กิจกรรมสื่อสารประเด็นพิเศษร่วมกับเครือข่าย ไตรมาส 1/2565
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อและการมีส่วนร่วมสาธารณะ 2565
นอกจากการผลิตข่าวและรายการอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายตามแผนงานปกติ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อ
พลเมือง ฯ ยังมีการสื่อสารและจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทางสังคม ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย
โดยการปฏิบัติงานไตรมาส 1/2565 ดังนี้
1. จากบทเรียนอาสา ถึงระบบสุขภาพที่เราต้องการ
เป็นประเด็น ความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาสาที่ทำงานช่วยเหลือระบบสาธารณะสุขรับมือโรคระบาด
โควิด – 19 ถึงประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้จากการทำงาน มองเห็นปัญหาอุ ปสรรค หรือมีข้อเสนอแนะ
แนวทางอย่างไรที่จะทำให้ระบบสาธารณะสุขมีความเข้มแข็งมากขึ้น และแต่ละกลุ่มมีแผนการก้าวขยับต่อเกี่ยวกับ
งาน หรือสิ่งที่จะทำต่อไปอย่างไร
เครือข่ายความร่วมมือ
อาสาเส้นด้าย : คริส โปตระนันทน์
อาสา com covid : ศิริพร โนน้อย พยาบาลอาสา
อาสา food for fighter : พันชนะ วัฒนเสถียร
อาสาบ้านบูรพา : บุญยืน สุขใหม่
อาสาพระไม่ทิ้งโยม : พระมหาพร้อมพงศ์ ปภสฺสรจิตฺโต
แผนการขยายผลการสื่อสารทั้งก่อน และหลังจากวงพูดคุย ก่อนวงคุย มีการอัพเดทสถานการณ์ของแต่ละกลุ่ม
และทำเป็นงานเขียนเผยแพร่ผ่าน https://thecitizen.plus/node/51555

หลังจากวงพูดคุยมีการสรุปประเด็นเขียนเผยแพร่เนื้อหาต่อผ่านช่องทาง https://thecitizen.plus/node/52432

Quote คำพูดสำคัญของตัวแทนอาสาแต่ละกลุ่ม
https://www.facebook.com/citizenthaipbs/posts/5419001904794971

2. ถอดรหัส 56-65 จากฝันร้ายน้ำมันรั่ว สู่แผนฟื้นฟูอ่าวระยองที่เป็นจริง
กรณีเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันของบริษัท SRPC รั่วที่จังหวัดระยอง ทำให้เกิดคราบน้ำมันเป็นบริเวณกว้างที่
คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเป็นผลกระทบครั้งใหญ่ต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล ซึ่งจะมีผลต่อชาวประมงในพื้นที่แถบนั้น
จึงได้มีการประสานงานต่อกับ กลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบ นักกฎหมาย นักวิชาการที่จับตาในเรื่องนี้ และ
เครือข่ายมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันกำหนดประเด็น และวางแผนการสื่อสาร ใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการฟื้นฟูเยียวยา ผลกระทบและการจัดการกับนิเวศน์ทางทะเล ผ่านเวที "ถอดรหัส
56-65 จากฝัน ร้ายน้ำมันรั่ว สู่แผนฟื้นฟูอ่าวระยองที่เป็นจริง" มีตัวแทนจากกลุ่มประมง และนักวิชาการ นัก
กฎหมายมาร่วมพูดคุย ดังนี้
วีรศักดิ์ คงณรงค์ นายกสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยอง
บรรเจิด ล่วงพ้น รองนายกสมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยอง
ผศ.ดร.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ดร. อาภา หวังเกียรติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความและผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนประเด็น
1. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
2. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
3. Green news
4. The Reporter
ปัญหา และอุปสรรค
สัญญาณถ่ายทอดสดถูกตัดหลายครั้ง จากการปรึกษากับทีมดูแลอุปกรณ์ LiveStream และLive U ยังไม่สามารถ
ระบุได้ เบื้องต้นคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากสัญญาณอินเตอร์เน็ต
การขยายผลการสื่อสารทั้งก่อนและหลัง ชวนเครือข่าย และคนในพื้นที่ปักหมุดสื่อสารสถานการรณ์

เขียนข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่
https://thecitizen.plus/node/52320?fbclid=IwAR1j2ptDzXvyvxlbSa4TiGS2aJMblkrRfeoVJgGJIY3gxcX
uPS7FdlMbE4k

รายการ “คุณเล่า เราขยาย” ตอน ถอดรหัสน้ำมันรั่ว สู่แผนฟื้นฟูระยอง (วันที่ 3 ก.พ.2565)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=632360524544327

รายการ “คุณเล่า เราขยาย” ตอน จากน้ำมันรั่ว ประชาชนขอร่วม “มองอนาคตระยอง”(วันที่ 3 มี.ค.2565)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=687813755752473

3. ร่วมแผยแพร่ ครอสโพสต์เพื่อ LIVE รายการออนไลน์ “หักมุมการเมือง” เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ” ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET)
ทุกวันเสาร์ เวลา 15:00 น. ในรายกามีการพูดคุยกับนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคประชาสังคม หรือภาคส่วน
ต่าง ๆ เพื่อจะกระตุ้นความคิดเหล่านี้ให้มีการพัฒนางอกเงยออกไป
เสาร์ที่ 5 มี.ค. 65 - รายการหักมุมการเมือง EP1 | ถึงเวลาพลเมืองตื่นรู้ เอาคืนการเมืองสกปรก
https://fb.watch/catR2j2TPm/
เสาร์ที่ 12 มี.ค. 65 - รายการหักมุมการเมือง EP.2 | เลือกตั้งผู้ว่าและการกระจายอำนาจ
https://fb.watch/catMoL6_rB/
เสาร์ที่ 19 มี.ค. 65 - รายการหักมุมการเมือง EP.4 | เลือกตั้งอย่างไรให้สะท้อนค่าประชาธิปไตย รศ.ดร.สิริพรรณ
นกสวน สวัสดี และ ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
https://fb.watch/catDep_cEk/
เสาร์ที่ 26 มี.ค. 65 - รายการหักมุมการเมือง EP.4 | พลิกการเมืองท้องถิ่นกระทบการเมืองระดับชาติ
https://fb.watch/catsg9Ien9/

เสาร์ที่ 2 เม.ย. 65 - รายการหักมุมการเมือง EP.5 | สภาองค์กรชุมชนกับปฎิบัติการประชาธิปไตยทางตรง
https://fb.watch/catkNAvoLc/
เครือข่ายความร่วมมือ
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET)
สภาองค์กรชุมชน
นักข่าวพลเมือง
https://thecitizen.plus/node/55069?fbclid=IwAR3Tt1K34tUMYhhj6C18qYYuV47OOi6iyj9eCObWGUuk5_A6EANLLdH5W4
4. เสวนาคน-เขื่อน-โขง และ “ลุ่มน้ำสงคราม” (18 มี.ค. 65)

เวที เ สวนา ลุ ่ ม น้ ำ สงคราม, The Mekong’s Womb พู ด คุ ย แลกเปลี ่ ย นความคิ ด และเนื ้ อ หาเพื่ อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในความสำคัญและรู้จักแม่น้ำสงครามไม่ให้ถูกมองข้ามและเพิกเฉย สดจาก Curved Wall
ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วมเสวนาโดย
o คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ และที่ปรึกษาสำนักข่าว Bangkok Tribune
และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
o คุณธสุธิดา เทศทอง ผู้จัดการโครงการ The Mekong’s Womb
o รศ. ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ ผอ.ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.อุบลราชธานี
o คุณพัชรวีร์ สุวรรณิก ผอ.กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ (สทนช.)
o คุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
o คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสาน
o คุณยรรยง ศรีเจริญ WWF-ประเทศไทย
o คุณศรัณย์ บุญประเสริฐ บก.บทความหนังสือลุ่มน้ำสงคราม The Mekong’s Womb
ร่วมจัดโดย
• Decode.plus, Thai PBS
• Backpack Journalist, Thai PBS
• นักข่าวพลเมือง, Thai PBS
• ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• Bangkok Tribune Online News Agency
https://www.youtube.com/watch?v=0KFGHKNCvuk
https://thecitizen.plus/node/54269?fbclid=IwAR2SaVss9chcNEsTgkWMZmbWGSzwjdb3tzqEL1fksUByjrycERHGUf-Ajg

5. ร่วมดำเนินวงและสื่อสารในเวทีนโยบายสาธารณการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีถ่าย
โอนโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสู่อบจ. ณ บึงบอรเพ็ด จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
ประเด็น หากถ่ายโอนโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ว่า
จะสร้างโอกาสอะไรให้กับระบบสุขภาพของประชาชนบ้าง ?
คุยกับ
รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา นักวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์
นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิทเศเขต3
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์
นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการ สช.
พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก สสส.
นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองประธาน กขป.3
.และแลกเปลี่ยนมุมมองและโอกาสจากเขตพื้นที่ 3 (นครสวรรค์ ชัยนาถ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร ) และ
ภาคีเครือข่าย https://www.facebook.com/thaithenorth/videos/663809064669373/

ทำงานร่วมกับเครือข่าย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลงาน
- Live /งานเขียนขึ้นเว็บ /ดำเนินรายการและถ่ายทอดสดผ่านเพจองศาเหนือ
- แนวทางทำงานต่อ
- ติดตามผลในระดับพื้นที่มีความพร้อมในการทำงานเพื่อถอดบทเรียนสื่อสารร่วมกับเครือข่ายในอนาคต
6. จัดเสวนาออนไลน์ จับสัญญาณการเปลี่ยนแปลง ไก เกลื่อนโขง ร่วมกับ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่ม
น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน / สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (Mekong Community Institute – MCI) และ สำนักข่าว
สิ่งแวดล้อม Green news

การสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ
- ต้นปี 65 “โขงสีใส” ความเสียหายของระบบนิเวศแม่น้ำโขง
- เสียงจากนครพนม เมื่อ “ไก” เกลื่อนโขง น้ำขึ้น-ลง ผันผวนในหน้าแล้ง
- อยู่ดีมีแฮง : “ทองคำ” แห่งลำน้ำโขง ณ บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
- อยู่ดีมีแฮง : คน-โขง-ดิน วิถีหาอยู่หากินเกษตรแปลงใหญ่ริมโขง ณ บุ่งคล้า
ชุดภาพ
-

ไก-แม่น้ำโขง
“ทองคำ” แห่งลำน้ำโขง ณ บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
คน-โขง-ดิน วิถีหาอยู่หากินเกษตรแปลงใหญ่ริมโขง ณ บุ่งคล้า
นำมาสู่ การลงพื้นที่ของ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน นักวิจัยจากกอง
วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
(BRIC CMRU) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย และ บ้านหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช และ
ไก ในแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

7. จัด เสวนาออนไลน์ ห้องเรียนบัน ดาลใจ ตอน “หัวใจบัน ดาลแรง ร่ว มกับเครือข่าย สถาบันการศึกษา
เครือข่ายดีอีสานตุ้มโฮม และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

การสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ ห้องเรียนหลงป่า ภาษาป่า ภาษาคน ภาษาคอมฯ
ชุดภาพ อยู่ดีมีแฮง : ห้องเรียนหลงป่า ภาษาป่า ภาษาคน ภาษาคอมฯ
CL Clip
-

ห้องสมุดแมวหางกินส์ วิชานอกตำราเรียน
ห้องเรียนหลงป่า เพราะการเรียนรู้มีอยู่ซุแก
ครามชาวดง
ห้องเรียนลำธาร

รายชื่อเครือข่ายที่ทำงานร่วมในเชิงขับเคลื่อนต่อเนื่อง
- เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้าน อาสาคืนถิ่น
- เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
- เครือข่ายก่อการครู ร่วมกับ เครือข่ายมหาลัยไทบ้าน เทคไทบ้าน
- เครือข่ายสถาบันการศึกษา เช่น เครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม

8. งานเสวนา บทเรียนคดีชายหาดสะกอมเเละเเนวทางการเเก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022
บทเรียนคดีชายหาดสะกอมเเละเเนวทางการเเก้ไขปั ญหา
การกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน (ช่วงเช้า)
เข้าถึง 5,061
รับชมวิดีโอ 1 นาที 60 คน
การมีส่วนร่วม 69

เสวนา "แนวทางการดูแลปากร่องน้ำ และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน" (ช่วงบ่าย)
เข้าถึง 5164
รับชมวิดีโอ 1 นาที 54 คน
การมีส่วนร่วม 74
ร่วมกับเครือข่าย
สงขลาใกล้ๆ ทะเล, มหาวิทยาลัยทักษิณ , สำนักศิลปากรที่ 11, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , คณะ
เศรษฐศาสตร์ สงขลานครินทร์

9. วงเสวนา โครงการ ปกป้องหัวเขาแดง
เข้าถึง 5,801
รับชมวิดีโอ 1 นาที 201 คน
การมีส่วนร่วม 203
แชร์ 38

- ไลฟ์วงเสวนา โครงการ ปกป้องหัวเขาแดง
เข้าถึง 5,801
รับชมวิดีโอ 1 นาที 201 คน
การมีส่วนร่วม 203
แชร์ 38

ร่วมกับเครือข่าย
Beach for Life, มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน, กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนภาคใต้,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. แชร์ไลฟ์ เวทีสาธารณะ พิธีเปิดประติมากรรมจรัล มโนเพ็ชร ณ ข่วงอ้ายจรัล สวนสาธารณะหนองบวก
หาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ // ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มคนรัก “จรัล มโนเพ็ชร”
ลิงก์ : https://fb.watch/afw8njii0b/
11. เวทีเสวนาออนไลน์ คน : ต้นไม้ กับอนาคตถนนสายต้นยางนา เชียงใหม่-ลำพูน ฟังเสียงรอบทิศเพื่อพูดคุย
และหาทางออกร่วม (5 ก.พ. 65) ร่วมกับเครือข่ายเขียว สวย หอม Greenery.Beauty.Scent มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม่
ลิงก์ : https://web.facebook.com/thaithenorth/videos/627311518498040

12. ครอสเพจ / งานเสวนา "96 ปี เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพ" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ) //
ทำงานร่วมกับ โครงการพัฒนาอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิงก์ : https://web.facebook.com/thaithenorth/videos/329946955588456
13. ครอสเพจ ทุกวัน กับ รายการ : บ่ายโมงสถานีฝุ่น ที่ทำงาน กับศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา
ในการร่วมมือกับทีมสื่อพลเมืองภาคเหนือ ไทยพีบีเอส ที่ร่วมกันหนุนเสริมให้ทีม“สถานีฝุ่น”
ให้ทำหน้าที่สื่อตอบสนองคนเหนือรับมือกับปัญหาฝุ่นในปีนี้ จำนวน 26 ตอน ( ณ วันที่ 17 03 65)

ชวนคนรุ่นใหม่สื่อสาร สร้างฐานข้อมูล “โนรา” ภูมิปัญญาของแผ่นดินใต้
นักศึกษา 5 สถาบันในภาคใต้ ร่วมกับไทยพีบีเอส ผลิตสื่อและทำฐานข้อมูล “โนรา” ร่วมเรียนรู้คุณ ค่า
ภูมิปัญญาของแผ่นดินใต้
นักศึกษาจาก สถาบัน การศึกษา 5 แห่งในภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
ร่วมกัน เล่าเรื่องราวของ “โนรา” และปักหมุดพิกัดพื้นที่ของ “โนรา” ในแผ่นดินใต้ ปรากฏในเว็บไซด์ C-Site
https://www.csitereport.com/nora โดยเป็นกิจกรรมความร่ว มมือเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้
ไทยพีบีเอส โดยฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ จัดขึ้น ในโอกาส
ที่มีงานเฉลิมฉลองโนรา “ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขึ้น ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.
สงขลา ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส ร่วมกับ เครือข่ายโนราภาคใต้ เมื่อวันที่ 25
-26 มีนาคม 2565
ลิ้งค์csite การเรียนรู้ด้วยการใช้เครื่องมือcsite ในการทำฐานข้อมูลมโนรา

ทีมสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส นักศึกษาจาก 5 สถาบัน สื่อสารเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรม งานเฉลิมฉลองโนรา
“ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” เพื่อสร้างการเรียนรู้ของนักนิเทศศาสตร์เพื่อชุมชนในอนาคต ต่อความเข้าใจบริบท

ของสังคมใต้ในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมโนรา หลังขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ผ่านพัฒนาทักษะการ
สื่อสารมัลติแพลทฟอร์ม ที่จะทำให้เกิดรูปธรรมของการสื่อสารสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และ
นำไปสู่การสร้างความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงของสังคมวงกว้างด้วย
นักศึกษาได้ ปักหมุดพิกัดโนรา ทำให้เห็นการกระจายตัวของโนราในแผ่นดินได้ และถ่ายทอดเรื่องราวของ
โนราแง่มุมต่างๆ มาเป็นสื่อ ทั้งงานเขียน งานคลิปวีดิโอ และงานภาพ
หลังการฝึกอบรม นักศึกษาได้สะท้อนถอดบทเรียนพบว่า
- ได้รับรู้เพิ่มเติมจากการอบรม มากขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคการเขียนข่าว การใช้อุปกรณ์รวมถึงเทคนิค
การลงพืน้ ที่การสัมภาษณ์
- ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม คิดแก้ปัญหาในระยะเวลาอันสั้น ได้เรียนรู้ความยากลำบากในการ
ทำงานภายใต้อุปกรณ์ทจี่ ำกัด
- ได้ผลิตชิ้นงาน เป็นของตัวเองแม้จะไม่สมบูรณ์ แต่ก็ภาคภูมใจ
- ได้ความรู้เกี่ยวกับข้อปฎิบัติต่างๆ ของการเป็นนักสื่อสาร พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการคิด การปฎิบัติที่
สอดคล้องกัน
- การลงพื้นที่ทำให้ได้ฝึกการเล่าเรื่อง การคิดประเด็น การเห็นความสำคัญของฐานข้อมูล และลง
ปฎิบัติงานจริงครั้งนี้เป็นครั้งแรก ของนักศึกษา เนื่องจากเรียนออนไลน์มาเกือบ 3 ปี
- เกิดการเรียนรู้ด้วยการใช้เครื่องมือ c-site ในการทำฐานข้อมูลมโนรา
- เกิดนักสื่อสารรุ่นใหม่ ที่นำความรู้ไปพัฒนาชิ้นงาน หรือประเด็นต่อในพื้นที่ของตัวเอง
- เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยใหม่ๆเพิ่มและวงกว้างมากขึ้น เพื่อจะทำงานต่อในอนาคต
ผลงานของนักศึกษา ได้สื่อสารผ่านช่องทาง เพจแลต๊ะแลใต้ ได้เผยแพร่ไป 2 ชิ้น
โนราแขก อีกการละเล่นของวิถีชายแดนใต้
ลิ้งค์
https://www.facebook.com/LaetaLaeTai/photos/pcb.4935489723210813/4935458756547
243/
โนรากว่า 200 คน ร่วมรำถวายหลวงปู่ทวด และทวดยายหฺมฺลี ณ ลานหน้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัต
นมหาธาตุ วัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ลิ้งค์
https://www.facebook.com/LaetaLaeTai/photos/pcb.4934996119926840/4934988789927
573/

ลิ้งค์ชิ้นงานที่ผลิตเป็นคลิป อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ต่อไปคือเรื่อง
-

แลโนราห์ วัดพะโคะ SKRU
เสน่ห์ลูกปัดมโนราห์ มทร.
โนราแขก ม อ ปัตตานี
โนราโรงครู ทักษิณ-กอล์ฟ ฟรุ๊ก
สืบสานโนรา-ทักษิณ -ก้อนฝุ่น โบ๊ท
แลโนราห์ วัดพะโคะ SKRU

ลิ้งค์รูปภาพการอบรม
https://drive.google.com/drive/folders/1TZHQCJeGW5S7N4Ti50Pl3almNVZ0jW52?usp=s
haring

ความร่วมมือจัด กิจกรรม Slapp 3 : การอบรมออนไลน์รู้ทัน SLAPP ป้องกันถูกฟ้องปิดปาก
กิจกรรม Slapp 3 เป็นความร่วมมือต่อเนื่องที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมสาธารณะ ดำเนินการร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และสมาชิกเครือข่ายสื่อพลเมือง โดยต่างตระหนัก
ถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับประเด็นสิทธิมนุษยชนและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ฯลฯ
ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2564 ได้ร ่ว มกันจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ การคุกคาม
สื่อมวลชนโดยการฟ้องกลั่นแกล้ง(SLAPP-Strategic Lawsuit Against Public Participation) มาแล้ว ในปี 2565
จึงต่อยอดลงลึกรูป แบบ ฝึกอบรมพัฒ นาทักษะเพื่อให้สื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกั บ การ
ดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน แสวงหาวิธีการต่อสู้ทางกฎหมายและวิธีการ
รายงานข่าวทีเ่ หมาะสม และป้องกันการถูกฟ้องกลั่นแกล้งในอนาคต
การฝึกอบรมจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชน
และสื่อพลเมืองจำนวน 20 คน จากหลายสังกัด เช่น ThaiPBS
workpointTODAY The momentum The Active Urban
Creature เพจ ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป UNESCO อยู่ดีมี
แฮงออนไลน์ / สื่อพลเมืองอุดรธานี นิสิตนักศึกษา นักข่าว
พลเมือง จ.ขอนแก่น กอนกวย ประชาไท กรีนพีซ ประเทศ
ไทย นักวิชาการเคยถูกฟ้องปิดปาก นักวิจัยอิสระ / นัก
สื ่ อ สารชุ ม ชน นิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช

ในการฝึกอบรมได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อและสถาบันวิชาการที่มาถ่ายทอดความรู้และจัด
กระบวนการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อ มิติทางกฎหมายและความเข้าใจการฟ้องกลั่นแกล้ง (slapp) ต่อสื่อมวลชน
วิทยากรที่มาแนะนำความเป็น มาและความสำคัญของโครงการฝึกอบรม โดย สมเกียรติ จันทรสีมา
ผู้อำนวยการ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ ส.รัตนมณี
พลกล้า ผู้อ านวยการมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ดำเนินรายการโดย จิราพร คูหากาญจน์ รอยเตอร์ส (Reuters)
และฐิติพันธ์ พัฒนมงคล นิตยสารสารคดี

หั ว ข้ อ “ความเข้ า ใจด้ า นกฎหมายกรณี ก ารคุ ก คามสื ่ อ มวลชนโดยการฟ้ อ งกลั ่ น แกล้ ง ( SLAPP)”
โดยเสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
หัว ข้อ “บทบาทของสื ่ อวิช าชี พ และสื่ อ
พลเมืองในการนำเสนอข้อเท็จจริง และ
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อจากการถูก
ฟ้องกลั่นแกล้ง” โดยผศ.ดร.วิไลวรรณ จง
วิ ไ ลเกษม คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากนั้นเป็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ส ื่อมวลชนกับ การถูก ฟ้ อ ง
กลั่นแกล้ง (SLAPP)
1.กรณีการนำเสนอข่าวเหมืองแร่เมืองเลย อดีตนักข่าวพลเมืองและอดีตผู้ประกาศข่าวรายการนักข่า ว
พลเมือง Thai PBS
2.กรณีฟ้องปิดปาก NGOs แบนสารเคมี เพจ ไบโอไทย (BIOTHAI)
3.กรณีจะนะนำเสนอข้อเท็จจริงสถานการณ์ผู้เสียชีวิตในพื้นที่จาก Covid-19
4.กรณีบริษัทเหมืองดีบุกไทยในทวาย คดีข้ามพรมแดน ฟ้องนักข่าวสายสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ “สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและแนวทางการรายงานข่าวเพื่อป้องกันการถูกฟ้องกลั่นแกล้ง(slapp)”
เป็น เสวนา ดำเนินรายการ จิราพร คูหากาญจน์ รอยเตอร์ส (Reuters) และ พนม ทโน เครือข่ายสื่อชนเผ่ า
พื้นเมือง (IMN)ผู้ร่วมเสวนาคือ
1. นักวิชาการคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (TCIJ)
2. ทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
3. สมเกียรติ จันทรสีมา ผอ.สำนักเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมสาธารณะ
4. เทวฤทธิ์มณีฉาย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวประชาไท
5. ยิ่งชีพ อัช ฌานนท์ ผู้จ ัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ
กฎหมายประชาชน (iLaw)

เวทีระดมความคิดแสวงหาแนวในการส่งเสริมเสรีภาพสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อเท็จจริง
ร่วมขบคิดในกลุ่มย่อยกับ และปิดเวทีอบรม
1.จามร ศรเพชรนรินทร์ สื่อมวลชนอิสระ
2.ภานุมาศ สงวนวงษ์ ส านักข่าวไทยนิวส์พิกซ์ (TNP)
3.อภิเชษฐ์ สุขแก้ว สื่อพลเมือง ภาคใต้
ความร่วมมือครั้งนี้นำไปสู่การมีพันธมิตรสื่อมวลชน เกิด ครือข่ายสื่อมวลชน สื่อพลเมือง สื่อแพลตฟอร์มที่มี
บุคลากรที่มีข้อมูล ความเข้าใจด้านกฎหมายกรณีการคุกคามสื่อมวลชนโดยการฟ้องกลั่นแกล้ง (SLAPP) มากขึ้น
และสำนักฯร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ยังได้วางแผนการทำงานเป็นคู่มือการทำงานของสื่อมวลชนในกรณีนี้
ต่อไปภายในปีนี้

ไทยพีบีเอส จับมือศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา ยกระดับสื่อสาธารณะท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งลงนามโดย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้าน
วิชาการและวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

โดยทำงานผ่านศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน เพื่อร่วมมือในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้า ด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมสื่อเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ จัดอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านสื่อภาคพลเมือง
พัฒนาบุคลากรและ Change Agent ในการสร้างสรรค์สื่อ
อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการฐานข้อมูลรายการและสื่อ รวมไปถึงชุดการฝึกอบรม
การพัฒนาสื่อภาคพลเมืองและสื่อชุมชน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงการพัฒนาองค์
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
บูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ นิเทศศาสตร์ และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาต้นแบบของห้องทดลองพัฒนานวัตกรรมสื่อและการฝึกอบรม โดยมีระยะเวลา
ดำเนินการ 3 ปี
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะทำให้การทำงานร่วมกับสื่อสาธารณะท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะไทยพีบีเอสมุ่งหวังที่จะยกระดับงานสื่อสาธารณะไปสู่พื้นที่ไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น

“เราหวังว่าการจับมือร่วมกันจะทำให้เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นที่กำลังเกิดขึ้นนี้ มีความแข็งแรงทั้งใน
เรื่องของการพัฒนาความรู้ การถอดบทเรียนจากคนทำงานในพื้นที่ของจริงและสำคัญกว่านั้นก็คือการร่วมมือที่จะ
ทำให้นักสื่อสารภาคพลเมืองในระดับท้องถิ่นมีการเชื่อมต่อกันเป็นโยงใยที่แข็งแรงมากขึ้นและทำเพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นมากขึ้นมากไปกว่านั้นเราหวังว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นต้นแบบในการขยายไปสู่
เครือข่ายภาควิชาการและภาควิชาชีพกับสื่อท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปด้วย”

ที่ผ่านมาตลอดปี 2564 และปี 2565 สำนักเครือข่ายสื่อและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ในนามไทยพีบีเอส
ได้ร่วมกันฝึกอบรมพัฒนาทักษะประชาชนที่สนใจรวมถึงกลุ่มเครือข่ายสื่อพลเมืองเมืองที่สนใจยกระดับการพัฒนา
ทักษะเรื่องการสื่อสารในหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสื่อชุมชนในระดับพื้นที่ขึ้นมา

เช่ น ปี 2564 การอบรมนั ก ข่ า วพลเมื อ งกลุ ่ ม ผู ้ น ำชุ ม ชน
ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่ปืม อ.เมือง พะเยา เล่าเรื่องเล็กจากชุมชน
สู่สาธารณะผ่านเครื่องมือแอปพลิเคชัน C-Site อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตสื่อชุมชน จ.น่าน กลุ่มคนที่สนใจยกระดับจาก
การเล่าเรื่องจากนักข่าวพลเมืองสู่การเป็นสื่อชุมชน โครงการ
บ่มเพาะนักสื่อสารชุมชน เพื่อยกระดับตัวเองเป็นสื่อสาธารณะ
ท้องถิ่น
และล่าสุดปี 2565 อบรมพัฒนาสื่อสาธารณะชุมชน พัฒนารายการต้นแบบสื่อสารรายงานภัยพิบัติ และ
การทำผังรายการ ของ “สถานีฝุ่น” โดยร่วมกันกับเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ สร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์
ปฏิบัติการรวมพลังชาวเหนือเพื่อลมหายใจ ประสานพลังจากเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางจากสภาลมหายใจ
ภาคเหนือ 8 จังหวัด หอการค้าภาคเหนือ สภาองค์กรชุมชนและพันธมิตรภาควิชาการ ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์
เคลื่อนเนื้อหาเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายรับมือและแก้ปัญหาฝุ่นควัน อบรมการสร้างสื่อ การเรียนรู้ จากเนื้อหาของ
ชุมชน โดยผู้เข้าร่วมเป็นคณะครูโรงเรียนบ้านผาตั้ง โรงเรียนอนุบาลปง และโรงเรียนบ้านนาอ้อม อ.ปง จ.พะเยา
ซึ่งหลังอบรมเครือข่ายครูในพื้นที่มีแนวทางการขยายผลที่จะยกระดับเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่ซึ่งคณะครู
ในพื้นที่สนใจที่จะฝึกให้นักเรียนเป็นนักข่าวน้อยโดยมีแผนที่จะฝึกอบรมนักข่าวเยาวชนน้อยและตั้งชมรมนักข่าว
น้อยในอำเภอปง
ซึ่งในอนาคตชุดความรู้ทั้งหมดจะถูกเรียบเรียงเป็นหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการผลิตสื่อสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมถึงภารกิจที่จะทำร่วมกันในการเชื่อมโยงพัฒนาสื่อสาธารณะชุมชนใน
อนาคต

“สถานีฝุ่น”
ความร่วมมือไทยพีบีเอสและศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา หนุนสร้างสื่อสาธารณะระดับท้องถิ่น
“สถานีฝุ่น” คือเป็นรูปธรรมความร่วมมือที่สำคัญ เมื่อ 2 สถาบันเพื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสกับศูนย์
สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา พยายามทำหน้าที่ถ่ายทอดทักษะ ความรู้ และสนับสนุนให้ พลเมืองในพื้นที่สร้างสื่อ
ที่ตอบสนองประเด็นสาธารณะของคนในพื้นที่
มกราคม 2565 ทีมสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส และศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกัน
สนับสนุนทีม Wevo สื่ออาสา ที่มีเจตจำนงจะสร้าง “สถานีฝุ่น” สถานีแรกของภาคเหนือเพื่อสื่อสารเรื่องราวของ
ฝุ่นควันเพื่อเคลื่อนนโยบายให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะเผชิญเหตุ

โดยสถานีฝุ่น มีเป้าหมายจะจัดรายการสด ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 31 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นระยะเผชิญ
เหตุ ขณะที่ ทีมสื่อจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ต้องการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อเช่นกัน ทางทีมสื่อพลเมือง(ภาคเหนือ) ไทยพีบีเอสและศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา จึง
ร่วมกันได้ออกแบบหลักสูตรเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง และการผลิตรายการ เพื่อฝึกอบรมและวางแผนงานตาม
ความต้องการ ใน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง เนื้อหาประกอบด้วย
การสื่อสารภาคประชาชนและสื่ อชุมชน ทำไมจึงสำคัญ และความรับผิดชอบทางจริยธรรมสื่ อ และ
กฎหมายของสื่อภาคประชาชน”
- ฝึกอบรม “ภัยพิบัติ ความเสี่ยง : คิดและมองแบบไหนในมุมข่าว
-

-

การคิดเชื่อมโยง ระหว่าง ภาพและเนื้อข่าว ก่อนปรากฏสู่หน้าจอ
หลักการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลเชิงเทคนคิดที่ต้องคำนึง
การถ่ายภาพข่าวเพื่อเล่าเรื่อง เสริมเรื่อง ขยายเรื่อง ให้ตรึงสายตาคนดู
การลงภาคสนามข่าว: การเขียนข่าว
คิดจากเรื่อง ไปสู่ภาพ คิดจากภาพ ไปสู่โครงเรื่องข่าว
หลักการการนำเสนอตัวนักข่าวในเนื้อข่าว (เปิดหน้า) เพื่ออะไร เมื่อไหร่และอย่างไร?
การตัดต่อด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ

2. หลักสูตร การผลิตรายการสำหรับสื่อชุมชน(ในสตูดิโอ) เนื้อหาประกอบด้วย
-

-

กระบวนการออกแบบรายการและผลิตรายการสื่อชุมชนสดใน studio
“ใครเป็นใคร แบ่งงานกันอย่างไรถึงไม่พังในกระบวนการถ่ายทอดสดรายการชุมชนในสตูดิโอ และการ
บริหารเนื้อหา การกำหนดผังรายการ และรันดาวน์แบบสื่อชุมชน” โดยฝึกปฏิบัติออกแบบผังรายการ
และกำหนดเป็นรันดาวน์
ฝึกปฏิบัติถ่ายทอดสดตามผังรายการแบบมีเครือข่ายรร่วมเสมือนจริง
แยกการฝึกตามหน้าที่และบทบาท และทำงานภายใต้โจทย์และเป้าหมายร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 4
กลุ่ม
ฝ่ายProduction ฝ่ายประสานงานเครือข่ายและผู้ร่วมรายการ ฝ่ายข่าวและรายการ ฝ่ายผู้ดำเนินรายการ
และผู้ร่วมรายการ ภายใต้การควบคุมการผลิตของ Producer
สะท้อนคิดและประเมินผลการทำงาน และหาแนวทางปรับปรุง เป้าหมายเพื่อให้ สถานีฝุ่น ได้ ตกผลึก
ทางความคิด รู้บทบาทหน้าที่ วางแผนรายการได้

หลังการฝึกอบรม ทีมสถานีฝุ่น ได้รวมรวมสรรพกำลังจากเครือข่ายเพื่อก่อตั้วสถานี โดยทีมงานหลักคือ
คุณบัณรส บัวคลี่ รวบรวมสมาชิกเครือข่ายที่สนใจและมีทักษะด้านการสื่อสาร และเปิดรับอาสาสมัครคนรุ่นใหม่
นักศึกษาฝึกงานมาร่วมปฏิบัติการ
ด้านที่ตั้งสถานี ได้รวมรวมความร่วมมือ จากมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่
คณะทำงานประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ เครือข่ายสภาลมหายใน 8 จัว หวัดภาคเหนือ ศูนย์เรียน
หอการค้าจังหวัดภาคเหนือ สสส. และห้างพรมเมนาดา และอุปกรณ์บางส่ วนในการจัดตั้งสถานีได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลันพะเยา
1 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีฝุ่น - ปฏิบัติการรวมพลังของชาวเหนือเพื่อลมหายใจ เพราะเรามีลมหายใจ
เดียวกัน เริ่มออกอากาศสดเป็นครั้งแรก https://www.facebook.com/DustStationTH ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ใน 2 รายการประจำคือ
1. รายการ บ่ายโมงสถานีฝุ่น เป็นการรายงานข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์
2. รายการอาสาสู้ฝุ่น พื้นที่กลาง สื่อสารเชื่อมโยงองค์กร เครือข่าย ประชาชนระหว่างวิกฤติ สาระ
ความรู้ป้องกันผลกระทบ
และมีรายการพิเศษ ทุกวันศุกร์และเสาร์คือ FridayDustTalk Dusterday Special สารคดี รายการหอสู้ฝุ่นจาก
หอการค้า และรายการเจนโลก จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

การนำเสนอเนื้อหาจาก“สถานีฝุ่น” ก่อให้เกิดการป้องกัน แก้ไข เปลี่ยนแปลงที่น่าจับตา เช่น การเสนอจุด
เกิดไฟป่าทีห่ น่วยราชการไม่สนใจ หลายพื้นที่ส่งทีมเข้ามารายงานสด และแสดงภาพมุมสูง ต่อมาหน่วยราชการขอ
พิกัดส่งทีมเข้าไปดับไฟสำเร็จ
การติดตามเครื่องวัดอากาศ ที่ได้รับมอบมาแต่ยังไม่ได้ติดตั้งในบางพื้นที่
การรณรงค์การรายงานค่ามาตรฐานอากาศเป็นสากล แม้เครื่องวัดของรายการจะมีแต่ไม่พอ และรายงาน
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่แม้จะช่วยในทางสถิติแต่ไม่ได้ช่วยดูแลสุขภาพประชาชน ณ ขณะนั้น สถานีฝุ่นจึงพยายาม
รายงานค่าอากาศครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เพราะเชื่อว่าประชาชนควรมีสิทธิรับรู้คุณภาพอากาศใกล้ตัว
นอกจากนั้น ยังเปิดพื้นที่รายการคุยเฟื่องเรื่องสภาลมหายใจ ที่มเี ครือข่ายหลายกลุ่ม ครอบคลุมทุกจังหวัด
ในภาคเหนือมาร่วมใช้พื้นที่สื่อสารกว่า 60 ครั้ง

“สถานีฝุ่น เหมือนกฐินสามัคคีเพื่อจะแก้ปัญหาให้ตัวเอง เดิมเราอาจมีเพจ Wevo ที่ทำหน้าที่ได้ดีมาก
เพราะการเข้าถึงรับชมในประเด็นว่า เกิดอะไรขึ้น มีต่อเนื่องและมีการแชร์ไปมากมาย แต่เราคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์
การทำให้เกิดการแก้ไขปัญหา เพราะความต่างของการเป็นสื่อในสถานการณ์ธรรมดาคือ เมื่อเกิดเหตุจะต้อง
สื่อสารแบบสดให้ได้ เพื่อการนำเสนอที่ ทันท่วงที และเมื่อช่ว งเกิดมลพิษอากาศนั่นคือความไม่ปกติของ
สถานการณ์ รูปแบบการทำสื่อที่สำคัญคือ เร็ว และสด และรายงานไปให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเขาจับตาดู
และติ ด ตาม ดั ง นั ้ น วิ ธ ี ท ำงานของที ม จึ ง ต้ อ งมี ข ้ อ มู ล พื ้ น ฐานและหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ” บั ณ รส แบ่ ง ปั น
ประสบการณ์การทำสถานีฝุ่น ในเวทีถอดบทเรียนที่ ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา และ ทีมสื่อพลเมือง ไทยพีบี
เอส ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
“เมื่อเร็ว และสด คือความจำเป็น ที่จริงแล้ว ทีม Wevo ก็อาจปรับเป็นการรายงานสด ที่ไม่ต้องถึงกับเป็น
สถานีก็ได้ แต่ว่าในมิติของการรณรงค์ ที่สภาลมหายใจภาคเหนือ ต้องการผลักดันเชิงนโยบายมากขึ้น จึงต้อง
ต่อเนื่อง โดยข้อเรียกร้องหนึ่งคิอการติดตั้งหน่วยวัดอากาศให้ครอบคลุม ประชาชนเข้าถึง ลักษณะเช่นนี้จะเป็น
ลักษณะของสื่อเฉพาะกลุ่ม ต้องมีที่ทางให้คนที่สนใจในประเด็นเฉพาะได้เข้าถึง จึงต้องเป็น สถานีฝุ่น เพื่อรณรงค์
ใน 4 วาระคือ ให้คนสนใจปัญหาฝุ่นควันมากขึ้น อาศัยสถานการณ์เติมความรู้ความเข้าใจเพราะเป็นประเด็น
ซับซ้อน เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายมาใช้พื้นที่สื่อสาร และสร้างพลังผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดการแก้ไขปัญหา”

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง
สื่อชุมชนภาคเหนือกับพลังสื่อสารเปลี่ยนอนาคต
https://thecitizen.plus/node/54398
ไทยพีบีเอส จับมือศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา ยกระดับสื่อสาธารณะท้องถิ่น
https://thecitizen.plus/node/54880

