การอบรมสิทธิทางเพศในกลุมเครือขายความหลากทางเพศ ภายใตการสนับสนุนจาก กพอ.
วันอาทิตยที่ 21-22 กุมภาพันธ 2553
ณ ศูนยการศึกษาอาชีวะภาคเหนือ

กิจกรรม สถานที่
กลุม 1 " สิทธิทางเพศ ความหมาย ความเขาใจ และการนําไปใช "(1group : sexual right , meanings ,
understandings and practical uses๗
สิทธิทางเพศ
สิทธิในการใชชีวิตทางเพศทีป่ ราศจากความรุนแรง เลือกปฏิบัติโดยมีความเทาเทียม เคารพและเปน
ธรรมไมวาเราจะมีเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ในรูปแบบใดก็ตาม
ความเขาใจ
-สิทธิความเทาเทียมกันในทุกๆเพศ
-สิทธิทางดานรางกาย
-สิทธิในการเลือกคูครอง ครอบครัว
-สิทธิในการแสดงออก ทั้งทางดานรางกาย และความคิดที่หลากหลาย
-สิทธิในการประกอบอาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติ
-สิทธิในการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพ ทุกดานที่เกี่ยวของกับเพศของเรา
-สิทธิในการคุม ครองทางดานกฎหมาย
นําไปใช
-ใหการศึกษาเรื่องสิทธิกับตัวเองกอน และทําความเขาใจ กับคนรอบขาง และสื่อสารคดีสังคม
วงกวาง
-ใชสิทธิของตัวเอง และไมละเมิดสิทธิผูอื่น และไมผลิตซ้ํา
-เชื่อมประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับดานสิทธิทางเพศ
กลุม 2 " สิทธิทางเพศ เหมือน หรือ แตกตางอยางไร กับสิทธิมนุษยชน "(2 group : sexual right is same or
different to human right)
1.เหมือนกัน เพราะวา
-สิทธิทางเพศ เปนสิทธิแยกยอยออกมาจากสิทธิมนุษยชน
-เกีย่ วกับทางดานเพศโดยเฉพาะ เชนการเลือกที่จะเปนเพศ/อัตลักษณ/สุขภาวะทางเพศ
-สิทธิในการใชชีวิตทางเพศที่ปราศจากความรุนแรง เลือกปฏิบัติโดยมีความเทาเทียม เคารพและเปน
ธรรมไมวาเราจะมีเพศ เพศสภาพ เพศวิถี ในรูปแบบใดก็ตาม

สิทธิมนุษยชน
เปนเรื่องเกีย่ วกับขั้นพื้นฐานของมนุษย ทีจ่ ะไดรับการปกปองในเรื่องตางๆ เชน การบริการ ปจจัยใน
การดํารงชีวิต เปนเรื่องที่เนนหญิง/ชาย จะไดรับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิทางเพศมากกวา เชน การเขาถึง
การรักษา การทํางาน การศึกษา การมีบทบาทในการรับบริการของหนวยราชการ
กลุม 3 " แนวทางการเชื่อมโยง ประเด็นเรือ่ งสิทธิทางเพศ กับงานเอดส "(3 group : issues linkage between
sexual right and AIDS)
สิทธิ
• ปองกัน
• สารหลอลื่น
• Female Condom
สถานพยาบาล แยกเพื่อไดรับ
• ความละเอียดออน,ความลับ
• ตองการพื้นทีป่ ลอดภัย
• สนับสนุนวิถชี ีวิต
• บุคลากรที่เขาใจฝกอบรม
• เบี้ยยังชีพ
• เปลี่ยนการดูแลรักษาเปนการปองกัน
• ดูแลรักษา สนับสนุนชุดตรวจ HIV,GF8
• สนับสนุนยาตาน
• สิทธิในการรักษาเลข13หลัก ขาดการรักษาขามพื้นที่
• หลักสูตรเฉพาะกลุม
• ใหคําปรึกษา
• ความหลากหลายทางเพศ
กลุม 4 " แนวทางการรณรงคประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศ ที่นาสนใจ "(4 group : campaign on interested
sexual right issues)
* รณรงคในกลุมคนทํางาน/MSM
- อบรมแกนนําอาสาสมัคร/คนทํางาน
- พบปะพูดคุยกลุมยอย ในระดับพืน้ ที่
* รณรงคในกลุมบุคลทั่วไป
- ใหความรู ความเขาใจผานสื่อ เชนแผนพับ เปนตน

- จัด Event เทศกาลตามวาระ ขบวนพาเหรด บูทนิทรรศการ จัดประกวด
* รณรงคในกลุมเจาหนาทีภ่ าครัฐ/เอกชน/สื่อมวลชน
- ใหความรูความเขาใจ ทัศนคติ เรื่องสิทธิทางเพศ GLBT ผารูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและอบรม
ประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศ
-บุคคลทั่วไป เชน สื่อในการใหความรูความเขาใจ
-ออกบูท เพื่อใหความรู
-จัดเวที แลกเปลี่ยนใหกับภาครัฐและเอกชน
-แหลงหนวยงานในการใหขอ มูล
-เชิงนโยบายอยางตอเนื่องเพือ่ ใหคนในชุมชนรูและเขาใจในการทํางานตอไป

กิจกรรม
1. กิจกรรมรักรอนๆหรือรักเย็นๆ
- ความรุนแรงในชีวิตคู
- ตบตี/ทํารายรางกาย
- ดา(คําพูด)
-ทํารายจิตใจ
- ทํารายขาวของ
-ฆาตัวตาย
- งดมีเพศสัมพันธ
- การแกไข
- มีชู
- แทงขางหลัง
- บังคับทุกสิ่งทุกอยาง
- หลอกลวง
- ไมพูดเงียบ(เย็นชา)
- พูดคุย
- เริ่มชีวิตใหม
- ปรับความเขาใจ
- เดินหนี
- ใชเหตุผล
- งอ
-หาคนไกลเกลี่ย

- ขอโทษกันและกัน
- ใหอภัย
- ใชเวลาทบทวน
- แยกกันอยูคนละที่
- อารมณ
- สภาพเศรษฐกิจ/สิ่งแวดลอม
- สื่อตางๆ
- บทบาทสามี/ภรรยา
- เพศ/อัตลักษณทางเพศ
- บังคับ/ขมขู/ใชอํานาจเหนือกวา
- ถอยคนละกาว
- ศาสนา(สติ)/รูตัว/ปลอยวาง
- ครอบครัว/สถาบัน
- มองตัวเองเพือ่ ปรับปรุงตัวเอง
- การเลือกปฎิบัติ
- นโยบาย/ระเบียบ/ขอบังคับ
โจทย
ใหกลุมแสดงละคร เมื่อเกิดความขัดแยงขึน้ ระหวาง
- หญิงรักหญิง
- ชายรักหญิง
- ชายรักชาย
- มีวิธีการแกปญ
 หาเชนไรโดยไมใชความรุนแรง
• เลขคี่ ขัดแยงในครอบครัวและใชความรุนแรง
• เลขคู ขัดแยงแตใชวิธีการสันติวิธี
1. สื่อเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
o ทํารายรางกายระหวางคูรกั
o ครอบครัวไมเขาใจความเปนเกย กะเทย การแกปญหา(เฉพาะหนา)
o หลีกเลี่ยงหรือออกจากที่เกิดเหตุ
2. สันติวิธีในครอบครัว(เมื่อเกิดความรุนแรง)
o การสื่อสารพูดคุยและบอกปญหา หาทางแกไขรวมกันเปนสิ่งที่ดีที่สุด
o วิจารณญาณในการใชประกอบการตัดสินเรื่องที่ไดรับฟงจากคนอื่น

o ยอมรับตัวตนของคนในครอบครัว(เรื่องเพศ)
3. การลดความรุนแรงดวยการดึงบุคคลที่เคารพหรือคนในครอบครัวมาชวยแกปญหา
o การสื่อสารระหวางคู ควรเปนเรื่องคนสองคนกอน
o การขอโทษหรือบอกความรูสึกแกคูของตน

2. กิจกรรมฉันเธอและเขา
สิ่งที่เรียนรูถึงกิจกรรม
o -คนเรามีความแตกตาง หาขอสรุปไมได
o -มีเหตุผลไมเหมือนกัน
o -ความคิดเห็นแตกตางกัน
o -เปนสิ่งทาทายในการทํางานในดานสิทธิทางเพศ
o -การเคารพสิทธิ เขาใจคนอื่นในความหลากหลาย
1.ยอมรับตัวตนของตนเอง
วิธีการแกไข
1.รับฟงปญหา/รักษาความลับ
2.ใหกําลังใจ ในการตอสูกับปญหา
3.สรางความภูมิใจความเปนตัวเอง(ตัวตน)
4.คุยกันตองไมนําไปพูดตอ

3.กิจกรรม หลากรส-หลายแบบ
วัตถุประสงค
1. อธิบายสาเหตุของการมีอคติตอเพศทางเลือก
2. ยกตัวอยางผลกระทบที่เกิดจากอคติทางเพศ
3. แนวทางการสงเสริม การยอมรับความหลากหลาย
หลากรสหลายแบบ
ยกตัวอยาง (ดี) (เสีย)
ขอดี
- สวยที่สุด
* เหมารวม/เสพสื่อ
แบงกลุม 3 กลุม /10คน
- หาทางออก

ขอเสีย
- รูดทรัพย
- เปนโรค

- วิธีการแกไข
- เสนอแนะ
แมเปนหญิงรักหญิง
ทางออก
- ถามีคนถามก็ตอบแตไมปาวประกาศ
- ยอมรับเราเปนเพื่อนก็ยอมรับแมเราดวย
- ถามแมสําหรับคําตอบ ถามีคนถามเรื่องนี้
การแกไข
- บอกเปนเพื่อนของแม
- บอกเพื่อนเปนเรื่องสวนตัวของแม
ขอเสนอแนะ
- การที่เปลี่ยนจากรักชายมาเปนรักหญิงหรือหญิงรักหญิงตองมีเหตุผลสวนตัวที่ทําใหเปนแบบนัน้
1. ครูเปนเกย
- ใหกําลังใจ
- ผลงาน/ภาพลักษณ
2. แมเปนหญิงรักหญิง
- บอกเพื่อนใหเขาใจ
- เปนเรื่องสวนตัวของแม
- เรียนรูดว ยการสื่อสาร
- พูดใหคนอื่นเขาใจ
3. ชัชเปนเกยเลาใหตองฟง ตองเลาใหเอกฟง เอกเปนเพื่อนชัช เอกควรทําอยางไร
- พูดคุยหาโอกาส
- รับฟง
เราเปนนักเรียนเกาของครูตอ เราจะทําอยางไร ?
1. ใหกําลังใจครูตอ/ถามความรูสึกวาตองการใหเราชวยแกไขปญหาใหหรือไม?
2. ตองสรางความเขาใจใหกับนักเรียนใหมและผูปกครอง
- หาสาเหตุของการตอตาน เพือ่ หาทางแกไข
- ปรับทัศนคติเรื่องอัตลักษณทางเพศ

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

3.ชายถูกยุใหมี Sex จึงตองยอมมีSex เปน ทั้ง2
4.พนักงานสอบสวนบอกวาแตงตัวโป เลยถูกขมขืน เปน ลวงละเมิดทางเพศ,ความรุนแรงทางเพศ
5.เลาเรื่องมี Sex ใหเพื่อนของคนนั้นฟง เปน ลวงละเมิดทางเพศ
6.นักขาวแอบถายภาพแลวนําไปออกสื่อ เปน ไมเปนทั้ง2,ลวงละเมิดทางเพศ
7.นําเด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศออกสื่อแตทําภาพเบลอ เปน ไมใชทั้ง2
8.อาจารย ป.โท บอกนักศึกษาหญิงใหอยูบ านเลี้ยงลูกดีกวา เปน ไมแนใจ,ความรุนแรงทางเพศ
9.ขูวาถาเลิกกันจะแฉคลิป เปน ความรุนแรงทางเพศ,ลวงละเมิด
10.ครูชวนนักเรียนชายไปติวสอบ พอไปถึงพาไปหองไฟสลัวแลว Drink เปน ลวงละเมิด,ไมแนใจ,
ไมใชทั้ง2กรณี
11.Forward mail หรือ Clipping เปน ความรุนแรง,ลวงละเมิด,ไมใชทั้ง2กรณี
12.โดนเพื่อนแกลงโดยกอดหอม เปน ลวงละเมิด
13.เดินผานแลวถูกจับกน เปน ลวงละเมิด
14.ผูจัดการเลื่อนตําแหนง แตเสนอใหมี Sex กอน เปน ลวงละเมิด
15.มี Sex เวลาที่สามีอยากมีแมแตภรรยาไมอยากก็ตาม เปน ลวงละเมิด,ความรุนแรงทางเพศ
16.ชวนไปนอนขณะเมาแตพาไปมี Sex เปนลวงละเมิด,ความรุนแรงทางเพศ
คําถาม1
ไมแนใจ
-กลัวพีน่ องรับไมได
-เปนครอบครัวที่มีลูกชายคนเดียว
-กลัวไมมใี ครสืบสกุล
-เกิดทีต่ ัวเองดีกวา ไมตองใหพี่นองเปน
-กลัวคนตอวา วาเราทําใหคนที่ชอบอาจเปนเกยเมื่อเรามีเพศสัมพันธดวย โดยที่เจาตัวยังไมรูตัววา
เปนหรือเปลา
-ขึ้นอยูก ับขอบเขตของสถานการณ
-ตองมองดูความรูสึกของเขากอน
-บางครั้งออกมาดูดี โดยเฉพาะบางเรื่องออกมาในทางสรางสรรค แตบางเรื่องเปนเรื่องตลก ลอเลียน
-ภาพที่ออกมาในดานลบ
-ขึ้นอยูก ับสังคมการคบเพื่อน
-การเลี้ยงดู
เห็นดวย
-เพราะญาติเปน เรายอมเขาใจในตัวตนของเขาไมไดทํารายสังคม

-เพราะเขาเลือกทางเดินของเขาแลว
-การเปนเกยไมใชเรื่องงาย ขึ้นอยูกับรางกายของบุคลและจิตใจ
-การที่เราเปนเกย ครอบครัวรับได ซึ่งการที่ญาติจะเปนเกยเราควรแนะแนวทางที่ดีใหเขาในการ
ปฏิบัติตนในสังคม
-เห็นวาเกยเปนตัวสนุกสนาน
-ดูบริบทของตัวตนของเกย เพราะเปนนิสัยของตัวตน
-การออกสื่อไมควรออก
-การกดทับในกลุมกันเองในดานการตีตรากันเอง
-ขึ้นอยูก ับความรูสึก เบื้องหลัง วิถีชีวิตไมควรเอามาลอเลน
-ภาพที่ออกมาในสื่อ เปนสิ่งที่มันจะเปน ตัวแสดงออกมาใหชัดเจน และไดเหมือน
-สื่อพัฒนาไปไกล บทบาทที่แสดงของตัวแสดงตองมีการศึกษาเรียนรูชวี ิตของตัวกะเทย เกย กอนที่
จะมาแสดง
-ความรูสึกกลัว กังวลไมอยากคบ
-การคบกันมานาน ทําไมไมจริงใจทั้งที่คบกันมานาน
-อยูที่ความสามารถของตัวตน
-การเลือกประธานตองขึ้นอยูก ับพฤติกรรม
-อยูกับการวางตัว
-อยูที่นโยบายของเราและการพัฒนาโรงเรียน
-อะไรเปนก็ตอ งเปนเลือกเกิดไมได
-เปนเรืองพันธุกรรม
ไมเห็นดวย
-สวนมากเอาชายมาแตงแสดงไมใชเปนการลอเลียน
-สื่อออกมาไมเหมือนไมมองวิถีชีวิตความรูสึกเอาแตอัตลักษณไปแสดง
-ไมมีเหตุผลไมใชเรื่องราย รับไดไมใชเรื่องเสียหาย
-ความเปนเพื่อนไมมีอะไรจะมาขัดแยงในการเปนเพื่อน
-จะไดมีเรื่องทีไ่ ดศึกษาในตัวตนของเกย กะเทย ในเรื่องตางๆ
-การเปนเพื่อนไมมีการจํากัดในเรื่องที่จะคุย
-การผลิตซ้ําวาเกยตองเอาผูชาย
-คนที่เปนประธานนักเรียนเปนนาตาตองไดรับการเคารพ จะเอาความเชื่อถือไวที่ไหน
-จะถูกการแบงแยกในโรงเรียนแบงพรรค แบงพวกโดนโรงเรียนอื่นลอ
-คนรอบขางกําหนดใหเปน
-การพิสูจนทางวิทยาศาสตร กําหนดไมไดวาเปนการผิดปกติทางรางกาย
-การหลอหลอมทางสังคม

-การเลือกจะเปน
1.ทําไมถึงมีการลวงละเมิดทางเพศอยู
-ความตองการไมเหมือนกัน
-การศึกษา
-ชองวางทางกฎหมาย
2. ถาเราเจอกับเหตุการณจะรูสึกอยางไร เชน 16ขอที่ทํา
-เกิดความหวาดระแวง กลัว
-ประชาชนรูสกึ ชินและปลอยไปจึงถูกละเมิดสิทธิ์
3. ความรุนแรงกับละเมิดตางกันหรือไม
-ความรุนแรงเปนการกระทําคลายกัน

5.กิจกรรม ธรรมนูญเรื่องเพศ
เคารพ
เขาใจ
ปลอดภัย
เปนสุข
1 ใหเกียรติในความเปน GLBT โดยการไมละเมิด ไมเลือกปฏิบัติ
2 เขาใจในความเปน GLBT ของตนเองและคนอื่น
3 มีพื้นที่ที่ปลอดภัย และมีสขุ ภาวะเพศทีด่ ี
4 ใชชีวิตในความเปน GLBT ในสังคม และชุมชนอยางปกติ
5 Safe Sex
ประเด็น ความหลากหลายทางเพศ
สิทธิทางเพศ+สิทธิอนามัยเจริญพันธุ
เคารพความหลากหลาย
ขบวนเคลื่อนไหวงานสิทธิทางเพศขององคกรดานเอดส
ความเขาใจเรื่องวิถีชีวิตทางเพศของคนรักเพศเดียวกัน
เคารพ
-ไมละเมิด เลือกปฏิบัติ
-เคารพในความเปนเพศทีห่ ลากหลาย+สิทธิสวนบุคคล
-ทางเลือกที่จะเปน GLBT
-เคารพสิทธิที่เลือกวิถีเพศของผูที่มีความหลากหลายทางเพศ
เขาใจ
-เขาใจเขาเขาใจเรา

-ความเทาเทียม
-ไมแบงแยกเพศ
-ไมเลือกปฏิบตั ิ
-เขาใจวาเราเปนคนคนหนึ่งในสังคม
-เขาใจความหลากหลายทางเพศโดยใหความเทาเทียมในการอยูรวมในสังคม
-เขาใจและออนไหว ตอประเด็นความหลากหลายทางเพศ
ปลอดภัย
-พื้นที่ปลอดภัย+สุขภาวะทางเพศ
-มีหนวยงานคุม ครอง กาย ใจ สังคม
-สุขภาพทางเพศที่ดี+เคารพในการแสดงออก
-มีหนวยงานทีค่ ุมครองผูที่มีความหลากหลายทางเพศ ทัง้ กาย ใจ สังคม
-ความปลอดภัยในการแสดงออกของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เปนสุข
-การใชชวี ิตในสังคมอยางสงบ+เปนสุข+Sex ที่ปลอดภัย เปดโอกาสใหเพศที่3แตงงานกันได
-เทาเทียมอยางมีศักดิ์ศรี
-มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
-การยอมรับทางสังคม
-อยูบนพืน้ ที่ในสังคมอยางเปนสุขและเทาเทียม
-มีสวนรวมในการรางกฎหมายบนพืน้ ฐานของผูที่มีความหลากหลายทางเพศ
-เปดโอกาสใหความหลากหลายทางเพศ จดทะเบียนสมรสได เพื่อความสุขของกลุมคนหลากหลาย
ทางเพศ

