
กิจกรรมรณรงคชวงวันเอดสโลก



25-27 พฤศจิกายน มหกรรมเพศวิถีศึกษาครั้งที่ 2 

21-29 พฤศจิกายน สัปดาหรณรงคสทิธิความหลากหลายทางเพศ

28-29 พฤศจิกายน มหกรรมเอดสโลก2009

1 ธันวาคม รายงานเอดสภาคประชาชน (กพอ.)

10 ธันวาคม เวทีนําเสนอรายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย/นโยบายและรายงาน
การสํารวจการตีตราและเลอืกปฏิบัติ

18 ธันวาคม วันแรงงานขามชาติสากล



Universal Access and Human Rights

ทั่วถึง เทาเทียม คอืสิทธมินุษยชน



17 กรกฎาคม 2552

21 สิงหาคม 2552



กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข

ธนาคารโลก

UN Family (UNAIDS/UNDP/WHO)

กองทุนโลกฯ (GFATM) 

กพอ.

TNP+

วันที่ 18 สงิหาคม และ 8 กันยายน 2552



กรมควบคุมโรค
ทั่วถึง เทาทียม คอืสทิธิมนุษยชน
สภากาชาดไทย
เขาถงึยา เขาถงึสิทธิ พิชิตเอดส
กองทุนโลกฯ
ยืดอกพกถุง / เอดสรูเรว็รักษาได
กพอ.และเครอืขาย
สิทธทิางเพศ สิทธดิานเอดส คอืสทิธิมนุษยชน : 
เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข 



วันเสารที่ 28 พ.ย.

กิจกรรมรณรงคดาวกระจาย 6 จุดในกทม.

วันอาทิตยที่ 29 พ.ย.

กิจกรรมที่สวนจตุจักร ออกบธูนทิรรศการ เวทีสาธารณะ เวท
 

ี
การแสดงวัฒนธรรม กิจกรรมกับคนเดินตลาดจตุจักร การทํา

 สื่อรณรงค(โปสเตอร/ไดอารี่และแพลนเนอร)
 

การทําเสื้อยืด 
ฯลฯ

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1.3.ลานบาท



WHO (421,000 บาท) 
UNAIDS
UNDP
แผนงานสุขภาวะทางเพศ สสส.
(เจรจาเบื้องตน500,000 บาท)
สป.สช.
กพอ. 100,000 บาท FAR 100,000(สื่อ) TNP+ 70,000 
(สื่อ) การสมทบของเครือขายตาง ๆ



UNDP ระดับภูมิภาค จะสนับสนุนการจัดเวทีระดับภาค 4 ภาค ในประเด็น
สิทธิดานเอดส จํานวน 20,000 USD และการจัดทําไดอารี่เรื่องสิทธิ 
จํานวน 9,000 USD
(เงื่อนไขตองใชงบภายในเดือนพฤศจิกายน 2552)



Press Tour พานักขาว(ทีวี/หนังสือพิมพ)ลงพืน้ที่
รูปธรรม เพื่อใหทําสกูป นําเสนอตอสาธารณะ (จะเกิด
กอน 28-29 พย.)
กิจกรรมดาวกระจาย วันที่ 28
กิจกรรมในสวนจตจุกัร วนัที่ 29



ปฎิทินขาว กจิกรรม แจกสื่อ
พาสื่อทีวี และนิตยสาร ลงไปทําสกูปขาว เขียนขาว ใน
พื้นที่

ตารางรายชื่อ speaker หลัก 4 คน ใหสัมภาษณ
Theme เคารพ เขาใจ ปลอดภัย เปนสุข
◦

 
เตรียมประเด็นสัมภาษณ speaker 
◦

 
Dead line สงขอมูลรายละเอยีด สิ้นเดือนกันยายนนี้ 



การคุยการเรื่องเพศในครอบครัวที่ อ.ฝาง
ราชภัฎ ในโครงการกาวยางฯ สอนเรื่องเพศ
ตัวตนและความหลากหลาย ... พนักงานบริการเขียนเลา
เรื่องราวของตัวเอง ทําไมตอง bad girl story
ศอร. ใหบริการกับเพือ่น... ที่ อ.ปาซาง จลําพูน



ตัวแทนศาสนาที่เคยทําพิธีแตงงานใหกับเกย (ชีวิตของพี่เมธี) / เกิด
การตั้งคําถามจากเรื่องนี้... เสนอ  อ.สนั่น



ศูนยเพื่อนนองหญิง...สอนเรื่องเพศ



การคุยเรื่องเพศไดอยางเปดเผย/ คุณครูสนับสนุนการทํางานกิจกรรม
ของเด็ก/ กลุมตะขบปา นองวาสนา



การทํางานดานเอดส ของศูนยเมอรซี่(ตางจากการทํางานกับวัด
พระบาทน้ําพุอยางไร)

Healthy bar กลุมพนักงานบริการ   ของ เอ็มพลัส (ไม
รวมในตารางpress tour)



ขอทั้งแพค...ธีมนี้

กฎหมายขมขืน/ สด.43
การสื่อสารเรื่องความหลากหลายทางเพศในครอบครัว ผานชีวิต การ
พูดคุยกันในครอบครัว ตอเนื่องถึงเรื่องการทํางานตอเพื่อการทําความ
เขาใจในสังคม....เลาผานชีวิต เปนประเด็นในหนึ่งรายการ
ครอบครัวที่มีลูกหลากหลายทางเพศ แมติดเชื้อ ลูกหลากหลายทาง
เพศ



ชุดนิทรรศการ สิทธิทางเพศ สิทธิดานเอดส คือ สิทธิมนุษยชน
ลานกิจกรรม   วนัที่ 25 พ.ย. ชวงบาย (แลกเปลี่ยนพูดคุย+
กิจกรรม)

ขอสรุป

มีชุดนิทรรศการใหความรูงานรณรงคกพอ. เทานั้น 



กิจกรรมดาวกระจาย  วันที่ 28 พ.ย. เริม่ตั้งแต บายโมง ถึง สี่โมงเย็น
หัวลําโพง (swing)
สถานีขนสงหมอชิต (เครือขายผูติดเชื้อ/เครือขายสิทธิ)
สถานีBTSหมอชิต – สยาม (เครือขายความหลากหลายฯ)
MBKทางเชื่อมหนาหอศิลป (เครือขายเยาวชน/เพศศึกษา)
สายใตใหม

ฟวเจอรพารค รังสิต
พัฒนพงษ

อนุสาวรียฯ (เครือขายแรงงานขามชาติ /ผูหญิง+)

หมายเหตุ  เครือขายศาสนา จะหารือกันอาทิตยหนา และรับหนึ่งจุด
(งบประมาณ จดุละ 30,000 บาท)

 
กพอ. ทําจดหมายขอใชสถานที่ 



เปาหมาย นําเสนอธีมรณรงคกลาง และเชื่อมโยงกับวันเอดสโลก
1)ทําโพลล  กําหนดคําถามรวม/คําถามเฉพาะ  เชน 
ความสุขทางเพศของคุณคืออะไร 
เห็นดวยหรือไมที่คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได  
สิทธิทางเพศ คุณนึกถึงอะไร  
ถาในครอบครัวมีคนที่เปนกะเทย เกย ทอมฯ คุณจะคิดอยางไร 
คุณคิดวาตัวเองมีสิทธิในเรื่องเพศ อะไรบาง 
เห็นดวยหรือไมที่จะใหมีก.ม.คุมครองสิทธิทางเพศ 
พอแม ควรสอนเรื่องเพศศึกษาใหลูก(ตั้งแตอนุบาล) หรือไม
เรื่องเพศ ที่พอแมไมกลาคุยกับลูก หรือกลัวลูกจะถาม 
เรื่องเพศ อยูๆ เดวรูเอง 



ทําชอยสคําถาม - คําตอบ 
สิทธิทางเพศที่คิดวาควรใหความสําคญัที่สดุ  คอื
◦

 
เด็ก ควรไดเรียนรูเรี่องเพศ 
◦

 
เพศเดียวกัน จดทะเบียนสมรสได
◦

 
เพศสัมพันธกอนแตงงาน ใครๆก็มีได
◦

 
ผูหญิงยตุิการตั้งครรภที่ไมพรอมได

◦
 

บริการทางเพศ เปนอาชีพ
◦

 
ติดเชื้อเอชไอวี ก็ทองได
◦

 
(เลือกคําประกาศสิทธิทางเพศ  มาเติมคําตอบ)



2)แจกสื่อ(ไดอารี/ปฎิทิน/เสื้อยืด/เอกสารอธิบายธีมงาน ใหคนที่มารวม
 กิจกรรมตามจดุตางๆ

3)ทําแบนเนอรธีมรณรงค  กระจายตามจุดตางๆ
4)มีบอรดเขียนความคิดเห็นของตัวเองตอธีมฯ  และนํามาแสดงในวันที่ 29 
5)มีประเด็นรวม และ ประเด็นคําถาม ของเครือขายฯ (สติ๊กเกอร)

6)เขียนขอความ (ทําอยางไรใหวัยรุนมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย และเปนสุข) 
ถายรูป และทําคลิป (เยาวชน)



กิจกรรมบนเวที  หลังบายโมง ถึง สองทุม
เชิญนายก เปนประธานเปดงาน
รําลึกครบรอบ 10 ป งานตอสูเรื่องการเขาถึงการรักษา 
ประกาศเจตนารมย ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิทางเพศ
ทําสคริปตใหนายกพูดในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทย 
 ใหมีผูแทนกลุมเพศตางๆ ไปพูดเรื่องสิทธิทางเพศของตัวเอง รวมกับ
นายกฯ  เชน เยาวชน  ผูหญิง เกยฯ 
เสนอใหมีเวทีสนทนา ผูหญิงกลุมตางๆ ที่ตัดสินใจวาจะมีวิถีชีวิตแบบ
ตางๆ  ทั้งที่เปนหญิงตามเพศ อยากเปนหญิง หญิงที่เลือกใชเพศเปน
อาชีพ  หญิงนอกกรอบ 4 คน
ดนตรี 



นิทรรศการ  บูธ  ตั้งแต 10 โมงเปนตนไป

จองเตน็ทนิทรรศการ   เครือขายเยาวชน ผุหญิง+ เครือขายแรงงาน
ขามชาติ พนกังานบริการ เด็ก  ความหลากหลายทางเพศ เครือขาย
คนทํางานเพือ่พนักงานบริการ เครือขายศาสนา เครือขายชมุชน 4 
ภาค เครือขายกีฬา เครือขายยูเอ็นฯ  เครือขายสิทธิ เครือขาย
เพศศกึษา เครือขายผูตดิเชือ้

(เช็คขายที่เหลือที่ไมไดมา)

งบประมาณเบื้องตน 20,000 บาท (ทํากิจกรรม /สนับสนุนคาเดินทาง/

ที่พกั)



เครื่องเสียง สถานที่ เตนท  - เอม็พาวเวอร 
ดนตรี   จา และ พมาแบนด  



กิจกรรมดาวกระจาย เริ่มตั้งแต 14.00 -17.00 น.
นัดสรุปงานหกโมงเย็น และทานอาหารเย็น  ใหม/PATH ประสานเรื่อง
สถานที่

จัดหาทีมถายภาพตลอดงาน และทําสื่อตรงกลาง แอคเซส/PATH 
การประชุมเตรียมงานของคณะทํางาน พี่ตุย ประสานงานหลัก 
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