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“จดหมายข่าวคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) 
ฉบับ “เพศสังสรรค์”

เกาหลีที่ฉันเห็น

นานาเรื่องเล่า
จากการประชุมนานาชาติ

เรื่องเอดส์ ICAAP 10 ที่เกาหลี

การฆ่าตัวตายของเจมี่ โรดเมเยอร์ 
เพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของ

คนรักเพศเดียวกัน โดย  คำ  ผกา

korea
ฉบับ ตุลาคม - ธันวาคม 2554



2 

สำ�หรับบ�งคนแล้ว ก�รประชุมน�น�ช�ติในระดับ

ภูมิภ�ค/ทวีป และระดับโลก ไม่ค่อยมีคว�มหม�ย

หรอืคว�มสำ�คญัอะไรนกั แตส่ำ�หรบับ�งคนแลว้ พืน้ทีน่ี้

เปน็พืน้ทีส่ำ�หรบัก�รเคลือ่นไหวในก�รท�งก�รเมอืงเพือ่

สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง 

ก�รประชุมเรื่องเอดส์ในภูมิภ�คเอเชีย-แปซิฟิก 

ครั้งที่ 10 (ICAAP 10th) ที่ปูซานเมื่อวันที่ 26–30 

สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ก็แฝงนัยยะเรื่องนี้ไว้เช่นกัน  

International AIDS Society (IAS) ในฐานะ

ผู้อำานวยการจัดการประชุมชี้แจงไว้ในจดหมายข่าวของ

ตนเองฉบับเดือนมีนาคม 2011 ว่า เหตุผลที่ตัดสินใจ

เลือกเมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

เปน็เจา้ภาพจดัการประชมุกเ็พราะในทางยทุธศาสตรแ์ลว้

เกาหลใีตถ้อืเปน็ประเทศหนึง่ทีม่อีทิธพิลตอ่ประเทศอืน่ๆ 

ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างไรคงหาอ่านได้จาก

เรื่อง “เกาหลีที่ฉันเห็นฯ” โดย Punkanna

ในอีกด้านหนึ่ง เกาหลีใต้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศ

ที่มีการละเมิดสิทธิคนกลุ่มต่างๆ ผ่านการตีตราและ

เลือกปฏิบัติจากเอชไอวีสูงด้วยเช่นกัน แม้ว่าการ

ประกาศตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอดส์ในภูมิภาคครั้งนี้ 

ส่งผลทางอ้อมให้รัฐบาลเกาหลียกเลิกระเบียบข้อห้ามใน

การเข้าเมืองของผู้ที่มีเอชไอวีออกไปก่อนหน้าการจัดการ

ประชุม ทำาให้ผู้จัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายคาดกันว่า

เป็นการส่งสัญญาณที่ดี ที่จะนำาไปสู่การยกเลิกกฎหมาย 

ระเบียบ นโยบาย และการปฏิบัติที่เป็นการละเมิดสิทธิ

ผูท้ีม่เีอชไอวแีละกลุม่คนตา่งๆ ในประเทศตอ่ไป บทความ

บอกอ ขอบอก

ของ กาญจนา แถลงกิจ ได้ฉายภาพข้อถกเถียงสำาคัญๆ 

ในเรื่องนี้ไว้

แต่ท้ายสุด คลื่นสัญญาณดังกล่าวส่อแววว่า

ได้ขาดสะบั้นลงกับเหตุการณ์ความรุนแรง จากการ

ที่เจ้าหน้าที่ตำารวจเกาหลีใต้ยกกำาลังบุกเข้าไปปะทะ

จับกุมผู้เดินขบวนเรียกร้องแสดงความไม่เห็นด้วยกับ

เอฟทีเอที่จะส่งผลให้เกิดการผูกขาดการเข้าถึงยาจำาเป็น

สำาหรับการรักษา  As Always และ อีแสง ได้สะท้อน

ภาพการรังเกียจ กีดกันและเลือกปฏิบัติ รวมทั้งภาพ

ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ใน ICAAP ครัง้นี ้ซึง่นบัไดว้า่ไดส้รา้ง

รอยด่างพร้อยขึ้นมากับ ICAAP เพราะการปะทะจับกุม

ครั้งนี้ นับว่าเป็นภาพความรุนแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ในการประชุม ICAAP ทั้งเก้าครั้งที่ผ่านมา  

การประชุมใหญ่อีกการประชุมหนึ่ง ซึ่ง

เป็นการประชุมระดับโลกคือ ก�รประชุมน�น�ช�ติ

เรื่องเอดส์ ครั้งที่ 19  ณ กรุงวอชิงตันช่วงกลางปีหน้า 

ปี 2012 กำาลังใกล้เข้ามา ก็มีความเคลื่อนไหวทยอยออก

มาแลว้อยา่งนา่สนใจ นัน่คอื การเรยีกรอ้งใหม้กีารออกมา

เดนิขบวนในวนัที ่22 กรกฎาคม 2012 ซึง่เปน็วนัแรกของ

การประชุม ณ กรุงวอชิงตัน นัยว่า เพื่อเป็นการต้อนรับ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รับเป็นเจ้าภาพการประชุมเอดส์

เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี

อะไรทำาใหส้หรฐัอเมรกิากลายเปน็จดุยทุธศาสตร์

ของการเคลื่อนไหวเอดส์ผ่านการประชุม โดยมีหัวข้อการ

เคลื่อนไหวที่ทักท้วงทวงคำามั่นว่า “รักษ�สัญญ�” (KEEP 

THE PROMISE) น่าจะดูได้จากเนื้อหาบางส่วนที่ AIDS 

จับตา
การประชุมนานาชาติเรื่องเอดส์
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นับจากนี้ต่อไปอีกกว่าครึ่งปีก่อนที่จะมี 

การจัดการประชุม หากจับตามองไว้ เราคงได้เห็นการ

เคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องว่า

นกัรณรงคเ์คลือ่นไหวมองสหรฐัอเมรกิาและเอชไอว/ีเอดส์

ในระดบัโลกสมัพนัธก์นัอยา่งไร เชน่เดยีวกบัทีป่ระเทศไทย

กำาลังเตรียมเปิดประตูรับนักรณรงค์เคลื่อนไหวในระดับ

เอเชีย-แปซิฟิก สำาหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม 

ICAAP 11th ในปี 2013

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ยังคงมีบทความน่าสนใจ

จากนักเขียนรับเชิญอย่าง คำา ผกา ที่ชวนปูเสื่อคุยกันให้

เหน็เรือ่งสทิธทิางเพศในสงัคมอนรุกัษน์ยิมทัง้ในระดบัโลก

และระดับประเทศ และกับ ชล วิไล ที่มาพร้อมกับจุดยืน

ที่ว่า สิทธิที่จะเป็น...สิทธิที่จะรัก และสิทธิที่จะแตกต่าง....

เป็นสิทธิของคุณ และเป็นสิทธิของทุกๆ คน รวมทั้ง

ปิงปอง ที่มาเล่าประสบการณ์ชีวิตพร้อมจุดพลิกผันสู่

การเปน็ผูเ้สนอทางเลอืกใหผู้ห้ญงิสามารถตดัสนิใจจดัการ

กับเนื้อตัวร่างกายของตนเอง และฝากให้ติชมการ์ตูน

ถุงยางฯ ในวงโคจรเพศวิถีเป็นการทิ้งท้ายกันด้วยกับ

เพศสังสรรค์ฉบับนี้ครับ

Healthcare Foundation (AHF) ซึง่เปน็มลูนธิทิีท่ำางานใน

สหรฐัอเมรกิาและภมูภิาคอืน่ๆ ออกมารณรงคเ์คลือ่นไหว

ว่า  

• สหรัฐอเมริกาต้องเติมเต็มพันธะสัญญาของ

ตนเองด้วยการเพิ่มเงินทุนจาก 6.8 พันล้าน

เหรียญสหรัฐในปี 2010 เป็น 1 หมื่นล้าน

เหรยีญตอ่ป ีเขา้ไปใน PEPFAR (แผนฉกุเฉนิของ

ประธานาธิบดีฯ เพื่อการบรรเทาปัญหาเอดส์)

• PEPFAR ต้องเพิ่มสัดส่วนเงินทุนสำาหรับ

การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัจาก 24 % เปน็ 33 %

• บรรษัทยาต้องปรับลดราคายาต้านไวรัส เพื่อให้

ผู้คนสามารถเข้าถึงการรักษาชีวิตของตนเองได้

• กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และ 

G 20 ต้องลงขันและจ่ายอย่างยุติธรรมมากขึ้น

ใน GFATM 

• ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ต้องเข้าถึงการดูแล

สุขภาพและมีที่อยู่อาศัย

• ต้องขจัดอุปสรรคด้านราคา การเมือง และ

การจัดการในการเข้าถึงถุงยางอนามัยออกไป

• การจัดบริการตรวจหาเชื้อฯ การรักษาและการ

ดูแลหญิงตั้งครรภ์ เด็กกำาพร้าและเด็กที่อยู่ใน

ภาวะเปราะบางต้องถูกยกระดับให้ความสำาคัญ 
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ถงุยางฯ 
หยบิมาคยุ

ในวงโคจรเพศวถิี

ในระบบสุริยะจักรวาลหนึ่ง  

มีดาวเคราะห์ 9 ดวง

แต่ถูกทำาให้เหลือ 

เพียงวงเดียวเพศวิถี

มีหลายวงโคจร

มีแต่ดาวโลกเท่านั้น ที่ครอบครองโดย 
“รักต่างเพศ” และคิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลาง 

เป็นศูนย์กลาง
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เพื่อการสร้างครอบครัว 

และสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์

ทำายังไง จึงจะทำาให้ถุงยางฯ 

อยู่ในวงโคจรเพศวิถีได้ ?? 

ในสถาบันการแต่งงาน 

ดาวโลกยังถูกพร่ำาบอก พร่ำาสอนให้เชื่อด้วยว่า 

“รักต่างเพศ” หมายถึง รักของเพศชายและเพศหญิง 

เมื่อถุงยางฯ 

เข้าไปใกล้โลกทีไร 

มนุษย์รักต่างเพศ 

ก็มองเป็นสิ่งแปลกปลอม

เป็นเรื่องน่ากลัว 

“เจ้าโลก” ก็ไม่ชอบถุงยางฯ 

ถุงยางจึงเป็นอุกกาบาต

ที่ไม่เคยอยู่ในโลกใบนี้ 
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 คนไทยรังเกียจก�รค้�บริก�ร แต่ซื้อบริก�ร... 

มองก�รค้�บริก�รท�งเพศเป็นกิจกรรม กิจก�รที่ชั่วร้�ย  

ถ้�ชั่วนักก็ต้องกำ�จัดให้สิ้นซ�ก แต่ดันทะลึ่งมองว่�มัน

จำ�เปน็ตอ้งมไีวเ้พือ่สนองคว�มตอ้งก�รท�งเพศของผูช้�ย 

“
”

แต่เพศวิถีมีหลายวงโคจร 

รักได้หลายเพศ รักข้ามเพศ 

รักต่างเพศ  รักเพศเดียวกัน 

รักข้ามเพศ

เราต้องยอมรับว่า เพศวิถี

ไม่ได้มีเพียงวงเดียว

การเคารพเพศวิถีที่แตกต่าง 

หลากหลายจึงสำาคัญ

และจำาเป็นยิ่ง

การเรียนรู้เรื่องเพศเชิงบวก

ตั้งแต่เล็กๆ 

ก็สำาคัญและจำาเป็นเช่นกัน

เพื่อให้ถุงยางอนามัยเป็นทางเลือก

ที่อยู่ในทุกวงโคจรของเพศวิถี

ที่ม� : โครงการวิจัยฯ “ถุงยางฯ ในวงโคจรเพศวิถี” 

16 กันยายน 2554 งานสัมมนาวิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3 

ที่โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ 

ประธานมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

16 กันยายน 2554 งานสัมมนาวิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3 

ที่โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
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เรือ่งเล่าจากพืน้ที่

เ มื่อปล�ยเดือนสิงห�คมที่ผ่�นม� ได้มีโอก�สไปร่วม

ประชุม The 10th International Congress on 

AIDS in Asia and the Pacific หรือ เรียกกันย่อๆว่� 

ICAAP (ไอแคพ) ครั้งที่ 10 ที่ เมืองปูซ�น ประเทศ

เก�หลใีต ้ในน�มตวัแทนของเครอืข�่ยผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี

เอดส์ ประเทศไทย

 มีหลายคนแซวว่า การที่อยู่ๆ ก็ได้ไปต่างประเทศ 
(ผลประโยชน์คงตกที่เหล่าเพื่อนสาวมากกว่า ที่ฝากช็อปฯ 
เครื่องสำาอางเต็มอิ่ม) ได้มีภาพสถานที่สวยๆ ในสต็อก
เพิ่ม (ตามประสาคนบ้าถ่ายรูป) ได้ลองชิมอาหารแปลกๆ 
ได้เพื่อนใหม่ และสนิทสนมกับเพื่อนที่ไปด้วยมากขึ้น หรือ
อะไรอีกมากมายที่ได้รับความสุขความสนุก มันก็เหมือน
ฝันสำาหรับการเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต... 
“เหมือนฝันที่เป็นจริง”

แน่นอน หากมองสิ่งที่นอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์ของการไปร่วมงานครั้งนี้  ไม่รู้ได้ว่าการ
ประชุมไอแคพที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไร บรรยากาศ
การประชุม ณ ปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์เรื่องเอชไอวี/เอดส์ 
เริ่มเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนนั้น จะเป็นอย่างไร ในสายตา
ของพี่ๆ แวดวงคนทำางานเอชไอวี/เอดส์ รุ่นเก๋า แต่สำาหรับ
ฉัน คนทำางานน้องใหม่หัดใช้ถุงยาง(เพื่อการรณรงค์) 
มาประมาณปีพอดีพอดิบ กลับมีคำาตอบจากสิ่งที่เห็นว่า
อาจจะเป็น...ฝันค้าง???

ICAAP...
ข้าเจ้าคิดว่าฝันไป

อแีสง

การเริม่ตน้รวมตวัประชมุหารอืระดบัทีใ่หญข่ึน้กวา่
ระดบักลุม่คนทำางานทีคุ่น้เคยกนั อาจจะเปน็นมิติหมายทีด่ ี
โดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องเอชไอวี/เอดส์ ที่คลุกไปด้วย
เรื่องราวของการเข้าถึงการรักษาที่ขึ้นอยู่กับราคายาที่แพง
ลิบ เรื่องราวขอทัศนคติของผู้คนที่ยังต้องแก้ความเข้าใจให้
ถูกต้อง โยงมาถึงเรื่องการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติ 
ซ้ำายังแยกย่อยได้ไปถึงประเด็นเด็ก ประเด็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูง (จริงๆ ก็เสี่ยงกันทุกคน) ดังนั้นนอกจากการ
ขับเคลื่อนที่เข้มแข็งภายในประเทศแล้ว การสานความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ก็ช่วยเข็นก้นเรื่อง “เอดส์” ให้
เป็นประเด็นร่วม สร้างการมีส่วนร่วมขนาดใหญ่ที่เป็น
ปรากฏการณ์กระแทกความสำาคัญ “ระดับโลก” ขึ้นมาได้ 

 ...แต่นั่นจะเป็นแค่เพียงผลสัมฤทธิ์ช่วงแรก เป็น
เพียงลมวูบเดียวที่ผ่านไปหรือไม่?...

 สำาหรับไอแคพแดนกิมจิ ก็ต้องบอกว่า มี
ผูม้ปีระสบการณห์ลายคน บอกเหมอืนกนัวา่ “ใหไ้ปเพือ่เปดิ
ประสบการณ์ งานไอแคพไม่มีอะไรหรอก” ฉันฟังแล้วก็พอ
เข้าใจได้ว่า อาจจะเป็นธรรมชาติของงานประชุมใหญ่ ที่คง
ได้ผลสะเด็ดน้ำาในแต่ละเรื่องเหมือนวงประชุมเล็กๆ ไม่ได้
แน่นอน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ลงทะเบียนแพงๆ นั่ง
เครื่องบินไปละลายทรัพย์กันเพลินเพลิดแล้วไม่ได้อะไรกัน
เสียเลย จริงไหม?

แบกความข้องใจ พร้อมอยากรู้อยากเห็นไป
ถึงเมืองปูซาน งานประชุม 5 วัน ผ่านไปอย่างราบรื่น 

  คณะคนไทยที่เข้าร่วมขบวนรณรงค์ FTA  สาวน้อยเสื้อลาย(ยืนซ้ายสุด) ช่างภาพประจำาคณะ
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พยายามโกยสิ่งที่ตัวเองได้ติดไม้ติดมือมานอกเหนือจาก
ความลั้ลลาในการเที่ยวเกาหลีแล้ว คำาตอบสำาหรับตัวเอง
คือ การได้เดินดูบูธ โปสเตอร์ ได้โบร์ชัวร์ ถุงยางซองสวย 
ได้เข้าห้องประชุม นั่งฟังการบรรยายที่เป็น ข้อมูล ข้อมูล 
แล้วก็ข้อมูล เดิมๆ เดิมๆ แล้วก็เดิมๆ ในแง่รูปแบบที่
เป็นเวทีที่เน้นการบรรยาย ไม่เน้นแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น และที่สำาคัญดูไม่มีวี่แววของพื้นที่การวางแผนต่อย
อดร่วมกัน เสร็จแล้วก็บ้านใครเมืองมัน...หรือจะจริงอย่าง
ที่เค้าว่า “ว่ามันไม่มีอะไร”

เข้าถึงการรักษา การเข้าถึงยาเป็นทางออก รวมถึงประเด็น
รดุหนา้ทีต่า่งชาตชิืน่ชมเมอืงไทยนกัหนา วา่เปน็พืน้ทีน่ำารอ่ง
เรื่องงานเด็ก และเรื่องประเด็นการตีตรา ทว่าอาจต่างกัน
บ้างในรายละเอียดด้านข้อจำากัดในแต่ละประเทศ ดังนั้น
การแคม่าแลกเปลีย่นสถานการณเ์รือ่งเอชไอว/ีเอดส ์แคว่า่ 
ใครทำาอะไร ที่ไหน อย่างไร คงไม่พอ 

จากการแลกเปลี่ยน การนำาเสนอในเวที ซึ่ง
บางครั้งก็ผิดๆ ถูกๆ ไม่รอบด้านด้วยซ้ำา เพราะมีเพียง
คนไม่กี่คน จากต่างองค์กรที่ได้มาร่วม ต้องเปลี่ยนมาเป็น
วางแผนการจัดการที่ทำาอย่างไรก็ได้ให้งานมีกระบวนการ
ที่กระตุ้นผู้ที่มาประชุมร่วมกันสังเคราะห์ ออกมาเป็น
แนวคิด หรือจนถึงขั้นออกมาเป็นแผนโครงร่างที่จะนำาไป
กระจายส่งต่อเชื่อมโยงการทำางานกันต่อไป งานประชุม
ระดบันานาชาตเิชน่นีน้า่จะเปน็งานทีน่า่สนใจและ “ว�ไรตี”้ 
มากขึ้น ในแง่ของอรรถประโยชน์ ไม่ใช่เพียงแค่การสร้าง
ความเร้าใจ ความตื่นเต้นเรื่องรูปแบบการจัดงาน

ยิ่งเมื่อมีโอกาสได้ตั้งวงคุยกับกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ
เกาหลีใต้ ก็ได้ยินเสียงตัดพ้อเกี่ยวกับงานไอแคพ
ครั้งนี้ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพ รวมถึงสถานการณ์เอชไอวีใน
เกาหลีใต้ ส่วนใหญ่ก็ได้ออกมาในโทนหม่นๆ เช่น “การ
จัดงานครั้งนี้เราโดนจำากัดงบจากทางรัฐบาล ซึ่งไม่ค่อย
รว่มมอืในการสนบัสนนุเทา่ไหร”่... “สถานการณก์ารทำางาน
เอชไอวีในประเทศยังคงอยู่ในขั้นการใช้ความน่ากลัวขู่คน 
ยังมีการรังเกียจสูง” ฯลฯ แถมเมื่อรวมเหตุการณ์ที่ตำารวจ
เกาหลีใต้ แสดงความก้าวร้าวด้วยการก่อกวนพาเหรดการ
เดินรณรงค์เรื่องเอฟทีเอของเหล่าผู้มาร่วมงาน ก็ยิ่งสื่อถึง
ความไม่พร้อม และทัศนคติที่ติดลบเรื่องการสนับสนุนการ
เข้าถึงยาของผู้คนในประเทศ และยิ่งตอกย้ำาให้คิดว่า เรา
จะยังจัดประชุม “ต�มธรรมเนียม” ไปอีกนานแค่ไหน ถ้า
สุดท้ายไม่ได้ตอบโจทย์ที่ก้าวหน้าอะไรเลย

วันปิดงาน ได้มีการเปิดตัวเจ้าภาพใหม่ในการ
จัดอีก 2 ปี ข้างหน้า นั่นก็คือ ไทยแลนด์แดนศิวิไลซ์ของ
เรา ฉันตั้งใจที่จะฟังสาระสำาคัญ และจุดมุ่งหมายในการ 
(กระตือรือร้น) ที่จะเป็นเจ้าภาพ แต่สิ่งที่ได้เห็นเด่นกว่า
อย่างอื่นคือ การพรีเซ็นต์ วีดีทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวใน
เมืองไทย ที่คาดว่าคงต้องการเรียกเสียงฮือฮาจากเพื่อนๆ 
ชาวตา่งชาตดิว้ยความวจิติรอลงัการ สว่นฉนักไ็ดแ้ตถ่อนใจ 
2 ฟดึ ฟดึแรก...อยากบอกเหลอืเกนิวา่ทีท่อ่งเทีย่วทีว่า่สวยๆ 
ทัง้หมดนัน้ ไกล.้..ไกล...กรงุเทพฯ แถมไปกไ็มใ่ครส่ะดวกนกั
หรอกเพื่อนๆ ที่รักเอ๋ย ฟึดสอง...คงต้องบอกว่า ความหวัง
ที่จะเห็นการพัฒนาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
“ข้าเจ้า (คง) คิดว่าข้าเจ้าฝันไป” อีกนานเชียวล่ะ!

 คำาพูดนี้คงเหมารวมไม่ได้หมดว่า การทำางาน
ในเวทีระดับนานาชาติทั้งหมดของเรามีปัญหา ที่ผ่านมา
รูปแบบการทำางานในระดับนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวทีการประชุม
ตามประเทศภาคตีา่งๆ (จงึคอ่นขา้งเปน็ทีต่ืน่เตน้สำาหรบัตวั
เองวา่ งานเอน็จโีอ เขากอ็นิเตอรด์แีฮะ) จะเวทเีลก็ เวทใีหญ ่
ก็แล้วแต่กลุ่มที่จะหารือ จะได้ผลต่อยอดสุดเวิร์กบ้าง หรือ
นิ่งเงียบเป็นเป่าสากต่อไป ก็แล้วแต่เป้าหมายที่แท้จริงของ
การประชุม และกระบวนการทำางานต่อของผู้คน...สิ่งนั้น
นั่นแหละน่าคิดยิ่งกว่า!

ในเมื่อตอนนี้เรามีเป้าหมายทั่วโลกในนามวลี
เท่ๆว่า “Getting to Zero” หรือการปั่นล้อการทำางาน 3 
เรื่อง ได้แก่ การลดการติดเชื้อรายใหม่ การลดการเสียชีวิต
ที่สัมพันธ์กับเอดส์ และการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ 
ใหเ้ขา้สูเ่สน้ชยัหมายเลขศนูย ์รูว้า่เปน็เรือ่งยาก แตใ่นขณะที่
เรากำาลงัเดนิไปรว่มกนันัน้ เราไดเ้รง่ปัน่ลอ้แหง่ความสำาเรจ็
กนัอยา่งจรงิจงัหรอืไม ่แนว่า่ความสำาเรจ็ของเปา้ทีว่า่มาอาจ
จะไมไ่ดเ้กดิจากการประชมุทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะนัน่ตอ้ง
เกดิจากการลงมอืทำา แตห่ากตัง้ใจจะใชว้ธิปีระชมุเชน่นีเ้ปน็
กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนแล้ว เราอาจจะต้องมาสะสาง
วิธีคิดกับเรื่องการจัดการกันใหม่

เชื่อว่าแรกๆ เวทีระดับนานาชาติหลายเวที เริ่ม
ต้นขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่เข้มข้นในการร่วมกันคิด ร่วม
กันทำา แต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เรื่องเอช
ไอวีนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เบื้องต้นเรารู้ว่ามีการ

  ภาพเหตุการณ์ตำารวจบุกเข้าล้อมจับกุมผู้เดินขบวนรณรงค์
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เรือ่งจากปก

ประโยคแรกและหลายประโยคตามมา ที่ฉัน
ได้ยินจากเพื่อนๆ และจากเพื่อนร่วมงาน 

เมื่อรู้ว่าฉันจะเดินทางมาประเทศเกาหลีใต้

“ฝากซื้อเครื่องสำาอางเกาหลีหน่อยสิ” 

ฉันและคณะคนไทยที่ไปร่วมการประชุมเรื่อง

เอดส์ในเอเชียแปซิฟิก (ICAAP) ซึ่งจัดขึ้นที่ปูซาน 

ประเทศเกาหลีใต้ จึงเดินทางพร้อมกับพกโพยรายการ

สัง่ซือ้เครือ่งสำาอางไมต่่ำากวา่ 50 รายการ และออรเ์ดอรท์ี่

ส่งมาตามหลังทาง email facebook สารภาพว่าไม่ทราบ

มาก่อนว่าเครื่องสำาอางค์จากเกาหลีเป็นที่นิยมยอดฮิตใน

เมอืงไทยมาก โดยเฉพาะยีห่อ้ อาหารผวิ หรอื Skin food 

เกาหลีที่ฉันเห็น
korea

ยี่ห้อ อีตุ๊ดดี้ Etude อ่านออกเสียงอย่างนี้ เกย์ ทอม ดี้ 

มีเคืองกันบ้างละ คริๆๆ

วันแรกของการเดินทางมาถึงเมืองปูซาน ฉัน

พร้อมคณะ 4 คน ก็เริ่มต้นการผจญภัยแรก คือการตาม

หาโรงแรมที่พัก เราเลือกเรียกแท็กซี่มิเตอร์จากสนามบิน

มาถึงที่พัก แต่พอจ่ายเงินค่าแท็กซี่แล้วเดินเข้าไปเช็คอิน

กบัเคานเ์ตอรโ์รงแรม ปรากฏวา่โรงแรมทีเ่ราจองผา่นทาง

อินเตอร์เน็ทมีหลายสาขา แล้วสาขาที่เราจองอยู่ห่างออก

ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ ให้แท็กซี่

รอก่อนก็ดี ดังนั้น แก๊งค์สี่คนจากเมืองไทย เลยต้องเดิน

ลากกระเป๋าตามหาที่พัก โดยยึดเอาสุภาษิตแบบไทยที่ว่า 

Punkanna

1ฉากหลังเวทีการแสดงในบริเวณจัดงานหมู่บ้าน
เอเชียแปซิฟิค ในศูนย์การประชุมBexco ปูซาน 

ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประชุมICAAP10
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“หนทางอยู่ที่ปาก”  ซึ่งก็ใช้ได้ดีเลยละ  แต่กว่าจะหาที่พัก

เจอก็เล่นเอาหอบเหนื่อยไปตามๆ กัน เพราะพี่เกาหลี

แต่ละคนที่บอกทาง ก็เล่นชี้มือกันไปคนละทิศละทาง ไม่

สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเอาเสียเลย

อันที่จริงก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ ฉันก็ศึกษา

ข้อมูลมาบ้าง อย่างน้อยก็รู้มาว่าอุตสาหกรรมด้านบันเทิง 

นักร้อง ดาราเกาหลี ซีรีส์เกาหลี บุกมาโกยเงินถล่มทลาย

ในบ้านเรา ก็ทำาให้ประเทศที่ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไร

น่าสนใจในเชิงการท่องเที่ยว ก็ดูจะมีอะไรๆ ขึ้นมาด้วย

การทำาการตลาดท่องเที่ยวในสถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์

หรอืซรีสีด์งัๆ ประเภทรา้นกาแฟในซรีสีค์อฟฟีป่ริน้ซ ์ หรอื

เกาะนามทิีใ่ชเ้ปน็สถานทถีา่ยทำาซรีสีเ์กาหลดีงัๆ ทัง้หลาย 

รวมทั้งภาพยนตร์ไทย กวน มึน โฮ ที่โหนกระแสเกาหลี

ฟเีวอร ์กม็าถา่ยทำากนัทีเ่กาะนีก้บัเขาดว้ยเหมอืนกนั แลว้

พอมาอยู่ที่นี่จริงๆ ก็ยืนยันได้ว่าเกาหลีเป็นที่ท่องเที่ยว

ยอดฮิตของทัวร์ไทยจริงๆ ไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนก็ตาม 

วัด วัง ตลาด ย่านชอปปิ้ง ที่พัก 

ไมม่ทีีไ่หนเลย..ทีจ่ะไมเ่จอคนไทย  ไมม่เีลย จรงิๆ 

....................................

เครื่องสำ อางค์ 

skinfood Etude  
และทัวร์ ไทย 

2

3

4

5
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ไหนๆ กไ็หนๆ เมือ่ไปไหน กรวูววกเ็จอแตค่นไทย 

ก็เลยเป็นผลพลอยได้ไปยืนทำาเนียนฟังไกด์พูดอธิบาย

ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวกับคณะคนไทย ไม่ต้องจ่าย

ค่าทัวร์ให้กระเป๋าสตางค์แฟ่บ  ความจริงเราก็แทบไม่ได้

พึ่งไกด์นำาเที่ยวสักเท่าไหร่ อาศัยอ่านข้อมูลจากหนังสือ

แนะนำาที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์จากคนที่เคยเที่ยว

มาก่อน กับแผนที่บอกสถานที่และการเดินทางในเกาหลี 

ที่สามารถขอได้จากเคาน์เตอร์บริการนักท่องเที่ยวซึ่ง

มีประจำาอยู่ทุกเมือง กระแสแบกเป้เที่ยวเองแบบนี้เริ่ม

ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหนุ่มสาวสมัยใหม่ที่

ไมช่อบเดนิทางเปน็หมูค่ณะ ซึง่มกัเปน็กลุม่ครอบครวัและ

คนสูงวัย เดินเป็นกลุ่มแล้วแต่ธงนำาของไกด์นำาเที่ยวจะ

พาไป  ซึง่กท็ำาเอาบรษิทัทวัรเ์ริม่หนาวๆรอ้นๆ กบัรายไดท้ี่

ขาดหายไปจากพฤติกรรมเที่ยวเองแบบนี้กันไม่น้อย

กระแสความฮิตเกาหลีของคณะไทยยังไม่หมด

ลงเพียงเท่านี้ ฉันรู้แจ้งจริงก็ต่อเมื่อตัวเองเดินเข้าไป

ซื้อเครื่องสำาอางใน shop สินค้าสองยี่ห้อชื่อดังที่เอ่ย

ไปข้างต้น “ข้าพเจ้าต้องตะลึง!” อะเมสซิ่งกับพนักงาน

เกาหลี พอเธอรู้ว่าเราเป็นคนไทย เธอจะปรับ mode 

จากภาษาเกาหลีมาเป็นภาษาไทยทันที  แม้สำาเนียงจะ

ฟังแปร่งๆ เหมือนชนชาติพันธุ์ที่สูงทางภาคเหนือของ

บ้านเรา แต่ก็ฟังเข้าใจใช้ได้เลย และที่น่าทึ่ง ตะลึง ยิ่งไป

กว่านั้น เพราะว่าบางร้านลงทุนจ้างพนักงานคนไทยไว้

คอยอธิบายสินค้าให้ลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะ นอกจาก

นี้ยังมีคำาเตือนจากคณะทัวร์นักเที่ยวชาวไทยที่พบเจอกัน

ตามถนนหนทางหรือตามที่พักที่พวกเราไปพัก เตือนเรา

ว่า หากคุณจะมาซื้อเครื่องสำาอางตอนพลบค่ำาต่อหลัง

คณะทัวร์ไทยที่ชอปกันระเบิดระเบ้อไปก่อนหน้านี้ คุณมี

สิทธิได้สินค้าไม่ครบ เพราะของบางอย่างถูกเหมาหมด

เกลี้ยงร้านไปแล้ว

ดูๆ ไป พฤติกรรมบริโภค ชอปปิ้งคนไทยก็

ไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้ แต่คนเกาหลีก็ไม่น้อยหน้า

พี่ไทย สังเกตจากเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าระดับโลกยี่ห้อ

ดังๆ ที่แห่กันมาเปิดตลาดที่นี่  ขอบอกว่าปูซานมีห้าง

สรรพสินค้า Shinsegae ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย พอ

ระยะหลงัไทยทำาหา้งพารากอนขึน้มาแขง่ขนั ไมรู่ว้า่ตอนนี้

ใครเป็นที่หนึ่ง หรือใครเป็นที่สอง และยังมีชอปของร้าน

ค้าปลอดภาษีตั้งอยู่ทั่วทุกเมือง เรียกได้ว่าอำานวยความ

สะดวกให้ขาชอปกันสุดฤทธิ์ หากอยากรู้ว่ากระแสยี่ห้อ

และแฟชั่นยอดนิยมของคนเกาหลีไปถึงไหนอย่างไร ให้ดู

ไดจ้ากตอนทีเ่รานัง่รถไฟใตด้นิ สาวๆทีน่ีก่ำาลงัฮติกระเปา๋

คุณนาย Prada หิ้วกระเป๋าหันด้านยี่ห้อโชว์กันเกร่อ 

วัฒนธรรมการจับจ่ายสินค้าบริโภคนิยมของคน

ที่นี่ น่าจะเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่มีการแข่งขันและ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เมืองใหญ่อย่างโซล

และปูซานจึงถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงเป็น

อันดับที่ 5 และ 10 ของเอเชีย ยิ่งอุตสาหกรรมบันเทิง

ที่กำาลังเฟื่องฟูและเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายคนที่ต้องการเข้า

มาอยู่ในแวดวงอาชีพนี้ แม้ต้องเอาเนื้อตัวเข้าสังเวยกาม

ให้ผู้บริหาร การติดสินบนเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสโด่งดัง

เป็นที่รู้จัก ด่านแรกต้องอาศัยรูปร่างหน้าตาเป็นจุดขาย

ทำามาหากนิ ธรุกจิศลัยกรรมความสวยหลอ่จงึเฟือ่งฟตูาม

มา จนพ่อแม่ต้องให้รางวัลลูกโดยการอนุญาตให้เลือกทำา

ศัลยกรรมหากสอบได้คะแนนดีๆ เรื่องอัพหน้า ทุบหน้า 

ทำาจมูก ทำานม ไม่มีกระมิดกระเมี้ยนปิดบังเหมือนวงการ

บันเทิงไทยที่ยังหน้าบางในเรื่องนี้ เพราะคนในวงการนี้

ส่วนใหญ่ให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดี เป็นที่

ดึงดูดสายตา น่าสนใจ หมายถึงโอกาสของการมีหน้าที่

การงานที่ดี มีค่าตอบแทนสูงตามมา เพื่อยังชีพตัวเองให้

อยู่รอดในเมืองใหญ่ 

………………………………..

6

7
ตลาดจากัลป์ชิ ตลาดปลา อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน

ตุ๊กตาปั้นโชว์วิธีการทำากิมจิ อาหารเกาหลี 
แสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ในกรุงโซล 
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สาธยายเรือ่งราวนอกหอ้งประชมุกนัเสยีจนเพลนิ 

เกือบลืมไปเลยว่าฉันมาประชุมนะเนี่ยะ ฉันและเพื่อนๆ 

ได้แลกเปลี่ยนกับเอ็นจีโอและผู้มีเชื้อเอชไอวีที่มาร่วม

ประชุมครั้งนี้ จึงได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้มีเชื้อฯ 

ที่นี่ส่วนใหญ่ไม่เปิดเผยตัวเอง เพราะจะมีผลกระทบกับ

หน้าที่การงานและการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม เท่าที่

เราไดพ้บและคยุดว้ยกเ็ปน็กลุม่เกยแ์ทบจะรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์

การตีตราและการถูกรังเกียจกีดกันจึงยิ่งมีสูงด้วยอคติ

ทางเพศที่มีต่อคนกลุ่มนี้มาก่อนอยู่แล้ว ในขณะที่ตัวเลข

ของประชากรที่มีเชื้อเอชไอวีในเกาหลีก็อยู่ในระดับ

หลักพัน รัฐบาลจึงให้ความสนใจกับปัญหาเอชไอวี/เอดส์

ในประเทศของตัวเองน้อยมาก หากเทียบกับปัญหาการ

ฆ่าตัวตายที่มีอัตราสถิติสูงกว่า แต่ฉันคิดว่าถ้าสำารวจดู

จำานวนคนฆ่าตัวตายหลายราย คงมีจำานวนไม่น้อยที่เป็น

ผู้มีเชื้อฯ ที่ถูกกดดันจากสังคมจนต้องเลือกหาทางออก

ชวีติใหก้บัตวัเองอยา่งนี ้เปน็ความทกุขจ์ากการถกูรงัเกยีจ 

และเลอืกปฏบิตัจิากความไมเ่ขา้ใจและอคตทิีม่ตีอ่พวกเขา

ปัญหาเอดส์ของที่นี่อาจไม่แก้ไขได้ด้วย

การแยกขาดจากปัญหาอื่นๆ ในสังคมของคนเกาหลี 

เพราะมันกระทบชิ่งกลิ้งไปหากันหมดทั้งองคาพยพ

ในการประชุมครั้งนี้ ฉันรู้สึกว่าผู้ที่มีเอชไอวีใน

เกาหลีต้องเผชิญกับปัญหาการถูกรังเกียจ และกีดกันสูง

มาก แต่ก็ได้ยินคำาพูดประโยคหนึ่งที่ฉันประทับใจคือ

 “ไม่ว่าผู้ที่มีเชื้อฯ จะมีแค่ สิบคน ร้อยคน หรือ

พันคน พวกฉันก็เป็นมนุษย์ ย่อมมีสิทธิและศักดิ์ศรี

เทา่เทยีมกนัไมแ่ตกตา่งจากมนษุยค์นอืน่อกีนบัลา้นคน

ไม่ใช่หรือ...”

8

9

10

11
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14.00 นาฬิกา วันที่ 28 
สิงหาคม 2554 ในระหว่าง

ที่ห้องประชุมอื่นๆ ยังคงมีการ
พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทำ งานด้านเอชไอวีในการ
ประชุมด้านเอชไอวี/เอดส์ใน
เอเชยีแปซฟิิก ครัง้ที่ 10 ณ ปซูาน 
เมอืงใหญอ่นัดบัสองของเกาหลใีต ้
ผมกับเพื่อนๆ มีนัดพบปะล้อมวง
คุยกับเพื่อนจากเครือข่ายผู้ที่มี
เชื้อเอชไอวีประเทศเกาหลีใต้ 

ผมไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อย 
ผู้คนยังมากันไม่มาก ผมจึงออกไป
นั่งฟังการประชุมในห้องข้างๆ ว่า
ด้วยเรื่องผู้หญิงและเด็กกับการ
ทำางานด้านเอชไอวี แต่เพียงครู่เดียว
ก็มีคนมาตาม ว่าเราพร้อมที่จะเปิด
วงพูดคุยกันแล้ว

เก้าอี้ในห้องประชุมถูกปรับให้
เป็นวงใหญ่ กว้างพอสำาหรับคนราวๆ 
25 – 30 คน ในนั้นมีเพื่อนคนไทยไป
ร่วมกันหลายคนทีเดียว.....

 “เราอยากรวมตัวตั้งกลุ่มผู้ที่
มีเชื้อฯ ในเกาหลี”

”เพือ่นๆ ของเราไมก่ลา้เปดิเผยตวั 
พวกเขากลัวการรังเกียจ กีดกัน และ
เลือกปฏิบัติจากคนรอบข้าง” 

“พวกเขารอจนตัวเองป่วย จน
อาการปว่ยมนัฟอ้งออกมาเอง จนไมม่ี
ทางเลือกแล้ว จึงไปรับการรักษา”

“พวกเราหลายคนอยู่ในสภาพ
ยากลำาบาก หลายคนออกจากงาน 
เพราะเริ่มป่วย กลัวจะถูกเพื่อนร่วม
งานรังเกียจ พวกเราไม่มีงานทำา ไม่มี
เงินเพียงพอในการใช้ชีวิตประจำาวัน”

“ญาติพี่น้อง พ่อแม่ของพวกเรา 
กลัว บางคนไล่เราให้ออกไปอยู่ที่อื่น 
พวกเขากลัวว่าจะติดเชื้อฯ จากเรา”

“พวกเราหลายคนกำาลังป่วย 
ผมเองก็ป่วย ตาเริ่มมองไม่ค่อยเห็น 
เดินไปไหนไม่ค่อยสะดวก”

As Always

เกาะกระแส

“หลายคนรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย 
ไม่มีทางออก”

“โครม !” เสยีงดงัขึน้ระหวา่งทีเ่รา
คยุกนั เขาคนนัน้เดนิไปเตะถกูเกา้อีต้วั
หนึ่ง  เขาลุกเดินออกไปไหนไม่รู้ แต่ก็
มีเพื่อนอีกคนเข้ามาจับมือ พาเขาเดิน
ผ่านกลุ่มเก้าอี้นั้นออกไป

ภาพ 1 : ทนายความชาวเกาหลีที่ถูกปล่อยตัว
ออกมาจากโรงพัก และกลับมาเล่าเหตุการณ์ให้
เพื่อนๆ ที่ชุมนุมในที่ประชุม

ภาพ 2 : ผุ้เดินขบวนรณรงค์ ถูกตำารวจจับโยน
ออกมาข้างนอก

เขาคนนัน้ กบั ICAAP 
ณ เมอืงปซูาน

1

2

16.00 นาฬิกา วันที่ 27 
สิงหาคม 2554 หลังการ

ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำารวจ
กับกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมจาก
ภาคประชาชนทั้งเกาหลีใต้และ
นานาชาติ ทำ ให้มีผู้เข้าร่วมประชุม 
3  คน ได้รับบาดเจ็บถูกส่งไปรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล และมีทนายความ
สาว 1 คนถูกจับตัวไปที่สถานี
ตำ รวจ

ผู้ เข้าร่วมประชุมภาคชุมชน
จำานวนกว่าร้อยคนยังคงรวมตัวกันอยู่
ที่ลานชุมชน ยื่นข้อเรียกร้องให้ตำารวจ
ขอโทษและปลอ่ยตวัทนายความอยา่ง
ไม่มีเงื่อนไข  
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เขาเป็นคนหนึ่งที่ออกไปพูดต่อ
หน้าที่ประชุมในลานชุมชน เขาพูด
ถึงการจัดการประชุมที่ไม่ค่อยได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
รฐับาลเกาหลใีต ้หรอืแมแ้ตเ่ลขาธกิาร
องค์การสหประชาชาติ ผู้เป็นเพื่อน
ร่วมชาติเกาหลีใต้ของเขาเอง

“พวกเรา ผู้ที่มีเชื้อฯในเกาหลีใต้ 
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำาบาก 
ท่ามกลางความรังเกียจ กีดกัน และ
ความไม่ใส่ใจของรัฐบาล” 

ผมยังจำาเขาได้ดี เพราะเรื่อง
เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวานนี้เอง 

ดวงตาเขาเริ่มมองไม่เห็น ทางที่
เขาเดินเริ่มพร่าเลือน จนบ่อยครั้งชน
เข้ากับสิ่งของหรือผู้คนที่อยู่ข้างหน้า

แต่สิ่งที่เขามองเห็นชัด กลับเป็น
ความมืดในชีวิต ความหวังที่ลางเรือน 
และชะตากรรมของตวัเขาและเพือ่นๆ 
ที่มีเชื้อเอชไอวีในเกาหลีใต้

14.45 นาฬิกา วันที่ 28 
สิงหาคม 2554 ขณะที่พวกเรายัง
คงล้อมวงคุยกันอยู่ ผมรู้สึกตัวว่า
ชั่วขณะหนึ่งผมเหม่อมองเขาที่เดิน
ออกจากห้องโดยมีเพื่อนจูงมือพา
ออกไป

ความรู้สึกขณะนั้นปั่นป่วนไป
หมด ในขณะทีต่อ้งพยายามหาวธิกีาร
พดูคยุใหส้ัน้กระชบัผา่นการแปลความ
สื่อสารไปมาระหว่างภาษาเกาหลี 
อังกฤษ และไทย เพื่ออธิบายเรื่องราว
การรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ 
ชาวไทย แตจ่ติใจของผมกลบัรูส้กึหดหู ่
และจมอยู่กับภาพของเขา 

อาการเจ็บป่วยของเขา ดึงผม
กลับไปสู่ภาพความทรงจำาเก่าๆ ใน
ประเทศไทยที่หายไปแล้วร่วม 10 ปี
ที่ผ่านมา ผมรู้สึกถึงชะตากรรมของ
เขาและเพื่อนๆ ความสูญเสียอยู่ใกล้
เหลือเกิน ผมได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้

เป็นอย่างที่ผมรู้สึกเลย

ในเกาหลีใต้ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี 
ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ประจำา อยู่
ในสภาพตกงาน และใช้ชีวิตด้วย
การพึ่งพาเงินสวัสดิการ มากกว่า
ครึ่งหนึ่งดำารงชีวิตอยู่ใต้เส้นความ
ยากจน ปัญหาทางเศรษฐกิจในการ
ยังชีพกลายเป็นปัญหาสำาคัญของผู้ที่
มีเชื้อเอชไอวี

ผมรู้สึกอับอายและปวดร้าว
เหลือเกิน ที่สื่อภาพความน่ากลัวจาก
ประเทศไทยในการสร้างภาพให้ผู้คน
หวาดกลัวเอชไอวีว่าเป็นเชื้อโรคร้าย 
และส่งผลให้ผู้คนรังเกียจ แบ่งแยก 
ลดทอน เหยียบย่ำาศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ยังคงถูกใช้ และกำาลังใช้อยู่ใน
เกาหลีใต้ 

ปัจจุบัน แผนการแก้ไขปัญหา
เอชไอวี/เอดส์ของรัฐบาลเกาหลีมุ่ง
ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการ
ทางการแพทย์เป็นหลัก ทำาให้ละเลย
การดูแลและสนับสนุนเรื่องอื่นๆ การ
ที่รัฐบาลมุ่งความพยายามในการ 
“จัดก�ร” และ “ควบคุม” ผู้ที่มีเชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ แต่ละเลยการ
ปกป้องคุ้มครองการตีตราและเลือก
ปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อสิทธิความ
เป็นมนุษย์และสวัสดิการในการดำารง
ชีวิต การทำางาน สุขภาพ การมีที่อยู่
อาศัย และการศึกษาที่พลเมืองทุกคน
ควรได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

กอ่นการจดัการประชมุ แมร้ฐับาล
เกาหลไีดย้กเลกิระเบยีบการหา้มผูท้ีม่ี
เชื้อเอชไอวีเข้าประเทศและให้คำามั่น
ว่าการขอวีซ่าเข้าเมืองจะดำาเนินการ
ได้ง่ายขึ้น ส่งนัยว่าพร้อมจะเริ่มขจัด
การตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
เอชไอวี แต่ภาพที่พบเห็นยังคงแสดง
ให้เห็นว่า การตีตราและเลือกปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากการมีเอชไอวี การ
ดำาเนินชีวิตที่รักเพศเดียวกันและการ
ใช้ยาเสพติด การทำามาหากินด้วยการ
เข้าไปขายแรงงานและให้บริการทาง
เพศ ยังคงมีอยู่อย่างชัดเจน

เช้าวันนี้ 7 นาฬิกา วันที่ 
11 ตุลาคม ผมนั่งมองดู

ท้องฟ้าช่วงเปลี่ยนฤดูที่เชียงใหม่ 
ฟ้าใส แสงแดดทอจับปลายยอด
เขา นับเป็นการเริ่มต้นวันที่สวยงาม 
ผมยังคงคิดถงึเขาคนนั้นและเพือ่นๆ 

การให้ออกจากงานเพราะมี 
เอชไอวเีปน็เรือ่งผดิกฎหมาย แตก่แ็ทบ
ไมเ่คยมใีครเหน็วา่มผีูท้ีม่เีอชไอวคีนใด
ที่อยู่ในงานจนกระทั่งถูกพบว่าตนเอง
ติดเชื้อ ส่วนใหญ่พวกเขาจะหยุด
ทำางานและลาออกไปก่อนที่เพื่อน
ร่วมงานจะรู้ 

แรงกดดันทางสังคม ความกลัว 
ความรงัเกยีจ กลายเปน็ความตงึเครยีด
หนักอึ้งที่โถมทับลงบนใจของผู้ที่มี
เอชไอวี

 “พวกเราไม่รู้ว่า การสื่อสาร
เรือ่งเอชไอวคีวรทำาอยา่งไร สิง่ทีท่ำากนั
อยู่ในเกาหลีใต้คือ การขู่ให้คนกลัว”

 “ตอนที่ไปเมืองไทย ผมเคย
ถูกพาไปดูงานที่วัดพระบาทน้ำาพุ มัน
น่ากลัวจริงๆ”

 “สือ่ตา่งๆ ทีใ่ชก้นัในเกาหลใีต ้
เป็นสื่อที่เอามาจากประเทศไทย”

ภาพ 3 : ตัวแทนภาคประชาสังคมขึ้นกล่าว
แถลงการณ์เรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อการ
ใช้ความรุนแรงจับกุมผู้เดินขบวนชาวเกาหลีใต้

3
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หยบิมาคยุ

แม้ว่�ก�รประชุมด้�นเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิค 
ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10  (The 10th International 

Congress on AIDS in Asia and Pacific – ICAAP10) 
วันที่ 26–30 สิงห�คม 2554 @ปูซ�น ประเทศ
ส�ธ�รณรัฐเก�หลีใต้ จะผ่�นพ้นไปได้เดือนกว่�ๆ แล้ว 
แต่ส�ระของก�รประชุมบ�งแง่มุมก็น่�หยิบยกขึ้นม�
เล่�สู่กันฟัง ในย�มที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวเป็น
ประเทศเจ้�ภ�พในก�รจัดก�รประชุมครั้งถัดไปที่จะ
เกดิขึน้ในอกีสองปขี�้งหน�้ โดยมคีว�มท�้ท�ยเพือ่ทำ�ให้
เกิดคว�มก้�วหน้�และมีคว�มหม�ยต่อง�นเอดส์ของ
ประเทศใหบ้รรลผุลหรอืเข�้ใกลเ้ป�้หม�ยสูค่ว�มเปน็ศนูย ์
หรือ Getting to Zero เป็นเดิมพัน

ฉันสังเกตว่าบรรยากาศของการประชุมคราวนี้
ค่อนข้างเงียบเหงา ไม่คึกคัก หากเทียบกับประสบการณ์
ตัวเองที่เคยเข้าร่วมการประชุมครั้งก่อนๆ อย่างน้อยก็
สองครั้งในชีวิตของการเข้ามาทำางานแวดวงงานเอดส์ 
คนเข้าร่วมฟังในห้องประชุมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ คนนั่ง
ฟังกันโหรงเหรง แม้แต่ในฮอลล์ที่จัดไว้เป็นพื้นที่หมู่บ้าน
เอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นสีสันของทุกการประชุม และ
บูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ  ก็มีผู้คนเดินชม
อย่างบางตา ทั้งที่มีรายงานจำานวนผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียน
การประชุมระบุว่ามีทั้งหมด 2,098 คน มาจาก 65 ประเทศ 
และมาจากประเทศไทย 237 คน ไม่ทราบว่าเพราะอะไร
ถึงมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมน้อยกันมาก ประเด็น
ไม่น่าสนใจ ไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆ เป็นเรื่องเก่าๆ ที่ไม่ยอม
ทำาให้เกิดสักที หรือกิจกรรมนอกห้องประชุมน่าสนใจกว่า 
ก็สุดจะคาดเดา.. 

ความเคลื่อนไหวทางกฎหมาย นโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มประชากร
ที่เปราะบาง ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกภาคประชาสังคมจับตา
มองว่าจะมีบทสรุปหรือชี้ทิศทางออกมาอย่างไรในระดับ

กาญจนา แถลงกจิ 

เอเซียแปซิฟิก การนำาเสนอหัวข้อประชุมเรื่อง “Legal 
Impediments to Universal Access which also 
Enhance Stigma and Discrimination” ผู้นำาเสนอจาก
ประเทศไทย อินเดีย พม่า มาเลเซียเองต่างก็ออกมาพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า 

• กฎหมายนโยบายที่มีอยู่ในขณะนี้ ล้มเหลวในการ
คุ้มครองสิทธิให้ เด็ก ผู้หญิง ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี บุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศ พนักงานบริการ และกลุ่ม
ผู้ใช้ยา 

• กฎหมายในหลายประเทศกลายเป็นอุปสรรคไม่ให้
คนเหล่านี้เข้าถึงบริการสุขภาพและชุดอุปกรณ์ป้องกัน 
และตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย
จากเอชไอวี/เอดส์

• กฎหมายที่มีความไม่ชัดเจน ได้กลายเป็นเครื่องมือของ
ผู้ปฎิบัติหน้าที่นำาไปใช้ในทางมิชอบ เอารัดเอาเปรียบ 
ขูดรีดเรียกเอาทรัพย์ และเลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะ
พนักงานบริการ และผู้ใช้ยา ทำาให้พวกเขากลายเป็น
อาชญากร ตกเป็นผู้ร้ายที่ต้องถูกปราบปรามและจับกุม

สถานการณ์ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งในประเทศไทย
ด้วย  อย่างที่ทราบกันในกลุ่มพนักงานบริการที่ถูกเจ้าหน้าที่
ใช้กฎหมายบังคับปราบปรามผู้ค้าบริการทางเพศ (ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ล้าสมัย ควรยกเลิกไปนานแล้ว) นโยบายบังคับ
บำาบัดที่ยัดเยียดข้อหาให้กับผู้ใช้ยาเพื่อแลกกับผลงาน อีก
ทั้งสถานบังคับบำาบัดทั้งหลายก็ดูแลโดยตำารวจและทหาร
ที่เน้นใช้วิธีการที่รุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อ
การละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกส่งเข้า
ค่ายบำาบัด จนมีการเรียกค่ายลักษณะนี้ว่า “ค่�ยท๊อปบู้ท” 
หรอืแมแ้ตค่วามพยายามปลกุผแีนวคดิใหม้กีารออกกฎหมาย
กำาหนดให้การรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีเป็นความผิด

โปสเตอร์ประกาศจับผอ.WHO โดยเครือข่ายผู้ใช้ยา

และคนทำางานรณรงค์เรื่อง WHO กับยา Hep C

ผู้ร้าย
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ของคนอื่น เช่น ฆ่าเกย์ไม่ผิด ฆ่าเมียไม่ผิด 
โดยหลงลมืหลกัการสำาคญัวา่ กฎหม�ยนัน้
มีไว้ใช้คุ้มครองดูแลและให้คว�มยุติธรรม
กับคนทุกฝ่�ย 

หันกลับมามองประเทศไทยที่
กำาลังอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนา(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติ เพื่อใช้ในปี 2555-2559 หาก
เราต้องการเข้าใกล้ผลสำาเร็จเป้าหมาย
แห่งความเป็นศูนย์ด้วยการ ไม่มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับ
เอดส ์ไมม่กีารตตีราและเลอืกปฏบิตั ิกต็อ้ง

ทำาใหบ้รกิารสขุภาพและสง่เสรมิปอ้งกนัโรค เปน็บรกิารทีเ่ปน็
มิตร เคารพสิทธิผู้อื่น มีการจัดปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม
ทีเ่อือ้อำานวยใหค้นกลุม่ตา่งๆ เขา้ถงึบรกิารไดด้ว้ยการสง่เสรมิ
ให้คนรู้สิทธิของตัวเอง  รวมถึงการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
รับบริการสุขภาพของคนกลุ่มต่างๆ ให้หมดไป

เราน่าจะต้องเลิกพูดประโยคที่ว่า “พูดกันแต่เรื่อง
สิทธิอยู่นั่น ไม่เห็นพูดเรื่องหน้าที่กันเลย”  เพราะทุกวัน
นี้ผู้ปกครองประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐก็พูดกรอกหูชาวบ้าน
ให้สำานึกกันแต่หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเอง จะพูด
เรื่องสิทธิอย่างเต็มปากเต็มคำาก็แค่ก่อนการเลือกตั้งผู้แทน
ราษฏรกันนี่แหละ 

ในร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ก็ระบุว่าต้องทำางานเอดส์
ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วย แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง
ทรัพยากรสนับสนุนกลไกการทำางานต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ
ใหส้ามารถทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  การจดัระบบขอ้มลู
การรายงานผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ก็ยังเป็นช่องว่างของระบบฐานข้อมูลของทั้งประเทศ แต่
ภาคราชการก็ยังออกตัวว่า “เห็นความสำาคัญ แต่ยังไม่มีงบ
ประมาณมาสนับสนุน เรื่องนี้เราไม่ค่อยถนัด”  เพราะหาก
เพียงเขียนไว้เพื่อให้มีไว้ในแผน เพื่อให้ครบ แต่ไม่ปฏิบัติจริง  
แผนหรือยุทธศาสตร์ก็คงไม่มีความหมายอะไร และถูกปล่อย
ให้กลายเป็น “แผนนิ่ง” อยู่อย่างนั้น

เมื่อเสียงระดับโลก ระดับทวีป ได้ประสานเสียง
ไปในทางเดียวกัน ประเทศไทยที่มีต้นทุนการทำางานเรื่องนี้
รว่มกบัภาคประชาสงัคมมามาก ควรมาชว่ยกนัแกไ้ขอปุสรรค 
เปลีย่นแปลงกฎหมายและนโยบายใหเ้อือ้ตอ่เขา้ถงึบรกิารดา้น
สุขภาพ อย่างน้อยในช่วงชีวิตของพวกเราที่ยังหายใจกันอยู่
นีแ่หละ การเขา้ใกลเ้ปา้หมายสามศนูยท์ีอ่ยากเหน็กค็งจะไมใ่ช่
เปน็เพยีงการขายฝนัลมๆ แลง้ๆ เพือ่ตอ้นรบัการเปน็เจา้ภาพ
จัดประชุมครั้งต่อไป....

ทางอาญา และความคิดเหมารวมแบบชุ่ยๆ ที่มองว่าผู้หญิง
แต่งตัวเซ็กซี่เป็นผู้หญิงขายบริการ แม่เป็นผู้หญิงบริการ ลูก
ก็ต้องเดินตามรอยแม่ พวกขี้ลักขี้ขโมยเป็นพวกคนใช้ยา ฯลฯ  

ว่ากันถึงตรงนี้ ก็คงต้องคุยกันให้ชัดว่าหลักการของ
การมีกฎหมายนั้นมีไว้เพื่ออะไรกันแน่ เพราะกฎหมายที่
ผู้มีอำานาจในบ้านเมืองเขียนทิ้งไว้เป็นมรดกตกทอดกันมา ได้
ถูกนำามาใช้กลับหัวกลับหาง แทนที่กฎหมายจะมุ่งคุ้มครอง
สิทธิและความเป็นมนุษย์ คืนความเป็นธรรมให้กับทุกคน 
กลับกลายเป็นเครื่องมือละเมิดสิทธิผู้อื่นไปเสียได้  ไม่ต้อง
ไปดูตัวอย่างจากที่อื่นไหนไกล ในการประชุมคราวนี้ตำารวจ
เกาหลกีท็ำาเหน็เปน็ตวัอยา่ง เพราะในขณะทีพ่วกเราสว่นหนึง่
กำาลงันัง่ฟงัการนำาเสนอและอภปิรายในหอ้งประชมุกนัอยูน่ัน้ 
ข้างนอกห้องประชุมก็มีเพื่อนๆ ภาคประชาสังคมนานาชาติ 
ทำากิจกรรมเดินรณรงค์ภายในสถานที่จัดประชุมเพื่อคัดค้าน
การทำาข้อตกลงเอฟทีเอที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการ
เข้าถึงยาและการรักษา จู่ๆ ก็มีตำารวจเข้ามาจับกุมและเกิด
การกระทบกระทัง่กนัจนมผีูบ้าดเจบ็ ทา้ยสดุกบ็งัคบัจบักมุเอา
ผูเ้ดนิขบวนชาวเกาหลใีตค้นหนึง่ไปโรงพกัจนได ้แตภ่ายหลงัก็
ต้องปล่อยตัวออกมาหลังจากภาคประชาสังคมนานานาชาติ
รวมตัวเรียกร้องให้มีการขอโทษและปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม

ข้อเท็จจริงจากการสรุปรายงานเนื้อหาแต่ละ 
Track ในพิธีปิดการประชุม ผู้รวบรวมรายงานก็ชี้ว่า ปัญหา
การตีตราและละเมิดสิทธิมนุษยชนกับคนกลุ่มเหล่านี้ 
เป็นผลมาจากกรอบคิด ระบบทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
ที่มีอคติตีตราเรื่องเอดส์และเพศว่าเป็นเรื่องความผิดบาป 
ไม่ยอมรับเรื่องเพศสัมพันธ์นอกกรอบการแต่งงาน มีการ
ตีความหลักคำาสอนทางศาสนาว่าการรักเพศเดียวกันเป็น
ความผิดบาปและตามมาด้วยการประหัตประหารเอาชีวิต 
และจะยิ่งน่ากลัวทวีคูณมากขึ้นไปอีกหากคนๆ นั้นใช้อคติ
ของตัวเองมาเขียนเป็นกฎหมายหรือกำาหนดเป็นบรรทัดฐาน
ทางสังคมเพื่อมุ่งลงโทษและตัดสินความผิด –ถูก ชั่ว- ดี 

คณะนักร้องประสานเสียงของประเทศเกาหลีใต้ ในพิธีปิด
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บษุยา คณุากรสวสัดิ ์เชยีงใหม่จดัการตนเอง 

ปเูสือ่คยุ

เกย์อย่างไร??
คอลัมน์ปูเสื่อคุยห�ยไปน�นม�กเลย ด้วยติดภ�รกิจ ก�รง�น ภ�ระท�ง

ใจ เรื่องส่วนตัว ปั่นป่วนวุ่นว�ย ต้นฉบับจึงถูกเลื่อนออกไปเรื่อยม�

ปเูสือ่คยุคราวนีไ้ดแ้รงสะกดิจากขา่ว วยัรุน่อเมรกินัอาย ุ14 ป ีชือ่ เจมี ่โรด
เมเยอร์ ฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้คนหันมาสนใจปัญหาการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน 
หยามหยัน เกย์ในหมู่วัยรุ่น และในโรงเรียนมัธยมของอเมริกา

หนุม่นอ้ย เจมี ่ไมใ่ชเ่ดก็หนุม่หนอ่มแนม้ ฟมูฟาย ทีอ่ยู่ๆ จะลกุขึน้มาฆา่ตวั
ตายดว้ยอารมณด์รามา่ลว้นๆ  เขาเปน็หนึง่ในคนทีเ่ขา้รว่มโครงการ It’s get better 
ที่ต้องการให้กำาลังใจบรรดาเพศทางเลือกทั้งหลายให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่าง
สงา่งาม และตอ่สูก่บัการถกูรงัแก และดถูกู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กดิในหมูเ่ดก็วยัรุน่

ถ้าคนอย่าง สืบ นาคเสถียร จะฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาให้
ความสนใจกับงานอนุรักษ์ป่า และสัตว์ป่า ได้ ทำาไมวัยรุ่นคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายเพื่อ
เรยีกรอ้งใหส้งัคมหนัมาสนใจปญัหา “เดก็ๆ” ของพวกเขาบา้งไมไ่ด ้งานนีค้งไมอ่าจ
ไปตัดสิน ผิด หรือ ถูก เพราะเอาเข้าจริงๆแล้ว เราทุกคนย่อมมีสิทธิเลือกที่จะมี
ชีวิตอยู่ตอหรือจบมันลงเสีย ในเวลาที่เราไม่เห็นอีกต่อไปว่าการมีลมหายใจต่อไป
จะมีความหมายอะไรอีก

ใครเป็นคนบอกเราว่า เราควรมีชีวิตอยู่ ? หรือ มนุษย์ ไม่เคยกล้าหาญ
ที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า เราไม่จำาเป็นต้องมีชีวิตเพื่อใครหรือเพื่ออะไร 
จริงอยู่ว่า การตายของเจมีและเกย์อีกหลายต่อหลายคนที่อาจฆ่าตัวตายไปก่อน
หน้านี้ อาจทำาให้สังคมหันมาสนใจปัญหานี้ได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่โดยธรรมชาติของ
ข่าวและท่ามกลางเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ใครจะปฏิเสธได้
ว่าไม่นานเดือน  สังคมก็คงจำาไม่ได้แล้วว่า เจมี โรดเมเยอร์ เป็นใคร ยังอยู่หรือตาย

น่าสนใจว่า สังคมไทย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างน้อย และใน
บางโรงเรียนนอกจากจะไม่มีทัศนคติด้านลบต่อเพศทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่หญิง
และชาย ยังมีทัศนคติที่ค่อนข้างเป็นมิตร เช่นมีห้องน้ำาสำาหรับนักเรียนกะเทย 
นอกจากนั้นทัศนคติที่มองเพศที่สามโดยเฉพาะกะเทยในฐานะที่เป็น “เพศ” พิเศษ 
–ซึ่งมิใช่แต่สังคมไทย ในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วางบุคคลที่มีเพศสภาพ
กำากวมไว้ในฐานะ ตัวกลาง สื่อ ร่างทรง หรือ medium ทำาหน้าที่สื่อสารระหว่าง
อำานาจลกึลบัเหนอืธรรมชาต ิเชน่ เทพยดาทัง้หลาย เมือ่สงัคมเคลือ่นเขา้สูค่วามเปน็
สมัยใหม่ ร่องรอยความคิดนี้ยังคงอยู่ กะเทยในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้
รับมอบสิทธิพิเศษหรือความสามารถพิเศษเช่น อาชีพที่เกี่ยวกับความงามทั้งหมด 

คำา ผกา
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ตัง้แตช่า่งแตง่หนา้ ทำาผม ดไีซเนอร ์สไตลสิต ์นกัจดัดอกไม ้ถกูมองวา่ กะเทยทำาไดด้กีวา่ เพศอืน่ๆ อาชพีทีเ่กีย่วกบัความ
บันเทิง ไม่ว่าจะเป็นการ ร้อง รำา เต้น ละคร หรืออาชีพเกี่ยวกับการให้บริการเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฯลฯ  
(โดยที่พวกเราเองไม่ได้ตั้งคำาถามกันอีกแล้วว่า กะเทยเก่งเรื่องเหล่านี้มากกว่าชายจริงหญิงแท้จริงหรือไม่?)

สำาหรับสังคมไทยแล้ว น่าจะมีเพียงพื้นที่ทาง “ก�รง�น” พื้นที่เดียวที่ยังไม่อนุญาตให้ “กะเทย” เข้าไปอยู่อย่าง
เปิดเผยได้คือ พื้นที่ทางการเมือง หรือ การไม่ยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ของบุคคลสำาคัญๆใน
ประวัติศาสตร์ไทย

อย่�งไรก็ต�ม เพศท�งเลือก มิได้มีแค่กะเทย ยังรวมถึงหญิงรักหญิง ช�ยรักช�ย ทอม ดี้  และอื่นๆ ที่ห�ก
มองในแง่ของวิถีก�มรมณ์แล้วนับวันยิ่งจะซับซ้อนม�กขึ้น 

คำาถามที่พวกเราควรให้ความสนใจคือ ลำาพังการยอมรับของสังคมที่มอง เพศที่สาม ในฐานะเพศพิเศษผู้มี
พลังลึกลับบางอย่าง มีความสามารถพิเศษบางอย่างเหนือมนุษย์ธรรมดา นั้นเพียงพอที่จะทำาให้เราไม่ต้องไปฆ่าตัวตาย
หรือต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่ง พื้นที่ และ สิทธิ ของบุคคลที่ไม่ปรารถนาจะวางตัวเองลงไปในการจัดประเภทของ เพศวิถี 
ที่มีเพียงหญิงและชาย รวมทั้งสถาบันครอบครัว ที่หมายถึงการอยู่ร่วมกันของหญิงและชายคู่หนึ่งเพื่อผลิตทายาทอีกรุ่น
หนึ่งออกมาสู่โลก

ความเต็มใจที่จะมอบ “พื้นที่” พิเศษ พื้นที่เฉพาะ ให้กับเพศที่สาม และโดยเฉพาะกะเทยของสังคมนั้น แม้
จะช่วยลดความกดดัน ไม่เกิดปัญหาการกลั่นแกล้ง เย้ยหยันจนต้องไปฆ่าตัวตาย แต่ในเวลาเดียวกัน มันคืออุปสรรคที่
ทำาให้การเรียกร้องสิทธิของเพศทางเลือกเป็นไปได้ยากขึ้น เช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากกะเทยอยากสมัคร สส. สว หรือแม้
กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรี? หรือเราพร้อมที่จะมีผู้ว่า กทม. ที่เป็นเกย์ มีคู่ชีวิตเป็นผู้ชายด้วยกันหรือไม่? กะเทยที่ไม่มี
ความสามารถพิเศษใดๆ ตามมายาคติของสังคม อีกทั้งยังสำามะเลเทเมา ไม่มีความเป็นกุล “สตรี” ไม่ใช่ลูกสาวที่ดี ไม่มี
หน้าตาร่ารักแบบน้องปอย ไม่อ้างความกตัญญูมาขอความเห็นใจจากสังคม

กะเทยแบบนี ้สงัคมกล้�จะใหท้ีอ่ยูท่ีย่นืกับพวกเข�หรอืไม?่ โดยไมป่ระณ�มว่� “เปน็กะเทยแลว้ยงัไมเ่จยีม” 
เพร�ะนั่นหม�ยคว�มว่� ห�กคุณเป็นเพศที่ส�ม เป็นเพศท�งเลือก เป็นกะเทย คุณต้องระวังในก�รประพฤติตนใน
เป็น “คนดี” ของสังคม ม�กกว่� ช�ยจริงหญิงแท้หล�ยเท่�

ไม่ต้องพูดถึงการผลักดันกฎหมายการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่ของคนเพศเดียวกัน ที่อาจจัดเข้าไปอยู่ใน
ข่ายของเรื่องที่แทบจะเป็นไม่ได้โดยสิ้นเชิงในสังคมไทย ยากพอๆ กับเรื่องเอาบริษัทเหล้าเข้าตลาดหุ้น การทำาแท้ง 
การทำาให้อาชีพการให้บริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมาย บ่อนการพนันถูกกฎหมาย และอื่นๆ ที่จะไปสะกิดต่อม 
มือถือสากปากถือศีลในสังคมไทย ด้วยลักษณะเฉพาะของสังคมไทยคือ อาการปากว่าตาขยิบ รู้แต่ทำาเป็นไม่รู้ เห็นแต่
ทำาเป็นไม่เห็น ขออย่างเดียว อย่าไปพูดถึงมันอย่างตรงไปตรงมา เพราะเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงมันได้ ก็เท่ากับเรายอมรับว่า
มันมีอยู่จริง

มองในแง่นี้แล้วปัญหาเรื่องการดำารงอยู่และสิทธิของเพศทางเลือกในสังคมไทยนั้นซับซ้อนกว่าปัญหาที่เป็น
ความรุนแรงอย่างตรงไปตรงมาแบบที่เกิดขึ้นสังคมอเมริกันหรือสังคมเคร่งศาสนาอื่นๆ เพราะอย่างน้อยมันก็เห็นได้ชัด 
เข้าใจง่าย (แม้จะโหดกว่าเช่น โทษประหารชีวิตเกย์ในหลายๆประเทศในตะวันออกกลาง)

คำาตอบน่าจะอยู่ที่พวกเราทุกคนว่าจะเอนจอยความเป็นเพศที่สามในพื้นที่ที่สังคมอนุรักษ์นิยมขีดเส้นตีกรอบ
ใหอ้ยู ่หรอื เหน็วา่จะตอ้งตอ่สูเ้พือ่สทิธทิีจ่ะเปน็ไดร้บัการยอมรบัในฐานะทีเ่ปน็พลเมอืงเทา่ๆ กบัทีช่ายจรงิ หญงิแทไ้ดร้บั 
อย่างน้อยๆ ในช่องกรอกระบุเพศ ต้องมีมากกว่า 2 ช่อง เป็นต้น

นี่เป็นคำ�ถ�มที่คงต้องฝ�กให้ไปปูเสื่อคุยกันต่อ
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นอกกระแส

ทางเลือก
อีกสาย....
ให้ผู้หญิง
ได้เดิน

ปิงปอง

“กริ๊งงงง.......” 

เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในบ่ายวันหนึ่ง  

“พี่ค่ะช่วยหนูด้วย  หนูตรวจดูเมื่อเช้ามันขึ้น

สองขีดค่ะ..........” 

 เฮ้อ!..ไอ้สองขีดที่ว่าไม่ใช่น้ำาหนักที่เพิ่มขึ้นเป็น

แน่  เพราะจากการทำางานด้านสุขภาพผู้หญิงที่ผ่าน

มา 10 กว่าปี ทำาให้คุ้นเคยกับประโยคที่ว่า “สองขีด” 

หมายถึงเส้นที่ปรากฏขึ้นจากชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์

ดว้ยตวัเอง  และคำาขึน้ตน้ทีว่า่ “...ชว่ยหนดูว้ย...”  กแ็ปล

ว่า  “ไม่เอ�แน่....”  แต่ต้องถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง  

“ต้องก�รให้พี่ช่วยอะไรค่ะ....”    

ดฉินัมหีนา้ทีห่าขอ้มลู และใหข้อ้มลูชว่ยเพือ่ให้

ผู้หญิงมีทางเลือกในการตัดสินใจ และปลอดภัยมากขึ้น  

แต่ทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักการตัดสินใจโดยตัวผู้หญิงเอง  

ดิฉันจึงให้ข้อมูลของสถานพยาบาลทางการแพทย์ที่จะ

สามารถช่วยเหลือได้แต่ละแห่งว่าราคาเท่าไร มีเงื่อนไข

อย่างไรบ้าง เช่น อายุครรภ์ต้องไม่เกิน..8-9..สัปดาห์...

ที่นี่ถูก..ปลอดภัย...แต่ปากไม่ค่อยดี...หรือ ที่นั่นแพง..

ปลอดภัย..และผ่อนได้..... 

เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าดิฉันไม่ได้

ค่าน้ำาร้อนน้ำาชาใดๆทั้งสิ้น  

จนกระทั่ ง มี เ พื่ อ นแนะนำ า ให้ รู้ จั ก กั บ

เว็บไซต์  www.womenonweb.org  ที่ช่วยเหลือ

ให้ทางเลือกผู้หญิงในการทำาแท้งอย่างปลอดภัย  เพราะ

ในทกุๆ ป ีผูห้ญงิ 42 ลา้นคนทำาแทง้ ในจำานวนนีเ้ปน็การ

ทำาแท้งที่ผิดกฎหมายร่วม 21 ล้านคน ทำาให้มีผู้หญิง

ประมาณ 50,000 คนที่ต้องเสียชีวิตเพราะการทำาแท้ง

ภาพจาก www.womenonweb.org
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ที่ไม่ปลอดภัยทุกปี* ดิฉันจึงเห็นว่าการแนะนำาเวปไซต์

นี้เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้หญิงที่สามารถจัดการ

เรื่องเนื้อตัวร่างกายของเธอได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถ

เข้าไปดู/โหลดข้อมูล และสามารถเขียนขอความช่วย

เหลือเป็นภาษาไทยได้อีกด้วย  เพราะในเวปนี้จะมีคนที่

คอยช่วยการสื่อสารด้วยการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 8 

ภาษา เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงจากทั่วโลกที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเว็บไซด์นี้แนะนำาตัวยาที่ได้รับการรับรอง

จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้เป็นยาในบัญชียา

หลักซึ่งมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 

ในเว็บไซด์อ้างถึงคำาพูดของ Dr. Mahmoud F. 

Fathalla ที่พูดไว้ว่า

 “ผูห้ญงิไมไ่ดเ้สยีชวีติเพราะโรคทีร่กัษาไมไ่ด ้แต่

ผู้หญิงต้องตายเพราะสังคมยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า

ชีวิตของพวกเธอมีค่าพอที่จะรักษาไว้” 

ดิฉันเคยได้อ่านประโยคนี้ก็ทำาให้คิดถึงตอนเริ่ม

ทำางานใหม่ๆ เป็นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพผู้หญิง ตัวเองก็

ยังมองเรื่องการยุติการตั้งครรภ์เป็นเรื่องไม่ดี  เพราะถูก

กรอกหมูาโดยตลอดตัง้แตเ่ดก็จนโตวา่การทำาแทง้เปน็เรือ่ง

ผิด – บาป เป็นเรื่องไม่ดี  เมื่อตัวเองต้องทำาหน้าที่ให้การ

ปรกึษา ดฉินัจะแนะนำาใหค้นทีม่าขอรบัคำาปรกึษาเรือ่งการ

ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม “ว�่ไมใ่หท้ำ�แทง้” แลว้ใหค้วามชว่ยเหลอื

เรื่องการฝากครรภ์หรือติดต่อสถานสงเคราะห์ให้ 

จนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้หญิงมาขอคำาปรึกษาเรื่อง

นี้อีก ดิฉันก็ยังได้เกลี้ยกล่อมให้ฝากท้องแทน ซึ่งเธอก็ได้

กล่าวขอบคุณและกลับบ้านไป ปรากฏว่าอีก 2 วันต่อมา

ดิฉันทราบข่าวว่าเธอเข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการตก

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

ปัจจุบันมีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะ

ขับเคลื่อนให้มีกฎหมายรับรองและส่งเสริมสิทธิทางเพศ 

สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และความเสมอภาคทางเพศ 

ภายใตห้ลกัการเคารพสทิธมินษุยชน สว่นหนึง่เพือ่ใหเ้ปน็

ไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้ร่วมเป็น

ภาคี ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง

สุขภาพผู้หญิง (สคส.) และภาคี จึงร่วมกันผลักดันจน

ทำาให้มี (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ 

พ.ศ. ... เสนอโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย

ผ่านขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณ์ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เมื่อปลายปีพ.ศ. 2553 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการคุ้มครองสิทธิใน

เนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงในการเลือกยุติการตั้งครรภ์ได้

ถูกดึงออกจากร่างกฎหมายนี้ 

ชื่อเก�หลียอดฮิตในไทย

เลือดอย่างหนักจากการไปทำาแท้งเถื่อน หากเพื่อนของ

เธอไม่ได้ไปพบและพามาโรงพยาบาลได้ทันก็อาจจะเป็น

อันตรายถึงชีวิตได้ เรื่องนี้ทำาให้ดิฉันต้องกลับมานั่งคิด

ทบทวนอีกครั้ง

“ถ้�เพียงแต่วันนั้นดิฉันได้บอกท�งเลือกในก�ร

ตัดสินใจ  อย่�งน้อยผู้หญิงคนหนึ่งก็จะมีท�งเลือกให้

เดินม�กขึ้น  และเป็นท�งเลือกที่ปลอดภัยม�กกว่�ก็

เป็นได้....”
*ข้อมูลจาก www.wonemonweb.org

เบาสมอง

พุง นำา นม 

วอน นอน คุก

วอน โดน ตีน

จวน จี ฮู

ยอง ยอง ฮี 

เตียง ยัง ซุด

แดก จัง มึง

กวน กู จัง

ชอน ไช ฮี 

ยืน ยัง เซ 

ฮิม ฮู ฮี

ลืม ฮอม ซอง(ผ้าป่า) 

ชื่อนี้...

วัดไทยไม่ยอมคบ

และชือ่สดุทา้ยทีไ่ดร้บัการโหวตวา่เปน็

ชื่อยอดนิยมแห่งปี...



22 

ชล วไิล มองต่างแดน

สิทธิที่จะเป็น....สิทธิที่จะรัก....

สิทธิที่จะแตกต่าง
เ มือ่สมยัทีย่งัเปน็เดก็ ฉนัไมรู่้

หรอกวา่ความรูส้กึเหลา่นีม้า
จากไหน หรือเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ 
แต่ที่แน่ๆ ฉันรู้ว่า สิ่งที่เป็น ที่รู้สึก 
เป็นสิ่งที่ใครต่อใครบอกกันว่า
มันผิด  

เป็นเวลาหลายปีกว่าที่ฉันจะ
เรียนรู้ ยอมรับ และดำาเนินชีวิตในแบบ
ที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระและ
เปิดเผย

และอีกหลายปีหลังจากนั้น กว่าที่
ฉันจะรู้ว่าความรู้สึกของฉันในการเลือก
ที่จะมี อัตลักษณ์ท�งเพศ (gender 
identity) หรือ มีวิถีท�งเพศ (sexual 
orientation ) ที่แตกต่างนั้น เป็น “สิทธิ” 
ที่ได้รับการรับรอง และคุ้มครองในฐานะ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ในหลายประเทศ เพื่อนที่มีตัว
ตนและความรู้สึกเช่นเดียวกันกับฉัน
จำานวนมากตอ้งปดิบงัความเปน็ตวัเอง อยู่
ภายใต้ความหวาดกลัวและทุกข์ทรมาน 
ทั้งจากความรู้สึกผิดบาปในใจตนเอง 
จากการถูกสังคมประณาม และการ
ลงโทษ  เนื่องจากการรักเพศเดียวกัน
ขัดต่อหลักการความเชื่อทางศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรม นำาไปสู่การจับกุมคุม
ขัง ทำาร้าย ทรมาน หรือสังหารคนรักเพศ
เดียวกันเพียงเพราะความแตกต่างในอัต
ลักษณ์และวิถีทางเพศ การละเมิดสิทธิ

เหล่านี้ไม่มีข้อมูลชัดเจน หรือเป็นที่เปิด
เผย เหมือนกับการละเมิดสิทธิด้านอื่นๆ 
เพราะในประเทศเหลา่นัน้ การเคลือ่นไหว
เรื่องการรักเพศเดียวกันแทบจะเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้

ในสังคมไทยที่ดูเหมือนจะมีพื้นที่
ให้คนรักเพศเดียวกันสามารถแสดง
ตัวตนได้ค่อนข้างมากกว่า หรือคนรัก
เพศเดียวกันเผชิญกับการถูกละเมิด
น้อยกว่าในหลายๆ ประเทศ แต่ถึง
อย่างนั้นก็ตามชายรักชาย หญิงรักหญิง 
และกะเทยหลายคนก็ไม่สามารถจะ
แสดงความเปน็ตวัตน หรอืบอกกบัคนใน
ครอบครัว คนที่ใกล้ชิดรอบข้างได้ว่า 
แท้จริงแล้วตนเองเป็นใคร มีวิถีชีวิต
ทางเพศแบบใด หลายคนที่แสดงออก
เปิดเผย เผชิญกับการถูกล้อเลียน 
เหยยีดหยาม หรอืถกูกระทำาความรนุแรง 
จากผู้ที่ต่อต้านและไม่ยอมรับ และแม้ว่า
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 จะระบุถึงการ
คุ้มครองสิทธิที่ครอบคลุมถึงเรื่องการไม่
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศก็ตาม แต่
สิทธิในตัวตนและวิถีทางเพศของคน
รักเพศเดียวกันก็ไม่เคยปรากฏอยู่ใน
กฎหมายไทยฉบับใดๆ

เมือ่ตน้เดอืนกนัยายนทีผ่า่นมา ฉนั
และตัวแทนเพื่อนๆ จากเครือข่ายความ
หลากหลายทางเพศจากประเทศไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ

มองโกเลีย และเพื่อนจากองค์กรสิทธิ
มนุษยชน LGBT นานาชาติ  มีโอกาส
ได้เข้าร่วมในการประชุม 2 การประชุมที่
เกีย่วขอ้งกบัการทำางานของคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนในเอเชยี ซึง่จดัขึน้ทีก่รงุเทพ 
ในเวลาเดียวกันกับที่เครือข่ายความ
หลากหลายทางเพศรว่มกบัคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นเครือข่ายเพื่อร่างข้อเสนอ
กฎหมายรับรองสถานภาพคู่ชีวิต

การประชุมหนึ่งเป็นการประชุม
ด้านความร่วมมือในกรอบสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค หรือ 
การประชุม APF  (Asia Pacific Forum 
of  National Human Rights Institutions)   
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทน
จากสถาบนัและคณะกรรมการสทิธมินษุย
ชนประจำาประเทศตา่ง ๆ  ในภมูภิาคเอเชยี
แปซิฟิค  ส่วนอีกการประชุมหนึ่ง เป็นการ
ประชุมของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
ในเอเชียที่ติดตามการทำางานของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน หรือ การประชุม 
ANNI (Asian NGOs Network on 
National Human Rights Institutions)  
ซึ่งเป็นการประชุมของเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนที่จัดขึ้นคู่ขนานไปกับการ
ประชุมแรก และในปีนี้ ประเด็นเรื่อง วิถี
ทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ถือเป็น
ประเด็นหลัก 1 ใน 2 ประเด็นของทั้งสอง
การประชุม 
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ในห้องประชุมของโรงแรมหรูที่
แสนจะเหน็บหนาว หัวสมองของฉัน
ทำางานอย่างหนักในการทำาความเข้าใจ
ภาษาต่างชาติที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค
เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน กลไก
การทำางานของสหประชาชาติ และ
องค์กรระหว่างประเทศ  ท่ามกลาง
เหล่าบรรดาสมาชิกคณะกรรมการสิทธิ
จากประเทศต่างๆ ผู้ทรงเกียรติ ฉัน
รู้สึกดีเมื่อได้แยกตัวออกมาประชุมวง
ย่อยของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBT 
ด้วยกัน ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆ 
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาที่
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBT ต่างๆ ใน
แต่ละประเทศเผชิญในการทำางานร่วมกับ
คณะกรรมการสทิธใินประเทศของตนเอง 
เพื่อจัดทำาเป็นแถลงการณ์นำาเสนอต่อที่
ประชมุความรว่มมอืในกรอบสถาบนัสทิธิ
มนุษยชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

น่าสนใจที่เพื่อนนักเคลื่อนไหว 
LGBT ในประเทศอื่นต่างก็มีปัญหา
ในการทำางานร่วมกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนในประเทศของตัวเอง
เหมือนๆ กันกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขาดความ
เขา้ใจ และขาดความตระหนกัตอ่ประเดน็
การถกูเลอืกปฏบิตัอินัเนือ่งมาจากวถิทีาง
เพศและอตัลกัษณท์างเพศ การทำางานใน
เชงิตัง้รบัของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
หรือจะทำางานก็ต่อเมื่อมีเรื่องร้องเรียน
หรือเกิดกรณีปัญหา การที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนปล่อยให้สังคมยังคงขาด
ความเข้าใจ และละเมิดสิทธิต่อบุคคลที่
เป็นคนรักเพศเดียวกันต่อไป โดยไม่มอง

ว่าเป็นปัญหา 

สำาหรับในประเทศไทย 
แม้ว่าเครือข่ายความ

หลากหลายทางเพศได้ทำางาน
รว่มกบัคณะกรรมการสทิธมินษุย
ชนแห่งชาติอยู่เป็นระยะๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำาคัญที่
อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนร่วม
กันของปีนี้ คือ การผลักดันร่าง
กฎหมายรับรองสถานะคู่ชีวิต 

แต่ถ้าดูจากรายงานคำาแนะนำา
และข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาคณะ
นักกฎหมาย (Advisory Council of 
Jurists) ในประเด็นสิทธิว่าด้วยวิถีทาง
เพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่เสนอต่อที่
ประชมุ APF ทีส่ภานีเ้ปน็ทีป่รกึษาอยูแ่ลว้ 
ก็กล่าวได้ว่าสำานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยยังมีงาน
ต้องทำาอีกมาก 

ในคำาแถลงการณ์สำาหรับคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนที่ เป็นผล
มาจากการประชุมกลุ่มย่อยของวง 
LGBT ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอ 16 
ข้อต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และ 4 ข้อสำาหรับ  APF สาระ
สำาคัญอยู่ที่การเรียกร้องให้สถาบัน
หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของทุกประเทศต้องออกมามี
บทบาทในการทำางานเชิงรุกในประเด็น
สิทธิเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศมากขึ้น หรือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนควรเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ 

และพัฒนางานในประเด็นนี้โดยไม่ต้องรอ
ให้ใครมาร้องขอ พร้อมทั้งประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมด้าน
สิทธิ LGBT ในประเทศนั้นๆ โดยคำานึง
ถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิ และตอบ
สนองต่อความต้องการขององค์กรภาค
ประชาสังคมที่ทำางานเพื่อสิทธิของ LGBT 
ภายใต้การทำางานร่วมกันอย่างเท่าเทียม  

ที่จริงประเด็นเรื่องสิทธิว่าด้วยวิถี
ทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้เป็น
ประเดน็เฉพาะสำาหรบักลุม่ LGBT เทา่นัน้ 
แต่เป็นประเด็นของทุกคน ทุกเพศ ทุก
รูปแบบความรัก แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เพราะอะไร คนจำานวนมากถึงได้มองว่า 
ประเด็นนี้เป็นประเด็นเฉพาะของกลุ่ม 
LGBT เพราะมีแต่กลุ่ม LGBT เท่านั้น
ที่ถูกละเมิดสิทธิเนื่องจากสองประเด็นนี้
อย่างชัดเจนที่สุด เพื่อนในแวดวงเอ็นจีโอ
คนหนึ่งเคยบอกกับฉันว่า LGBT ควรไป
ช่วยเรียกร้องในประเด็นทางสังคมอื่นๆ  
(ที่ดูเหมือนจะเผชิญปัญหาหนักหนา
สาหัสกว่า) เสียก่อนดีกว่า แล้วเอ็นจีโอ
อื่นๆ เขาก็จะได้หันมาสนใจประเด็นของ 
LGBT เอง !!!!

ฟังแล้วฉันได้แต่อึ้ง และคิดว่า คง
เป็นเรื่องยากจริงๆ ในการที่จะทำาให้คน
ที่ไม่ได้เผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจาก
การถูกละเมิดสิทธิเรื่องวิถีทางเพศและ
อตัลกัษณท์างเพศจะมองเหน็วา่เรือ่งนีเ้ปน็
เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเขาด้วย  

ตราบเท่าที่สังคมยังคงมีอคติ 
มีความไม่รู้ และคนมีความกลัวในสิ่งที่
แตกต่างจากความคิดความเชื่อและวิถี
ปฏิบัติของตนเอง พวกเราชาว LGBT ก็
คงยังจะต้องพูดถึงเรื่องนี้กันต่อไป เพราะ
ถ้าเราไม่พูด ก็อาจจะไม่มีใครมาพูดให้ 
ทั้งที่ใจจริงแล้ว เราเองก็อยากจะได้ยินได้
เห็นคนอื่นพูดแทนเราบ้าง พูดให้เราบ้าง 
หรือแม้แต่พูดถึงประเด็นของตัวเอง โดยที่
ครอบคลุมถึงเรื่องของเราไปด้วย  

และทั้งหมดนี้ที่เราอยากบอกก็คือ

สิทธิที่จะเป็น...สิทธิที่จะรัก และ
สทิธทิีจ่ะแตกต�่ง....เปน็สทิธขิองคณุ และ
เป็นสิทธิของทุกๆ คน
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