับสนุนในการทำ
กิจกรรมหรือเปล่าในขณะท่ี กพอ.เองกไ็ ม่ได้เป็นองค์กรทนุ กพอ.

เป็นอ ะไรค ดิ เร็วๆก ค็ งจะเป็นเครือข า่ ยของเครือข า่ ยแ ต่ล กั ษณะงาน
เครือขา่ ยของเครือขา่ ยมนั จะตอ้ งเป็นเรือ่ งใหญ่ๆทท่ี กุ เครือขา่ ยไม่รู้
สึกถ กู แ ย่งเวลาแ ละความสำคัญแ ต่ได้ป ระโยชน์จ ากสง่ิ ท แ่ี ต่ละเครือ
ข่ายไม่ได้ทำหรือไม่คดิ จะทำเพราะมนั นอกขอบเขตงานของเขา
	
งานก พอ.เป็นง านทอ่ี ยูร่ ะหว่างเครือข า่ ยเป็นง านในชอ่ งวา่ ง
แต่ตอ้ งหาให้เจอวา่  จะเติมอะไรไปในชอ่ งวา่ ง เพือ่ ให้เป็นการเชือ่ ม
ร้อยระหว่างแต่ละเครือข า่ ยไม่ใช่ไปถมให้เต็มจ นเสียส ภาพธรรมชาติ
ของแต่ละเครือข า่ ยไป
	ถ้างานของกพอ.คอื งานจดั ประชุมเอดส์ภาคประชาชนซง่ึ 
เป็นงานใหญ่ระดับชาติทใ่ี ครๆ กจ็ ดั ไม่ได้  เรารวมถงึ ประชาชนทกุ 
คนคงจะได้ยนิ เสียง“คนทำงานเอดส์ภาคประชาชน”
	
แต่ก อ่ นทจ่ี ะไปถงึ ง านตรงนน้ั จ ะทำอย่างไรทจ่ี ะให้ผ แู้ ทนทีเ่ ข้า
มารบั ทำงาน สง่ ขอ้ มูลให้กบั ทา่ นผบู้ ริหารเข้าใจวา่  “เป็นการทำงาน

ร่วมภายใต้เครือขา่ ย”เพือ่ ไม่ให้ผ บู้ ริหารเข้าใจวา่ “งานขององค์กรไม่
ทำแต่ไปทำงานให้คนอน่ื ”
	
สุดท้ายเรายงั จ ำเป็นต อ้ งปรับเปลีย่ นการทำงานเชิงโครงสร้าง
ในแบบเดิมท อ่ี าศัยก ารทำงานแบบเสียส ละแบบอาสาสมัครเป็นห ลัก
ด้วย เนื่องจากโครงสร้างปัจจุบันมันไปผูกกับประธานมากเกินไป
ทำให้ภาระประธานหนัก และการขบั เคลือ่ นงานของ กพอ. กอ็ าจ
จะขน้ึ อยู่กบั ความสนใจ/ความถนัดของประธานดว้ ย แต่หากมีทมี 
งานเต็มเวลาชว่ ยแบ่งเบาภาระกจ็ ะชว่ ยให้งานของกพอขบั เคลือ่ น
ไปขา้ งหน้าในแบบทเ่ี ป็น“งานหน้าหมู”่ ทอ่ี งค์กรสมาชิกเครือขา่ ยมี
ส่วนได้สว่ นเสียจริงๆ”
	
ทุกองค์กรเครือข่ายในขณะน้ี คงต้องการ working net
มากกว่าn etw
 orkingม ง้ั จ ะเกิดข น้ึ ได้เมือ่ ม นั เกิดก ารรว่ มแรงรว่ มใจ
กันจริงๆ(พร้อมทง้ั เงินดว้ ยหรือเปล่า)

เก็บตกสมัชชา กพอ.

• คั่นบรรยากาศการประชุมด้วยการเล่น • ปลดปล่อยจนิ ตนาการ ความหวัง และ
ดนตรีจากมอื อาชีพ(แวดวงคนทำงาน)
ความฝนั กนั อย่างเต็มท่ี

• นั ก พั ฒ นารุ่ น เ ก๋ า ร่ ว มแ ลกเ ปลี่ ย น
ประสบการณ์

• แลกเปลีย่ นประสบการณ์การทำงานกนั 
อย่างจริงจัง

• กีฬาฮาเฮกับเรือบกกระชับพ้นื ที่ให้กับ • หลังเสร็จสน้ิ กจิ กรรมความสนุกกร็ วมตวั 
เก็บภาพรว่ มกนั 
คนทำงาน
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ปูเสื่อคุย
คำผกา

ญผู้หญิงอดทน

	แม่บา้ นของฉนั เป็นกะเหรีย่ งมาจาก
พม่า มาเมืองไทยตง้ั แต่อายุสบิ กวา่ ๆ ยา้ ย
มาหลายจงั หวัดเจอเจ้าน ายมาแล้วน า่ จ ะทกุ 
ประเภทเคยอยูร่ า้ นอาหารเคยอยูส่ ป าเดีย๋ ว
นีอ้ ายุสามสบิ ปลายๆ เธออยูเ่ มืองไทยนาน
พอที่จะพดู ภาษาไทยได้คอ่ นขา้ งชดั  ซมึ ซับ
วัฒนธรรมมาหลายแบบจากหลายบา้ นอ า่ น
เขียนภาษาไทยได้เล็กนอ้ ยฉ ลาดม ไี หวพริบ
เรียนรเู้ ร็ว
	
ทำงานกันมาหลายปี พักหลังๆ
ศักยภาพในการทำงานเริม่ ตก บางวนั หู ตา
บวมมาทำงานสอบถามได้ความวา่ ทะเลาะ
กับสามี ดวงตาท่ีเคยร่าเริงแจ่มใสก็เศร้า
หมองไปทีละนอ้ ย ฉนั เคยเห็นสามีของเธอ
บ้างเป็นหนุม่ พม่าเหมือนกนั หน้าตาหล่อ
เหลาด เู ผินๆแ ทบจะไม่รวู้ า่ เป็นแ รงงานตา่ ง
ชาติ ลกู ชายวยั สข่ี วบของเธอถอดเค้าความ
หล่อของพอ่ มาเต็มๆ
	
วันหนึ่งเธอบอกว่าเลิกกับสามีแล้ว
เพราะเขากนิ เหล้าตบตลี กู เมียฉนั กบั เพือ่ น
ช่วยกนั หาหอพักใหม่ให้เธออยู่ กำชับวา่ อย่า
ให้สามีรู้เป็นอันขาดว่าตอนน้ีอยู่ท่ไี หน ไม่
อย่างนน้ั ค งตามรงั ควานกนั ไม่มที ส่ี น้ิ ส ดุ ท ว่า
อีกไม่ชา้ นาน เรากเ็ ห็นสามีมาคา้ งกบั เธอท่ี
หอพักใหม่เป็นร ะยะ–ใครๆเขากเ็ ตือนวา่ 
เรือ่ งของผวั เมียอ ย่าไปยงุ่ ว นั ไหนเขาคนื ดีก นั 
เรากไ็ ร้ความหมาย–สอบถามเธอ“ไหนวา่ 
เลิก” คำตอบคอื  แววตาเขินๆ “สงสารลกู 
เค้าก ถ็ ามหาพอ่ ท กุ ว นั บ างวนั ห นูท ำงานเลิก
ค่ำไม่มใี ครไปรบั ล กู ก ต็ อ้ งให้พ อ่ เค้าไปรบั ล กู 
ดลู กู ให้อยูด่ ”ี –จบขา่ ว
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	ไม่ช า้ น านเธอกย็ า้ ยกลับไปอยูก่ บั ส ามีด งั เดิมแ ละไม่ช า้ น าน
อีกเช่นก นั ท เ่ี รือ่ งราวเก่าๆก ก็ ลับค นื ม าห ู ต าช ำ้ บ วมซ มึ เศร้าใจลอย
ทำงานหลงๆลมื ๆทง้ั ยงั ตอ้ งขายของตอนเย็นเพือ่ เพิม่ รายได้ขณะ
เดียวกันกข็ าดงานบอ่ ยมาทำงานสายอดรนทนไม่ได้ฉนั จงึ ถามวา่ 
“ตกลงจะเอายงั ไง” เธอนง่ิ ๆ อง้ึ ๆ กอ่ นจะตอบวา่  “เครียดไปหมด
คิดอะไรไม่ออกไม่อยากทำงาน”
	เหตุใหญ่ใจความมาจากการทะเลาะตบตีกับสามีไม่เว้น
แต่ละวนั ขณะเดียวกันกไ็ ม่มที างออก
	
อันที่จริงทางออกของปัญหาง่ายนิดเดียวคือ “เลิก” และ
สิ่งท ี่ค นโสดอย่างฉันไ ม่มีว ันเข้าใจได้ว ่าถ้าช ีวิตค ู่ม ันท ุกข์น ักเหตุ
ใดจึงยังกักขังตนเองอยู่ในนั้น

ฉันล องสมมุตติ วั เองให้อ ยูใ่ นสถานการณ์ข องแม่บ า้ นในฐานะ
ทีเ่ ป็นแรงงานขา้ มชาติรายได้นอ้ ยนดิ ไม่สามารถเดินทางไปไหนตอ่ 
ไหนได้ตามใจชอบดว้ ยเงือ่ นไขของการลงทะเบียนแรงงานตา่ งด้าว
ไม่มีใบขับขี่ ความม่นั คงในชีวิตของพวกเธอช่างน้อยนิด หากเธอ
เลิกกบั สามี นน่ั หมายถงึ การตอ้ งมเี งินหนึง่ กอ้ นสำหรับไปวางมดั จำ
ค่าหอพักแห่งใหม่จา่ ยคา่ เช่าหอ้ งลว่ งหน้าอย่างนอ้ ยสามเดือนและ
ต้องหาทพ่ี กั ให้ไม่ไกลจากบา้ นนายจ้างเพราะหากทอ่ี ยูไ่ ม่ต รงกบั ท ท่ี ่ี
แจ้งลงทะเบียนทำงานไว้แต่แรกหากโดนจบั ขน้ึ มากอ็ าจถกู ปรับหรือ
ติดคกุ ได้เลย
	เมือ่ มรี ายได้ไม่มากกต็ อ้ งทำงานทกุ วนั ทง้ั ยงั ตอ้ งทำงานทกุ 
วัน ไหนจะเลีย้ งลกู  หาขา้ วหาปลา ไปสง่ ทโ่ี รงเรียน ไปรบั กลับจาก
โรงเรียน  ดแู ลเรือ่ งทำการบา้ น ทำงานบา้ นบา้ นนายจ้างเต็มเวลา
แล้วยงั ตอ้ งกลับไปทำงานบา้ นตนเองรบั ใช้ลกู และสามี
	
อดถามตนเองไม่ได้ว า่ ค นเราอะไรมนั จ ะถกู ก ดขีไ่ ด้ห ลายทอด
หลายตลบขนาดน้ี
	วันเสาร์หรืออาทิตย์เธอเคยพาลกู มาทำงานดว้ ยเธอพดู กบั 
ลูกอย่างไพเราะลกู คะลกู ขาลกู อย่าดอ้ื นะครับแม่ทำงานนะอย่า
ซน โอ๋ๆ แม่ขอโทษ ลกู อยากได้อะไร รอเดีย๋ วนะ เดีย๋ วแม่ทำงาน
เสร็จแล้วจะซอ้ื ให้...
	
ฉันฟงั แล้วงง ตกลงวา่ เธอเป็นแม่ของลกู หรือเป็นทาสรบั ใช้
ของลกู กนั แน่ สว่ นลกู สข่ี วบนน้ั กป็ ฏิบตั ติ นสมกบั เป็นนายทาสของ
แม่ดน้ิ เร่ารอ้ งไห้โวยวายเรียกรอ้ งหรือไม่กอ็ อ้ นวอนดว้ ยนำ้ เสียง
ชวนใจอ่อน“แ ม่ค า้ บ บบบบบบบล กู ห วิ แ ม่ค า้ บ ล กู ร อ้ นแ ม่ค า้ บ ล กู 
เบือ่ แม่คา้ บบเมือ่ ไหร่จะได้กลับบา้ นแม่คา้ บอยากได้ปนื ของเล่น”
ฉันคงเป็นผใู้ หญ่ใจร้ายท่นี กึ โกรธเด็ก ทง้ั โกรธแม่บา้ นผ้นู า่ 
สงสารของตนเองทไ่ี ด้แต่รบั คำ“คา้ บลกู คา้ บลกู ”พยายามเตือนสติ

ตนเองวา่ “เออมงึ ไม่มลี กู มงึ ไม่รหู้ รอกวา่ ความรกั ของแม่เป็นยงั ไง”
	ผู้หญิงท่ีอยู่ในสถานะแบบแม่บ้านของฉันถูกกดขี่หลายช้นั 
เหลือเกินทง้ั แบกรบั บทบาทของความเป็นเมียความเป็นแม่ทง้ั อยู่
ในฐานะของคนชายขอบผมู้ สี ทิ ธิในฐานะของพลเมืองอย่างจำกัดจำ
เขีย่ โทษฐานเป็นเพียงผอู้ าศัยท ง้ั ย งั ถ กู ค รอบงำจากวฒ
ั นธรรมชนชัน้ 
กลางผา่ นดราม่าละครนำ้ เน่าหลังขา่ ววา่ ดว้ ยความรกั  ความอบอุน่ 
ของพอ่  แม่ ลกู  วธิ กี ารพะเน้าพะนอลกู  คะๆ ขาๆ ขอโทษคะ่ ลกู 
เพราะหากแม่บ า้ นของฉนั ม วี ญ
ิ ญาณของผใู้ ช้แ รงงานหลงเหลือต ดิ ตัว
เธออยูส่ กั นดิ คงได้ออกแรงฟาดกะโหลกลกู ไปสกั ทสี องทเี วลางอแง
มิใช่ทำตัวเป็นแม่ทต่ี อ้ ง “เข้าใจ” และ ไม่ใช้ความรนุ แรงตอ่ เด็กหรือ
ลูกอย่างทเ่ี ป็นอยู่
	
ฉันไม่มี wisdom ใดๆ จะให้แก่เธอ  ได้แต่บอกวา่  มแี ต่
ความกล้าหาญเท่านัน้ ทจ่ี ะพาเธอออกจากขมุ นรกนไ้ี ด้  ท้ายที่สุด
สิ่งท ี่พ ันธนาการผู้ห ญิงได้ร วมกับส ารพัดก ารกดขี่ท ี่พ วกเธอต้อง
ประสบคือค วามกลัวที่หยั่งรากลงไปภายใต้จิตสำนึกความกลัว
ว่าลกู จะขาดพอ่  ความกลัวทว่ี า่ ลำพังตนเองคนเดียวจะไม่สามารถ
นำพาครอบครัวให้อ ยูร่ อดปลอดภัยได้ค วามกลัวท จ่ี ะหนีอ อกมาแล้ว
ท้ายทส่ี ดุ หนีไปไม่พน้ กลัวการถกู รงั ควานกลัววา่ ผหู้ ญิงอยูล่ ำพังคน
เดียวกบั ลกู เล็กอาจจะไม่ปลอดภัย
	
บอกเธอตอ่ ว่าท กุ ก ารเปลีย่ นผา่ นมอี ปุ สรรคม คี วามเจ็บป วด
มีความยากลำบาก เธออาจตอ้ งจดั สรรเวลาใหม่เพือ่ จะทำงานและ
เลีย้ งลกู ไปดว้ ยเธอตอ้ งปลูกฝ งั ว นิ ยั อ ย่างใหม่ให้ล กู เพือ่ ไม่ให้เขาเป็น
ภาระตอ่ ก ารทำมาหากินข องเธอมากเกินไปเธออาจมรี ายจา่ ยมากขน้ึ 
ด้วยรายได้ทน่ี อ้ ยลงแต่ทง้ั หมดนน้ั คอื การปรับตวั คอื ความกล้าทจ่ี ะ
เผชิญกบั ความขลุกขลักในการเริม่ ตน้ ชวี ติ ใหม่
	
ถามตอ่ ว่าการดนั ทุรงั อยูก่ บั สามี ไม่ได้แปลวา่ เขาให้เงินเธอ
ใช้ หรือชว่ ยแบ่งเบาภาระคา่ ใช้จา่ ยใดๆ ในบา้ นทเ่ี ธอรบั ผดิ ชอบอยู่
–ทว่าความเคยชินและความกลัวทจ่ี ะเริม่ ตน้ ชวี ติ ใหม่เท่านัน้ ทฉ่ี ดุ 
รัง้ เธอเอาไว้
	
“มที างออกเดียวเท่านัน้ แหละพท่ี ห่ี นูจะหลุดพน้ ได้คอื ผวั หนู
ต้องมเี มียใหม่”
	
คำตอบของเธอปดิ ป ระตูค วามหวังข องฉนั ท ม่ี ตี อ่ อ สิ รภาพของ
เธอโดยสน้ิ เชิงท า้ ยทส่ี ดุ ค วามกลัวย งั พ นั ธนาการผหู้ ญิงม ใิ ห้ด น้ิ รนม ิ
ให้ต อ่ สู้ แ ละมชี วี ติ อ ยูอ่ ย่างผรู้ อการ“ก ระทำ”จ ากผชู้ ายเพราะแม้แต่
อิสรภาพของเธอเองเธอยงั รอให้“เขา”เป็นฝา่ ยหยิบยน่ื ให้
	
มันเหมือนฉากหนังท่ถี กู  replay ครัง้ แล้วครัง้ เล่า สำหรับ
ภาพเธอเดินม าทำงานตอนเช้าด ว้ ยหตู าทบ่ี วมเป่งแ ละรอยฟกช้ำต าม
ร่างกาย
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มี ไม่มี 1.คณ
ุ ได้เลือกวา่ จะอยูเ่ ป็นโสดหรือจะมคี ู่ จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานดว้ ยความยนิ ยอมพร้อมใจของตนเอง
มี ไม่มี 2.คณ
ุ ได้เลือกวา่ จะมแี ละใช้ชวี ติ ทางเพศหรือจะเลิกกบั ใครเมือ่ ใดตามความสขุ ความตอ้ งการของตนเอง
มี ไม่มี 3.ค ขู่ องคณ
ุ ได้รว่ มกนั รบั ผดิ ชอบดแู ลเรือ่ งการทอ้ ง/แท้งคมุ กำเนิดปอ้ งกันและรกั ษาโรคตดิ ต่อทางเพศสมั พันธ์
มี ไม่มี 4.คณ
ุ ได้รบั การปกป้องคมุ้ ครองไม่ให้ถกู ลว่ งเกินทางเพศขม่ ขืนรวมทง้ั การขม่ ขืนทางเพศในครอบครัวดว้ ย
มี ไม่มี 5.คณ
ุ เข้าถงึ และได้รบั บริการสขุ ภาพทางเพศและอนามัยเจริญพนั ธุโ์ ดยไม่เคยถกู กดี กันหรือเลือกปฏิบตั ิ

ผ มอยากเริม่ ต น้ ต อนนด้ี ว้ ยการเชิญช วนทกุ ค นทำแบบสำรวจ
ประสบการณ์ในเรือ่ งวถิ ชี วี ติ ทเ่ี กีย่ วข้องกบั เรือ่ งเพศของตวั เอง5ขอ้ 
โดยเลือกทำเครือ่ งหมายลงไปในชอ่ งทค่ี ณ
ุ ค ดิ ว า่ ในชวี ติ ท ผ่ี า่ นมาของ
คุณเคย“ม”ี หรือ“ไม่ม”ี ประสบการณ์ในเรือ่ งเหล่าน้ี

	ระหว่างทบทวนชวี ติ ต วั เองล องพจิ ารณาดว้ ยวา่ ป ระสบการณ์
ที่ผ่านมาในเรื่องแต่ละเรื่องน้ัน มีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด
หรือวา่  คณ
ุ ทำเรือ่ งเหล่านไ้ี ด้ทง้ั  100 เปอร์เซ็นต์เลยโดยไม่ตอ้ งมี
เงือ่ นไขใดๆ
	
ทัง้  5 ขอ้ นเ้ี ป็นแบบฝกึ หัดให้เราได้พจิ ารณาทบทวนตวั เรา
และการดำเนินวถิ ชี วี ติ ทางเพศของเราวา่ 
	เราได้เคยม/ี ใช้ส ิทธิท ีจ่ ะจัดการเรื่องความสัมพันธ์ท างเพศ
ของตัวเองในการเลือกทจ่ี ะม/ี ไม่มคี ู่ และกำหนดวา่ เราจะมคี อู่ ยูใ่ น
ความสมั พันธ์รปู แบบใดเช่นจะแต่งงาน/ไม่แต่งงานหรือไม่
	เราได้เคยม/ี ใช้ส ิทธิในการแสดงออกและแสวงหาชีวิตท าง
เพศทีม่ คี วามสุขค วามพึงพ อใจและความปลอดภัยส ำหรับต ัวเอง
ในการรจู้ กั และกำหนดคณ
ุ ค่าบนเนือ้ ตวั รา่ งกายของตวั เอง แสวงหา
และได้ร บั ค วามสขุ ต ามความตอ้ งการของตวั เองม เี สรีภาพทจ่ี ะเลือก
ว่า จะมคี วามสมั พันธ์ทางเพศกบั ใคร ทไ่ี หน ในรปู แบบใด รวมทง้ั 
การปฏิเสธ/ยตุ ิความสมั พันธ์ทางเพศในทกุ รปู แบบและระยะเวลา
หรือไม่
	เราได้เคยม/ี ใช้สิทธิกำหนดให้คู่ของเราร่วมรับผิดชอบกับ
ผลที่เกิดข ึ้นต ามมาจากเรื่องเพศที่เกิดข ึ้นก ับเราท ง้ั เรือ่ งทอ้ ง/แ ท้ง
การคมุ กำเนิดโรคตดิ ต่อทางเพศสมั พันธ์และเอชไอวี หรือไม่
	เราได้เคยม/ี ใช้สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก
อันตรายในเรื่องเพศทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากความรนุ แรง
การถกู แบ่งแยกกดี กันจ บั กุมคมุ ขงั หรือไม่

	เราได้เคยมี/ใช้สิทธิในการเข้าถึงและได้รับการดูแลเรื่อง
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตามมาตรฐานสูงสุดที่มีอยู่ ทง้ั เรือ่ งขอ้ มูล ขา่ วสาร บริการ วสั ดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ทเ่ี ข้าถงึ ได้ทกุ คน โดยปราศจากการแบ่งแยก กดี กัน
เลือกปฏิบตั ิ หรือไม่

	คำตอบสำหรับผมทท่ี ำไว้คอื  ผมเองยงั ไม่สามารถดแู ลและ
รักษาสทิ ธิทางเพศของตนเองทง้ั 5ขอ้ นไ้ี ด้เลยนย่ี งั ไม่นบั รวมวา่ ตวั 
เองกเ็ คยไปละเมิดสทิ ธิของคู่ และของผอู้ น่ื เข้าไปดว้ ย
	ประสบการณ์ 5 ดา้ นขา้ งตน้ นน้ั  เป็นสว่ นทป่ี รับมาจากการ
อ่านบทความเรื่อง “(มุมมอง)ต่อจริยธรรมทางเพศเรื่องสิทธิและ
ความรบั ผดิ ชอบ” ทผ่ี มเขียนเกริน่ ไว้ในตอนทแ่ี ล้ว ซง่ึ ทำให้ผมมอง
ว่าเรือ่ งสทิ ธิทางเพศเป็นเรือ่ งของเราทกุ ค นทำให้เราสงั คมและรฐั 
มีหน้าท แ่ี ละความรบั ผ ดิ ช อบในการดแู ลให้ท กุ ค นได้ร บั ส ทิ ธิโดยเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนั โดยไม่ได้ถอื เอาเป็นหน้าทีข่ องใครคนใดคนหนึง่ 
	
ผมถามตวั เองวา่  ทำไมการพดู ถงึ เรือ่ งสทิ ธิกบั หน้าที่ และ
เสรีภาพกบั ความรบั ผดิ ชอบ โดยเฉพาะในสว่ นของหลักการตา่ งๆ
จึงด นู า่ เบือ่  เข้าใจยากและไม่นา่ สนใจ อาจเป็นเพราะ มุมหนึ่ง เรา
ไม่เคยใคร่ครวญวา่ ตวั เราเองกม็ สี ว่ นได้สว่ นเสียกบั เรือ่ งเหล่าน้ี และ
อาจลมื หนึง่ ไปวา่ เรือ่ งเพศกเ็ ป็นเรือ่ งหนึง่ ในชวี ติ ของเรา
	
มุมหนึ่ง เรามที ศั นคติทม่ี องวา่  คนกลุม่ หนึง่ ทเ่ี รียกรอ้ งสทิ ธิ
ทางเพศเป็นการเรียกรอ้ งให้ก บั ต วั เองท ง้ั ๆท ค่ี นกลุม่ น ไ้ี ม่เคยมคี วาม
รับผดิ ชอบ เช่นในเรือ่ งเอชไอวี เรามกั จะมองแบบเผินๆ วา่  คนทม่ี ี
เอชไอวเี ป็นคนทไ่ี ม่รบั ผดิ ชอบตอ่ ตนเองและสงั คม เป็นคนทไ่ี ม่ดี มี
พฤติกรรมทางเพศทไ่ี ม่ดี
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มุมห นึ่ง เรามกั มมี มุ มองแบบเหมารวมวา่ ผทู้ ม่ี เี อชไอวี คน
ทีใ่ ห้บริการทางเพศ ชายทม่ี เี พศสมั พันธ์กบั เพศเดียวกัน คนทใ่ี ช้ยา
เสพตดิ และวยั รนุ่ หญิงทต่ี ง้ั ทอ้ งเป็นคนทม่ี พี ฤติกรรมไม่ดี เช่นเดียว
กับวธิ มี องทว่ี า่  “คนจนเป็นคนขเ้ี กียจ ตอ้ งขยันจงึ จะเป็นคนรำ่ รวย”
เหมือนกบั คำรณรงค์ทต่ี ดิ หเู รามาตง้ั แต่เด็กวา่  “ไม่มคี วามยากจนใน
หมูค่ นขยัน”
	เราจงึ ไม่ได้มองอย่างแยกแยะลงไปวา่  คนในสงั คมมีความ
แตกตา่ งหลากหลายม ตี วั ต นหลายๆต วั ต นซอ้ นๆก นั อ ยู่ แ ละมกี าร
ดำเนินชวี ติ ทแ่ี ตกตา่ งกนั ไป วธิ คี ดิ  วธิ มี องแบบน้ี มกั โน้นนำเราไปสู่
ข้อด ว่ นสรุปวา่ คนเหล่านจ้ี งึ ไม่ควรเรียกรอ้ งสทิ ธิและในทางตรงกนั 
ข้ามกลับตอ้ งเรียกรอ้ งให้พวกเขารบั ผดิ ชอบกนั มากๆใช่หรือไม่
	เพราะมเี ราบางคนคดิ วา่  คนเหล่านไ้ี ม่ควรออกมาเรียกรอ้ ง
สิทธิและเสรีภาพเพราะทผ่ี า่ นมาคนเหล่านม้ี แี ละได้รบั เสรีภาพทาง
เพศมากเกินไปจนขาดความรบั ผดิ ชอบจงึ ควรถกู ลงโทษและตำหนิ
อย่างรนุ แรงทง้ั ทางกฎหมายและศลี ธรรม แต่ผมกอ็ ยากชวนให้ลอง
มองใหม่ว่า การเรียกร้องให้มีสิทธิและเสรีภาพทางเพศ ไม่ได้
เท่ากับการเรียกร้องให้คนไม่มีความรับผิดชอบทางเพศ
	ถ้าเราลองยอ้ นสำรวจตนเองและมองคำอธิบายเรือ่ งสทิ ธิท าง
เพศ 5 มติ ขิ า้ งตน้  จะเห็นว า่  เรือ่ งสทิ ธิทางเพศเป็นเรือ่ งของทกุ ค น
การรณรงค์เรียกรอ้ งเรือ่ งสทิ ธิทางเพศจงึ เป็นการเรียกรอ้ งให้มีการ
ปกป้องคมุ้ ครองทกุ คนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ แบ่งแยกหรือกดี กันอนั 
เนือ่ งมาจากเหตใุ ดๆ
	
ความตา่ งทม่ี อี ยูน่ น้ั อยูต่ รงทว่ี า่  แต่ละคนมปี ญ
ั หาและได้รบั 
ผลกระทบไม่เท่ากนั  เรามคี นดอ้ ยโอกาส ขาดทางเลือก รวมทง้ั ถกู 
ละเมิดสทิ ธิแตกตา่ งกนั ออกไป การปกป้องคมุ้ ครอง ให้ความชว่ ย
เหลือเกือ้ กูลจงึ ตอ้ งให้ความละเอียดออ่ นกบั ความตา่ งตรงน้ี 
	
การเรียกร้องความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิแ ละความรับ
ผิดชอบทางเพศระหว่างคู่ จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงเรื่อง
ความแตกต่างทางอำนาจในการจัดการความสัมพันธ์ร ะหว่างเพศ
ท่ีส่งผลให้ผู้หญิงและเพศต่างๆ ท่ีเป็นรอง ไม่สามารถมีความสุข
และพึงพอใจในเพศวิถีของตนเองได้ รวมท้งั ไม่สามารถป้องกัน
ตนเองจากอนั ตรายและความรนุ แรงทางเพศได้ ดงั นน้ั การเรียกรอ้ ง
หน้าที่และความรับผิดชอบก็ต้องคำนึงถึงความต่างทำนองน้ีด้วย
เช่นกนั 
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การออกมารณรงค์เรียกร้องสิทธิทางเพศของ กพอ. และ
สมาชิกจงึ ไม่ได้เรียกรอ้ งเฉพาะในการทำงานดา้ นเอดส์แต่เป็นการ
เรียกรอ้ งให้ม กี ารเปลีย่ นแปลงทางสงั คมในเรือ่ งน้ี บ นพน้ื ฐ านวา่ ส ทิ ธิ
ทางเพศเป็นสทิ ธิขน้ั พน้ื ฐานหนึง่ ของสทิ ธิมนุษยชน
	
ให้ท กุ ค นมแี ละยดึ ห ลักก ารเรือ่ งเคารพในเรือ่ งสทิ ธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคเท่าเทียมข องตนเองและผอู้ น่ื เข้าใจท เ่ี ป็นการ
ยอมรับ นบั ถือในความเหมือนและความแตกตา่ งหลากหลายของ
ตนเองและผอู้ น่ื  มหี ลักแห่งค วามปลอดภัย ในการดำรงชวี ติ อย่างมี
อิสระยนิ ยอมพร้อมใจปราศจากความรนุ แรงและการเลือกปฏิบตั ิ
และเป็นสุขพร้อมในการใช้ชวี ติ ทม่ี สี ทิ ธิและหน้าที่ กบั เสรีภาพและ
ความรบั ผดิ ชอบของตนเองและผอู้ น่ื 
	
การรณรงค์เรียกรอ้ งสทิ ธิทางเพศจงึ ทำให้กบั ทกุ คนโดยไม่มี
การเลือกปฏิบตั ิ เราไม่ได้ทำหรือเรียกรอ้ งให้กบั ตวั เราเองเท่านัน้ แต่
เรากำลังขบั เคลือ่ นสงั คมให้เกิดค วามเปลีย่ นแปลงไปสสู่ งั คมทม่ี กี าร
เคารพสทิ ธิ มคี วามเสมอภาค เท่าเทียม เป็นสงั คมทม่ี จี ริยธรรม ท่ี
ไม่ใช่การแบ่งแยกตดั สินคนวา่ เป็น คนดหี รือไม่ดี แต่เป็นจริยธรรม
ทางเพศทไ่ี ม่มคี วามเหลือ่ มลำ้ ทางเพศและความเป็นมนุษย์
เรามคี วามทา้ ทายสำคัญ 2 เรือ่ ง ในการขบั เคลือ่ นสงั คม
ร่วมกนั คอื 
เรื่องแรก การขยายมมุ มองเรือ่ งน้อี อกไปให้กว้างขน้ึ  เพือ่ 
ดูสว่ นของกฎหมายหรือชดุ กฎหมายทเ่ี ป็นหรืออาจเป็นอปุ สรรคขดั 
ขวางสทิ ธิและเสรีภาพทางเพศเพือ่ ขจัด/ปรับเปลีย่ นกฎหมายเหล่า
นัน้ ออกไป อนั จะชว่ ยทำให้มนุษย์มีศกั ยภาพในการตดั สินใจอย่าง
อิสระ และมคี วามรบั ผดิ ชอบตอ่ เรือ่ งตา่ งๆ ทเ่ี ป็นเรือ่ งสขุ ภาพทาง
เพศและเรือ่ งทางเพศของตนเองได้
เรื่องที่สอง การเปลีย่ นแปลงทศั นคติ ความเชือ่  และการ
ดำเนินชวี ติ ของเราทส่ี มั พันธ์เกีย่ วข้องกบั เรือ่ งความสมั พันธ์ทางเพศ
ความเป็นเพศ(gender)และการดำเนินวถิ ชี วี ติ ท างเพศ(sexuality)
เพือ่ รว่ มกนั รณรงค์ขบั เคลือ่ นทางสงั คมให้มมี มุ มองและความเข้าใจ
ทีด่ ตี อ่ เรือ่ งสทิ ธิทางเพศ
	กพอ.กำลังเตรียมตวั เปิดช อ่ งทางการระดมความรว่ มมอื เรือ่ ง
การขบั เคลือ่ นรา่ งพ .ร.บ.คุม้ ครองสทิ ธิท างเพศและอนามัยเจริญพ นั ธุ์
อยู่ เชิญท กุ ท า่ นเฝ้าร ะวังแ ละมสี ว่ นรว่ มในการรณรงค์ข บั เคลือ่ นทาง
สังคมให้เกิดความเปลีย่ นแปลงรว่ มกนั เร็วๆน้ี

นอกกระแส
สุทธิดามะลิแก้ว

“กะเทยแปลงเพศ”

เมื่อ
ขอเป็น

“หญิง”ตามกฎหมาย

อาจมีคนไม่สบายใจเมื่อเห็นชื่อบทความนี้ใช้คำว่า “กะเทย
แปลงเพศ” แทนที่จะหาคำที่กลุ่มคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด
กับต ัวเองมากที่สุดอาจได้บัญญัติคำที่ใช้สำหรับตัวเองไว้แล้วเช่น
หญิงข้ามเพศ หรือ สาวประเภทสอง หรืออื่นๆ แทนการใช้คำนี้
เวลาที่กล่าวถึงกลุ่ม transsexual หรือ transgender  ในที่นี้จึง
ขอออกตัวก่อนเล็กน้อยว่า แม้จะเลือกใช้คำทางเลือกที่ว่าเหล่านี้
แล้วก็อาจจะไม่เป็นการยอมรับกันทั้งหมดโดยกลุ่มคนเหล่านั้นเอง

หรือบางครั้งอาจไม่เป็นที่เข้าใจเป็นการทั่วไปต่างจากคำว่า“กะเทย
”ท ี่เป็นค ำดั้งเดิมแม้ป ัจจุบันจ ะมกี ารจำแนกคนกลุ่มน ี้อ อกเป็นห ลาย
ประเภทแล้วก็ตาม  นอกจากนั้นหลายคนก็ยืนยันว่า ย ินดีที่จะถูก
เรียกว่า“กะเทย”
	อย่างไรกต็ ามเรือ่ งคำเรียกไม่ใช่ป ระเด็นห ลักท จ่ี ะพดู ถ งึ ในทน่ี ้ี
ประเด็นห ลักท จ่ี ะพดู ถ งึ ก ค็ อื ข ณะนก้ี ลุม่ น ท้ี ก่ี ำลังม ปี ระเด็นเรียกรอ้ ง
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เกิดข น้ึ ม าสกั ร ะยะหนึง่ แ ล้วว า่ ค นทเ่ี กิดม าพร้อมกบั ก ารมอี วัยวะเพศ
ชายแต่มจี ติ ใจและการใช้ชวี ติ เป็นแบบผหู้ ญิงและเชือ่ เสมอวา่ ตนเอง
เป็นหญิง และได้รบั การผา่ ตัดแปลงเพศเรียบร้อยไปเป็นผหู้ ญิงแล้ว
“กลุม่ กะเทยแปลงเพศ” ควรทจ่ี ะสามารถขอเปลีย่ นคำนำหน้าจาก
“นาย”เป็น“นางสาว”หรือ“นาง”ได้
	ทัง้ นี้ ด ว้ ยเหตุผลทว่ี า่ เพือ่ เป็นการทำให้ล กั ษณะทางกายภาพ
ทีเ่ ห็นแ ละหลักฐ านทางราชการให้ต รงกนั เพือ่ จ ะชว่ ยแก้ป ญ
ั หาความ
ยุง่ ยากหลายๆ ประการทพ่ี วกเขาตอ้ งเผชิญ เช่น ในการเดินทางไป
ต่างประเทศท จ่ี ะได้ห มดปญ
ั หากบั ก ารตรวจคนเข้าเมืองห รือ
การทำประกันชีวิตท่ีเลือกปฏิบัติคือ ปฎิเสธทันที
ทีเ่ ห็นคนลกั ษณะน้ี หรือ แม้กระทัง่ กบั กลุม่ 
เกย์ท ไ่ี ม่ได้แ สดงทา่ ทางเป็นห ญิงอ กี ท ง้ั 
ยังมีเหตุผลลึกๆ ของความต้องการ
เปลีย่ นแปลงคำนำหน้าน น้ั เกีย่ วข้อง
อย่างมากกับเรื่องของจิตใจของ
ผูค้ นเหล่านน้ั คอื “เพือ่ เติมเต็ม
ความเป็นผหู้ ญิง” ของพวกเธอ
นั่นคือเพื่อให้สังคมยอมรับว่า
พวกเธอนน้ั กเ็ ป็น“ผหู้ ญิง”

	
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิชกุล  นกั วชิ าการผเู้ ชีย่ วชาญ
ประเด็นเพศเพศภาวะและเพศวถิ ี (Sex,GenderandSexuality)
มองวา่  ปญ
ั หาเรือ่ งคำนำหน้านน้ั  ถา้ จะเอาอย่างระดับอดุ มคติกค็ อื 
ไม่มคี ำนำหน้าเลย เพราะความจริงแล้วโดยทฤษฎีนน้ั พบวา่ เพศวถิ ี
นัน้ ส ามารถเลือ่ นไหลได้แ ละแม้ก ระทัง่ ในเรือ่ งของเพศทเ่ี คยเชือ่ ก นั ว า่ 
มี2 ถ งึ ว นั น ก้ี ไ็ ม่ได้เป็นอ ย่างนน้ั ท ว่าค งจะเป็นไปได้ย ากเพราะผคู้ น
ได้ใช้ค ำนำหน้าก นั ม าจนชนิ แ ละอาจเกิดภ าวะทว่ี ติ กจริต(p anic)ว า่ 
จะเป็นป ญ
ั หาตา่ งๆน านาและมองภาพไม่อ อกวา่ การไม่มคี ำนำหน้า
แล้วจ ะเป็นอ ย่างไรแ ละค ราวนเ้ี มือ่ ม าดขู อ้ เท็จจ ริงในปจั จุบนั เพศได้
ถูกกำหนดเอาไว้แค่2เพศเท่านัน้ จนกว่าจะมกี าร
ปรับแ นวคิดใหม่เรือ่ งเพศ(G
 enderu pdate)
ว่าไม่ได้มแี ค่ 2 เพศ จงึ จะได้กำหนด
ให้มคี ำนำหน้าอน่ื ๆขน้ึ มาเพือ่ ระบุ
เพศ แต่ในเมื่อปัจจุบันคำนำ
หน้ ามีอ ยู่เ ฉพาะห ญิ ง-ช าย
เท่านัน้  สง่ิ ท่ที ำได้มากทส่ี ดุ 
คือสำหรับผู้ท่ีผ่าตัดแปลง
เพศแล้วก็ควรท่ีจะทำการ
เปลีย่ นคำนำหน้านามไป

เมอ่ื 
“กะเทยศ”
พ
เ

ง
ล
แป หญงิ ”
“


็
น
ป
เ

ขอ ก ฎหมาย
ตาม

	ไม่ ว่า ด้ว ยเ หตุ ผ ลเ รื่อ ง
ความยงุ่ ย ากห รือเหตุผลทางจติ ใจ
ผูค้ นทเ่ี กีย่ วข้องกบั เรือ่ งนจ้ี ำนวนหนึง่ 
อาทิค นทำงานกบั ก ลุม่ ค วามหลากหลาย
ทางเพศหรือนกั สทิ ธิมนุษยชนทง้ั หลายตา่ ง
ก็เห็นไปในทางเดียวกันวา่  กเ็ ป็นความชอบธรรม
หากคนเหล่านโ้ี ดยเฉพาะอย่างยง่ิ กะเทยทผ่ี า่ ตัดแปลงเพศ
แล้วจะได้สทิ ธิในการใช้คำนำหน้าวา่  “นางสาว” แทน “นาย” อย่าง
ชอบดว้ ยกฎหมาย

	
ในทางปฏิบตั นิ น้ั ในปจั จุบนั มบี างประเทศ เช่น เนปาล ใน
ปัจจุบนั ได้มกี ารยอมรับการมเี พศทส่ี ามโดยระบุไว้ในบตั รประชาชน
ของคนทแ่ี ปลงเพศแล้ววา่ “เพศทส่ี าม”(thirdsex)และในแบบ
ฟอร์มข องธนาคารห รือบ ริษทั ต า่ งๆก ไ็ ด้ม ชี อ่ งให้ร ะบุน อกจากมเี พศ
หญิงช ายแ ล้วย งั ม ชี อ่ งเพศทส่ี ามให้ก รอกดว้ ยอ าจมบี างประเทศอาจ
ระบุห นังสือเดินทางห รือในแบบฟอร์มต รวจคนเข้าเมืองนน้ั ม ชี อ่ งนน้ั 
นอกจากชอ่ งหญิงชายแล้วยงั ม ชี อ่ งเพศทส่ี าม(thirdsex)ไว้ดว้ ย
โดยทีเ่ นปาลนน้ั ในแบบฟอร์มข อวซี า่ หรือห นังสือเดินทางอาจยงั ไม่มี
ช่องเพศท่สี ามให้ แต่ยนิ ยอมให้เขียนระบุวา่ เป็นเพศท่สี ามได้หาก
ต้องการ
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อย่างไรกต็ าม ใน
การเรียกร้องเรื่องน้ีอาจไม่
ง่ายท่ีจะทำให้กฎหมายเป็นท่ี
พอใจของทกุ ฝา่ ย เพราะวา่ ภาย
ใต้ขอ้ เรียกรอ้ งของการเปลีย่ นคำนำ
หน้านามเองก็มีความเห็นท่ีไม่สอดรับ
กันไปเสียทง้ั หมด แม้ในคนทเ่ี รียกวา่ มลี กั ษณะ
เดียวกัน กล่าวคือ ในการเรียกร้องเรื่องดังกล่าวน้ี กลุ่ม
สตรีขา้ มเพศ(TranssexualfemaleหรือTransfemale)นำโดย

นกย ลดาม สิ อัลค าซาร์ป ระจำปี 2 006แ ละประธานสมาคมสตรี

ข้ามเพศแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเรียกรอ้ งวา่  เธอนน้ั เกิดมาเป็น
หญิงโดยกำเนิดแต่อวัยวะเพศชายทม่ี มี านน้ั ทำให้เธอไม่สามารถได้
เป็นเพศของเธอเอง ดงั นน้ั  เมือ่ เธอได้ทำการผา่ ตัดไปเรียบร้อยแล้ว
เธอจงึ พร้อมสมบูรณ์ทง้ั รา่ งกายและจติ ใจ ดงั นน้ั เธอจงึ สมควรทจ่ี ะ
มีคำนำหน้าวา่ นางสาวอย่างสมบูรณ์แบบ เธอเรียกรอ้ งไปถงึ ขน้ั การ
ขอเปลีย่ นสตู บิ ตั รของเธอเสียดว้ ยซำ้ วา่ เป็นเพศหญิงแต่ขอ้ เรียกรอ้ ง
นีป้ รากฏวา่  กลุม่ คนทเ่ี รียกวา่ กลุม่ ความหลากหลายทางเพศ กลุม่ 
ต่างๆทป่ี ระกอบดว้ ยผทู้ เ่ี ป็นทง้ั เกย์กะเทยทง้ั ทแ่ี ปลงเพศแล้วและ
ยังไม่ผา่ ตัดแปลงเพศจำนวนหนึง่ กอ็ อกมาเห็นแย้ง

	
นที ธีระโรจนพงษ์ จ ากกลุม่ เกย์การเมืองหรือทร่ี จู้ กั กนั 
ในนามเกย์นทีและจม๋ิ ซารา่ ได้ออกมาแสดงความคดิ เห็นแย้งวา่ 
อาจจะไม่ถกู ตอ้ งนกั ทจ่ี ะมาเรียกรอ้ งขอคำนำหน้าวา่ นางสาว แบบ
เดียวกันกบั ผหู้ ญิงโดยกำเนิด
	
จะเปลี่ยนคำนำหน้าก็ได้แต่จะต้องมีหมายเหตุหรือแสดง
เครือ่ งหมายบางอย่างให้รวู้ า่ ค นกลุม่ น เ้ี ป็นน างสาวทม่ี าจากการแปลง
เพศตอ้ งมคี วามแตกตา่ งจากกลุม่ หญิงโดยกำเนิด
	
ในการแถลงข่าวเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2553 ท่อี งค์กร
บางกอกเรนโบว์น ทีก ล่าววา่ ค นทผ่ี า่ ตัดแ ปลงเพศแล้วจ ะมาเรียกรอ้ ง
ใช้ค ำวา่ “น างสาว”น น้ั ค งไม่มใี ครเห็นต า่ งแ ต่ป ระเด็นค อื ค วรจะเป็น
นางสาวแบบมหี มายเหตุตอ่ ทา้ ยวา่ เป็นการได้“นางสาวมาจากการ
แปลงเพศ”โดยอาจใช้ส ญ
ั ลักษณ์บ างอย่างแสดงให้เห็นไม่ใช่น างสาว
โดยสมบูรณ์อย่างทย่ี ลดาเรียกรอ้ งไม่เช่นนน้ั จะเป็นการสร้างความ
สับสนให้ก บั ส งั คมยง่ิ ว า่ ใครคอื ห ญิงแ ท้ห รือใครมาจากการแปลงเพศ
หากไม่แ ยกแยะให้ช ดั เจนอาจเกิดค วามเสียห ายขน้ึ ได้เช่นอ าจใช้ส ทิ ธิ
ในความเป็นผ หู้ ญิงไปแข่งขันก ฬี าป ระเภทหญิงท จ่ี ะทำให้ได้เปรียบผู้
หญิงท เ่ี ป็นห ญิงโดยกำเนิดห รืออ าจจะเป็นการไปหลอกลวงคนทจ่ี ะ
เข้ามาเป็นคคู่ รองในอนาคตทอ่ี าจมคี วามหวังวา่ จะมลี กู 

จิ๋มซาร่าหรือชอ่ื จริงคอื สจุ นิ ต์รตั น์ประชาไทยในฐานะ

ประธานกลุม่ หญิงไม่แท้แต่ไม่เฟค ดารานางแบบซง่ึ ผา่ ตัดแปลงเพศ
และได้รบั คำนำหน้า นาง (Mrs.) ในประเทศนวิ ซีแลนด์ (เนือ่ งจาก
เธอแต่งงานแล้ว)แ ต่บ ตั รประชาชนของนวิ ซีแลนด์ไม่มคี ำนำหน้าใดๆ
แต่ภ ายใต้แ ถบแม่เหล็กแ บบสมารท์ การ์ดน น้ั จ ะระบุภ ายใต้ห วั ข้อเพศ
นัน้ วา่ “transgender”
	
ซารา่ ได้แสดงความเห็นเพิม่ เติมตอ่ กรณีทว่ี า่  ทำไมถงึ ควรท่ี
จะตอ้ งแยกแยะระหว่างความเป็นน างสาวของผหู้ ญิงโดยกำเนิดก บั ผ ู้
หญิงท ม่ี าจากการแปลงเพศวา่ ไม่ใช่ป ญ
ั หาวา่ จ ะไปหลอกใครเท่านัน้ 
แต่ในความเป็นจริงมีประเด็นท่เี กีย่ วข้องกบั ทางการแพทย์ดว้ ยเพือ่ 
ประโยชน์ตอ่ การดแู ละรกั ษาการเจ็บปว่ ยดว้ ย
	เธอยกตวั อย่างวา่  ครัง้ หนึง่ เธอไม่สบายมากจนสลบไปและ
เธอตอ้ งเข้าโรงพยาบาลตน่ื ขน้ึ มาพบวา่ มหี มอและพยาบาลลอ้ มตวั 
เธออยูแ่ ตไม่มใี ครทำอะไรกบั เธอเลย เธอกถ็ ามไปวา่ เธอแย่แล้วนะ
ทำไมยงั ไม่มใี ครทำอะไรให้เธออกี  หมอถงึ ถามกลับไปวา่ กใ็ นใบลง
ทะเบียนทผ่ี มได้รบั มานจ้ี ะตอ้ งมารกั ษาผชู้ าย (คำนำหน้าบอกอย่าง
นัน้ )แต่ตรงนม้ี นั ไม่ใช่น่ี ตกลงคณ
ุ คอื ผหู้ ญิงหรือผชู้ ายเธอตอ้ งบอก
หมอวา่ ชน้ั เป็นผชู้ าย(ทแ่ี ปลงเพศเป็นผหู้ ญิง)ห มอจงึ ล งมือรกั ษาให้

	ทัง้ หมดน้คี อื ประเด็นวา่  หากเราเปลีย่ นคำนำหน้าแล้ว
ไม่ได้มขี อ้ มูลทม่ี าทไ่ี ปของชอ่ื  อาจสามารถทำให้การดแู ลรกั ษา
หรือวนิ จิ ฉัยโรคยากขน้ึ ดว้ ยเพราะวา่ ถงึ แม้ภายนอกนน้ั ทกุ อย่าง
จะเป็นผหู้ ญิงแล้วสรีระตา่ งๆของคนทเ่ี กิดมามเี พศชายและเพศ
หญิงน น้ั ย อ่ มไม่เหมือนระบบภายในนน้ั อ าจแตกตา่ งกนั ซ ง่ึ ม องวา่ 
กลุม่ ทม่ี แี นวคิดอย่างยลดาควรหนั มายอมรบั ความจริงในเรือ่ งน้ี
	
นอกจากนน้ั ป ระเด็นว า่ ห ลังค ำนำหน้าน ามนน้ั ค วรเปลีย่ น
เป็นน างสาวแล้วอ กี ป ระเด็นน ทีจ ากกลุม่ เกย์ก ารเมืองเรียกรอ้ ง
ต่อกค็ อื  ควรให้กะเทยทม่ี คี วามรสู้ กึ นกึ คิดและจติ ใจ และใช้ชวี ติ 
อย่างผหู้ ญิงทเ่ี หมือนกนั ทกุ ประการกบั กลุม่ ทแ่ี ปลงเพศแล้ว แต่
ด้วยสาเหตุอ ะไรกแ็ ล้วแ ต่ท ท่ี ำให้พ วกเขาไม่ได้ไปผา่ ตัดแ ปลงเพศ
หากกลุม่ น ต้ี อ้ งการเปลีย่ นคำหน้าน ามกค็ วรทจ่ี ะให้โอกาสแก่เขา
ด้วย เพราะไม่เช่นนน้ั อาจถอื ได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ
แห่งเพศขดั ตอ่ รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา30
	
จนถึงขณะน้ี ข้อขัดแย้งในเรื่องคำนำหน้านามในสอง
กลุม่ แนวความคดิ ขา้ งตน้ ไม่มคี ำตอบ เรือ่ งนน้ี บั วา่ เป็นประเด็น
ที่ละเอียดและซบั ซอ้ นอย่างยง่ิ  และหากพจิ ารณาแนวทางการ
เรียกร้องท่แี ม้ในกลุ่มเองก็ยังขัดแย้งกันอยู่น้ี อาจย่งิ เพิ่มความ
สับสนให้กบั สงั คมและขอ้ เรียกรอ้ งก็ไม่อาจเป็นไปได้ สง่ิ ท่คี วร
พิจารณาตอ่ ในประเด็นน้อี าจจะเป็นวา่  จริงๆแล้วผคู้ นท่กี ำลัง
เรียกรอ้ งตอ่ สูก้ นั ในเรือ่ งนอ้ี าจตอ้ งทบทวนให้ชดั เจนวา่  พวกเขา
กำลังตอ่ สูอ้ ยูก่ บั อะไรกนั แน่ตอ่ สูก้ บั กรอบของสงั คมวฒ
ั นธรรม
หรือกฎหมาย และสง่ิ ทก่ี ำลังเรียกรอ้ งอยูน่ น้ั สามารถเป็นจริงได้
แค่ไหนอย่างไรหรือตอบโจทย์ท่เี ป็นคำถามหรือเป็นปญ
ั หาของ
ตัวเองจริงๆหรือ
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วันท่ี 9กนั ยายน2553

กิจกรรมกพอ.
และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
วันท่ี 13กนั ยายน2553

สมั มนา “การพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพชวี ติ  สาธารณสขุ 
และคมุ้ ครองผบู้ ริโภคในระดับพน้ื ที”่  เพือ่ รบั ฟงั 
ความคดิ เห็นจ ากกลุม่ ค น หน่วยงานทเ่ี กีย่ วข้อง
โดย สภาทป่ี รึกษาดา้ นเศรษฐกิจและสงั คมแห่ง
ชาติทโ่ี รงแรมทเี คพาเลชกรุงเทพฯ

ระดมความเห็นการพฒ
ั นาขอ้ เสนอ
ของเครือข่ายประเด็นในการขับ
เคลื่อนงานเอด์ระดับจังหวัด และ
งานรณรงค์สทิ ธิทางเพศณบา้ น
สบายลาดพร้าว71กรุงเทพฯ

น2553
วนั ท่ี 16-17กนั ยายดย
อ งคก์ รท่ี

เวที P CMภ าคใต้จ ดั โ ทุนโลก
ก อง
ไดร้ บั ก ารส นับสนนุ จ าก ป ริน เซส
แ รม
และกพ อ.ภาคใต้ท โ่ี รง านี
ฏรธ์
ปาร์คอ.เมอื งจ.สรุ าษ

วนั ท่ี 10กนั ยาย
น2553
ประชมุ ค ณะ

ก รรมก
ใหม่ ณบา้ นสบ ารกพ อ.ชาติ ช ดุ 
ายลาดพร้าว7
1
กรุงเทพฯ

วนั ท่ี 20-22กนั
ปฎบิ ตั กิ าร (รา่ ง ยายน2553ประชมุ เชงิ 
)


ป้องกันและแก้ไ แผนยทุ ธศาสตร์บรู ณาการ
ขปัญหาเอดส์แห
่งชาติ พ.ศ.
2555-2559โ
ดย
สาธารณสขุ ท โ่ี รง กรมควบคมุ โรคกระทรวง
แ
รีสอร์ตจ.นครป รมเดอะร อยลั เจมส์ ก อลฟ์ 
ฐม

ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง

กพอ. 225/112 หมูบ่ า้ นสินธนา
ซอย5 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210

เพศสังสรรค์หมายถึงพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องเพศในมุมมองทหี่ ลากหลาย

เพศสงั สรรค์เป็นจดหมายขา่ วราย3เดือนจดั ทำโดยคณะกรรมการองค์กรพฒ
ั นาเอกชนดา้ นเอดส์(กพอ.)มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเครือ่ งมอื หนึง่ ในการสอ่ื สารเรือ่ งเพศเอดส์และ
อนามัยเจริญพ นั ธุ์ ท ง้ั ในระดับพ น้ื ที่ แ ละในระดับน โยบายแ ละเพือ่ ให้ผ อู้ า่ นได้เห็นภ าพการขบั เคลือ่ นงานประเด็นด งั ก ล่าวอ กี ท ง้ั เป็นพ น้ื ทีใ่ นการพดู ค ยุ แ ลกเปลีย่ นประสบการณ์ก ารทำงาน
ร่วมกนั ผา่ นการเขียนบทความหรือแสดงความคดิ เห็นมายังกองบรรณาธิการและเว็บไซด์ของกพอ.ชาติwww.tncathai.orgหรือเว็บไซด์ของกพอ.เหนือwww.aids-c pp.netโดยมเี ป้า
หมายสงู สุดเพือ่ ย นื ยันสทิ ธิทางเพศลดอคติการแบ่งแยกกดี กันแ ละการเลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งเพศเรือ่ งเอดส์และอนามัยเจริญพนั ธุใ์ นแนวทาง“เคารพเข้าใจปลอดภัยและเป็นสุข”
นกั เขียนรบั เชิญประจำฉบับ	
 คำผกาสทุ ธิดามะลิแก้วและพรพศิ ผกั ไหม
กองบรรณาธิการคณะทำงานพฒ
ั นางานรณรงค์นโยบายและสงั คมสาธารณะ
ตดิ ต่อกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการจดหมายขา่ วคณะกรรมการองค์กรพฒ
ั นาเอกชนดา้ นเอดส์(กพอ.)ฉบับ“เพศสงั สรรค์”เลขท่ี 225/112หมูบ่ า้ นสนิ ธ นาซอย5ต.สันพระเนตรอ.สันทรายจ.เชียงใหม่
50210โทรศัพท์/โทรสาร0 53-350683หรือE-mail:newsletter.tnca@aids-cpp.net
ตดิ ตามความคบื หน้าและรว่ มแสดงความคดิ เห็นในแต่ละบทความของจดหมายขา่ วได้ท่ี www.aids-cpp.net ดาวน์โหลดจดหมายขา่ วได้ท่ี www.tncathai.org
พมิ พ์ท่ี บริษทั แปลน พริน้ ติง้ จำกัด
จำนวนพมิ พ์1,500ฉบับ
ออกแบบอำภาบ วั ระภา
สนับสนุนโดย
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