ว ันต่อต้านความกล ัวคนร ักเพศเดียวก ัน (Homophobia) คนข้ามเพศ (transphobia)
และ Biphobia ระหว่างประเทศ (IDAHOT)
ิ ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
หอศล
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ IDAHOT
ั้ 1
ห ้องประชุมอเนกประสงค์ ชน
12-30-13.00

ลงทะเบียน

13.00-13.30

การกล่าวเปิ ดประชุม
คุณมาลี พฤกษ์พงศาวลี
ประธานกรรมการ, คณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยการเลือกปฏิบต
ั โิ ดยไม่เป็ นธรรม
ระหว่างเพศ
คุณอังคณา นีละไพจิตร
ิ ธิมนุษยชน, คณะกรรมการสท
ิ ธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
กรรมการสท
คุณ Ulrich Zachau, ผู ้อํานวยการ, ธนาคารโลก

13.30-13.50

ิ ธิและความ
สารระหว่างประเทศเรือ
่ ง IDAHOT ปี 2560 และสท
เป็นอยูข
๋ อง ครอบคร ัว LGBTI
คุณ Clifton Cortez, ทีป
่ รึกษาอาวุโสเรือ
่ งรสนืยมทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศสภาพ (SOGI), ธนาคารโลก

13.50-14.50

ิ ธิและการคุม
การอภิปราย: สท
้ ครอง LGBTI
บทเรียนระหว่างประเทศและการคุม
้ ครองทางกฎหมาย LGBTI
คุณ Clifton Cortez, ทีป
่ รึกษาอาวุโสเรือ
่ ง SOGI, ธนาคารโลก
ร่างพรบ.คูช
่ วี ต
ิ
ิ ธิมนุษยชน
คุณนรีลก
ั ษณ์ แพไชยภูม,ิ ผู ้อํานวยการ, กองกฎหมายสท
ระหว่างประเทศ, กระทรวงยุตธิ รรม
กลไกการร้องเรียน/การตอบร ับ
คุณกิตตินันท์ ธรมธรัช, สมาคมฟ้ าสรี ุ ้งแห่งประเทศไทย (RSAT)
การคุม
้ ครอง LGBTI ในทีท
่ า
ํ งาน
ผู ้บริหาร, กรุงไทย แอกซา่
ิ ธิมนุษยชนและหลัก
ผู ้ดําเนินรายการ: คุณ Nicholas Booth, ทีป
่ รึกษาสท
นิตธิ รรม, UNDP

14.50-15.15

พักรับประทานชา กาแฟ

15.15-16.15

การอภิปราย: ภาพรวมงานวิจ ัยเรือ
่ ง LGBTI ล่าสุด
การร ับรองทางกฎหมายเรือ
่ งเพศสภาพของคนข้ามเพศในประเทศ
ไทย
คุณ Suparnee Pongruengphant, เจ ้าหน ้าทีโ่ ครงการเรือ
่ งหลักธรรมาภิ
ิ ธิมนุษยชนและ LGBTI, UNDP
บาล สท
ผลกระทบการร ังแก SOGIE ต่อผูเ้ รียนรูค
้ นไทย
คุณ Hunter Gray, เจ ้าหน ้าทีโ่ ครงการ, UNESCO
งานวิจ ัยทางอินเตอร์เนตในการเก็ บข้อมูลใหม่ระหว่างผูช
้ ายเกย์ท ี่
อายุนอ
้ ยที่ กลุม
่ แม่โขง
คุณ Inad Quinones Rendon, APCOM
ความครอบคลุมทางเศรษฐกิจกลุม
่ LGBTI ในประเทศไทย
ี่ วชาญผู ้นํ าการพัฒนาสงั คม,
คุณ Maria Beatriz Orlando, ผู ้เชย
ธนาคารโลก

16.15-17.15

ผู ้ดําเนินรายการ: คุณ รพีพรรณ จอมมะเริง, รองเลขานุการ, RSAT
การอธิปรายครอบคร ัว: ประสบการณ์ครอบคร ัว เยาวชน LGBTI
ี งราย
• คุณ Maleerat Chaiyajit แม่ของ Intersex Transgender จากเชย
• คุณ Nada Chaiyajit, ลูกสาว Intersex และ Transgender จาก
กรุงเทพฯ
ั นักวิชาการเลสเบีย
• ดร. อันธิฌา แสงชย
้ นและแม่เลีย
้ งเดีย
่ วจากปั ตตานี
• คุณ นํ้ าฝน, ผู ้ปกครอง Transgender และนักกิจกรรมอิสระจากกรุงเทพฯ
• คุณ Chawinrote Teerapathporn
ผู ้ดําเนินรายการ: คุณชุมาพร แต่งเกลีย
้ ง, โรงนํ้ าชา Togetherness for
Equality and Action (TEA)

17.15-17.30

สรุป
ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ ดร.อมรา พงศาพิชญ์, ผู ้อํานวยการโครงการ SOGI,
ธนาคารโลก

งานฉลอง IDAHOT 2017
ิ ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (บริเวณด ้านนอก)
หอศล
16.30-17.30

นิทรรศการภาพถ่าย
“Queerness” โดย คุณปิ ยะรัศมิ์ ปิ ยะพงศว์ วิ ัฒน์
“ความหลากหลาย LGBTI” โดย คุณ Pawoot Bumrungputh
ิ ปะด้วยตนเอง “ครอบคร ัวสรี ง
บริเวณการสร้างงานศล
ุ ้ ” โดย โรงนํ้ าชา
Togetherness for Equality and Action (TEA)
บูทข้อมูลขององค์การผูร้ ว
่ มจ ัดงาน (กสม., APCOM, กรุงไทย แอกซา่ ,
RSAT, OUT BKK ฯลฯ)

17.30-18.15

้ งร ับรอง ดนตรีและการแสดง โดย
งานเลีย
การร้องเพลงแจ๊ซคู่ คุณจอนนิเฟอร์, The Voice Thailand
น ักร้องแรปผูห
้ ญิงข้ามเพศ Zymone, The Voice Thailand
LGBTI Sketch โดย Queer Theatre

18.30-18.45

พิธเี ปิ ดอย่างเป็นทางการ: การร่วมรําลึก IDAHOT 2017
ิ ธิเดช, กรมคุ ้มครองสท
ิ ธิและเสรีภาพ, กระทรวง
อธิบดีปิตก
ิ าญจน์ สท
ยุตธิ รรม
คุณ Ulrich Zachau, ผู ้อํานวยการประเทศ, ธนาคารโลก

18.30-18.45

การนําเสนอคําร้อง Change.org “ร่างพรบ.คูช
่ วี ต
ิ ” โดยกลุม
่ LGBTI
ิ ธิเดช, กรมคุ ้มครองสท
ิ ธิและเสรีภาพ, กระทรวง
ต่อ อธิบดีปิตก
ิ าญจน์ สท
ยุตธิ รรม

18.45-19.00

ั
การข้อสงเกตพิ
เศษ
เอกอัคราชทูต Donica Pottie, เอกอัคราชทูตประเทศแคนาดา

19.00-19.15
19.15-20.00

การถ่ายภาพร่วมก ัน
ี งด ังและภาคภูมใิ จ” โดย
“พวกเราเป็นครอบคร ัวสรี ง
ุ ้ : เสย
3 คนดัง - ทอร์คโชว์หวั ข ้อเรือ
่ งประสบการณ์ครอบครัว LGBTI

20.00-20.30

่ ง 3 และรอง
ผู ้ดําเนินรายการ: คุณมีสข
ุ (ไก่) แจ ้งมีสข
ุ ,พิธก
ี รชอ
ศาสตราจารย์สมิทธิ์ บุญชุตม
ิ า, คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
่ นต ัว”
“เรือ
่ งของฉ ัน: ข้อความการให้กําล ังใจสว
ี งราย
• Lesbian: คุณ Walaiporn Phumirat, เยาวชนจากเชย
• Gay: คุณ Win Dhammacharoen, เจ ้าหน ้าทีต
่ ํารวจ, เยาวชนจากพัทยา
และครอบครัว
• Intersex: คุณ ดร. Phakwilai Sahunalu และน ้องสาวข ้ามเพศจากสุรน
ิ ทร์
• Transwomen: คุณ Thanakarn Belle Vongvisitsin และครอบครัว
• ผู ้แทนจากภาคเอกชน
พิธป
ี ิ ด: พิธแ
ี สงและธงสรี ง
ุ้
คุณ พงศธ์ ร จันทร์เลือ
่ น,
ระหว่างเพศ

ผู ้แทนคณะกรรมการสง่ เสริมความเท่าเทียม

• มีลา่ มแปลตลอดงาน
• คุณ Shawatida Kubtawatin และ คุณ Kawin Tiansuwan เป็ นพิธก
ี รการประชุม IDAHOT
• คุณ Janewit Chueasawatee เป็ นพิธก
ี รกิจกรรมสาธารณะ

