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Thumb Stopping และกรณีศกึษาอกี 15 กรณี
วา่ดว้ยการสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัเอชไอว ี

ขอ้มูลเชงิลกึจากผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX เพือ่เพิม่จาํนวนผูเ้ขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอว ีเพือ่เพิม่การ
ป้องกนั การดูแล และการชว่ยเหลอืกลุม่เกยท์ีอ่ายุนอ้ยในกรงุเทพฯ จาการต์า มะนิลา และไซง่่อน 
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รายการอกัษรย่อและอภธิานศพัท ์
 
AIDS    โรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) 
CBO    องคก์รชมุชน (Community-Based Organization) 
EJAF   Elton John AIDS Foundation 
HIV    เช ือ้ไวรสัทีก่อ่ใหเ้กดิโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง (Human Immunodeficiency Virus) 
LGBT เลสเบีย้น เกย ์ไบเซก็ชวล และคนขา้มเพศ (Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender) 
LINKAGES LINKAGES ย่อมาจาก Linkages across the Continuum of HIV Services for 

Key Populations Affected by HIV ซึง่ FHI 360 เป็นผูด้ําเนินโครงการเกีย่วกบั
เช ือ้เอชไอวแีละเอดสท์ัง้การป้องกนั การดูแล และการรกัษา พรอ้มทัง้ใหค้วามชว่ยเหลอื
ทางเทคนิคแกร่ฐับาลไทยและองคก์รชมุชนในพืน้ทีเ่พือ่เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บั
บรกิารต่างๆ สําหรบัผูท้ีใ่ชช้วีติรว่มกบัเช ือ้เอชไอวแีละผูท้ีม่คีวามเสีย่งตดิเช ือ้ไวรสั
ดงักล่าวมากทีสุ่ด  

MSM  MSM หมายถงึกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย (Men who have sex with men) 
ไม่วา่ชายผูน้ั้นจะมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิหรอืไม่ก็ตามหรอืบ่งบอกอตัลกัษณท์ัง้ทาง
ส่วนตวัหรอืทางสงัคมว่าเป็นเกยห์รอืไบเซก็ชวลหรอืไม่ก็ตาม แนวความคดินีเ้ป็น
ประโยชนเ์น่ืองจากจะรวมถงึผูช้ายทีร่ะบุว่าตนเองเป็นคนรกัตา่งเพศแต่มเีพศสมัพนัธก์บั
ผูช้ายดว้ย 

YMSM กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ย (Young MSM) 
NGO    องคก์ารนอกภาครฐั (Non-Governmental Organisation) 
outreach การลงพืน้ทีเ่ป็นคําทีม่คีวามหมายกวา้งโดยครอบคลุมถงึขอ้มูล การศกึษา และ/หรอื

การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอชไอวทีัง้การตรวจ การป้องกนั การรกัษา และการดูแล 
PEPFAR  United States President's Emergency Plan for AIDS Relief 
PEP PEP ย่อมาจาก post-exposure prophylaxis คําว่า “prophylaxis” หมายถงึการ

คุม้ครองหรอืการป้องกนัจากการตดิเช ือ้หรอืโรค การใชย้า PEP หมายถงึการใชย้า
ตา้นไวรสัหลงัจากทีอ่าจสมัผสักบัเช ือ้เอชไอวเีพือ่ป้องกนัการตดิเช ือ้ 

PrEP PrEP ย่อมาจาก pre-exposure prophylaxis คําว่า “prophylaxis” หมายถงึการ
คุม้ครองหรอืการป้องกนัจากการตดิเช ือ้หรอืโรค การใชย้า PrEP หมายถงึผูท้ีม่ผีล
ตรวจเอชไอวเีป็นลบ แต่ใชย้าตา้นไวรสัเพือ่ป้องกนัตนเองจากการตดิเช ือ้เอชไอว ี

คลนิิกนอกสถานที ่ คลนิิกนอกสถานที ่(Pop-up Clinic) หมายถงึการจดัหาบรกิารตรวจหาเชือ้เอชไอวซี ึง่
จดัทําขึน้นอกโรงพยาบาล/คลนิิกตามปกต ิตวัอย่างเชน่ อาจจดัตัง้คลนิิกนอกสถานที่

ในเต็นทห์รอืลานจอดรถดา้นนอกบารเ์กยเ์พือ่ใหบ้รกิารตรวจหาเชือ้เอชไอวแีกผู่ท้ีม่า
เทีย่วบาร ์

UNAIDS  โครงการโรคเอดสแ์ห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Joint Programme on 
HIV/AIDS) 

USAID องคก์รเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศแห่งสหรฐัอเมรกิา (United States Agency 
for International Development) 
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1. เร ือ่งราวเกีย่วกบัโครงการ testXXX จนถงึปัจจุบนั 
 
ขอ้มูลในส่วนนีจ้ะเป็นภาพรวมของแคมเปญจนถงึปัจจบุนั รวมถงึเป็นการสรปุขอ้มูลเชงิลกึทีไ่ดร้บัมา กระบวนวธิใีน
การเขยีนรายงานฉบบันี ้และเป็นการแนะนํา Country Implementing Partners 
 

1.1 บทนํา 
 
หลายประเทศในทวปีเอเชยีมสีถติผูิต้ดิเช ือ้เอชไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายในจาํนวนสูงจนน่าวติก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีเ่มอืงใหญ่ๆ เชน่ กรงุเทพฯ จาการต์า มะนิลา และไซง่อ่น โดยมรีายงานว่าในเมอืงเหล่านี้

มอีตัราความชกุของผูต้ดิเช ือ้เอชไอวรีะหว่าง 15–31% และอตัราการเขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวใีนกลุม่ชายที่

มเีพศสมัพนัธก์บัชายอายุระหวา่ง 18–29 ปีมอีตัรานอ้ยกว่า 50% สําหรบัพืน้ทีท่ีม่ขีอ้มูล 
 
ในระหว่างนี ้ปรมิาณการบรโิภคสือ่และเทคโนโลยใีนภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ๆ มี
อตัราพุ่งสูงขึน้อย่างรวดเรว็ กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยมกัใชเ้ว็บไซตเ์ครอืขา่ยเกีย่วกบัเร ือ่งทาง
เพศออนไลนแ์ละแอพหาคู่ทางมอืถอืเพือ่หาคู่นอนอยู่เป็นประจาํ ซึง่ลกัษณะเชน่นีช้ว่ยใหผู้ร้ณรงคม์โีอกาสใหม่ๆ ใน
การเขา้ถงึและมสี่วนรว่มกบัประชากรในกลุ่มนีอ้ย่างทีไ่ม่เคยมมีากอ่น 
 
มูลนิธแิอ็พคอมไดจ้ดัทําโครงการ testXXX ขึน้เพือ่รบัมอืกบัเหตุวกิฤตนีแ้ละเป็นการเปิดโอกาสในการใหบ้รกิาร
เกีย่วกบัเอชไอวแีกก่ลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยในภมูภิาคนี ้testXXX ชว่ยเสรมิกาํลงัใหก้บัคลนิิก
ชมุชนทีม่อียู่ใหส้ามารถเขา้ถงึและรบัสมคัรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยในวงกวา้ง
ยิง่ขึน้ โดยอาศยัพลงัของเทคโนโลยกีารสือ่สารอนัลํา้สมยัและความสรา้งสรรคท์ีส่อดคลอ้งกบัความรู ้ทศันคต ิและ
พฤตกิรรมของกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ย 
 
เมือ่ปี 2557 ไดม้กีารจดัทําโครงการ testBKK ขึน้เป็นแคมเปญนํารอ่งของโครงการ testXXX ในกรงุเทพฯ ในปี 
2558 โดยมูลนิธแิอ็พคอมไดร้บัมอบเงนิทุนจากมูลนิธ ิElton John AIDS Foundation (EJAF) เพือ่ดําเนิน
โครงการ testBKK ต่อไปและเร ิม่ดําเนินโครงการปีแรกในเมอืงจาการต์า (testJKT) มะนิลา (testMNL) และ
ไซง่อ่น (testSGN) 1 
 
รายงานตอ่ไปนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถงึการใชก้ลยุทธใ์หม่ๆ ในแคมเปญ testXXX เพือ่เพิม่จาํนวนผูเ้ขา้รบัการตรวจหา
เชือ้เอชไอวทีัว่ภมูภิาคนี ้โดยครอบคลมุในหลากหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งการมสี่วนรว่มและการจดัทํา
แพลตฟอรม์สําหรบัจองทางออนไลนไ์ปจนถงึการจดัทําคอนเทนตเ์ป็นวดิโีอและจดักจิกรรมประชาสมัพนัธต์า่งๆ 
ตามงานปารต์ี ้สิง่สําคญัคอื กลยุทธเ์หล่านีส้ามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายทีก่อ่นหนา้นีไ้ม่เคยเขา้ถงึมากอ่น 
 
รายงานฉบบันีไ้ม่ไดม้วีตัถุประสงคท์ีจ่ะประเมนิประสทิธภิาพของแคมเปญ testXXX ทว่ามเีป้าหมายในการบนัทกึ
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญัทีผู่ร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX ในกรงุเทพฯ จาการต์า มะนิลา และไซง่อ่นไดม้าจากการ
ดําเนินแคมเปญในเมอืงของตนเองและหยบิยกขึน้มากลา่วถงึในงาน testXXX Regional Dialogue ซึง่จดัขึน้ ณ 
กรงุเทพฯ ระหว่างวนัที ่23–25 พฤษภาคม 2561 

                                                      
 
1 สามารถเขา้ชมเว็บไซตข์องแคมเปญ testBKK, testMNL, testJKT และ testSGN ไดท้ี ่http://testBKK.org, 
http://testMNL.org, http://testJKT.org และ http://testSGN.org ตามลําดับ 
 

http://testbkk.org/
http://testmnl.org/
http://testjkt.org/
http://testsgn.org/
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ขอ้มูลเชงิลกึเหล่านีช้ว่ยใหเ้ล็งเห็นว่ากลยุทธใ์ดทีใ่ชไ้ดผ้ลดใีนการเขา้ถงึและรบัสมคัรกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีอ่ายุยงันอ้ยเพือ่เขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวเีพือ่การป้องกนั การรกัษา และการดูแล และพจิารณาว่าจะ
สามารถนํากจิกรรมใดไปทดลองปฏบิตัใินเมอืงอืน่ๆ ได ้โดยรายงานนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลสําหรบั
ทัง้ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX และผูร้ณรงคบ์รกิารดา้นเอชไอวอีืน่ๆ ในภมูภิาคนี ้
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1.2 สรุปขอ้มูลเชงิลกึ: บทเรยีนทีไ่ดจ้ากการดาํเนินโครงการ testXXX ในกรุงเทพฯ 
จาการต์า มะนิลา และไซง่่อน 
 
ขอ้มูลเชงิลกึ 17 หวัขอ้นีด้งึมาจากกรณีศกึษาซึง่จะลงรายละเอยีดเพิม่เตมิในรายงานฉบบันีด้งัตอ่ไปนี ้
 
ก. เสน้ทางการมสีว่นรว่ม (จากโลกออนไลนสู์โ่ลกแหง่ความจรงิ) และการบูรณาการ 
 

1. การบูรณาการ (Integration): ผูร้ณรงคค์วรตระหนักถงึเทคโนโลยแีพลตฟอรม์ต่างๆ ทีช่ว่ยส่งเสรมิ
เสน้ทางทีผู่ใ้ชเ้ปลีย่นจากการมสี่วนรว่มไปเป็นการลงมอืปฏบิตั ิจากน้ันจงึบูรณาการระบบและเทคโนโลยี
เขา้ดว้ยกนัเพือ่ใชใ้นการตดิตามเสน้ทางทีผู่เ้ขา้รว่มตดัสนิใจใชใ้นการจอง/เขา้รบัการตรวจว่าเป็นเมือ่ไหร่
และอย่างไร (โปรดดูขอ้ 2.1.1) 

 
2. เสน้ทางการมสีว่นรว่ม (Engagement Journey): ผูร้ณรงคค์วรเขา้ใจวา่เหตุใดกลุม่เป้าหมายจงึ

ไม่ดาํเนินการจนถงึจดุหมายปลายทางตามทีค่าดหวงั (น่ันคอืการเขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอว)ี และใช ้
ขอ้มูลเชงิลกึเหล่านีเ้พือ่สรา้งเสน้ทางการมสี่วนรว่มทีเ่หน่ียวแน่น (โปรดดูขอ้ 2.1.2) 

 
3. เพือ่นคูหู่ (Buddies): ผูร้ณรงคต์อ้งจดัหาเพือ่นทีค่อยใหก้าํลงัใจสาํหรบัคนทีรู่ส้กึลงัเล กลวั หรอืรูส้กึ

ประหม่าทีจ่ะเขา้รบัการตรวจ (โปรดดูขอ้ 2.1.3) 
 
 
ข. การมสีว่นรว่มในโลกดจิทิลัและสือ่สงัคมออนไลน ์

 
4. คอนเทนตท์ีเ่กีย่วกบัไลฟ์สไตล ์(Lifestyle Content): ขอ้มูลสุขภาพเชงิสถติแิละตรงไปตรงมาไม่

สามารถกระตุน้ใหทุ้กคนในกลุม่เป้าหมายเกดิความสนใจได ้ในทางกลบักนั ผูร้ณรงคอ์าจพจิารณาสรา้ง
คอนเทนตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องเกยข์ึน้มาเพือ่เขา้ถงึและสรา้งการมสี่วนรว่มในกลุ่มเป้าหมายโดย
เป็นวธิหีน่ึงในการพากลุ่มเป้าหมายไปยงัเว็บไซตแ์หล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพ (โปรดดูขอ้ 2.2.1) 
 

5. การเขยีนคาํโฆษณาใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมาย (Target Copywriting): ประชากรกลุม่ชายที่

มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยประกอบไปดว้ยกลุ่มย่อยทีม่คีวามหลากหลายซึง่มลีกัษณะนิสยัและไลฟ์
สไตลท์ีแ่ตกต่างกนัไป ผูร้ณรงคค์วรเขยีนคําโฆษณาทางออนไลนใ์หม้คีวามหลากหลายเพือ่ทีแ่ต่ละ
โฆษณาจะไดส้ามารถเชือ่มโยงสมัพนัธก์บักลุม่เป้าหมายทีม่ลีกัษณะนิสยัทีแ่ตกต่างกนัได ้(โปรดดูขอ้ 
2.2.2) 

 
6. การใชจ้ดุเชือ่มตอ่ทางออนไลนท์ีห่ลากหลาย (Diversification of Online Touchpoints): 

ผูร้ณรงคค์วรทดลองใชแ้พลตฟอรม์ออนไลนใ์นการโฆษณาหลายๆ แพลตฟอรม์เพือ่พจิารณาว่า
แพลตฟอรม์ใดมจีาํนวนผูเ้ขา้ชมสงูทีสุ่ด สรา้งการตระหนักรูไ้ดม้ากทีสุ่ด และมยีอดการจองสงูทีสุ่ด (โปรด
ดูขอ้ 2.2.3) 
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ค. วดิโีอทีใ่ชใ้นแคมเปญ 
 

7. การสรา้งชมุชน (Community Building): ผูร้ณรงคค์วรเขา้ใจถงึพลงัและความนิยมของโครงการ
ทีใ่ชว้ดิโีอเป็นหลกัแต่ละโครงการเพือ่ทีจ่ะไดก้าํหนดขนาดและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัชมุชนออนไลน์
ของตนเองในอนาคต (โปรดดขูอ้ 2.3.1) 
 

8. Thumb Stopping: ผูร้ณรงคค์วรคน้หาวธิทีีจ่ะทําใหค้อนเทนตใ์นวดิโีอ 2-3 วนิาทแีรกเป็นทีด่งึดูด
ความสนใจ การจดัทําคอนเทนตใ์นวดิโีอใหเ้หมาะกบัคนในประเทศ ทําใหส้นุก และอาจจะทะเลน้นิดๆ จะ
ชว่ยเชญิชวนใหก้ลุม่เป้าหมายดูต่อไปได ้(โปรดดูขอ้ 2.3.2) 
 

9. YouTube Card and Endscreen: ผูร้ณรงคส์ามารถจดัทําวดิโีอใน YouTube ของตนเองใหม้ี
ปฏสิมัพนัธก์บัผูช้มโดยตรงได ้รวมถงึการใส่ฟีเจอร ์Call to Action ไวใ้นวดิโีอเพยีงแค่คลกิเดยีวโดย
การฝังฟีเจอร ์Card และ Endscreen ที ่YouTube จดัทําไวใ้ห ้(โปรดดขูอ้ 2.3.3) 
 

10. Watch Time Report: ผูร้ณรงคท์ีจ่ดัทําวดิโีอซรีสีค์วรใส่ใจขอ้มูลว่าผูช้มดูคอนเทนตน้ั์นเป็นเวลานาน
เท่าใดเพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจว่าจรงิๆ แลว้ผูช้มดคูอนเทนตใ์ด (เมือ่เทยีบกบัวดิโีอทีผู่ช้มคลกิเขา้มาแลว้ก็ออกไป) 
(โปรดดูขอ้ 2.3.4) 
 
 
 

ง. กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์
 

11. การลงพืน้ทีต่ามงานปารต์ี ้(Party Outreach): การไปเชญิชวนใหก้ลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทีอ่ายุยงันอ้ยตามบารห์รอืปารต์ีเ้กยใ์หไ้ปเขา้รบัการตรวจน้ัน เป็นเร ือ่งทีเ่ป็นไปได ้แต่ผูร้ณรงคต์อ้งทําให ้
เป็นเร ือ่งสนุกและกระจายไปตามสถานทีต่่างๆ เพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ (โปรดดูขอ้ 2.4.1) 

 
12. การลงพืน้ทีต่ามมหาวทิยาลยั (University Outreach): การรว่มเป็นพนัธมติรกบัมหาวทิยาลยั

ต่างๆ เป็นวธิอีนัทรงประสทิธภิาพวธิหีน่ึงในการเขา้ถงึกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ย โดย
สามารถเขา้ถงึไดใ้นหลากหลายระดบั ไม่ว่าจะเขา้ถงึผ่านทางฝ่ายธรุการของมหาวทิยาลยั ผ่านทางชมรม
นักศกึษา หรอืผ่านทางคณะต่างๆ ทีมุ่่งเนน้ดา้นสุขภาพและการพฒันา (โปรดดูขอ้ 2.4.2) 

 
13. การเรยีกความสนใจจากสือ่ (Media Outreach): ใครๆ ก็อยากอ่านเร ือ่งของคนอืน่ ผูร้ณรงคค์วรใช ้

เร ือ่งราวทีน่่าสนใจของอาสาสมคัรหรอืผูท้ีไ่ดร้บัประโยชนเ์พือ่ใหก้จิกรรมของตนเองไดร้บัความสนใจจากสือ่ 
(โปรดดูขอ้ 2.4.3) 
 

 
 
จ. การรว่มเป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธ ์
 

14. การรว่มเป็นพนัธมติรกบัประชาสงัคม (Civil Society Partnerships): ในเมอืงตา่งๆ ทีก่ลุม่
บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศประสบพบเจอกบัการถูกมุ่งรา้ยและถูกสงัคมตราหนา้อย่างรนุแรง ผู ้
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รณรงคค์วรประสานความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยผูต้อ่สูเ้พือ่สทิธมินุษยชนเพือ่ใหม้ั่นใจว่าแคมเปญนีจ้ะอยู่รอด 
เพือ่คุม้ครองผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน ์และเพือ่คุม้ครองโครงการ testXXX ในภาพรวม (โปรดดูขอ้ 2.5.1) 

 
15. ครเีอทฟีทีเ่ป็นกลุ่มบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBT Creatives): ผูร้ณรงคค์วร

ดําเนินงานรว่มกบัเอเจนซีท่ีทํ่างานดา้นครเีอทฟีทีม่คีวามชาํนาญซึง่เป็นส่วนหน่ึงของชมุชนผูม้คีวาม
หลากหลายทางเพศในเมอืงของตนเองอยู่แลว้ เน่ืองจากจะมคีวามเขา้ใจถงึปัญหาและวฒันธรรมในพืน้ที่

มากกว่า และสามารถอาศยัผูต้ดิต่อทีเ่ป็นประโยชนช์ว่ยในการกระจายแคมเปญในวงกวา้งยิง่ขึน้ (โปรดดู
ขอ้ 2.5.2) 

 
16. ผูท้รงอทิธพิลทางสงัคม (Social Influencers): ผูร้ณรงคค์วรคน้หาผูท้รงอทิธพิลทีส่่วนตวัมคีวาม

เชือ่มโยงสมัพนัธก์บัปัญหานีอ้ยู่แลว้เพือ่ทีจ่ะไดม้คีวามเชือ่มโยงสมัพนัธก์บักลุม่เป้าหมายอย่างแทจ้รงิ 
จากน้ันจงึเสรมิศกัยภาพของผูท้รงอทิธพิลเหลา่น้ันเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการตระหนักรู ้การมสีว่นรว่ม และ
การลงมอืปฏบิตั ิ(โปรดดูขอ้ 2.5.3) 
 
 
 

ฉ. การเตบิโตของโครงการ testXXX 
 

17. การปรบัใหเ้ขา้กบัพืน้ที ่(Local Adapation): ลกัษณะและความรูส้กึทีม่ตี่อโครงการ testXXX มี
ความสําคญัตอ่ความสําเรจ็ แตก่ารเวน้ระยะห่างเพือ่ใหป้รบัตวัเขา้กบัพืน้ทีก็่เป็นสิง่จาํเป็นอย่างยิง่เพือ่ให ้
สามารถดําเนินแคมเปญในสงัคมอนุรกัษนิ์ยมและปิดกัน้ได ้(โปรดดูขอ้ 3.1.1) 

 
18. การเล่าสูก่นัฟังถงึความสาํเรจ็ (Sharing Successes): ผูร้ณรงคส์ามารถเสรมิความแข็งแกรง่ของ

กจิกรรมในเมอืงตา่งๆ ไดโ้ดยเล่าสูก่นัฟังถงึปัจจยัทีทํ่าใหเ้กดิการมสีว่นรว่มสาํเรจ็ (โปรดดูขอ้ 3.1.2) 
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1.3 วธิทีีเ่ราจดัทํารายงานฉบบันี ้
 
รายงานฉบบันีจ้ดัทําขึน้โดยอาศยับทเรยีนต่างๆ ทีเ่ล่าสู่กนัฟังในงาน testXXX Regional Dialogue ซึง่จดัขึน้
ระหว่างวนัที ่23–25 พฤษภาคม 2561 ณ กรงุเทพฯ และมผูีร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX 8 ท่านจากกรงุเทพฯ 
จาการต์า มะนิลา และไซง่อ่นเขา้รว่มงานดว้ย 
 
เนือ้หาและกาํหนดการของงานสมัมนาคร ัง้นีเ้ป็นการเจาะลกึประเด็นทีส่ําคญั 5 ประการ ไดแ้ก ่เสน้ทางการมสี่วน
รว่มและการบูรณาการ การจดัทําคอนเทนตว์ดิโีอทีม่คีวามสรา้งสรรค ์การมสีว่นรว่มในโลกดจิทิลัและสือ่สงัคม
ออนไลน ์กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์และการรว่มเป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธ ์หลงัจากงานสมัมนา กลุม่ผูเ้ขา้รว่มนีไ้ดร้บั
การปรกึษาหารอืทางอเีมลเกีย่วกบัโอกาสทีจ่ะดําเนินงานเป็นทมีงานประจาํภมูภิาคนี ้
 
นอกจากน้ัน ยงัมกีารรวบรวมแหล่งขอ้มูลทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณเพือ่เสรมิความแข็งแกรง่ของขอ้มูลเชงิลกึที่

ตแีผ่ในรายงานฉบบันีอ้กีดว้ย ซึง่รวมถงึการตรวจสอบรายงานความคบืหนา้ประจาํไตรมาสและการศกึษาผลกระทบ
จากแตล่ะแคมเปญในโครงการ testXXX และไดม้กีารปรกึษาหรอืสมัภาษณก์ลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีหลกัทีไ่ดร้บัเลอืก 
เชน่ เอเจนซีท่ีทํ่างานดา้นการสรา้งแบรนด ์ผูผ้ลติคอนเทนตด์จิทิลั และผูท้รงอทิธพิลทางสงัคม อกีทัง้ยงัมกีาร
วเิคราะหข์อ้มูลจากเว็บไซตแ์ละเพจ Facebook ของแต่ละแคมเปญโดยอาศยั Google Analytics และ 
Facebook Insights อกีดว้ย 
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1.4 สรุปภาพรวมของเมอืงตา่งๆ 
 
โครงการ testXXX ดําเนินงานโดยอาศยัเงนิทุนจากมูลนิธ ิEJAF ในเมอืงหลวง 4 แห่งในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ไดแ้ก ่กรงุเทพฯ (ประเทศไทย) จาการต์า (ประเทศอนิโดนีเซยี) มะนิลา (ประเทศฟิลปิปินส)์ และไซง่่อน 
(ประเทศเวยีดนาม) ซึง่เมอืงเหล่านีเ้ป็นพืน้ทีท่างภมูศิาสตรท์ีไ่ดร้บัความสนใจจาก  MSM and TG Multi-City 
HIV Initiative ซึง่เป็นการรวมพลงักนัระหว่างพนัธมติรของ United Nations, United States Agency for 
International Development (USAID) และหน่วยงานความรว่มมอืต่างๆ รวมถงึโครงการเกีย่วกบัโรคเอดส ์
ระดบัประเทศ รฐับาล และองคก์รเกีย่วกบัชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายและกลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ
ในทวปีเอเชยีเพือ่ยกระดบัการรบัมอืกบัเช ือ้เอชไอวอีย่างมปีระสทิธภิาพและอย่างครอบคลุมโดยเนน้ในเร ือ่งของสทิธิ ์

เป็นหลกัสําหรบักลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายและกลุม่คนขา้มเพศ ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกพบว่ามกีารเพิม่ขึน้
ของผูต้ดิเช ือ้เอชไอวรีายใหม่ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายจาก 7% ในกลุม่ประชากรหลกัเมือ่รวมทุกกรณีใน
ปี 2543 เป็น 26% ในปี 2559 
 
เป้าหมายของแคมเปญ testXXX คอืเพือ่เขา้ถงึและรบัสมคัรกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยใหเ้ขา้รบั
การตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธใ์นคลนิิกทีเ่ป็นพนัธมติร และในกรณีทีพ่บการตดิเช ือ้ ก็จะ
ดําเนินการเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มลงทะเบยีนเขา้รบัการรกัษาทีท่างคลนิิกจดัหาให ้โปรดอ่านสรปุภาพรวมของเมอืงต่างๆ 
ดา้นล่างนีเ้พือ่ทําความเขา้ใจถงึภาพรวมของแต่ละแคมเปญในโครงการ testXXX 
 
มูลนิธแิอ็พคอมไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นพนัธมติรรว่มกบั Country Implementing Partners ทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่
ดําเนินงานอยู่ในเมอืงจาการต์า้ มะนิลา และไซง่อ่นเพือ่ดําเนินโครงการ testXXX ยกเวน้โครงการ testBKK ซึง่
มูลนิธแิอ็พคอมเป็นผูด้ําเนินงานโดยตรง มูลนิธแิอ็พคอมพบวา่โมเดลนีม้ขีอ้ดหีลายประการ โดยชว่ยใหแ้คมเปญ
ไดเ้ขา้ถงึการรว่มเป็นพนัธมติรซึง่หากใชว้ธิอีืน่ ก็คงทําไดย้าก และองคก์รเหล่านีม้โีครงสรา้งอาสาสมคัรอยู่แลว้ซึง่
ชว่ยใหก้ารเปิดตวักจิกรรมแคมเปญต่างๆ มคีวามแข็งแกรง่ยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นพนัธมติรกบัองคก์รชมุชนในพืน้ที่

และในเมอืงน้ันๆ อยู่แลว้ 
 
แต่ละแคมเปญในโครงการ testXXX ไดร้บัอนุญาตใหส้รา้งพนัธมติรรว่มกบัคลนิิกจาํนวนหน่ึงทีใ่หบ้รกิารดา้น
สุขภาพทางเพศแกก่ลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย รวมถงึการตรวจหาและการรกัษาการตดิเช ือ้เอชไอวแีละ
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์คลนิิกทีไ่ดร้บัเลอืกเหล่านีส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการทีล่ะเอยีดอ่อนของกลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายได ้รวมถงึในเร ือ่งของการไม่วพิากษว์จิารณ ์การไม่เปิดเผยชือ่ และการใหบ้รกิารอย่างเป็น
ความลบั กล่าวโดยสรปุคอื เป้าหมายของผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX คอืเขา้ถงึและรบัสมคัรกลุ่มชายทีม่ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยใหเ้ขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธใ์นคลนิิกทีเ่ป็น
พนัธมติร 
  

https://apcom.org/2011/04/24/msm-and-transgender-populations-multi-city-initiative/
https://apcom.org/2011/04/24/msm-and-transgender-populations-multi-city-initiative/
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 กรุงเทพฯ จาการต์า มะนิลา ไซง่่อน 

สรุปการแพร ่
ระบาด 

1 ใน 4 ของกลุม่ชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายเป็นผูใ้ชช้วีติ
รว่มกบัเช ือ้เอชไอว ี

เกอืบ 2 ใน 10 
ของกลุ่มชายทีม่ี
เพศสมัพนัธก์บั

ชายเป็นผูใ้ชช้วีติ
รว่มกบัเช ือ้เอชไอว ี

ในทุกวนั เกอืบ 
90% ของผูท้ีไ่ดร้บั
วนิิจฉัยว่าเป็นผูต้ดิ

เช ือ้เอชไอวรีาย
ใหม่เป็นกลุ่มชายที่

มเีพศสมัพนัธก์บั
ชาย 

1 ใน 10 ของกลุ่ม
ชายทีม่เีพศสมัพนัธ ์
กบัชายในไซง่อ่น

เป็นผูใ้ชช้วีติ
รว่มกบัเช ือ้เอชไอว ี

Country 
Implementing 

Partner 

มูลนิธแิอ็พคอม 
 

GWL-INA 
 

Love Yourself 
 

Centre for 
Applied 

Research for 
Men and 

Community 
Health 

(CARMAH) 
ระยะเวลา

ดาํเนินโครงการ 
พฤศจกิายน 2558 ถงึ

ปัจจบุนั 
เมษายน 2560 ถงึ

มนีาคม 2561 
พฤศจกิายน 2559 
ถงึตลุาคม 2560 

พฤษภาคม 2559 
ถงึเมษายน 2560 

จาํนวนคลนิิกท ี่

เป็นพนัธมติร 
5 7 8 10 
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2. บทเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX 
 
ขอ้มูลในส่วนนีจ้ะกล่าวถงึประเด็นเด่นจากผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX โดยแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ย่อย ไดแ้ก ่1. 
เสน้ทางการมสี่วนรว่มและการบูรณาการ 2. การมสีว่นรว่มในโลกดจิทิลัและสือ่สงัคมออนไลน ์3. การจดัทําคอน
เทนตว์ดิโีอ 4. กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์และ 5. การรว่มเป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธ ์
 

2.1 เสน้ทางการมส่ีวนรว่ม (จากโลกออนไลนสู่์โลกแห่งความจรงิ) และการบูรณาการ 
 
ผูไ้ดป้ระโยชนแ์ละกลุม่เป้าหมายมปีฏสิมัพนัธก์บัแคมเปญ testXXX ในหลากหลายวธิตีามชว่งเวลา โดยประเภท
และระดบัของการมปีฏสิมัพนัธน้ั์นขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ซึง่รวมถงึความสนใจในปัญหานีแ้ละความคุน้เคยกบั
แคมเปญ กลุม่เป้าหมายอาจคลกิโฆษณาบน Facebook, เขา้ชมเว็บไซตข์อง testXXX, ทําการจองทางออนไลน์
เพือ่เขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอว ีและเขา้รบัการตรวจทีค่ลนิิกนอกสถานทีซ่ ึง่จดัขึน้ในกจิกรรมประชาสมัพนัธ ์
แต่ละพฤตกิรรมทีส่งัเกตไดเ้หลา่นีแ้สดงถงึระดบัการมสี่วนรว่มกบัแคมเปญทีก่ระจายไปตามชอ่งทางสือ่สารต่างๆ ใน
ระดบัทีแ่ตกต่างกนั (ทัง้ในระดบัสูงหรอืระดบัตํ่า) เสน้ทางการมสี่วนรว่มทีก่ลา่วถงึในทีนี่ก็้คอืขอ้มูลสรปุการมี
ปฏสิมัพนัธโ์ดยรวมเหลา่นี ้โดยการ 
บูรณาการระหว่างองคป์ระกอบการมสีว่นรว่มเหล่านีเ้ขา้ดว้ยกนันับวา่เป็นกุญแจสําคญัทีจ่ะชว่ยใหแ้คมเปญมคีวาม
เหนียวแน่นซึง่ทําใหส้ามารถสรา้งความสมัพนัธใ์หม่ๆ กบักลุม่เป้าหมายได ้รวมถงึชว่ยสานความสมัพนัธก์บั
กลุม่เป้าหมายทีม่อียู่เดมิใหล้กึซึง้ยิง่ขึน้อกีดว้ย 
 

กรณีศกึษา 2.1.1 

testBKK ใชร้ะบบการจองทางออนไลนแ์บบบูรณาการเพือ่วดัอตัราการเปลีย่นจากการตระหนักรูไ้ปเป็นการลงมอื
ปฏบิตั ิ
 

ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคค์วรตระหนักถงึเทคโนโลยแีพลตฟอรม์ต่างๆ ทีช่ว่ยสง่เสรมิเสน้ทางทีผู่ใ้ช ้
เปลีย่นจากการมสี่วนรว่มไปเป็นการลงมอืปฏบิตั ิจากน้ันจงึบูรณาการระบบและเทคโนโลยเีขา้ดว้ยกนัเพือ่
ใชใ้นการตดิตามเสน้ทางทีผู่เ้ขา้รว่มตดัสนิใจใชใ้นการจอง/เขา้รบัการตรวจว่าเป็นเมือ่ไหรแ่ละอย่างไร 
 
มผูีท้ีเ่ขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวจีรงิๆ จาํนวนเท่าใดหลงัจากทีม่สี่วนรว่มกบัแคมเปญ testXXX แลว้ 
คําถามนีนั้บว่าตอบไดย้าก เน่ืองจากคลนิิกและผูร้ณรงคใ์ชแ้พลตฟอรม์เทคโนโลยทีีต่่างกนัในการตดิตาม
ปฏสิมัพนัธท์างออนไลนแ์ละทางออนไลนก์บักลุม่เป้าหมาย โดยคลนิิกใชแ้พลตฟอรม์สาํหรบัจองอย่าง
นอ้ยหน่ึงแพลตฟอรม์ ในขณะที ่testXXX ใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์แอพหาคู่ ระบบบรหิารจดัการคอนเทนต ์
และชดุเคร ือ่งวเิคราะหต์่างๆ เชน่ Google Analytics และ Facebook Insights 
 
ดว้ยการสนับสนุนจาก LINKAGES Thailand ซึง่ดาํเนินการโดย FHI 360 รวมถงึการสนับสนุนจาก 
USAID และ PEPFAR จงึชว่ยให ้testBKK สามารถลดชอ่งวา่งนีล้งไดโ้ดยการพฒันาแพลตฟอรม์สําหรบั
จองทางออนไลนท์ีป่ลอดภยัและปรบัแต่งตามความตอ้งการได ้1

2 ผ่านทางเว็บไซต ์testBKK และทาง
จดุเช ือ่มต่ออืน่ๆ เชน่ เพจ Facebook และโฆษณาบนแอพหาคู่ ผูใ้ชส้ามารถคลกิเพือ่เขา้ไปยงัเพจ
สําหรบัจองทางออนไลนซ์ ึง่มใีหเ้ลอืก 2 ภาษา (ภาษาไทยและองักฤษ) และเลอืกคลนิิกทีเ่ป็นพนัธมติรกบั 

                                                      
 
2 สามารถเขา้ชมแพลตฟอรม์สําหรับจองทางออนไลนข์อง testBKK ไดท้ี ่http://testBKK.org/GetTested 

http://testbkk.org/GetTested
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testBKK ไดต้ามความตอ้งการ หลงัจากทีผู่ใ้ชเ้ลอืกวนัและเวลาแลว้ ก็จะตอ้งกรอกรายละเอยีดสําหรบั
ตดิตอ่ (หมายเลขโทรศพัท,์ Line ID และชือ่ [ไม่บงัคบั]) หลงัจากน้ันก็จะมหีนา้จอยนืยนัปรากฏขึน้ 
จากน้ันคลนิิกทีเ่ลอืกก็จะทําการจองให ้

 
แพลตฟอรม์นีช้ว่ยให ้testBKK สามารถเขา้ถงึขอ้มูลผูใ้ชซ้ ึง่ชว่ยใหค้วามพยายามนีป้ระสบความสําเรจ็ 
ยกตวัอย่างเชน่ ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึ 10 พฤษภาคม 2561 มผูีเ้ขา้ชมเพจสําหรบัจองผ่านทาง
แหล่งโฆษณาใหญ่ๆ จาํนวนทัง้สิน้ 46,436 คร ัง้ โดยไม่นับโพสตจ์ากผูท้รงอทิธพิลทางออนไลน ์ชอ่งทางที่

มผูีเ้ขา้ชมมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่35.9% ผ่านทางเว็บไซตข์อง testBKK 34.5% ผ่านทางโฆษณาบน 
Facebook และ 26.4% จากโฆษณาบน Grindr, Hornet และ Jack’d ส่วนชอ่งทางทีม่ผูีเ้ขา้ชมนอ้ยทีสุ่ด 
ไดแ้ก ่โคด้ QR และโพสตแ์บบดัง้เดมิบน Facebook (รวมกนัอยู่ที ่0.25%) โดย testBKK สามารถใช ้
ขอ้มูลนีเ้พือ่จดัสรรทรพัยากรต่างๆ เพือ่โปรโมตใหจ้องเขา้รบัการตรวจไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
นอกจากน้ัน ยงัมกีารใชผู้ท้รงอทิธพิลในสือ่สงัคมออนไลนเ์พือ่กระตุน้ใหจ้องผ่านทางแพลตฟอรม์นีอ้กี
ดว้ย โดยไดร้วบรวมผูท้รงอทิธพิลซึง่เป็นทีนิ่ยมในกลุ่มเกยใ์นประเทศไทยเพือ่สรา้งคอนเทนต ์(โพสตห์รอื
วดิโีอ) เพือ่กระตุน้ใหก้ลุ่มผูต้ดิตามทีเ่ป็นชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยเขา้รบัการตรวจและจอง
เพือ่เขา้รบัการตรวจผ่านทางแพลตฟอรม์นี ้
 
ขอ้ควรสงัเกตคอื บางคลนิิกเปิดใหค้นไขส้ามารถเขา้รบัการตรวจไดโ้ดยไม่ตอ้งจองล่วงหนา้ กล่าวคอื 
แพลตฟอรม์นีส้ามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ย่างง่ายดาย หากมกีารนําโครงการรเิร ิม่นีไ้ปประยุกตใ์ชใ้นวงกวา้ง
ยิง่ขึน้ ก็จะส่งผลใหค้ลนิิกและผูร้ณรงคม์คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างเคร ือ่งมอืทางออนไลน์
กบัการจองเพือ่เขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวอีย่างลกึซึง้ยิง่ขึน้ 

 

กรณีศกึษา 2.1.2 

testMNL ใชก้ารสือ่สารในการตดิตามผลเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูเ้ขา้รบัไปเขา้รบัการตรวจ 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคค์วรเขา้ใจว่าเหตุใดกลุ่มเป้าหมายจงึไม่ดําเนินการจนถงึจดุหมายปลายทางตามที่

คาดหวงั (น่ันคอืการเขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอว)ี และใชข้อ้มูลเชงิลกึเหล่านีเ้พือ่สรา้งเสน้ทางการมสี่วนรว่มที่

เหน่ียวแน่น 
 

มหีลายคนทีจ่องเขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวทีางออนไลนห์รอืจองผ่านคลนิิกโดยตรงแลว้ แต่ตดัสนิใจ
ไม่ไปเขา้รบัการตรวจ ซึง่เร ือ่งนีเ้กดิขึน้ไดจ้ากหลากหลายสาเหตุ เชน่ ลมืนัดหรอืจู่ๆ  ก็เกดิกลวัขึน้มา
กะทนัหนั 
 
โครงการ testMNL ใชก้ารสือ่สารเพือ่ตดิตามผลผูท้ีจ่องการตรวจไวเ้พือ่ลดจาํนวนผูท้ีไ่ม่ไปตามนัด เชน่ 
ส่งอเีมล ส่ง SMS และโทรศพัท ์โดยทุกการสือ่สารจะไดร้บัการปรบัแต่งใหเ้หมาะกบัแต่ละบุคคลเพือ่ที่

ผูเ้ขา้รว่มจะไดรู้ส้กึวา่เป็นคนพเิศษ และส่งผลใหโ้อกาสทีจ่ะไปเขา้รบัการตรวจมสีงูขึน้ ถงึแมว้า่คลนิิกที่

เป็นพนัธมติรกบั testMNL จะใชว้ธินีีไ้ดผ้ล แต่วธินีีก้ลบัใชไ้ม่ไดก้บัคลนิิกของรฐับาลซึง่ใชร้ะบบการจอง
แบบอืน่ 
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กรณีศกึษา 2.1.3 

test testJKT ใชว้ธิ ี“เพือ่นคู่หู” เพือ่เป็นกาํลงัใจใหค้นทีรู่ส้กึลงัเลทีจ่ะเขา้รบัการตรวจ 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคต์อ้งจดัหาเพือ่นทีค่อยใหก้าํลงัใจสาํหรบัคนทีรู่ส้กึลงัเล กลวั หรอืรูส้กึประหม่าทีจ่ะ
เขา้รบัการตรวจ 
 

สําหรบักลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยจาํนวนมาก การเขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวเีป็น
คร ัง้แรกอาจจะเป็นเร ือ่งทีห่วาดหวัน่ โดยอาจจะกงัวลว่าบรกิารทีต่นเองกาํลงัจะเขา้รบัน้ันมกีารปกปิด
ขอ้มูลหรอืไม่ หรอืกงัวลว่าผลทีอ่อกมาจะเป็นบวกไหม ความรูส้กึเหล่านีทํ้าใหห้ลายๆ คนรูส้กึหวาดกลวั
เกนิกวา่ทีจ่ะเขา้รบัการตรวจ ก็เลยเลือ่นไปวนัหลงัหรอือาจจะไม่ไปตามนัดเลย 
 
testJKT จงึไดจ้ดัทําระบบ “เพือ่นคู่หู” ขึน้เพือ่ลดจาํนวนความต่างระหว่างผูท้ีจ่องการตรวจกบัผูท้ีไ่ปเขา้
รบัการตรวจจรงิๆ โดยระบบนีม้เีป้าหมายเพือ่เป็นกาํลงัใจใหก้บัคนทีรู่ส้กึลงัเลทีจ่ะเขา้รบัการตรวจโดยจบัคู่
กบัผูด้ําเนินงานทีล่งพืน้ทีใ่นวยัไล่เลีย่กนัซึง่สามารถทําหนา้ทีเ่ป็นเพือ่นทีไ่วว้างใจได ้เพือ่นคูหู่นีส้ามารถ
ใหค้ําแนะนําแกผู่ท้ีจ่ะเขา้รบัการตรวจได ้รวมถงึไปเป็นเพือ่นเพือ่เขา้รบัการตรวจตามนัดไดด้ว้ย 
 
สําหรบัผูเ้ขา้ชมเว็บไซตข์อง testJKT ทีพ่ยายามหาคลนิิกทีเ่ป็นพนัธมติรทีอ่ยู่ใกลบ้า้นมากทีสุ่ด ระบบจะ
แสดงลสิตร์ายชือ่ “เพือ่นคู่หู” ทีอ่ยู่ในละแวกคลนิิกน้ันให ้โดยลสิตด์งักล่าวจะประกอบดว้ยหมายเลข
ตดิตอ่และ/หรอืทีอ่ยู่อเีมลของเพือ่นคู่หูซ ึง่ผูใ้ชส้ามารถใชต้ดิต่อได ้
 
โครงการรเิร ิม่นีป้ระสบความสําเรจ็ในการเพิม่จาํนวนผูเ้ขา้รบัการตรวจและชว่ยคลายความรูส้กึลงัเลใจ
ของผูท้ีเ่ขา้รบัการตรวจคร ัง้แรกได ้

 

2.2 การมส่ีวนรว่มในโลกดจิทิลัและสือ่สงัคมออนไลน ์
 
การมสีว่นรว่มในโลกดจิทิลัและสือ่สงัคมออนไลนอ์ย่างเหนียวแน่นถอืวา่เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความสําเรจ็ของ
แคมเปญ testXXX ในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่านมานี ้เคร ือ่งมอืสือ่สงัคมออนไลนท์างมอืถอืไดร้บัความนิยมอย่างกา้ว
กระโดด ซึง่หมายความกลุ่มคนในเมอืงทีอ่ายุนอ้ยมกีารตดิตอ่สือ่สารระหว่างกนัมากกวา่แตก่อ่น แอพอย่างเชน่ 
Facebook และ Instagram เขา้มามบีทบาทสําคญัในชวีติสงัคมออนไลน ์ในขณะทีก่ลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีอ่ายุยงันอ้ยมแีนวโนม้ทีจ่ะใชแ้อพหาคู่อย่าง Blued, Grindr, Hornet และ Jack’d ในการหาคู่นอนมาก
ยิง่ขึน้ ดงัน้ันการที ่testXXX จะเช ือ่มโยงกบักลุม่เป้าหมายไดน้ั้น สิง่สําคญัก็คอืจะตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บั
กลุม่เป้าหมายในโลกออนไลนเ์หล่านีซ้ ึง่เป็นพืน้ทีท่ีค่นกลุม่นีค้น้หาทัง้เพือ่นและคูน่อนเพือ่ตอบสนองความสนใจ
ของตนเอง นอกจากน้ัน เคร ือ่งมอืทางดจิติลัและสือ่สงัคมออนไลนย์งัชว่ยให ้testXXX สามารถเชือ่มโยงสมัพนัธ ์
กบักลุม่เป้าหมายทีไ่ม่เปิดเผยตนเองมากนักในชวีติประจาํวนัได ้เชน่ กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่เปิดเผย
ว่าตนเองเป็นผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ 
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กรณีศกึษา 2.2.1 

testBKK ใช ้“คอนเทนตเ์กีย่วกบัไลฟ์สไตล”์ เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการมสี่วนรว่มกบัขา่วสารดา้นสุขภาพในวงกวา้ง
ยิง่ขึน้  
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ขอ้มูลสขุภาพเชงิสถติแิละตรงไปตรงมาไม่สามารถกระตุน้ใหทุ้กคนในกลุ่มเป้าหมายเกดิ
ความสนใจได ้ในทางกลบักนั ผูร้ณรงคอ์าจพจิารณาสรา้งคอนเทนตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องเกยข์ึน้มาเพือ่
เขา้ถงึและสรา้งการมสี่วนรว่มในกลุ่มเป้าหมายโดยเป็นวธิหีน่ึงในการพากลุม่เป้าหมายไปยงัเว็บไซตแ์หลง่ขอ้มูล
ดา้นสุขภาพ 
 

ส่วนหน่ึงที ่testBKK ไดร้บัความนิยมหลงัจากทีไ่ดแ้ชรค์อนเทนตนี์ผ่้านทางเพจ Facebook ของตนเอง ก็
เน่ืองมาจากการสรา้งบล็อกคอนเทนตเ์กีย่วกบัประเด็นสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอชไอว ีเชน่ PrEP, PEP และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์แต่ผูร้ณรงคม์คีวามรูส้กึว่าเนือ้หานีม้คีวามตรงทือ่และฟังดูเป็นการแพทยม์าก
เกนิไป ดว้ยเหตุนี ้จงึเจาะกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วร 
 
ดงัน้ันผูร้ณรงคจ์งึมองหาวธิพีฒันาคอนเทนตท์ีต่รงกบัไลฟ์สไตลข์องกลุม่เกยม์ากยิง่ขึน้เพือ่เป็นวธิดีงึดดู
กลุม่เป้าหมายบน Facebook ใหเ้ขา้ไปชมเว็บไซตข์อง testBKK โดย 2 ตวัอย่างทีส่าํคญัก็คอืลสิต ์
รายการและบทความทีใ่ชช้ ือ่ว่า 15 Asian Gay Movies You Should Watch และ 15 Asian Gay 
Webseries You Should Bingewatch ภาพยนตรแ์ละเว็บซรีสีท์ีอ่ยู่ในลสิตด์งักล่าวประกอบไปดว้ย
เนือ้หาเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องกลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศและการใชช้วีติรว่มกบัเช ือ้เอช
ไอวใีนเชงิบวก ส่วนบล็อกโพสตอ์ืน่ๆ เป็นเร ือ่งราวส่วนตวัของผูท้ีเ่ขา้รบัการตรวจคร ัง้แรก 
 
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากวธิกีารนีนั้บว่าน่าประทบัใจทเีดยีว โดย 2 โพสตข์า้งตน้มผูีเ้ขา้ชมเพจจาํนวนกว่า 2,100 
คร ัง้ในเว็บไซตข์อง testBKK ภายใน 2 สปัดาหแ์รกนับตัง้แต่ทีแ่ชรบ์นเพจ Facebook โดยมปีระมาณ 20-
30% ของผูเ้ขา้ชมจาํนวนนีแ้วะไปเยีย่มชมเพจแหล่งขอ้มูลอืน่ในเว็บไซตข์อง testBKK ต่อ เชน่ เพจ 
“สถานทีเ่ขา้รบัการตรวจ” และ “วธิรีกัษาตวัเองใหป้ลอดภยั” โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการทีใ่ส่ฟีเจอร ์Call 
to Action ไวภ้ายในบล็อกโพสตน้ั์นเลย เชน่ การกระตุน้ใหจ้องการตรวจ 
 
บทเรยีนทีส่ําคญัสําหรบัผูร้ณรงคใ์นจดุนีก็้คอื การคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิวา่สิง่ใดทีทํ่าใหก้ลุม่เป้าหมาย
สนใจ และใชห้วัขอ้ดงักล่าวเป็นวธิเีพือ่นํากลุม่เป้าหมายไปยงัแหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพ 
 

กรณีศกึษา 2.2.2 

testSGN จดัทําโฆษณาบน Facebook ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยปรบัแตง่คาํโฆษณาใหเ้หมาะกบักลุม่ชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยทีม่คีวามหลากหลาย 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ประชากรกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยประกอบไปดว้ยกลุม่ย่อยทีม่คีวาม
หลากหลายซึง่มลีกัษณะนิสยัและไลฟ์สไตลท์ีแ่ตกต่างกนัไป ผูร้ณรงคค์วรเขยีนคําโฆษณาทางออนไลนใ์หม้คีวาม
หลากหลายเพือ่ทีแ่ตล่ะโฆษณาจะไดส้ามารถเชือ่มโยงสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายทีม่ลีกัษณะนิสยัทีแ่ตกต่างกนัได ้
 

testSGN เขา้ใจว่ากลุม่เป้าหมายของตนเองสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ย่อย ไดแ้ก ่กลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศทีอ่ายุยงันอ้ยและกลุม่นักเรยีน/นักศกึษา โดย 2 กลุม่นีม้ตีารางเวลาทีแ่ตกต่างกนัในวนัจนัทรถ์งึ
วนัศุกร ์โดยพนักงานออฟฟิศจะสามารถเดนิทางมาคลนิิกไดเ้ฉพาะหลงัเลกิงานเท่าน้ัน (ประมาณ 

https://www.testbkk.org/th/news/15-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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17.00–19.00 น.) ในขณะทีนั่กเรยีน/นักศกึษาสามารถเดนิทางมาไดใ้นเวลาทีเ่รว็กว่าน้ันมาก เมือ่เห็นถงึ
ความแตกต่างนี ้testSGN จงึไดจ้ดัทําโฆษณาใน Facebook ของตนเองขึน้มา 2 ชดุ2

3 เพือ่จบั
กลุม่เป้าหมาย 2 กลุม่ โดยไดร้ะบุหลกัเกณฑข์องพนักงานออฟฟิศกบันักเรยีน/นักศกึษาไวด้งันี ้แฟนเพจ
ทีเ่ป็นผูช้าย (และเพือ่นทีเ่ป็นผูช้าย) อายุมากกว่า 19 ปี และแฟนเพจทีเ่ป็นผูช้าย (และเพือ่นทีเ่ป็นผูช้าย) 
อายุตํ่ากว่า 20 ปี โดยโฆษณาแต่ละชดุประกอบดว้ยโฆษณาทีม่คีําโฆษณา (ขอ้ความ) ทีป่รบัใหเ้หมาะ
กบัไลฟ์สไตลข์อง 2 กลุม่นี ้

 
สําหรบัพนักงานออฟฟิศ จะมคีาํโฆษณาลกัษณะนี ้

“คลนิิกทีเ่ป็นพนัธมติรของเรายงัคงเปิดใหบ้รกิารหลงัเวลาทีค่ณุเลกิงาน อย่ารอชา้ มาเขา้รบัการ
ตรวจกบัเราโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีค่ณุสะดวก ทัง้ฟร ีทัง้สะดวกรวดเรว็ เป็นความลบั และไม่มกีาร
เปิดเผยชือ่” 

 
ชดุโฆษณาเหล่านีส้ามารถปรบัแต่งเพิม่เตมิไดอ้กีดว้ยในแง่ของเวลาทีจ่ะลงโฆษณาเพือ่ใหเ้หมาะกบัทัง้ 2 
กลุม่ ตวัอย่างเชน่ สามารถตัง้ใหแ้สดงชดุโฆษณาทีม่เีป้าหมายเป็นพนักงานออฟฟิศในชว่งหลงัเลกิงาน
เท่าน้ัน ในขณะทีโ่ฆษณาทีม่เีป้าหมายเป็นนักเรยีน/นักศกึษาสามารถแสดงไดต้ลอดทัง้วนั 

 

กรณีศกึษา 2.2.3 

testBKK ใชโ้ฆษณาออนไลนห์ลากหลายประเภทเพือ่คน้หาว่าชอ่งทางใดสามารถเขา้ถงึและรบัสมคัรกลุม่ชายทีม่ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยไดม้ากกว่า 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคค์วรทดลองใชแ้พลตฟอรม์ออนไลนใ์นการโฆษณาหลายๆ แพลตฟอรม์เพือ่
พจิารณาว่าแพลตฟอรม์ใดมจีาํนวนผูเ้ขา้ชมสูงทีส่ดุ สรา้งการตระหนักรูไ้ดม้ากทีส่ดุ และมยีอดการจองสงูทีสุ่ด 
 

testXXX เป็นหน่ึงในแคมเปญแรกๆ ทีใ่ชแ้อพหาคู่ในเชงิกลยุทธเ์พือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการตระหนักรูแ้ละ
กระตุน้ใหจ้องเขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอว ีแอพหาคู่ทีใ่ชใ้นการลงโฆษณาแบบเสยีค่าใชจ้า่ยจนถงึ
ปัจจบุนันีใ้นกรงุเทพฯ จาการต์า และมะนิลา ไดแ้ก ่Grindr, Hornet และ Jack’d ซึง่เป็นพืน้ทีอ่อนไลน์
สําคญัซึง่กลุม่คนทีอ่ายุยงันอ้ยใชห้าคู่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่สามารถ “เปิดเผย” 
ตวัเองไดม้ากนัก แพลตฟอรม์เหล่านีก้ลายเป็นพืน้ทีส่ําคญัของ testBKK ซึง่ไดต้ดิตัง้แพลตฟอรม์สําหรบั
จองทางออนไลนไ์วแ้ลว้ โดย testBKK ใชแ้พลตฟอรม์เหลา่นีใ้นการเปิดรบัจองจากคนใหม่ๆ และใชเ้พือ่
คน้หาผูต้ดิเช ือ้เพือ่ทีจ่ะไดล้งทะเบยีนเขา้โครงการรกัษาดว้ย 
 
หลงัจากทีว่เิคราะหป์ระสทิธภิาพของชอ่งทางการตลาดทางดจิทิลัแลว้ testBKK พบว่าการลงโฆษณาบน 
Facebook และ Hornet ทําใหม้ผูีเ้ขา้ชมแพลตฟอรม์สาํหรบัจองทางออนไลนไ์ดม้ากทีสุ่ด การลง
โฆษณาบน Facebook มคีวามคุม้ค่ามากกว่าในแง่ของการผลกัดนัใหผู้ช้มเขา้ไปทีแ่พลตฟอรม์สําหรบั
จอง ส่วนหน่ึงเน่ืองจาก Facebook มคีวามยดืหยุ่นใหผู้ล้งโฆษณาสามารถกาํหนดงบประมาณได ้

                                                      
 
3 โครงสรา้งแคมเปญโฆษณาบน Facebook มอียูด่ว้ยกัน 3 ระดับ ไดแ้ก ่แคมเปญ ชดุโฆษณา และโฆษณา โดยแคมเปญจะ
ประกอบไปดว้ยชดุโฆษณาและโฆษณาอยา่งนอ้ยหนึง่รายการ ผูร้ณรงคส์ามารถเลอืกวัตถปุระสงคใ์นการโฆษณาสําหรับแตล่ะ
แคมเปญได ้1 รายการ ชดุโฆษณาจะประกอบดว้ยโฆษณาอยา่งนอ้ยหนึง่รายการ โดยผูร้ณรงคจ์ะกําหนดเป้าหมาย 
(กลุม่เป้าหมาย) งบประมาณ ตารางเวลา ราคาประมลู และตําแหน่งการวางในชดุโฆษณาได ้สว่นโฆษณาคอืสว่นทีแ่สดงงานครี
เอทฟี (วชิวล/วดิโีอ/รปูภาพ/ขอ้ความ) รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงสรา้งแคมเปญโฆษณาของ Facebook ไดท้ี ่
https://www.facebook.com/business/a/campaign-structure 

https://www.facebook.com/business/a/campaign-structure
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ในขณะทีแ่พคเกจโฆษณาของ Hornet และแอพหาคู่อืน่ๆ อกีมากมายมโีครงสรา้งราคาแบบตายตวั 
อย่างไรก็ตาม Hornet เป็นชอ่งทางทีม่จีาํนวนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยทีจ่องและเขา้
รบัการตรวจสูงทีสุ่ด 
 
กรณีศกึษานีเ้นน้ใหเ้ห็นถงึความสําคญัของการใชร้ะบบการจองทางออนไลนแ์บบบูรณาการ (โปรดดู
กรณีศกึษา 2.1.1) เพือ่พจิารณาว่าชอ่งทางใดทําใหม้ผูีจ้องเขา้รบัการตรวจสูงทีสุ่ด นอกจากน้ัน ยงัเนน้
ถงึความจาํเป็นทีต่อ้งใชช้อ่งทางทีห่ลากหลายเพือ่พจิารณาวา่ชอ่งทางใดใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุน
โฆษณาคุม้คา่ทีสุ่ด 

 

2.3 การผลติวดิโีอทีใ่ชใ้นแคมเปญ 
 
การผลติและการเผยแพรว่ดิโีอทีใ่ชใ้นแคมเปญอย่างจรงิจงัมพีลงัทีจ่ะชว่ยเปลีย่นความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัความรูด้า้นเอชไอวไีด ้โดยคอนเทนตนี์อ้าจมไีดห้ลายประเภทและหลากรปูแบบ ละครจะชว่ยใหผู้ช้มมี
ความเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นนีไ้ดล้กึซึง้ยิง่ขึน้และทราบว่าตนเองควรมสี่วนรว่มกบัเร ือ่งนีอ้ย่างไรในชวีติประจาํวนั 
เชน่ วธิกีารคบหาดูใจกบัผูท้ีม่เีช ือ้เอชไอวแีละวธิกีารรบัมอืกบัปัญหาอืน่ๆ ทีก่ลุ่มบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทาง
เพศประสบพบเจอ ในอกีมุมหน่ึง วดิโีอทีด่สูะดุดตาและมกีารใชมุ้กขาํขนัจะชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้า่ถงึแมว้่าจะเป็นเนือ้หา
เกีย่วกบัสุขภาพทีน่่าเบือ่ แต่ก็จะมคีนเขา้ชมและแชรใ์นโลกออนไลนอ์ย่างกวา้งขวาง การพฒันาคอนเทนตว์ดิโีอที่

มคีุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นวดิโีอประชาสมัพนัธบ์รกิารสาธารณะสัน้ๆ หรอืเป็นเว็บซรีสี ์ก็ลว้นแต่เป็นวธิสีําคญัทีช่ว่ย
ผลกัดนัใหเ้กดิการมสี่วนรว่มกบั textXXX ทางออนไลนไ์ดท้ัง้สิน้ 
 

กรณีศกึษา 2.3.1 

testBKK ใชเ้ว็บซรีสีเ์พือ่สรา้งชมุชนออนไลนแ์ละเปลีย่นพฤตกิรรมเชงิบวกในกรงุเทพฯ 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคค์วรเขา้ใจถงึพลงัและความนิยมของโครงการทีใ่ชว้ดิโีอเป็นหลกัแตล่ะโครงการ
เพือ่ทีจ่ะไดก้าํหนดขนาดและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัชมุชนออนไลนข์องตนเองในอนาคต 
 

testBKK ไดป้ระสานความรว่มมอืกบัชมุชนครเีอทฟีแห่งหน่ึงซึง่มชี ือ่เสยีงในการผลติวดิโีอไวรลัทาง 
YouTube และเป็นผูจ้ดังานปารต์ีใ้หก้บัชมุชมกลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในกรงุเทพฯ โดย 
testBKK ไดผ้ลติเว็บซรีสีช์ดุหน่ึงขึน้มาโดยใชช้ ือ่วา่ GAYOK Bangkok4 ซรีสีช์ดุนีเ้ป็นการตแีผ่
เร ือ่งราวของตวัละครเกยซ์ ึง่เป็นตวัแทนของคนกลุม่ต่างๆ ทัง้อายุ รปูรา่ง การแสดงออกทางเพศ และ
สถานะทางไอเอชว ีโดยนําเสนอเร ือ่งราวของเกยท์ีม่คีวามหลากหลายในกรงุเทพฯ ตามความเป็นจรงิ และ
มกีารนําเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัสขุภาพทางเพศ รวมถงึเร ือ่ง PrEP ไวใ้นเนือ้เร ือ่งอย่างกลมกลนืซึง่เป็นการ
สรา้งสสีนัในชวีติใหก้บัตวัละคร 
 
ในชว่งระหว่างตัง้แต่ทีฉ่ายตวัอย่างเว็บซรีสีช์ดุนีจ้นถงึสปัดาหห์ลงัจากทีอ่อนแอรต์อนสุดทา้ย พบว่า
จาํนวนลูกเพจของ testBKK เพิม่สูงขึน้ถงึ 8 เท่า มจีาํนวนผูใ้ชง้านเว็บไซตเ์พิม่ขึน้ 20 เท่า และมยีอดเขา้
ชมเว็บไซตเ์พิม่ขึน้ 18 เท่า 
 

                                                      
 
4 สามารถรับชมซรีสี ์GAYOK Bangkok ไดท้ี ่testBKK.org/GayOkBangkok 
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ซรีสีช์ดุนีช้ว่ยดงึดดูกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยและเพือ่นฝูงของคนกลุ่มนีเ้ขา้มายงัเพจ 
Facebook ของ testBKK ทําให ้testBKK อยู่ในฐานะชอ่งขอ้มูลทีน่่าเช ือ่ถอืและเป็นผูผ้ลติคอนเทนตท์ีม่ี
คุณภาพ ลกูเพจทีม่จีาํนวนมากขึน้เร ือ่ยๆ เป็นเคร ือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให ้testBKK สามารถเขา้ถงึ
กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายในกรงุเทพฯ ในวงกวา้งยิง่ขึน้โดยใชว้ธิเีผยแพรค่อนเทนตอ์ย่างตอ่เน่ือง 
ซึง่วธินีีจ้ะชว่ยใหม้จีาํนวนผูเ้ขา้ชมมากยิง่ขึน้และชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิการมสี่วนรว่มในโครงการของ 
testBKK ทีล่กึซึง้ยิง่ขึน้ในอนาคต 
 
ไม่เพยีงแต่ยอดไลคเ์พจ Facebook ทีเ่พิม่ขึน้เท่าน้ัน แต่ยงัพบว่าซรีสีช์ดุนีก้อ่ใหเ้กดิผลในแง่บวก
เกีย่วกบัการรบัรูแ้บรนดแ์ละความรู/้ทศันคตอิกีดว้ย จากการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิกบักลุ่มชายทีม่ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยกลุ่มเดยีวกนันีโ้ดยมหาวทิยาลยัมหดิลซึง่เป็นพนัธมติรดา้นการวจิยัของ 
testBKK พบว่ามผูีรู้จ้กั testBKK เพิม่ขึน้ 23.7% ในขณะทีม่ผูีรู้จ้กั PrEP เพิม่ขึน้ 22.6% 
 
แมว้่าผลทีไ่ดนี้จ้ะเป็นความสําเรจ็ของ testBKK แต่ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX อืน่ๆ ยงัไม่ประสบ
ความสําเรจ็ในลกัษณะนีก้บัการผลติเว็บซรีสี ์เมือ่คราวที ่testJKT จดัทําซรีสีช์ดุ Buddies ก็ไม่ไดช้ว่ย
สรา้งพลงัใหก้บัแคมเปญทางออนไลนแ์ต่อย่างใด ผูร้ณรงคส์รปุไดว้่าเว็บซรีสีท์ีจ่ะประสบความสําเรจ็น้ัน 
จะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัสาํคญับางประการ ไดแ้ก ่การเขยีนบททีช่าญฉลาด การถ่ายทําทีดู่ประณีต 
นักแสดงชือ่ดงัและ/หรอืมปีระสบการณ ์มงีบประมาณมากพอสําหรบัโปรโมต และตอ้งมฝีีมอืในการผลติ
ดา้นเทคนิคโดยรวมทีเ่ฉียบขาด ปัจจยัเหล่านีม้บีทบาทสําคญัในการดงึดูดใจและชกัจงูใหผู้ช้มเขา้มามี
ส่วนรว่มกบัแคมเปญ 

 
 
 

กรณีศกึษา 2.3.2 

testMNL จดัทําวดิโีอทีใ่ชใ้นแคมเปญใหเ้หมาะกบัคนในประเทศของตนเองและสือ่ความหมายได ้และใชเ้ทคนิค 
Thumb Stopping เพือ่ใหผู้ช้มมสี่วนรว่ม 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคค์วรคน้หาวธิทีีจ่ะทําใหค้อนเทนตใ์นวดิโีอ 2-3 วนิาทแีรกเป็นทีด่งึดูดความสนใจ 
การจดัทําคอนเทนตใ์นวดิโีอใหเ้หมาะกบัคนในประเทศ ทําใหส้นุก และอาจจะทะเลน้นิดๆ จะชว่ยเชญิชวนให ้
กลุ่มเป้าหมายดูตอ่ไปได ้
 

testMNL ตอ้งการต่อยอดจากบทเรยีนสําคญัขอ้หน่ึงของ testBKK ในการอภปิรายกลุ่ม น่ันคอื 
กลุม่เป้าหมายรูส้กึว่าการเขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวเีป็นความคดิทีพ่ลิกึและไม่สบายใจ แต่แทนทีจ่ะนํา
แนวคดิของ testBKK ไปปฏบิตัติาม testMNLไดค้ดิหาธมีทีต่รงใจกลุ่มเป้าหมายชาวฟิลปิปินสไ์ดล้กึซึง้
ยิง่กว่า  
 
ผลลพัธท์ีไ่ดค้อืวดิโีอทีช่ ือ่วา่ Red Room5 ซึง่มผูีช้าย 2 คนกาํลงัจบูกนัอยู่บนเตยีง โดยผูช้ายคนหน่ึงใช ้
เข็มขดัหนังสดีํามดัชายอกีคนหน่ึงไว ้มุมกลอ้งสามารถจบัภาพและถ่ายทอดความรูส้กึในฉากนีไ้ดเ้ป็น
อย่างด ีถงึขัน้เกอืบเป็นฉากในหนังตดิเรตเบาๆ เพยีงแค่ 2-3 วนิาทแีรกของวดิโีอก็สามารถดงึดูดใจผูช้ม

                                                      
 
5 รับชมวดิโีอ “Red Room” ไดท้ีช่อ่ง Youtube ของ testMNL ที ่http://YouTube.com/testMNL 

https://youtu.be/J4L3oSJJyDM
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ได ้ทําใหผู้ใ้ชท้ีพ่บเห็นวดิโีอนีใ้นขณะทีก่าํลงัสไลดห์นา้จอไปเร ือ่ยๆ ถงึกบัหยุดสไลดห์นา้จอและดูวดิโีอนี้

ต่อไปจนจบ เทคนิคนีเ้รยีกว่า “Thumb Stopping” 
 
ในตอนทา้ยของวดิโีอ ผูช้ายทีถู่กมดัไวก็้ถกูผูช้ายอกีคนหน่ึงชกัชวนเขา้ธรุกจิขายตรงแบบรวัๆ ซึง่เป็น
เร ือ่งทีม่กัจะพบเจอในเวลาทีไ่ม่ทนัตัง้ตวัในประเทศฟิลปิปินส ์ในชว่งไตรมาสแรก วดิโีอนีไ้ดร้บัคอมเมนต ์
ช ืน่ชมบน Facebook จาํนวน 103 คอมเมนต ์และมผูีเ้ขา้ชมวดิโีอนีบ้นเพจ Facebook ของ testMNL 
จาํนวน 43,000 คร ัง้ (แบบไม่เสยีเงนิซือ้โฆษณา) 
 
ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testMNL ไดเ้รยีนรูว้่า คอนเทนตว์ดิโีอจะประสบความสําเรจ็ถา้ 1) ปรบัใหเ้หมาะ
กบัคนในประเทศและลอ้กบักระแสทีเ่กดิขึน้ในขณะน้ัน 2) ตลกขบขนั และ 3) ทะลึง่ทะเลน้ โดยผสาน
เนือ้หาเกีย่วกบัเร ือ่งเพศในเชงิบวกเขา้ไปดว้ย แคมเปญวดิโีอนีพ้สิูจนใ์หเ้ห็นวา่เราสามารถรบัมอืกบั
ปัญหาเดยีวกนัในหลายๆ ประเทศได ้แต่กญุแจทีนํ่าไปสูค่วามสําเรจ็ก็คอืการดดัแปลงคอนเทนตแ์ละ
แนวความคดิใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและบรบิทของประเทศน้ันๆ โดย testMNL มกัจะผสานฟีเจอร ์Call-to-
Action ไวใ้นโพสตเ์หลา่นีทุ้กคร ัง้เพือ่ทีย่อดผูร้บัชมจะชว่ยเพิม่จาํนวนผูเ้ขา้ชมเว็บไซตด์ว้ย 
 

 

กรณีศกึษา 2.3.3 

testBKK และ testMNL ใชฟี้เจอร ์Card และ Endscreen ใน YouTube ชว่ยเปลีย่นการชมวดิโีอใหเ้ป็น Call-
to-Action 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคส์ามารถจดัทําวดิโีอใน YouTube ของตนเองใหม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูช้มโดยตรงได ้
รวมถงึการใส่ฟีเจอร ์Call to Action ไวใ้นวดิโีอเพยีงแค่คลกิเดยีวโดยการฝังฟีเจอร ์Card และ Endscreen ที ่
YouTube จดัทําไวใ้ห ้
 

ฟีเจอร ์Card และ Endscreen6 ใน YouTube ชว่ยใหผู้ช้มสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัวดิโีอที ่testBKK 
และ testMNL อพัโหลดขึน้บนชอ่ง YouTube ของแคมเปญได ้ฟีเจอร ์Card และ Endscreen 
สามารถพาผูช้มไปยงั URL ทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้(กล่าวคอื เพจใดก็ไดภ้ายในเว็บไซตข์องแคมเปญ) และจะ
แสดงรปูภาพ หวัเร ือ่ง และ Call to Action ทีเ่หมาะกบัผูช้มคนน้ันๆ โดยขึน้อยู่กบัประเภทของ Card และ 
Endscreen ขอ้แตกต่างหลกัระหว่าง Card และ Endscreen ก็คอืตาํแหน่งทีป่รากฏภายในวดิโีอ โดย 
Card อาจปรากฏขึน้ในระหว่างทีเ่ล่นวดิโีอ ในขณะที ่Endscreen จะปรากฏขึน้ในชว่ง 25 วนิาทสีุดทา้ย
ของวดิโีอ ทัง้ 2 ฟีเจอรนี์ใ้ชง้านไดก้บัหลากหลายแพลตฟอรม์ ไดแ้ก ่เดสกท็์อป มอืถอื และแท็บเล็ต โดย
ฟีเจอร ์Card และ Endscreen เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการนําพาผูช้มวดิโีอใน YouTube ไปยงัเพจ
แหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพในเว็บไซต ์
 
ตวัอย่างสว่นหน่ึง ไดแ้ก ่TestBKK ใชฟี้เจอร ์Card ใน YouTube นําพาผูช้มไปยงัเว็บไซต ์PrEP ใน
ระหว่างฉากหน่ึงในเว็บซรีสีเ์ร ือ่ง GAYOK Bangkok ซึง่เป็นตอนทีต่วัละครทีเ่ป็นแฟนกนัและมคีนหน่ึงตดิ
เช ือ้เอชไอวคีุยกนัเร ือ่งยาตา้นไวรสั ส่วน TestMNL ใชฟี้เจอร ์Endscreen ในชว่งทา้ยของแคมเปญ
วดิโีอ PSA เพือ่นําพาผูช้มไปยงัเพจ “สถานทีร่บัตรวจ” 

                                                      
 
6 โปรดเขา้ชมที ่https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/cards เพือ่รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับฟีเจอร ์Card 
และ Endscreen ใน YouTube 
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กรณีศกึษา 2.3.4 

testBKK และ testJKT ศกึษาระยะเวลาชมวดิโีอซรีสีท์ีล่ดลงเพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดเดมินีใ้นการผลติวดิโีอใน
อนาคต 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคท์ีจ่ดัทําวดิโีอซรีสีค์วรใส่ใจขอ้มูลว่าผูช้มดคูอนเทนตน้ั์นเป็นเวลานานเท่าใด
เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจว่าจรงิๆ แลว้ผูช้มดูคอนเทนตใ์ด (เมือ่เทยีบกบัวดิโีอทีผู่ช้มคลกิเขา้มาแลว้ก็ออกไป) 
 

เมือ่ testBKK และ testJKT พบว่าเวลาระยะเวลาในการชมและยอดรบัชมซรีสีข์องตนเองลดลงไป จงึตัง้
คําถามกบัตวัเองเพือ่วเิคราะหปั์ญหาดงัต่อไปนี ้

(ก) มกีารเปลีย่นตารางการอพัโหลดหรอืไม่ 
(ข) ยอดทีต่กลงเป็นผลมาจากวดิโีอเพยีงคลปิเดยีวหรอืไม่ 
(ค) คอนเทนตท์ีเ่ป็นสาเหตุทําใหย้อดตกลงน้ันมเีนือ้หาทีเ่ป็นไปตามฤดูกาลหรอืชว่งเวลากบัสิง่ที่

ไดก้าํลงัเกดิขึน้อยู่รอบโลกหรอืไม่  
(ง) มคีําพูด/ภาพใดในฉากทีเ่ป็นสาเหตุทําใหย้อดตกลงหรอืไม่ (เชน่ คําด่าทอ หรอืภาพวดิโีอ
ขดัขอ้ง/ภาพกระตุก) 
 

หลงัจากที ่testBKK ฉายซรีสีช์ดุราชรถมาเกย ์6

7 ครบทุกตอนบนชอ่ง YouTube ของตนเองแลว้ 
testBKK ก็ไดทํ้าการพจิารณาระยะเวลารบัชมทีล่ดลงโดยเฉลีย่ของแต่ละตอนโดยใชเ้คร ือ่งมอืวเิคราะหท์ี ่
YouTube จดัหาให ้ผลจากการพจิารณาสรปุไดว้่า ผูช้มส่วนใหญอ่อกไปกอ่นทีจ่ะถงึใจความสาํคญัที่

ตอ้งการโปรโมต (น่ันคอื ขา่วประกาศจากพธิกีรและผูท้รงอทิธพิลทางสงัคมทีร่บัเชญิมาบนแพลตฟอรม์
สําหรบัการจองทางออนไลนข์อง testBKK) ซึง่วางไวใ้นชว่ง 1/3 สุดทา้ยของตอน ซึง่เป็นชีแ้นะสําหรบั
การผลติเว็บซรีสีใ์นอนาคตว่า ในกรณีทีไ่ม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะดงึดดูใจใหผู้ช้มรบัชมจนจบได ้ก็
ควรวางใจความสําคญัในตอนน้ันไวใ้นชว่งตน้ๆ ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําไดไ้ม่วา่จะใชฉ้ากขอ้มูลสัน้ๆ หรอืขึน้
ขอ้ความบนหนา้จอ 

 

2.4 กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์
 
กจิกรรมประชาสมัพนัธเ์ป็นวธิสีําคญัอย่างหน่ึงในการเขา้ถงึกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยในโลก
แห่งความจรงิในสถานทีพ่บปะสงัสรรค ์กจิกรรมเหลา่นีต้อ้งใชเ้วลามาก ตัง้แต่การวางแผนโลจสิตกิสไ์ปจนถงึการ
ออกแบบสือ่ประกอบตา่งๆ และการจดัการโปรโมตทีเ่พยีงพอ แต่วธินีีก็้สามารถเขา้ถงึกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีอ่ายุยงันอ้ยทีม่คีวามเสีย่งสูงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพหากสถานทีจ่ดังานและงานครเีอทฟีสามารถเจาะ
กลุม่เป้าหมายไดด้ ีจนถงึปัจจบุนันีไ้ดม้กีารจดักจิกรรมเหล่านีข้ึน้ในสถานทีห่ลายแห่งและในหลากหลาย
บรรยากาศ รวมถงึมกีารตัง้คลนิิกนอกสถานทีต่ามงานปารตีด้งัๆ ในกรงุเทพฯ และตามงานบนัเทงิทีเ่ป็นศูนย ์
รวมกลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในจาการต์าอกีดว้ย 
 

                                                      
 
7 เว็บซรีสีช์ดุราชรถมาเกยเ์ป็นรายการวาไรตีท้างเว็บของ testBKK ซึง่เป็นการผสมระหวา่งหนังโป๊เกยใ์นลักษณะซึง่เป็นทีน่ยิม
กับรายการเกมโชว ์“Cash Cab” โดยในรายการจะถามผูร้ว่มรายการเกีย่วกับทัศนคตเิรือ่งเพศ ความสขุสม และความรูด้า้นเอช
ไอว ีในแต่ละตอนพธิกีรจะออกไปเสาะแสวงหาหนุ่มเกยจ์ากทีส่าธารณะโดยผา่นทางแอปหาคู ่จากนัน้ก็จะเชญิขึน้ “รถตู”้ และ
จะเริม่เลน่เกมในรถ ผูร้ว่มรายการจะไดรั้บการตอ้นรับจากแขกรับเชญิซึง่เป็นเกยท์ีท่รงอทิธพิลในทางสังคมซึง่รออยูบ่น “รถตู”้ 
แลว้ ผูร้ว่มรายการจะไดรั้บเงนิรางวัลเมือ่ตอบคําถามแต่ละขอ้ถกู เชญิชมเว็บซรีสีร์าชรถมาเกยข์อง testBKK ไดท้ี ่
testBKK.org/baitbus (เป็นภาษาไทยเทา่นัน้)  
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กรณีศกึษา 2.4.1 
testJKT และ testBKK จดักจิกรรมเชงิครเีอทฟีเพือ่ดงึดดูใจกลุม่คนชอบปารต์ีใ้หเ้ขา้รบัการตรวจ 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: การไปเชญิชวนใหก้ลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ยตามบารห์รอืปารต์ีเ้กยใ์หไ้ป
เขา้รบัการตรวจน้ัน เป็นเร ือ่งทีเ่ป็นไปได ้แตผู่ร้ณรงคต์อ้งทําใหเ้ป็นเร ือ่งสนุกและกระจายไปตามสถานทีต่่างๆ 
เพือ่ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
 

ถา้คุณเห็นคลนิิกนอกสถานทีซ่ ึง่ตัง้ขึน้มาในงานปารต์ีเ้พือ่รบัตรวจหาเชือ้เอชไอว ีคุณจะเขา้ไปตรวจไหม 
ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testBKK และ testJKT ไดทุ่้มเททรพัยากรมากมายไปเพือ่ชกัจงูใจกลุม่ลกูคา้ตาม
สถานทีท่ีเ่ปิดใหบ้รกิารแกก่ลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ย และไดผ้ลลพัธท์ีม่แีนวโนม้ไปได ้
สวย 
 
เมือ่ปี 2560 testBKK ไดร้ว่มเป็นพนัธมติรกบั gCircuit ซึง่เป็นผูจ้ดังานปารต์ีช้าวเกยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
เอเชยีซึง่จดัขึน้ ณ กรงุเทพฯ ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์(ปีใหม่ไทย) โดย testBKK ไดอ้อกแบบและจดัตัง้
บูธและจดุรบัตรวจทีจ่ดัทําขึน้มาเป็นพเิศษภายในสถานทีจ่ดังาน โดยตัง้อยู่ดา้นนอกพืน้ทีห่ลกัทีใ่ชจ้ดังาน
ปารต์ี ้มนีายแบบคอยแจกถุงยางอนามยัใหก้บัคนเขา้รว่มปารต์ี ้จดุทีส่ะดดุตาทีสุ่ดก็คอืบูธถ่ายรปูซึง่
เปลีย่นไปทุกวนัตามธมีของปารต์ีใ้นคนืน้ันๆ ผูเ้ขา้รว่มงานสามารถเขา้ไปถา่ยรปูกบัเพือ่นภายในบูธและก็
โพสตล์งบนชอ่งทางสือ่สงัคมออนไลนข์องตนเองได ้
 
ผลทีไ่ดน่้ะหรอื ถงึแมว้่าจะมผูีช้ายนับรอ้ยคนเขา้รบัการตรวจ แต่พบจาํนวนผูท้ีต่ดิเช ือ้นอ้ย การตัง้บูธนี้

ส่งผลดใีนการสรา้งความตืน่ตวัและสรา้งจดุยนืใหก้บั testBKK โดยเป็นสว่นหน่ึงของชมุชนผูม้คีวาม
หลากหลายทางเพศในวงกวา้ง แต่ว่าเป็นกลวธิทีีไ่ม่มปีระสทิธภิาพในการคน้หาผูต้ดิเช ือ้ 
 
testJKT จดักจิกรรมประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบทีต่่างออกไป โดยมุ่งเนน้ไปทีก่ารสรา้งความบนัเทงิมากกวา่ 
โดยจดังานขึน้ที ่Apollo Club ซึง่เป็นสถานทีย่อดนิยมในกลุ่มบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ งาน 
Fantasy World ซึง่เป็นงานทีเ่ปิดโอกาสใหก้ลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศไดแ้สดง
ความสามารถของตนเองบนเวทน้ัีน โดยปกตแิลว้จะมผูีเ้ขา้รว่มงานสงูถงึ 500 คน และผูท้ีเ่ขา้รบัการ
ตรวจหาเชือ้เอชไอวทีีค่ลนิิกนอกสถานทีซ่ ึง่ testJKT จดัตัง้ขึน้ หรอืตรวจทีอ่งคก์รชมุชนและคลนิิกทีเ่ป็น
พนัธมติรจะไดร้บัสทิธิเ์ขา้งานฟร ีการกาํหนดเวลาจดังานทีเ่หมาะสมก็นับว่าเป็นกญุแจสําคญัในการดงึให ้
กลุม่เป้าหมายหลกัเขา้มามสี่วนรว่มกบักจิกรรม ดงัน้ัน testJKT จงึมกักาํหนดใหเ้ป็นคนืกอ่นวนัหยุด
นักขตัฤกษซ์ ึง่มกัจะมลีกูคา้มากกว่าวนัปกต ิและวนัพุธซึง่ทางคลบัจะจาํหน่ายเคร ือ่งดืม่ในราคาถกูกว่าวนั
อืน่ๆ 
 
นานๆ ไปกจิกรรมเหล่านีก็้น่าจะมปีระสทิธภิาพนอ้ยลงเน่ืองจากกจิกรรมลกัษณะนีจ้ะดงึดูดกลุ่มเป้าหมาย
เดมิๆ ในแตล่ะคร ัง้ทีจ่ดังาน ดว้ยเหตุนี ้กลุม่คนที ่testJKT ชกัชวนใหเ้ขา้รบัการตรวจก็จะเป็นคนกลุม่
เดมิๆ ดงัน้ันจงึจาํเป็นตอ้งเปลีย่นสถานทีจ่ดังานใหม้คีวามหลากหลายไปเร ือ่ยๆ เพือ่ใหเ้ขา้ถงึ
กลุม่เป้าหมายใหม่ๆ 
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กรณีศกึษา 2.4.2 

testMNL ระดมพลนักศกึษาในระหว่างลงพืน้ทีต่ามมหาวทิยาลยัเพือ่เขา้ถงึกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุ
ยงันอ้ย 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: การรว่มเป็นพนัธมติรกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ เป็นวธิอีนัทรงประสทิธภิาพวธิหีน่ึงในการเขา้ถงึ
กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ย โดยสามารถเขา้ถงึไดใ้นหลากหลายระดบั ไม่ว่าจะเขา้ถงึผ่านทาง
ฝ่ายธรุการของมหาวทิยาลยั ผ่านทางชมรมนักศกึษา หรอืผ่านทางคณะตา่งๆ ทีมุ่่งเนน้ดา้นสขุภาพและการพฒันา 
 

จดุเด่นทีส่ําคญัในแคมเปญของ testMNL ก็คอืสามารถเขา้ถงึกลุ่มคนทีอ่ายุยงันอ้ยตามมหาวทิยาลยัได ้
ผูร้ณรงคพ์บวา่มหาวทิยาลยัเป็นสถานทีส่ําคญัแห่งหน่ึงทีจ่ะเขา้ถงึกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุ
ตํ่ากวา่ 18 ปีซึง่มกัเป็นอายุขัน้ตํ่าทีส่ามารถใชแ้อพหาคู่ไดอ้ย่างถกูกฎหมายหรอืสามารถรบัชมคอนเทนต ์
สําหรบัผูใ้หญ่จากโฆษณาบน Facebook หรอื Google AdWords ได ้รวมถงึสามารถชกัชวนใหค้น
กลุม่นีเ้ขา้มามสี่วนรว่มกบัโครงการได ้
 
ในการเลอืกมหาวทิยาลยัทีจ่ะเขา้รว่มน้ัน ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testMNL แนะนําว่าใหเ้ฟ้นหา
มหาวทิยาลยัทีม่โีครงการเกีย่วกบัเพศวถิแีละการพฒันาอยู่แลว้ มหาวทิยาลยับางแห่งถงึขัน้เชญิองคก์าร
นอกภาครฐัไปบรรยายเร ือ่งความชกุของเช ือ้เอชไอวใีนประเทศดว้ย ซึง่กลุม่เป้าหมายนีเ้ป็นกลุ่มสําคญั
และเป็นกลุม่ทีต่อ้งเขา้ใหถ้งึ  
 
บางมหาวทิยาลยัอาจจะคดัคา้นการเผยแพรเ่นือ้หาเกีย่วกบัเร ือ่งเพศภายในมหาวทิยาลยัแมจ้ะเป็นเนือ้หา
ในเชงิบวกก็ตาม ซึง่กรณีนีส้ามารถบรรเทาไดโ้ดยไปประสานความรว่มมอืกบัชมรมและสโมสรนักศกึษา
แทนทีจ่ะไปขอความรว่มกบักบัฝ่ายธรุการของมหาวทิยาลยั 
 
ไม่วา่จะเป็นกรณีใด testMNL ไดต้อกยํา้ถงึความสําคญัทีจ่ะตอ้งตัง้ความคาดหวงัรว่มกบัเจา้หนา้ที่

มหาวทิยาลยัและกลุ่มนักศกึษาโดยแจง้ใหท้ราบอย่างชดัเจนวา่ภายในงานจะมกีจิกรรมใดบา้งและเหตุใด
งานนีจ้งึมคีวามสําคญั การไดร้บัความยอมรบัจากผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัจะเป็นกุญแจสําคญัในการจดั
กจิกรรมทีป่ระสบความสําเรจ็และปราศจากปัญหา นอกจากน้ัน ชว่งเวลานีย้งัเหมาะทีจ่ะขออนุญาต
เผยแพรโ่ลโก ้จดัทําคอนเทนตส์ําหรบับล็อกและสือ่สงัคมออนไลน ์และอืน่ๆ อกีดว้ย 
 
testMNL ไดด้ําเนินการอกีขัน้ตอนหน่ึง น่ันก็คอืขอใหผู้เ้ขา้รว่มแจง้วา่ตนเองมคีูน่อนทีเ่ป็นผูช้ายหรอืไม่ 
และหากม ีมกีีค่นโดยใชว้ธิตีิก๊เคร ือ่งหมายถกูในแบบฟอรม์ลงทะเบยีน การใส่คําถามเล็กๆ แต่มี
ความสําคญันีใ้นแบบฟอรม์ทดสอบชว่ยใหม้ั่นใจไดว้่าผลลพัธท์ีร่วบรวมมาน้ันมกีารแยกระหวา่งกลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายและกลุม่ทีไ่ม่ใชช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 
 
แมว้่าผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX บางคนจะลงัเลใจทีจ่ะนํากจิกรรมสนุกๆ แบบนีม้าผสมผสานกบั
ความเครง่เครยีดเร ือ่งการตรวจหาเชือ้เอชไอว ีแต่กจิกรรมเหลา่นีก็้พสิูจนใ์หเ้ห็นแลว้ว่าเป็นชอ่งทางทีม่ี
ประสทิธภิาพในการคน้หาผูต้ดิเช ือ้ รวมถงึชว่ยสรา้งการรบัรูแ้บรนดไ์ดเ้ป็นอย่างด ี
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กรณีศกึษา 2.4.3 

testMNL โปรโมตกจิกรรมประชาสมัพนัธข์องตนเองโดยนําเสนอเร ือ่งราวของคนทีน่่าสนใจใหก้บันักขา่ว 
 
ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ใครๆ ก็อยากอ่านเร ือ่งของคนอืน่ ผูร้ณรงคค์วรใชเ้ร ือ่งราวทีน่่าสนใจของอาสาสมคัรหรอืผูท้ี่

ไดร้บัประโยชนเ์พือ่ใหก้จิกรรมของตนเองไดร้บัความสนใจจากสือ่ 
 

การเรยีกความสนใจจากสือ่เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพอย่างหน่ึงในการเพิม่จาํนวนผูเ้ขา้รว่มในกจิกรรม
ประชาสมัพนัธ ์แต่การเรยีกความสนใจจากนักเขยีนและนักขา่วเกีย่วกบักจิกรรมดา้นเอชไอวใีนสงัคม
อนุรกัษนิ์ยมอาจจะเป็นเร ือ่งน่าทา้ทายเน่ืองดว้ยเหตุผลหลากหลายประการ เหตผุลดงักล่าว ไดแ้ก ่การ
ทํางานในสงัคมทีปิ่ดกัน้ การไม่เปิดใจปรกึษาหารอืถงึปัญหาทีก่ลุม่เกยป์ระสบพบเจอ 
 
testMNL พบวธิทีีส่ามารถเรยีกความสนใจจากสือ่ไดโ้ดยอาศยัแคมเปญ Let’s testMNL8 ซึง่เป็น
กจิกรรมประชาสมัพนัธท์ีใ่หญท่ีสุ่ดในโครงการนี ้โดย testMNLไดจ้ดัทําและวางโครงเร ือ่งของคนที่

น่าสนใจเพือ่เรยีกความสนใจจากสือ่เพือ่ทีจ่ะไดใ้ชเ้ช ือ่มโยงไปยงักจิกรรมประชาสมัพนัธข์องตนเอง 
เร ือ่งราวเหล่านีอ้าจมาจากอาสาสมคัร นักกจิกรรม หรอืผูท้ีไ่ดป้ระโยชนจ์ากแคมเปญนี ้testMNL พบว่า
เมือ่ใชเ้ทคนิคนี ้ก็มโีอกาสทีส่ือ่จะนํากจิกรรมนีไ้ปนําเสนอขา่วมากยิง่ขึน้ ซ ึง่เป็นการผลกัดนัใหม้ี
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมากขึน้ไปดว้ย นอกจากน้ัน เจา้หนา้ทีฝ่่ายตดิตอ่สือ่สารของ Love Yourself ยงัตดิตอ่
ไปยงักลุ่มคนทีอ่ายุยงันอ้ยในชมุชนผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศเพือ่ชกัชวนใหม้ารว่มเป็นอาสาสมคัร
โดยเป็นนายแบบ/นางแบบในงาน ซึง่ชว่ยเรยีกความสนใจมากยิง่ขึน้ไปอกี 
 

 

2.5 การรว่มเป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธ ์
 
ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX ใชก้ารรว่มเป็นพนัธมติรในหลากหลายรปูแบบเพือ่ส่งเสรมิและเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายของแคมเปญ บางแคมเปญของ testXXX ใชก้ารรว่มเป็นพนัธมติรเพือ่เพิม่จาํนวนผูพ้บเห็นและเขา้ถงึ
กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ถงึไดย้ากดว้ยวธิอีืน่ และใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะทางหรอืวสิยัทศันเ์พือ่เสรมิสรา้งคอนเทนต ์
ทางดจิทิลัและวดิโีอใหม้คีวามเขม้แข็งยิง่ขึน้ นอกจากน้ันยงัมกีารสานพนัธมติรกบัรายอืน่ๆ เพือ่ชว่ยใหโ้ครงการ 
testXXX มคีวามแข็งแกรง่เมือ่ตอ้งเผชญิหนา้กบัการถกูพาดพงิดว้ยความเกลยีดชงัทัง้จากทางการเมอืงและจาก
สือ่ รวมถงึเพือ่ความมัน่คงทางการเงนิดว้ย 
 

กรณีศกึษา 2.5.1 

testJKT และ testMNL ดําเนินงานรว่มกบักลุ่มผูต้่อสูเ้พือ่สทิธมินุษยชนเพือ่เสรมิความเขม้แข็งขององคก์รใน
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปรปักษ ์
 

ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ในเมอืงต่างๆ ทีก่ลุม่บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศประสบพบเจอกบัการถูกมุ่ง
รา้ยและถูกสงัคมตราหนา้อย่างรนุแรง ผูร้ณรงคค์วรประสานความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยผูต้่อสูเ้พือ่สทิธิ

                                                      
 
8 รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Let’s testMNL ไดท้ี ่http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-
anonymous.html 
 

http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-anonymous.html
http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-anonymous.html
http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-anonymous.html
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มนุษยชนเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าแคมเปญนีจ้ะอยู่รอด เพือ่คุม้ครองผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน ์และเพือ่คุม้ครองโครงการ 
testXXX ในภาพรวม 
 
testJKT ดําเนินงานท่ามกลางสภาพแวดลอ้มดา้นการเมอืงและสงัคมทีเ่ป็นปรปักษ ์โดย ณ เวลาทีเ่ขยีน
รายงานฉบบันี ้บารแ์ละคลบัสําหรบักลุ่มบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศถกูเจา้หนา้ทีใ่นเมอืงปิดไป
แลว้เกอืบหมดทุกแห่ง เหลอืเพยีงแห่งเดยีว สถานบรกิารทางเพศสําหรบัชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทุก
แห่งก็ถูกปิดเชน่กนัหลงัจากทีม่กีารบุกจบักมุซาวน่าเกยช์ ือ่ดงัแห่งหน่ึงจนเป็นขา่วคกึโครม เหตุการณ์
เชน่นีทํ้าใหท้ัง้บุคคลและองคก์รเกีย่วกบับุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศตกอยู่ในความเสีย่งทาง
รา่งกาย รวมถงึเสีย่งทีจ่ะถกูดําเนินคดตีามมาดว้ย 
 
ในการรบัมอืกบัเร ือ่งนี ้testJKT จงึรว่มเป็นพนัธมติรกบั Arus Pelangi  ซึง่เป็นกลุม่ผูต้อ่สูเ้พือ่สทิธิ
มนุษยชนในระดบัประเทศของอนิโดนีเซยี โดยองคก์รนีม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นการสนับสนุนและประเด็น
กฎหมายเกีย่วกบักลุ่มบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศและเป็นตวัแทนของผูท้ีม่คีวามหลากหลายทาง
เพศในช ัน้ศาล นอกจากน้ันยงัชว่ยจดังานสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและใหค้วามรูก้บัสือ่ในหวัขอ้เพศวถิ ีอตั
ลกัษณท์างเพศ และการแสดงออกทางเพศ รวมถงึลกัษณะทางเพศ โดยสามารถเรยีกใชบ้รกิารของ
เครอืขา่ยนีไ้ดเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืทางกฎหมายอย่างเรง่ด่วน รวมถงึชว่ยผูร้ณรงคใ์น
โครงการ testJKT ทีอ่าจตอ้งการความชว่ยเหลอืดว้ย 
 
นอกจากน้ัน ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testMNL ยงัรายงานว่าไดใ้ชเ้ครอืขา่ยในลกัษณะเดยีวกนันีเ้ชน่กนั 
ซึง่ชว่ยใหส้งัคมเปิดรบัเนือ้หาเกีย่วกบัเร ือ่งเพศในเชงิบวกของ testXXX ในวงกวา้งยิง่ขึน้อกีดว้ย 
 
การรว่มเป็นพนัธมติรประเภทนีเ้ป็นสิง่จาํเป็นอย่างยิง่เพือ่ใหโ้ครงการ testXXX อยู่รอดตอ่ไปได ้ในบาง
กรณีจะอาศยัการรว่มเป็นพนัธมติรในลกัษณะนีเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวา่กจิกรรมทีจ่ดัขึน้จะไม่ถูกปิด/ถูกตํารวจบุก
เขา้จบักุม และเพือ่ใหม้ัน่ใจถงึความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มงานดว้ย 
 

 

กรณีศกึษา 2.5.2 

testBKK ประสานความรว่มมอืกบัผูเ้ช ีย่วชาญในวงการนีซ้ ึง่มคีวามชาํนาญในการสรา้งอทิธพิลต่อกลุม่ประชากร
เกยอ์ยู่แลว้เพือ่จดัทําแคมเปญทีท่รงพลงั 
 

ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคค์วรดําเนินงานรว่มกบัเอเจนซีท่ีทํ่างานดา้นครเีอทฟีซึง่มคีวามชาํนาญที่

เป็นส่วนหน่ึงของชมุชนผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในเมอืงของตนเองอยู่แลว้ เน่ืองจากจะมคีวามเขา้ใจ
ถงึปัญหาและวฒันธรรมในพืน้ทีม่ากกว่า และสามารถอาศยัผูต้ดิตอ่ทีเ่ป็นประโยชนช์ว่ยในการกระจาย
แคมเปญในวงกวา้งยิง่ขึน้ 
testBKK ตอ้งการจดัทําวดิโีอแคมเปญทีน่่าดงึดูดใจเพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ถงึและรบัสมคัรกลุม่ชายทีม่ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ย ในขณะเดยีวกนัก็ใชใ้นการสือ่สารเนือ้หาเกีย่วกบัเร ือ่งเพศในเชงิบวก
ดว้ย ถงึแมว้่ากรงุเทพฯ จะไดร้บัการยกย่องวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามกา้วหนา้มากทีส่ดุในภมูภิาคนี ้แต่การ
พูดคุยเร ือ่งเพศและความสุขสมของกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายยงัคงเป็นเร ือ่งตอ้งหา้มอยู่แมแ้ต่ใน
กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายเองก็ตาม ดงัน้ัน testBKK จงึคน้พบถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งรว่มงานกบั
พนัธมติรดา้นการผลติทีม่คีวามเขา้ใจทัง้ปัญหาและบรบิททีต่นเองดําเนินงานอยู่ 
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testBKK ไดด้ําเนินงานรว่มกบัเอเจนซีท่ีทํ่างานดา้นครเีอทฟี 2 แห่งในกรงุเทพฯ เพือ่จดัทําคอนเทนต ์
วดีโีอ โดยไดจ้า้ง Trasher Bangkok9 ซึง่เป็นผูจ้ดังานปารต์ีแ้ละเป็นโปรดกัช ัน่เฮา้สซ์ ึง่มกีลุ่มบุคคลทีม่ี
ความหลากหลายทางเพศเป็นผูต้ดิตามอย่างเหนียวแน่น และ Blued10 ซึง่เป็นแอปหาคู่ทีไ่ดร้บัความนิยม
ในประเทศไทยมากขึน้เร ือ่ยๆ และมคีอนเน็กช ัน่กบัผูท้รงอทิธพิลทางออนไลน ์
 
Trasher Bangkok ไดจ้ดัทําเว็บซรีสีช์ดุ GAYOK Bangkok โดยเอเจนซีนี่ไ้ดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์น
มุมมองใหม่เกีย่วกบัวธิกีารพูดคุยเร ือ่งปัญหาตา่งๆ ทีก่ลุม่เกยใ์นกรงุเทพฯ ประสบพบเจอ เอเจนซีนี่ ้

สามารถสรา้งเนือ้เร ือ่งทีส่มจรงิและผสานเนือ้หาเกีย่วกบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวไีวใ้นเนือ้เร ือ่งไดอ้ย่าง
แนบเนียน จงึเป็นการสรา้งสมดุลระหว่างสิง่ที ่testXXX ตอ้งการนําเสนอและสิง่ทีก่ลุม่เป้าหมายตอ้งการ
รบัชม ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testBKK ชีแ้จงว่าตนเองเขา้ใจถงึชมุชนกลุม่เป้าหมาย ใหค้วามสําคญักบั
ความรูส้กึ และเขา้ใจถงึกระแส โดยซรีสีช์ดุแรกกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคตทิีม่ตี่อเกยท์ีใ่ชช้วีติ
รว่มกบัเช ือ้เอชไอวแีละยา PrEP ในทางทีด่ขีึน้ นอกจากน้ันยงัชว่ยขยายและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บั
ชมุชนออนไลนข์อง testBKK อกีดว้ย (โปรดดูขอ้ 2.3.4) 
 
Blued ไดจ้ดัทําเว็บซรีสีช์ดุราชรถมาเกยข์ึน้มา โดยเนือ้เร ือ่งเป็นการผสมระหว่างหนังโป๊เกยใ์นลกัษณะ
ซึง่เป็นทีนิ่ยมกบัรายการเกมโชว ์“Cash Cab” โดยในรายการจะถามผูร้ว่มรายการเกีย่วกบัทศันคตเิร ือ่ง
เพศ ความสุขสม และความรูด้า้นเอชไอว ีในแต่ละตอนพธิกีรจะออกไปเสาะแสวงหาหนุ่มเกยจ์ากที่

สาธารณะโดยผ่านทางแอปหาคู่ Blued จากน้ันก็จะเชญิขึน้ “รถตู”้ และจะเร ิม่เลน่เกมในรถ ผูร้ว่ม
รายการจะไดร้บัการตอ้นรบัจากแขกรบัเชญิซึง่เป็นเกยท์ีท่รงอทิธพิลในทางสงัคมซึง่รออยู่บน “รถตู”้ แลว้ 
ผูร้ว่มรายการจะไดร้บัเงนิรางวลัเมือ่ตอบคาํถามแตล่ะขอ้ถกู โดย Blued ไดใ้ชบุ้คคลทีม่ชี ือ่เสยีงในวง
สงัคมออนไลนเ์ป็นพธิกีรรายการ การรว่มมอืกนัระหว่าง testBKK และ Blued ยงัชว่ยเสรมิสถานะของ 
testXXX ว่าเป็นผูจ้ดัทําแคมเปญเกีย่วกบัเร ือ่งเพศในเชงิบวกอกีดว้ย 
 
ในทางกลบักนั testSGN ใชเ้อเจนซีโ่ฆษณาทีไ่ม่มปีระสบการณเ์กีย่วกบัชมุชนผูม้คีวามหลากหลายทาง
เพศมากนัก จงึใชเ้วลานานกวา่กว่าเอเจนซีจ่ะเขา้ใจถงึปัญหานี ้

 

กรณีศกึษา 2.5.3 

testBKK, testJKT และ testMNL รว่มเป็นพนัธมติรกบัผูท้รงอทิธพิลทางออนไลนเ์พือ่เพิม่ยอดกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชาญฉลาด 
 

ขอ้มูลเชงิลกึทีส่ําคญั: ผูร้ณรงคค์วรคน้หาผูท้รงอทิธพิลทีส่่วนตวัมคีวามเชือ่มโยงสมัพนัธก์บัปัญหานีอ้ยู่
แลว้เพือ่ทีจ่ะไดม้คีวามเชือ่มโยงสมัพนัธก์บักลุม่เป้าหมายอย่างแทจ้รงิ จากน้ันจงึเสรมิศกัยภาพของผูท้รง
อทิธพิลเหลา่น้ันเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการตระหนักรู ้การมสีว่นรว่ม และการลงมอืปฏบิตั ิ
 
การมสีว่นรว่มกบั “ผูท้รงอทิธพิลทางออนไลน”์ กล่าวคอืผูท้ีม่ผูีต้ดิตามในสือ่สงัคมออนไลนเ์ป็นจาํนวน
มากและผูท้ีม่คีอนเน็กช ัน่กบักลุ่มเป้าหมาย กลายเป็นวธิทีีม่คีวามสาํคญัมากยิง่ขึน้ในการสรา้งการ
ตระหนักรูแ้ละเพิม่จาํนวนผูเ้ขา้ชมสําหรบัโครงการ testXXX ในกรงุเทพฯ จาการต์า และมะนิลา โดยแต่

                                                      
 
9 รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Trasher Bangkok ไดท้ี ่https://www.facebook.com/trasherbangkok 
10 รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Blued Thailand ไดท้ี ่https://www.facebook.com/bluedthailand/ 

https://www.facebook.com/trasherbangkok/
https://www.facebook.com/bluedthailand/
https://www.facebook.com/trasherbangkok
https://www.facebook.com/bluedthailand/


 
 

THUMB STOPPING และกรณีศกึษาอกี 15 กรณีว่าดว้ยการสือ่สารเพือ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอชไอว ี| 28 
 

 

 

ละเมอืง บุคคลเหล่านีม้สี่วนชว่ยใหม้ผูีรู้จ้กัโครงการ testXXX มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิการ
จองเพือ่เขา้รบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวโีดยตรงดว้ย 
 
ในการทําความเขา้ใจถงึมุมมองของผูท้รงอทิธพิลเหล่านี ้ผูร้ณรงคใ์นโครงการ testXXX ไดพู้ดคุยกบัผู ้
ทรงอทิธพิลทางออนไลน ์6 คนเพือ่คน้หาวา่สิง่ใดทีจ่ะกระตุน้ใหพ้วกเขาเหล่านีเ้ขา้รว่มในแคมเปญได ้
 
ผูท้รงอทิธพิลมคีวามคดิวา่สิง่ทีต่นเองสามารถชว่ยเหลอืโครงการ testXXX ไดม้ากทีส่ดุ ไดแ้ก ่การเพิม่
การตระหนักรู ้การลดการถกูตราหนา้ การแกไ้ขความเขา้ใจผดิ การชว่ยใหผู้อ้ืน่เขา้ถงึขอ้มูลทีน่่าเช ือ่ถอื 
การสรา้งทศันคตเิชงิบวก การทําใหผู้ค้นรูส้กึลงัเลใจนอ้ยลงทีจ่ะเขา้รบัการตรวจ การชว่ยใหผู้อ้ืน่เขา้ใจว่า
เหตุใดเร ือ่งนีจ้งึเป็นสิง่สําคญัและการพูดคุยถงึเร ือ่งเอชไอวเีป็นเร ือ่งปกต ิ
 
ผูท้รงอทิธพิลตดัสนิใจเขา้รว่มเพือ่ชว่ยใหเ้พือ่นๆ ซึง่เป็นกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุยงันอ้ย
เขา้ถงึบรกิารทีน่่าเช ือ่ถอื เพือ่ชว่ยใหผู้อ้ืน่รบัรูถ้งึสถานะของตนเอง เพือ่ชว่ยกระจาย “คําเตอืนจากเพือ่นที่

หวงัด”ี และเพือ่ทําใหก้ารเขา้รบัการตรวจเป็นเร ือ่งปกตโิดยปลูกฝังความคดิเร ือ่งเพศในเชงิบวก มคีนหน่ึง
ทีท่ราบขา่วว่าเพือ่นของตนเองเสยีชวีติดว้ย 
 
ผูท้รงอทิธพิลเหล่านีไ้ดแ้นะนําใหผู้ร้ณรงคใ์ชผู้ท้รงอทิธพิลในวงสือ่สงัคมออนไลนห์ลากหลายประเภท 
การทํางานรว่มกบัผูท้รงอทิธพิลจาํนวนหน่ึงทีเ่จาะเฉพาะกลุม่โดยมผูีต้ดิตามจาํนวนหลกัพนัหรอืหลกัหมืน่ 
จะคุม้คา่กว่าการทํางานรว่มกบัคนดงัคนเดยีวทีม่ผูีต้ดิตามนับแสนคน  
 
เราควรมุ่งความสนใจไปทีก่ลุม่เป้าหมายของผูท้รงอทิธพิลรายย่อยซึง่เป็นกลุม่ทีเ่ฉพาะเจาะจงมากกว่า ซึง่
เท่ากบัว่าอตัราส่วนและการมปีฏสิมัพนัธก็์จะมเีพิม่มากขึน้และมปีระสทิธภิาพมากกว่า โดยนําเสนอวธิทีี่

สามารถปรบัขนาดไดเ้พือ่เอาความจงูใจบวกกบัลกัษณะทีน่่าเช ือ่ถอืไดเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั ตวัอย่างเชน่ เกม
เมอรบ์น YouTube ทีบ่อกว่าตนเองเป็นเกยแ์ละบวิตีบ้ล็อกเกอรอ์าจจะมจีาํนวนผูต้ดิตามนอ้ยกว่า
นักแสดงเกยช์ ือ่ดงั แต่วา่ผูท้รงอทิธพิลกลุม่นีส้ามารถพาเราเขา้ถงึกลุ่มประชากรชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีอ่ายุยงันอ้ยทีย่งัไม่เคยมใีครเขา้ถงึมากอ่นได ้ 
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