
โครงการกาวยางอยางเขาใจ กับงาน “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน”  
 
 โครงการกาวยางอยางเขาใจ เปนโครงการภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาและกระทรวง
สาธารณสุข และภาคีจากองคกรเอกชนสาธารณะประโยชน และภาคธุรกิจ ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนโลก เพื่อการแกไขปญหาเอดส มาลาเรีย และวัณโรค ผานมาทางกระทรวงสาธารณสุข บริหารโครงการ
โดยองคการ PATH โดยมีเปาหมายที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาอยางยั่งยืน
ในระบบโรงเรียนและสถาบันที่ดูแลเยาวชน 
 การประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนซึ่งจัดขึ้นนี้ มุงหวังที่จะเปนเวทีแหงการเรียนรูแกครู อาจารย 
โรงเรียนและสถาบันที่ไดเขารวมเปนภาคีในโครงการรวมกันพัฒนา และทดลองจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา 
รวมทั้งเยาวชนที่ผานการจัดการเรียนรู ทั้งจากชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมเยาวชนจากจังหวัดที่มีการดําเนินการ
ของโครงการ นอกจากนั้นยังมีผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเรื่องการใหการศึกษาเรื่องเอดส และเพศศึกษาจาก
หนวยงานตางๆ เขารวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีนี้ดวย 
 

เพศศึกษาเพื่อเยาวชน คร้ังท่ี ๒ และงานมหกรรมเอดสภาคประชาชน 
๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทองสนามหลวง กรุงเทพฯ 

 
วันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
ณ หองประชุมสุนันทานุสรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐  ลงทะเบียน 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐  อาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๐  กลาวตอนรับและชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม 
   โดย คุณภาวนา  เหวียนระวี 
    ผูอํานวยการฝายวิชาการองคการแพธ (PATH) 
๑๒.๕๐ – ๑๓.๑๕  พิธีเปดการประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่ ๒ 
   โดย  อาจารยจอน  อึ๊งภากรณ 
    สมาชิกวุฒิสภา กทม. และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
    โครงการกาวยางอยางเขาใจ 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕  ปาฐกถานํา “จรยิศึกษาและเพศศึกษา” 
   โดย อาจารย ส.  ศิวรักษ 
๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐  กิจกรรม ณ ทองสนามหลวง 

• การประชุมหองยอย 
• กิจกรรมเวทีใหญ 
• กิจกรรมเพศศึกษาและเอดส 
• นิทรรศการนําเสนอผลการทํางาน 

 
วันพุธท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
ณ ทองสนามหลวง ฝงตรงขามธรรมศาสตร 



๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐  พิธีเปดงานมหกรรมเอดสภาคประชาชน 
องคประธาน : พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐   
หองสนามหลวง ๑:  “เรื่องเพศในวรรณกรรม : การผลิตซ้ํามายาคติเรื่องเพศในสังคมไทย”  
    วิทยากร : คุณบินหลา  สันกาลาคีรี 
      คุณชมัยภร  แสงกระจาง 
      คุณศักดิ์สิริ  มีสมสืบ 
    ดําเนินรายการ :  ผศ. ดร. ตรีศิลป  บุญขจร 
 
หองสนามหลวง ๒ : “เอดสกับชีวิต : ๒๐ ปผานไป เราจะอยูอยางไรกับเรื่องเอดส”  
   วิทยากร : พญ. เพชรศรี  ศิรินิรันดร ผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
     อาจารยจอน  อึ๊งภากรณ สมาชิกวุฒิสภาพ กทม. 
     ตัวแทนผูติดเชื้อเอชไอวี 
 
หองสนามหลวง ๓ : “หาทางออกอยางไร เมื่อลูกหลานในบานเปนทอม ดี้ เกย กระเทย” 
   ตัวแทนโครงการ Mplus+ 
   ตัวแทนบางกอกเรนโบว 
 
หองสนามหลวง ๔ : โรงหนังทางเลือก :  การทํางานของเครือขายผูติดเชื้อ “คือตัวตน เรื่องราวของเรา”  

“เพื่อชีวิตใหม” และหนังแรงงานขามชาติ 
 
หองสนามหลวง ๕ : โรงหนังทางเลือก : หนังมานรูด ป ๑, ละคร “ขอจิ๋มพูด”, หนังเรื่อง “Piresia” 
 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐   
เวทีใหญสนามหลวง : “สรางสังคมแหงการเรียนรู ใหเด็กไทยคิดเปน” 
   วิทยากร : นพ. ยงยุทธ  วงศภิรมยศานต์ิ 
     ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงศึกษาธิการ  
     คุณไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
     ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ 
     กลุมแผนบูรณาการสุขภาวะ  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
   ดําเนินรายการ :  คุณจักรภพ  เพ็ญแข 
 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
ณ ทองสนามหลวง ฝงตรงขามธรรมศาสตร 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐   
หองสนามหลวง ๑  “ศาสนากับเรื่องเพศ” 
   วิทยากร : ผศ. ดร. วรยุทธ  ศรีวรกุล 



     คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
     รศ. พิเชฎฐ  กาลามเกษตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
     พระกิตติศักดิ์  กิตฺติโสภโณ  ประธานกลุมเสขิยธรรม 
   ดําเนินรายการ : อาจารยทองดี  ศรีอนยู สพท. กทม. เขต ๓ 
 
หองสนามหลวง ๒  “เยาวชนกับโลกอนาคต” 
   วิทยากร : ดร. แคทเธอรีน  บอนด มูลนิธิ Rockefeller 
     รศ. ใจ  อึ๊งภากรณ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     อาจารยชล  บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   ดําเนินรายการ : อาจารยรังสรรค  เพ็งนู สพท. ราชบุรี เขต ๑ 
 
หองสนามหลวง ๓  “วัฒนธรรมไทยกับเรื่องเพศ” 
   วิทยากร : ดร. วิลาสินี  พิพิธกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     คุณอนุสรณ  ติปยานนท นักเขียน นักสังเกตการณทางสังคม 
     คุณแทนไท  ประเสริฐกุล นักศึกษาปริญญาโท และครูโรงเรียนมัธยม 
   ดําเนินรายการ : ผศ. อุษณีย  เย็นสบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 
หองสนามหลวง ๕  เสวนา “การสรางเสริมความสามารถในการจัดการปญหาเอดสและการประเมินตนเอง” 
   วิทยากร : ดร. อุษา  ดวงสา และพิมภาวรรณ  เขยยะตา 
 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐   
หองสนามหลวง ๑  “เพศศึกษานอกหองเรียน เยาวชนเรียนรูอะไร” 
   วิทยากร : คุณโตมร  ศุขปรีชา   บรรณาธิการนิตยสาร GM 
     อาจารยนคร  สันธิโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

คุณไกรศักดิ์  กาญจนเกรียงไกร  นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ผูกํากับหนัง
สั้น เรื่อง  “Understanding Daddy”  

 หนังสั้นชนะเลิศการประกวดเทศกาลหนัง
สั้น “หนังมานรูด ๒” 

   ดําเนินรายการ : อาจารยนิรมิต  ณ ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
หองสนามหลวง ๒  “เมื่อลูกศิษยทอง และหรือทําใหผูหญิงทอง ครู/โรงเรียนทําอะไรไดบาง” 
   วิทยากร : ดร. ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     อาจารยไมตรี  ศรีสกุลไทย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จ.เพชรบุรี 
     คุณกฤษดา  สังขนิ่ม ตัวแทนเยาวชน 
   ดําเนินรายการ : คุณสุพรรณี  สฤษดิ์อภิรักษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
 
หองสนามหลวง ๓  “เพศศึกษาในครอบครัว” 



   วิทยากร : คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน พรรคชาติไทย 
     คุณนิมิตร  เทียนอุดม มูลนิธิเขาถึงเอดส 
     คุณทวีรัตน  ลีลานุช บรรณาธิการบริหารนิตยสารผูหญิง 

ดําเนินรายการ :      คุณศศิธร  ฤทธิ์มหันต บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Real 
Parenting 

 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ 
หองสนามหลวง ๔  “เสวนาวิถีชีวิตแมเฒาลานนาแกปญหาเอดส” 
   วิทยากร : คุณบี หนอปญญา, คุณจันทรฟอง  ฟุมเฟย, คุณจันสม  คุณนา 
   ดําเนินรายการ : คุณอภิเดช  ชัยราชา  เครือขายชุมชนรักษา 
 
๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐  
หองประชุมช้ัน ๔  ตึกเอนกประสงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   “สองทศวรรษเอดส : จินตนาการใหมความหลากหลายทางเพศ” : 
 ปาฐกถาพิเศษ “การเมืองเรื่องเพศในสังคมไทย”, เสวนา “จินตนาการใหมความหลากหลาย

ทางเพศ” และสรุปผลกิจกรรม “ขามใหพน เกยกับเอดส” 
วิทยากร : ดร. ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ, คุณโตมร  ศุขปรีชา, คุณญาณังกูร  แซเลา, 

คุณเอมอร  คงศรี, คุณพงศธร  จันทรเลื่อน, คุณสิทธิพันธ บุญญาภิสมภาร, 
คุณสุรางค  จันทรแยม, ฯลฯ 

 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ 
หองสนามหลวง ๑  “นโยบายและบทเรียนการทํางานเอดสกับคนใชยาเสพติด” 
   วิทยากร : นพ. สมบัติ  แทนประเสริฐ, คุณอธิคม  ไทยทองแยม 
 
หองสนามหลวง ๒  “นําเสนอบทเรียนการทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูหญิงติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน” 
   วิทยากร : ตัวแทนชุมชนภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต 
 
หองสนามหลวง ๓  “ขอมูลการเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยของผูหญิง” 
   วิทยากร : คุณกาญจนา  แถลงกิจ 
   ดําเนินรายการ : คุณช่ืนสุข  อาศัยธรรมกุล 
 
หองสนามหลวง ๔  “การมีสวนรวมของเยาวชน” 
   วิทยากร : ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ, คุณสก็อต แบมเบอร,  

คุณสุทิษา  ศรีบุตรวงษ, คุณอัจฉรา  ธานีกุล, คุณธงชัย  แกวมาก 
   ดําเนินรายการ : คุณนิภาพร  บุญวิเศษ 
 
หองสนามหลวง ๕  “การเตรียมชุมชนในการดูแลเด็ก” 
   วิทยากร : แกนนําผูติดเชื้อและตวแทนองคกรชุมชน 
 



๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐   
หองสนามหลวง ๑  “คิดอยางสรางสรรค : ทําหองเรียนใหสนุก” 
   วิทยากร : อาจารยชาตรี  สําราญ ครูตนแบบป ๒๕๔๑ 
     คุณนิรมล  เมธีสุวกุล บริษัทปาใหญครีเอช่ัน 
     พันตรีหญิงสิริมาศ  มุตตามระ โรงเรียนรุงอรุณ 
   ดําเนินรายการ : อาจารยกมลทิพย  ยุทธิวัฒน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 
หองสนามหลวง ๒  “เรื่องเพศในสื่อรวมสมัย” 
   วิทยากร : คุณธิดา  ผลิตผลการพิมพ บก. Bioscope 
     คุณพิทักษพงษ  เจียมศรีพงษ นักเขียนการตูน 
     คุณพงศนรินทร  อุลิศ ผูจัดการโรงหนังเฮาสรามา 
   ดําเนินรายการ : อาจารยหทัยชนก  งะสมัน โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ๒ 
 
หองสนามหลวง ๓  “เมื่อลูกศิษยติดเชื้อ...โรงเรียนทําอะไรไดบาง” 
   วิทยากร : คุณชุติมา  สายแสงจันทร กลุมเราเขาใจ 
     คุณสมวงศ  อุไรวัฒนา มูลนิธิเขาถึงเอดส 
     ตัวแทนผูที่มีชีวิตรวมกับเชื้อเอชไอวี 
   ดําเนินรายการ : อาจารยสุจิตรา  โปรงแสง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
หองสนามหลวง ๔  “ยุทธศาสตรแผนเอดสกับผูหญิง” 
 
หองสนามหลวง ๕  “โรงหนังทางเลือก – Kissing Jessica Stein” (เรื่องราวของหญิงรักหญิง) 
 
๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ 
หองสนามหลวง ๒  “เทศการละคร V-Teen” 
   เครือขายเยาวชนกาวยางอยางเขาใจ 
 
๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ 
หองสนามหลวง ๑  “อีกสิบปขางหนา เทคโนโลยีของการปองกันเอดสจะมีแคถุงยางอนามัยหรือเปลา?” 
   วิทยากร : ศ. นพ. ประพันธ  ภานุภาค สภากาชาดไทย 
 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ 
หองสนามหลวง ๓  โรงหนังทางเลือก “หนังมานรูด ป ๒” 
 
หองสนามหลวง ๔ โรงหนังทางเลือก “Bad Education” (บทเรียนรายฝงใจไมรูลืม: เรื่องราวการคนหาชีวิต

แหงความหลากหลายทางเพศ 
 
หองสนามหลวง ๕ โรงหนังทางเลือก “The Day I Become a Woman” (ภาพยนตรอิหราน, เรื่องราวสู

ความเขาใจ “ความเปนหญิง”) 



๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ 
หองสนามหลวง ๔ “๒๐ ปผานไป ทําไมคนไทยยังติดเอดสอยูทุกวัน” 
 วิทยากร : คุณนิ๊กกี้ การณิก  ทองเปยม VJ 
   คุณคเณศวร  เพิ่มทรัพย บริษัทโอกิลว่ี 
   คุณสุริยนต  จองลีพันธ บริษัทปาใหญครีเอช่ัน 
 
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ สังสรรคเพื่อนรวมทางโครงการกาวยางฯ 
 หองปริ๊นซบอลรูม ๒-๓ ช้ัน ๑๑ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ โบเบทาวเวอร 
 
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ ปราศรัยพิเศษ : “เพศศึกษากับการพัฒนาเยาวชน : บทบาทของการศึกษาไทยวันนี้”  

โดย ฯพณฯ จาตุรนต  ฉายแสง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
วันศุกรท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
ณ หองประชุมสุนันทานุสรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  ทักทาย 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐  “บทเรียน ๒ ป และทิศทางสําหรับกาวยางอยางเขาใจ ๓ ปขางหนา” 

โดย  ผูแทน Node โครงการกาวยางอยางเขาใจ (ภาคใต, ภาคเหนือ, ภาค
ตะวันออก/ตะวันตก, อาชีวศึกษา, กรุงเทพฯ, อีสาน, เครือขายเยาวชน) 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  อาหารวาง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ บรรยายพิเศษ : “สิทธิพลเมืองและสิทธิเยาวชนกับเสรีภาพทางเพศ และความ

รับผิดชอบตอสังคม” 
 วิทยากร : คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ อาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ พิธีปดงานประชุมวิชาการเพศศึกษา 
 ประธาน : คุณหญิง ดร. กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ ทิศทางและยุทธศาสตรการสนับสนุนการทํางานของกองทุนโลกระยะที่ ๒ (๒๕๔๘ 

– ๒๕๕๑) 
 โดย  นพ. ทวีทรัพย  ศิรประภาศิริ  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารกองทุนโลก 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ นําเสนอผลการจัดประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่ ๒ ระยะที่ ๒ (๒๕๔๘ 

– ๒๕๕๑) 
 โดย  คุณภาวนา  เหวียนระวี ผูอํานวยการฝายวิชาการองคการแพธ (PATH) 
๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ กลาวปดการประชุม และมอบใบประกาศนัยบัตร 
 โดย  คุณหญิง ดร. กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
 
    
 
 


