
ศูนย์ส่ือสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจ าปี 2565

(ข้อมูล ณ 24 มีนาคม 2565)



x

The Active ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ 
และมหำวิทยำลยัขอนแก่น ชวนสะท้อน “ควำมจน” ผ่ำนงำนวิจัย ในกำรประชุมน ำเสนอผลกำรศกึษำชุด
โครงกำรวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไป ในสังคมเมืองที่ก ำลงัเปลี่ยนแปลง” และเวทีสำธำรณะ “สรุปผลงำนวิจัยและ
อนำคตคนจนเมือง”

ผู้เข้ำร่วม #ช่วงท่ี1
เปิดผลโครงกำรวิจัยคนจนเมืองท่ีเปล่ียนไปในสังคมเมืองท่ีก ำลังเปล่ียนแปลง
- รศ.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
- รศ.สมชำย ปรีชำศิลปกุล
- ผศ.บุญเลิศ วิเศษปรีชำ
- รศ.ประภำส ป่ินตบแต่ง
- ผศ.ธนิต โตอดิเทพย์
- ผศ.ธนพฤกษ์ ชำมะรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ควำมเห็นต่องำนวิจยัฯ
- รศ.บูฆอรี ยีหมะ
- สุวำรี วงศ์กองแก้ว
- วรดุลย์ ตุลำรักษ์
- ผศ.นลินี ตันธุวนิตย์
- ศรินพร พุ่มมณี
- รศ.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
- รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์
ด ำเนินรำยกำร : บุศย์สิรินทร์ ย่ิงเกียรติกุล

#ช่วงท่ี2
เวทีสำธำรณะ “สรุปผลงำนวิจัยและอนำคตคนจนเมือง” จำกชุดโครงกำรวิจัย “คนจนเมืองท่ีเปล่ียนไป ในสังคมเมืองท่ีก ำลังเปล่ียนแปลง”
- ศ.อรรถจักร์ สัตยำนุรักษ์ หัวหน้ำชุดโครงกำรวิจัย
- รศ.ปัทมำวดี โพชนุกูล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิวิทยำศำสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สมสุข บุญญะบัญชำ ประธำนคณะอนุกรรมกำรบ้ำนมัน่คงและกำรจัดกำรท่ีดิน
- นพพรรณ พรหมศรี เลขำธิกำรมูลนิธิพัฒนำท่ีอยู่อำศัย
ด ำเนินรำยกำร : ณำตยำ แวววีรคุปต์

วันพุธท่ี 26 มกรำคม 2565 เวลำ 08.30-17.00 น. ผ่ำนทำง Facebook :The Active และ Thai PBS

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม
- เผยแพร่ควำมรู้และสะท้อนผลกำรวิจัยท่ีมีเน้ือหำ “ควำมจน” ผ่ำนเวทีสำธำรณะ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจและมีทัศนคติในมุมมองใหม่
- เป็นต้นทุนข้อมูลในกำรผลิตสำรคดี ชุด คนจนเมือง 3

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882?__eep__=6&__tn__=*NK*F


ปี 2565 ไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ แต่ปัญหำกำรดูแลผู้สูงอำยุยังปรำกฏให้ชวนเศร้ำใจตัง้แต่ต้นปี แล้ว
อีก 20 ปี ต่อจำกนี้ ไทยกับกำรเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” เรำวำงแผนรับมือกันอยำ่งไร?

The Active และองค์กรเครือข่ำย ชวนมองอนำคตและหำแนวทำงในเวท ี
“อนำคตสังคมผู้สูงอำยุไทย ก้ำวต่อไปอย่ำงไรบนควำมทำ้ทำย”

เปิดข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนงำนผู้สูงอำยุไทย
ศ.วรเวศม์ สุวรรณระดำ คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ร่วมให้ควำมเห็น
-รศ.อำชนัน เกำะไพบูลย ์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-กฤษดำ สมประสงค์ ผอ.กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกจิ สังคมและคุณภำพชีวิต กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-ผู้แทนจำกกรมกจิกำรผูสู้งอำยุ

สถำนกำรณ์ และก้ำวต่อไปกำรขับเคลื่อนงำนผู้สูงอำยุไทย
-ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย ์รองประธำนกรรมกำร มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย
-นพ.ภูษิต ประคองสำย เลขำธิกำร มูลนิธิสถำบันวิจัยและพฒันำผู้สูงอำยุไทย (มส.ผส.)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกรำคม 2565 เวลำ 13.45-16.00 น. 
ผ่ำนทำง Facebook : The Active Thai PBS นักข่ำวพลเมือง (ThaiPBS) อยู่ดีมีแฮง สูงวัย และ สูงวัยไปด้วยกัน

ผลกำรด ำเนินกจิกรรม
- รับทรำบสถำนกำรณ ์และข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนงำนผู้สูงอำยุไทย ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว
- เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นผูสู้งอำยุให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนทัว่ไปที่สนใจได้รับทรำบ

x

https://www.facebook.com/theactive.net/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ThaiPBS/?__tn__=kK*F


พลังพลเมืองเตรียมพร้อมรับกำรเลือกตัง้ ผู้ว่ำฯ กทม. ร่วมเสนอนโยบำย สะท้อนปัญหำ “น ้ำ” เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ

สำเหตุของน ้ำท่วม ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และแนวทำงแก้ใข & แผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในปัจจุบัน และ อนำคต
• ศ.กิตติคุณ เดชำ บุญค ้ำ ศิลปินแห่งชำติสำขำภูมิสภำปัตยกรรม
• วีระพันธ์ุ ชินวัตร อุปนำยก สมำคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (sconte)
• ผศ.สิตำงศุ์ พิลัยหล้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ศ.หรรษำ วัฒนำนุกิจ ผู้เช่ียวชำญด้ำนวิศวกรรมทรัพยำกรน ้ำและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• พงษ์สวัสดิ ์อักษรสวำสดิ ์อุปนำยกสมำคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกฎหมำย

..........................................................................................................................
ระดมสมองภำคประชำชน เพื่อเสนอนโยบำยและกำรแก้ปัญหำสำมน ้ำต่อ รัฐบำลและกทม.

• ก้องศักดิ ์สหะศักดิม์นตรี ผู้แทนจำก เครือข่ำยปกป้องคุณภำพชีวิตชุมชนเมือง (คปช.)
• ชวลักษณ์ เวียงวิเศษ ผู้แทนจำกกลุ่มบึงรับน ้ำ
• ธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อ ำนวยกำร สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.)
• บุญสม ช่ืนทิวำกร ประธำนชุมชนตลำดหลักสี่ ริมคลองเปรมประชำกร
• รัตนำ ศิวเสน เหรัญญิก ชุมชนตลำดหลักส่ี ริมคลองเปรมประชำกร
• พงศ์พรหม ยำมะรัต ผู้แทนจำกกลุ่มบึงรับน ้ำ

ร่วมจัดโดย
- The Active / Thai PBS
- สมำคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม - SCONTE
- บึงรับน ้ำคู้บอนเพ่ือคนกรุงเทพ
- เครือข่ำยชุมชนปกป้องคุณภำพชีวิตคนเมือง

วันเสำร์ท่ี 19 มีนำคม 2565 เวลำ 13.00-16.30 น.

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม
- ได้ทบทวนสำระด้ำน “น ้ำ” กับ เมืองท่ีเปลี่ยนแปลง รวมทัง้จุดประกำยให้เกิดกำรสร้ำง Platform ของประชำชน กระตุ้นให้เกิดกำรรับรู้ 
ผลักดันไปสู่นโยบำย กำรจัดกำรน ้ำ ในเวทีเสวนำ "วิกฤต สยำมสำมน ้ำ"
- แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นถึงสำเหตุของน ้ำท่วม ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และแนวทำงแก้ใข & แผนกำรบริหำรจัดกำร
น ้ำในปัจจุบัน และ อนำคต
- เปิดให้ร่วมระดมสมองจำกภำคประชำชน เพ่ือเสนอนโยบำยและกำรแก้ปัญหำสำมน ้ำต่อ รัฐบำลและกทม.

x



x

The Active ร่วมกับ คอมโควิด และภำคีเครือข่ำย

ร่วมเสวนำโดย
• นิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้ำถึงเอดส์
• วรรณำ แก้วชำติ มูลนิธิพัฒนำที่อยู่อำศยั
• อำรี คุ้มพิทักษ ์เครือข่ำยคอมโควิด
• เตือนใจ เกษมศรี สลัมสี่ภำค
• พญ.นิตยำ ภำนุภำค พึ่งพำพงศ์ สถำบันเพื่อกำรวิจยัและนวัตกรรมด้ำนเอชไอวี (IHRI)
• ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขำธิกำรส ำนักงำนหลกัประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
• นพ.เฉวตสรร นำมวำท ผู้อ ำนวยกำรกองควบคมุโรคและภยัสุขภำพในภำวะฉุกเฉิน
• นิวัตร สุวรรณพัฒนำ ทีมโควิดชุมชนภำคเหนือ -COVID-19 Team
• นันทชำติ หนูศรีแก้ว ตัวแทนกลุ่มคนไร้บำ้น บ้ำนเต่ือมฝัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนำคม 2565 เวลำ 10.00-12.00 น.
สถำนที่ มูลนิธิพัฒนำที่อยู่อำศยั ถ่ำยทอดสดผ่ำน Facebook : The Active | Thai PBS

ผลกำรด ำเนินกจิกรรม
- เปิดเวทีสื่อสำรถึงกำรใช้ชีวิตร่วมกับโควิดอย่ำงเข้ำใจและปลอดภัยนัน้ จ ำเป็นต้องสนับสนนุให้สังคมมข้ีอมูลที่ถูกต้อง
- เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลก่อนประกำศให้โควิด-19 เป็นโรคประจ ำถิ่นตำมนโยบำยของรัฐบำล



ความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษา (2565)
“ก่อการครู”

ผลกำรด ำเนินกิจกรรม
- ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูและผู้น ำทำงกำรศึกษำ และส่ือกำรเรียนกำรสอน เพื่อด ำเนินกำรส่ือสำรสู่
สังคมภำยใต้โครงกำรที่มีช่ือว่ำ “ก่อกำรครู x The Active” ในลักษณะกำรเผยแพร่สำรประโยชน์และองค์ควำมรู้
ต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย

ก ำหนดระยะเวลำควำมร่วมมือถึง วันท่ี 30 เมษำยน 2565







เครือข่ำยพลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง 24 เครือข่ำย เครือข่ำยวิชำกำร เครือข่ำยสังคม เครือข่ำยส่ือ

(1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (BACC)
(2) สมำคมอนุรักษ์ศลิปกรรมและสิ่งเเวดล้อม (SCONTE)
(3) สมำคมสถำปนกิสยำม ในพระบรมรำชูปถมัภ์ (ASA)
(4) สยำมสมำคม ในพระบรมรำชูปถมัภ์
(5) สมำคมอิโคโมสไทย
(6) Docomomo Thai
(7) เครือข่ำยอำกำศสะอำด
(8) กลุ่ม We Park
(9) ธรรมธุรกิจ วิสำหกิจเพื่อสังคม
(10) ชุมชนพูนสุข Farm Sharing Market
(11) เครือข่ำยเมืองเก่ำ ย่ำนเก่ำ ชุมชน
(12) กลุ่ม Urban Studies Lab
(13) สมำคมเครือข่ำยต้นไมใ้นเมอืง
(14) สมำคมรักษต้์นไม้ใหญ่
(15) สมำคมรุกขกรรมไทย
(16) กลุ่มยังธน
(17) กลุ่ม Urban Ally
(18) กลุ่มบึงรับน ้ำ
(19) P landscape Co.
สถำบันกำรศึกษำ:  
(20) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
(21) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ม.ศิลปำกร
(22) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบันพระจอมเกล้ำฯธนบุรี (23) 
อำศรมศิลป์
(24) โรงเรียนรุ่งอรุณ ฯลฯ

(25) กำรพัฒนำเจ้ำพระยำเดลต้ำ 2040
(26) แผนงำนยุทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead) ด้ำน
สังคม แผนงำนกำรบริหำรจดักำรน ้ำ
(27) คณะอนุกรรมกำรสำขำวิศวกรรมแหล่งน ้ำ
วิศวกรรม สถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ์
(28) สมำคมวิศวกรที่ปรึกษำแห่งประเทศไทย (วปท.)
(29) เครือข่ำยพัฒนำควำมเข้มแข็งต่อภัยพิบตัิไทย
(TNDR)
(30) สถำบันพระปกเกลำ้

(31) เครือข่ำยสลัมสี่ภำค
(32) มูลนิธิพัฒนำที่อยู่อำศยั (มพศ.)
(33) สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.)
(34) มูลนิธิฟรีดริช เนำมัน ประเทศไทย (FNF)
(35) สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ (สช.)
(36) มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)
(37) สถำบันวิจัยบทบำทหญิงชำยและกำรพฒันำ
(Gender and Development Research 
Institute)
(38) ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (We Move)
(39) กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ
(กสศ.)
(40) สมำคมสถำปนิกผังเมอืงไทย - TUDA
(41) มูลนิธิองค์กรกลำงเพื่อประชำธิปไตย (P-Net)
(42) RTUS-Bangkok ริทัศน์บำงกอก
(43) สมำคมคนรุ่นใหม่กบันวัตกรรมทำงสังคม
(SYSI)
(44) ตัวแทนคนรุ่นใหม่นำงเลิ้ง Comcovid
(45) ตัวแทนคนรุ่นใหม่บำงล ำพู เสน่ห์บำงล ำพู
(46) เครือข่ำยแรงงำน พิพิธภัณฑ์แรงงำนไทย
(53) สถำบันสื่อเด็กและเยำวชน (สสย.)

(47) Thai PBS
(48) The Active
(49) Decode
(50) สภำผู้ชมผู้ฟัง
ไทยพีบีเอส กรุงเทพและ
ปริมณฑล
(51) The Happening
(52) The Matter

เวทีแสดงวิสัยทัศน์และกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน

*จ ำนวนและรำยช่ือเครือข่ำย
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง


