สรุปการประชุมเตรียมงานวันเอดสโลก วันที่ 28‐29 พ.ย. 2552
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 ‐16.00 น.
ณ หองประชุมสหกรณเครดิตยูเนียน แหงประเทศไทย กรุงเทพ
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กาญจนา แถลงกิจ ผูบันทึกการประชุม
Email : tnca@tncathai.org,nunakitty@gmail.com
www.tncathai.org

ขอสรุปการประชุมในหัวขอหลักทีม่ กี ารพิจารณาหารือรวมกัน มีดังนี้
1.

กิจกรรมรรณรงคดาวกระจายตามจุดตางๆ วันที่ 28 พ.ย. เริม่ ตั้งแตเวลา 13.00 ‐
17.00 น.

1.1 สถานที่ทํากิจกรรมดาวกระจายและเครือขายที่รับผิดชอบหลัก

จุดที่ 1 สถานีรถไฟฟา MBK และทางเดินหนาหอศิลปฯ : เครือขายเยาวชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและเครือขายเพศศึกษา เครือขายความหลากหลายทางเพศ
จุดที่ 2 สถานีหัวลําโพง : SWING
จุดที่ 3 เปลี่ยนไปจัดที่ฟวเจอรพารครังสิต : เครือขายแรงงานขามชาติ/เครือขายศาสนา
หมายเหตุ ให สํานักงาน กพอ.ทําหนังสือขอใชสถานที่
จุดที่ 4 สถานีขนสงหมอชิต : เครือขายผูติดเชื้อ/เครือขายสิทธิมนุษยชน/เครือขายผูหญิง
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ติดเชื้อ
จุดที่ 5 สถานีBTS หมอชิต : เครือขายเด็ก
1

การสนับสนุนจุดละ 50,000 บาท โดยขอใหรวมคาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร และคา
วัสดุอุปกรณทั้งหมด )
•

จะมีแบนเนอรเขียนคํารณรงควันเอดสโลก และสือ่ สําหรับแจกตามจุดดาวกระจาย
ทั้ง 5 จุด(ไดอารี/เสื้อยืด/ปฎิทิน) โดยขอใหตัวแทนจุดดาวกระจายทั้ง 5 จุดนัดหมาย
มารับสื่อ ที่สํานักงานมูลนิธิเขาถึงเอดส ประสานงานขอรับไดที่ พี่ตุย/นองกานต
มูลนิธิเขาถึงเอดส โทร. 02‐3722113 (นองกานต)โทร. 086 ‐ 8476783 ใน
วันที่ 27 พ.ย.เวลาบายสองโมงเปนตนไป
o

จะมีการจัดทําโพลลเพื่อใชสํารวจความคิดเห็นกับประชาชนในจุดรณรงค
ดาวกระจายทั้ง 5 จุด เพื่อนําผลการทําโพลลนําเสนอในชวงกิจกรรมพิธีเปดที่จะ
มีขึ้นในวันที่ 29พ.ย. โดยมีคําถามหลักวา “สิทธิทางเพศ ในขอใดที่ทานคิดวามี
ความสําคัญมากที่สุด 3 ขอ คือ.....” ตามดวยตัวเลือกคําตอบทั้งหมด 6 ขอ ดังนี้
1

เด็ก ควรไดเรียนรูเรื่องเพศ

2

คนเพศเดียวกัน จดทะเบียนสมรสได

3

เพศสัมพันธกอนแตงงานใคร ๆ ก็มีได

4

ผูหญิงยุติการตั้งครรภที่ไมพรอมได

5

งานบริการทางเพศเปนอาชีพ

6

ติดเชื้อเอชไอวีก็ทองได

• ทีมคณะทํางานสวนกลาง จะจัดเตรียมบอรดบอรดสําหรับติด Sticker ใหคะแนน
และเอกสารเพื่อสํารวจกับประชาชนตามจุดดาวกระจาย 5 จุด
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดาวกระจาย ใหตัวแทนจุดดาวกระจาย จุดละ 2 คน มา
ประชุมที่สํานักงาน PATH ในเวลา 18.00น.โดยขอใหทําขอสรุปโพลลจากทั้ง5 จุด
2

2

•
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•

•

หลังจากนี้ ขอใหคณะทํางานจุดดาวกระจายทั้ง 5 จุด สงรายละเอียดกิจกรรม มาที่
tnca@tncathai.org

กิจกรรมรณรงคบริเวณลานหอนาฬิกา สวนจตุจักร ตั้งแต 10.00 น. –20.00 น.
2.1

รูปแบบการจัดนิทรรศการของเครือขาย/ภาคี จํานวน 20 บูธ
•

งบประมาณสนับสนุนเครือขายละ 20,000 บาท โดยขอใหรวมคา
เดินทาง คาที่พัก คาอาหาร และคาวัสดุอุปกรณทั้งหมด

•

เตนท ขนาด 3X3 จํานวน 20 เตนท พรอมปลั๊กไฟให 1 จุด โตะพับ 1
ตัว เกาอี้2‐3 ตัว

•

เตนทขนาด 4X4 จํานวน 4 เตนท ใชเปนเต็นทตั้งจุดบริการอาหารและ
น้ําดื่ม

•

ขอใหแตละเครือขายจัดทําปายแบนเนอรเครือขายของตนเอง (งดใชชื่อ
องคกร) โดยคณะทํางานจะติดปายบอกตําแหนงเตนทของแตละ
เครือขายไว

•

เครือขายตางๆสามารถเขาไปจัดนิทรรศการไดตั้งแตเวลา 10.00น.เปน
ตนไป และเปดใหชมนิทรรศการไดตงั้ แตเวลา 12.00 น.

•

แจงยืนยันการจัดบูฐ จํานวนผุเขารวมแตละเครือขาย (เพื่อจัดเตรียมน้ําดื่ม
และอาหารเย็นของวันที่ 29 พ.ย.) ไดที่ คุณปุน กพอ. หมายเลข 086‐
3328130

อีเมล tnca@tncathai.org ภายในวันที่ 13 พ.ย.นี้

หมายเหตุ ขอใหแตละเครือขายเปนผูจัดหาที่พักเอง แตหากมีเครือขายที่ตองการขอมูล

3

เรื่องสถานที่พัก ใหแจงมาที่ กพอ.จะเปนฝายชวยจัดหาขอมูลที่พักให
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2.

ภายในวันที่ 16 พ.ย. นี้

3

2.2

เครือขาย/องคภาคีที่แจงความประสงคจัดนิทรรศการในเบื้องตน จํานวน 18
บูธ ดังนี้

1)

เครือขายศาสนา

2)

เครือขายเด็ก

3)

เครือขายเยาวชนดานเอดส

4)

เครือขายผูหญิงติดเชื้อเอชไอวี

5)

เครือขายสิทธิ

6)

เครือขายแรงงานขามชาติ

7)

เครือขายผูสูงอายุ

8)

เครือขายพนักงานบริการ

9)

เครือขายคนทํางานเพื่อพนักงานบริการ

10)

เครือขายเพศศึกษา

11)

เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดสประเทศไทย

12)

เครือขายความหลากหลายทางเพศ

13)

กพอ.

14) UN Family
15) Plan International
16) BATS
17)

เครือขายกีฬา

18)

กรมไปรษณีย จะขอมารวมตั้งจุดบริการไปรษณียพิเศษ ใหคนที่มารวมงาน
รวมกันเขียนขอความรณรงคเนื่องในวันเอดสโลกบนไปรษณียบัตร โดยเสนอ
ใหพิมพขอความรณรงคงานวันเอดสโลกบนไปรษณียบัตรดวย

หมายเหตุ องคกรและภาคีในขอ 14‐18 ไมขอรับงบประมาณสนับสนุน

4

1)

เครือขายที่รอยืนยันคําตอบ และจะแจงกลับมาภายในวันศุกรที่ 13 พ.ย.มีดังนี้
เครือขายชาติพันธ
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2)

เครือขายผูหญิง

3)

เครือขายผูใชยา (จะขอคํายืนยันจากกลุม 12D )

4) USG (US Government) ขอรวมจัดนิทรรศการดวย โดยผูจัดงานขอใหชวย

สนับสนุนงบประมาณ และจะใหคําตอบเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ
กลับมาภายในวันศุกรที่ 13 พ.ย. นี้
3.

เสนอชื่องาน : แลวตามดวยคํารณรงคของงาน ไดขอสรุปรวมกันวา
เทศกาลวันเอดสโลก : สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน : เคารพ เขาใจ

ปลอดภัย เปนสุข
4. กิจกรรมบนเวที เริ่มตนเปดกิจกรรมบนเวทีตั้งแต 12.00น. – 19.30 น.
ลักษณะเวที จะเปนเวทีขนาดใหญ มีหลังคา เครื่องเสียง ไฟ พรอมเกาอี้นั่งหนาเวที
ประมาณ 150 ตัว(อีก 50 ตัวกระจายใหกับเต็นทนิทรรศการ)
(ราง)กําหนดการกิจกรรมบนเวที
12.00 น. – 15.00 น.

กิจกรรมบนเวที โดยเครือขายตางๆ (เครือขายไหนที่ตองการใชชวงเวลา

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

ประชาสัมพันธและแจกเอกสาร ถุงยางอนามัย บริเวณสวนสาธารณะและบริเวณตลาดนัดสวน
จตุจักร แลวเดินกลับมาที่เวที
16.00น. – 17.00น. พิธีเปด
•

นองกานตแจงมาเพิ่มเติมวา จะมีทีมรายการทีวี รวบรวมภาพกิจกรรมและภาพถาย
การแสดงละครของกลุมเราเขาใจ และการแสดงของเอ็มพลัส/กลุมเสาร21

•

เชิญ รมช.มานิตย ทําพิธิเปด
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ที่เปนสีสัน ไฮไลต ของจุดดาวกระจาย และนําเสนอผลโพลลจากวันที่ 28 พ.ย.

5

ผูแทน UNRC และคุณสุภัทรา ประธานกพอ.กลาวรายงานความสําคัญ เปาหมาย

•

ของการจัดงาน (คิดรูปแบบรายละเอียดอีกครั้ง) ประธานโอลิมปค ประเทศไทย
(คุณชัยภักดิ์ ศิริวัฒน)/ประธานTNCA/ประธานTNP+/ประธานอนุฯขับเคลื่อน
(คุณมีชัย)/อ.จอน/คนที่กินยาดีดีไอ(ผูหญิง)/เยาวชนหญิง
เชิญผุมีชื่อเสียงทีเชิญมารวมงาน ขึ้นไปพูดสงเสียงบนเวทีรองแชมปโลกแบต

•

มินตั้น(คุณบุญศักดิ์ พลชนะ) นองสอง บุตรี ผุดผอง นักกีฬาเหรียญเงินโอลิมปก
และ(อาจจะมี)นองนก แชมปวิมเบิลดัน(ถามาจะมาพรอมคุณชัยภักดิ์ ศิริวัฒน) –
คนเหลานี้ พี่สมพงษจะเปนผูติดตอประสานงาน )
เชิญสื่อมวลชนถายภาพกิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ

•

17.00 ‐19.00น. การแสดงบนเวที
•

การแสดงดนตรี 2 คณะจาก วงเพื่อน เครือขายแรงงานขามชาติ และวงดนตรีของ
เยาวชนโครงการกาวยางฯ

•

จะมีรายการเสวนาสั้นๆ หรือเชิญผูแทนเครือขายขึ้นมาพูด/ใหความเห็นเรื่องการ
รณรงคของเครือขายตางๆ การเคลื่อนไหวเรื่องยาดีดีไอ และการพูดถึงธีมรณรงค
สิทธิทางเพศเปฯระยะๆ

19.00‐19.30น. พิธีรําลึกถึงการทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนดานเอดส
•

เชิญกลุมคนที่เคยรวมเคลื่อนไหวตอสูการทํางานเรื่องยาดีดีไอในยุคแรก ขึน้ มา
กลาวบนเวที โดยมีอ.จอน รวมแลกเปลี่ยน

การประสานงาน
พี่สมพงษจะประสานผูแทน UNRC และประสานงานผูมีชื่อเสียงเขามารวมพิธีเปด
โดยให กพอ. ทําหนังสือลงนามโดยประธานกพอ.ชาติ เชิญผูแทนที่ใหการสนับสนุน

6

เขารวมกิจกรรมวันที่ 29 พ.ย.
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•

แจงรายชื่อ speaker ของแตละเครือขายที่จะขึ้นไปรวมเสวนา สงเสียง บนเวที
รายการการแสดง มาที่คุณ จา จารุณี ผูประสานงานเวที โทร.081‐6583757
Email : jarunee@path.org

ภายในวันที่ 16 พ.ย. นี้

ผูรับผิดชอบหลัก
•

ผุประสานงานกิจกรรมบนเวที : จา จารุณี องคการPATH/เครือขายแรงงานขามชาติ

•

ผูกํากับเวที : พี่พรนุช องคการPATH

•

พิธีกรหลัก กิจกรรมบนเวที สลับเปลีย่ นกัน(นองดอย เอ็มพลัส/นองตี๋ SWING

•

พิธีกรพิธีเปด(ไทย/อังกฤษ) : นองเตา เครือขายเยาวชน และพี่ใหม องคการPATH

•

ตอนรับแขกในพิธีเปด :คุณสมพงษ คุณสุภัทรา และสอวพ.

•

เตรียมของที่ระลึกเตรียมไวใหประธานและผูทีมารวมพิธีเปด : พี่จอย และ พี่แปว
TNP+
o

จัดทําเปนถุงผาบรรจุเอกสาร เสื้อยืด ปฎิทิน สมุดไดอารี

o

นอกจากนี้กลุม ACCOR (Hotel management group)ยินดีสนับสนุนของ
ที่ระลึกgift voucher และที่พักโรงแรมในกรุป ใหกับทีมนักแสดง นักกีฬา ที่
เชิญเขามารวมงานดวย

•

ผูประสานงานสถานที่ เวที เตนท เครื่องเสียงบนเวที : พัชชี่ เครือขายพนักงานบริการ

•

ตกแตงเวที : เสนอใหทีมเอ็มพลัส หรือ ทีมฟาสีรุง รับทํา

•

ออกแบบและสั่งทํา back drop เวที : นองกานต แอคเซส

5. ประสานงานรายการโทรทัศน
•

ประสานงานโดย พี่ตุย แอคเซส

ประสานรายการ วาระประเทศไทย ชองไทยพีบีเอส และอีกสองรายการกําลังอยู
ระหวางการติดตอ(ชองรายการของไทยพีบีเอส และรายการขององคการเภสัช)

7

มีรายละเอียด ดังนี้
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6. การผลิตสื่อเผยแพรรณรงค
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6.1

การผลิตเสื้อยืดรณรงค เขียนคําวา สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือสิทธิมนุษยชน
ดานหลังเสื้อ สวนดานหนาเสื้อยืด จะมีคําวา เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข โดย
แยกเขียนเปน 4 คํา บนเสื้อสี่ตัว
6.1.1.1

เพิ่มจํานวนเสื้อยืดจาก 1,500 ตัว เปน 2,000 ตัว (หางบประมาณมา
สมทบเพิ่ม)

6.2

สมุดบันทึกพรอมแพลนเนอร จํานวน 10,000 เลม

6.3

ของที่ระลึก เปนพวงกุญแจ เขียนคําวา เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข จํานวน
2,000 ชิ้น

6.4

แผนพับใหขอมูลจุดบริการ เชน บริการตรวจเลือด ศูนยบริการใหคําปรึกษาเรื่อง
เอดส ฯ จํานวน 10,000 ชุด

6.5

แผนขูด “รูรกั รูปลอดภัย” เพื่อประเมินความเสี่ยง จํานวน 10,000 ชุด

หมายเหตุ แผนพับ และแผนขูดฯ จะกระจายแจกในวันงานอยางละ 5,000 ชุด อีกครึ่งหนึ่ง
จะกระจายใหเครือขายและภาคตางๆ หลังเสร็จงาน
6.6

ใบปลิว(ถายเอกสารA4)ประชาสัมพันธกิจกรรมวันเอดสโลก 28‐29 พ.ย. จํานวน
10,000 แผน

6.7

ปฏิทินป 2553 จํานวน 10,000 เลม

การจัดสรรสือ่ ใหกับเครือขายและคณะทํางาน ประชาชนผูมารวมงาน
1)

เครือขายที่จัดกิจกรรมรณรงคกอนหนางาน(26‐27 พ.ย. )

2)

กิจกรรมในวันงาน 28‐29 พ.ย.
o

กระจายเสื้อยืด ไดอารี ปฏิทิน ผานจุดดาวกระจายทั้ง 5 จุด (รวมแลวไม
เกินหารอยชิ้น)

o

กระจายเสื้อยืดใหกับเครือขายและภาคีที่มารวมจัดนิทรรศการ จุดละ 20
ตัว

8

คณะทํางานกลาง 50 ตัว
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o

8

o

กระจายใหเครือขายในพื้นที่ เชน ขายชุมชนภาคตางๆ เครือขายที่จะทํา
กิจกรรมรณรงคกอนงาน เปนตน

o
3)

กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นงาน
o

7.

สื่อที่เหลือ จะเก็บไวแจกจายเครือขายและหนวยงานในระดับภาคในภายหลัง

การสนับสนุนงบประมาณ
o

หนวยงานที่โอนงบประมาณมาแลว คือ WHO และ UNAIDS

o

ขอการสนับสนุนจากองคการPlan International สมทบกิจกรรมการ
แสดงบนเวที และแบนเนอรสําหรับติดตามจุดดาวกระจาย และบริเวณ
สวนสาธารณะจตุจักร จํานวน 440,000 บาท

o

เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย แจงวา ไมสามารถสมทบ
งบประมาณผลิตสื่อ โปสเตอร ปฏิทนิ และของที่ระลึก จํานวน 150,000
บาท

o ACCOR (Hotel management group)ยินดีสนับสนุนของที่ระลึกgift
voucher และที่พักโรงแรมในกรุป

ใหกับทีมนักแสดง นักกีฬา ที่เชิญเขา

มารวมงาน
o TBCA สนับสนุนถุงยาง 8,000 ชิ้น
o BATS สนับสนุนถุงยาง 10,000ชิ้น(คละไซส) ติดตอคุณเอ สสว.

โดยให

ทําหนังสือขอเปนทางการ

8.

การประสานงานกับสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ
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การวางแผนงานเตรียมประชาสัมพันกอนงาน เพื่อเชิญชวนใหประชาชนทั่วไปมารวม
งาน นอกเหนือจากคนทีมาเที่ยวสวนจตุจักรอยูแลว ขอเสนอมีดังนี้
9

1. การทําจดหมายขอประชาสัมพันธใหกับเครือขายบริษัททีวีบูรพา พี่ใหม อุษาษิณี จะ
ชวยเขียนขาวสั้นประชาสัมพันธ สงใหกพอ.ทําเปนจดหมายออก และขอใหคุณ
สมพงษชวยประสานงานตอไป
2. ขอใหทุกเครือขายและภาคีที่รวมจัดงานชวยประชาสัมพันธรายละเอียดของงาน ตาม
ชองทางของแตละเครือขาย เพื่อใหมีการรับรูกิจกรรมวันงานอยางกวางขวาง และ
เชิญชวนใหคนมารวมงานจํานวนมาก
หมายเหตุ ในกรณีที่มีผูเขารวมที่มาจากแตละขาย ขอใหจัดการเรื่องงบประมาณ
สนับสนุนคาที่พัก และคาเดินทาง กันเอง
3. ใหมีการติดปายประชาสัมพันธงานรอบบริเวณสวนจตุจักรกอนหนาวันงาน
9. คณะทํางานหลัก
o

ประสานงานเครือขายและภาคีในกิจกรรมจัดนิทรรศการ : บุษยา กพอ.
เหนือ

o

รวบรวมรายละเอียดกิจกรรมดาวกระจายทั้ง 5 จุด : หนูนา กพอ./พี่ใหม
PATH

o

คนจัดคิวกิจกรรมเดินรณรงคบริเวณสวนสาธารณะจตุจักร และติดปาย
รณรงคบริเวณรอบสวนจตุจักร : ยังไมมีเสนอชื่อ จะเสนอเครือขายเยาวชน
เครือขายผูติดเชื้อ

o

ติดตอฝายปฐมพยาบาล อาจติดตอรพ.วิภาวดี หรือ สภากาชาดไทย : ปุน
การผลิตสื่อและกระจายสื่อ : นองกานต พี่ตุย แอคเซส

o

ฝายอาหาร : ทีม FAR

o

การประสานสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ : พี่ใหม อุษาษิณี

o

ฝายบันทีกภาพ และวีดีโอตลอดงาน : ทีมแอคเซส

o

งบประมาณ : ปุน กพอ.
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กพอ.
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o
10.
•

ประสานงานภาพรวม : หนูนา/ปุน กพอ.

เรื่องอื่นๆ การนัดหมายคณะทํางานชุดตางๆ
กําหนดการวางผังงานและทดลองระบบเสียง นัดหมายวันที่ 28 พ.ย. (ทีมแอคเซส
และพัช)
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ดูสถานที่สวนจตุจักร นัดกันเสาร- อาทิตยที่จะถึงนี้ (พี่ใหม พัช เตา ปุน)
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