
การขับเคล่ือนประเด็นสื่อสาร ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ตําบลศาลาดาน “ศาลาดานโมเดล”
ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และตําบลมะรุย “มะรุยแหงความสุข” ต.โคกไคร อ.ทับปุด จ.พังงา

Phase 1 การสื่อสารสถานการณพื้นที่ การขับเคลื่อนในพื้นท่ี ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

1. คณะทํางาน

1.1 นายไพฑูรย ลองเพ็ง ที่ปรึกษา

1.2 นางสาวทิวา รมรื่น ที่ปรึกษา

1.3 ดร.ฐิติชญาน บุญโสม ที่ปรึกษา

1.4 นายธรรมดิวิชย ศรีรุง ประธานคณะทํางาน

1.5 นายฮาริส มาศชาย คณะทํางาน

1.6 นายปริวัตร กิจนิตยชีว คณะทํางาน

1.7 นายนิธิ ชูพุทธ คณะทํางาน

1.8 นายณัฐพงษ คลองยวน คณะทํางาน

1.9 นายสุพมาศ พรหมมาส คณะทํางาน

1.10 นางนิตยา ราชานา คณะทํางาน

1.11 นายทวีศักดิ์ ปยะศักดิ์สกุล คณะทํางาน

2.ทํากิจกรรมไปแลว จํานวน 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ 1

1. ชื่อกิจกรรม ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแผนงานการทํางานการสื่อสารควบคูกับการขับเคลื่อนงานของทีม

ขับเคลื่อนประเด็นฯ

2. วัน เวลา สถานที่

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

3. ผลที่ได

1) คณะทํางานเขาใจวัตถุประสงคการสื่อสารประเด็นสื่อเพื่อความเปลี่ยนแปลง



2) มีแนวทางและแผนงานการทํางานดานการสื่อสารที่ชัดเจนโดยทํางานควบคูกับการขับเคล่ือนงาน

ประเด็น

3) มีผลผลติเปนชิ้นงานสื่อ ดวยรูปแบบ Infographic สําหรับเผยแพรกอนการจัดกิจกรรมของทีม

ขับเคลื่อนประเด็น ศาลาดานโมเดล

4. คนเขารวม จํานวน 5 คน

1) นายธรรมดิวิชย ศรีรุง สถานีวิทยุ FM.96 Mhz. Unity Radio อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.080 7024141

2) นายสุพมาศ พรหมมาศ ศูนยขาวทองถิ่นกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.064 6436500

3) นายไพฑูรย ลองเพ็ง ผูสื่อขาวอาวุโส จังหวัดกระบี่ โทร. 081 3964169

4) นางสาวทิวา รมรื่น เพจ Guest Relation โทร. 086 2761588

5) ดร.ฐิติชญาน บุญโสม ทีมวิชาการขับเคลื่อนประเด็นศาลาดานโมเดล 090 2899414

กิจกรรมที่ 2

1. ชื่อกิจกรรม ประชุมเพื่อเก็บประเด็นมาสื่อสาร “เวทีการนําเสนอขอมูล และรับฟงแนวทางการดําเนินงานศาลา

ดานโมเดลฯ”

2. วัน เวลา สถานที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานเทศบาลตําบลศาลา

ดาน ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

3. ผลที่ได

3.1) คณะทํางานเก็บรวบรวมประเด็นสําคัญจากเวทีการประชุมสําหรับการสื่อสาร

3.2) คณะทํางานนําประเด็นมาส่ือสารผานชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปนสื่อโชเชียล และสื่อวิทยุทองถิ่น



3.3) เกิดการปฏิบัติงานการถายทอดสด (live) จากเวทีการประชุม ผานเพจสื่อสรางสุขภาคใต ผานการ

แชรตออยางกวางขวาง สงผลตอการรับรูขาวสารในวงกวาง

4. คนเขารวม ก่ีคน จํานวน 5 คน

4.1) นายธรรมดิวิชย ศรีรุง สถานีวิทยุ FM.96 Mhz. Unity Radio อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.080 7024141

4.2) นายไพฑูรย ลองเพ็ง ผูสื่อขาวอาวุโส จังหวัดกระบี่ โทร. 081 3964169

4.3) นางสาวทิวา รมรื่น เพจ Guest Relation โทร. 086 2761588

4.4) นายฮาริส มาศชาย กลุมมาหยาสรางสรรค โทร. 095 2735678

4.5) นายปริวัตร กิจนิตยชีว กลุมมาหยาสรางสรรค โทร. 089 7306062

กิจกรรมที่ 3

1. ชื่อกิจกรรม ผลิตและสื่อสารประเด็นศาลาดานโมเดล

2. วัน เวลา สถานที่ วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565

3. ผลที่ได

3.1) คณะทํางานนําประเด็นการขับเคลื่อนงานมาผลิตเปนชิ้นงาน เก็บภาพ/เสียง สัมภาษณ บุคคลที่

เกี่ยวของ เพื่อจัดทําเปนคลิปวีดิโอ

3.2) นําชิ้นงานการสื่อสารหลักผานเพจสื่อสรางสุขภาคใต สถานีวิทยุและเพจ FM.96 Mhz. กระบี่ และ

สื่อชองทางตาง ๆ ของสื่อมวลชนที่เปนคณะทํางาน



4. คนเขารวม จํานวน 7 คน

4.1) นายธรรมดิวิชย ศรีรุง สถานีวิทยุ FM.96 Mhz. อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.080 7024141

4.2) นายฮาริส มาศชาย กลุมมาหยาสรางสรรค โทร. 095 2735678

4.3) นายปริวัตร กิจนิตยชีว กลุมมาหยาสรางสรรค โทร. 095 2735678

4.3) นายนิธิ ชูพุทธ ทีมเทคนิค โทร.081 9222379

4.4) นายณัฐพงษ คลองยวน ทีมเทคนิค โทร. 063 0623451

4.5) นายสุพมาศ พรหมมาส ศูนยขาวทองถ่ินกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.064 6436500

4.6) นายไพฑูรย ลองเพ็ง ผูสื่อขาวอาวุโส จังหวัดกระบี่ โทร. 081 3964169

4.7) นางสาวทิวา รมรื่น เพจ Guest Relation โทร. 086 2761588

3.ผลลัพธภาพรวมที่เกิดข้ึน จนถึงเดือน กค 65

1) ความรวมมือการทํางานระหวางทีมวิชาการขับเคลื่อนประเด็นใน 2 พื้นที่ และทีมสื่อสารสาธารณะ

2) เกิดการสื่อสารตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยการขับเคลื่อนงานการสื่อสารควบคูกับการดําเนินงานของ

ทีมขับเคล่ือนประเด็น การสื่อสารกอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรม

3) การสื่อสารสาธารณะ สามารถสื่อสารใหเกิดการเขาถึงในวงกวางได สรางความสนใจใหแกสังคม

โดยเฉพาะในพ้ืนที่อําเภอเกาะลันตา


