รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และข้ อเสนอจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอสไตรมาสที# 1- 3 ปี 2556

จัดทําโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
(ส.ส.ท.)

คํานํา
ไทยพีบีเอสเป็ นสื อสาธารณะทีมีเป้ าหมายในการดําเนินงานเพือประโยชน์ของมวลชน มุ่งพัฒนาผูช้ ม
และผูฟ้ ังให้เกิดพลังแห่งพลเมืองเพือสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม และเพือให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว จึงมี
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการทําหน้าทีเป็ นกลไกในการจัดการรับฟังความคิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการทัว ประเทศ
ตามหลักของการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั3งนี3 เพือเป็ นข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) สู่ การปรับปรุ ง
พัฒนารายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอสให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิมขึ3น
รายงานสรุ ปผลการรับฟังฉบับนี3 เป็ นผลจากการประมวล สังเคราะห์จากรายงานการรับฟังของเวที
ภูมิภาคเข้มข้น และเวทีกลุ่มประเด็น โดยวัตถุประสงค์ของรายงานนั3น นอกจากจะเป็ นการนําเสนอผลการรับ
ฟังตามไตรมาสแล้ว ยังมีเป้ าหมายในการให้ผเู ้ กียวข้องนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีสมัชชาระดับชาติของ
ผูช้ มผูฟ้ ังไทยพีบีเอสในเดือน มกราคม 2557 อีกด้วย รายงานฉบับนี3แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลักคือ ส่ วน
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หารซึ งจะเน้นเฉพาะประเด็นสําคัญ และส่ วนสรุ ปรายงานการรับฟังทัว ไป ซึ งผูส้ นใจ
สามารถเลือกศึกษาได้ตามความเหมาะสม
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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
ความเป็ นมา
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ส.ส.ท.เป็ นองค์กรทีจดั ตั3งขึ3นตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ งทีมาของสมาชิกฯ มาจากการสรรหาจํานวน
ไม่เกิน 50 คน จากทัว ประเทศแบ่งเป็ น 9 ภูมิภาคและกลุ่มประเด็น 24 ประเด็น ทําหน้าทีรับฟังและรวบรวม
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะสร้างการมีส่วนร่ วมเพือพัฒนาการให้บริ การและการผลิตรายการจากประชาชนทัว
ประเทศรวมถึงการสร้างและขยายเครื อข่ายเพือนสื อสาธารณะทัว ประเทศ
ในปี 2556 สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ ส.ส.ท. ได้ดาํ เนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส
จากผูช้ มผูฟ้ ังรายการทัว ประเทศ โดยมีหลักคิดสําคัญทีใช้เป็ นกรอบในการออกแบบการรับฟังความคิดเห็น คือ
การยกระดับการเป็ นเจ้าของสื อสาธารณะ โดยมีหลักคิดสําคัญว่า ในฐานะที ไทยพีบีเอสเป็ นสื อของเรา (ผู้ชม
และผู้ฟังรายการ) พวกเราจะช่ วยไทยพีบีเอสในการทําหน้ าที รังสรรค์ ประโยชน์ แก่ ประชาชนและประเทศชาติให้
เพิมขึน/ อย่ างไรได้ บ้าง

วัตถุประสงค์ การรับฟัง
การรับฟังความคิดเห็นของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการในปี 2556 มีวตั ถุประสงค์ดงั นี3
1. เพือสํารวจพื3นทีทีมีปัญหาในการรับสัญญาณ
2. เพือติดตามผลการใช้ประโยชน์ขอ้ เสนอจากการรับฟังในปี 2555
3. เพือประเมินผลการดําเนินงานโดยรวม และการพัฒนารายการตามนโยบายของไทยพีบีเอสที
กําหนดไว้ในแผนงานปี 2556 ทั3งในส่ วนของประเภทรายการและประเด็นงาน
4. เพือขยายเครื อข่ายเพือนสื อสาธารณะ
5. เพือพัฒนาศักยภาพผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ส.ส.ท
6. เพือพัฒนายุทธศาสตร์ การขับเคลือนงานเชิงพื3นทีและเชิงประเด็น

ผลการรับฟังความคิดเห็น
รายงานไตรมาสที 3 เป็ นผลจากการสังเคราะห์รายงานการรับฟังความคิดเห็น จาก 8 ภูมิภาค และ 20
กลุ่มประเด็น ณ สิ3 นเดือนตุลาคม 2556 ซึ งพบข้อมูลทีน่าสนใน ดังนี3
1.ด้ านจํานวนและคุณภาพของผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอสกลุ่มคุณภาพมีเพิมมากขึ3น

ซึ งส่ วนใหญ่กลุ่มผูช้ มและผูฟ้ ังมี

พัฒนาการในการเปลียนพฤติกรรมการชมทีดีข3 ึน โดยจากเดิมทีเป็ นการชมแบบผ่าน ไม่ติดตาม มีความสงสัย
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ว่าสถานีน3 ีมีทีมาอย่างไร ระแวงว่าเป็ นสื อของใคร เป็ นของนักการเมืองหรื อกลุ่มทุนใด เห็นว่านําเสนอเรื องราว
ทีไกลตัวเกินไป มีการเปลียนแปลงชือสถานีบ่อยครั3ง ฯลฯ แต่จากรายงานการรับฟังในปี 2556 พบว่าผูช้ ม
เริ มมีการติดตามแบบเกาะติด

หาข้อมูล บอกต่อปากต่อปาก แนะนําผ่านเวทีประชุม รายการวิทยุชุมชน

เนืองจากเนื3 อหาเริ มมีการเปลียนแปลงจากไกลตัวมาเป็ นเนื3อหาทีใกล้ตวั ผูช้ มมากขึ3น เนื3อหากระชับ มีความ
รวดเร็ วในการนําเสนอ กล้าหาญ เปิ ดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นําเสนอเรื องราวของ
ประชาชน มีความเข้มข้น มีคุณภาพ มีความชัดเจน และพยายามในการพัฒนาสังคม การใช้งบประมาณรับรู ้
ผ่านสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการว่ามีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
อย่ างไรก็ตามผู้ชมและผู้ฟังจํานวนมากยังไม่ เข้ าใจเรื#องสื# อสาธารณะ และยังมีสถานะเป็ นเพียงผู้บริโภค
ข้ อเสนอยังเป็ นลักษณะของการร้ องขอเพือ# ตอบสนองความต้ องการของตนเองมากกว่ าประโยชน์ สาธารณะ จึง
ยังมีความจําเป็ นทีจ# ะต้ องให้ ความสํ าคัญกับการจัดกิจกรรม รายการเพือ# พัฒนาศักยภาพผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ให้ มีความเป็ นพลเมืองเพิม# ขึน> ต่ อไป
2.ด้ านรายการทีช# ื# นชอบและไม่ ค่อยชื# นชอบ
จากการประมวลความคิดเห็นพบว่ารายการทีผชู ้ มชื นชอบ และไม่ค่อยชืนชอบ (ตามเหตุผลในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์) มีดงั นี3
รายการที#ชื#นชอบ
ก.รายการข่ าวและเกีย# วข้ องกับข่ าว
-ตอบโจทย์
-ทีนีไทยพีบีเอส
-ข่าวทุกช่วง ทั3งข่าวสั3น ข่าวเทียง ข่าวคํา
-เสี ยงประชาชนเปลียนประเทศไทย
ข.รายการสํ าหรับเด็กและครอบครัว
-ครอบครัวเดียวกัน
-รายการประเภททดลองวิทยาศาสตร์
-สอนศิลป์
-ขนมไทยอะไรเอ่ย
-สภาเด็ก(สภาไร้เดียงสา)

รายการที#ไม่ ชื#นชอบ(ไม่ จําแนกประเภทรายการ)
-ทัว ถินแดนไทย
-ละครนํ3าดีทุกเรื องในไทยพีบีเอส
-เด็กมีเรื อง
-ข่าวบันเทิง
-รายการข่าวท้องถิน (ทีวีจอเหนือ ทีวีจออีสาน และดี
สลาตัน)
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รายการที#ชื#นชอบ
ค.รายการสาระบันเทิงและอืน# ๆ
-ซิ ทคอม “ท่าประชา”
-คนละดาวเดียวกัน
-กินอยูค่ ือ
-ภัตตาคารบ้านทุ่ง
-พื3นทีชีวิต
-คุยกับแพะ
-สารคดี ดร. ออส
-สารคดีท่องโลกกว้าง
-ดนตรี กวีศิลป์
-หลงกรุ ง
-ท้าให้อ่าน
-คิดวิทย์
-Good Morning English
-พันทิปบานเย็น
-สถานีประชาชน
-สูส้ ุ ดใจไทยแลนด์
-ขบวนการฟันนํ3านม

รายการที#ไม่ ชื#นชอบ(ไม่ จําแนกประเภทรายการ)

3.ด้ านการดําเนินงานของทางสถานี
3.1. การดํารงอยู่ของปั ญหาในการรับสั ญญาณการรับชมรายการของไทยพีบีเอส
จากรายงานการรับฟังพบว่าไทยพีบีเอสยังมีปัญหาในการรับสัญญาณในหลายพื3นทีทวั ประเทศ ปั ญหานี3
ได้มีการเสนอให้ทาํ การปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วนในปี ทีผา่ นมา แต่การแก้ปัญหายังไม่มีพฒั นาการเท่าทีควร
3.2. การมีปัญหาในการจดจําและค้ นหาสถานี
ผูช้ มจํานวนหนึงไม่ได้ชมรายการของไทยพีบีเอส เพราะไม่สามารถเปิ ดชมได้ โดยลักษณะของปั ญหา
มีดงั นี3
1) จําชือสถานีไม่ได้ ชือเรี ยกยาก ไม่เป็ นตัวเลขเหมือนช่อง Free TV ทัว ไป
2) ลําดับช่องของไทยพีบีเอสไม่ต่อเนืองกับช่องของ Free TV ทัว ไป
3) ไม่สามารถปรับคลืนรับสัญญาณของไทยพีบีเอสได้ ปรับแก้ทางเทคนิ คไม่เป็ น
4) ผูส้ ู งอายุจาํ นวนหนึงทําการเปลียนช่องการชมเองไม่ได้ เปิ ดหาช่องไทยพีบีเอสไม่เป็ น (เปลียน
ช่องไม่เป็ น)
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นอกจากนี3ยงั มีประชาชนบางส่ วนยังไม่เข้าใจความหมายของ “นกพิราบ” ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของทาง
สถานีวา่ ต้องการสื อถึงเรื องอะไร เพราะมีแต่ภาพปรากฏแต่ไม่มีคาํ อธิ บาย
3.3.ไทยพีบีเอสยังประสบปั ญหาด้ านจํานวนผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ งปั ญหาดังกล่าวเป็ นผลจากเหตุ
ปั จจัยต่อไปนี3
1) ปั ญหาจากการไม่สามารถรับสัญญาณ ตามรายละเอียดในข้อ 1.
2) ปั ญหาจากคุณภาพรายการ โดยขาดรายการทีสามารถดึงดูดใจผูช้ มได้อย่างหลากหลาย และ
กว้างขวาง
3) ปั ญหาด้านผังรายการ โดย
3.1) การจัดผังรายการไม่มีหมวดหมู่คงที เช่น เวลาเดิมเป็ นรายการทําอาหาร แต่เมือรายการ
เดิมยุติลง รายการใหม่ทีมาแทนเป็ นรายการนําเทียว ซึ งเป็ นรายการคนละประเภท ทําให้ผตู ้ ิดตามชมสับสน
3.2) ผังรายการลงรายละเอียดมากจนเกินไป และบางรายการก็คาบเกียวเวลากันไปมา ทําให้
อ่านเข้าใจยาก
4) ปั ญหาด้านการจัดการ จากการรับฟังพบว่าไทยพีบีเอสยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก ทําให้
ประชาชนจํานวนมากยังไม่รู้จกั ไทยพีบีเอส จึงไม่เปิ ดชมรายการ
3.4. การดาวน์ โหลดรายการของไทยพีบีเอสแม้ จะมีความเร็วเพิม# ขึน> แต่ ยงั ไม่ เร็วมากพอ บางรายการ
ต้ องใช้ เวลาในการดาวน์ โหลดมากกว่ าหนึ#งชั# งโมง
3.5.วิทยุออนไลน์ ของไทยพีบีเอสยังไม่ เป็ นทีร# ้ ู จักของประชาชน เนื องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิก
รุ กทีมากพอ
3.6. ข้ อเสนอสํ าคัญของปี 2555 บางส่ วนได้ รับการตอบสนอง มีพฒ
ั นาการ แต่ บางประเด็นทีส# ํ าคัญยัง
ไม่ มีความก้ าวหน้ า ประกอบด้วย
1) การสร้างความร่ วมมือกับสื อชุมชน ท้องถิน
2) การเพิมปริ มาณและยกระดับนักข่าวพลเมือง
3) การพัฒนาแกนประสาน เพือนสื อสาธารณะ
4) การพัฒนาศูนย์ภูมิภาค
5) การจัดตั3งกองทุนรับเงินสนับสนุนจากสมาชิกผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
อนึงข้อเสนอของปี ทีผา่ นมาจํานวนหนึงได้รับเสี ยงสะท้อนว่ามีการนําไปปฏิบตั ิ แต่ยงั จําเป็ นต้องได้รับ
การพัฒนาเพิมเติม ประกอบด้วย
1) การพัฒนาบุคลิกภาพพิธีกร และผูด้ าํ เนิ นรายการ แม้จะมีการพัฒนาดีข3 ึน มีการปรับปรุ งด้านการ
แต่งกาย แต่พิธีกรในบางรายการบุคคลิกในการดําเนิรายการยังไม่เป็ นธรรมชาติ
2) การปรับปรุ งฉาก แสง สี รายการ พบว่ามีการปรับปรุ ง ทีดีข3 ึน มีความเร้าใจ น่าสนใจกว่าเดิม
เช่น รายการ เสี ยงประชาชนเปลียนประเทศไทย รายการข่าวคํา อย่างไรก็ตามยังมีความเห็นว่าการปรับปรุ งฉาก
ยังไม่น่าสนใจมากพอ และพบว่าการปรับปรุ งนั3นยังไม่ครอบคลุมทุกรายการ
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3) การเพิมรายการใหม่ๆทีน่าสนใจ มีรายการใหม่ทีดีข3 ึน เช่น รายการก้าวจะเดิน แต่ขาดความ
ต่อเนืองด้านเนื3อหา และเวลา
3.7. ข้ อเสนอจากผู้ชมและผู้ฟังหลายประเด็นได้ รับการตอบสนอง แต่ ยงั มีปัญหาด้ านสั มฤทธิผล เช่น
1) การแก้ ปัญหาคอรัปชั# น พบว่า มีรายการตีแผ่กลโกงของโครงการในอดีตหลายรายการ บาง
รายการสามารถทําได้ดีกว่าช่องอืน เช่น การก่อสร้างสถานีตาํ รวจ แต่ภาพรวมยังขาดการเจาะลึก ไม่ต่อเนือง
และปริ มาณยังไม่มากพอ
2) การสร้ างความเป็ นธรรมในการจัดการทรัพยากรของรั ฐ มีรายการสะท้อนความเป็ นธรรมได้
ชัดเจน เช่น การสร้างเขือนไชยะบุรีในประเทศลาว แต่ยงั ไม่สามารถเจาะลึกในการติดตามข่าวทีเกียวข้องกับ
กลุ่มอิทธิ พลได้
3) การสร้ างความเข้ าใจเกีย# วกับประชาคมอาเซียน ผูช้ มยังเห็นว่านําเสนอแบบเอาใจรัฐ ไม่
นําเสนอผลกระทบด้านลบ
3.8.การทํากิจกรรมทีไ# ม่ ต้องผ่ านจอของไทยพีบีเอสยังไม่ ชัดเจน ทั3งในด้านการขยายเพือนและเครื อข่าย
การสานพลังทางสังคมกับภาคียทุ ธศาสตร์ อืน ตลอดจนการจัดบริ การทางสังคมต่างๆ
3.9. ข้ อเสนอของกลุ่มประเด็นมีความหลากหลาย บางข้อเสนอมีความชัดเจน ควรตอบสนองโดยเร็ ว เช่น
ประเด็นทางการศึกษา ประเด็นสุ ขภาพ ในขณะทีขอ้ เสนอของบางประเด็น บางข้อเสนอยังจําเป็ นต้อง
ทําการศึกษาเพิมเติมทั3งด้านเนื3อหา รู ปแบบ และวิธีการดําเนินงาน
4.ข้ อเสนอเชิ งนโยบายทีส# ํ าคัญ
4.1. การแก้ ปัญหาสั ญญาณการรับชม
ปั ญหาสัญญาณการรับชมรายการของไทยพีบีเอสเป็ น
ประเด็นสื บเนืองทียงั ไม่ปรากฏผลการเปลียนแปลงทีชดั เจน การไม่สามารถรับสัญญาณของไทยพีบีเอส หรื อรับ
สัญญาณได้แต่ภาพ-เสี ยงไม่คมชัดยังปรากฏอยูท่ วั ไปทั3งอาคารในเมือง ในย่านชุมชน และเขตชนบทห่างไกล
ปั ญหานี3มีความสัมพันธ์กบั จํานวนผูช้ มผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอสโดยตรง การจัดเวทีการรับฟังของสมาชิก
สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการได้ขอ้ มูลพื3นทีประสบปั ญหาทีชดั เจนแล้วจํานวนหนึง
จึงควรทีไทยพีบีเอสจะนําไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่อไป
4.2. การขยายฐานและจํานวนผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอสยังจําเป็ นต้องเพิมจํานวนผูช้ ม
และผูฟ้ ังรายการ และเป็ นภารกิจทีตอ้ งดําเนินการอย่างเร่ งด่วนทั3งเพือการบรรลุวสิ ัยทัศน์ของ ส.ส.ท. การขอ
การสนับสนุนงบประมาณ และการควรค่าแก่การดํารงอยูข่ องสถานี ไทยพีบีเอสจําเป็ นต้องดําเนิ นมาตรการ
เชิงรุ กเพือขยายฐานและจํานวนผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ด้วยรู ปแบบ วิธีการ ดังนี3
1) การเข้าหากลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังในลักษณะของเวทีไทยพีบีเอสสัญจรในภูมิภาคต่างๆ ร่ วมกับสภา
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ กลุ่มประเด็น เพือการประชาสัมพันธ์ และนําสิ งดีๆของทางสถานีบริ การแก่ประชาชน
2) จัดกิจกรรมเพือการพัฒนาร่ วมกับกลุ่มทีมีฐานสมาชิกจํานวนมาก เช่น สถาบันการศึกษา
องค์กรธุ รกิจ องค์กรจิตอาสา ฯลฯ
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4.3.เร่ งสร้ างความร่ วมมือกับเครือข่ ายสื# อชุ มชน เพือเป็ นช่องทางในการนํารายการ ข้อมูล ข่าวสาร
ของไทบพีบีเอสสู่ การรับรู ้และการใช้ประโยชน์ของประชาชน โดยอาจใช้โอกาสของการจัดสมัชชาเพือนสื อ
สาธารณะระดับชาติในการประชุมวางแผนการทํางานร่ วมกัน หรื อใช้โอกาสอืนตามความเหมาะสม
4.4.เพิม# ความดึงดูดใจและคุณภาพของรายการ โดยมีขอ้ เสนอเพือพิจารณาดําเนิ นการ ดังนี3
1) เรี ยนรู ้จากประสบการณ์รายการตอบโจทย์ ซึ งรายการดังกล่าวในช่วงทีดาํ เนินรายการโดย
คุณภิญโญ ธรรมะไตรสุ ริยะ มีผชู ้ มเป็ นจํานวนมาก แต่เมือมีการเปลียนแปลงผูด้ าํ เนินรายการพบว่าความ
นิยมต่อรายการลดลง ไทยพีบีเอสควรเรี ยนรู ้และจากรายการดังกล่าว ทั3งในเชิงรู ปแบบ วิธีการ อัตตลัษณ์ของ
รายการ และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเพิมความน่าสนใจของรายการทีมีการนําเสนออยูใ่ นปั จจุบนั ของไทย
พีบีเอส
2) เพิมรายการทีเกียวกับประเด็นร้อน โดยธรรมชาติประเด็นร้อนจะมีผสู ้ นใจเป็ นจํานวนมาก
หากไทยพีบีเอสนําเสนอประเด็นลักษณะดังกล่าวเพิมขึ3น จะทําให้มีผตู ้ ิดตามชมรายการของทางสถานีเพิมขึ3น
3) เพิมรายการและคุณภาพรายการเชิงสื บสวนสอบสวน รายการรู ปแบบดังกล่าวมีผสู ้ นใจ
ติดตามชมค่อนข้างมาก และหากไทยพีบีเอสสามารถเจาะลึก เกาะติดสถานการณ์ได้ต่อเนื องจะทําให้มีผชู ้ ม
รายการของทางสถานีเพิมมากขึ3นเช่นกัน
4.5.จัดทําผังรายการทีง# ่ ายในการจดจํา โดยจัดผังรายการเป็ นช่วงเวลาแยกตามประเภทรายการ
และจัดทําผังรายการให้ดูง่าย ไม่แน่นเกินไป
4.6. ปรับปรุ งเว็ปไซด์ ของทางสถานีให้ มีอตั ตลักษณ์ แยกเป็ นหมวดหมู่ทีชดั เจน ใช้งานง่าย
4.7. พัฒนาวิทยุออนไลน์ ของทางสถานีให้ มีประสิ ทธิภาพยิง# ขึน> โดยการประชาสัมพันธ์รายการทาง
วิทยุออนไลน์ให้รับรู ้ทวั กัน และในระหว่างทีไทยพีบีเอสยังขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที และอุปกรณ์ใน
การออกอากาศให้ครอบคลุมทัว ประเทศ ควรพิจารณาความเป็ นไปได้ในการสร้างเครื อข่ายกับวิทยุชุมชนใน
ภูมิภาคต่างๆ พร้อมพัฒนารู ปแบบรายการ และการจัดการให้เป็ นต้นแบบของวิทยุชุมชนของประเทศ
4.8.พัฒนาผู้ดําเนินรายการของไทยพีบีเอสให้ มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว ดําเนินรายการได้อย่างเป็ น
ธรรมชาติ และมีลกั ษณะเป็ นมืออาชีพยิง ขึ3น
4.9.พัฒนาฉากของรายการต่ าง ๆ ให้ ทวั# ถึงเสมอกัน และทําให้มีความน่าสนใจมากยิง ขึ3น
4.10.การนําเสนอโลโก้ รูปนกของทางสถานีควรมีเสี ยงและคําพูดประกอบ
4.11.พัฒนานักข่ าวพลเมืองทั>งในเชิ งปริมาณและคุณภาพ
4.12.เสริมศักยภาพและพัฒนาความเข้ มแข็งของเครือข่ ายแกนประสานเพือ# นสื# อสาธารณะให้ เป็ น
กําลังสนับสนุนการดําเนินงานของไทยพีบีเอสได้ อย่ างแท้ จริง
4.13.พัฒนาสถานีภูมิภาคต่ างๆให้ มีศักยภาพและขีดความสามารถเพิม# ขึน> โดยเฉพาะการผลิต
รายการทีตอบสนองต่อภูมิภาค และการลงพื3นทีติดตาม รายงานข่าวต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว
4.14.เร่ งดําเนินการจัดตั>งกองทุนพัฒนาสื# อสาธารณะ โดยรับเงินสนับสนุ นจากประชาชนทัว ไป
ค่าธรรมเนียมจากสมาชิก และการหารายได้ในรู ปแบบอืน ๆ ทีไม่ขดั กับพระราชบัญญัติการจัดตั3ง ส.ส.ท.
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การจัดตั3งกองทุนดังกล่าว นอกจากประโยชน์ดา้ นการระดมทุนแล้ว(ซึ งอาจได้เงินจํานวนไม่มาก)
แต่เป็ นการตรวจสอบความนิ ยม และจํานวนผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอสได้อีกทางหนึงด้วย
4.15. เพิม# ความสํ าคัญต่ อกิจกรรมนอกจอเพือ# ให้ องค์ กรเป็ นทีย# อมรับ ชื# นชมเพิม# ขึน> โดยเฉพาะการ
สร้างการมีส่วนร่ วม การสานพลังภาคีการพัฒนาต่างๆ และการให้บริ การแก่สังคม
กิจกรรมดังกล่าวควรใช้ศกั ยภาพของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ แกนประสาน และเพือนสื อ
สาธารณะทีมีอยูใ่ นทุกภูมิภาคของประเทศเป็ นให้พลังในการดําเนิ นงาน
5.ข้ อเสนอเพือ# การปรั บปรุ งรายการ
5.1.ข้ อเสนอทัว# ไป
1) รายการของไทยพีบีเอสมุ่งเน้นการนําเสนอทีสร้างสรรค์ เสนอข้อมูล สาระด้านดีเป็ นสําคัญ ไม่
ใช้เรื องร้ายในการดึงความสนใจในการติดตามชมและฟังรายการ รายการของไทยพีบีเอสควรนําเสนอในมิติที
แตกต่าง ทั3งนี3 เพราะการนําเสนอข้อมูลด้านดีจะเป็ นการสร้างการรับรู ้ ความรู ้สึกทีดี
บ่มเพาะความคิด ทัศนคติทีดีงาม ซึ งจะมีส่วนในการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรมตามเป้ าหมายของ ส.ส.ท.
2) รายการดีๆของทางสถานีไม่ควรนําเสนอในเวลาเดียวกับรายการยอดนิยมในสถานีกระแสหลัก
ช่องอืน เพราะผูช้ มทีตอ้ งการชมทั3งสองรายการสามารถรับชมได้ในเวลาทีต่างกัน
5.2.ข้ อเสนอเฉพาะประเภทรายการ
5.2.1.รายการข่ าวและรายการทีเ# กี#ยวข้ องกับข่ าว
1) เพิมความรวดเร็ วในการเข้าถึงเหตุการณ์และแหล่งข่าว
2) เจาะลึกข่าว และติดตามอย่างต่อเนื อง
3) พิจารณาให้ความสําคัญกับข่าวท้องถิน ข่าวในภูมิภาคเพิมขึ3น
4) ควรปรับเปลียนรู ปแบบการนําเสนอรายการทีสถานีเป็ นฝ่ ายผลิตให้มีความหลากหลายยิง ขึ3น
ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ไม่จาํ เจ
5.2.2. รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1) ควรเปิ ดกว้างให้เด็ก เยาวชนหลากหลายกลุ่ม และควรมีจาํ นวนเยาวชนเข้าร่ วมรายการ
เพิมขึ3น โดยเฉพาะผูด้ าํ เนินรายการควรให้โอกาสเด็กและเยาวชนมีส่วนในการดําเนินรายการเพิมขึ3น
2) ประเด็นนําเสนอควรให้หลากหลายขึ3น โดยเฉพาะการเพิมรายการสําหรับเยาวชน (เด็กโต)
3) เพิมรายการทีเอื3อประโยชน์ต่อการเรี ยนในระบบปกติ เช่น การติว การสอนเสริ ม และ
รายการทางวิชาการอืนๆ
4) นําเสนอรายการทีสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลสาธารณะ เยาวชนทีประสบความสําเร็ จ
5) พิจารณาเพิมรายการเพลงของเด็ก การประชันความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและ
เยาวชน
5.2.3.รายการสาระบันเทิง
1) ปรับละครของทางสถานีให้มีความบันเทิงยิง ขึ3น
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2) จัดทําละครมีสาระในมุมเบาๆ หรื อมุมตลกเพิมขึ3น เพือช่วยให้ผชู ้ มอยากติดตามละครทีเบา
สมอง
3) หาแนวละครทีเป็ นอัตลักษณ์ของช่องไทยพีบีเอสทีชดั เจน
5.2.4.รายการขับเคลือ# นเชิ งประเด็น
1) รายการตามนโยบายทีเริ มดําเนินการในปี แล้วต้องดําเนิ นการให้ต่อเนือง โดย เพิมการ
เจาะลึก และนําเสนอเรื องทีใกล้ตวั ผูช้ มผูฟ้ ัง เช่น การทุจริ ตในท้องถิน การจัดการทรัพยากรในท้องถิน
ปั ญหาสังคมในชุมชน ปั ญหาครอบครัว ฯลฯ ทั3งนี3การนําเสนอมุ่งการรู ้เท่าทัน และการสร้างภูมิคุม้ กันใน
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิน เป็ นสําคัญ
2) พิจารณาเพิมความเข้มข้นในการนําเสนอประเด็นต่อไปนี3
2.1) การจัดการทรัพยากรและทีดินทํากิน ทั3งในส่ วนของดิน นํ3า ป่ า ทะเลสาบ แร่ (ทองคํา
โปแตส ยิปซัม ) และการจัดการทีดินของรัฐ ทั3งในด้านความเป็ นธรรมในการจัดการถือครองทีดิน เขตทับซ้อน
บนทีดิน การแก้ปัญหาทีดินทํากิน และประเด็นอืนๆทีเกียวข้อง
2.2) การจัดการพลังงาน และการขุดเจาะนํ3ามัน โดยเฉพาะการขุดเจาะในพื3นทีเสี ยงต่อการเกิด
ผลกระทบด้านท่องเทียว นิเวศน์วทิ ยาและแหล่งอาหาร
2.3) ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื3นฐาน 2.2 ล้าน
บาท โครงการจัดการนํ3า 3.5 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเรื อนํ3าลึกปากบารา เป็ นต้น
2.4) ผลกระทบจากแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาระบบการขนส่ ง
เชือมโยงในภูมิภาค แผนพัฒนาพลังงาน ฯลฯ
2.5) การสิ งแวดล้อมและภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะปั ญหาหมอกควัน นํ3าเสี ย ขยะ และมลพิษทีส่งผล
ต่อคุณภาพชี วติ ประชาชนทั3งในระดับชาติ และระดับชุมชน
2.6) ปั ญหาสังคมและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ทั3งในด้านความ
รุ นแรง อบายมุข ยาเสพติด และการคุกคามจากวัฒนธรรมต่างชาติ
2.7) การเมืองภาคพลเมือง ทั3งในด้านการรู ้และการเข้าถึงสิ ทธิ ข3 นั พื3นฐานของตนเอง การ
ตระหนักถึงหน้าทีของพลเมือง การใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รวมทั3งการมีส่วนร่ วมในการจัดการเพือ
การมีคุณภาพชีวติ ทีดีบนหลักของการจัดการตนเอง
2.8) ปั ญหาแรงงานข้ามชาติและผูอ้ พยพ (โรฮิงญา)
2.9) การจัดการพื3นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอทีสรุ ปมาเบื3องต้นเป็ นการวิเคราะห์จากรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีภูมิภาค และเวที
กลุ่มประเด็นทีส่งรายงานแล้วเท่านั3น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอาจมีเพิมมากขึ3นในบางประเด็นเมือได้
ศึกษาจากรายงานการสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม รายงานกลุ่มประเด็น และรายงานจากเวที
ยุทธศาสตร์ ในโอกาสต่อไป
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รายงานผลการรับฟังความเห็นของผู้ฟังและผู้ชมรายการไทยพีบีเอส
ปี 2556 ไตรมาสที# 1- 3
ทีม# า
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสมีบทบาทสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาค
ส่ วนเพือการพัฒนาการดําเนิ นงานของไทยพีบีเอส ในฐานะทีเป็ นสื อสาธารณะ ซึ งในปี 2556 นั3น สภาผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการฯ ได้กาํ หนดรู ปแบบการรับฟังความคิดเห็นไว้ 4 ลักษณะ ประกอบด้วย
1. เวทีขยายเครื อข่าย ขยายเพือนสื อสาธารณะ เป็ นการรับฟังฯ จากประชาชนทัว ไป ดําเนิ นการรับฟัง
ความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือสําคัญ
2. เวทีแกนประสานหรื อเวทีภูมิภาคเข้มข้น เป็ นการรับฟังฯ ทีเน้นเฉพาะกลุ่มผูต้ ิดตามชมรายการของ
ไทยพีบีเอส เป็ นการรับฟังเชิงคุณภาพ ใช้กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่ วม และการสนทนากลุ่มย่อยเป็ น
เครื องมือหลัก
3. เวทีกลุ่มประเด็น เป็ นการจัดรับฟังความเห็นจากกลุ่มประเด็นต่างๆตามที ส.ส.ท. กําหนดผูเ้ ข้าร่ วม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะเป็ นสมาชิก หรื อเครื อข่ายงานเชิงประเด็น หรื อเป็ นผูส้ นใจในประเด็น
ดังกล่าว เครื องมือทีใช้ในการรับฟังประกอบด้วยแบบสอบถามในส่ วนทีเกียวกับความเห็นต่อรายการและการ
ดําเนินงานของไทยพีบีเอส
และใช้การสนทนากลุ่มย่อยในส่ วนของการแสดงความคิดเห็นทีเกียวกับปั ญหา
และความต้องการเฉพาะของกลุ่มประเด็น ตลอดจนการพัฒนาข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสของกลุ่ม
4. เวทียทุ ธศาสตร์ เป็ นเวทีสัมมนา หารื อระหว่างผูเ้ กียวข้องในแต่ละภูมิภาคภูมิภาค กรรมการนโยบาย
กรรมการบริ หาร ตลอดจนผูร้ ับผิดชอบในการผลิตรายการของไทนพีบีเอส เพือสานพลังภาคีในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ การใช้สือเพือสร้างการเปลียนแปลงในประเด็นทีภูมิภาคเห็นว่าเป็ นประเด็นทีสาํ คัญ

ผลการรับฟังความคิดเห็น
ณ สิ3 นไตรมาสที 3 (31 กันยายน 2556) สมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการได้ดาํ เนินการรับฟังเสร็ จสิ3 นแล้ว
เป็ นส่ วนใหญ่ และส่ วนมากได้ส่งรายงานผลการรับฟังแล้ว ในขณะทีผลการรับฟังของบางกลุ่มอยูใ่ นระหว่าง
การจัดทํารายงานทีสมบูรณ์ สําหรับข้อเสนอจากการรับฟังทีนาํ เสนอในรายงานฉบับนี3เป็ นผลจากการวิเคราะห์
รายงานของ 2 รู ปแบบการรับฟัง คือ
1. เวทีผชู ้ มและผูฟ้ ังเข้มข้น จํานวน 8 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนื อตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวมทั3งกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑล
2. เวทีกลุ่มประเด็นจํานวน 20 กลุ่มประเด็น ประกอบด้วย กลุ่มเด็กอายุตาํ กว่า 15 ปี กลุ่มเยาวชนอายุ
ตํากว่า 25 ปี กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มส่ งเสริ มความเสมอภาคของ
สตรี กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มนักธุ รกิจ กลุ่มสื อพื3นบ้าน กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงาน
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นอกระบบ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มสิ ทธิ มนุษยชน กลุ่มสื อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง กลุ่มผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเด็นครอบครัว ประเด็นการศึกษา ประเด็นสุ ขภาพ
จากการประมวล วิเคราะห์รายงานทีได้รับ ในเบื3องต้นสามารถสรุ ปประเด็น และข้อเสนอจากการรับ
ฟังฯ ทีสาํ คัญๆ ได้ดงั นี3
1.สถานการณ์ ของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการของไทยพีบีเอสมีการเปลียนพฤติกรรมการชม มีพฒั นาการทีดีข3 ึนจากเดิมทีเป็ นการชม
แบบผ่าน ไม่ติดตาม มีความสงสัยว่าสถานีน3 ีมีทีมาอย่างไร ระแวงว่าเป็ นสื อของใคร เป็ นของนักการเมืองหรื อ
กลุ่มทุนใด เห็นว่านําเสนอเรื องราวทีไกลตัวเกินไป มีการเปลียนแปลงชือสถานี บ่อยครั3ง ฯลฯ แต่จาก
รายงานการรับฟังในปี 2556 พบว่าผูช้ มเริ มมีการติดตามแบบเกาะติด หาข้อมูล บอกต่อปากต่อปาก แนะนําผ่าน
เวทีประชุม รายการวิทยุชุมชน เนืองจากเนื3อหาเริ มมีการเปลียนแปลงใกล้ตวั ผูช้ มมากขึ3น เนื3อหากระชับ มี
ความรวดเร็ วในการนําเสนอ กล้าหาญ เปิ ดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นําเสนอเรื องราวของ
ประชาชน มีความเข้มข้น มีคุณภาพ มีความชัดเจน และพยายามในการพัฒนาสังคม การใช้งบประมาณรับรู ้
ผ่านสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการว่ามีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ (อ้างอิงจากรายงานเวทีภาคเหนื อทีจงั หวัดพะเยา)
2. ด้ านคุณภาพรายการ
จากรายงานเวทีภูมิภาคและเวทีกลุ่มประเด็น พบว่ามีรายการทีผชู ้ มผูฟ้ ังชืนชอบ และรายการทีไม่ชืน
ชอบ ดังนี3
2.1.รายการทีช# ื# นชอบ
1) รายการข่ าวและรายการทีเ# กีย# วกับข่ าว
รายการ
ตอบโจทย์

เหตุผล
- เป็ นรายการทีทาํ ให้ช่องไทยพีบีเอส เป็ นสื อสาธารณะ
อย่างแท้จริ ง เพราะสามารถนําเสนอเรื องในกระแสบาง
เรื องในมุมใหม่ๆ ทีไม่เคยมีใครพูดถึง
- ผูด้ าํ เนินรายการตั3งคําถามได้อย่างตรงไปตรงมาไม่
อ้อมค้อม
- นําเสนอข้อมูลทีเป็ นรายละเอียดเชิงลึกได้เป็ นอย่างดี
ทีนีไทยพีบีเอส - เป็ นการนําเสนอข่าวทีลงไปหาข้อมูลถึงเจ้าของ
ปั ญหาในระดับพื3นที ไม่ใช่แค่ในมุมของเจ้าหน้าทีหรื อ
หน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทําให้เห็นมุมมองที
รายการข่าวช่องอืนไม่นาํ เสนอ เช่น ข่าวม็อบสวนยางที
พบว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างทีข่าวช่องอืนนําเสนอ
- ประเด็นข่าวทีนาํ เสนอมีความเกียวข้อง ใกล้ชิดกับ
ชีวติ ประจําวันของผูร้ ับสาร
ข่าวทุกช่วง
-นําเสนอข่าวด้วยข้อเท็จจริ ง ตรงไปตรงมา และ
(ข่าวสั3น ข่าวเทียง นําเสนอข่าวได้อย่างรอบด้าน และทีสาํ คัญคนอ่านข่าว
ข่าวคํา)
ไม่สอดแทรกทัศนะส่วนตัวเข้าไปในเนื3อหาของข่าว

ข้ อเสนอแนะ
เมือเปลียนผูด้ าํ เนินรายการจากคุณภิญโญ ไตร
สุริยธรรมา ไปเป็ นคนอืน ทําให้รูปแบบ
รายการลดความน่าสนใจ เพราะแนวทางดูไม่
เหมือนเดิม เหมือนรายการสัมภาษณ์
แหล่งข่าวทัว ไป ยังคงอัตตลักษณ์ของรายการ
ไว้เช่นเดิม

-ข่าวการเมืองยังตามกระแสส่วนกลางเป็ น
หลัก
-ข่าวเชิงสื บสวนสอบสวน (Investigative
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รายการ

เสี ยงประชาชน
เปลียนประเทศ
ไทย

เหตุผล
-หากมีประเด็นทีน่าสนใจทีตอ้ งวิเคราะห์ต่อ ทางสถานี
ได้เชิญผูร้ ู ้ ผูเ้ ชียวชาญ หรื อเจ้าของปั ญหามาให้
ความเห็นเกียวกับประเด็นนั3นๆ เพิมเติม ซึงนักข่าว
ไม่ได้วเิ คราะห์เอาเอง
-ไม่ได้มีพ3ืนทีข่าวเฉพาะส่วนกลาง หรื อข่าวของคนทีมี
ชือเสี ยงทางสังคมเท่านั3น แต่ยงั มีการนําเสนอข่าวความ
เคลือนไหวของภาคประชาสังคม ทีมีรายละเอียด
ครบถ้วน ทําให้ประเด็นอืนๆ ทางสังคมเกิดการสื อสาร
กับสาธารณะมากขึ3น
ลงไปทํางานในพื3นทีจริ งๆ มีการนําเสนอความคิดเห็น
จากเจ้าของปั ญหาทีแท้จริ ง

ข้ อเสนอแนะ
NEWS) หายไป ควรรื3 อฟื3 นการทําประเภท
ดังกล่าวให้มากขึ3น เพือเปิ ดหูเปิ ดตาให้กบั ผูร้ ับ
สื อ ซึงไม่จาํ เป็ นต้องทําสกู๊ปข่าวทุกวัน ทํา
เพียงสัปดาห์ละเรื องก็พอ เพียงแต่ตอ้ งให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกทีเข้มข้นมานําเสนอ
-สื อสาธารณะต้องชัง นํ3าหนักในการเสนอข่าว
ให้สมดุล ไม่ใช่นาํ เสนอแต่ข่าวของภาค
ประชาสังคม แต่ตอ้ งนําเสนอให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มประเด็น เพือให้เป็ นสื อสาธารณะอย่าง
แท้จริ ง
ต้องการให้มีการติดตาม และรายการ รายงาน
ความคืบหน้าของแต่ละประเด็นอย่างต่อเนือง

1.2.รายการเยาวชนและครอบครัว
รายการ
ครอบครัวเดียวกัน

รายการประเภท
ทดลองวิทยาศาสตร์
สอนศิลป์

เหตุผล
-เป็ นรายการทีชวนให้คิดตามเรื องการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุขของคนในครอบครัว
-เข้าใจความคิดระหว่างพ่อแม่กบั ลูกทีอยูใ่ นช่วง
วัยรุ่ น
-เป็ นการนําเสนอภาพครอบครัวในเชิง
ความสัมพันธ์ทีอยูร่ ่ วมกัน ไม่ตอ้ งมีเรื องเพศเข้ามา
เกียวข้อง ไม่แบ่งว่างานไหนผูห้ ญิงต้องทํา งาน
ไหนเป็ นหน้าทีของผูช้ าย แต่เป็ นเรื องของการ
ช่วยกันทํางาน
-ประเด็นทีนาํ เสนอในรายการ โดยเฉพาะวิธีการ
จัดการปั ญหาในแต่ละครอบครัว สามารถทดลอง
ปรับใช้ได้ในชีวติ จริ ง
-นําเสนอหลายมิติ
สอนให้เด็กได้คิดและทดลองทําตามโดยไม่เป็ น
อันตราย
ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการในการทํางานศิลปะ

ข้ อเสนอแนะ
-าเป็ นรายการทีเน้นการสัง สอนมากเกินไป ไม่
ส่งเสริ มกระบวนการคิดให้แก่ผชู ้ ม
-เป็ นรายการทีสร้างสรรค์ สานความสัมพันธ์
ในครอบครัวทีควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง

ต้องการให้มีการส่งเสริ มการจัดรายการ
ประเภทวิทยาศาสตร์สาํ หรับเด็กเพิมขึ3น
ควรขยายเวลาในการนําเสนอจาก 5 นาที เป็ น
10 นาที
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รายการ
ขนมไทยอะไรเอ่ย

สภาเด็ก
(สภาไร้เดียงสา)

เหตุผล
สอนให้เด็กได้เรี ยนรู ้วธิ ีการทําขนมไทยโดยนําภูมิ
ปั ญญาดั3งเดิมทีมีผใู ้ หญ่มาสอน ซึงทําให้เด็กๆ ทีดู
อยูท่ ีบา้ นสนใจอยากทําตาม
เป็ นการเปิ ดพื3นทีให้เด็กได้มาถกประเด็นถึงความ
เปลียนแปลงทางสังคม ทําให้เห็นว่าเด็กใส่ใจเรื อง
รอบตัวมากกว่าทีผใู ้ หญ่คิดไว้(ว่าเด็กสมัยนี3ไม่ค่อย
สนใจเรื องของสังคม)

ข้ อเสนอแนะ
-ผูด้ าํ เนินรายการดูโตเกินเด็กไปหน่อย
-อยากให้มีเด็กในชนบท และ ต่างจังหวัด
มาร่ วมรายการด้วย

1.3 รายการสาระบันเทิงและละคร
รายการ
ซิทคอม “ท่าประชา”

เหตุผล
เนื3อหาเบาสมอง แต่แฝงไปด้วยสาระทีนาํ เสนอการ
ใช้ชีวติ อยูใ่ นชุมชนจริ งๆ เช่น การจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชน

ข้ อเสนอแนะ

1.4 รายการอื#นๆ
รายการ
คนละดาวเดียวกัน

กินอยูค่ ือ

เหตุผล
-นําเสนอเรื องเพศทีเข้าใจง่าย
- ใช้โพลล์มาเป็ นแหล่งอ้างอิงในการสนับสนุนแต่
ละความคิดเห็นทําให้ขอ้ มูลดูน่าเชือถือ
-สร้างความเข้าใจในเชิงวิธีคิดระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง
- ทําให้ผหู ้ ญิงกล้าสื อสารเรื องเพศมากขึ3น
-ทําให้ผชู ้ มทราบถึงแหล่งทีมาทีแท้จริ งของวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร
- ทําให้ผชู ้ มเห็นเรื องราวของการบริ โภคทีรอบด้าน
มากยิง ขึ3น กล่าวคือทางรายการจะนําไปเรี ยนรู ้วถิ ี
ชีวติ ของคนผลิต วิธีการผลิต รวมถึงกระบวนใน
การดูแลผลิต และสรรพคุณอืนๆ ของวัตถุดิบ
- เป็ นรายการทีสอดแทรกวิถีชีวติ ของคนในพื3นที
เข้าไปในรายการด้วย

ข้ อเสนอแนะ
-รายการยังนําเสนอวิถีทางเพศเพียง 2 เพศ
เท่านั3น คือเพศหญิงและชาย ทําให้กลุ่ม
หลากหลายทางเพศถูกละเลยไป ดังนั3น จึงควร
เพิมประเด็นในการพูดคุย หรื อแลกเปลียน
ความเห็นทีครอบคลุมทุกกลุ่มเพศ
-ช่วงเวลาทีนาํ เสนอรายการยังไม่เหมาะสม
สําหรับการประกอบอาหาร
-ก่อนทีจะนําเสนอตอนใหม่ของรายการ ควรมี
การให้ขอ้ มูล ความรู ้รายละเอียดของอาหารที
จะปรุ ง เพือให้ผชู ้ มเตรี ยมวัตถุดิบไว้ในการ
ประกอบอาหารตามผูด้ าํ เนินรายการ
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รายการ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
(ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตขอยุติ
การออกอากาศแล้ว)

พื3นทีชีวติ

คุยกับแพะ

สารคดี ดร. ออส

เหตุผล
-ได้รู้จกั ความหลากหลายของพันธุ์พืชในแต่ละ
ท้องถินว่าสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลาย
ชนิด
-รู ปแบบการนําเสนอรายการเข้าใจง่าย เพราะลงไป
ร่ วมประกอบอาหารกับคนในพื3นทีทุกขั3นตอน
ตั3งแต่การเก็บผลผลิตไปจนถึงการประกอบอาหาร
-สร้างความตืนตัวให้กบั เกษตรกรในการนําวัตถุดิบ
ทีอยูใ่ นชุมชนมาใช้ในการบริ โภคกันเองภายใน
พื3นที ประหยัดเงินและดํารงไว้ซ ึงวัฒนธรรมใน
การกินอาหารประจําถินไม่ให้สูญหาย
-นําเสนอประเด็นทางสังคมทีเป็ นกระแสรอง เช่น
การให้พ3ืนทีทางสังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ
-รู ปแบบการนําเสนอน่าสนใจ เช่น การตั3งโจทย์
“เกิดแก่เจ็บตาย” และให้ผดู ้ าํ เนินรายการแต่ละคน
ลงไปเรี ยนรู ้ในแต่ละประเด็นและกลับมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ในมุมทีได้ไปสัมผัสมา
ได้เรี ยนรู ้ปัญหาของคนทีตกอยูใ่ นสถานะของแพะ
รับบาปทีตอ้ งเผชิญกับการใช้ชีวติ ในเรื อนจํา และ
ได้เห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยทียงั คงมี
ปั ญหา
-เป็ นการนําเสนอรายละเอียดในการดูแลสุขภาพใน
แบบง่ายๆ สามารถนํามาปรับใช้ได้ในชีวติ จริ ง เช่น
การออกกําลังกาย สูตรควบคุมอาหารในการลด
นํ3าหนักเพือสุขภาพ
-เนื3อหาและรู ปแบบในการนําเสนอของรายการทํา
ให้ผชู ้ มเกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมในการกิน
เช่น นําพิซซ่าไปเก็บไว้ในอุณหภูมิหอ้ งนานเป็ น
เดือน เมือกลับมาดูอีกทีปรากฏว่าพิซซ่าไม่บูดไม่
เสี ย หรื อนําคุก๊ กี3กบั นํ3ามันมาเทียบกันว่าคุก๊ กี3หนึง
ชิ3นเทียบเท่านํ3ามันกีมิลลิลิตร ทําให้ผชู ้ มเกิดความ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพมากขึ3น

ข้ อเสนอแนะ
-ต้องการให้นาํ เสนอรายการต่อไป ไม่ควรตัด
ออกจากผังรายการ

เป็ นรายการดีอีกรายการหนึงทีหลุดผังไปแล้ว
เพราะสร้างความสัน สะเทือนให้กบั กระบวร
การยุติธรรมของไทย และอาจทําให้คนออก
รายการในฐานะ “แพะรับบาป” ไม่ปลอดภัย
เป็ นการสื อสารประเด็นสุขภาพทีเข้าใจง่าย
และมีผลต่อความรู ้สึกในการปรับเปลียน
พฤติกรรมผูช้ มได้จริ ง ซึงทางสถานีควรเพิม
รายการทีสร้างสรรค์ในลักษณะนี3 เพราะ
เข้าใจง่าย และตัวรายการมีรูปแบบการ
นําเสนอทีน่าสนใจ
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รายการ
สารคดี
ท่องโลก
กว้าง

ดนตรี กวี
ศิลป์

เหตุผล
-ภาพสวย
-เป็ นรายการทีพาผูช้ มไปท่องเทียวได้ทวั ทุกมุมโลก โดยไม่ตอ้ งลงทุนไปเทียวเอง

-เน้นการนําเสนอนักร้องทีมีน3 าํ เสียงไพเราะ ซึงไม่จาํ เป็ นต้องมีชือเสี ยง ทําให้เกิดความสุนทรี ยะในการฟัง
เพลง
- เห็นความคิดสร้างสรรค์ในการเรี ยบเรี ยงเพลงใหม่ได้หลากหลายแนว ไม่จาํ เป็ นต้องยึดตามกรอบของ
ต้นฉบับ เป็ นกําไรของคนฟังทีได้ฟังเพลงเพราะหลายรู ปแบบ

ข้ อเสนอแนะ
รายการสาร
คดีทุกชิ3นที
นําเสนอใน
ช่องไทยพีบี
เอสเยาวชน
จะชอบดู
มาก แต่สาร
คดีบางเรื อง
ออกอากาศ
ในช่วงเวลา
ทีดึกเกินไป
ทําให้ไม่
เหมาะกับ
ช่วงเวลาใน
การพักผ่อน
ของเด็ก
ควรปรับ
เวลาการ
ออกอากาศ
รายการ
ประเภทนี3
ให้ไม่ให้ดึก
เกินไป
-ไม่ได้
นําเสนอแนว
ดนตรี ที
สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ
ของคนใน
ต่างจังหวัด

หลงกรุ ง

นําเสนอวิถีชีวติ แบบเก่าๆ ทีไม่คิดว่าจะหาได้ในยุคปั จจุบนั เช่น ร้ายขายยาสมุนไพรในกรุ งเทพ โดยให้คน
ดําเนินเรื องเป็ นชาวต่างชาติ ทําให้รายการมีความน่าสนใจในการติดตามว่าผูด้ าํ เนินรายการจะพาไปเรี ยนรู ้
วิถีชีวติ ของคนไทยทีไหนบ้าง
ท้าให้อ่าน ชอบคําถามทีทางรายการนํามาถาม และชักชวนมาตอบคําถามด้วยกัน
คิดวิทย์ สนุก ได้การทดลอง และนําไปทดลอง
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Good
Morning
English
พันทิป
บานเย็น
สถานี
ประชาชน
สูส้ ุดใจ
ไทย
แลนด์
ขบวนการ
ฟันนํ3านม

ได้ความรู ้

ให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วม
ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ได้รู้จกั กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย

ทําให้เด็กได้สร้างจินตนาการ

2.2 รายการทีไ# ม่ ชอบ (สํ าหรั บบางคน)
รายการ
ทัว ถินแดนไทย

เหตุผล
ผูด้ าํ เนินรายการดูร่าเริ งมากเกินไป จนดูไม่เป็ น
ธรรมชาติ
ละครนํ3าดีทุกเรื องใน -นําเสนอเนื3อหาในด้านดีเพียงอย่างเดียว ไม่มี
ไทยพีบีเอส
จุดแตกหัก ด้านมืด หรื อด้านทีภยั ของสังคม ทํา
ให้ละครไม่น่าติดตาม ไม่ได้แง่คิดในการสร้าง
ภูมิคุม้ กันทางสังคมให้กบั ผูช้ ม
-มีแต่ละครเนื3อหาหนักเน้นสาระแต่ไม่เน้น
บันเทิง ทําให้คนดูไม่รู้สึกผ่อนคลาย

เด็กมีเรื อง

การดําเนินรายการเริ มน่าเบือซํ3าซากจําเจ ไม่มี
รู ปแบบทีแตกต่างไปจากเดิม

ข้ อเสนอแนะ
การดําเนินรายการในรู ปแบบเดิมดูน่าสนใจกว่าที
เน้นพาผูช้ มไปท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
- ควรทําละครมีสาระในมุมเบาๆ หรื อมุมตลกดู
บ้าง เพือช่วยให้ผชู ้ มอยากติดตามละครทีเบา
สมอง
-ควรหาแนวละครทีเป็ นอัตลักษณ์ของช่องไทยพี
บีเอส เช่น ซีรียต์ ่างประเทศทีทางสถานีซ3ือมาฉาย
ในประเทศส่วนใหญ่จะได้รับความนิยม ดังนั3น
การทําละครไทย ทางสถานีควรสร้างแบบซีรีย ์
ต่างประเทศดังกล่าว
ควรสับเปลียนผูผ้ ลิตหน้าใหม่หมุนเวียนมาผลิต
รายการ เพือจะทําให้รูปแบบมีความน่าสนใจมาก
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ขึ3น
ข่าวบันเทิง
นําเสนอแต่ข่าวบันเทิงกระแสรอง และเป็ นข่าว ควรนําเสนอข่าวบันเทิงกระแสหลักบ้าง และไม่
บันเทิงในเชิงวิเคราะห์สถานการณ์มากกว่า ทํา ต้องเน้นสาระทุกข่าวบันเทิง
ให้ข่าวบันเทิงดูมีสาระทีหนักเกินไป
รายการข่าวท้องถิน -ประเด็นมีความน่าสนใจ แต่รูปแบบการ
-ควรพัฒนารู ปแบบการดําเนินรายการให้
(ทีวจี อเหนือ ทีวจี อ นําเสนอรายการไม่น่าสนใจ มีแต่คนมาล้อมวง หลากหลาย
อีสาน และดีสลาตัน) พูดคุยเสวนากัน ไม่ค่อยมีการสอดแทรก
-ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผชู ้ มทราบก่อนว่า
ภาพประกอบให้คนได้เห็นภาพตาม
รายการข่าวภูมิภาคในแต่ละภาค แต่ละสัปดาห์จะ
-รายการไม่ต่อเนือง สัปดาห์หนึงก็มีรายการ
นําเสนอเรื องอะไรบ้าง ผูช้ มจะได้เตรี ยมตัวดู
ข่าวของแต่ละภูมิภาคครั3งเดียว ถ้าพลาดชม
ต้องรอรอบใหม่

2.3 รายการทีค# วรมีเพิม# เติม หรือมีเพิม# ขึน> ขึน>
กลุ่มประเด็น
เด็กอายุตาํ กว่า 15 ปี

ภาคใต้ตอนล่าง

รายการทีต# ้ องการ
-รายการด้านประวัติศาสตร์ทีเกียวกับบุคคลสําคัญ ประเทศต่างๆ
-รายการยุวมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
-การแนะนําตัวการ์ตูน เช่น ประวัติ ทีมา ลักษณะเฉพาะตัว ฯลฯ
-รายการกีฬาเชิงลึก กีฬาพื3นบ้าน
-รายการทีเกียวข้องกับอวกาศ
-ละคร ภาพยนต์ เกมส์โชว์สาํ หรับเด็ก
-รายการข่าวเด็ก นําเสนอกิจกรรม ความคิดเห็นของเด็ก ฯลฯ
อยากให้มีรายการเพลงของเด็ก และรายการแข่งขันความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและ
เยาวชน

2.4 ความเห็นอืน# ๆเกีย# วกับรายการ
1) มีประชาชนบางส่ วนยังไม่เข้าใจความหมายของ “นกพิราบ” ซึ งเป็ นสัญลักษณ์ของทางสถานีวา่
ต้องการสื อถึงเรื องอะไร เพราะมีแต่ภาพปรากฏแต่ไม่มีคาํ อธิ บาย จึงควรหากระบวนการสื อสารความหมาย
สัญลักษณ์ของทางสถานีทีเข้าใจง่าย
2) ควรปรับเปลียนรู ปแบบการนําเสนอรายการทีสถานีเป็ นผูผ้ ลิตให้มีความหลากหลายยิง ขึ3น
เพราะรู ปแบบทีนาํ เสนอส่ วนใหญ่จะเป็ นการตั3งวงคุย ทําให้รายการซึ งมีประเด็นทีหนักอยูแ่ ล้ว เมือมาเจอกับ
รู ปแบบรายการไม่น่าสนใจ ผูช้ มก็ไม่อยากดู ดังนั3น ทางสถานีควรมีทีมทํางานทีเป็ นฝ่ ายสร้างสรรค์รูปแบบ
รายการโดยเฉพาะ เพือออกแบบรู ปแบบรายการให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ไม่จาํ เจ
3) ควรออกแบบการพาดหัวข่าว หรื อแนะนํารายการใหม่ทีมีรูปแบบทีดึงดูดความสนใจของผูช้ ม
4) แต่เดิมทางสถานีได้ตดั ข่าวเช้าออกไปแล้วไปนําเสนอในช่วงข่าว 9 นาฬิกา และมีรายการเด็ก
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มานําเสนอแทนข่าวเช้า ซึ งผูช้ มยังรู ้สึกว่าช่วงเช้าต้องการดูข่าวสารประจําวันก่อนออกจากบ้าน ทางสถานีจึง
ควรแบ่งเวลาระหว่างรายการเด็กกับข่าวเช้าให้มีความเหมาะสม
5) บางรายการปรับปรุ งดีข3 ึน เช่น ท่องโลกกว้าง สถานีประชาชน ฯลฯ
6) รายการดีๆ ออกอากาศตรงกับช่องกระแสหลัก ทําให้มีปัญหาในการติดตามชม เช่น รายการ
ตอบโจทย์ ตรงกับเวลาละครของช่องอืน
7) ชือรายการส่ วนใหญ่ไม่น่าสนใจ
8) ให้มีสือภาษามือทุกรายการ และเพิมพื3นทีบนจอให้กว้างยิง ขึ3น เพือความชัดเจนในการมอง
9) ควรมีรายการทีเป็ นประเด็นร้อนมากขึ3น โดยใช้บทเรี ยนจากรายการตอบโจทย์ทีสามารถเพิม
ความนิยมในการชมได้มาก รวมทั3งเพิมความเข้มข้นของข่าวเชิงสื บสวนสอบสวน
10) เพิมรายการเกียวกับบุคคลสาธารณ นําเสนอตัวอย่างของบุคคลสาธารณะทีดีและเก่ง เช่นน้อง
เมย์ นักกีฬาระดับประเทศ โดยให้ความสําคัญเรื องทางด้านจิตใจและความภาคภูมิใจของบุคคลสาธารณะทีทาํ
ประโยชน์เพือสังคม เน้นการถ่ายทอดเพือสร้างความเข้าใจ ความภูมิใจ รับรู ้ถึงคุณค่าของการทําประโยชน์ให้
สังคม ให้กบั ผูช้ มรายการ
11) เพิมพื3นที สัดส่ วนเวลาข่าวท้องถิน ข่าวภูมิภาค
12) นําเสนอเรื องราวทีดีๆ เนื3อหาเชิงบวกเพือสร้างทัศนคติทีดี มีความสุ ขในการชม เป็ นการ
สร้างความแตกต่างจากช่องอืนทีเน้นขายข่าวร้าย รายการทีรุนแรง
13) ควรมีกิจกรรมส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ด้วยการให้ประชาชนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นในรายการต่างๆ ของทางสถานีและมีของรางวัลเป็ นสิ งจูงใจ
14) สร้างความเป็ นเจ้าของสถานีของประชาชนด้วยการรับสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมปี ละ 50 บาท
และให้ทางสถานีจดั ส่ งข่าวมาให้ทุกเดือน และเปิ ดช่องทางให้ประชาชนได้ร่วมโหวตรายการทีชืนชอบหรื อที
ไม่ชอบผ่านทางไปรษณี ย ์ เพือให้ประชาชนเกิดความตืนตัวในการแสดงความคิดเห็น
3. ด้ านผังรายการ
สถานการณ์
ผังรายการเปลียนบ่อยเกินไป จนทําให้ผชู ้ มจําไม่ได้วา่
รายการใดออกช่วงไหนบ้าง จึงไม่ได้ติดตามรายการอย่าง
ต่อเนือง
ในบางภูมิภาค มีรายงานว่าเห็นการเปลียนแปลงในการ
ประชาสัมพันธ์ผงั รายการ แต่ในเวทีบางกลุ่มประเด็นพบว่า
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเกียวกับการปรับเปลียนผังรายการ
ของทางสถานี
การจัดผังรายการไม่มีหมวดหมู่คงที เช่น เวลานี3แต่เดิมเป็ น
รายการทําอาหาร แต่พอรายเก่าหลุดผังไปแล้วมีรายการใหม่

ข้ อเสนอแนะ
ผังรายการปรับเปลียนปี ละครั3งหรื อ 2 ครั3งน่าจะเหมาะสม

ควรมีการประชาสัมพันธ์รายการของทางสถานีอยูบ่ ่อยๆ
(อาจจะเป็ นอักษรวิง แนะนํา) เพือให้ผรู ้ ับชมได้ทราบเวลาที
แน่นอนในการออกอาอากาศ
การจัดผังรายการควรจัดประเภทให้อยูใ่ นหมวดหมู่เดียวกัน
เช่น ถ้าช่วงเวลาสี โมงเย็น ถ้าเป็ นรายการเด็กก็ควรมีเฉพาะ
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มาแทนกลับเป็ นรายการนําเทียว ทําให้ผตู ้ ิดตามชมรายการ
ช่วงเวลานั3นเกิดความสับสน ทําให้รู้สึกว่าการดูทีวเี หมือน
เป็ นการเสี ยงโชคเพราะคาดเดาแนวรายการไม่ได้

รายการเด็กตลอด แม้รายการเก่าจะหลุดผังไป แต่รายใหม่
ทีมาแทนทีก็ควรเป็ นรายการประเภทเด็กและเยาวชน
เหมือนเดิม เพราะถึงแม้ผชู ้ มจะจํารายการไม่ได้ แต่ถา้ จํา
ช่วงเวลาได้ก็ยงั พอเดาออกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี3จะเป็ น
รายการประเภทใด
ผังรายการลงรายละเอียดมากจนเกินไป และบางรายการก็ หารู ปแบบทีเหมาะสมในการทําผังรายการทีมีเวลา
คาบเกียวเวลากันไปมา ทําให้อ่านเข้าใจยาก และเมือจะ ออกอากาศน้อย(เพียง 5 – 10 นาที) โดยอาจไม่จาํ เป็ นต้อง
ค้นหารายการของสถานีจะทําได้ลาํ บาก
ไม่มีการจัด ใส่ในผังรายการ และควรปรับรู ปแบบผังรายการให้อ่านง่าย
หมวดหมูข่ องรายการทีจดั เจน
กว่าปั จจุบนั
การจัดผังรายการอัดแน่นไปด้วยสาระ และรู ้สึกไม่
ทางสถานีตอ้ งวางแผนในการสร้างสรรค์รายการทีมีเนื3อหา
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนทํางาน เช่น ช่วงวันหยุด หรื อ ไม่หนักจนเกินไป ควรสอดแทรกรายการประเภทบันเทิง
ช่วงเลิกงานกลับถึงบ้าน 3 ทุ่ม พอเปิ ดช่องไทยพีบีเอสก็เป็ น บ้าง ไม่ตอ้ งอัดแน่นด้วยสาระตลอดเวลา
ช่วงข่าว หรื อรายการประเภทชวนคิดชวนคุย ทําให้ไม่
สนใจดู เพราะเป็ นเวลาทีตอ้ งการผ่อนคลาย

4. ด้ านเว็บไซต์ และวิทยุ
ปัญหา
1.เว็บไซต์ TV Thai Network ช่วงแรกเข้าใจว่าทางผูอ้ อกแบบ
ต้องการให้เป็ นศูนย์รวมของนักข่าวพลเมือง ทีเวลานักข่าวพลเมือง
ทําข่าวในพื3นทีก็สามารถนําเสนอผ่านช่องทางดังกล่าวได้ แต่
ระยะหลังปรับเปลียนเป็ นตารางประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วย ทํา
ให้ไม่มีอตั ลักษณ์ชดั เจน การจัดลําดับเหตุการณ์บนหน้าเว็บไซต์
อ่านยาก ผูใ้ ช้เปลียนไปหาข้อมูลผ่านทางเฟสบุค๊ ของสถานีแทน
2.การอัพโหลดรายการของทางสถานีทาํ ได้ดีข3 นึ แต่ยงั มีบางครั3งที
การอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ภายหลังการ
ออกอากาศทําได้ชา้ มาก ต้องรอนานมาก(เป็ นวัน)กว่าจะได้ดู ซึง
ไม่ทนั กับสถานการณ์

ข้ อเสนอแนะ
-ควรนําเสนอรายการผ่านทางเว็บไซต์
www.youtube.com ด้วย
-ควรพัฒนาต่อให้ดียงิ ขึ3น
-ควรออกแบบเว็บไซต์ทีใช้งานง่าย ดูสบายตา ไม่
กระจัดกระจายจนเกินไป และควรจัดคลิปรายการไว้
เป็ นหมวดหมู่ เช่น หัวข้อ “ทีวจี อเหนือ” ก็เก็บคลิป
รายการตั3งแต่ตอนแรกไปจนถึงตอนทีออกอากาศ
ล่าสุด เพือสะดวกต่อการนําไปใช้งานต่อ
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ปัญหา
3.เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ใช้งานยาก โดยเฉพาะการสื บค้น
รายการย้อนหลังทีใส่เพียง “คําสําคัญ” บางคําจะหารายการไม่พบ
ต้องใส่รายละเอียดเชิงลึกถึงจะสามารถหารายการทีเกียวข้องได้
และไม่มีการจัดหมวดหมู่ของคลิปรายการไว้อย่างชัดเจน เวลาภาค
ประชาชนต้องการนําไปเผยแพร่ ซ3 าํ ต้องใช้เวลานานมากในการหา
รายการทีตอ้ งการแต่ละตอน
4.ทวิตเตอร์ของทางสถานี มีความโดดเด่นในแง่ของการรายงาน
ข่าวสั3นได้รวดเร็ วทันสถานการณ์ และเข้าใจง่าย
แต่ข่าวทีนาํ เสนอมักเป็ นข่าวจากส่วนกลาง ไม่ค่อยมีข่าวในระดับ
ภูมิภาค จึงทําให้ผรู ้ ับสารทีอยูต่ ่างจังหวัดไม่ค่อยให้ความสนใจ

ข้ อเสนอแนะ

-ควรนําเสนอข่าวให้ครอบคลุมทัว ทุกภาค
- รายงานข่าวบันเทิงบ้าง
-สถานีตอ้ งมีบุคลากรเฉพาะในการติดตาม ดูแล
(monitor) เนื3อหาใน twitter facebook และในเว็บไซต์
โดยเป็ นทีมทีคอยพิจารณาการลงข้อมูล การตอบ
คําถาม การอัพเดทต่างๆ ถ้ามีงบประมาณพอควรจะ
ซื3อพื3นทีโฆษณาใน facebook ด้วย เพือยกระดับให้สือ
ออนไลน์เป็ นสื อหลักของสถานี ไม่ใช่มีสถานะหน่วย
สนับสนุนเท่านั3น อีกทั3งยังเป็ นการขยายตัวเข้าถึง
พื3นทีสือออนไลน์ ได้อีกด้วย
-ผูท้ ีดูแลทวิตเตอร์ของสถานีควรจะมีการสื อสารกลับ
กับผูร้ ับสารด้วย
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ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
-มีการลงข้อมูลทีมากเกินไป บางครั3งมีการลงแค่หวั ข้อข่าวทําให้ ข้ อเสนอเพือ# การปรับปรุงอืน# ๆ
ผูช้ มไม่สามารถติดตามประเด็นทีตนเองสนใจโดยเฉพาะได้
เว็ปไซต์ของสถานีควรจะมีการปรับปรุ งอย่างมาก ซึง
จุดทีจะต้องทําการปรับปรุ งมีดงั นี3
1.การเปิ ดหน้ า website
-สถานีควรปรับปรุ งให้การเปิ ดเว็ปไซต์สามารถเปิ ด
ได้ในทุก Platform เช่น มือถือ tablet คอมพิวเตอร์
และอืนๆ (ถ้ามี)
2.Download สถานีควรให้ผชู ้ ม Download รายการ
ต่างๆของสถานีได้ หากไม่ติดขัดในประเด็นเรื อง
ลิขสิ ทธิ รวมทั3งชือไฟล์ต่างๆทีสถานีเปิ ดให้
Download หรื อรับชมทางออนไลน์ควรใช้ภาษาทีอ่าน
แล้วเข้าใจถึงสิ งทีตอ้ งการสื อได้ เป็ นภาษามนุษย์
3.หน้ ารับชมวิดโี อรายการ ในส่วนของรายการทัว ไป
ควรจะมีคาํ บรรยายเนื3อหาในตอนต่างๆให้มากกว่านี3
โดยเป็ นการให้ผผู ้ ลิตรายการได้ร่วมใส่เนื3อหาที
ต้องการบรรยาย ซึงจะเป็ นการบรรยายทีลึกเกินไป
กว่าสิ งทีได้นาํ เสนอไปแล้วในรายการ อาจเป็ นส่วนที
ผูผ้ ลิตไม่สามารถใส่เข้าไปในรายการได้ หรื อเป็ นการ
สรุ ปเนื3อหาของตอนนั3นๆอย่างชัดเจน ในส่วนของ
รายการข่าว นอกจากมีวดิ ีโอแล้ว ควรมีเนื3อความข่าว
ด้วย ไม่ใช่แค่พาดหัวขวางหรื อข่าวสั3นเท่านั3น
นอกจากนี3อาจมีการใส่ขอ้ มูล Link หรื อ เอกสาร
ประกอบเพิมเติมเพือให้ผรู ้ ับชมสามารถเข้าถึงเนื3อหา
ในส่วนนั3นได้
4.การดูเอกสารแนบหรือเรียกไฟล์ วดิ โี อ ในบางข่าว มี
การใส่เอกสารแนบให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าไปอ่านได้
ด้วย หรื อมีวดิ ีโอประกอบข่าว แต่ปุ่มทีให้ผอู ้ ่านกดเข้า
ไปเรี ยกเนื3อหาในส่วนนั3นยังไม่ชดั เจนพอ ควรขยาย
ขนาดหรื อแสดงให้ชดั เจน
5.รายการเก่ าของสถานี หลายรายการปั จจุบนั ไม่ได้
ออกอากาศแล้ว แต่ผรู ้ ับชมอาจสนใจดูรายการ
ดังกล่าว แต่ระบบเว็บไซต์ของสถานีไม่มีช่องทางให้ดู
สถานีจึงควรนํารายการเหล่ามาให้ผชู ้ มได้รับชมทาง
ออนไลน์ดว้ ย
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ปัญหา

ข้ อเสนอแนะ

4.วิทยุไทยพีบีเอส
-ต้องการให้เป็ นต้นแบบของวิทยุชุมชนในทุกจังหวัด
-พบว่าประชาชนยังไม่ทราบว่าไทยพีบีเอสมีวทิ ยุดว้ ย

-ควรประชาสัมพันธ์เรื อวิทยุของไทยพีบีเอสให้
ประชาชนรู ้อย่างทัว ถึง

5.ผลการดําเนินงานตามนโยบายและข้ อเสนอของปี ทีผ# ่ านมา
การดําเนิ นงานใน ปี 2556 ไทยพีบีเอสได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนารายการ และการเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ สาํ คัญ ได้แก่ การต่อต้านการคอรัปชัน การจัดการทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเตรี ยม
ตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ฯลฯ ซึ งการรับฟังความเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการในปี 2556 มีวตั ถุ ประสงค์สาํ คัญ
อย่างหนึงคือการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในส่ วนทีเป็ นข้อเสนอจากสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการในปี
2555 รวมทั3งผลสัมฤทธิ ของการดําเนิ นงานตามนโยบายข้างต้นทีคณะผูบ้ ริ หารได้ประกาศไว้ในทีประชุมสมัชชา
ระดับชาติผชู ้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอสในปี ทีผา่ นมา ซึ งจากรายงานปรากฏความเห็นต่อการดําเนินงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี3
5.1.การดําเนินงานตามข้ อเสนอของปี ทีผ# ่ านมา
ด้ าน
1. ด้านการรับสัญญาณของทางสถานี

2.ด้านการขยายฐานผูช้ มผูฟ้ ังรายการ

ผลการดําเนินงาน
ข้ อเสนอแนะ
-พื3นทีจาํ นวนมาก และทัว ประเทศ ยัง ควรรี บดําเนินการตามข้อเสนอของปี ที
ประสบปั ญหาการรับสัญญาณ และใน ผ่านมา
รอบปี ทีผา่ นมาปั ญหาดังกล่าวยังไม่ได้
รับการแก้ไข
ยังขาดการดําเนินงานเชิงรุ ก
ควรกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
เชิงรุ ก เช่น
-การจัดกิจกรรมไทยพีบีเอสสัญจร ใน
ภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนือง ร่ วมกับ
สมาชิกสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ กลุ่ม
ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ ฯลฯ
-การร่ วมกับองค์กรภาคีอืนในการจัด
รายการเชิงยุทธศาสตร์ เช่น หอการค้า
สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ
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ด้ าน
3.การสร้างความร่ วมมือกับสื อชุมชน
ท้องถิน

ผลการดําเนินงาน
ยังไม่มีความคืบหน้าการดําเนินงาน

4.การประชาสัมพันธ์ผงั รายการ และ
ทําความเข้าใจเกียวกับสื อสาธารณะ

-ยังมีนอ้ ย
-โลโก้สวยงามขึ3น แต่ขาดเสี ยง
ประกอบ
-คนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจเรื องสื อ
สาธารณะ
- มีการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีผงั
รายการทีชดั เจน สังเกตได้ยาก ไม่เห็น
เวลาของรายการ ไม่มีพิธีกรแนะนํา
มีการพัฒนาดีข3 ึน มีการปรับปรุ งด้าน -พิธีกรแต่ละคนควรมีเอกลักษณ์ทีโดด
การแต่งกาย แต่พิธีกรในบางรายการยัง เด่นเฉพาะตัวทีน่าสนใจ
ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
-เพิมทักษะ สมรรถนะความเป็ นมือ
อาชีพแก่พิธีกรแต่ละคน
-มีการปรับปรุ งฉาก แสง สี ทีดีข3 ึน มี -ควรเพิมฉากให้มีความทันสมัยเพิมขึ3น
ความเร้าใจ น่าสนใจกว่าเดิม เช่น
และครอบคลุมทุกรายการ
รายการ เสี ยงประชาชนเปลียนประเทศ
ไทย รายการข่าวคํา
-แต่ฉากยังไม่น่าสนใจมากพอ
และการปรับปรุ งยังไม่ครอบคลุมทุก
รายการ
-มีรายการใหม่ทีดีข3 ึน เช่น รายการก้าว -ควรส่งเสริ มการผลิตรายการใน
จะเดิน
ท้องถินโดยท้องถิน
- แต่ขาดความต่อเนืองด้านเนื3อหา และ -นํารายการดีๆในอดีตมาปรับปรุ งใหม่
เวลา
ดีข3 ึนกว่าเดิม
ควรให้มีการสอบถามได้ท3 งั ทางหน้าจอ
และหลังจอ
-สถานีประชาชนเวลาน้อยเกินไป
-ควรเพิมทีมงานให้มากขึ3น
-เพิมความถี
-เพิมช่องทาง

5.การพัฒนาบุคลิกภาพพิธีกร และผู ้
ดําเนินรายการ

6.การปรับปรุ งฉาก แสง สี รายการ

7.การเพิมรายการใหม่ๆทีน่าสนใจ

8.ความสะดวกในการติดต่อกับทาง
สถานี
9.การจัดเวลาเพือรับเรื องราวจากผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการ

ข้ อเสนอแนะ
-ควรดําเนินการตามข้อเสนอของปี ที
ผ่านมา โดยอาจใช้เวทีสมัชชาชาติไทย
พีบีเอสในปี 2556 เป็ นโอกาสในการทํา
กิจกรรมประสานความร่ วมมือกับภาคี
สื อดังกล่าว และกําหนดยุทธศาสตร์ใน
การทํางานร่ วมกัน
-ควรมีศูนย์ประสานงานระดับภาค
-เพิมความถีในการประชาสัมพันธ์ผงั
รายการ
-จัดเวทีระดับจังหวัดอย่างต่อเนือง
-เพิมการประชาสัมพันธ์ผา่ นSocial
Media
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ด้ าน
10.การเพิมปริ มาณและยกระดับ
นักข่าวพลเมือง

ผลการดําเนินงาน
ยังไม่พบการดําเนินงานทีชดั เจน

11.การพัฒนาแกนประสาน เพือนสื อ ยังไม่พบการดําเนินงานทีชดั เจน
สาธารณะ
12.การพัฒนาศูนย์ข่าวภูมิภาค
ยังดําเนินการได้นอ้ ย บางภาคสะท้อน
ว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆ

ข้ อเสนอแนะ
-ควรมีความหลากหลายยิง ขึ3น
-เพิมการพัฒนาศักยภาพนักข่าวพลเมือง
-เพิมเวลาในการออกอากาศ
ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
-ดําเนินการให้ครอบคลุมพื3นที
-เพิมรู ปแบบใหม่ๆ แก่รายการของ
ภูมิภาค

5.2 ด้ านสั มฤทธิผลของการดําเนินงานตามนโยบายทีส# ํ าคัญของปี 2556
รายการติดตาม
ก.ด้ านการพัฒนารายการ
1.รายการข่ าวและรายการทีเ# กีย# วข้ องกับ
ข่ าว
- การพัฒนาความเร็ ว แม่นยํา
- การสร้างความแตกต่าง

ผลการติดตาม

- ทันต่อสถานการณ์ แต่บางครั3งยัง
ล่าช้ากว่าช่องอืน เนืองจากไม่มีศูนย์
ข่าวภูมิภาค
- กล้านําเสนอ
-ข่าวทีนาํ เสนอในช่วงเช้าซํ3ากับช่อง
อืนๆ
-ยังขาดการติดตามประเด็นร้อน

2.การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคีข่าว
- การสร้างความพร้อมพัฒนาเทคโนโลยี
เพือการทําข่าว
- การเพิมความเข้มข้นของรายการ
- การเจาะลึก ติดตามข่าว
- การใช้ประโยชน์จากข่าว
- การเพิมรายการสารคดีเชิงข่าวและ
รายการทีเกียวข้องกับข่าว
- ข่าวทีอยากรู ้และข่าวทีควรให้
ความสําคัญ
- ผลได้ผลเสี ยจากการปรับปรุ ง
เปลียนแปลง

ข้ อเสนอแนะ

- นําเสนอให้ต่อเนืองและจบกระบวน
- การสื บค้นแหล่งทีมาของประเด็น

ยังขาดมาตรฐานการผลิตชิ3นงาน

- เพิมอุปกรณ์ในการผลิตชิ3นงาน

ยังไม่เข้มข้นมากพอ

- ดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และบริ บทพื3นทีทีนาํ เสนอ

ยังไม่สามารถนําไปสู่การ
เปลียนแปลงในทางปฏิบตั ิได้
ชัดเจน

-ควรเจาะลึกอย่างต่อเนืองและเป็ นกลาง
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รายการติดตาม
3.การพัฒนารายการสําหรับเด็ก/เยาวชน
- การเพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นตอน
ปลาย
- การเพิมรายการบน Social Media
- การหนุนเสริ มผูผ้ ลิตเยาวชน
- การปรับเวลาให้เหมาะสมแก่เด็ก
เยาวชน และครอบครัว
- การให้เยาวชนมีส่วนร่ วมในการดําเนิน
รายการ
- การเตรี ยมเนื3อหาทีเอื3อต่อเยาวชนใน
โลกกว้าง
4.การขับเคลือ# นงานประเด็น
ประกอบด้ วย
- การแก้ปัญหาคอรัปชัน

- การสร้างความเป็ นธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรของรัฐ

- การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการ
ให้สมั ปทานต่างๆ
- การแก้ปัญหาสังคม

- การสร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุม้ กัน
แก่ประชาชนในการดําเนินชีวติ ในระบบ
เศรษฐกิจการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรี /
ทุนนิยมยุคโลกาภิวฒั น์

ผลการติดตาม
- ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
-

Social Media ยังไม่ทวั ถึง
ไม่เหมาะสมเท่าทีควร
น้อย/ไม่หลากหลาย
ยังไม่เพียงพอ

- มีรายการตีแผ่กลโกงของโครงการใน
อดีตหลายรายการ
-ทําได้ดีกว่าช่องอืนในบางรายการ เช่น
การก่อสร้างสถานีตาํ รวจ
-ภาพรวมยังขาดการเจาะลึก
-ไม่ต่อเนือง
-ปริ มาณยังไม่มากพอ
-มีรายการสะท้อนความเป็ นธรรมได้
ชัดเจน เช่น การสร้างเขือน
ไชยะบุรี
-ยังไม่สามารถเจาะลึกในการติดตาม
ข่าวทีเกียวข้องกับกลุ่มอิทธิพลได้
- นําเสนอได้ดี
- นําเสนอได้ดี ในภาพรวมมีการ
ดําเนินรายการอย่างต่อเนือง
-รายการสถานีประชาชนสามารถ
แก้ปัญหาสังคมได้หลายเรื อง
- นําเสนอได้ดี
- สื อยังไม่ตรงประเด็น
-ยังไม่ชดั เจนเท่าช่องกระแสหลัก
-นําเสนอแบบเอาใจรัฐ ไม่นาํ เสนอ
ผลกระทบด้านลบ

ข้ อเสนอแนะ
- ควรเปิ ดกว้างให้เด็ก เยาวชนหลากหลาย
กลุ่ม
- ประเด็นนําเสนอควรให้หลากหลายขึ3น
- ควรเพิมรายการและเวลาให้มากขึ3น
- แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสมกับวัยของเด็กตาม
ช่วงอายุ
- เพิมผูด้ าํ เนินรายการเด็ก/รายการเด็ก
- ควรมีเยาวชนเข้าร่ วมมากกว่านี3 เพือความ
หลากหลายของรู ปแบบรายการ
-เพิมประเด็นทีเกียวข้องกับพฤติกรรมของ
เยาวชน/สถานการณ์ของเยาวชน

- นําเสนอให้จบกระบวนการ
- ควรมีความชัดเจนด้านข้อมูล

-นําเสนอต่อ
- ควรมีเวทีร่วมระหว่างไทยพีบีเอสกับชุมชน
- นําเสนอต่อ

- สร้างความเข้าใจในพื3นทีในเรื องความ
มัน คงทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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รายการติดตาม
ผลการติดตาม
-การสร้างความเข้าใจเกียวกับประชาคม - นําเสนอยังไม่สามารถคลายปม
อาเซียน
ปั ญหา
- ประเมินผลกระทบ การ
เปลียนแปลงระดับบุคคล ชุมชน การ
จัดการของผูเ้ กียวข้องปรับเชิงนโยบายจา
การสื อสารผ่านจอผ่านรายการต่างๆ

ข้ อเสนอแนะ
-นําเสนอให้รอบด้าน
-เจาะลึกเชิงประเด็นให้มากขึ3น
- นําเสนอแบบเจาะลึกให้จบประเด็น เช่น
นํ3ามันรัวเกาะเสม็ด (ปตท.)

สรุ ปผลความเห็นต่ อการดําเนินงานตามนโยบายเชิ งยุทธศาสตร์ ของไทยพีบีเอส ในปี 2556
การขับเคลือนงานเชิงประเด็นของไทยพีบีเอสในปี 2556 ได้แก่ การแก้ปัญหาคอรัปชัน การสร้างความ
เป็ นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการให้สัมปทาน การแก้ปัญหา
สังคม การสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ประชาชนในการดําเนิ นชีวติ ในเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และการรวมกลุ่มเขต
การค้าเสรี น3 นั จากรายงานการรับฟังจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการพบว่า ในประเด็นการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การ
รักษาผลประโยชน์ในการให้สัมปทาน และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยังไม่ค่อยเห็นความโดดเด่น และรู ้สึกว่า
ข่าวทีนาํ เสนอยังไม่แตกต่างจากสถานีข่าวอืนๆ เช่น การสัมปทานเหมืองทอง
ส่ วนประเด็นการค้าเสรี น3 นั พบว่ามีการนําเสนอประเด็นการเจรจาเขตการค้าเสรี ระหว่างไทยกับ
สหภาพยุโรปทีต่อเนือง และรู ้สึกว่าเนื3อหาของข่าวนําเสนอได้ครบทุกมิติ ทั3งในมุมของการเคลือนไหวของ
ภาคประชาชน ทีมเจรจาจากฝ่ ายไทยและสหภาพยุโรป รวมถึงความเห็นของนักธุ รกิจและผูท้ ีมีส่วนได้เสี ย
ต่อการเจรจาดังกล่าว ช่วยทําให้ผชู ้ มเข้าถึงข้อมูลทีรอบด้าน ช่วยให้ผชู ้ มคิดถึงผลกระทบทีจะเกิดขึ3นจากการ
เจรจาในครั3งนี3ได้เอง
ในประเด็นการลดปั ญหาการคอรัปชัน พบว่า สถานีมีการเสนอประเด็นได้อย่างโดดเด่น ทั3งการทําเป็ น
คลิปวิดีโอสั3นๆ ทีให้ประชาชนเข้าใจถึงปั ญหาการคอรัปชัน
การมีรายการหรื อหนังสั3นทีนาํ เสนอประเด็น
ดังกล่าวโดยเฉพาะ และการนําเสนอข่าวทีเป็ นการทุจริ ตเชิงนโยบาย เป็ นต้น
การรับฟังได้สะท้อนข้อสังเกตทีสาํ คัญต่อรายการต่อต้านคอรัปชัน ประการหนึงคือ ทางสถานีเน้นการ
ให้ความสําคัญกับการนําเสนอประเด็นคอรัปชัน ระดับชาติ ยังไม่นาํ เสนอกรณี ทีเป็ นเรื องใกล้ตวั ของประชาชน
ไม่วา่ จะเป็ นในท้องถิน หรื อในชีวิตประจําวัน ภาพของการคอรัปชัน จึงกลายเป็ นปั ญหาระดับชาติมากกว่า
ปั ญหาใกล้ตวั ดังนั3น จึงมีขอ้ เสนอให้ทางสถานีปรับปรุ งสาระการนําเสนอทีตอ้ งทําให้ผชู ้ มผูฟ้ ังรู ้สึกว่าการ
คอรัปชัน เป็ นปั ญหาทีมีผลกระทบต่อทุกคน และเกิดขึ3นได้ในทุกระดับ อย่างเช่นรายการ “วัฒนธรรมชุบแป้ ง
ทอด” ทีสามารถนําเสนอภาพการคอรัปชัน ในพื3นทีเล็กๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยยกตัวอย่างของการคอรัปชัน
กระดาษ หรื อเวลาของทีทาํ งาน ทําให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่าเราทุกคนมีความเกียวข้องกับการ
คอรัปชัน เหมือนกันหมด แม้จะเป็ นเพียงเรื องเล็กน้อยก็ตาม และสามารถลุกขึ3นมาจัดการปั ญหาการคอรัปชัน
นั3นได้ดว้ ยตัวเอง
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ส่ วนรู ปแบบการนําเสนอนั3น ควรพัฒนาสื อต่อต้านการคอรัปชัน ในรู ปแบบของการ์ ตูนด้วย เพือสื อสาร
ปลูกฝังให้เยาวชนรู ้เท่าทันภัยของการคอรัปชัน
6. การดําเนินงานของไทยพีบีเอสในส่ วนทีไ# ม่ ผ่านหน้ าจอ
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการมีความคาดหวังต่อไทยพีบีเอสมากกว่าการเป็ นสื อโดยทัว ไป จากการรับฟังความคิดเห็น
ในปี ทีผา่ นๆมา มีขอ้ เสนอให้ไทยพีบีเอสยกระดับเป็ นสถาบันเพือการพัฒนาสังคม โดยปฏิบตั ิการสื อสารเพือ
การเปลียนแปลงผ่านรายการของทางสถานี และปฏิบตั ิการในรู ปแบบอืน เช่น การเป็ นศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบตั ิ
การเป็ นภาคีการขับเคลือนกิจกรรมทางสังคม รวมทั3งเป็ นองค์กรนําในการขับเคลือนเพือการเปลียนแปลงที
สําคัญโดยใช้ศกั ยภาพของสมาชิกสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ แกนประสาน ผูช้ มผูฟ้ ังเข้มข้น และศักยภาพอืนๆ
สําหรับการรับฟังในปี 2556 นั3น ผูช้ มผูฟ้ ังรายการได้สะท้อนผลการดําเนินงานผ่านเวทีการรับฟังต่างๆ ดังนี3
ที#
1.

รายการติดตาม
การพัฒนาสื อรู ปแบบอืนๆ เช่น
วิทยุ สื อออนไลน์

2.

การสร้างการมีส่วนร่ วมและการ
ขยายเครื อข่าย

ผลการติดตาม
- มีเนื3อหา และรายการน้อย
- บางพื3นทีรับสัญญาณไม่ได้
- ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
- ไม่พบการดําเนินการ ไม่ทราบว่ามี
กิจกรรม

3.

การสานพลังทางสังคม

- ยังไม่มีการจัดการสร้างพลัง

4.

การให้บริ การแก่สงั คม

-ยังมีนอ้ ย

ข้ อเสนอแนะ
-เชือมโยงเครื อข่ายวิทยุชุมชน

- สร้างเครื อข่าย/กลุ่มไทยพีบีเอส
- จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระดับ
จังหวัดของเครื อข่าย
- ควรมีโครงสร้างเครื อข่ายชัดเจน
- ควรมีการจัดระบบการประสาน/
จัดการ
-เพิมช่องทางการบริ การทางสังคม

7. ด้ านความต้ องการและข้ อเสนอของกลุ่มประเด็น
การจัดการรับฟังความคิดเห็นเพือสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วนนั3น นอกจากได้ทราบ
คุณภาพรายการและการดําเนิ นงานของไทยพีบีเอส และข้อเสนอแนะแล้ว ยังพบการสะท้อนความต้องการของ
กลุ่มประเด็นต่างๆ ซึ งมีความเห็นและข้อเสนอทีสาํ คัญๆ ดังนี3
7.1) ประเด็นการศึกษา
1. ข้ อเสนอเร่ งด่ วน
1) ส่ งเสริ มให้เยาวชนผลิตสื อสะท้อนสังคมในพื3นทีตวั เอง ทั3งการพัฒนาศักยภาพ เช่น การอบรมนักข่าว
พลเมืองในพื3นที เปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปศึกษาดูงานในไทยพีบีเอส และเปิ ดช่องทางให้เยาวชนได้
นําเสนอสื อทีผลิตขึ3นเอง
2) สําเนารายการทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาส่ งให้โรงเรี ยนในพื3นทีห่างไกล เนืองจากบางพื3นทีเข้าไม่ถึง
สื อ และบางรายการออกอากาศช่วงเวลาไม่เหมาะสมทําให้เด็กไม่ได้ดู
3) ทํารายการเพือตอบโจทย์ชุมชน นําเสนอจุดเด่น ของดี ภูมิทศั น์ ปราชญ์ หรื อภูมิปัญญาในพื3นที
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4) ควรมีรายการเกียวกับการกวดวิชาให้ครอบคลุมทุกวิชา เช่น ช่วงพักเทียงให้เด็กได้นงั ดู ทบทวน
เนื3อหาวิชา น่าจะสามารถดึงดูดเด็กและเยาวชนให้มาสนใจไทยพีบีเอสมากขึ3น
5) ควรจัดเวทีสัญจรลงสู่ ทอ้ งถินให้มากกว่านี3เพือสะท้อนปั ญหาทุกระดับชั3น เพือเป็ นช่องทางนําเสนอว่า
แต่ละพื3นทีมีปัญหาอะไร ไทยพีบีเอสควรเป็ นกระบอกเสี ยง ควรหันมาสนับสนุ นในด้านนี3
6) ควรแทรกข้อความภาษาอังกฤษทุกรายการทีหน้าจอ ผูช้ มจะได้เรี ยนภาษาไปด้วย ต้อนรับการเปิ ด
อาเซี ยน
ข้ อเสนอทัว# ไป
1. ควรเปิ ดสถานีเวลา 04.00 น.
1) ช่วง 04.00 – 05.00 น. ควรเสนอรายการทําอย่างไรเกษตรกรไทยจึงจะรํารวยด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเน้นกระบวนการทีเป็ นรู ปธรรม เช่น ปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวทางพระราชดําริ การเกษตร
อย่างประณี ต
2) ควรมีข่าวช่วงเช้า และผูป้ ระกาศข่าวทีน่าสนใจ ดึงดูด
3) การตั3งวิทยุชุมชน เพราะกระจายได้กว้างขวางกว่า สามารถกระจายข่าวได้ท3 งั การศึกษา การเกษตร ฯลฯ
4) ควรเพิมรายการเด็กและเยาวชน เช่น รายการกวดวิชา รายการถาม-ตอบให้เด็กได้ใช้ความคิด รายการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การ์ ตูนเชิงสื บสวน รายการสร้างแรงบันดาลใจ เป็ นต้น ออกอากาศในช่วงเย็น (หลังเลิกเรี ยน)
และวันเสาร์ -อาทิตย์ รายการทีมีอยูแ่ ล้ว เช่น รายการดวลวาทะควรเพิมโอกาสให้โรงเรี ยนอืนได้เข้าร่ วมด้วย เป็ น
ต้น และควรใส่ คาํ แปลภาษาอังกฤษด้านล่างเพือให้เด็กได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วย
5) ควรทําละครทีมีสาระดี เช่น นําเสนอวิถีชีวติ ชุมชน และควรตัดซี รีส์สิงคโปร์ ออก
6) ทํารายการนําเสนอให้ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น พื3นที 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีท3 งั ด้านบวกและด้านลบ
และควรนําเสนอด้านอืนด้วยทั3งการศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ นําเสนอการศึกษาทั3งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาทางเลือก
7) ทํารายการเฉพาะในพื3นที 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น เรื องการเรี ยน-การสอนภาษาไทยใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ นําเสนอพื3นทีตวั อย่างทีประสบความสําเร็ จ รายการด้านศาสนา – นําโต๊ะครู มาออกรายการหรื อเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นรายการ ควรนําเสนอหรื อคําแปลเป็ นภาษามลายูดว้ ย เนืองจากคนในพื3นทีใช้ภาษามลายูเป็ นภาษาหลัก
นําเสนอเรื องสันติภาพให้มากกว่าข่าวปั ญหาในพื3นที รายการเปิ ดปมจัดทําตอนทีสร้างความเข้าใจเกียวกับ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพือให้สังคมเข้าใจโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ถูกต้อง ไม่ใช่เป็ น
โรงเรี ยนบ่มเพาะความรุ นแรง พร้อมทั3งนําเสนอหรื อเพิมข่าวมุสลิม
8) เปิ ดช่องทางให้เด็กได้นาํ เสนอสื อทีได้จดั ทําขึ3นเอง จัดฝึ กอบรมนักข่าวพลเมือง และไปศึกษาดูงานใน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
9) ควรเพิมการจัดเวทีสัญจรลงสู่ ทอ้ งถินให้มากกว่านี3เพือสะท้อนปั ญหาทุกระดับชั3น ทุกพื3นที เพราะแต่
ละพื3นทีมีปัญหาแตกต่างกัน
10) สําเนารายการทีมีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ส่งให้ทางโรงเรี ยน เพราะโรงเรี ยนสามารถนําไปใช้เป็ นสื อ
ประกอบการสอนได้
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11) เนื องจากมีการปรับผังรายการทุกไตรมาส จึงควรโปรโมทรายการให้มากขึ3น และโปรโมทผ่านสื อ
ทางอืนด้วย
12) ทํารายการเพือเตรี ยมพร้อมในการรับประชาคมอาเซี ยน
2. ประเด็นสุ ขภาพ
จากเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนทีมีต่อการนําเสนอเนื3อหาในประเด็นสุ ขภาพของทางสถานี
พบว่า การนําเสนอรายการในประเด็นสุ ขภาพโดยตรงมีนอ้ ย ส่ วนใหญ่จะแทรกอยูก่ บั การทําอาหาร การเกษตร
หรื ออยูใ่ นรายการประเภทเด็กและเยาวชน และถึงแม้จะมีการทํารายการด้านสุ ขภาพอยูบ่ า้ ง แต่ก็ยงั เน้นเรื อง
สุ ขภาพกายเพียงอย่างเดียว
โดยเฉพาะในเรื องของการดูแลรักษาโรคทางกายไม่ได้ครอบคลุมสุ ขภาพทางใจ
รวมถึงวิวฒั นาการทางการแพทย์ทีในปั จจุบนั ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื องของการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวเท่านั3น
ดังนั3น ทางภาคประชาชน จึงมีขอ้ เสนอต่อการผลิตเนื3อหาของทางสถานีในประเด็นสุ ขภาพ ดังนี3
1.ควรเพิมเนื3อหาทักษะในการดูแลสุ ขภาพทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ทีเกิดขึ3นจริ งในชี วติ ของคนทัว ไป เช่น
เมือถูกข่มขืนเราต้องดูแลหรื อจัดการกับเนื3 อตัวร่ างกายของตัวเองอย่างไร เมือตกเลือดหรื อติดเชื3อจากการยุติการ
ตั3งครรภ์ตอ้ งดูแลตัวเองอย่างไร
2.ทํารายการทีมีเนื3 อหาเน้นการส่ งเสริ มและป้ องกันโรคด้วยการดึงชุมชน (อาจจะผ่านกลไกของกองทุน
สุ ขภาพท้องถิน) เข้ามามีส่วนร่ วมในการทํารายการด้วย
3.ควรมีรายการทีให้ขอ้ มูลเรื องชุดสิ ทธิ ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุ ขภาพทุกสิ ทธิ การรักษา (เช่น
บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ) เพือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการดูแลรักษาตามสิ ทธิ ของตัวเอง
4.ควรมีรายการทีส่งเสริ มในด้านสุ ขภาพจิต การเยียวยาภายใน และให้กาํ ลังใจในการใช้ชีวติ ให้กบั ผูช้ ม
แต่รูปแบบไม่ควรนําพระหรื อผูน้ าํ ทางศาสนามานัง อบรมสังสอน
4.ทํารายการทีมีเนื3 อหาในการให้ขอ้ มูลประเด็นอุตสาหกรรมความงามอย่างรอบด้าน เช่น การ
ทําศัลยกรรมทีทุกวันนี3คนทุกเพศมองเป็ นเรื องปกติ แต่หลายคนอาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูลว่าก่อนทําศัลยกรรม
ต้องเตรี ยมตัวอย่างไร ผลทีเกิดขึ3นจากการทําศัลยกรรมมีอะไรบ้าง และวิธีการรับมือกับผลกระทบทีอาจจะ
เกิดขึ3น รวมถึงการรับประทานฮอร์ โมน หรื ออาหารเสริ มมีขอ้ มูลใดทีประชาชนควรทราบบ้าง เป็ นต้น
5.ในแต่ละช่วงวัย มีความเปลียนด้านสุ ขภาพทีแตกต่างกัน ภาวะความเจ็บป่ วยและการดูแลสุ ขภาพก็
แตกต่างกันด้วย ดังนั3น จึงควรนําเสนอเนื3อหารายการทีมีการดูแลสุ ขภาพครอบคลุมและเหมาะสมกับคนในแต่ละ
ช่วงวัย
3. ประเด็นสื# อออนไลน์
1. สถานีควรจะมีคลิปวีดิโอในการสื อสารถึงการใช้สือออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง การ
สื อสารต่อเด็กและเยาวชน โดยการนําเสนอจะต้องเป็ นไปในรู ปแบบทีเข้าใจง่ายเพราะจะเป็ นแนวทางในการ
ควบคุมการใช้สือออนไลน์ดว้ ย
2. สถานีจะต้องโยงประเด็นทีคนในโลกออนไลน์สนใจให้เข้ากับรายการของสถานี โดยต้องจัดหานักการ
ตลาดทีเชียวชาญในการสื อสารประเด็นนี3 ซึ งถือเป็ นจุดอ่อนจุดหนึงของสถานี
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3. ในส่ วนของการทําผังรายการ เพือคนในโลกออนไลน์ อยูเ่ หนือระบบผังรายการหรื อเวลาการ
ออกอากาศ จะทํายังไงให้สถานีสือสารการมีอยูข่ องรายการต่างๆไปยังคนในโลกออนไลน์ เพราะการรับชมของ
คนในโลกออนไลน์ข3 ึนอยูก่ บั เนื3อหา (Content) ไม่ใช่เวลา เหมือนกับการนําเสนอใน youtube ทีอิงกับเนื3อหาเป็ น
หลัก ซึ งเป็ นกรณี ทีถึงมีดิจิตอลทีวหี รื อ webtv ก็ตอบโจทย์ของการอิงเนื3อหารายการไม่ได้ เพราะอิงอยูก่ บั ระบบ
เวลาออกอากาศ
สรุ ปสถานีจะต้องนําเสนอ Content ของรายการไปยังผูร้ ับสื อออนไลน์โดยตรง ไม่ใช่การใช้ผงั รายการ
และเปิ ดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที ภายใต้กรอบของการไม่ละเมิดกันเอง และมีคลิปสื อสารการ
ใช้สือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ดว้ ย
4. ประเด็นการส่ งเสริมสถานภาพสตรี
1. สื อสาธารณะควรมีนโยบายและมาตรการเพือส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่างเพศ และให้มีรายการ
พิเศษ ในวาระพิเศษทีเกียวข้องกับผูห้ ญิง เช่น ในวาระวันสตรี สากล
2. สื อต้องมีการนําเสนอทีคาํ นึงถึงสิ ทธิ ผหู ้ ญิง และผูช้ มต้องมีความเข้มแข็ง และคํานึ งถึงสิ ทธิ สถานภาพ
และบทบาทของผูห้ ญิงโดยไม่ถูกสื อชี3นาํ ซึ งอาจจะนําเสนอความคิดเห็นผ่านสภาผูช้ มผูฟ้ ัง
5. ประเด็นความเสมอภาคระหว่ างเพศ
1. ตระหนักร่ วมกันว่า การสร้างความเข้าใจเรื องเพศเป็ นสิ งทีมีความละเอียดอ่อนและมีความสําคัญอย่าง
ยิง เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงและความเข้าใจเรื องเพศอย่างแท้จริ ง ดังนั3นจึงต้องมีกระบวนการทํางานกับสื อ
เพือเปลียนแปลงความคิดความเชือให้สือสารมวลชนได้เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายทางเพศ
อย่างแท้จริ ง
2. ควรตั3งคณะทํางานรับผิดชอบการทํางานร่ วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างกลุ่มผูห้ ญิง กลุ่มหลากหลายทาง
เพศ และ Thai PBS คณะทํางานควรครอบคลุมกลุ่มผูห้ ญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศอย่างรอบด้าน ทุกมิติ
ทุกระดับ ไม่เน้นเพียงกลุ่มนักวิชาการ เพือร่ วมกันสร้างการเป็ นเจ้าของทีวสี าธารณะ โดยคณะทํางานมีบทบาท
หน้าทีให้ขอ้ เสนอแนะประเด็นเรื องความเสมอภาคระหว่างเพศ มีการประชุมผลักดันงานอย่างต่อเนื องและมีการ
ติดตามผลการทํางานอย่างสมําเสมอ
3.จัดทําคู่มือแนวทางในการสื อสารสาธารณะในประเด็นทีมีความละเอียดอ่อนทางเพศ และส่ งเสริ มความ
เสมอภาคระหว่างเพศ เพือให้ผผู ้ ลิตรายการและสื อมวลชนได้เข้าใจและผลิตรายการในประเด็นทีเกียว ข้องกับ
เรื องเพศได้อย่างชัดเจน และไม่เป็ นการผลิตซํ3าตีตราหรื อลดทอนคุณค่าความเป็ นมนุษย์ โดยคู่มือนี3ควรมี
รายละเอียดทีครอบคลุมทั3งประเด็นเนื3อหาทีควรสื อสารและคําศัพท์ต่างๆทีควรใช้ในการสื อสารสาธารณะ
4. เพือสร้างการมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของทีวสี าธารณะ ดังนั3นไทยพีบีเอสควรเปิ ดพื3นทีและเวลา
ตลอดจนร่ วมกับกลุ่มต่างๆ ผลักดันให้มีรายการทีวที ีผลิตรายการเพือสร้างความเข้าใจเรื องความแตกต่างและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น “รายการโลกของผูห้ ญิง” หรื อ “โลกของความหลากหลายทางเพศ”เพือให้
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อผูห้ ญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศ ทั3งเรื องกฎหมายทีเกียวข้อง ข้อมูลเรื องความ
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รุ นแรงต่อผูห้ ญิง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆทีให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเพือให้การศึกษากับสังคม โดยมุ่งเน้น
ทั3งสาระและความบันเทิง
5.กลุ่มผูห้ ญิงและกลุ่มหลากหลายทางเพศ ต้องประชุมปรึ กษาหารื อเรื องการบูรณาการแนวคิดเรื องความ
เสมอภาคระหว่างเพศให้เข้าไปอยูใ่ นการผลิตและการสร้างสรรค์รายการของไทยพีบีเอส ตลอดจนทบทวนผัง
รายการของไทยพีบีเอสให้มีการไตร่ ตรองกระบวนการผลิต เช่น ภาษา ทัศนคติ เนื3อหาทีสร้างความเข้าใจเรื อง
ความเสมอภาคระหว่างเพศให้มากขึ3น
6. ควรมีรายการทีนาํ เสนอเนื3 อหาเกียวกับเรื องเพศ และสิ ทธิ ทางเพศ ทั3งในกลุ่มเยาวชนและประชาชน
ทัว ไป เพือให้คนทุกกลุ่มเท่าทันในการป้ องกันตัวเองให้มีเพศสัมพันธ์ทีปลอดภัย รวมถึงลดสถานการณ์ในการ
ใช้ความรุ นแรงทั3งการกระทํา คําพูด และทัศนคติทีเกียวข้องกับเรื องเพศ เช่น การเพิมพื3นทีในการนําเสนอ
ประเด็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ การเคารพในสิ ทธิ เนื3อตัวร่ างกายของคนทุกกลุ่ม แต่การนําเสนอไม่ควร
ออกมาในรู ปแบบของการสนทนานัง คุยกัน หรื อนําหมอมานัง ให้ขอ้ มูล เพราะดูเป็ นทางการเกินไปไม่น่าสนใจ
6. กลุ่มเยาวชนอายุไม่ เกิน 25 ปี
1. ลดรายการของเด็กเล็กลง
2. เพิมรายการเด็กโต (วัยรุ่ น)
3. ควรเพิมรายการข่าวเพือเยาวชน โดยให้เยาวชนเป็ นผูด้ าํ เนินรายการ และเนื3อหาควรเกียวข้องกับ
เยาวชนเป็ นหลัก
4. ควรมีการนําเสนอข่าวแบบการเล่าข่าว แต่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ความรอบด้าน และผลกระทบ
5. เวลาทีเยาวชนส่ วนใหญ่ชมทีวคี ือเวลา 4-6 ทุ่ม รายการสําหรับเยาวชนควรอยูใ่ นช่วงเวลานี3
6. ควรมีรายการทีให้เยาวชนทัว ไปได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนมุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั3งในกลุ่ม
เยาวชนด้วยกันเอง หรื อระหว่างกลุ่มเด็ก เยาวชนและผูใ้ หญ่ (เวทีสามวัย)
7. ควรมีรายการประกวดความสามารถของเยาวชนเชิงสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มความสามารถ คุณธรรมและ
สติปัญญาทีเยาวชนส่ วนใหญ่เข้าถึงได้ มีค่าใช้จ่ายน้อยและเน้นการทํางานเป็ นทีม (ไม่ใช่คนเดียว)
8. ควรมีรายการทีส่งเสริ มการศึกษาโดยตรง เช่นให้ครู เก่งๆ จัดติว (ออกแบบให้หน้าสนใจ) ผ่านหน้าจอ
สัปดาห์ละ 2 ชัว โมงเวลา 10.00 – 12.00 น.
9. ควรสร้างละครทีสะท้อนชี วติ วัยรุ่ น เพือแก้ปัญหาพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ การสร้างทักษะชีวติ และ
การสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก
10. ไทยพีบีเอสควรเพิมเนื3 อหาบันเทิงให้มากขึ3น และควรหาดาราหรื อนักร้องวัยรุ่ นมาจัดรายการด้วย
11. ไทยพีบีเอสควรร่ วมมือกับกระทรวงศึกษาธิ การ ในการผลิตรายการแนวใหม่เพือส่ งเสริ มและ
แก้ปัญหาความตกตําของของการศึกษาไทย
12. ไทยพีบีเอสควรเพิมสื อทุกประเภท โดยเฉพาะวิทยุควรมีสถานีทุกจังหวัด อาจใช้รูปแบบการร่ วมมือ
กับวิทยุชุมชนคุณภาพ หรื อของไทยพีบีเอสเอง
13. ควรจัดกิจกรรมสัญจรไปทุกจังหวัด โดยอาจร่ วมกับงาน Event ในจังหวัด และให้มีกิจกรรมร่ วมของ
กลุ่มเยาวชนและเครื อข่ายในแต่ละจังหวัดด้วย
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14. ไทยพีบีเอส ควรนําเสนอเรื องราวทีเกียวกับกระบวนการคอรัปชัน ในประเทศไทย เบื3องหลังความ
เป็ นไป ปั จจัย ความสู ญเสี ย ผลกระทบทีเกิดขึ3นตั3งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
15.พิจารณาหลีกเลียงข่าวทีล่อแหลมต่อความคิดเห็นทีแตกต่าง เพราะอาจทําให้เกิดความแตกแยก เช่น
เรื องเด็กติดเกม ลองสะท้อนเสี ยงจากเด็กทุกฝ้ าย ไม่วา่ มุมมองของเด็ก มุมมองของผูใ้ หญ่เพือสามารถเข้าใจทุกๆ
ฝ่ าย
16. ส่ งเสริ มรายการทีเกียวกับอาเซี ยน เน้นรายการส่ งเสริ มด้านภาษา อังกฤษ มาลายู (ภาษาทีหลากหลาย)
มีรายการเรื องการศึกษาในอาเซี ยน อยากเห็นการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศในอาเซี ยน ในรู ปแบบการเรี ยน
การสอน เพือเปรี ยบเทียบกัน
17. มีรายการเกียวกับไอที เพือส่ งเสริ มการใช่ประโยชน์ทีถูกต้องและรู ้เท่าทัน
7. กลุ่มเด็กอายุตํ#ากว่ า 15 ปี
1. อยากให้มีรายการประวัติศาสตร์ (บุคคลสําคัญ/ประเทศ)
2. อยากให้มีรายการแนะนําสถานทีท่องเทียวในประเทศไทย เพราะจะได้รู้จกั ทีท่องเทียวและนําเทียวโดย
ยุวมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน
3. อยากให้มีรายการสอนการผลิตสื อ
4. อยากให้มีรายการแนะนําการ์ ตูนทีมีชือเสี ยง (บอกประวัติ/คุณสมบัติ เช่นโดราเอมอน)
5. รายการการ์ ตูนควรมีเนื3อหาทีเหมาะสมกับเด็ก
6. อยากให้มีรายการข่าวเด็ก นําเสนอกิจกรรมของเด็ก สะท้อนความคิดของเยาวชน
7. รายการกีฬาควรเจาะลึกมากกว่านี3 และเพิมกีฬาพื3นบ้านสําหรับเด็ก
8. อยากให้มีละคร ภาพยนตร์ เกมส์โชว์ทีมีสาระสําหรับเด็ก
9. อยากให้มีรายการอาเซี ยนสําหรับเด็ก เพราะจะเป็ นการเพิมความรู ้ จะทําให้เข้าในอาเซี ยนมากขึ3น
10. อยากให้มีรายการเกียวกับเรื องท่องโลกอวกาศ ทีมีเนื3 อหาเกียวกับดวงดาวต่าง ๆ ดวงจันทร์ ระบบ
สุ ริยะจักรวาล
11. อยากให้มีรายการเกียวกับการเรี ยนการสอน จะได้มีความรู ้เรื องการเรี ยน แลเทคนิคการเรี ยนมากขึ3น
12. อยากให้ยา้ ยรายการสารคดีมาอยูช่ ่วงวันเสาร์ -อาทิตย์มากขึ3น
13. อยากให้รายการเกียวกับเด็กสัญจรไปตามภูมิภาค เพือจะทําให้เด็ก ๆ มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมกับทาง
รายการ หรื อไปจัดตามโรงเรี ยนในต่างจังหวัด เช่นรายการสอนศิลป์ รายการคิดวิทย์ เป็ นต้น
14. อยากให้มีรายการเกียวกับการดําเนิ นชีวติ ของเด็กในชนบท
15. อยากให้มีรายการเกียวกับโทษของยาเสพติด
16. อยากให้มีรายการทีนาํ เสนอแนวทางป้ องกันเรื องความรุ นแรง การทะเลาะวิวาท
17. อยากให้มีรายการเกียวกับเรื องเพศสัมพันธ์/การป้ องกันของวัยรุ่ น (อายุ 13-15 ปี )
18. อยากให้มีรายการดี ๆ เพิมขึ3น ไม่นาํ เสนอสิ งทีไม่ดี และมีขอ้ มูลทีถูกต้อง
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หลังจอ
1. อยากมีส่วนร่ วมในการคิดรู ปแบบรายการ
2. อยากผลิตรายการเอง
3. อยากเป็ นนักข่าวพลเมือง
4. ต้องรับผิดชอบต่อสื อทีผลิตออกมาทีมีผลต่อผูช้ ม
8.ประเด็นทีภ# ูมิภาคให้ ความสํ าคัญและต้ องการให้ นําเสนอผ่ านรายการของไทยพีบีเอส
จากการประมวลจากรายงานการรับฟัง พบประเด็นทีผชู ้ มผูฟ้ ังให้ความสําคัญ และต้องการให้ไทยพีบี
เอสผลิตรายการ จัดกิจกรรมการสื อสารให้รับรู ้ถึงข้อมูล ความเป็ นมา การดําเนินงาน รับรู ้ถึงปั ญหา สร้าง
การรู ้เท่าทัน ตระหนักถึงผลกระทบ และผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงในทิศทางทีส่งผลดีต่อประชาชน
สังคม และประเทศชาติ ร่ วมกัน ในประเด็นต่างๆ ดังนี3
1.การจัดการทรัพยากรและทีดินทํากิน ทั3งในส่ วนของดิน นํ3า ป่ า ทะเลสาบ แร่ (ทองคํา โปแตส
ยิปซัม ) และการจัดการทีดินของรัฐ ทั3งในด้านความเป็ นธรรมในการจัดการถือครองทีดิน เขตทับซ้อนบนทีดิน
การแก้ปัญหาทีดินทํากิน และประเด็นอืนๆทีเกียวข้อง
2. การจัดการพลังงาน และการขุดเจาะนํ3ามัน โดยเฉพาะการขุดเจาะในพื3นทีเสี ยงต่อการท่องเทียว
และแหล่งอาหาร
3.ผลกระทบจากประชาคมอาเซี ยน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสังคม วิถีชีวติ และการสร้างทัศนคติที
ส่ งผลต่อการให้คุณค่าอาชีพ และวัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง
4. การทุจริ ต คอรัปชัน เป็ นประเด็นต่อเนื องทีควรดําเนินการให้เกิดผล ทั3งในด้านการสร้างความ
เข้าใจเกียวกับรู ปแบบ วิธีการทุจริ ต การสร้างทัศนติทีถูกต้องเพือการต่อต้านการทุจริ ต การติดตาม เฝ้ าระวัง
ตรวจสอบ และจัดการให้เกิดการเปลียนแปลงทั3งในระดับท้องถิน และระดับชาติ
5.ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื3นฐาน 2.2 ล้านบาท
โครงการจัดการนํ3า 3.5 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเรื อนํ3าลึกปากบารา เป็ นต้น
6.ผลกระทบจากแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาระบบการขนส่ งเชือมโยงใน
ภูมิภาค แผนพัฒนาพลังงาน เป็ นต้น
7.การจัดการสิ งแวดล้อมและภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะปั ญหาหมอกควัน นํ3าเสี ย ขยะ และมลพิษทีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ประชาชนทั3งในระดับชาติ และระดับชุมชน
8.การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรบุคคล
9.ปั ญหาสังคมและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ทั3งในด้านความรุ นแรง
อบายมุข ยาเสพติด และการคุกคามจากวัฒนธรรมต่างชาติ
10.การเมืองภาคพลเมือง ทั3งในด้านการรู ้และการเข้าถึงสิ ทธิ ข3 นั พื3นฐานของตนเอง การตระหนักถึง
หน้าทีของพลเมือง การใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รวมทั3งการมีส่วนร่ วมในการจัดการเพือการมีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีบนหลักของการจัดการตนเอง
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11.ปั ญหาแรงงานข้ามชาติและผูอ้ พยพ (โรฮิงญา)
12.การจัดการพื3นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้
9. สรุ ปข้ อเสนอจากการรับฟั ง
สถานีสือสาธารณะ Thai PBS เป็ นสถานีทีโดดเด่นในการนําเสนอเรื องราวรอบด้าน ครอบคลุมหลาย
ประเด็นปั ญหาของสังคม
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
แต่สถานียงั มี
ข้อบกพร่ องในด้านผังรายการ
สถานีควรมีการวิเคราะห์ผงั รายการว่ารายการทีมีอยูค่ รอบคลุมสิ ทธิ ทุกด้าน
หรื อไม่ ครอบคลุมประเด็นปั ญหาสังคมในเชิงลึก หรื อปั ญหาด้านมืดของสังคมหรื อไม่ นอกจากนี3สถานี
อาจต้องวิเคราะห์วา่ รายการและเวลาทีออกอากาศเหมาะสมกับผูร้ ับสารแต่ละประเภทแต่ละช่วงอายุหรื อไม่ อีก
ทั3งหากจะนําเสนอรายการทีเกียวกับสิ ทธิ ควรจะมีรูปแบบทีน่าสนใจไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง หากสถานีจะเข้าถึง
กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผูใ้ ช้สือออนไลน์ซ ึ งถือเนื3 อหาเป็ นหลักในการรับชมและรับฟัง ซึ งการปรับแนวทางการ
นําเสนอดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการเพิมฐานผูช้ มในกลุ่มผูช้ มทางโทรทัศน์แล้ว ยังเข้าถึงผูร้ ับชมผ่านทาง
ระบบอินเตอร์ เน็ตอีกด้วย
ในส่ วนของการโฆษณา สถานีควรพิจารณานิยามของการโฆษณาว่าสถานีจะยึดถือรู ปแบบเดิมในการห้าม
การโฆษณาหรื อพิจารณาแนวทางใหม่ เพราะการตีความแบบเดิม ซึ งเป็ นการยึดถืออุดมการณ์ความเป็ นอิสระ
ของสถานี แต่ก็อาจจะเสี ยงทีจะทําให้รายการทีผลิ ตมาไม่ครอบคลุ มและทําให้ตอ้ งสู ญเสี ยผูช้ มไปเป็ นจํานวน
หนึง
นอกจากนี3 สถานี ควรสร้ างความเป็ นเจ้าของร่ วมของประชาชนให้มากขึ3น โดยการจัดตั3งสภาเยาวชนเพือ
เป็ นกระบอกเสี ยงของเยาวชน การเข้าไปช่ วยเหลื อประชาชนให้มากขึ3น การรับฟั งเสี ยงชองเยาวชนผ่านกลุ่ ม
ผูช้ มระดับจังหวัด และการให้ผบู ้ ริ หารได้รับฟังเสี ยงของประชาชนโดยตรง
ในด้านสื อออนไลน์ สถานี ควรจะมีสือสร้างสรรค์หรื อคลิปในการนําเสนอประเด็นต่างๆอย่างสร้างสรรค์
ไม่วา่ จะเป็ นเรื องอาเซี ยน เรื องสิ ทธิ มนุ ษยชน เรื องการใช้สือออนไลน์ ซึ งจะเป็ นการสร้างมาตรฐานของการใช้
สื อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย
สถานีควรจะปรับปรุ งแนวทางในการนําเสนอสื อออนไลน์ โดยการปรับปรุ งหน้าเวปไซต์ ระบบสื อสังคม
ออนไลน์ เพือให้การเข้าถึ งระบบทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นไปโดยง่าย ทําให้ผูผ้ ลิ ตและสถานี ได้รับข้อคิดเห็ นจาก
ผูช้ มไปพร้อมกัน ซึ งจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาควบคู่ไปทั3งการส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนในสังคมและการเข้าถึง
ผูใ้ ช้สือออนไลน์ เพือให้สือออนไลน์เป็ นพลังในการขับเคลือนสิ ทธิ มนุ ษยชนในสังคมต่อ(เรี ยบเรี ยงเพิมเติมจาก
รายงานกลุ่มสิ ทธิ มนุษยชนและสื อออนไลน์)
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