
กิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายประชาชนและเครือขายสื่อพลเมือง ไตรมาส 1 / 2564 

โดย สำนักเครือขายส่ือสาธารณะ ไทยพีบีเอส  

  

ส.ส.ท. มีการทำงานอยางมีสวนรวมกับเครือขายในหลายลักษณะ เพื่อใหเกิดการรวมแสดงความคิดเห็น  

รวมปฏิบัติวางแผนเนื้อหา รวมลงมือผลิตสื่อ และรวมสื่อสาร  ซึ่งดำเนินการโดยสำนักเครือขายสื่อสาธารณะ 

สรุปผลการดำเนินงานสรางการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายในไตรมาส 1/2564 ดังนี ้

วันที่  20 มกราคม- 20 กุมภาพันธ 2564 “ปฏิบัติภารกิจสินสมุทร” ในชวงสถานการณโควิดระบาดใน

กลุมแรงงานเพ่ือนบาน ท่ีสมุทรสาคร  ทีมเฉพาะกิจ สำนักเครือขายสื่อสาธารณะ ไดเขาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมประสานให

เกิดการมีสวนรวมคิด รวมนำเสนอเนื้อหา  รวมปฏิบัติการสื่อสาร โดยการฝกอบรมการผลิตสื่อใหเครือขาย และ

รวมสื่อสารในแพลทฟอรมตางๆ ของไทยพีบีเอส ซึ่งเนื้อหาตางๆ เปนเนื้อหาเฉพาะที่มีสวนรวมสื่อสารโดยเจาของ

ประเด็นคือแรงงาน และคนทำงานดานแรงงานโดยตรง  และทีมไดขยายผลใหเนื้อหามีความครอบคลุมเพิ่มขึ้นใน

แพลทฟอรมและรูปแบบการนำเสนออ่ืนๆ ในสถานีเชน  รายการขาว  สารคดี  วง Live เชิงนโยบาย     

การหนุนเสริมภาคพลเมืองสื่อสารจากพ้ืนท่ี จำนวน 4 เครือขาย 32 คน  โดยอบรมเครื่องมือสื่อสารโดยใช 

C-site อาสาสมัครมูลนิธิรักษไทย / สมาคมพราว / เยาวชนลูกหลานแรงงานมอญ /กลุมครูอาสาคนมอญ /หมอ

อนามัยประจำตลาดกลางกุง  

 

   

 

 

 

 

 



ผลงานจากการฝกอบรมรวมสื่อสารจากเครือขายท่ีไดรับการฝกอบรม ในพ้ืนท่ีขาวเชาของไทยพีบีเอส  

ขาว...เยาวชนอาสาสมัคร จัดสิ่งของชวยเหลือแรงงานเพ่ือนบาน (22 ม.ค. 64)  

ขาว...คัดแยกแรงงานตลาดกุงไปกักตัวท่ีโรงพยาบาลสนาม (25 ม.ค. 64)  

ขาว... "ครูขางถนน" ลงพ้ืนท่ีแจกแบบเรียนลูกหลานแรงงาน (26 ม.ค. 64)  

ขาว...อาสาสมัครเฝาระวังประจำตึก (2 ก.พ. 64) 

   

   

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564  ทีมสำนักเครือขายสื่อสาธารณะ (ภาคเหนือ)  รวมกับศูนยการเรียนรูสื่อ

ชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาและชมรมกำนันผูใหญบาน ฝกอบรมนักขาวพลเมือง C-Site ฝกเขียนเลาเรื่องดวยภาพ/

คลิปจากมือถือ  โดยตัวกระบวนการฝกอบบรม 2 วัน  3 ข้ันตอน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ออกแบบเพ่ือให

ตอนสนองความตองการสื่อสารของคนพื้นที่มากที่สุด  และมีเครือขายฯ จำนวน 47คนมารวมฝกอบรม  ระหวาง

การอบรมมีการแลกเปลี่ยนในเชิงประเด็น การสรางสรรคการเลาเรื ่อง  และผลงานของการฝกอบรม ไดรวม

นำเสนอเผยแพรในหนาจอของไทยพีบีเอส จำนวน 2 ชิ้น และขยายผลสื่อสารตอเนื่อง   

  

 

 

 

 

 

 



วันที่ 17 – 19  มีนาคม 2564 ทีมสำนักเครือขายสื่อสาธารณะ (ภาคเหนือ)  รวมกับวิทยาลัยชุมชน

แมฮองสอน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมสะเรียง ฝกอบรมนักขาวพลเมือง C-Site ฝกเขียนเลาเรื่องดวย

ภาพ/คลิปจากมือถือ ซึ่งมีผู เขารวมเปนเจาหนาที่ดานสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสุขภาพตำบลและสุขศาลา

พระราชทาน จำนวน 15 คน เพื่อใหเจาหนาดานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนมีเครื่องมือในสื่อสารประเด็นมาจาก

พ้ืนท่ี รวมถึงสรางเครือขายในพ้ืนท่ีเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ วิถีชีวิตและสังคมชายแดน ชิ้นงานจากการอบรม 

เผยเเพรหนาจอ 2 ชิ้น และเครือขายรวมสื่อสารสาธารณะในแพลทฟอรมตางๆ มาอีกตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดง รวมวางแผน รวมแลกเปลี่ยน รวมติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปดใหมีสวนรวมประเมินสถานการณทางสงัคมของแตละภาค และเสนอแนะในเชิงเนื้อหา เพื่อนำไป 

สูการออกแบบสื่อสาร  “การประชุมกองบรรณาธิการรวมภาคประชาสังคม” จะดำเนินการในทุกภาค ไตรมาส 

ละ 1 ครั้ง โดยมีการเชิญภาคประชาสังคม นักวิชาการ ภาคสวนตางๆ ในภาคมารวมกันแลกเปลี่ยน  ผลของการ

แลกเปลี่ยนนำไปสูการออกแบบเนื้อหานำเสนอในพื้นที่แตละภาค เพื่อใหตอบโจทยความตองการรับรูขอมูลแตละ

พื้นที่มากที่สุด  ในภาพเปนตัวอยางการประชุมของภาคอิสาน แตเนื่องจากเปนสถานการณโควิดจึงใชรูปแบบการ

ประชุมผานระบบ Zoom ดำเนินงาน    

วันท่ี 19 มกราคม 2564 

สถานท่ี Zoom Meeting 

เครือขาย นักวิชาการ , อาจารยมหาวิทยาลัย , ทีมผลิตรายการ , เครือขายภาคประชาชน , เครือขายเชิงประเด็น  

เปาหมาย เพ่ืออัพเดตประเด็นสถานการณในพ้ืนท่ีภาคอีสาน และการสื่อสารสาธารณะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การฝกอบรมทักษะการผลิตสื่อ  นักสื่อสารแมน้ำโขง จังหวัดหนองคาย / จังหวัดเลย 

เดือน มีนาคม 2564 

สถานท่ี โรงเรียนวังมวงพิทยาคม อ.สังคม จ.หนองคาย /โรงเรียนบานกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 

เครือขาย เยาวชนและชาวบานมวง อ.สังคม จ.หนองคาย มีผูเขารวมอบรม 50 คน เยาวชนและชาวบานกลาง ต.

ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย มีผูเขารวมอบรม 30 คน 

เปาหมาย เรียนรูกระบวนการสื่อสารผานแอปพลิเคชัน C-site และสื่อสารประเด็นความเปลี่ยนแปลงและวิถีชีวิต

ของคนลุมน้ำโขง อบรมนักสื่อสารแมน้ำโขง จ.เลย 

 

 
 

 

 



มีการเปดโอกาสใหกลุมคนหลากหลายไดเขาถึงและรวมกันคิด รวมปฏิบัติการสื่อสาร รวมถึงกลุมพระสงฆ

ดวย 12 กุมภาพันธ 2564  ไดรวมกับเครือขายชุมชนสูโควิด  เครือขายพระนักสื่อสาร  พระพัฒนา มีการอบรม

พระนิสิตชาวเมียนมาและไทย รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลิตคลิปสื่อสารของพระนิสิตพมา  กระบวนการมีการแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญ 

ท่ีพระสงฆเห็นวาจะตองสื่อสาร  ในสถานการณโควิดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  ผลงานจากพระนักสื่อสาร ผลิตและเผยแพร

เปน ขาวเชา 1 ชิ้น /นักขาวพลเมืองเท่ียง 2 ชิ้น 

 

 

จากนั้นมีการตอยอดวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพระนิสิตจิตอาสาเพื่อสราง

เสริมฟนฟูสุขภาวะแกแรงงานตางชาติท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม จำนวน 30 คน ความรวมมือ

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย (มมร) พรอมดวยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) องคการกระจายเสียงและแพร ภาพสาธารณะแหงประเทศ

ไทย (ไทยพีบีเอส) และเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนดานแรงงาน ผลงานจากการอบรมเครือขายพระได ปกหมุด 

C-Site  เลาเรื ่องจากพื ้นที ่ /ชิ ้นงานขาวเชา 1 /นักขาวพลเมืองเที ่ยง1 และเมื ่อวันท่ี  25 กุมภาพันธ 2564  

พระนิสิตจากเมียนมาลงพ้ืนท่ีชุมชนและโรงงานในกรุงเทพฯ เพ่ือเทศนาใหกำลังใจแรงงานจากเมียนมาในไทย และ

ทำการสื่อสารผานชองทางขาวเชา(ปกหมุด C-Site /ขาวเชา 1 ชิ้น)  เปนการรวมปฏิบัติงานอยางตอเนื่องหลังจาก

ไดเรียนรูทักษะในการสื่อสารและเขาถึงเครื่องมือไดแลว 

 

 



เปดการมีสวนรวมเพ่ือสรางนักสื่อสารขุมชในภาคใตวันท่ี 4-6 มีนาคม2564 ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา 

 

ระหวางวันที่ 4-6 มีนาคม 2564 สํานักเครือขายสื่อสาธารณะภาคใต รวมกับทางเครือขายสงขลาฟอรั่ม 

เทศบาลปริก และโรงเรียนปริก รวมกันจัดงานอบรมนักสื่อสารชุมชน ซึ่งเปนกลุมครูพลเมืองโรงเรียนเทศบาล

ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 40 คน จัดขึ้นที่เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา เพื่อพัฒนา

แนวคิดนักสื่อสารสื่อสาธารณะและทักษะสื่อสารท่ีเปนเครื่องมือเพ่ือบอกเลาเรื่องราวเรื่องราวชุมชน 

กระบวนการอบรมหลักๆ  

- ทำความเขาใจกรอบความคิด ประวัติศาสตรความเปนพลเมือง/ความสำคัญการเปนนักสื่อสารภาค

พลเมือง กับครูพลเมือง 

- แบงปนแนวคิด รูปแบบการเลาเรื ่อง/Storytelling เลาอยางไรใหนาสนใจ ผานชมชิ ้นงานตัวอยาง 

ท่ีหลากหลาย 

- ทดลองการเลาเรื่อง ผานประเด็น-ภาพท่ีเตรียมมา ผานเครื่องมือ C-Site และ Social Media 

- เปดกองบรรณาธิการนักสื่อสารชุมชน / พรอมกับลงพ้ืนท่ี บริเวณเทศบาลปริกตามประเด็นท่ีสนใจ  

- นำเรื่องราวกลับมาวางแผนการสื่อสาร ทำแบนนอร เลาเรื่อง / ตัดตออยางงาย เพ่ือเลาเรื่องของเรา    

ช้ินงานจากการฝกอบรมท่ีออกอากาศ  

1. ขยะมีบุญ การจัดการขยะเพ่ือประโยชนสาธารณะ (วันท่ี 12 มีนาคม 2564) 

คุณธีรพล บุญพยุ ครู รร.เทศบาลปริก จากชุมชนสวนหมอม ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เลาเรื่องการจัด

กิจกรรมขยะมีบุญ และไดใชมัสยิดมัสยิดมูฮิบบีน เปนศูนยกลางของชุมชนเปนแหลงรวบรวบขยะท่ีผานการคัดแยก

ประเภทจากครัวเรือนแลว เพ่ือนำไปขายเปนรายไดเขาสูชุมชน  

 

 

 



2. แมบานชางแยกจัดการขยะในครัวเรือน จังหวัดสงขลา นักขาวพลเมือง  

การจัดการขยะจากตนทางทั้งขยะอินทรียจากเศษอาหารและขยะพลาสติกภายในครัวเรือนของชาวบาน

ในชุมชนบานทุงออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ใหกลับมาใชประโยชนตอไดเเละใหเหลือขยะในชุมชนนอยท่ีสุด  

 

3. การจัดการขยะเทศบาลปริกรวมกับชุมชน  อยูระหวางวางออกอากาศ  

 

 

 

 

 


