การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจาปี 2565

ศูนย์ส่อื สารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
(ข้อมูล ณ 24 มีนาคม 2565)

x
The Active ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงำนกำรวิจยั แห่งชำติ
และมหำวิทยำลัยขอนแก่น ชวนสะท้อน “ควำมจน” ผ่ำนงำนวิจัย ในกำรประชุมนำเสนอผลกำรศึกษำชุด
โครงกำรวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง” และเวทีสำธำรณะ “สรุปผลงำนวิจัยและ
อนำคตคนจนเมือง”
ผู ้เข้ำร่วม #ช่ วงที่1
เปิ ดผลโครงกำรวิจัยคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง
- รศ.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
- รศ.สมชำย ปรีชำศิลปกุล
- ผศ.บุ ญเลิศ วิเศษปรีชำ
- รศ.ประภำส ปิ่ นตบแต่ง
- ผศ.ธนิต โตอดิเทพย์
- ผศ.ธนพฤกษ์ ชำมะรัตน์

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ ให้ควำมเห็นต่องำนวิจยั ฯ
- รศ.บู ฆอรี ยีหมะ
- สุวำรี วงศ์กองแก้ว
- วรดุลย์ ตุลำรักษ์
- ผศ.นลินี ตันธุวนิตย์
- ศรินพร พุ ่มมณี
- รศ.ชั ยยนต์ ประดิษฐศิลป์
- รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์
ดำเนินรำยกำร : บุ ศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

#ช่ วงที่2
เวทีสำธำรณะ “สรุ ปผลงำนวิจัยและอนำคตคนจนเมือง” จำกชุดโครงกำรวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง”
- ศ.อรรถจักร์ สัตยำนุรักษ์ หัวหน้ำชุดโครงกำรวิจัย
- รศ.ปั ทมำวดี โพชนุกูล ผู ้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
่
- สมสุข บุ ญญะบัญชำ ประธำนคณะอนุกรรมกำรบ้ำนมันคงและกำรจั
ดกำรที่ดิน
่
- นพพรรณ พรหมศรี เลขำธิกำรมูลนิธิพัฒนำทีอยูอ่ ำศัย
ดำเนินรำยกำร : ณำตยำ แวววีรคุปต์
วันพุ ธที่ 26 มกรำคม 2565 เวลำ 08.30-17.00 น. ผ่ำนทำง Facebook :The Active และ Thai PBS
ผลกำรดำเนินกิจกรรม
- เผยแพร่ควำมรู ้และสะท้อนผลกำรวิจัยที่มีเนื้อหำ “ควำมจน” ผ่ำนเวทีสำธำรณะ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจและมีทัศนคติในมุมมองใหม่
- เป็ นต้นทุนข้อมูลในกำรผลิตสำรคดี ชุด คนจนเมือง 3

x
ปี 2565 ไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบู รณ์ แต่ปัญหำกำรดูแลผู ้สูงอำยุ ยังปรำกฏให้ชวนเศร้ำใจตัง้ แต่ต้นปี แล้ว
อีก 20 ปี ต่อจำกนี้ ไทยกับกำรเป็ น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” เรำวำงแผนรับมือกันอย่ำงไร?
The Active และองค์กรเครือข่ำย ชวนมองอนำคตและหำแนวทำงในเวที
“อนำคตสังคมผู ้สูงอำยุ ไทย ก้ำวต่อไปอย่ำงไรบนควำมท้ำทำย”
เปิ ดข้อเสนอยุ ทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนงำนผู ้สูงอำยุไทย
ศ.วรเวศม์ สุวรรณระดำ คณะเศรษฐศำสตร์ จุ ฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ร่วมให้ควำมเห็น
-รศ.อำชนัน เกำะไพบู ลย์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-กฤษดำ สมประสงค์ ผอ.กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและคุณภำพชี วิต กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-ผู ้แทนจำกกรมกิจกำรผู ส้ ูงอำยุ
สถำนกำรณ์ และก้ำวต่อไปกำรขับเคลื่อนงำนผู ้สูงอำยุ ไทย
-ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู ้สูงอำยุ ไทย
-นพ.ภูษิต ประคองสำย เลขำธิกำร มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู ้สูงอำยุไทย (มส.ผส.)

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มกรำคม 2565 เวลำ 13.45-16.00 น.
ผ่ำนทำง Facebook : The Active Thai PBS นักข่ำวพลเมือง (ThaiPBS) อยู ่ดีมีแฮง สูงวัย และ สูงวัยไปด้วยกัน
ผลกำรดำเนินกิจกรรม
- รับทรำบสถำนกำรณ์ และข้อเสนอยุ ทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนงำนผู ้สูงอำยุไทย ทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว
่
่สนใจได้รับทรำบ
- เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นผู ส้ ูงอำยุ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนทัวไปที

x
พลังพลเมืองเตรียมพร้อมรับกำรเลือกตัง้ ผู ้ว่ำฯ กทม. ร่วมเสนอนโยบำย สะท้อนปั ญหำ “น้ำ” เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ
สำเหตุของน้ำท่วม ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และแนวทำงแก้ใข & แผนกำรบริหำรจัดกำรน้ำในปั จจุ บัน และ อนำคต
• ศ.กิตติคุณ เดชำ บุ ญค้ำ ศิลปิ นแห่งชำติสำขำภูมิสภำปั ตยกรรม
• วีระพันธุ์ ชิ นวัตร อุ ปนำยก สมำคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (sconte)
• ผศ.สิตำงศุ์ พิลัยหล้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ศ.หรรษำ วัฒนำนุกิจ ผู ้เชี่ ยวชำญด้ำนวิศวกรรมทรัพยำกรน้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวำสดิ์ อุ ปนำยกสมำคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกฎหมำย
..........................................................................................................................
ระดมสมองภำคประชำชน เพื่อเสนอนโยบำยและกำรแก้ปัญหำสำมน้ำต่อ รัฐบำลและกทม.
์
• ก้องศักดิ์ สหะศักดิมนตรี
ผู ้แทนจำก เครือข่ำยปกป้องคุณภำพชี วิตชุมชนเมือง (คปช.)
• ชวลักษณ์ เวียงวิเศษ ผู ้แทนจำกกลุ่มบึงรับน้ำ
• ธนัช นฤพรพงศ์ รองผู ้อำนวยกำร สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.)
• บุ ญสม ชื่ นทิวำกร ประธำนชุมชนตลำดหลักสี่ ริมคลองเปรมประชำกร
• รัตนำ ศิวเสน เหรัญญิก ชุมชนตลำดหลักสี่ ริมคลองเปรมประชำกร
• พงศ์พรหม ยำมะรัต ผู ้แทนจำกกลุ่มบึงรับน้ำ
ร่วมจัดโดย
- The Active / Thai PBS
- สมำคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม - SCONTE
- บึงรับน้ำคู้บอนเพื่อคนกรุงเทพ
- เครือข่ำยชุมชนปกป้องคุณภำพชี วิตคนเมือง
วันเสำร์ท่ ี 19 มีนำคม 2565 เวลำ 13.00-16.30 น.
ผลกำรดำเนินกิจกรรม
- ได้ทบทวนสำระด้ำน “น้ำ” กับ เมืองที่เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ จุ ดประกำยให้เกิดกำรสร้ำง Platform ของประชำชน กระตุ้นให้เกิดกำรรับรู้
ผลักดันไปสู่นโยบำย กำรจัดกำรน้ำ ในเวทีเสวนำ "วิกฤต สยำมสำมน้ำ"
- แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นถึงสำเหตุของน้ำท่วม ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และแนวทำงแก้ใข & แผนกำรบริหำรจัดกำร
น้ำในปั จจุ บัน และ อนำคต
- เปิ ดให้ร่วมระดมสมองจำกภำคประชำชน เพื่อเสนอนโยบำยและกำรแก้ปัญหำสำมน้ำต่อ รัฐบำลและกทม.

x
The Active ร่วมกับ คอมโควิด และภำคีเครือข่ำย

ร่วมเสวนำโดย
• นิมิตร์ เทียนอุ ดม มูลนิธิเข้ำถึงเอดส์
• วรรณำ แก้วชำติ มูลนิธิพัฒนำที่อยู ่อำศัย
• อำรี คุ้มพิทักษ์ เครือข่ำยคอมโควิด
• เตือนใจ เกษมศรี สลัมสี่ภำค
• พญ.นิตยำ ภำนุภำค พึ่งพำพงศ์ สถำบันเพื่อกำรวิจยั และนวัตกรรมด้ำนเอชไอวี (IHRI)
• ผศ.ภญ.ยุ พดี ศิริสินสุข รองเลขำธิกำรสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
• นพ.เฉวตสรร นำมวำท ผู ้อำนวยกำรกองควบคุมโรคและภัยสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน
• นิวัตร สุวรรณพัฒนำ ทีมโควิดชุมชนภำคเหนือ -COVID-19 Team
• นันทชำติ หนูศรีแก้ว ตัวแทนกลุ่มคนไร้บำ้ น บ้ำนเตื่อมฝั น
วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00-12.00 น.
สถำนที่ มูลนิธิพัฒนำที่อยู ่อำศัย ถ่ำยทอดสดผ่ำน Facebook : The Active | Thai PBS
ผลกำรดำเนินกิจกรรม
- เปิ ดเวทีส่อสำรถึ
ื
งกำรใช้ชี วิตร่วมกับโควิดอย่ำงเข้ำใจและปลอดภัยนัน้ จำเป็ นต้องสนับสนุนให้สังคมมีข้อมูลที่ถูกต้อง
- เป็ นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลก่อนประกำศให้โควิด-19 เป็ นโรคประจำถิ่นตำมนโยบำยของรัฐบำล

ความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษา (2565)
“ก่อการครู ”

ผลกำรดำเนินกิจกรรม
- ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูและผู ้นำทำงกำรศึกษำ และสื่อกำรเรียนกำรสอน เพื่อดำเนินกำรสื่อสำรสู่
สังคมภำยใต้โครงกำรที่มีช่ื อว่ำ “ก่อกำรครู x The Active” ในลักษณะกำรเผยแพร่สำรประโยชน์และองค์ควำมรู้
ต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย

กำหนดระยะเวลำควำมร่วมมือถึง วันที่ 30 เมษำยน 2565

เวทีแสดงวิสัยทัศน์และกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน
เครือข่ำยพลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง 24 เครือข่ำย

เครือข่ำยวิชำกำร

เครือข่ำยสังคม

(1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (BACC)
(2) สมำคมอนุรักษ์ศลิ ปกรรมและสิ่งเเวดล้อม (SCONTE)
(3) สมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ASA)
(4) สยำมสมำคม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
(5) สมำคมอิโคโมสไทย
(6) Docomomo Thai
(7) เครือข่ำยอำกำศสะอำด
(8) กลุ่ม We Park
(9) ธรรมธุรกิจ วิสำหกิจเพื่อสังคม
(10) ชุมชนพู นสุข Farm Sharing Market
(11) เครือข่ำยเมืองเก่ำ ย่ำนเก่ำ ชุมชน
(12) กลุ่ม Urban Studies Lab
(13) สมำคมเครือข่ำยต้นไม้ในเมือง
(14) สมำคมรักษ์ต้นไม้ใหญ่
(15) สมำคมรุกขกรรมไทย
(16) กลุ่มยังธน
(17) กลุ่ม Urban Ally
(18) กลุ่มบึงรับน้ำ
(19) P landscape Co.
สถำบันกำรศึกษำ:
(20) คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ จุ ฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
(21) คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ ม.ศิลปำกร
(22) คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ สถำบันพระจอมเกล้ำฯธนบุ รี (23)
อำศรมศิลป์
(24) โรงเรียนรุ่งอรุณ ฯลฯ

(25) กำรพัฒนำเจ้ำพระยำเดลต้ำ 2040
(26) แผนงำนยุ ทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead) ด้ำน
สังคม แผนงำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
(27) คณะอนุกรรมกำรสำขำวิศวกรรมแหล่งน้ำ
วิศวกรรม สถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
(28) สมำคมวิศวกรที่ปรึกษำแห่งประเทศไทย (วปท.)
(29) เครือข่ำยพัฒนำควำมเข้มแข็งต่อภัยพิบตั ิไทย
(TNDR)
(30) สถำบันพระปกเกล้ำ

(31) เครือข่ำยสลัมสี่ภำค
(32) มูลนิธิพัฒนำที่อยู ่อำศัย (มพศ.)
(33) สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.)
(34) มูลนิธิฟรีดริช เนำมัน ประเทศไทย (FNF)
(35) สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ (สช.)
(36) มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)
(37) สถำบันวิจัยบทบำทหญิงชำยและกำรพัฒนำ
(Gender and Development Research
Institute)
(38) ขบวนผู ้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move)
(39) กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
(กสศ.)
(40) สมำคมสถำปนิกผังเมืองไทย - TUDA
(41) มูลนิธิองค์กรกลำงเพื่อประชำธิปไตย (P-Net)
(42) RTUS-Bangkok ริทัศน์บำงกอก
(43) สมำคมคนรุ่นใหม่กบั นวัตกรรมทำงสังคม
(SYSI)
(44) ตัวแทนคนรุ่นใหม่นำงเลิ้ง Comcovid
(45) ตัวแทนคนรุ่นใหม่บำงลำพู เสน่ห์บำงลำพู
(46) เครือข่ำยแรงงำน พิพิธภัณฑ์แรงงำนไทย
(53) สถำบันสื่อเด็กและเยำวชน (สสย.)

เครือข่ำยสื่อ
(47) Thai PBS
(48) The Active
(49) Decode
(50) สภำผู ้ชมผู ้ฟัง
ไทยพีบีเอส กรุงเทพและ
ปริมณฑล
(51) The Happening
(52) The Matter

*จำนวนและรำยชื่ อเครือข่ำย
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง

