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คานา
ไทยพีบีเอสเป็ นสื่อสาธารณะเพียงช่องเดียวของไทย
ซึง่ ในการดาเนินงานเพื่อประโยชน์
สาธารณะจึงมีการกาหนดให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมทังจากชุ
้
มชนและภูมิภาค และกลุม่ ประเด็นต่าง ๆ ใน
การดาเนินงานของสถานี จากการที่สื่อสาธารณะเป็ นสิ่งใหม่ในสังคมไทย จึงมีผลต่อความรู้ ความเข้ าใจ
ตลอดจนความสามารถในการประโยชน์ของสื่อช่องนี ้ในการตอบสนองการพัฒนาพื ้นที่และกลุม่ ประเด็น
ซึง่ จากรายงานรับฟั งของ 17 กลุม่ ประเด็น พบว่าข้ อเสนอหลายอย่างเป็ นส่วนที่ควรเสนอต่อรัฐ บาล และ
หลายข้ อเสนอเป็ นการเรี ยกร้ องมากกว่าการรู้สึกร่วมรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามเสียงสะท้ อนในทุกมิตลิ ้ วน
เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานของไทยพีบีเอสในการพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรมทังสิ
้ ้น ดังนัน้
คุณค่าของรายงานฉบับนี ้จึงขึ ้นอยู่กบั มุมมองและความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้ เป็ นสาคัญ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

ความเป็ นมาของการรับฟั ง

1
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สรุปผลการรับฟั ง

3
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สรุ ปผลการรั บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอส
ของเพื่อนสาธารณะกลุ่มประเด็นเฉพาะ
ก. ความเป็ นมา
การจัดตังองค์
้ การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท) ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เป็ นการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ สาคัญในวงการการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย เนื่องจากเป็ นการก่อเกิดสถาบันสื่อสาธารณะแห่ง
แรกของประเทศ ที่มีเป้าหมายของการสื่อสารเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนและสังคม ซึง่ องค์กร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่กาเนิดขึ ้น
ได้ ดาเนินงานสนองเจตนารมณ์
ดังกล่าว โดยพยายามการสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจในการกาหนดทิศทางการบริ หารและผลิตรายการ
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเป็ นสื่อ
สาธารณะของประชาชนอย่างแท้ จริง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็ นกลไกหลักในการสร้ างการมีสว่ นร่วมจากประชาชนทัว่ ประเทศ
จัดตังขึ
้ ้นตามความใน ม.45 ของพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยองค์ประกอบของสภาฯ มีสมาชิกจานวนไม่เกิน 50 คน ที่มาจากการ
คัดเลือกจากทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นสมาชิกผู้แทนภูมิภาค 9 ภูมิภาค และผู้แทนกลุม่ ประเด็น 24 ประเด็น
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีทาหน้ าที่หลักในการดาเนินกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นที่
สะท้ อนถึงปั ญหา ความต้ องการของประชาชน เพื่อเสนอแนะในการพัฒนาการให้ บริการและการผลิต
รายการของ ส.ส.ท รวมทังช่
้ วยสนับสนุนในการสร้ างและขยายเครื อข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะไทยพีบีเอสให้
ครอบคลุมทังประเทศอี
้
กด้ วย

ข. วัตถุประสงค์ การรั บฟั ง
1) เพื่อรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะต่อรายการของ ส.ส.ท.จากประชาชน
2) เพื่อสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ
3) เพื่อจัดทารายงานที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ และส่ง
มอบให้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ค. กระบวนการรั บฟั ง
การรับฟั งความคิดเห็นจากเพื่อนสื่อสาธารณะกลุม่ ประเด็นเฉพาะ ดาเนินการโดยสมาชิกสภาฯ
ซึง่ เป็ นตัวแทนของแต่ละประเด็น สามารถจัดกระบวนการรับฟั ง เตรี ยมสถานที่ และกาหนดจานวนครัง้
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ของการรับฟั งตามที่แต่ละประเด็นเห็นเหมาะสม
โดยการรับฟั งประยุกต์ใช้ วิธีการสนทนากลุม่ ย่อย
(Focus Group Discussion) โดยดาเนินการเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
1. ทาความเข้ าใจในความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. ชี ้แจงกระบวนการ และวิธีการประชุม
3. แบ่งกลุม่ ย่อย (กลุม่ ละ 8-12 คน)
4. ดาเนินการประชุมตามประเด็น และแนวทางที่กาหนด โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
4.1 รวบรวมข้ อมูล และสถานการณ์ในแต่ละประเด็นที่ได้ รับมอบหมาย
4.2 ประมวลปั ญหาในการรับชมรับฟั งไทยพีบีเอส
4.3 จัดลาดับความรุนแรงของปั ญหาโดยพิจารณาจากคะแนนใน 2 ประเด็น คือ
4.3.1 ความเร่งด่วนที่จะต้ องแก้ ไข( 5 คะแนน)
4.3.2 ความรุนแรงของผลกระทบของปั ญหา ( 5 คะแนน)
4.4 คัดเลือกปั ญหาที่มีคะแนนจากการคูณกันได้ มากกว่า 8 สูก่ ารสนทนา อภิปราย เพื่อ
พัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อสื่อไทยพีบีเอส โดย
4.5 วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
4.6 คัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ ในการแก้ ไขแต่ละปั ญหา โดยพิจารณาได้ จาก
4.6.1 ความเป็ นไปได้ ในการดาเนินการ
4.6.2 ความพร้ อมที่จะดาเนินการ
4.6.3 ค่าใช้ จา่ ย
4.6.4 อื่น ๆ
4.7 จัดทาร่างข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
ส.ส.ท.

ง. ผลการรั บฟั ง
ความเห็นและข้ อเสนอของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ประมวลจากรายงานการรับฟั งของกลุม่
ประเด็นต่าง ๆ จานวน 17 ประเด็น คือ
1. ประเด็นผู้สงู อายุ
3. ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
5. ประเด็นสิทธิมนุษยชน
7. ประเด็นชายแดนใต้

2. ประเด็นศิลปะ
4. ประเด็นสื่อพื ้นบ้ าน
6. ประเด็นที่ดนิ
8. ประเด็นทรัพยากร
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9. ประเด็นสุขภาพ
11. ประเด็นแรงงานในระบบ
13. ประเด็นภัยพิบตั ิ
15. ประเด็นสื่อออนไลน์
17. ประเด็นการศึกษาทางเลือก

10. ประเด็นลุม่ น ้าโขง
12. ประเด็นแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ ามชาติ
14. ประเด็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
16. ประเด็นการศึกษา

ผลการรับฟั งโดยรวมผู้ชมผู้ฟังรายการมีความชื่นชมต่อการดาเนินงานของไทยพีบีเอส โดยเห็นว่า
เป็ นสื่อที่มีสาระ ให้ แนวคิด ให้ ความสาคัญกับภาคประชาชน เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น เปิ ดโอกาสในการเข้ าร่วมรายการ สามรถนาเสนอข่าวเองได้ (นักข่าวพลเมือง) เป็ น
ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ สามารถเข้ าไปร้ องทุกข์ และช่วยแก้ ไขปั ญหาจนได้ รับความเป็ นธรรม
(สถานีประชาชน) เป็ นสื่อสาธารณะที่รับฟั งเสียงของประชาชน และนาผลจากการรับฟั งไปใช่การพัฒนา
ทังในด้
้ านการปรับผังรายการ และปรับนโยบายการบริหารงานของสถานี ส่วนผลการรับฟั งในแต่ละ
ประเด็นมีรายละเอียดดังนี ้
1. การนาเสนอของไทยพีบีเอส (ทังโทรทั
้
ศน์ วิทยุ และสื่อ Online)
สิ่งที่น่าชื่นชม
1.ให้ ความสาคัญกับการใช้ ภาษาที่ถกู ต้ องมาก
ที่สดุ
2.มีความหลากหลายของรายการย่อย
3.ไม่มีโฆษณา ทาให้ กลุม่ ผู้สงู อายุติดตามและ
เลือกที่จะรับฟั งรายการของสถานี
4.มีเอกลักษณ์ที่ชดั เจน ข้ อมูลรายงานมีความเป็ น
ธรรม และมีความถูกต้ องชัดเจน
5.รายการน่าสนใจ โดยเฉพาะรายการที่ตนเอง
สามารถมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เข้ าถึงกลุม่ ผู้ที่ได้ รับปั ญหา ตามสถานการณ์ โดย
ไม่บิดเบือนและคงเอกลักษณ์ไว้
6.มีความกล้ าหาญในการนาเสนอ รวดเร็ วทัน
สถานการณ์
7. กลุม่ รายการสารคดี มีความรวดเร็ ว และมีความ
น่าเชื่อถือในการนาเสนอข้ อมูลข่าวสาร

สภาพปั ญหา
1.รายการสาระบันเทิงของไทยพีบีเอส นันไม่
้ สามารถทาให้ ผ้ ฟู ั งเกิด
ความรู้สกึ บันเทิงได้ อย่างแท้ จริง มีการสอดแทรกเนื ้อหาสาระมาก
จนเกินไป
2.ขาดความแปลกใหม่ ขาดการนาเสนอด้ วยวิธีการเทคโนโลยีที่ทาให้
ผู้ชมผู้ฟังเกิดความรู้สกึ แปลกใหม่ ทันสมัย
3.ช่วงเวลาในการออกอากาศและการประชาสัมพันธ์รายการยังไม่
สามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่
4. รูปแบบรายการไม่มีความทันสมัย ภาพยนตร์ หรื อละครต่างประเทศ
ที่นามาฉายส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเก่า
5. สัญญาไม่ชดั เจน บางพื ้นที่ยงั รับสัญญาณไม่ได้
6. ผู้ชมรู้สกึ ว่ารายการสาหรับบางกลุม่ ยังมีน้อย เช่นกลุม่ ผู้สงู อายุ
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สิ่งที่น่าชื่นชม

สภาพปั ญหา
7. ผู้ชมรู้สกึ ว่ารายการ ชื่อรายการ ชื่อช่องโทรทัศน์ขาดอัตตลักษณ์
ของความเป็ นไทย มีความห่างไกลผู้ชมมากไป ชื่อสถานีเป็ น
ภาษาอังกฤษ ยากต่อการเรี ยกยากต่อการจดจา โดยเฉพาะกลุม่
ผู้สงู อายุ รวมทังขาดสโลแกนที
้
่สามารถใช้ สอื่ สารแทนชื่อไทยพีบีเอส
8.ผู้ชมยังไม่ทราบผังรายการในแต่ละวัน ไม่มีการแจ้ งระหว่างการ
เปลีย่ นรายการ
9.ช่วงเวลาในการนาเสนอบางรายการไม่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
เช่น รายการทาอาหารมักออกอากาศในช่วงที่คนส่วนใหญ่กาลัง
ทางาน
10.รายการสัมภาษณ์พดู คุยกับดาราหรื อบุคคลที่มชี ื่อเสียงเน้ น
นาเสนอในส่วนทีเ่ กี่ยวกับตัวบุคคลมากเกินไป ไม่เหมาะทีจ่ ะใช้ พื ้นที่
ของสือ่ สาธารณะ
11.รายการเกี่ยวกับบางประเด็นยังขาดการเจาะลึก รอบด้ านและ
ต่อเนื่อง ทาให้ ผ้ ชู มไม่สามารถเชื่อมโยงปั ญหา ไม่สามารถประยุกต์ใช้
กับปั ญหาที่ประสบอยูไ่ ด้ เช่น ประเด็นที่ดิน
12.รายการบางรายการออกอากาศยืดเยื ้อ เช่น รายการเสียง
ประชาชน เปลีย่ นประเทศไทย ทาให้ ผ้ ชู มเบื่อและความนิยมลดลง
13.ผังรายการไม่ชดั เจน ไม่มีการแจ้ งเพื่อคัน่ รายการ ทาให้ ตดิ ตามไม่
ทัน และเกิดความสับสนจากผังรายการที่มากเกินไป

2. คุณค่าและประโยชน์ของสื่อ
สิ่งที่น่าชื่นชม
1. การนาเสนอรายการ ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
2.รายการเสริ มสร้ างความเข้ าใจต่อสมาชิกใน
ครอบครัว
3. ให้ ความรู้สาขาต่าง ๆ การพัฒนาความรู้ ระบบ
คิด ที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต การจัดการปั ญหา
โดยยอมรับในความหลากหลายพร้ อมกัน

สภาพปั ญหา
1.รายการสาระบันเทิงที่ให้ ความรู้เป็ นจานวนมากแต่ยงั ขาดรายการที่
มุง่ เน้ นการให้ ความรู้ที่จาเป็ นเฉพาะกลุม่ เช่น กลุม่ ผู้สงู อายุ และ
เนื ้อหาสาระด้ านการพัฒนาสติปัญญานาเสนอที่เป็ นเรื่ องไกลตัว ทา
ให้ ไม่ได้ รับเนื ้อหาทีเ่ หมาะสม
2. รายการเกี่ยวกับประเด็นที่ดินขาดการเจาะลึก รอบด้ าน และ
ต่อเนื่อง คนดูไม่สามารถเชื่อมโยงปั ญหาได้ ทาให้ ไม่สามารถเชื่อมโยง
ปั ญหาได้ จึงไม่สามารถประยุกต์ใช้ กบั ปั ญหาที่ประสบอยูไ่ ด้
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สิ่งที่น่าชื่นชม
4.ได้ ร้ ูจกั ประเพณีและวัฒนธรรมทัว่ โลก

สภาพปั ญหา
3. รายการประเด็นที่ดินจากัดอยูเ่ ฉพาะกลุม่ วัยไม่มคี วามหลากหลาย
ทาให้ สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถแลกเปลีย่ นได้ ในระดับชุมชนมี
ผลต่อการแลกเปลีย่ นบ้ างแต่ยงั จากัดกลุม่
4.ภาพรวมเนื ้อหาและวิธีการนาเสนอยังไม่คอ่ ยหลากหลายและแปลก
ใหม่เท่าที่ควร ยังเน้ นไปชุมชนมากเกินไปดูแล้ วทาให้ เบื่อง่าย

3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
สิ่งที่น่าชื่นชม
1.ได้ รับความรู้เพิ่มเติมอย่างกว้ างขวาที่จะนามาใช้
ในชีวติ ประจาวัน
2.สามารถสือ่ สาร สาระ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่ผ้ รู ับชมสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
4.ได้ ร้ ูจกั การเฝ้ าระวังและการป้องกันภัยหรื อ
เรื่ องราวต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต
5.ได้ ทราบถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ มีความ
ทันสมัย
6.มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้

สภาพปั ญหา
1. รายการเกี่ยวกับประเด็นที่ดินขาดการเจาะลึก รอบด้ าน และ
ต่อเนื่อง คนดูไม่สามารถเชื่อมโยงปั ญหาได้ ทาให้ ไม่สามารถเชื่อมโยง
ปั ญหาได้ จึงไม่สามารถประยุกต์ใช้ กบั ปั ญหาที่ประสบอยูไ่ ด้
2.รายการดี แต่มีคนดูน้อย ควรแก้ ไขปั ญหาข้ อมูลที่นาเสนอ เพื่อให้
คนดูสามารถนามาปรับใช้ กบั วิถีชีวิตประจาวันได้
3.การนาเสนอมีเนื ้อหาสาระน่าเชื่อถือและได้ ความรู้ที่หลากหลาย แต่
บางรายการฉากเวทียงั ดูไม่นา่ สนใจ
4. นาไปประยุกต์ใช้ ได้ ไม่เต็มที่หากมองถึงประชาชนทัว่ ไปที่ไม่ใช่
นักวิชาการ หรื อนักจัดการศึกษาที่สามารถนาข้ อมูลมาประยุกต์ให้ เข้ า
กับกระบวนการเรี ยนการสอนได้

4. การมีสว่ นร่วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สิ่งที่น่าชื่นชม
1.มุง่ เน้ นให้ ผ้ สู งู อายุกล้ าคิด และกล้ าแสดงออก
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ประชาชนข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การแลกเปลีย่ นและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ต่าง ๆ
2.เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมใน
กระบวนการดาเนินงาน

สภาพปั ญหา
1.การเปิ ดพื ้นที่สาหรับกลุม่ ผู้สงู อายุในรายการโทรทัศน์น้อยมาก
2.ทางสถานีไม่มีการปรับปรุงรายการตามข้ อเสนอ ทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูสกึ
ว่าข้ อเสนอที่เสนอไปไม่มีประโยชน์
3.ไม่มีสว่ นร่วมในการวางแผนทางานสือ่ สาธารณะร่วมกับระหว่าง
เครื อข่ายภาคประชาชนด้ านทีด่ ิน
4.ควรกระจายอานาจสูป่ ระชาชน ซึง่ จะสะท้ อนออกมาในเนื ้อหาของ
รายการต่าง ๆ เพราะถ้ ามีแต่ทีมบริ หารจัดการตัดสินใจเพียงฝ่ ายเดียว
จะเป็ นการกระจุกไม่กระจายทางความคิด
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5. การยกระดับคุณภาพผู้ชม ผู้ฟัง
สิ่งที่น่าชื่นชม
1. มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ชมผู้ฟังรายการ
2.มีการเชื่อมโยง และเสริ มศักยภาพเพื่อนสือ่
สาธารณะ

สภาพปั ญหา
1. เป็ นสถานีของประชาชน แต่ยงั มีการครอบงาทางการเมือง และมี
การโฆษณาแฝง
2. การแนะนาให้ ความรู้ ทักษะการประเมินคุณภาพสือ่ และการ
แนะนาต่างๆ เพื่อให้ ร้ ูเท่าทันสือ่ ยังไม่มมี ากนัก
3.ขาดรายการที่ทาให้ ผ้ ชู มผู้ฟังมีความสามารถในระดับของการรู้เท่า
ทันสือ่
4.การนาเสนอยังไม่ลกึ ซึ ้งพอที่จะทาให้ ผ้ ฟ
ู ั งเข้ าใจเรื่ องสือ่ สาธารณะ
5.การนาเสนอด้ านศิลปวัฒนธรรมไม่ลงลึกถึงต้ นตอที่แท้ จริ งของ
ชุมชน
6.กลุม่ ผู้ชมรู้สกึ ว่ายังไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสือ่ และ
สถานีไม่มีรายการพัฒนาความสามารถของผู้ชมในการรู้เท่าทันสือ่
เช่น กลุม่ ผู้สงู อายุ
7. ไทยพีบีเอสมุง่ ตอบสนองต่อกลุม่ ชนชันกลางเป็
้
นหลัก แม้ แต่
รายการที่นาเสนอเรื่ องราวของวิถีชีวิต ยังถูกอธิบายด้ วยภาษาและวิธี
คิด ที่ต้องใช้ สติปัญญา จนหลายครัง้ มักได้ ยินคาพูดเปรียบเปรยอยู่
เสมอว่าไทยพีบีเอส เป็ น ทีวีNGO เป็ นทีวีของนัก วิชาการบ้ าง

6. ความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อ
สิ่งที่น่าชื่นชม
1. การนาเสนอข่าวของทางสถานีมีความเทีย่ งตรง
และไม่ลาเอียง
2.รายงานข่าวมีความเป็ นกลาง เป็ นประโยชน์ มี
เนื ้อหาสาระที่นา่ สนใจ

สภาพปั ญหา
1.ผู้สงู อายุไม่สามารถตอบคาถามได้ วา่ สิง่ ที่ขา่ วหรื อผู้ประกาศข่าว
นาเสนอนันถู
้ กต้ องตามจรรยาบรรณหรื อไม่ เพราะไม่ทราบว่า
จรรยาบรรณของสือ่ คืออะไร
2.ลักษณะการถามคาถามของพิธีกรเป็ นการจี ้ให้ ตอบ และซักถาม
มากจนทาให้ แขกรับเชิญเกิดความรู้สกึ เกร็ ง
3.ผู้ดาเนินรายการใช้ ภาษาที่ไม่ถกู ต้ อง ทังการออกเสี
้
ยง อักขระ การ
ควบกล ้า และมีทา่ ทีที่ไม่เหมาะ
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สิ่งที่น่าชื่นชม

สภาพปั ญหา
4.ไทยพีบีเอสจะมีมาตรฐานการผลิตรายการทีเ่ คร่งครัดตามหลัก
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของสือ่ การนาเสนอประเด็นทางการเมือง
มีเสียงสะท้ อนจากผู้ชมเกี่ยวกับการนาเสนอ “ข่าว” และรายการที่
เกี่ยวเนื่องกับช่าวเช่น “ที่นี่ ไทยพีบีเอส และ “ตอบโจทย์” ที่การยิง
คาถามชวนสนทนาของผู้ดาเนิน รายการมีลกั ษณะชวนให้ เข้ าใจได้ วา่
กาลัง “ชี ้นา” หรื อแสดงอาการเข้ าข้ างฝ่ ายรัฐบาล หรื อฝ่ ายตรงข้ าม
จนลดทอน ความน่าเชื่อถือในฐานะสือ่ สาธารณะลงไป
5.รายการหลักๆของสถานีเช่น "ตอบโจทย์" การโต้ ตอบทาง ความคิด
ระหว่างผู้ดาเนินรายการและแขกรับเชิญอาจก่อให้ เกิดชนวนความ
ขัดแย้ ง หรื อสร้ างความเข้ าใจผิดๆต่อ สังคมได้

7. การบรรลุวตั ถุประสงค์ และวิสยั ทัศน์ขอไทยพีบีเอส
สิ่งที่น่าชื่นชม
สภาพปั ญหา
1.รายการของสถานีเป็ นรายการที่สร้ างสรรค์และ 1.ความนิยมของผู้ชมผู้ฟังรายการของสถานีมีน้อย เนื่องจากไม่ทราบ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ชู มผู้ฟังเกิดการเรี ยนรู้ได้ ทกุ กลุม่ และ ผังรายการในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้ าง
ทุกช่วงวัย และมีรายการที่มคี วามครอบคลุมทัง้
2.เครื อข่ายยังไม่ครอบคลุม บางพื ้นที่ไม่สามารถดูได้
ด้ านการส่งเสริ มสติปัญญา
2.ได้ รับความนิยม มีความกล้ าหาญในการรายงาน
ข่าวสาร และเสนอประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เป็ นเครื่ องมือแห่งการเรี ยนรู้ เสริมสร้ างสติปัญญา
และสุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าให้ เป็ น
พลเมืองคุณเมืองคุณภาพ เปิ ดพื ้นที่แก่กลุม่
ผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ เฉพาะต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม สร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างชุมชน
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สิ่งที่น่าชื่นชม
3.เห็นกระบวนการการทางานและความเสียสละ
ของชาวบ้ านในการปกป้องทรัพยากรซึง่ สามารถ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ ชมุ ชนอื่น ๆ ได้
4.รายการกลุม่ สารประโยชน์ มีการนาเสนอสร้ าง
แรงบันดาลใจ จินตนาการ และชุดความรู้ใหม่ ๆ
ให้ กบั ผู้ชม
5.รายการกลุม่ บันเทิง นาเสนอให้ สนุ ทรี ยภาพใน
การรับชมมากกว่าสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น

สภาพปั ญหา

8. บทบาทของไทยพีบีเอส ต่อการหนุนเสริมการพัฒนาพื ้นที่ ภูมิภาค และกลุม่ ประเด็น
สิ่งที่น่าชื่นชม
1.มีรายการที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
2.นักข่าวพลเมืองเป็ นช่องทางหนึง่ ที่เพิ่มความ
สะดวกในการติดต่อกันกับผู้สอื่ ข่าวในภูมิภาค และ
ทางสถานี
3.สามารถเปิ ดพื ้นที่แก่กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสและกลุม่
ต่าง ๆ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อผลักดัน
สร้ างความสนใจต่อการแก้ ปัญหาได้
4.การรับฟั งปั ญหาและพัฒนาจากพื ้นที่ รายงาน
ผลการดาเนินงานตามที่ได้ เสนอ
5.เป็ นจุดเริ่ มต้ นทีด่ ีสาหรับการนาเสนอประเด็น
สิทธิมนุษยชนผ่านรายการโทรทัศน์ มีเนื ้อหาหลัก
เฉพาะเจาะจง
6.เนื ้อหาและรูปแบบรายการในเรื่ องของการสร้ าง
การเรี ยนรู้ผา่ นเนื ้อหารายการที่ตอบสนองการจัด
กระบวนการสอนแบบ Hone School ได้ อย่างเป็ น
ระบบ

สภาพปั ญหา
1.รายการสาหรับผู้สงู อายุมีน้อยมาก
2.รายการหน้ าจอที่ออกอากาศในประเด็นที่ดินที่ผา่ นมาไม่ตรงกับวิถี
ชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย
3.รายการบางรายการจากัดเวลาไม่กระจายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ แสดงความ
คิดเห็นเท่าที่ควร องค์ประกอบของผู้เข้ าร่วมเวทีไม่ครบองค์ประกอบ
4.การนาเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนยังไม่ครอบคลุมรอบด้ าน
5.กลุม่ ประเด็นการศึกษาการหนุนเสริ มยังคงมีอยูน่ ้ อยเมื่อเทียบกับ
ช่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษาช่องทางอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็ นการหนุนเสริ ม
ในลักษณะทีต่ ้ องนาไปประยุกต์ใช้
6.ชาวบ้ านที่ได้ รับความเดือดร้ อนจากกลุม่ อิทธิพลเจ้ าของสวนปาล์ม
ได้ ประสานไปยังสถานี ศูนย์ภาคใต้ ได้ รับคาตอบว่าไม่สามารถมาทา
ข่าวได้ เนื่องจากพื ้นที่อยูใ่ นข้ อพิพาท
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จ. ข้ อเสนอแนะจากการั บฟั งฟั ง
1. การนาเสนอของไทยพีบีเอส (ทังโทรทั
้
ศน์ วิทยุ และสื่อ Online)
ข้ อเสนอ
1.สารวจตาแหน่งที่มีปัญหาการรับสัญญาณจากทางสถานีอย่างเร่งด่วน และขยายสถานีสง่
สัญญาณให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่
2.ปรับชื่อสถานีให้ เรี ยกง่าย จาง่ายจนติดปากของประชาชนทัว่ ไป
3.ผลิต ปรับปรุงรายการสาระบันเทิงที่มีพลังในการดึงดูดใจผู้ชมเช่น ภาพยนตร์ แดจังกึม หรื อ
ภาพยนตร์ เกาหลีหลายเรื่ องที่มีสาระดี และผู้ชมติดตามมาก
4.แจ้ งผังรายการและมีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ทาตัววิง่ ด้ านล่างของจออย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
เผยแพร่ผงั รายการในสือ่ สิง่ พิมพ์
5.ร่วมกับองค์กรเครื อข่ายหรื อศูนย์เพื่อนสือ่ สาธารณะจัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้ าง
กิจกรรมจูงใจในการส่งเสริ มการชมรายการ
6.ควรมีการสลับการนาเสนอภาพยนตร์ หรื อละครต่างประเทศทีม่ าฉายระหว่างภาพยนตร์ เก่าและ
ใหม่
7.ควรมีการพบปะทาความเข้ าใจร่วมกันระหว่างสถานี ผู้ผลิตรายการเฉพาะกลุม่ กับสมาชิกสภาฯ
และกลุม่ เครื อข่ายเฉพาะประเด็น
8.รายการในปั จจุบนั เน้ นเรื่ องสาระ แต่ขาดความบันเทิง ซึง่ กลุม่ บริโภคส่วนใหญ่เป็ นวัยรุ่น จึงสมควร
นาเสนอรายการที่ตอบสนองต่อความต้ องการของคนทุกกลุม่ ให้ ครอบคลุมทังเด็
้ ก วัยรุ่น วัยกลางคน
และคนชรา
9.บางรายการเน้ นการโชว์มากเกินไป ซึง่ ควรคานึงถึงความเหมาะสม และควรเน้ นถึงประโยชน์ที่ผ้ รู ับ
สมควรจะได้ รับด้ วย
10.ควรลดการนาเสนอสือ่ ต่างประเทศ น่าจะสอดแทรกวัฒนธรรมไทย แทนรายการวัฒนธรรม
ต่างประเทศ เช่นนิทานก้ อม (ภาษาถิ่น) หมอลา หรื อวัฒนธรรมสีภ่ าค เป็ นต้ น
11.ควรเพิ่มซีรีย์ หรื อภาพยนตร์ ทนี่ า่ สนใจ
12.จัดรูปแบบรายการประเภทสาระบันเทิงของทางสถานีให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสมระหว่างความ
บันเทิงกับเนื ้อหาสาระ
13.ควรมีการเชิญดาราหรื อบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ ามามีสว่ นร่วมในรายการเพื่อช่วยดึงดูดทาให้ รายการ
ทางสถานีมีความน่าสนใจมากขึ ้น
14.ควรมีการอัตลักษณ์หรื อจุดเด่นของรายการให้ มีความโดดเด่นและจดจาได้ งา่ ย
15.ควรมีเพิม่ รายการเกี่ยวกับผู้สงู อายุให้ มคี วามสอดคล้ องกับกลุม่ ผู้ชมผู้ฟัง
16.ควรมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนให้ มีผ้ ปู ระกาศข่าวหน้ าใหม่ ๆ เนื่องจากผู้ประกาศข่าวมีจานวน
น้ อย

กลุ่มที่เสนอ
ผู้สงู อายุ
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ข้ อเสนอ
17.ควรมีการเพิ่มเทคนิค สือ่ เทคโนโลยี เช่นภาพเคลือ่ นไหว การใช้ กราฟฟิ ค ตัววิง่ ระบบสัมผัส ที่
ดึงดูดความสนใจของผู้ชมผู้ฟัง
18.ควรมีการเพิ่มความตลกขบขันในรายการโดยเฉพาะรายการสาระบันเทิงให้ มีสสี นั ในการชวน
ติดตามรับชม และไม่ซ ้าซากจาเจ
19.ปรับผังรายการให้ มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะ และการดาเนินชีวิต
20.ควรมีการประชาสัมพันธ์ผงั รายการให้ ประชาชนทัว่ ไปทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
21.ควรมีการปรับตัวอักษรที่แสดงบนหน้ าจอโทรทัศน์ที่มีขนาดเล็กและสีสนั ไม่เหมาะสมให้ สว่างและ
มีขนาดใหญ่ขึ ้น
22.ควรเพิ่มช่องทางในการสือ่ สารระหว่างผู้ชมผู้ฟังรายการกับสถานีให้ มีหลายช่ องทางและหลาย
ประเภท
23.ควรนาเสนอด้ านศิลปวัฒนธรรมให้ หลากหลายกว้ างขวางครอบคลุม
24.ควรผลิตรายการผสมผสานวัฒนธรรมดังเดิ
้ มกับวัฒนธรรมสากลโดยการคงไว้ ซงึ่ ความเป็ น
เอกลักษณ์
25.ควรมีการปรับปรุงฉากเวทีให้ นา่ สนใจทันสมัย สอดคล้ องกับเนื ้อหา

กลุ่มที่เสนอ

ศิลปะ

ที่ดิน

26.การจัดระบบรายการ ถ้ าจะนาไปปรับใช้ กบั ในระบบการศึกษา ควรมีการแสดงรายละเอียดให้ กับ
การศึกษา
ผู้ชมได้ รับทราบ เช่นเนื ้อหาของรายการนี ้เกี่ยวกับประเด็นอะไร เช่นความรู้ทวั่ ไป ส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ด้ านภาษาต่าง ประเทศ หรื อวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
27.ปรับปรุงการจัดทารายการ ให้ ตรงกับความสนใจและเวลาที่เหมาะสมของผู้ชมโดยการทาสารวจ
สือ่ พื ้นบ้ าน
ความต้ องการ และบูรณาการแนวคิดของการจัดรายการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ชม ผู้ฟัง กับการ
สร้ างสรรค์เพื่อความบันเทิงให้ มคี วามสมดุล
28.ควรมีรายการกีฬา และรายการที่มีเนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ ที่สถานีผลิตเองเพิ่มขึ ้นในสัดส่วน
สิทธิมนุษยชน
สมดุล
29.พัฒนารูปแบบการนาเสนอให้ นา่ สนใจและชุมชนมีสว่ นร่วม ต้ องนาเสนอวิธีที่หลากหลายในด้ าน
ที่ดิน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมโดยดูวา่ ประเพณีที่นา่ สนใจของแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้ าง
30.ทาให้ รายการน่าสนใจอยากติดตามเช่นนากรณีที่ดินที่นา่ สนใจทาเป็ นละครโดยเชิญดารา
ดัง ๆ มาเล่นและดูชว่ งเวลาที่ออกอากาศให้ ตรงกับละครของช่องอื่น ๆ ด้ วย
30.การนาเสนอข่าว ข้ อมูลให้ รวดเร็ ว ชัดเจน และนาเสนอทังข่
้ าวด้ านดีและไม่ดีตามความเป็ นจริง
การศึกษาทางเลือก
ข้ อมูลที่นาเสนอให้ เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของคนในชุมชนให้ ครอบคลุมกว้ างขวาง เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายทุก
กลุม่
31.เปิ ดโอกาสให้ คนในพื ้นที่ได้ เสนอข้ อมูลให้ คนที่เกี่ยวข้ องมามีสว่ นร่วม
32.ควรมีโครงการนาร่องในการผลิต มีการแลกเปลีย่ นกระบวนการ การผลิตตังกลุ
้ ม่ คิด ตังกลุ
้ ม่ ทา
33.เสนอการเปลีย่ นหน้ าจอ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนือ่ ง และเชิญงบผู้บริ หารรับฟั งความ
คิดเห็นที่ได้ เสนอไป
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2. คุณค่าและประโยชน์ของสื่อ
ข้ อเสนอ
1.ควรให้ มีการนาเสนอเนื ้อหาที่อธิบายถึงประโยชน์/แง่ดี ของศิลปวัฒนธรรมนัน้ ๆ มากกว่าการ
นาเสนอแค่ตวั บุคคล
2.ปรับการนาเสนอให้ เข้ าใจเชิงลึก เช่นรายการศิลปะ ไม่ใช่ดศู ิลปะเป็ นเพียงแค่การแสดง แต่
ศิลปวัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดคุณค่า ค่านิยม ซึง่ ในแต่ละภูมิภาคจะมีเรื่ องราวที่ตา่ งกัน
3.การถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ ควรนาเสนอทุกรายละเอียด เพื่อให้ คนเห็นคุณค่าที่แท้ จริง ทาให้ ได้
เรี ยนรู้ และได้ ความรู้ที่แท้ จริ ง ไม่ใช่มองเห็นเพียงเบื ้องหน้ าโดยขาดความรู้สกึ
4.ควรให้ มีความเท่าเทียมกัน หรื อใกล้ เคียงกันที่สดุ ในการรับรู้ขา่ วสาร จากสือ่ ต่าง ๆ ของคนใน
สังคม
5.ควรใช้ สถานที่จริ งเพื่อความน่าสนใจ สือ่ ต้ องให้ เห็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ ้นจริ ง
6.นาเสนอให้ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมในเชิงรูปธรรมที่ชดั เจน
7.ควรเสนอให้ เข้ าใจถึงความจริ ง ความงาม ความดีที่เป็ นอัตตลักษณ์ที่แท้ จริ งของคนไทย ทา
อย่างไรไม่ให้ วฒ
ั นธรรมไทยถูกครอบงาจากต่างชาติ
8.การทาสารคดีเชิงบุคคล เช่นภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ที่ถ่ายทอดควรได้ ดกู ่อนออกอากาศ เพื่อปรับ
เนื ้อหาให้ เหมาะสม

กลุ่มที่เสนอ
ศิลปะ

9.ควรให้ ไทยพีบีเอสยึดยุทธศาสตร์ ที่จะสร้ างคุณค่า และประโยชน์ของการเป็ นสือ่ สาธารณะให้ ก่อ
รูปขึ ้นได้ จริ งอย่างยัง่ ยืน ไม่ใช่แค่เพียงนาเสนอประเด็นทีเ่ ป็ นกระแสร้ อน แรงทางการเมืองและ
สังคมที่ผา่ นมาแล้ วก็ผา่ นไป
10.รายการที่นาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับความเป็ นประชาคมอาเซียน Thai PBS ต้ องผลิตและให้
ความสาคัญเพื่อให้ การศึกษาและความรู้กบั ประชาชนก่อนเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน

การศึกษาทางเลือก

สิทธิมนุษยชน

3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
ข้ อเสนอ
1.ควรวางสัดส่วนเนื ้อหาให้ สมดุลระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เนื ้อหาการเมือง
และเศรษฐกิจระดับโครงสร้ างยังมีข้างน้ อย
2.ควรสร้ างสรรค์รายการด้ านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิทธิมนุษยชน
ประชาธิปไตย โดยรายการ ที่สร้ างความรู้ความเข้ าใจในหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้ างสังคมสุจริ ตและ
เป็ นธรรมให้ เกิดขึ ้นได้ จริ ง ทังนี
้ ้ควรจัดหมวด หมูร่ ายการที่เข้ าถึงกลุม่ เยาวชนทุกช่วงวัยอย่าง
เหมาะสม

กลุ่มที่เสนอ
ที่ดิน
การศึกษา
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4. การมีสว่ นร่วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ข้ อเสนอ
1.ควรมีการจัดรายการในท้ องถิ่น เพื่อให้ ท้องถิ่นเข้ ามามีสว่ นร่วมทีแ่ ท้ จริ ง และควรสนับสนุนให้
ท้ องถิ่นสามารถผลิตสือ่ ได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลาง
2.รายการศิลปวัฒนธรรมต้ องให้ ผ้ ชู มท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมจัดทาผังรายการ รูปแบบรายการการผลิตที่
เป็ นวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นของท้ องถิ่นที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตทีเ่ ป็ นจริ งทัง้ อดีต-ปั จจุบนั
3.ควรกระจายอานาจบริ หารสูท่ ้ องถิ่น/ภูมิภาคสร้ างความเป็ นเจ้ าของในท้ องถิ่น สามารถตัดสินใจ
ได้ ด้วยตนเองในระดับท้ องถิ่น ไม่ต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว
4. วิธีการนาเสนอสือ่ ให้ คงเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยจึงควรให้ คนในชุมชนท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมใน
การดาเนินการด้ วย
5. ควรเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดรายการ

กลุ่มที่เสนอ
ศิลปะ

ผู้สงู อายุ

5. การยกระดับคุณภาพผู้ชม ผู้ฟัง
ข้ อเสนอ
1. ควรมีการประเมินคุณภาพสือ่ ทางสถานีควรมีการกาหนดตัวชี ้วัดให้ ชดั เจน
2.เร่งดาเนินการสร้ างความเข้ าใจเรื่ อง “สือ่ สาธารณะ” “จรรยาบรรณสือ่ ” และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ชมผู้ฟังให้ มีทกั ษะในการประเมินคุณภาพสือ่ และการรู้เท่าทันสือ่
3.ควรมีวิธีการนาเสนอข้ อมูลผ่านสือ่ ที่หลากหลายให้ ผ้ ฟู ั งเกิดจิตสานึก
4.พัฒนานักข่าวให้ มีหวั ใจ เจาะลึกลงพื ้นที่ รวมถึงการมีระบบคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัย
ให้ กบั ผู้สอื่ ข่าว
5.ควรดาเนินการให้ ประชาชนเข้ าใจและรู้สกึ ได้ ถงึ ความเป็ นเจ้ าของสือ่ สาธารณะแห่งเดียวทีก่ ลุม่
ผู้ชมในฐานะ “ครู” ไว้ วางใจให้ เป็ นโทรทัศน์ที่แนะนาลูกศิษย์ควรรับชม อาจต้ องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในวงกว้ างได้ รับทราบว่า “ไทยพีบีเอส เป็ นของประชาชนทุกคน

กลุ่มที่เสนอ
ผู้สงู อายุ

ที่ดิน
การศึกษา

6. ความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อ
ข้ อเสนอ
1.สถานีต้องการให้ ประชาชนประเมินเรื่ องของจรรยาบรรณ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ชู มและผู้ฟังรายการมีความรู้ความข้ าใจถึงจรรยาบรรณของสือ่
2.ควรระมัดระวังการใช้ วาจาหรื อคาพูดในทางเหยียดหยาม เสียดสี ลดทอนศักดิ์ศรี คณ
ุ ค่าความ
เป็ นมนุษย์

กลุ่มที่เสนอ
ผู้สงู อายุ
ลุม่ น ้าโขง
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7. การบรรลุวตั ถุประสงค์ และวิสยั ทัศน์ของไทยพีบีเอส
ข้ อเสนอ
1.ควรกล้ าทวนกระแส พึง่ ตนเองให้ ได้ ไม่ควรคิดถึงเรื่ องเรดติ ้ง
2.ควรมีการประกาศอุดมการณ์ขา่ วเรื่ องดี ๆ ให้ มีความแตกต่างจากช่องอื่น ๆ ประกาศเอกลักษณ์
ของตนเอง
3.ควรส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยไม่ตามกระแสนิยมเหมือนช่องอื่นๆ
4.ไม่ควรใช้ ผ้ สู อื่ ข่าวซ ้ากับช่องกระแสหลัก
5.ควรจัดให้ มีการอบรมนักข่าวในแง่สร้ างแรงใจ พลัง ความกล้ าหาญในการพิสจู น์ความจริ งให้
สาธารณะได้ รับรู้
6.ไทยพีบีเอสต้ องมีช่องทางการรับ ชมและรับฟั งที่หลากหลาย เช่น Internet และวิทยุออนไลน์
และไทยพีบีเอสต้ องพัฒนานโยบายให้ มีการขยายการ เข้ าถึงประชาชนในทุกระดับทังเนื
้ ้อหาและ
ช่องสัญญาณ

กลุ่มที่เสนอ
ศิลปะ

ที่ดิน
การศึกษา

8. บทบาทของไทยพีบีเอส ต่อการหนุนเสริมการพัฒนาพื ้นที่ ภูมิภาค และกลุม่ ประเด็น
ข้ อเสนอ
1.ให้ มชี ่องทางติดต่อสถานีอย่างชัดเจน เพื่อให้ ประชาชนแจ้ งข่าวสารได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว
2.ตังอาสาสมั
้
ครประจาตาบล หมูบ่ ้ าน ให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่คอยให้ คาปรึกษาแนะนาในการเสนอ
ข้ อมูลของคนในชุมชนในด้ านศิลปวัฒนธรรม ควรมีเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของคนในชุมชน
3.ต่อยอดโครงการที่มีอยูแ่ ล้ วทีเ่ กี่ยวข้ องกับเรื่ องศิลปวัฒนธรรม เรื่องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
4.สนับสนุนในเรื่ องงบประมาณให้ แก่คนในท้ องถิ่นได้ ทาในสิง่ แสดงออกซึง่ วัฒนธรรมของชุมชน และ
สนับสนุนงบประมาณด้ านการพูดคุยเรื่ องศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5.ควรส่งเสริ มการผลิตสือ่ ในระดับท้ องถิ่น เกี่ยวกับเรื่ องราวศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นใน
ภูมิภาคนัน้ ๆ สูส่ าธารณะชน
6.รายการเวทีสาธารณะ อยากให้ เสนอประเด็นที่มีความต่อเนื่องจนถึงที่สดุ และนาประเด็นที่ดิน
เชื่อมโยงพื ้นที่ตา่ ง ๆ เพราะทุกทีม่ ีปัญหาด้ านที่ดินทังหมด
้
7.สนับสนุนในเรื่ องงานวิจยั ด้ านศิลปวัฒนธรรมของไทย แล้ วนาเสนอผ่านสือ่ สาธารณะ
8. จัดรายการทีเ่ น้ นบนพื ้นฐานของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวบ้ านจากอดีต ถึงปั จจุบนั และ
อนาคต ซึง่ ก่อนทารายการให้ ผา่ นคณะกรรมการที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องตรวจสอบก่อน

กลุ่มที่เสนอ
ศิลปะ

ที่ดิน
ศิลปะ
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ข้ อเสนอ
9.เสริ มศักยภาพนักข่าวพลเมือง ควรมีการอบรมซ ้าและมีกระบวนการติดตามผล
10.ผู้ผลิตรายการหรื อทางสถานียงั เข้ าใจ เนื ้อหาไม่ลกึ ซึ ้งเพียงพอ ก็จาเป็ นต้ องอาศัยการทางาน
ร่วมกันอย่างใกล้ ชิด การจัดผังรายการที่ทาให้ สอดคล้ องกับ ความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายที่
หลากหลาย โดยเฉพาะกลุม่ การศึกษาซึง่ มีพื ้นฐานสาคัญคือสถาบันครอบครัว ยัง สะท้ อนความ
คิดเห็นว่าไทยพีบีเอส ยังเปิ ดพื ้นที่ให้ กบั รายการที่สง่ เสริ มความรัก ความเข้ าใจอันดีระหว่างครอบครัว
น้ อย เกินไป แต่โดยภาพรวมถือได้ วา่ ไทยพีบเี อสพัฒนาการผลิตรายการได้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆ

11.ควรมีทีมข่าวเคลื่อนที่เร็ วทังในระดั
้
บภูมิภาคและส่วนกลาง
12.พัฒนาศักยภาพฝ่ ายข่าวให้ สามารถทางานเชิงรุ กได้ เพิ่มขึ ้น
13.การผลิตรายการเฉพาะประเด็นต้ องมีความกล้ าหาญในการนาเสนอ ผู้ผลิตต้ องมีความเข้ าใจใน
เนื ้อหาอย่างลึกซึ ้ง นาเสนอเจาะลึกต่อเนื่อง เชื่อมโยงเพื่อให้ ผ้ ชู มผู้ฟังเข้ าใจได้ อย่างชัดเจน เกิดสานึก
หรื อนาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตได้
14.ควรมีช่องทางการสือ่ สารกับกลุม่ ประเด็น หรื อผู้ให้ ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ ชิด โดยใช้ วธิ ีการทีใ่ ห้
ผู้ให้ ความคิดเห็นรับรู้ และภูมิใจว่าทางสถานีให้ ความสาคัญหรื อเห็นคุณค่าของผู้เสนอความเห็น
15.ควรเน้ นการนาเสนอจุดเด่นของแต่ละภาคแต่ละพื ้นที่ และให้ คนที่เข้ าใจในเรื่ อง ๆ นันอย่
้ างถ่องแท้
เป็ นคนเรี ยบเรี ยงข้ อมูลและนาเรื่ องนัน้ มาตีแผ่ตามความเป็ นจริ ง
16. การนาเสนอประเด็นเกาะติดและต่อเนื่องเชื่อมโยง เช่นทาข่าวปรากฏการณ์น ้าท่วมต้ องลงพื ้นที่
ทาให้ เห็นถึงสาเหตุที่แท้ จริ งและติดตามหลังจากเหตุการณ์น ้าท่วมด้ วย
17.ควรเชื่อมโยงประเด็นที่ดินเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้ งที่ดินวังน ้าเขียวน่าจะนาไปสูก่ ารเชื่อมโยงให้
เห็นปั ญหาในพื ้นที่อื่น ๆ ด้ วย
18. รายการที่นาเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ ต้ องนาเสนอเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ก้าวข้ าม
ความเป็ นเพศ หรื อฐานคติเรื่ องเพศแบบชายหญิง อยูบ่ นพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์เป็ น
สาคัญ
19. ควรให้ ผ้ ทู ี่มีความเดือดร้ อนและมีความประสงค์จะพูดเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวได้ พดู แล้ ว ในทาง
เทคนิครายการค่อยมาตัดต่อให้ เกิดความกระชับและน่าสนใจ เพราะการเดินทางไปร่วมรายการ
ค่อนข้ างไกล
20.ควรให้ เสนอปั ญหาที่ดินที่อยูอ่ าศัยในชุมชนเมืองที่อยูท่ วั่ ประเทศ ในขณะนี ้มีการเสนอน้ อย
21.ควรบรรจุวาระของภาคประชาชนหรื อภาคพลเมืองให้ มากขึ ้น เพื่อขยายพื ้นที่การสือ่ สาร
แลกเปลีย่ นประเด็นไม่ถกู จากัดแต่เฉพาะกลุม่ คนทางานทีม่ ีความสนใจ
22.พัฒนารายการให้ มีความหลากหลายและตอบสนองความต้ องการในกลุม่ อัตลักษณ์เฉพาะ

กลุ่มที่เสนอ
การศึกษา
ทางเลือก

ผู้สงู อายุ

ที่ดิน

สิทธิมนุษยชน
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ข้ อเสนอ
25.เปิ ดให้ มีพื ้นทีใ่ ห้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการรับรู้ การบริ หาร การนาเสนอผลงาน การรับเรื่ องราว
ร้ องทุกข์ แลกเปลีย่ นความเห็นทีเ่ กี่ยวกับเรื่ องของชาวบ้ าน เพื่อตอบสนองความต้ องการของพื ้นที่
และเพิ่มเวลาให้ กบั รายการท้ องถิ่น
26.จัดให้ มีสาขาในพื ้นที่ หรื อศูนย์ประสานงานในพื ้นที่ เพื่อรับเรื่ องข้ อมูลข่าวสารประเด็นจากพื ้นที่
และเพิ่มผู้สอื่ ข่าวในพื ้นที่ (จังหวัด) เพื่อเชื่อมกับคนในชุมชน
27.สนับสนุนส่งเสริ มให้ มีนกั ข่าวพลเมือง นักข่าวเยาวชนอาสาให้ มีจานวนมากขึ ้น และเสริ ม
ศักยภาพในการนาเสนอข่าวในพื ้นที่ของตนเอง
28. เพิ่มรายการที่ผลิตมาเพื่อส่งเสริ มและทาความเข้ าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน ให้ มากกว่าทีม่ ีอยู่
ในปั จจุบนั
29.ควรเพิ่มพื ้นที่ขา่ วให้ ให้ กบั ภูมภิ าคมากขึ ้นกว่าทีม่ ีอยู่ และควรต้ องเปิ ดพื ้นที่กลางถึงกอง
บรรณาธิการโดยตรง

กลุ่มที่เสนอ
สือ่ พื ้นบ้ าน

9. ข้ อเสนอต่อสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ข้ อเสนอ
1. การรับฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะนัน้ ควรมีการเผยแพร่ในเวทีสาธารณะหรื อในสังคมวงกว้ าง
2. ควรมีการรายงานความคืบหน้ าข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ว่าเรื่ องใดได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขไปแล้ ว เรื่ องใด
ยังไม่ได้ รับการแก้ ไขด้ วยเหตุผลใด หรื อเรื่ องใดที่แก้ ไขไม่ได้ ซึง่ การปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะนัน้
ผู้สงู อายุมคี วามเห็นว่า เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมาก เพราะแสดงถึงการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
อย่างแท้ จริ ง และเป็ นการพัฒนาปรับปรุงต่าง ๆ ของสถานีให้ ความน่าสนใจและสอดคล้ องกับแนว
ทางการดาเนินงานของสถานีมากขึ ้น
3. ควรเปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาชน เข้ ามามีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผลร่วมกับ
ผู้ปฏิบตั ิงานของสถานี นักวิชาการและสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง เพื่อให้ เกิดความเทีย่ งตรงและไม่เกิด
อคติในการประเมินและรายงานผล
4. ควรการเชื่อมโยงและเสริ มศักยภาพเพื่อนสือ่ สาธารณะ โดยมีการจัดทาฐานข้ อมูลของหน่วยงาน
เครื อข่ายของผู้ชมผู้ฟัง และขยายเครื อข่ายให้ กว้ างขวาง

กลุ่มที่เสนอ
ผู้สงู อายุ

5.การผลิตสือ่ และนาสูส่ าธารณะ ในมิติที่ครอบคลุมประเด็นวิถีชีวติ คนลุม่ น ้าโขง เช่นปั ญหา สาเหตุ
ผลกระทบ นิเวศวัฒนธรรม กฎหมายนานาชาติ การเปิ ดเวทีให้ ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของ
ไทย ลาว จีน เวียดนาม กัมพูชา ได้ หาทางออกของปั ญหาร่วมกัน

ลุม่ น ้าโขง
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ข้ อเสนอ
6.การเพิม่ ช่องทางในการสือ่ สาร/การติดต่อนักข่าวระหว่างชาวบ้ านกับเจ้ าหน้ าที่ไทยพีบีเอส ควรมี
ศูนย์ภมู ิภาค หรื อมีเจ้ าหน้ าที่ประจาจังหวัด/กลุม่ จังหวัดที่สามารถประสานงานตรงในพื ้นที่ได้
ทันท่วงที และควรให้ มเี จ้ าหน้ าที่รับผิดชอบประเด็นลุม่ แม่น ้าโขง-น ้าสาขาของภาคอีสาน เพื่อ
ออกแบบวางแผนการทางานร่วมกัน
7.สมาชิกสภาผู้ชมเชิงพื ้นทีค่ วรมี จังหวัดละ 1 คน และเชิงประเด็น 1 คน

กลุม่ ที่เสนอ

ฉ. สรุ ปข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการรั บฟั ง
1. เร่งสารวจพื ้นที่ซงึ่ มีปัญหาในการรับสัญญาณ และทาการปรับปรุง แก้ ไขปั ญหาให้ แล้ วเสร็จ
โดยเร็ ว
2. ปรับชื่อสถานีให้ สามารถจดจาได้ ง่าย ดาเนินการให้ สถานีมีอตั ตลักษณ์เฉพาะ
3. จัดผังรายการให้ สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมาย และเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ชู มผู้ฟังได้ รับ
ทราบข้ อมูลอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
4. ผลิตรายการให้ มีความแตกต่าง น่าติดตามชม ตรงกับพฤติกรรมการบริ โภคกลุม่ ต่าง ๆ โดยมี
ความสมดุลย์ระหว่างสาระ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพผู้ชมผู้ฟังรายการ
5. ปรับปรุงเทคนิคการผลิต ตลอดจนการเพิ่ม พัฒนาผู้ดาเนินรายการให้ มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ ้น
6. ผลิตรายการเพื่อการสื่อสารเฉพาะประเด็นทังจากภายในประเทศและประชาคมอาเซี
้
ยน ให้ มี
ความลุม่ ลึก น่าสนใจ และต่อเนื่อง จนผู้ชมผู้ฟังสามารถเข้ าใจ เชื่อมโยงสาระที่นาเสนอได้ อย่างลึกซึ ้ง
และเห็นคุณค่าของสิ่งที่นาเสนอ
7.เปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ประเด็นต่าง ๆ ในการนาเสนอสาระที่มีคณ
ุ ค่าแก่สาธารณะ โดยการร่วมมือ
กันทางานระหว่างสถานี ผู้ผลิต และกลุม่ ประเด็น ตลอดจนสนับสนุนให้ กลุม่ ประเด็นมีศกั ยภาพในการ
ผลิตสื่อได้ ด้วยตนเอง หรื อมีสว่ นร่วมในรายการของทางสถานีเพิ่มขึ ้น
8. เร่งทาความเข้ าใจเรื่ อง “สื่อสาธารณะ” ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้ชมผู้ฟังให้ เข้ าใจเรื่ อง
จรรยาบรรณสื่อ และมีทกั ษะในการรับรู้เท่าทัน สามารถประเมินคุณภาพสื่อ โดยวิธีการที่เหมาะสม และ
ใช้ ศกั ยภาพของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ เครื อข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน
9. สร้ างบุคลากรรุ่นใหม่ และพัฒนาบุคลากรของทางสถานี ทังในส่
้ วนกลางและภูมิภาคให้ มี
ทักษะในการทางานร่วมกับเพื่อนสื่อสาธารณะทังกลุ
้ ม่ ประเด็นและพื ้นที่ ให้ มีความชัดเจนในบทบาทของ
สื่อสาธารณะ มีความกล้ าหาญ และอุดมการณ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีการหนุนเสริมที่ดีทงในด้
ั ้ าน
ทรัพยากร ทีมงาน สวัสดิภาพ และสิทธิประโยชน์จากการปฏิบตั งิ าน
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10. พัฒนาช่องทางการนาเสนอรายการที่หลากหลาย ตลอดจนเชื่อมโยงกับสื่ออื่นในพื ้นที่ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และจัดให้ มีชอ่ งทาง ตลอดจนผู้รับผิดชอบที่ชดั เจนในการรับข้ อมูลข่าวสารจากกลุม่
ประเด็นต่างๆ
11. สร้ างฐานข้ อมูลผู้ชมผู้ฟังให้ มีความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเครื อข่ายเพื่อนสื่อ
สาธารณะ และควรสนับสนุนให้ มี “อาสาสมัคร” เพื่อนสื่อสาธารณะในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทางานหนุนเสริม
กิจกรรมของ ส.ส.ท.
12. ยกระดับนักข่าวพลเมือง โดยการเสริมความรู้ ทักษะ และพัฒนาระบบในการติดตามหนุน
เสริม ให้ สามารถทางานเชิงรุก และผลิตข่าวที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้น
13. พัฒนาศูนย์ขา่ วภูมิภาคให้ มีความพร้ อมในการทางานร่วมกับพื ้นที่กลุม่ ประเด็น และสามารถ
ประสานเพื่อนสื่อสาธารณะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หนุนเสริมบทบาทของสภาผู้ชมผู้ฟังในการติดตามผล
การนาเสนอ การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน การสร้ างความเข้ าใจ และการพัฒนาศักยภาพผู้ชมผู้ฟัง
รายการอย่างต่อเนื่อง
ช. ข้ อสังเกต
จากการวิเคราะห์รายงานการรับฟั ง มีข้อสังเกตต่อคุณภาพข้ อเสนอของกลุม่ ประเด็นโดยรวม
ดังนี ้
1. ข้ อเสนอจากเวทีเชิงประเด็นบางประเด็นต่อไทยพีบีเอสยังมีน้อย โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับการหนุนเสริมการเคลื่อนงานของประเด็นเองยังขาดความชัดเจน
2. บางประเด็นไม่ปรากฏข้ อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานการรับฟั ง
3. กลุม่ ประเด็นมีความหลากหลาย ความเห็นกระจาย ขาดข้ อเสนอที่สอดคล้ องตรงกัน
4. ในรายงานปรากฏข้ อเสนอของหลายประเด็นที่ควรเป็ นข้ อเสนอต่อรัฐบาลไม่ใช่ตอ่ ไทยพีบีเอส
เช่น ประเด็นภัยพิบตั ิ ประเด็นผู้สงู อายุ ประเด็นชายแดนใต้ ฯลฯ
5. ข้ อเสนอจากบางประเด็นกว้ างเกินไป ไม่กระชับ ในขณะที่บางประเด็นลงลึกมากเกินไป (จน
เหมือนก้ าวถ่ายผู้ผลิต) ยากต่อการนาไปปฏิบตั ิ

ซ. สรุ ป
เสียงสะท้ อนจากการรับฟั งความเห็นของกลุม่ ประเด็นต่าง ๆ มีความหลากหลาย แตกต่างกันอยู่
บ้ าง แต่โดยภาพรวมต่างชื่นชมการดาเนินงานของไทยพีบีเอสที่เป็ นสื่อคุณภาพ เสนอสาระที่เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ชู มผู้ฟังทังประเทศ
้
มีจดุ เด่นที่การเปิ ดโอกาสแก่คนทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส
กลุม่ ผู้ยากลาบาก และกลุม่ ผู้มีปัญหาพิเศษได้ ใช้ พื ้นที่สื่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามผู้ชมผู้ฟังในหลายกลุม่
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ประเด็นยังไม่มีข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสที่ชดั เจน โดยเฉพาะข้ อเสนอในการให้ ไทยพีบีเอสช่วยหนุนเสริมการ
เคลื่อนงานของประเด็น ข้ อเสนอส่วนใหญ่เป็ นการเสนอต่อรัฐบาล ซึง่ เป็ นการสะท้ อนว่าผู้ชมผู้ฟัง ของกลุม่
ประเด็นจานวนมากยังขาดความรู้ และทักษะในการใช้ สื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตาม
เป้าหมายของกลุม่ จึงเป็ นภารกิจส่วนหนึง่ ของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการและไทยพีบีเอสในการเสริม
ศักยภาพการใช้ สื่อสาธารณะของกลุม่ ประเด็น เพื่อสร้ างความพร้ อมในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของไทยพีบีเอส และงานของประเด็นให้ มีความเข้ มแข็ง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อไป
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เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการรับฟั งความคิดเห็นเพื่อนสื่อสาธารณะกลุ่มประเด็นเฉพาะ
1.1 ประเด็นผู้สงู อายุ
1.2 ประเด็นศิลปะ
1.3 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
1.4 ประเด็นสื่อพื ้นบ้ าน
1.5 ประเด็นสิทธิมนุษยชน
1.6 ประเด็นที่ดนิ
1.7 ประเด็นชายแดนใต้
1.8 ประเด็นทรัพยากร:อ่าวไทยตอนบน
1.9 ประเด็นสุขภาพ
1.10 ประเด็นลุม่ น ้าโขง
1.11 ประเด็นแรงงานในระบบ
1.12 ประเด็นแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ ามชาติ
1.13 ประเด็นภัยพิบตั ิ
1.14 ประเด็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
1.15 ประเด็นสื่อออนไลน์
1.16 ประเด็นการศึกษา
1.17 ประเด็นการศึกษาทางเลือก
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