
 

สรุปการประชุมเตรียมงานวันเอดสโลก วันที่ 28‐29 พ.ย. 2552  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 ‐16.00 น. 

ณ หองประชุมสหกรณเครดิตยูเนียน แหงประเทศไทย  กรุงเทพ   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

กาญจนา แถลงกิจ ผูบันทึกการประชุม 

Email : tnca@tncathai.org,nunakitty@gmail.com 

www.tncathai.org 

 

ขอสรุปการประชุมในหวัขอหลักท่ีมกีารพิจารณาหารือรวมกนั มีดังน้ี  

กิจกรรมรรณรงคดาวกระจายตามจุดตางๆ วันที่ 28 พ.ย. เริม่ต้ังแตเวลา 13.00 ‐

17.00 น. 

1. 

1.1 สถานที่ทํากิจกรรมดาวกระจายและเครือขายที่รับผิดชอบหลัก 

จุดที่ 1 สถานีรถไฟฟา MBK และทางเดินหนาหอศิลปฯ : เครือขายเยาวชนเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงและเครือขายเพศศึกษา เครือขายความหลากหลายทางเพศ 

จุดที่ 2 สถานีหัวลําโพง : SWING  

จุดที่ 3 เปลี่ยนไปจัดที่ฟวเจอรพารครังสิต : เครือขายแรงงานขามชาติ/เครือขายศาสนา  

หมายเหตุ   ให สํานักงาน กพอ.ทําหนังสือขอใชสถานท่ี  
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จุดที่ 4 สถานีขนสงหมอชิต : เครือขายผูติดเชื้อ/เครือขายสิทธิมนุษยชน/เครือขายผูหญิง

ติดเชื้อ 

จุดที่ 5  สถานBีTS หมอชิต  : เครือขายเด็ก 
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การสนับสนุนจุดละ 50,000 บาท โดยขอใหรวมคาเดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร และคา

วัสดุอุปกรณทั้งหมด ) 

• 

จะมีแบนเนอรเขียนคํารณรงควันเอดสโลก และสือ่สําหรับแจกตามจุดดาวกระจาย

ทั้ง 5 จุด(ไดอารี/เสื้อยืด/ปฎิทิน)  โดยขอใหตัวแทนจุดดาวกระจายท้ัง 5 จุดนัดหมาย

มารับสื่อ ที่สํานักงานมูลนิธิเขาถึงเอดส  ประสานงานขอรับไดที่ พ่ีตุย/นองกานต 

มูลนิธิเขาถึงเอดส  โทร. 02‐3722113   (นองกานต)โทร. 086 ‐ 8476783    ใน

วันที่ 27 พ.ย.เวลาบายสองโมงเปนตนไป 

• 

จะมีการจัดทําโพลลเพ่ือใชสํารวจความคิดเห็นกับประชาชนในจุดรณรงค

ดาวกระจายทั้ง 5 จุด เพ่ือนําผลการทําโพลลนําเสนอในชวงกิจกรรมพิธีเปดที่จะ

มีข้ึนในวันที่ 29พ.ย. โดยมีคําถามหลักวา “สิทธิทางเพศ ในขอใดที่ทานคิดวามี

ความสําคัญมากท่ีสุด 3 ขอ คือ.....” ตามดวยตัวเลือกคําตอบท้ังหมด 6 ขอ ดังน้ี   

o 

เด็ก ควรไดเรียนรูเรื่องเพศ 1 

คนเพศเดียวกัน จดทะเบียนสมรสได 2 

เพศสัมพันธกอนแตงงานใคร ๆ ก็มีได 3 

ผูหญิงยุติการต้ังครรภที่ไมพรอมได 4 

งานบริการทางเพศเปนอาชีพ 5 

ติดเชื้อเอชไอวีก็ทองได 6 

•  ทีมคณะทํางานสวนกลาง จะจัดเตรียมบอรดบอรดสําหรับติด Sticker ใหคะแนน  

และเอกสารเพ่ือสํารวจกับประชาชนตามจุดดาวกระจาย 5 จุด 
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• หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมดาวกระจาย ใหตัวแทนจุดดาวกระจาย จุดละ 2 คน มา

ประชุมที่สํานักงาน PATH ในเวลา 18.00น.โดยขอใหทําขอสรุปโพลลจากท้ัง5 จุด 

2 

 



 

หลังจากนี้ ขอใหคณะทํางานจุดดาวกระจายท้ัง 5 จุด สงรายละเอียดกิจกรรม มาท่ี 

tnca@tncathai.org  ภายในวันที่ 16 พ.ย. นี้  

• 

 

กิจกรรมรณรงคบริเวณลานหอนาฬิกา สวนจตุจักร ต้ังแต 10.00 น. –20.00 น. 2. 

รูปแบบการจัดนิทรรศการของเครือขาย/ภาคี จํานวน 20 บูธ   2.1 

งบประมาณสนับสนุนเครือขายละ 20,000 บาท โดยขอใหรวมคา

เดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร และคาวัสดุอุปกรณทั้งหมด  

• 

เตนท ขนาด 3X3 จํานวน 20 เตนท พรอมปลั๊กไฟให 1 จุด  โตะพับ 1 

ตัว เกาอ้ี2‐3 ตัว  

• 

เตนทขนาด 4X4 จํานวน 4 เตนท ใชเปนเต็นทต้ังจุดบริการอาหารและ

น้ําด่ืม   

• 

ขอใหแตละเครือขายจัดทําปายแบนเนอรเครือขายของตนเอง (งดใชชื่อ

องคกร)  โดยคณะทํางานจะติดปายบอกตําแหนงเตนทของแตละ

เครือขายไว 

• 

เครือขายตางๆสามารถเขาไปจัดนิทรรศการไดต้ังแตเวลา 10.00น.เปน

ตนไป และเปดใหชมนิทรรศการไดต้ังแตเวลา 12.00 น. 

• 

แจงยืนยันการจัดบูฐ จํานวนผุเขารวมแตละเครือขาย (เพ่ือจัดเตรียมน้ําดื่ม 

และอาหารเย็นของวันที่ 29 พ.ย.)  ไดที่ คุณปุน  กพอ. หมายเลข 086‐

3328130  อีเมล tnca@tncathai.org  ภายในวันที่ 13 พ.ย.นี ้ 

• 
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หมายเหตุ ขอใหแตละเครือขายเปนผูจัดหาที่พักเอง แตหากมีเครือขายที่ตองการขอมูล

เรื่องสถานท่ีพัก ใหแจงมาที่ กพอ.จะเปนฝายชวยจัดหาขอมูลที่พักให 
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เครือขาย/องคภาคีที่แจงความประสงคจัดนิทรรศการในเบื้องตน  จํานวน  18 

บูธ  ดังน้ี 

2.2 

เครือขายศาสนา 1) 

เครือขายเด็ก 2) 

เครือขายเยาวชนดานเอดส 3) 

เครือขายผูหญิงติดเชื้อเอชไอว ี4) 

เครือขายสิทธิ 5) 

เครือขายแรงงานขามชาติ 6) 

เครือขายผูสูงอายุ 7) 

เครือขายพนักงานบริการ 8) 

เครือขายคนทํางานเพ่ือพนักงานบริการ 9) 

เครือขายเพศศึกษา 10) 

เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดสประเทศไทย   11) 

เครือขายความหลากหลายทางเพศ 12) 

กพอ. 13) 

14) UN Family  
15) Plan International 
16) BATS 

เครือขายกีฬา 17) 

กรมไปรษณีย จะขอมารวมต้ังจุดบริการไปรษณียพิเศษ ใหคนท่ีมารวมงาน 

รวมกันเขียนขอความรณรงคเนื่องในวันเอดสโลกบนไปรษณียบัตร โดยเสนอ

ใหพิมพขอความรณรงคงานวันเอดสโลกบนไปรษณียบัตรดวย  

18) 

หมายเหตุ  องคกรและภาคีในขอ 14‐18 ไมขอรับงบประมาณสนับสนุน 
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เครือขายที่รอยืนยันคําตอบ และจะแจงกลับมาภายในวันศุกรที่ 13 พ.ย.มดีังน้ี 2.3 

เครือขายชาติพันธ 1) 

 



 

เครือขายผูหญิง 2) 

เครือขายผูใชยา (จะขอคํายืนยันจากกลุม 12D ) 3) 

4) USG (US Government) ขอรวมจัดนิทรรศการดวย โดยผูจัดงานขอใหชวย

สนับสนุนงบประมาณ และจะใหคําตอบเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ

กลับมาภายในวันศุกรที่ 13 พ.ย. นี ้
 

เสนอช่ืองาน  :  แลวตามดวยคํารณรงคของงาน  ไดขอสรุปรวมกันวา   3. 

 เทศกาลวันเอดสโลก : สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน  : เคารพ เขาใจ 

ปลอดภัย เปนสุข  
 

4. กิจกรรมบนเวที เริ่มตนเปดกิจกรรมบนเวทีต้ังแต  12.00น.  – 19.30 น.  

 ลักษณะเวที จะเปนเวทีขนาดใหญ มหีลังคา เครื่องเสียง ไฟ พรอมเกาอ้ีนั่งหนาเวที 

ประมาณ 150 ตัว(อีก 50 ตัวกระจายใหกับเต็นทนิทรรศการ) 

(ราง)กําหนดการกิจกรรมบนเวที 

12.00 น. – 15.00 น.  กิจกรรมบนเวที โดยเครือขายตางๆ (เครือขายไหนท่ีตองการใชชวงเวลา

นี้นําเสนอกิจกรรม ใหแจงรายละเอียดดวย) 

15.30‐16.00 น. เสนอใหรมช.สาธารณสุข (คุณมานิตย) และคณะผูจัดงาน เดิน

ประชาสัมพันธและแจกเอกสาร ถุงยางอนามัย บริเวณสวนสาธารณะและบริเวณตลาดนัดสวน

จตุจักร แลวเดินกลับมาที่เวที 

16.00น. – 17.00น. พิธีเปด 

นองกานตแจงมาเพ่ิมเติมวา จะมีทีมรายการทีวี รวบรวมภาพกิจกรรมและภาพถาย

ที่เปนสีสัน ไฮไลต ของจุดดาวกระจาย และนําเสนอผลโพลลจากวันที่ 28 พ.ย.  

• 

การแสดงละครของกลุมเราเขาใจ และการแสดงของเอ็มพลัส/กลุมเสาร21 • 

เชิญ รมช.มานิตย ทําพิธิเปด • 
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ผูแทน UNRC และคุณสุภัทรา ประธานกพอ.กลาวรายงานความสําคัญ เปาหมาย

ของการจัดงาน (คิดรูปแบบรายละเอียดอีกครั้ง) ประธานโอลิมปค ประเทศไทย

(คุณชัยภักดิ์ ศิริวัฒน)/ประธานTNCA/ประธานTNP+/ประธานอนุฯขับเคลื่อน

(คุณมีชัย)/อ.จอน/คนที่กินยาดีดีไอ(ผูหญิง)/เยาวชนหญิง 

• 

เชิญผุมีชื่อเสียงทีเชิญมารวมงาน ข้ึนไปพูดสงเสียงบนเวทีรองแชมปโลกแบต

มินต้ัน(คุณบุญศักดิ์ พลชนะ) นองสอง บุตรี ผุดผอง นักกีฬาเหรียญเงินโอลิมปก   

และ(อาจจะมี)นองนก แชมปวิมเบิลดัน(ถามาจะมาพรอมคุณชัยภักดิ์ ศริิวัฒน) – 

คนเหลาน้ี พ่ีสมพงษจะเปนผูติดตอประสานงาน )  

• 

เชิญส่ือมวลชนถายภาพกิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ • 

17.00 ‐19.00น. การแสดงบนเวที 

การแสดงดนตรี 2 คณะจาก วงเพ่ือน เครือขายแรงงานขามชาติ และวงดนตรีของ

เยาวชนโครงการกาวยางฯ   

• 

จะมีรายการเสวนาสั้นๆ หรือเชิญผูแทนเครือขายข้ึนมาพูด/ใหความเห็นเรื่องการ

รณรงคของเครือขายตางๆ  การเคลื่อนไหวเรื่องยาดีดีไอ และการพูดถึงธีมรณรงค

สิทธิทางเพศเปฯระยะๆ   

• 

19.00‐19.30น. พิธีรําลึกถึงการทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนดานเอดส 

เชิญกลุมคนที่เคยรวมเคลื่อนไหวตอสูการทํางานเรื่องยาดีดีไอในยุคแรก ข้ึนมา

กลาวบนเวที  โดยมีอ.จอน รวมแลกเปลี่ยน  

• 

การประสานงาน 

พ่ีสมพงษจะประสานผูแทน UNRC   และประสานงานผูมีชื่อเสียงเขามารวมพิธีเปด

โดยให กพอ. ทําหนังสือลงนามโดยประธานกพอ.ชาติ เชิญผูแทนท่ีใหการสนับสนุน

เขารวมกิจกรรมวันที่ 29 พ.ย.  

• 
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แจงรายชื่อ speaker ของแตละเครือขายที่จะข้ึนไปรวมเสวนา สงเสียง บนเวที  

รายการการแสดง มาท่ีคุณ จา จารุณี ผูประสานงานเวที โทร.081‐6583757  

Email : jarunee@path.org      ภายในวันที่ 16 พ.ย. นี ้

• 

ผูรับผิดชอบหลัก 

ผุประสานงานกิจกรรมบนเวที : จา จารุณี  องคการPATH/เครือขายแรงงานขามชาติ • 

ผูกํากับเวที  : พ่ีพรนุช  องคการPATH • 

พิธีกรหลัก กจิกรรมบนเวที  สลับเปลีย่นกัน(นองดอย เอ็มพลัส/นองต๋ี SWING  • 

พิธีกรพิธีเปด(ไทย/อังกฤษ) :  นองเตา เครือขายเยาวชน และพ่ีใหม องคการPATH • 

ตอนรับแขกในพิธีเปด :คุณสมพงษ คุณสุภัทรา  และสอวพ. • 

เตรียมของที่ระลึกเตรียมไวใหประธานและผูทีมารวมพิธีเปด :  พ่ีจอย และ พ่ีแปว 
TNP+ 

• 

จัดทําเปนถุงผาบรรจุเอกสาร เสื้อยืด ปฎิทิน สมุดไดอารี  o 

o  นอกจากน้ีกลุม ACCOR (Hotel management group)ยินดีสนับสนุนของ

ที่ระลึกgift voucher และที่พักโรงแรมในกรุป  ใหกับทีมนกัแสดง นักกฬีา ที่

เชิญเขามารวมงานดวย   

ผูประสานงานสถานท่ี เวที เตนท เครื่องเสียงบนเวที :  พัชชี่ เครือขายพนักงานบริการ • 

ตกแตงเวที : เสนอใหทีมเอ็มพลัส หรอื ทีมฟาสีรุง รับทํา  • 

ออกแบบและส่ังทํา back drop เวที : นองกานต แอคเซส • 

 

5. ประสานงานรายการโทรทัศน   ประสานงานโดย พ่ีตุย แอคเซส  

ประสานรายการ วาระประเทศไทย ชองไทยพีบีเอส  และอีกสองรายการกําลังอยู

ระหวางการติดตอ(ชองรายการของไทยพีบีเอส และรายการขององคการเภสัช) 

• 

 

6. การผลิตสื่อเผยแพรรณรงค  มรีายละเอียด ดังน้ี 

7 

Pa
ge
7 

 

mailto:jarunee@path.org%20%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99
mailto:jarunee@path.org%20%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99


 

การผลิตเสื้อยืดรณรงค  เขียนคําวา สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน  

ดานหลังเสื้อ  สวนดานหนาเสื้อยืด จะมีคําวา เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข โดย

แยกเขียนเปน 4 คํา บนเส้ือสี่ตัว   

6.1 

เพ่ิมจํานวนเส้ือยืดจาก 1,500 ตัว เปน 2,000 ตัว (หางบประมาณมา

สมทบเพ่ิม) 

6.1.1.1 

สมุดบันทึกพรอมแพลนเนอร จํานวน 10,000 เลม 6.2 

ของท่ีระลึก เปนพวงกุญแจ เขียนคําวา เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข จํานวน 

2,000 ชิ้น 

6.3 

แผนพับใหขอมูลจุดบริการ เชน บรกิารตรวจเลือด ศูนยบริการใหคําปรึกษาเรื่อง

เอดส ฯ จํานวน 10,000 ชุด 

6.4 

แผนขูด “รูรกั รูปลอดภัย” เพ่ือประเมินความเส่ียง จํานวน 10,000 ชุด  6.5 

หมายเหตุ แผนพับ และแผนขูดฯ จะกระจายแจกในวันงานอยางละ 5,000 ชุด อีกครึ่งหนึ่ง

จะกระจายใหเครือขายและภาคตางๆ หลังเสร็จงาน  

ใบปลิว(ถายเอกสารA4)ประชาสัมพันธกิจกรรมวันเอดสโลก 28‐29 พ.ย. จํานวน 

10,000 แผน 

6.6 

ปฏิทินป 2553  จํานวน 10,000 เลม  6.7 

การจัดสรรส่ือใหกับเครือขายและคณะทํางาน ประชาชนผูมารวมงาน 

เครือขายที่จัดกิจกรรมรณรงคกอนหนางาน(26‐27 พ.ย. )  1) 

กิจกรรมในวันงาน 28‐29 พ.ย.  2) 

กระจายเสื้อยืด ไดอารี ปฏิทิน ผานจุดดาวกระจายท้ัง 5 จุด (รวมแลวไม

เกินหารอยชิ้น) 

o 

กระจายเสื้อยืดใหกับเครือขายและภาคีที่มารวมจัดนิทรรศการ จุดละ 20 

ตัว  

o 
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กระจายใหเครือขายในพ้ืนที่ เชน ขายชุมชนภาคตางๆ  เครือขายท่ีจะทํา

กิจกรรมรณรงคกอนงาน เปนตน  

o 

o  
กิจกรรมหลงัเสร็จส้ินงาน 3) 

สื่อท่ีเหลือ จะเก็บไวแจกจายเครือขายและหนวยงานในระดับภาคในภายหลัง o 

การสนับสนุนงบประมาณ  7.  

หนวยงานท่ีโอนงบประมาณมาแลว คือ WHO  และ UNAIDS  o 

ขอการสนับสนุนจากองคการPlan International สมทบกิจกรรมการ

แสดงบนเวที และแบนเนอรสําหรับติดตามจุดดาวกระจาย และบริเวณ

สวนสาธารณะจตุจักร จํานวน 440,000 บาท  

o 

เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส  ประเทศไทย แจงวา ไมสามารถสมทบ

งบประมาณผลิตส่ือ โปสเตอร ปฏิทนิ และของท่ีระลึก จํานวน 150,000 

บาท   

o 

o ACCOR (Hotel management group)ยินดีสนับสนุนของที่ระลึกgift 

voucher และที่พักโรงแรมในกรุป  ใหกับทีมนกัแสดง นักกฬีา ที่เชิญเขา

มารวมงาน 

o TBCA สนับสนุนถุงยาง 8,000 ชิ้น 

o BATS สนับสนุนถุงยาง 10,000ชิ้น(คละไซส) ติดตอคุณเอ สสว.  โดยให

ทําหนังสือขอเปนทางการ 
 
 

8.  การประสานงานกับส่ือมวลชน ประชาสัมพันธ 
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การวางแผนงานเตรียมประชาสัมพันกอนงาน เพ่ือเชิญชวนใหประชาชนทั่วไปมารวม
งาน นอกเหนือจากคนทีมาเที่ยวสวนจตุจักรอยูแลว  ขอเสนอมีดังน้ี 

 



 

1. การทําจดหมายขอประชาสัมพันธใหกับเครือขายบริษัททีวีบูรพา  พ่ีใหม อุษาษิณี จะ
ชวยเขียนขาวส้ันประชาสัมพันธ สงใหกพอ.ทําเปนจดหมายออก และขอใหคุณ
สมพงษชวยประสานงานตอไป 

2. ขอใหทุกเครือขายและภาคีที่รวมจัดงานชวยประชาสัมพันธรายละเอียดของงาน ตาม
ชองทางของแตละเครือขาย เพ่ือใหมีการรับรูกิจกรรมวันงานอยางกวางขวาง และ
เชิญชวนใหคนมารวมงานจํานวนมาก 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีผูเขารวมท่ีมาจากแตละขาย ขอใหจัดการเรื่องงบประมาณ
สนับสนุนคาท่ีพัก และคาเดินทาง กันเอง 

3. ใหมีการติดปายประชาสัมพันธงานรอบบริเวณสวนจตุจักรกอนหนาวันงาน 

 

9. คณะทํางานหลัก  

ประสานงานเครือขายและภาคีในกิจกรรมจัดนิทรรศการ   : บุษยา กพอ.

เหนือ 

o 

รวบรวมรายละเอียดกิจกรรมดาวกระจายท้ัง 5 จุด : หนูนา กพอ./พ่ีใหม 
PATH 

o 

คนจัดคิวกิจกรรมเดินรณรงคบริเวณสวนสาธารณะจตุจักร และติดปาย

รณรงคบริเวณรอบสวนจตุจักร  :  ยังไมมีเสนอชื่อ จะเสนอเครือขายเยาวชน

เครือขายผูติดเชื้อ 

o 

ติดตอฝายปฐมพยาบาล อาจติดตอรพ.วิภาวดี หรือ สภากาชาดไทย : ปุน 

กพอ. 

o 

การผลิตส่ือและกระจายสื่อ : นองกานต พ่ีตุย แอคเซส o 

ฝายอาหาร  : ทีม FAR o 

การประสานส่ือมวลชน และการประชาสัมพันธ : พ่ีใหม อุษาษิณี o 
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ฝายบันทีกภาพ และวีดีโอตลอดงาน : ทีมแอคเซส o 

งบประมาณ : ปุน กพอ. o 
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o ประสานงานภาพรวม  : หนูนา/ปุน กพอ. 
 

10. เรื่องอื่นๆ   การนัดหมายคณะทํางานชุดตางๆ 

• กําหนดการวางผังงานและทดลองระบบเสียง นัดหมายวันที่ 28 พ.ย. (ทีมแอคเซส 

และพัช) 

• ดูสถานที่สวนจตุจักร นัดกันเสาร- อาทิตยที่จะถึงนี้ (พ่ีใหม พัช เตา ปุน) 
 
 
 

 
 


