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กิจกรรม สถานที่  
กลุม 1 " สิทธิทางเพศ ความหมาย ความเขาใจ และการนําไปใช "(1group : sexual right , meanings , 

understandings and practical uses๗ 
สิทธิทางเพศ 
สิทธิในการใชชีวิตทางเพศท่ีปราศจากความรุนแรง เลือกปฏิบัติโดยมีความเทาเทียม เคารพและเปน

ธรรมไมวาเราจะมีเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ในรูปแบบใดกต็าม 
ความเขาใจ 
-สิทธิความเทาเทียมกนัในทุกๆเพศ 
-สิทธิทางดานรางกาย 
-สิทธิในการเลือกคูครอง ครอบครัว 
-สิทธิในการแสดงออก ท้ังทางดานรางกาย และความคิดท่ีหลากหลาย 
-สิทธิในการประกอบอาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติ 
-สิทธิในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพ ทุกดานท่ีเกี่ยวของกับเพศของเรา 
-สิทธิในการคุมครองทางดานกฎหมาย 
นําไปใช 
-ใหการศึกษาเร่ืองสิทธิกับตัวเองกอน และทําความเขาใจ กับคนรอบขาง และส่ือสารคดีสังคม 
วงกวาง 
-ใชสิทธิของตัวเอง และไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน และไมผลิตซํ้า 
-เช่ือมประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับดานสิทธิทางเพศ 

 
กลุม 2 " สิทธิทางเพศ เหมือน หรือ แตกตางอยางไร กับสิทธิมนุษยชน "(2 group : sexual right is same or 
different to human right) 

1.เหมือนกัน เพราะวา 
-สิทธิทางเพศ เปนสิทธิแยกยอยออกมาจากสิทธิมนุษยชน 
-เกีย่วกับทางดานเพศโดยเฉพาะ เชนการเลือกที่จะเปนเพศ/อัตลักษณ/สุขภาวะทางเพศ 
-สิทธิในการใชชีวิตทางเพศท่ีปราศจากความรุนแรง เลือกปฏิบัติโดยมีความเทาเทียม เคารพและเปน

ธรรมไมวาเราจะมีเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ในรูปแบบใดกต็าม 



สิทธิมนุษยชน 
เปนเร่ืองเกีย่วกับข้ันพื้นฐานของมนุษย ท่ีจะไดรับการปกปองในเร่ืองตางๆ เชน การบริการ ปจจัยใน

การดํารงชีวิต เปนเร่ืองท่ีเนนหญิง/ชาย จะไดรับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิทางเพศมากกวา เชน การเขาถึง
การรักษา การทํางาน การศึกษา การมีบทบาทในการรับบริการของหนวยราชการ 

 
กลุม 3 " แนวทางการเชื่อมโยง ประเด็นเร่ืองสิทธิทางเพศ กับงานเอดส "(3 group : issues linkage between 
sexual right and AIDS) 

สิทธิ 

• ปองกัน 

• สารหลอล่ืน 

• Female Condom 
สถานพยาบาล แยกเพื่อไดรับ 

• ความละเอียดออน,ความลับ 

• ตองการพื้นท่ีปลอดภัย 

• สนับสนุนวิถีชีวิต 

• บุคลากรท่ีเขาใจฝกอบรม 

• เบ้ียยังชีพ 

• เปล่ียนการดแูลรักษาเปนการปองกัน 

• ดูแลรักษา สนบัสนุนชุดตรวจ HIV,GF8 

• สนับสนุนยาตาน 

• สิทธิในการรักษาเลข13หลัก ขาดการรักษาขามพ้ืนท่ี 

• หลักสูตรเฉพาะกลุม 

• ใหคําปรึกษา 

• ความหลากหลายทางเพศ 
 
กลุม 4 " แนวทางการรณรงคประเด็นเร่ืองสิทธิทางเพศ ท่ีนาสนใจ "(4 group : campaign on interested 
sexual right issues) 

* รณรงคในกลุมคนทํางาน/MSM 
- อบรมแกนนาํอาสาสมัคร/คนทํางาน 
- พบปะพดูคุยกลุมยอย ในระดับพ้ืนท่ี 
* รณรงคในกลุมบุคลท่ัวไป 
- ใหความรู ความเขาใจผานส่ือ เชนแผนพบั เปนตน 



- จัด Event เทศกาลตามวาระ ขบวนพาเหรด บูทนิทรรศการ จัดประกวด 
* รณรงคในกลุมเจาหนาท่ีภาครัฐ/เอกชน/ส่ือมวลชน 
- ใหความรูความเขาใจ ทัศนคติ เร่ืองสิทธิทางเพศ GLBT ผารูปแบบเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและอบรม 
ประเด็นเร่ืองสิทธิทางเพศ 

-บุคคลท่ัวไป เชน ส่ือในการใหความรูความเขาใจ 
-ออกบูท เพื่อใหความรู 
-จัดเวที แลกเปล่ียนใหกับภาครัฐและเอกชน 
-แหลงหนวยงานในการใหขอมูล 
-เชิงนโยบายอยางตอเนื่องเพือ่ใหคนในชุมชนรูและเขาใจในการทํางานตอไป 

 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมรักรอนๆหรือรักเย็นๆ 

- ความรุนแรงในชีวิตคู 
- ตบตี/ทํารายรางกาย 
- ดา(คําพดู) 
-ทํารายจิตใจ 
- ทํารายขาวของ 
-ฆาตัวตาย 
- งดมีเพศสัมพันธ 
- การแกไข 
- มีชู 
- แทงขางหลัง 
- บังคับทุกส่ิงทุกอยาง 
- หลอกลวง 
- ไมพูดเงียบ(เย็นชา) 
- พูดคุย 
- เร่ิมชีวิตใหม 
- ปรับความเขาใจ 
- เดินหน ี
- ใชเหตุผล 
- งอ 
-หาคนไกลเกล่ีย 



- ขอโทษกันและกัน 
- ใหอภัย 
- ใชเวลาทบทวน 
- แยกกนัอยูคนละท่ี 
- อารมณ 
- สภาพเศรษฐกิจ/ส่ิงแวดลอม 
- ส่ือตางๆ 
- บทบาทสามี/ภรรยา 
- เพศ/อัตลักษณทางเพศ 
- บังคับ/ขมขู/ใชอํานาจเหนอืกวา 
- ถอยคนละกาว 
- ศาสนา(สติ)/รูตัว/ปลอยวาง 
- ครอบครัว/สถาบัน 
- มองตัวเองเพือ่ปรับปรุงตัวเอง 
- การเลือกปฎิบัติ 
- นโยบาย/ระเบียบ/ขอบังคับ 

 
โจทย 
ใหกลุมแสดงละคร เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนระหวาง 

- หญิงรักหญิง 
- ชายรักหญิง 
- ชายรักชาย 
- มีวิธีการแกปญหาเชนไรโดยไมใชความรนุแรง 

• เลขค่ี ขัดแยงในครอบครัวและใชความรุนแรง 

• เลขคู ขัดแยงแตใชวิธีการสันติวิธี 
1. ส่ือเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว  

o ทํารายรางกายระหวางคูรัก 
o ครอบครัวไมเขาใจความเปนเกย กะเทย การแกปญหา(เฉพาะหนา) 
o หลีกเล่ียงหรือออกจากท่ีเกิดเหตุ 

2. สันติวิธีในครอบครัว(เม่ือเกิดความรุนแรง) 
o การส่ือสารพูดคุยและบอกปญหา หาทางแกไขรวมกนัเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
o วิจารณญาณในการใชประกอบการตัดสินเร่ืองท่ีไดรับฟงจากคนอ่ืน 



o ยอมรับตัวตนของคนในครอบครัว(เร่ืองเพศ) 
3. การลดความรุนแรงดวยการดึงบุคคลท่ีเคารพหรือคนในครอบครัวมาชวยแกปญหา 

o การส่ือสารระหวางคู ควรเปนเร่ืองคนสองคนกอน 
o การขอโทษหรือบอกความรูสึกแกคูของตน 

 
2. กิจกรรมฉันเธอและเขา 
ส่ิงท่ีเรียนรูถึงกิจกรรม 

o -คนเรามีความแตกตาง หาขอสรุปไมได 
o -มีเหตุผลไมเหมือนกนั 
o -ความคิดเห็นแตกตางกัน 
o -เปนส่ิงทาทายในการทํางานในดานสิทธิทางเพศ 
o -การเคารพสิทธิ เขาใจคนอ่ืนในความหลากหลาย 
1.ยอมรับตัวตนของตนเอง 
วิธีการแกไข 
1.รับฟงปญหา/รักษาความลับ 
2.ใหกําลังใจ ในการตอสูกับปญหา 
3.สรางความภมิูใจความเปนตัวเอง(ตวัตน) 
4.คุยกันตองไมนําไปพูดตอ 

 
3.กิจกรรม หลากรส-หลายแบบ 

วัตถุประสงค 
1. อธิบายสาเหตุของการมีอคติตอเพศทางเลือก 
2. ยกตัวอยางผลกระทบท่ีเกดิจากอคติทางเพศ 
3. แนวทางการสงเสริม การยอมรับความหลากหลาย 
หลากรสหลายแบบ 
ยกตัวอยาง (ดี) (เสีย) 
ขอด ี        ขอเสีย 
- สวยท่ีสุด       - รูดทรัพย 
* เหมารวม/เสพส่ือ      - เปนโรค 
แบงกลุม 3 กลุม/10คน 
- หาทางออก 



- วิธีการแกไข 
- เสนอแนะ 
แมเปนหญิงรักหญิง  

       ทางออก 
- ถามีคนถามก็ตอบแตไมปาวประกาศ 
- ยอมรับเราเปนเพื่อนกย็อมรับแมเราดวย 
- ถามแมสําหรับคําตอบ ถามีคนถามเร่ืองนี้ 
การแกไข 
- บอกเปนเพื่อนของแม 
- บอกเพื่อนเปนเร่ืองสวนตัวของแม 
ขอเสนอแนะ 
- การท่ีเปล่ียนจากรักชายมาเปนรักหญิงหรือหญิงรักหญิงตองมีเหตุผลสวนตัวท่ีทําใหเปนแบบนัน้ 

1. ครูเปนเกย 
- ใหกําลังใจ 
- ผลงาน/ภาพลักษณ 
2. แมเปนหญิงรักหญิง 
- บอกเพื่อนใหเขาใจ 
- เปนเร่ืองสวนตัวของแม 
- เรียนรูดวยการส่ือสาร 
- พูดใหคนอื่นเขาใจ 
3. ชัชเปนเกยเลาใหตองฟง ตองเลาใหเอกฟง เอกเปนเพื่อนชัช เอกควรทําอยางไร 
- พูดคุยหาโอกาส  
- รับฟง 

เราเปนนักเรียนเกาของครูตอเราจะทําอยางไร ? 
1. ใหกําลังใจครูตอ/ถามความรูสึกวาตองการใหเราชวยแกไขปญหาใหหรือไม? 
2. ตองสรางความเขาใจใหกับนักเรียนใหมและผูปกครอง 
- หาสาเหตุของการตอตาน เพือ่หาทางแกไข 
- ปรับทัศนคติเร่ืองอัตลักษณทางเพศ 
 

4. กิจกรรมทีเลนทีจริง 
1.ชวนหนุมสาวมี Sex แตโดนปฏิเสธ  เปน ความรุนแรงทางเพศ,ลวงละเมิดทางเพศ 
2.แฟนคุยกันวาวันนี้ Sexy มาก เปน ลวงละเมิดทางเพศ 



3.ชายถูกยใุหมี Sex จึงตองยอมมีSex  เปน ท้ัง2 
4.พนักงานสอบสวนบอกวาแตงตัวโป เลยถูกขมขืน เปน ลวงละเมิดทางเพศ,ความรุนแรงทางเพศ 
5.เลาเร่ืองมี Sex ใหเพื่อนของคนนั้นฟง เปน ลวงละเมิดทางเพศ 
6.นักขาวแอบถายภาพแลวนาํไปออกส่ือ เปน ไมเปนท้ัง2,ลวงละเมิดทางเพศ 
7.นําเด็กหญิงท่ีถูกละเมิดทางเพศออกส่ือแตทําภาพเบลอ เปน ไมใชท้ัง2 
8.อาจารย ป.โท บอกนักศึกษาหญิงใหอยูบานเล้ียงลูกดกีวา เปน ไมแนใจ,ความรุนแรงทางเพศ 
9.ขูวาถาเลิกกนัจะแฉคลิป เปน ความรุนแรงทางเพศ,ลวงละเมิด 
10.ครูชวนนักเรียนชายไปติวสอบ พอไปถึงพาไปหองไฟสลัวแลว Drink เปน ลวงละเมิด,ไมแนใจ,
ไมใชท้ัง2กรณ ี
11.Forward mail หรือ Clipping เปน ความรุนแรง,ลวงละเมิด,ไมใชท้ัง2กรณ ี
12.โดนเพื่อนแกลงโดยกอดหอม เปน ลวงละเมิด 
13.เดินผานแลวถูกจับกน เปน ลวงละเมิด 
14.ผูจัดการเล่ือนตําแหนง แตเสนอใหมี Sex กอน เปน ลวงละเมิด 
15.มี Sex เวลาที่สามีอยากมีแมแตภรรยาไมอยากก็ตาม เปน ลวงละเมิด,ความรุนแรงทางเพศ 
16.ชวนไปนอนขณะเมาแตพาไปมี Sex เปนลวงละเมิด,ความรุนแรงทางเพศ 

 
คําถาม1 

ไมแนใจ 
-กลัวพีน่องรับไมได 
-เปนครอบครัวท่ีมีลูกชายคนเดียว 
-กลัวไมมีใครสืบสกุล 
-เกิดทีต่ัวเองดกีวา ไมตองใหพี่นองเปน 
-กลัวคนตอวา วาเราทําใหคนท่ีชอบอาจเปนเกยเม่ือเรามีเพศสัมพันธดวย โดยท่ีเจาตัวยังไมรูตัววา
เปนหรือเปลา 
-ข้ึนอยูกับขอบเขตของสถานการณ 
-ตองมองดูความรูสึกของเขากอน 
-บางคร้ังออกมาดูดี โดยเฉพาะบางเร่ืองออกมาในทางสรางสรรค แตบางเร่ืองเปนเร่ืองตลก ลอเลียน 
-ภาพท่ีออกมาในดานลบ 
-ข้ึนอยูกับสังคมการคบเพ่ือน 
-การเล้ียงด ู

เห็นดวย 
-เพราะญาติเปน เรายอมเขาใจในตัวตนของเขาไมไดทํารายสังคม 



-เพราะเขาเลือกทางเดินของเขาแลว 
-การเปนเกยไมใชเร่ืองงาย ข้ึนอยูกับรางกายของบุคลและจิตใจ 
-การท่ีเราเปนเกย ครอบครัวรับได ซ่ึงการท่ีญาติจะเปนเกยเราควรแนะแนวทางที่ดีใหเขาในการ
ปฏิบัติตนในสังคม 
-เห็นวาเกยเปนตัวสนุกสนาน 
-ดูบริบทของตัวตนของเกย เพราะเปนนิสัยของตัวตน 
-การออกส่ือไมควรออก 
-การกดทับในกลุมกันเองในดานการตีตรากันเอง 
-ข้ึนอยูกับความรูสึก เบ้ืองหลัง วถีิชีวิตไมควรเอามาลอเลน 
-ภาพท่ีออกมาในส่ือ เปนส่ิงท่ีมันจะเปน ตวัแสดงออกมาใหชัดเจน และไดเหมือน 
-ส่ือพัฒนาไปไกล บทบาทท่ีแสดงของตัวแสดงตองมีการศึกษาเรียนรูชีวิตของตัวกะเทย เกย กอนท่ี
จะมาแสดง 
-ความรูสึกกลัว กังวลไมอยากคบ 
-การคบกันมานาน ทําไมไมจริงใจท้ังท่ีคบกันมานาน 
-อยูท่ีความสามารถของตัวตน 
-การเลือกประธานตองข้ึนอยูกับพฤติกรรม 
-อยูกับการวางตวั 
-อยูท่ีนโยบายของเราและการพัฒนาโรงเรียน 
-อะไรเปนก็ตองเปนเลือกเกดิไมได 
-เปนเรืองพนัธุกรรม 

ไมเห็นดวย 
-สวนมากเอาชายมาแตงแสดงไมใชเปนการลอเลียน 
-ส่ือออกมาไมเหมือนไมมองวิถีชีวิตความรูสึกเอาแตอัตลักษณไปแสดง 
-ไมมีเหตุผลไมใชเร่ืองราย รับไดไมใชเร่ืองเสียหาย 
-ความเปนเพื่อนไมมีอะไรจะมาขัดแยงในการเปนเพื่อน 
-จะไดมีเร่ืองท่ีไดศึกษาในตัวตนของเกย กะเทย ในเร่ืองตางๆ 
-การเปนเพื่อนไมมีการจํากดัในเร่ืองท่ีจะคุย 
-การผลิตซํ้าวาเกยตองเอาผูชาย 
-คนท่ีเปนประธานนักเรียนเปนนาตาตองไดรับการเคารพ จะเอาความเช่ือถือไวท่ีไหน 
-จะถูกการแบงแยกในโรงเรียนแบงพรรค แบงพวกโดนโรงเรียนอ่ืนลอ 
-คนรอบขางกาํหนดใหเปน 
-การพิสูจนทางวิทยาศาสตร กําหนดไมไดวาเปนการผิดปกติทางรางกาย 
-การหลอหลอมทางสังคม 



-การเลือกจะเปน 
 
1.ทําไมถึงมีการลวงละเมิดทางเพศอยู  

-ความตองการไมเหมือนกัน 
-การศึกษา 
-ชองวางทางกฎหมาย 

2. ถาเราเจอกับเหตุการณจะรูสึกอยางไร เชน 16ขอท่ีทํา 
-เกิดความหวาดระแวง กลัว 
-ประชาชนรูสึกชินและปลอยไปจึงถูกละเมิดสิทธ์ิ 

3. ความรุนแรงกับละเมิดตางกันหรือไม 
-ความรุนแรงเปนการกระทําคลายกัน 

 

5.กิจกรรม ธรรมนูญเร่ืองเพศ 
 
เคารพ  เขาใจ  ปลอดภยั  เปนสุข 
1 ใหเกยีรติในความเปน GLBT โดยการไมละเมิด ไมเลือกปฏิบัติ 
2 เขาใจในความเปน GLBT ของตนเองและคนอ่ืน 
3 มีพื้นที่ท่ีปลอดภัย และมีสุขภาวะเพศท่ีด ี
4 ใชชีวิตในความเปน GLBT ในสังคม และชุมชนอยางปกติ  
5 Safe Sex 
ประเด็น ความหลากหลายทางเพศ 
สิทธิทางเพศ+สิทธิอนามัยเจริญพันธุ 
เคารพความหลากหลาย 
ขบวนเคล่ือนไหวงานสิทธิทางเพศขององคกรดานเอดส 
ความเขาใจเร่ืองวิถีชีวิตทางเพศของคนรักเพศเดียวกนั 
เคารพ 
-ไมละเมิด เลือกปฏิบัติ 
-เคารพในความเปนเพศท่ีหลากหลาย+สิทธิสวนบุคคล 
-ทางเลือกที่จะเปน GLBT 
-เคารพสิทธิท่ีเลือกวิถีเพศของผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
เขาใจ 
-เขาใจเขาเขาใจเรา 



-ความเทาเทียม 
-ไมแบงแยกเพศ 
-ไมเลือกปฏิบัติ 
-เขาใจวาเราเปนคนคนหนึ่งในสังคม 
-เขาใจความหลากหลายทางเพศโดยใหความเทาเทียมในการอยูรวมในสังคม 
-เขาใจและออนไหว ตอประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
ปลอดภยั  
-พื้นที่ปลอดภยั+สุขภาวะทางเพศ 
-มีหนวยงานคุมครอง กาย ใจ สังคม 
-สุขภาพทางเพศท่ีดี+เคารพในการแสดงออก 
-มีหนวยงานทีคุ่มครองผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ท้ังกาย ใจ สังคม 
-ความปลอดภยัในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
เปนสุข 
-การใชชีวิตในสังคมอยางสงบ+เปนสุข+Sex ท่ีปลอดภัย เปดโอกาสใหเพศท่ี3แตงงานกันได 
-เทาเทียมอยางมีศักดิ์ศรี 
-มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
-การยอมรับทางสังคม 
-อยูบนพืน้ท่ีในสังคมอยางเปนสุขและเทาเทียม 
-มีสวนรวมในการรางกฎหมายบนพ้ืนฐานของผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
-เปดโอกาสใหความหลากหลายทางเพศ จดทะเบียนสมรสได เพื่อความสุขของกลุมคนหลากหลาย

ทางเพศ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


