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คานา
ไทยพีบีเอสเป็ นสื่อสาธารณะเพียงช่องเดียวของไทย
และเพื่อประโยชน์สาธารณะการ
ดาเนินงานขององค์การฯ จึงกาหนดให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ทังจากชุ
้
มชน ภูมิภาค และ
กลุม่ ประเด็นต่าง ๆ และจากการที่สื่อสาธารณะเป็ นสิ่งใหม่ในสังคมไทย จึงมีผลต่อความรู้ ความ
เข้ าใจ และการใช้ ประโยชน์ของสื่อช่องนี ้ในการตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ชมผู้ฟังรายการ ทังใน
้
ระดับพื ้นที่และกลุม่ ประเด็น ซึง่ จากการวิเคราะห์ผลการรับฟั งจากรายงานจากทัง้ 9 ภูมิภาค พบว่า
ผู้ชมผู้ฟังบางส่วนยังขาดความเข้ าใจในเรื่ องของสื่อสาธารณะ และการรู้สึกร่วมเป็ นเจ้ าของ แต่เสียง
สะท้ อนทังหมดล้
้
วนเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานของไทยพีบีเอส และองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรมทังสิ
้ ้น คุณค่า
ของรายงานสรุปผลการรับฟั งฉบับนี ้จึงขึ ้นกับมุมมอง และความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้ เป็ น
สาคัญ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

สารบัญ
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สรุ ปผลการรั บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอสของเพื่อน
สาธารณะในภูมิภาค ประจาปี 2554
ก. ความเป็ นมา
การจัดตังองค์
้ การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท) ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เป็ นการเปลี่ ยนแปลง
ครัง้ สาคัญในวงการการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย เนื่องจากเป็ นการก่อเกิดสถาบันสื่อสาธารณะ
แห่งแรกของประเทศ ที่มีเป้าหมายของการสื่อสารเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนและสังคม ซึง่
องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่กาเนิดขึ ้น
ได้ ดาเนินงานสนอง
เจตนารมณ์ดงั กล่าว โดยพยายามการสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในการกาหนดทิศทางการบริหารและผลิตรายการ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การเป็ นสื่อสาธารณะของประชาชนอย่างแท้ จริง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็ นกลไกหลักในการสร้ างการมีสว่ นร่วมจากประชาชนทัว่ ประเทศ
จัดตังขึ
้ ้นตามความใน ม.45 ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
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 อข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
ให้ 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
และส่งมอบให้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ค. กระบวนการรั บฟั ง
การรับฟั งความคิดเห็นจากเพื่อนสื่อสาธารณะในภูมิภาค ดาเนินการโดยสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการของแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีการดาเนินการในระดับจังหวัด และรับฟั งจากกลุม่ ผู้ฟังเข้ มข้ นในระดับ

1

ภูมิภาค ๆ ละ 40 คน กระบวนการรับฟั 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
เพื่อพัฒนาข้ 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 อเสนอเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอส

ง. ผลการรั บฟั ง
สรุปผลการรับฟั งจากผู้ชมผู้ฟังรายการ เป็ นการประมวลจากรายงานการรับฟั งจากภูมิภาค
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ รวม 9 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ และปริ มณฑล ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคใต้ ตอนบน ภาคใต้ ตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลางตะวันออก และภาค
กลางตะวันตก ซึง่ การรับฟั งความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นต่างๆ ใน 9 ด้ าน คือ
1. การนาเสนอของไทยพีบีเอส (ทังในโทรทั
้
ศน์ วิทยุ และสื่อ Online)
2. คุณค่าและประโยชน์ของสื่อ
3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
4.การมีสว่ นร่วมของผู้ชมผู้ฟังรายการ
5. การยกระดับคุณภาพผู้ชมผู้ฟัง
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6. ความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อ
7. การบรรลุวตั ถุประสงค์ และวิสยั ทัศน์ของไทยพีบีเอส
8. บทบาทของไทยพีบีเอสต่อการหนุนเสริมการพัฒนาพื ้นที่ ภูมิภาค และกลุม่ ประเด็น
9. ข้ อเสนอต่อสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
จากการประมวลผลการรับฟั ง สามารถสะท้ อนความชื่นชอบ ปั ญหา และข้ อเสนอแนะในด้ าน
ต่างๆ ดังนี ้
1. ความชื่นชม
1.1 การนาเสนอของไทยพีบีเอส (ทัง้ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อ Online)
1) รายการส่วนใหญ่เป็ นรายการที่ดี มีสาระ ให้ ข้อมูลความรู้กบั ผู้ชม
2) ไม่มีโฆษณา เนื ้อหามีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ น่าสนใจ และมีความหลากหลายของ
รายการ
3) ข้ อมูลครอบคลุมทุกมุม ทุกด้ านนาเสนอเรื่ องราวต่อเนื่อง จนนาไปสู่การแก้ ปัญหา
4) ผู้ชมผู้ฟังส่วนใหญ่เข้ าถึงสื่อทางโทรทัศน์ มากกว่าช่องอื่น ๆ ของสื่อสาธารณะ
5) รูปแบบการนาเสนอที่หลากหลายแปลกใหม่ของรายการ ในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถดึงดูด
ในการรับชมรายการจากผู้ชมผู้ฟัง
6) ทันต่อเหตุการณ์มีการส่งทีมข่าวลงพื ้นที่เกิดเหตุการณ์ตา่ ง ๆ มีรายงานสดจากพื ้นที่ตา่ ง ๆ
7) มีการนาเสนอตังแต่
้ ต้นเรื่ องหรื อต้ นตอของปั ญหาจนนาไปสูก่ ารหาหนทางแก้ ไขบนพื ้นฐาน
การมีสว่ นร่วม
8) มีการปรับปรุงผังรายการตามที่มีการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟัง
1.2 คุณค่ าและประโยชน์ ของสื่อ
1) ผู้ชมผู้ฟังได้ รับความรู้ ที่หลากหลาย จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต เป็ นแบบอย่าง และจุด
ประกายความคิด ปรับใช้ กบั ชีวิตประจาวันได้ และการนาไปใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น
2) มีความพึงพอใจกับรายการที่ให้ ความรู้ผา่ นการลงพื ้นที่ ชุมชน หรื อทดลองทา
3) การพัฒนาสติปัญญา และการเรี ยนรู้ของผู้ชมผู้ฟังรายการมีความสอดแทรกอยูเ่ กือบทุก
รายการ
4) มีการนาเสนอข้ อคิด จริยธรรม ปรัชญา ความเชื่อต่าง ๆ ที่สาคัญในการดาเนินชีวิต
5) สร้ างความเข้ าใจ การนาเสนอเรื่ องราวของกลุม่ คนที่หลากหลายในสังคมไทยที่มีความ
แตกต่างทังเชื
้ ้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็ นจุดเด่นที่ชว่ ยเปิ ดพื ้นที่ สร้ างการยอมรับความแตกต่างของ
ผู้คนที่หลากหลายในสังคมได้
6) เป็ นสื่อกลางของสังคม ที่ประชาชนสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์แก้ ปัญหาทุกข์ร้อนได้
เช่น สถานีประชาชน
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7) สถานศึกษาใช้ รายการในการเรี ยนรู้ และพัฒนาการของเยาวชน ใช้ ประกอบในการเรี ยน
การสอน ผู้ชมหลายคนบอกว่าหลายรายการมีประโยชน์มากเป็ นการศึกษานอกห้ องเรี ยน และ
การศึกษาตลอดชีวิต
1.3 ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ ในการดาเนินชีวิต
1) การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในสังคม สามารถรับรู้ได้ ผา่ นรายการข่าวซึง่ ได้
นาเสนอรายละเอียดของประเด็นที่เป็ นกระแสทางสังคม
2) วิทยากร ผู้ร้ ูที่มาร่วมในรายการน่าสนใจ สามารถแสดงความคิดเห็น ให้ ข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
หรื อรายการตอบโจทย์ทาให้ มีการติดตามรายการอย่างต่อเนื่อง
3) การพัฒนาประชาธิปไตยและสิทธิชมุ ชนขันพื
้ ้นฐานเป็ นเรื่ องโดดเด่นที่สามารถนาเสนอได้
ค่อนข้ างหลากหลาย
4) สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้สาระจากสื่อ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่น เป็ นแบบอย่าง จุด
ประกายความคิด และการนาไปเพื่อใช้ พฒ
ั นาชุมชนท้ องถิ่น
5) มีรายการเฉพาะกลุม่ ที่เหมาะสม เช่น กลุม่ ผู้สงู อายุ เมื่อได้ ดแู ล้ วรู้สกึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่ามาก
ขึ ้น นามาปรับใช้ กบั ชีวิต ประจาวันได้
6) มีรายการต้ นแบบเฉพาะทาง เช่น ต้ นแบบของปราชญ์ชมุ ชน นักพัฒนา คนสู้ชีวิต เป็ นต้ น
1.4 การมีส่วนร่ วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1) ให้ ผ้ ชู มผู้ฟังมีสว่ นร่วมในการกาหนดรู ปแบบรายการหรื อผังรายการ ซึง่ แตกต่างจากช่องอื่น
2) สร้ างความเชื่อมัน่ กับการทางานของสื่อสาธารณะว่าเป็ นของประชาชนอย่างแท้ จริ ง
3) การจัดสรรเวลาในรายการให้ ชาวบ้ านร่วมในรายการ
4) มีการเปิ ดพื ้นที่แก่กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสและกลุม่ เฉพาะต่าง ๆ ได้ มีสว่ นร่วมทังในรู
้ ปแบบสภา
ผู้ชมผู้ฟัง การรับฟั งความเห็น เปิ ดโอกาสในการนาเสนอ สื่อสารเรื่ องราวของผู้ด้อยโอกาสต่อสังคม
1.5 การยกระดับคุณภาพผู้ชมผู้ฟัง
1) มีรายการที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ให้ กบั ประชาชน
2) คนดูเจาะลึกมากขึ ้น บอกชื่อรายการได้ ชดั เจนมากขึ ้น
1.6 ความเคร่ งครัดในการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อ
1) การนาเสนอมีความกล้ าหาญ กล้ าตีแผ่ความจริง ความถูกต้ องเที่ยงธรรมในการนาเสนอ
ของไทยพีบีเอส มีความน่าเชื่อถือค่อนข้ างมาก
2) เนื ้อหารายการที่นาเสนอนันครอบคลุ
้
มทุกประเด็น
3) รายการให้ ความสาคัญกับการสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับกลุม่ ด้ อยโอกาส คนจน ผู้สงู อายุ ผู้
พิการอย่างหลากหลายต่อเนื่อง
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1.7 การบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ของไทยพีบีเอส
1) สร้ างมาตรฐานของสื่อประชาชนให้ มีความเข้ มแข็งในการนาเสนอ เป็ นความหวังในการ
ช่วยเสริมสร้ างการเรี ยนรู้ของสังคมไทยในอนาคต
2) ส่งเสริมการรับรู้ และการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการสร้ างสังคม
ประชาธิปไตยที่เป็ นธรรม ได้ สร้ างการรับรู้ประเด็นที่เกิดขึ ้นในชุมชน สังคมที่หลากหลาย
3) การนาเสนอในรายการต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ มีรายการที่ให้ ข้อมูลความรู้กบั
ประชาชนค่อนข้ างชัดเจน
4) มีความกล้ าหาญในการรายงานข่าวสาร และเสนอประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น
คุยกับแพะ เวทีสาธารณะ เป็ นต้ น
5) เป็ นเครื่ องมือแห่งการเรี ยนรู้ เสริมสร้ างสติปัญญา สามารถสร้ างแรงบันดาลใจ จินตนาการ
และการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ เกิดสุขภาวะได้ ระดับหนึง่ เช่น พินิจนคร ดนตรี กวีศลิ ป์ เป็ นต้ น
6) มีการส่งเสริมเอกลักษณ์ ความหลากหลาย และเปิ ดพื ้นที่แก่กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส และกลุม่
เฉพาะต่างๆ อย่างเหมาะสม เสริมสร้ างความสมานฉันท์ในสังคม เช่น ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
7) การสร้ างความเข้ าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน และประชาคมโลก เช่น ทันโลก
กับชัยรัตน์ ถมยา ประชาคมอาเซียน เป็ นต้ น
8) เคารพสิทธิ์สว่ นบุคคลและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ในการนาเสนอของสื่อ มีการเขียนไว้ เป็ น
ข้ อบังคับด้ านจริยธรรมของคนทางานสื่อ
9) มีความเป็ นอิสระในการทางาน และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (จรรยาบรรณ) ได้ ดี
10) ทางสถานีให้ ความสาคัญกับการนาเสนอความรุนแรงโหดร้ าย เพราะไม่มีรายการ
ถ่ายทอดการแข่งขันชกมวย เป็ นข้ อดีของการทารายการ และรักษามาตรฐานของรายการที่ไม่เสนอ
ความรุนแรงและสิ่งยัว่ ยุทางเพศ
11) ใช้ ภาษา ถ้ อยคาด้ วยความระมัดระวังใช้ ภาษาอย่างถูกต้ อง เหมาะสม บุคลิกของนักข่าว
ดี ภาพลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวค่อนข้ างดี เข้ าใจง่าย กระชับ เนื ้อหาเข้ าใจง่าย
1.8 บทบาทของไทยพีบีเอสต่ อการหนุนเสริมการพัฒนาพืน้ ที่ ภูมิภาค และกลุ่มประเด็น
1) การรายงาน การนาเสนอข้ อมูลจากพื ้นที่หรื อประเด็น มีการเจาะลึก น่าสนใจ ให้
ความสาคัญกับข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริง มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการที่นา่ เชื่อถือ
2) มีความชัดเจนในการยกระดับของปั ญหาในพื ้นที่เพื่อเปิ ดโอกาสในการนาเสนอเรื่ องราวสู่
สาธารณะ
3) การเปิ ดโอกาสให้ พื ้นที่/ประเด็นใช้ เวลาในการสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะนักข่าวพลเมือง แต่
มีข้อจากัดในด้ านทรัพยากรและศักยภาพ
4) มีความชัดเจนในการยกระดับปั ญหาของพื ้นที่/ประเด็นสูก่ ารนาเสนอผ่านสื่อสาธารณะ
5

5) มีนกั ข่าวพลเมืองที่ทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาชนในพื ้นที่
6) มีการเปิ ดพื ้นที่การนาเสนอข่าวสารจากชุมชนมากขึ ้น
7) มีการสร้ างนวัตกรรมในการนาเสนอข่าวหรื อรายการที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องราวในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
1.9 ความชื่นชอบต่ อสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
1) เป็ นองค์กรปลอดการเมือง
2) เป็ นสภาที่สร้ างสรรค์ทกุ ฝ่ ายมีสว่ นร่วมทุกระดับ
3) มีแผนการทางานอย่างต่อเนื่อง และเครื อข่ายรับรู้ พร้ อมมีสว่ นร่วมในการติดตาม
ประเมินผล
4) เข้ าถึงชุมชนทุกชุมชน ทุกเครื อข่าย เพื่อนาข้ อเสนอและแนวทางไปดาเนินการในการพัฒนา
คุณภาพและคุณธรรม
2. ปั ญหาการดาเนินงาน
2.1 การนาเสนอของไทยพีบีเอส (ทัง้ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อ Online)
1) มีเนื ้อหาค่อนข้ างเครี ยด ไม่ผอ่ นคลายบางรายการใช้ ภาษาวิชาการมากเกินไป จึงส่งผลให้
ผู้ชมรายการส่วนใหญ่เป็ นผู้ใหญ่ กลุม่ ชนชันกลางในเมื
้
อง นักวิชาการ เข้ าไม่ถึงกลุม่ ชาวบ้ านทัว่ ไปหรื อ
กลุม่ เยาวชน
2) ปั ญหาในการรับสัญญาณของสถานีในบางพื ้นที่ โดยเฉพาะพื ้นที่ชนบทห่างไกล บางพื ้นที่
ต้ องใช้ จานรับดาวเทียมจึงสามารถรับสัญญาณได้ จึงสร้ างความยุง่ ยากใจให้ กบั ประชาชนที่ต้องการ
รับชมรายการที่ต้องมีคา่ ใช้ จ่ายในการติดจานรับสัญญาณเพิ่มขึ ้น
3) การทางานที่ผา่ นมายังขาดการประชาสัมพันธ์ของช่องไทยพีบีเอส ไม่มีผงั รายการที่ชดั เจน
ให้ ผ้ ชู มรับทราบ อีกทังมี
้ การปรับผังรายการอยู่ตลอดเวลาทาให้ ไม่สามารถติดตามรายการที่ชอบได้
4) ชื่อช่องทีวีเรี ยกยาก ประชาชนทัว่ ไปเรี ยกชื่อไม่ได้ เพราะเป็ นภาษาอังกฤษ
5) ข่าวยังไม่เจาะลึก อยากได้ ขา่ วที่ทนั ต่อเหตุการณ์ น่าเชื่อถือไม่บิดเบือน เป็ นกลาง คนที่
เกี่ยวข้ องมาร่วมให้ ข้อมูล
6) ยังมีข้อผิดพลาดด้ านข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อสถานที่ในการนาเสนอข่าว
7) รายการยังขาดในส่วนของการสอดแทรกเรื่ องคุณธรรมและจริยธรรมที่มากพอ
8) เวลาในการออกอากาศไม่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตประจาวันของกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ
9) รายการเกี่ยวกับครอบครัวยังมีน้อย และเวลาที่จดั ในผังรายการยังไม่เหมาะสม
10) รายการเด็กมีในส่วนของเด็กเล็ก แต่ไม่ครอบคลุมกลุ่มเด็กโต วัยรุ่น และเยาวชน
11) การจัดสรรเวลาในรายการที่ให้ ชาวบ้ านร่วมในรายการ สัดส่วนในการนาเสนอปั ญหาของ
ชาวบ้ านน้ อย หรื อสัดส่วนการนาเสนอเรื่ องราวจากชุมชนยังน้ อย
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2.2 คุณค่ าและประโยชน์ ของสื่อ
1.ความรู้ พัฒนาการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้ชมผู้ฟังยังไม่ดงึ ดูดให้ ชมรายการ
2. รายการที่นาเสนอการดารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละเผ่าพันธุ์มีน้อย และยังออกอากาศ
ในช่วงดึก
3. รายการช่วงเวลาหลังข่าวไม่นา่ สนใจ ไม่ดงึ ดูดใจผู้ชมเท่าช่องอื่น ทาให้ ไม่สามารถส่งข้ อมูล
ข่าวสารไปถึงผู้ชมผู้ฟังรายการส่วนใหญ่ได้
4. การนาเสนอบางรายการไม่ยอมนาเสนอทางออกของปั ญหา หรื อทางเลือกในการแก้ ไข
ปั ญหาที่ชดั เจน
5. การทาข่าวยังขาดความต่อเนื่องอยากให้ เกาะติดประเด็นเพราะช่วยสร้ างผลสะเทือนและ
สร้ างความเปลี่ยนแปลงได้
2.3 ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ ในการดาเนินชีวิต
ไม่ปรากฏปั ญหาที่ชดั เจน
2.4 การมีส่วนร่ วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1. การเปิ ดพื ้นที่เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส ในการร่วมผลิตรายการ หรื อ
นาเสนอในรายการยังเห็นไม่ชดั เจนนัก
2. การเปิ ดช่องทางและโอกาสที่สะดวกในการร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน มีการ
ติดต่อสื่อสารกับนักข่าวหรื อแสดงความคิดเห็นของประชาชนค่อนข้ างลาบาก คนจานวนน้ อยที่ร้ ู
ช่องทางการติดต่อ
3. การตอบสนองกลับไปยังผู้ที่ตดิ ต่อเข้ ามายังสถานียงั มีปัญหา เช่นโทรศัพท์เข้ ามาไม่มีผ้ รู ับ
สาย เป็ นต้ น
4. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ร้ ูวา่ มีชอ่ งทางการมีสว่ นร่วม และการเปิ ดโอกาสให้ เข้ ามีสว่ นร่วมทัง้
ผ่านอินเตอร์ เน็ต หรื อการร้ องเรี ยนผ่านโทรศัพท์หรื อช่องทางอื่น
2.5 การยกระดับคุณภาพผู้ชม ผู้ฟัง
1. เนื ้อหารูปแบบรายการไม่นา่ สนใจ มีการพูดคุยที่ให้ แต่ข้อมูลเนื ้อหาสาระ ความรู้ ซึ่งเป็ นการ
นาเสนอความรู้เหมือนการสอนหนังสือ ทาให้ ผ้ ชู มเปลี่ยนช่อง รายการไม่ดงึ ดูด ทาให้ ไม่สามารถสร้ าง
ความเข้ าใจในประเด็นสื่อสาธารณะ ทาให้ เป้าหมายเรื่ องการประเมินคุณภาพสื่อยังไปไม่ถึงในการ
ทางาน
2. การประชาสัมพันธ์ของไทยพีบีเอสยังไม่สามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้ชมผู้ฟังให้ สามารถติดตามการ
ทางานได้ อย่างต่อเนื่อง การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสื่อสาธารณะยังไม่ชดั เจนมากนัก
3. ความรู้และความเข้ าใจต่อเรื่ อง “ทีวีสาธารณะ” ของไทยพีบีเอส โดยภาพรวมแล้ วมีน้อย ยัง
จากัดอยูเ่ ฉพาะสมาชิกเครื อข่ายไทยพีบีเอส ขาดความรู้เท่าทันสื่อ
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4. ขาดกระบวนการแนะนาความรู้ ให้ ร้ ูเท่าทันสื่อ ทักษะการประเมินคุณภาพสื่อ ของสังคมที่
ชัดเจนต่อเนื่อง
5. กลุม่ เป้าหมายหลักที่ดไู ทยพีบีเอส เป็ นกลุม่ ที่สนใจปั ญหาบ้ านเมือง สนใจปกป้องสิทธิ
ชุมชนหรื อกลุม่ คนที่ยงั ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
6. ผู้ชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยงั มองว่าไทยพีบีเอสยังไม่ชดั เจนในเรื่ องความเป็ นเจ้ าของ
สถานี ยังคิดว่าเป็ นสถานีของรัฐเหมือนกรมประชาสัมพันธ์
7. ส่งเสริมให้ เกิดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของผู้คนในสังคม แต่ยงั อยู่ระดับไม่เกิน 30% ที่ชม
และเข้ าถึงสื่อสาธารณะ
2.6 ความเคร่ งครัดในการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อ
1.มีการสอดแทรกความคิดเห็นของพิธีกรในรายการเข้ าไปด้ วยในระหว่างดาเนินรายการซึง่ ไม่
เหมาะสม
2. ไม่กล้ านาเสนออย่างตรงไปตรงมา จนทาให้ มีการเซ็นเซอร์ ตวั เองของสื่อ โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เป็ นความขัดแย้ งระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ หรื อกลุม่ คนอิทธิพลขนาดใหญ่
2.7 การบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ของไทยพีบีเอส
1. ยังขาดการสร้ างความนิยมในการชมรายการของทางสถานี ผู้ชมผู้ฟังรายการส่วนใหญ่เป็ น
คนเมือง คนชันกลางหรื
้
อนักวิชาการที่มีความรู้แต่ไม่ติดตลาดของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
เนื่องจากรายการส่วนใหญ่มีสาระ ความรู้เครี ยด และการไม่มีโฆษณาคัน่ รายการ
2. มีความกล้ าหาญในการรายงานข่าวสาร และเสนอประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่เป็ น
ประเด็นที่ไม่โดนใจผู้ชม มีกลุ่มผู้ชมที่ตดิ ตามบางส่วน
2.8 บทบาทของไทยพีบีเอสต่ อการหนุนเสริมการพัฒนาพืน้ ที่ ภูมิภาค และกลุ่มประเด็น
1. ยังไม่สะดวกในการติดต่อกับผู้สื่อข่าวในภูมิภาคและไทยพีบีเอส จะรับทราบช่องทางเฉพาะ
กับกลุม่ คนที่ชมรายการ
2. ประเด็นยังไม่ประสบความสาเร็จในการนาเสนอเรื่ องราวจากพื ้นที่มากนัก
3. ประชาชนในพื ้นที่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นน้ อยกว่านักวิชาการหรื อข้ าราชการที่
มาร่วมรายการ
4. ระบบการติดต่อสื่อสารไม่ประสานเชื่อมโยงระหว่างของเครื อข่ายเพื่อนทีวีไทยกับผู้สื่อข่าว
ในภูมิภาค และไทยพีบีเอสขาดช่องทางด่วนในการส่งต่อข้ อมูล
5. ผู้นาเสนอข้ อมูลจากพื ้นที่ประเด็น ยังไม่สามารถยกระดับเป็ นประเด็นของสาธารณะได้
6. ขาดการติดตามผลงานประเด็น และงานพื ้นที่
7. การนาเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะภาครัฐ เช่น แผนพลังงานโครงการขนาดใหญ่ตา่ งๆ
ยงไม่ลกึ พอ
8

8. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
9. บทบาทในการระดมความช่วยเหลือทางสังคมในสถานการณ์ฉกุ เฉิน เร่งด่วนยังมีน้อย
ล่าช้ า และไม่ครอบคลุมพื ้นที่
10. ขาดการสนับสนุนพื ้นที่ที่มีความพร้ อม จัดตังเป็
้ นสถานียอ่ ย หรื อศูนย์ขา่ วในชุมชน เพื่อ
ยกระดับกลุม่ ผู้ฟังรายการให้ ทาสื่อของตนเองได้
11. แกนประสานจังหวัดยังไม่มีสถานภาพ และส่วนหนึง่ มีศกั ยภาพน้ อย
12. สมาชิกในพื ้นที่ยงั ไม่หลากหลายและครอบคลุมที่ดีพอ
2.9 ปั ญหาของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
1. บทบาทของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง ซึง่ มีความสาคัญในการเชื่อมประสาน หรื อจัดเวทีเพื่อ
ขยายกลุม่ เป้าหมายในการรับชมรายการยังกระจายไม่ทวั่ ถึงในพื ้นที่หา่ งไกล
2. ขันตอนการคั
้
ดเลือกสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการว่ามีความไม่โปร่งใส ทาให้ ปิดกัน้
โอกาสของคนที่มีความสามารถในการร่วมเป็ นสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
3. ไม่สามารถสร้ างระบบฐานข้ อมูลเครื อข่ายที่สมบูรณ์ได้
3.ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาประเด็นต่ าง ๆ
1. การนาเสนอของไทยพีบีเอส (ทังโทรทั
้
ศน์ วิทยุ และสื่อ Online)
ข้ อเสนอ
1.จัดกิจกรรมให้ ประชาชนนิยมชมไทยพีบีเอส และมีเจ้ าภาพหลักในการรับผิดชอบ เช่น การผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์
2.ทาวิทยุชมุ ชนของสถานี และร่วมกับภาคประชาชน เพื่อนาเสนอเรื่ องราวที่จะสอดคล้ องกับท้ องถิ่น
3.ถ่ายทอดวิถีชีวิตของประเทศเพือ่ นบ้ าน เพื่อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทังเหตุ
้ การณ์ความ
เคลือ่ นไหว ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ าน
4. คนทาข่าวในพื ้นที่ ควรเป็ นเจ้ าของพื ้นที่ เพราะรู้จริ ง รู้ลกึ มากกว่าใคร
5.ทาซีดี วีซดี ี รายการแจกจ่ายเผยแพร่ให้ กบั ประชาชน โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ และดาเนินการขอรับได้
โดยง่าย

กลุ่มที่เสนอ
ภาคเหนือตอนบน
,กรุงเทพฯและ
ปริ มณฑล
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ข้ อเสนอ
6. เพิ่มเอกลักษณ์ ภาษา การศึกษา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ดนตรี หัตถกรรม ศาสนา
การเมืองท้ องถิ่นให้ มากขึ ้น
7. ไม่ควรฉายซ ้าหลายรายการเพราะจะทาให้ ผ้ ชู มคิดว่ามีการผลิตรายการไม่ทนั
8 .ควรขยายสัญญาณให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่
9. ควรเปิ ดช่องทางการออกอากาศ หรื อช่องทางการดูรายการย้ อนหลังได้ และมีการจัดหมวดหมูเ่ พือ่
ความสะดวกในการค้ นหา
10.ลดความยาวชื่อของสถานีลงเพื่อให้ ประชาชนจาได้ และเพิ่มเป็ นตัวเลขของสถานีเพื่อให้ จาง่ายขึ ้น
11. การนาเสนอข่าวต้ องยึดหลักความเป็ นจริ ง อย่าวิง่ ตามข่าวเหมือนทีวีช่องอื่น ๆ หรื อทีวีพาณิชย์
ควรให้ ความสาคัญกับความเป็ นจริ งของเนื ้อหาหรื อประเด็นที่เกิดขึ ้นจริ งให้ มีสดั ส่วนการนาเสนอข่าว
มากกว่านี ้ และการนาเสนอข่าวเนื ้อหาวิชาการมากไป ทาให้ เครี ยด ควรติดตามข่าวจนสิ ้นสุดของข่าว
หรื อการสรุปข่าวในข่าวนัน้ ๆ ให้ คนฟั งรู้ผลและอยากติดตาม
12. พิธีกรควรใส่ใจเกี่ยวกับการใช้ ภาษา อักขระ พยัญชนะที่ถกู ต้ อง (การออกเสียงวรรณยุกต์ หลักการ
พูด การสือ่ สารที่ถกู ต้ อง)
13. ควรถ่ายทอดสดกีฬาด้ วย เช่น มวยไทย เป็ นต้ น
14. ควรมีรายการพิเศษ เช่น ผู้นาชุมชนพบประชาชน (นาเสนอคนจนเป็ นคนรวย, ชุมชนยากจนเป็ น
ชุมชนเข้ มแข็งได้ อย่างไร หรื อคนเลวเป็ นคนดีอย่างไร ฯลฯ)
15. ปรับปรุงช่วงเวลาให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายของการรับชมรับฟั ง
16. ควรแจ้ งผังรายการ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ทาตัววิง่ ด้ านล่างหน้ าจออย่างต่อเนือ่ ง
รวมทังการเผยแพร่
้
ผงั รายการในสือ่ หนังสือพิมพ์
17. ควรจัดสมัชชาแพะ และการจัดระบบการดูแลช่วยป้องกันแหล่งข่าวหรื อการจัดตังกองทุ
้
นดูแล เพิ่ม
ความรู้ด้านกฎหมาย
18. รายการคนละดาวเดียวกัน คนออกรายการมีแต่คนรวยและดารา ควรให้ มีผ้ อู อกรายการที่
หลากหลายกลุม่ วัย อาชีพ
19. เปิ ดพื ้นทีใ่ ห้ กบั เด็กและเยาวชนส่งเสริ มด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิต

กลุ่มที่เสนอ
อีสานบน-ล่าง.
ใต้ บน-ล่าง,อีสานบน
ภาคอีสานตอนบน
,ล่าง
อีสานบน,ใต้ บน

20.ควรสร้ างบุคคลที่เป็ นสัญลักษณ์มีภาพลักษณ์โดดเด่นขององค์กร เช่นคนข่าวหรื อพิธีกร มีรายการที่
เข้ ม สร้ างรายการเด็กสร้ างสรรค์ เพื่อให้ มเี อกลักษณ์เป็ นของตนเองได้ ให้ เกิดการติดตา-ติดตาม
21.ควรมีให้ ละครที่มีเนื ้อหาไม่เครี ยด ดูแล้ วเกิดแรงบันดาลใจ มีความหวัง ผ่อนคลาย สามารถดูได้ ทงั ้
ครอบครัว เช่น ย้ ายรายการบ้ านเธอบ้ านฉันที่เป็ นรายการพัฒนาพลังทางสังคมเพื่อร่วมสร้ างสรรค์
คุณภาพ คุณธรรมมาไว้ แทนช่วงละครหลังข่าว
22.ควรมีการวิจยั เพื่อค้ นหารูปแบบรายการ กลุม่ เป้าหมายประกอบการพิจารณาผังรายการด้ วย10.
การสือ่ สารควรสร้ างพลังผู้ชมไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสังคมที่ดกี ว่าและควรเข้ าไปอธิบายไปถึงระดับ
โครงสร้ างของปั ญหาในสังคมด้ วย

ภาคกลางตะวันออก

อีสานบน

ใต้ ตอนบน
อีสานล่าง,กรุงเทพ
และปริ มณฑล
ใต้ บน

อีสานล่าง

ใต้ ลา่ ง
ใต้ บน
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2. คุณค่าและประโยชน์ของสื่อ
ข้ อเสนอ
1.ควรเพิม่ การพัฒนาองค์ความรู้ให้ ประชาชน
2.ควรหนุนเสริ มสิทธิของประชาชนให้ มากขึ ้น (คุ้มครองสิทธิ)
3.สร้ างการเรี ยนรู้และพัฒนาสติปัญญา ระบบคิด พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผู้ชมผู้ฟังรายการ
4.ส่งเสริ มการสร้ างความเข้ าใจในความหลากหลาย และความแตกต่างทางศาสนา และวัฒนธรรม เช่น
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนสามจังหวัดใต้ เป็ นต้ น

กลุ่มที่เสนอ
เหนือบน,กรุงเทพฯ
และปริ มณฑล
อีสานล่าง
ใต้ บน,กรุงเทพและ
ปริ มณฑล,ใต้ ลา่ ง

3. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิต
ข้ อเสนอ
1.ควรมีศนู ย์รวบรวมสือ่ ที่ออกอากาศแล้ วในท้ องถิ่น จังหวัด หรื อภูมิภาคเพื่อจัดเก็บข้ อมูล เผยแพร่ องค์
ความรู้เพื่อสะดวกต่อการนามาใช้ ในการพัฒนาท้ องถิ่น
2.สรุปประเด็นที่สามารถประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอน การเทศนา เสริ มสร้ างสติปัญญาเพิม่ องค์
ความรู้ ปลูกฝั งศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมได้ ในชุมชน
3.เนื ้อหารายการ สารคดี ข่าว หรือรายการต่าง ๆ ควรเป็ นประเด็นที่จะแก้ ปัญหา และช่วยให้ เกิดความรู้
กับประชาชนในเรื่ องของสิทธิเด็กและสตรี สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย
4. รายการข่าวสารเกี่ยวกับสังคม ควรเน้ นเรื่ องวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องภาคประชาชน ควรนาเสนอ
เกี่ยวกับการจัดการตนเอง หรื อประชาธิปไตยชุมชน ชุมชนตัวอย่างของคนในชุมชน
นัน้ ๆ เพื่อเผยแพร่หลายต่อสาธารณะชน เพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ ี

กลุ่มที่เสนอ
เหนือบน,ใต้
เหนือบน,กรุงเทพและ
ปริ มณฑล

อีสานบน

4. การมีสว่ นร่วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ข้ อเสนอ
กลุ่มที่เสนอ
1.เปิ ดช่องทางที่จะสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ประชาชนได้ รับทราบการเป็ นเจ้ าของสือ่ อย่างกว้ างขวางและ
เหนือบน,
เร่งด่วน
กลางตะวันออก,ภาค
2. การผลิตสือ่ ต้ องเป็ นการสือ่ สารสองทาง ให้ ผ้ รู ับสารสามารถสือ่ สารตอบรับได้
กลาง-ตะวันออก
3. โครงสร้ างการบริ หาร ยังไม่มีความเป็ นทีวีของประชาชนอย่างเต็มตัว บทบาทไม่ชดั เจน ควรกระจาย
อีสานบน,กรุงเทพฯ
อานาจตัดสินใจ สูส่ ภาผู้ชม และกระจายสูภ่ มู ิภาคต่าง ๆ โครงสร้ างการบริ หาร ควรมีสภาผู้ชมเข้ าไปมี
และปริ มณฑล
ส่วนร่วมในไทยพีบีเอส ด้ วย และมีสว่ นในการตัดสินใจให้ ร้ ูสกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของ ควรให้ ความสาคัญต่อ
สภาผู้ชมในการบริ หารงานด้ วยเพราะสภาฯ ก็มีศกั ยภาพ เช่นกัน
4. ควรให้ นาเสนอประเด็นปั ญหาพร้ อมกับแนวทางในการป้องกันแก้ ไขด้ วย โดยให้ ประชาชนมีส่วนใน
การนาเสนอแนวทางการป้องกันแก้ ไขในมุมมองของเขาด้ วย
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ข้ อเสนอ
กลุ่มที่เสนอ
5.ในช่วงต้ นรายการและหลังจบรายการ ควรมี Presenter มาให้ ข้อมูลช่องทางในการติดต่อ สือ่ สารหรื อ
อีสานล่าง
ส่งข่าวกับไทยพีบีเอส ว่าให้ มีสายด่วน สายตรง ที่สามารถสือ่ สารกับไทยพีบีเอส ได้ ทนั ที ให้ ข้อมูล
ช่องทางที่สามารถติดต่อได้
6. จัดตังศู
้ นย์ขา่ วภูมิภาคขึ ้น โดยมี “อาสาสมัครนักข่าวชุมชน” ส่งข่าวสารจากชุมชนเพื่อนาเผยแพร่สู่
สาธารณะ หรื อขยายจานวนนักข่าวพลเมืองให้ ทวั่ ถึงทุกพื ้นที่
7.ควรมีระบบติดต่อประสานของเครื อข่ายฯ ในพื ้นที่เพื่อให้ การประชาสัมพันธ์ระหว่างไทยพีบีเอส กับ
สมาชิกเครื อข่ายไทยพีบีเอส
8. พัฒนาระบบการประสานจัดการเครื อข่ายฯ และการสือ่ สารของเพื่อนสือ่ สาธารณะ เช่น พัฒนาแกน
ใต้ บน,เหนือบน
ประสาน/เครื อข่าย การจัดตังศู
้ นย์ฯ จังหวัดหรื อพื ้นที่, มีแกนประสานที่ชดั เจนมีสถานะรองรั บทางสังคม ภาคกลาง-ตะวันออก
และมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อภารกิจ,มีกองทุนทังโดยการสมทบจากพื
้
้นที่และสนับสนุนจากไทยพี
กรุงเทพ และ
บีเอส มีทาเนียบของเครื อข่ายฯ เป็ นต้ น
ปริ มณฑล
9.สร้ างความตระหนักส่งเสริ มให้ มีสว่ นร่วม สร้ างพลังความเข้ มแข็งของเครื อข่าย และควรมีช่องทางการ
เชื่อมโยงเข้ ากับสือ่ ออนไลน์ที่มีอยูใ่ ห้ มากขึ ้น

5. การยกระดับคุณภาพผู้ชม ผู้ฟัง
ข้ อเสนอ

กลุ่มที่เสนอ

1.รายการควรส่งเสริ มสิทธิของชุมชน คุ้มครองสิทธิชมุ ชน และให้ เรี ยนรู้เรื่ องสิทธิตา่ งๆ
2.สร้ างเครื อข่ายของผู้ชมผู้ฟังให้ เข้ มแข็ง เพื่อยกระดับการรับสือ่ จนพัฒนาถึงการการผลักดันกองทุนสือ่
ปลอดภัยและสร้ างสรรค์
4.สร้ างกระบวนการหรื อช่องทางของเครื อข่ายให้ ร่วมกันแก้ ปัญหาโดยใช้ บทเรี ยนของชุมชนหนึง่ ขยายสู้
อีกชุมชนหนึง่
5.ส่งเสริ มและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ชุมชน เช่นรายการครอบครัวเดียวกัน

เหนือบน,
กรุงเทพและ
ปริ มณฑล

6.ผลิตรูปแบบการสือ่ สารเรื่ อง “สือ่ สาธารณะ” ให้ หลากหลาย เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย เช่น ผ่าน
ละคร เพลง หมอลา การ์ ตนู แอนิเมชัน่ เป็ นต้ น
7.ควรมีการส่งเสริ มยกระดับคุณภาพของผู้ชมผู้ฟัง เช่น จัดให้ มกี ิจกรรมพัฒนาศักยภาพปี ละ 4 ครัง้ หรื อ
มีเวทีรับฟั งในพื ้นที่
8.ควรจัดกิจกรรมที่สร้ างปฏิสมั พันธ์และการมีสว่ นร่วมระหว่างประชาชนและ ไทยพีบีเอส เพื่อส่งเสริ ม
ศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถและความเข้ าใจเรื่ อง “สือ่ สาธารณะ”

อีสานล่าง

ใต้ บน

ภาคกลาง ตะวันออก
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6. ความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อ
ข้ อเสนอ
1.การสือ่ สารต้ องถูกต้ อง ทังเนื
้ ้อหา ภาษาและความหมายอื่นๆ รวมทังความต่
้
อเนื่องของเนื ้อหาให้
ครบถ้ วน
2.พัฒนาจรรยาบรรณสือ่ และจริยธรรมในการสือ่ สารอย่างเป็ นระบบ มีรูปแบบที่สร้ างสรรค์เป็ นประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบตั ิงานและผู้รับสือ่
3.เปิ ดช่องทางการตรวจสอบอย่างหลากหลายเป็ นประโยชน์ รวมถึงมีช่องทางให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นร่วมใน
การประเมินตรวจสอบนัน้ ๆ อย่างทัว่ ถึงและสะดวก รวดเร็ ว
4. ภาพการนาเสนอต้ องกล้ าทา กล้ านาเสนอในเรื่ องที่ถกู ต้ องเป็ นจริ ง ในสิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหาของประชาชน
เรื่ องที่มีผลต่อวิถีชีวิตของเขา อย่าเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัวหรื อประโยชน์ของคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เป็ นหลัก
การผลิตรายการมีอะไรอย่างอื่นซักนาหรื อไม่ เช่น เรื่ องการเมือง ฯลฯ
5.ควรมีการควบคุมและบังคับใช้ กฎระเบียบในด้ านจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเข้ มงวด

กลุ่มที่เสนอ
ใต้ บน

เหนือบน,ภาคกลาง
,ตะวันออก
อีสานบน-ล่าง

กรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑล

7. การบรรลุวตั ถุประสงค์ และวิสยั ทัศน์ของไทยพีบีเอส
ข้ อเสนอ
1. รูปแบบรายการต้ องให้ นา่ สนใจเหมือนเนื ้อหา บางรายการเนื ้อหาดีมากแต่รูปแบบไม่นา่ สนใจทาให้
เป็ นรายการดีแต่ไม่มีคนดู
2. ต้ องมีการประชาสัมพันธ์รายการให้ มากขึ ้น ด้ วยรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและต่อเนื่อง
3. ควรติดตามประเมินผลอย่างเป็ นรูปธรรมโดยการมีสว่ นร่วมในการการประเมินผล และพัฒนา
4.ควรทาความร่วมมือกับเครื อข่ายชุมชนในระดับภูมิภาค จังหวัด โรงเรี ยน หรื อเครื อข่ายองค์กร
ประชาชนต่าง ๆ ซึง่ มีมากมายในระดับพื ้นที่ ขยายกลุม่ ผู้ชมให้ ครอบคลุมไปทุกกลุม่ เช่น กลุม่ ผู้หญิง
กลุม่ แม่บ้าน เป็ นต้ น โดยการสร้ างความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
5.ควรทาหน้ าที่เป็ น “สือ่ กลาง” ในการแก้ ไขปั ญหาของประชาชน เช่น ประเด็นการจัดการน ้าภาค
ประชาชนคล้ ายกับประเด็นเรื่ องโมเดลการเลือกตังที
้ ่ ไทยพีบีเอส เคยทา เช่น เวทีสาธารณะ วาระ
ประเทศไทย เป็ นต้ น
6. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจหน้ าที่ของราชการนักการเมือง/เพื่อให้ ข้อมูลกับประชาชนได้ เข้ าใจมากขึ ้น
7. ควรเชื่อมโยงกับกลุม่ กิจกรรมเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะกลุม่ นักศึกษาที่สร้ างบันดาลใจให้ นกั ศึกษา
ทางานเพื่อสังคม เช่น มดคันไฟ เด็กมีเรื่ อง เป็ นต้ น
8. ควรจัดตังศู
้ นย์ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่มีสถานการณ์ฉกุ เฉิน ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มี
การสร้ างเครื อข่ายอาสาสมัครรับแจ้ งสถานการณ์ ฉกุ เฉิน ในแต่ละภูมิภาคให้ ครอบคลุม

กลุ่มที่เสนอ
เหนือบน

เหนือบน
อีสานล่าง

อีสานล่าง

ใต้ บน
กรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑล
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8. บทบาทของไทยพีบีเอส ต่อการหนุนเสริมการพัฒนาพื ้นที่ ภูมิภาค และกลุม่ ประเด็น
ข้ อเสนอ
1. ออกระเบียบว่าด้ วยการหนุนเสริ มพัฒนาพื ้นที่ ภูมิภาค และประเด็นเพื่อให้ การทางานการพัฒนาให้
เป็ นสังคมคุณภาพและคุณธรรมเป็ นรูปธรรมอย่างแท้ จริ ง
2. มีกระบวนการการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรภายในกับชุมชนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
3.มีสภาเครื อข่ายผู้ชมผู้ฟัง สภาผู้ผลิตรายการ สภานักข่าวพลเมือง สภาแพะ สภาอื่น ๆ ที่สามารถเป็ น
พื ้นที่ให้ รายการต่าง ๆ ได้ เนื ้อหาของรายการที่ถกู ต้ อง
4. ควรให้ มีช่องทางการติดต่อสะดวกรวดเร็ว มีช่องทางการนาเสนอข่าวจากชาวบ้ านที่หลากหลายและ
แน่นอน
5.พัฒนาระบบการติดต่อสือ่ สารประสานเชื่อมโยงระหว่างของเครือข่ายเพื่อนทีวีไทยกับผู้สอื่ ข่าวใน
ภูมิภาค และ ไทยพีบีเอส
6.หนุนเสริ มการยกระดับเป็ นประเด็นปั ญหาของพื ้นที่/ประเด็น เป็ นประเด็นสาธารณะของสังคม
7.สนับสนุนการผลิตรายการจากชุมชน โดยการพัฒนาการเรี ยนรู้ของชุมชนเพื่อนาไปสูก่ ารผลิตรายการ
ของชุมชน สนับสนุนทังความรู
้
้ และเครื่ องมือให้ ประชาชน หรื อผู้ทสี่ นใจสามารถผลิตรายการได้
8.สร้ างกระบวนการสนับสนุนการทาข่าวจากชุมชนมีปฏิบตั กิ ารจากพื ้นที่ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสือ่
สาธารณะผ่านการมีสว่ นร่วมในการผลิตสือ่ ของตนเองเผยแพร่สสู่ าธารณะ
9.ควรให้ มีพิธีกรหลากหลาย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ต้ อนรับการเกิดของอาเซียน
10.ควรให้ มกี ารนาเสนอเรื่ องศาสนาเปรี ยบเทียบ เพื่อการเสริ มสร้ างความเข้ าใจกันระหว่างศาสนาทีม่ ี
ความแตกต่างหลากหลาย รายการที่ตอบสนองความด้ อยโอกาส การต่อสู้กนั ระหว่างโลกาภิวตั น์กบั
ชุมชน โดยเน้ นความเป็ นท้ องถิ่นและท้ องถิ่นคือทางรอดในความวุน่ วายซับซ้ อนของโลกาภิวฒ
ั น์
11. ยกระดับศูนย์ขา่ วภูมิภาค ให้ สามารถดูแลตัวเองได้ แต่มีนโยบายที่สอดคล้ องกับส่วนกลาง มีการ
ทางานข่าวที่รวดเร็ วฉับไว รู้เรื่ องพื ้นที่เป็ นอย่างดี
12.ควรมีเจ้ าหน้ าที่เฉพาะ(ภูมิภาค)ในการประสานการเชื่อมโยงของแกนพื ้นที่ แกนเชิงประเด็น
13.ควรมีแกนประสานไปถึงระดับตาบล มีศนู ย์ขา่ วท้ องถิ่นเฉพาะหมูบ่ ้ าน-ตาบล
14.ควรสร้ างและบริ หารกลไกต่าง ๆ ที่จะช่วยหนุนเสริ มซึง่ กันและกันให้ ดาเนินไปได้ ภายใต้ ความรู้สกึ
เป็ นเจ้ าของและมีสว่ นร่วมมีการวางแผนการรับข้ อมูลจากนักข่าวพลเมืองและเครื อข่ายและจัดผัง
รายการเพื่อนาเอาข้ อมูลเหล่านันออกอากาศเผยแพร่
้
สสู่ าธารณะอย่างเป็ นระบบ
15.ควรนาเสนอประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น เช่น คนในชุมชน คนสามัญธรรมดา

กลุ่มที่เสนอ
เหนือบน

อีสานบน
อีสานล่าง

ใต้ ลา่ ง

ภาคกลางตะวันออก

กรุงเทพ และ
ปริ มณฑล
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ข้ อเสนอ
16. ควรมีการเจาะลึกในประเด็นปั ญหาที่นา่ สนใจ เช่น เรื่ องทรัพยากรธรรมชาติ เนื ้อหาสาระในเรื่ องวิถี
ชีวิต ควรให้ ความสาคัญ กล้ าในการนาไปเสนอสาระทีเ่ ป็ นจริ งและต่อเนื่อง และควรผลิตสารคดีไทย
เสนอประเพณีวฒ
ั นธรรม วิถีชีวติ ของคนไทย ดิน น ้า ป่ า สังคม (เหนือ อีสาน กลาง ใต้ อาจสลับเป็ น
ช่วง ๆ หรื อเป็ นชัว่ โมง) ไม่ควรนาสารคดีตา่ งชาติมานาเสนอมากนัก หรื อควรเน้ นสารคดีในภูมิภาค
อาเซียน เพราะอยูใ่ นโซนเดียวกันสามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตเข้ ากันได้
17. ควรทา Series (Reality 4 ภาค) เกี่ยวกับกระบวนการแก้ ปัญหาของชาวบ้ านในทุกเรื่ องของการใช้
ชีวิต ทังด้
้ าน
18. ควรนาเสนอผลดี ผลเสียของการตังโรงงาน
้
(เหมืองแร่ ทองคา โปรแตช นิวเคลียร์ ) และควรใส่ใจ
ต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
19.ควรให้ มีรายการหนังสัน้ 30 นาที ที่สะท้ อนมุมมอง และอัตลักษณ์ชมุ ชนท้ องถิ่น หรื อผลิตจากชุมชน
หรื อหนังสันจากกลุ
้
ม่ เยาวชน เป็ นการนาเสนอละคร หรื อหนังสันในอี
้ กรูปแบบที่นา่ สนใจ
20.ควรมีทีมข่าวเคลือ่ นที่เร็วที่ประจาในแต่ละภูมิภาค โดยมีการอานวยความสะดวกทังด้
้ าน
งบประมาณและอุปกรณ์ในการจัดทาและเสนอสือ่
21. ให้ มีการจัดทา เผยแพร่ และนาเสนอข่าวเชิงสารคดีที่เป็ นอัตตลักษณ์ท้องถิ่น เช่นภาษาถิ่น งาน
บุญ ประเพณีประจาปี ของแต่ละภูมิภาค

กลุ่มที่เสนอ
อีสานบน

อีสานล่าง

ใต้ บน

9. ข้ อเสนอต่อสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ข้ อเสนอ
1.ควรพัฒนาสภาผู้ชมผู้ฟังมีการเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่แท้ จริงของตนเอง มีการจัดการที่เป็ นตัวตนที่
แท้ จริ งอย่างเสรี ภาพ
2.จัดให้ มีการประชุมคณะทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง และเสริ มพลัง รวมทังแลกเปลี
้
ย่ น
เรี ยนรู้ความคิดเห็น ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขด้ วยกัน
3. สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ควรปรับจาก 50 คน เป็ นจังหวัดละ 1 คน ควรเป็ นคนที่มคี วาม
พร้ อมที่จะทางานเพื่อสังคม มีความสมัครใจและมีจิตอาสาจริ ง ๆ
4.ในภูมิภาคสมควรต้ องมีที่ทาการสภาผู้ชม หรื อศูนย์การประชุมในแต่ละภูมิภาค (หมายความว่ามีสภาฯ
แต่ละภูมิภาค) เมื่อมีการประชุมใหญ่ไม่ต้องไปที่กรุงเทพฯ และประชุมที่ภมู ิภาค
นัน้ ๆ ก็ได้ เมื่อมีประเด็นการนาเสนอหรื อประเด็นร้ อนควรไปประชุมร่วมกับภาคอื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ ไขก็
จะดีมีขนั ้ มีตอน อย่างเป็ นระบบ
5. การรับฟั งความคิดเห็นครัง้ ต่อไปหรื อปี ต่อไป ควรทากิจกรรมร่วมกับเครื อข่ายทีม่ ีอยูแ่ ล้ วและหรื อ
สมาชิกสภาฯนัน้ ๆ ที่มเี ครื อข่ายอยูแ่ ล้ วทากิจกรรมร่วมกันไปเลย

กลุ่มที่เสนอ
เหนือบน,อีสานบน
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ข้ อเสนอ

6. ควรใช้ กลไกสภาผู้ชมผู้ฟัง และแกนประสานจังหวัดสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายเพื่อนทีวีไทย และการรับฟั งปั ญหาและพัฒนาข้ อเสนอจาก
พื ้นที่ และประเด็น
7. ควรเร่งการยกระดับพัฒนาศักยภาพของสภาผู้ชมฟั งรายการ ให้ มีขีดความสามารถเป็ นผู้นาการเปลีย่ นแปลงสือ่ สาธารณะ
8.ควรให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนกระบวนการเชื่อมโยง และเสริมศักยภาพเพื่อนสือ่ สาธารณะ
9.ต้ องสร้ างความโปร่งใสในการจัดการกระบวนการคัดเลือกสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังเพื่อสร้ างความมัน่ ใจ การประกาศรับสมัครอย่าง
กว้ างขวาง
10. จัดให้ มีการประเมินผลรายการโดยภาคีเครื อข่ายในจังหวัดอย่างน้ อยปี ละ 2 -3 ครัง้ จัดให้ มเี วทีรับฟั งความคิดเห็นในจังหวัดอย่างน้ อย
2 ครัง้ /ปี
11. ควรมีศนู ย์ประสานงานสภาฯ ไทยพีบีเอส ในภูมิภาค และอยากให้ มีสภาผู้ชมผู้ฟังทุกตาบล อาเภอ และจังหวัด
12. ควรมีการถ่ายทอดสดในการประชุมสภาผู้ชมในการขยายเครื อข่ายด้ วย ให้ เห็นภาพ เห็นเหตุการณ์การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นตาม
ความเป็ นจริ ง ให้ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีอานาจการตัดสินใจด้ วยให้ สภาผู้ชมผู้ฟังเข้ าไปมีสว่ นร่วมอย่างยิง่ ในทุกกระบวนการ
บริ หารงานตังแต่
้ ระดับล่างถึงระดับบน เพราะไม่มใี ครรู้จริงเท่าคนในพื ้นที่จะได้ ข้อมูลเป็ นจริ งและน่าสนใจ

13. มีรายการสภาผู้ชม โดยให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของผังรายการมากกว่า การนาเสนอในรายการ เปิ ดบ้ าน ไทยพีบีเอส
14.ควรจัดตังส่
้ วนของกรรมการสภาผู้ฟังระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หรื อหากแกนหลักคณะทางานในการขับเคลือ่ นงานร่วมกับสภาผู้ชม
ผู้ฟังให้ ได้ เพิม่ มากขึ ้น เพื่อสร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของไทยพีบีเอส มากขึ ้น

จ. สรุ ปผลการรั บฟั ง
เสียงสะท้ อนจากการรับฟั งความเห็นในเวทีระดับภูมิภาค มีการชื่นชมในพัฒนาการ และการ
ดาเนินงานของไทยพีบีเอสในทุกประเด็นที่มีการรับฟั ง เช่น
1. การรายงาน การนาเสนอข้ อมูลจากพื ้นที่หรื อประเด็น มีการเจาะลึก น่าสนใจ ให้
ความสาคัญกับข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริง มีการเชื่อมโยงกับนักวิชาการที่นา่ เชื่อถือ
2. มีความชัดเจนในการยกระดับของปั ญหาในพื ้นที่เพื่อเปิ ดโอกาสในการนาเสนอเรื่ องราวสู่
สาธารณะ
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3. การเปิ ดโอกาสให้ พื ้นที่/ประเด็นใช้ เวลาในการสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะนักข่าวพลเมือง ทา
ได้ ดีระดับหนึง่ แต่มีข้อจากัดในทรัพยากรและศักยภาพ
4. มีความชัดเจนในการยกระดับปั ญหาของพื ้นที่/ประเด็นสูก่ ารนาเสนอผ่านสื่อ
สาธารณะ
5. การเปิ ดโอกาสให้ พื ้นที่/ประเด็นใช้ เวลาในการสื่อสารสาธารณะ โดยเฉพาะนักข่าว
พลเมือง ทาได้ ดีระดับหนึง่ แต่มีข้อจากัดในทรัพยากรและศักยภาพ
6. มีนกั ข่าวพลเมืองที่ทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาชนในพื ้นที่
อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานยังมีสว่ นที่ต้องพัฒนา ซึง่ ที่ประชุมได้ สะท้ อนถึงสภาพปั ญหา
และข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี ้
ลาดับที่
ประเด็น
1.
การนาเสนอของ ไทยพีบีเอส
(ทังโทรทั
้
ศน์ วิทยุ และสือ่
Online)

สภาพปั ญหา
1.สัญญาณการรับชมรับฟั งทางสถานี
- พื ้นที่จานวนมากยังไม่สามารถรับสัญญาณของ
ไทยพีบีเอส หรื อสัญญาณไม่คมชัดเหมือนช่อง
อื่น ๆ
2. ชื่อช่องทีวีของไทยพีบเี อสเรี ยกยากไม่ติดปาก
ผู้ชม
- ไม่มีช่องที่ชดั เจนว่าอยูช่ ่องไทยเหมือน
3,5,7,9,11
- ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษออกเสียงยาก
3. การนาเสนอรายการของไทยพีบีเอส
- รายการส่วนใหญ่ดี มีสาระ แต่เนื ้อหาค่อนข้ าง
เครี ยด ใช้ ภาษาวิชาการ ไม่ผอ่ นคลายจึงไม่
เข้ าถึงกลุม่ ผู้ชมที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป
- รายการสาระบันเทิงบางรายการยังเดินตาม
กระแสเหมือนช่องหลักทัว่ ไป เช่น
รายการคุณเลือกเอง
- การนาเสนอข่าวของไทยพีบเี อสยังมีความ
ล่าช้ ากว่าช่องทัว่ ไป บางครัง้ นาเสนอช้ ากว่าถึง 2
วัน
-ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผิดพลาด ทาให้ ผ้ ชู ม
ผิดหวัง ยังขาดการทางานเชิงรุก
- การทางานของไทยพีบีเอสยังขาดการ

ข้ อเสนอ
- สารวจตาแหน่งที่มีปัญหาการรับ
สัญญาณจากทางสถานีอย่างเร่งด่วน
และขยายสถานีสง่ สัญญาณให้
ครอบคลุมทุกพื ้นที่
- ปรับชื่อสถานีให้ เรี ยกง่าย จาง่ายจนติด
ปากของประชาชนทัว่ ไป

- ผลิต ปรับปรุงรายการสาระบันเทิงที่มี
สาระ มีพลังในการดึงดูดใจผู้ชม
เช่นเดียวกับภาพยนตร์ แดจังกึม หรื อ
ภาพยนตร์ เกาหลีหลายเรื่ องที่มีสาระดี
และผู้ชมติดตามมาก

1. ควรมีทีมข่าวเคลือ่ นที่เร็วทังในระดั
้
บ
ภูมิภาคและส่วนกลาง
2. พัฒนาศักยภาพฝ่ ายข่าวให้ สามารถ
ทางานเชิงรุกได้ เพิม่ ขึ ้น
1. ให้ มีการแจ้ งผังรายการและมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ทาตัววิง่
ด้ านล่างของจออย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
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ประชาสัมพันธ์ ไม่มีผงั รายการให้ ผ้ ชู ม และมีการ เผยแพร่ผงั รายการในสือ่ สิง่ พิมพ์
ปรับผังรายการอยูต่ ลอดเวลา ทาให้ ผ้ ชู มไม่
2. ร่วมกับองค์กรเครื อข่ายหรื อศูนย์เพื่อน
สามารถติดตามรายการที่ชอบได้
สือ่ สาธารณะจัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ลาดับที่

ประเด็น

สภาพปั ญหา

- ผู้ดาเนินรายการยังขาดพลังในการดึงดูดใจ
ผู้ชมรายการ

- รายการสาหรับบางกลุม่ ยังมีน้อย และบาง
รายการยังจัดเวลาไม่สอดคล้ องกับ
กลุม่ เป้าหมาย เช่น รายการสาหรับครอบครัว
รายการสาหรับเด็กวัยรุ่น เป็ นต้ น
- รายการช่วงเวลาหลังข่าวไม่นา่ สนใจการให้
ความรู้ ไม่ดงึ ดูดใจผู้ชมเท่าช่องอืน่ ทาให้ ไม่
สามารถส่งข้ อมูลข่าวสารไปถึงผู้ชมผู้ฟังรายการ
ส่วนใหญ่ได้
-ไม่ปรากฏปั ญหาที่สาคัญ

2.

คุณค่าและประโยชน์ของสือ่

3.

ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวติ
การมีสว่ นร่วมของผู้ชม และ -การนาเสนอประเด็นปั ญหาจากพื ้นที่ยงั มีน้อย
ผู้ฟังรายการ
- การติดต่อสือ่ สารกับไทยพีบเี อสยังไม่สะดวกทัง้
ช่องทางที่ใช้ และความพร้ อมด้ านบุคลากรที่
รับผิดชอบ

4.

5.

การยกระดับคุณภาพผู้ชม
ผู้ฟัง

1. ไทยพีบีเอส ยังสือ่ สารตนเองไม่ชดั เจนว่าเป็ น
“สือ่ สาธารณะ” รูปแบบในการให้ ความรู้รื่องสือ่
สาธารณะยังไม่นา่ สนใจ
2. รูปแบบรายการเปิ ดบ้ านไทยพีบีเอส ยังไม่
น่าสนใจ ทาให้ ผ้ ชู มเปลีย่ นช่องไม่สามารถสร้ าง
ความเข้ าใจเรื่ องสือ่ สาธารณะได้
3.ขาดการแนะนาให้ ความรู้ และทักษะในการ
ประเมินคุณภาพสือ่ การรู้เท่าทันสือ่

ข้ อเสนอ
3. สร้ างกิจกรรมจูงใจในการส่งเสริ มการ
ชมรายการ
- พัฒนาผู้ดาเนินรายการให้ มคี วาม
เชี่ยวชาญ มีบคุ ลิกภาพทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อสร้ างแรง
ดึงดูดให้ ผ้ ชู มได้ ติดตามรายการ
- เพิ่มรายการสาหรับกลุม่ วัยรุ่นและ
เยาวชน ตลอดจนผังรายการให้ มี
ช่วงเวลาเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
- ให้ มีละครสร้ างการเรี ยนรู้ที่มีเนื ้อหา
สาระไม่เครี ยดดูแล้ วเกิดแรงบันดาลใจ
ผ่อนคลาย มีความหวัง ดูได้ ทงครอบครั
ั้
ว
-ไม่ปรากฏข้ อเสนอ
1.พัฒนารายการที่มีความเชื่อมโยงกับ
ปั ญหาของชุมชนและประเด็นนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้แก่ประชาชน
2.พัฒนาระบบ ช่องทางของสถานีในการ
ติดต่อ สือ่ สารกับเพื่อนสือ่ สาธารณะ
1. ผลิต นาเสนอเพื่อสือ่ สารเรื่ อง “สือ่
สาธารณะ”ให้ หลากหลาย เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย เช่น ละคร เพลง การ์ ตนู
เป็ นต้ น
2. สนับสนุนการทาข่าวจากชุมชน ที่มี
การปฏิบตั ิการในพื ้นที่ เพื่อสร้ างความ
เข้ าใจเรื่ องสือ่ สาธารณะผ่านการมีสว่ น
ร่วมในชุมชน
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6.

ความเคร่งครัดในการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณจริยธรรม
ของสือ่

- ผลิตรายการเสนอประเด็นที่คนส่วน
ใหญ่สนใจติดตาม เช่นประเด็นการทุจริ ต
การกระทาที่ไม่เป็ นธรรม การติดตามการ
ทางานของนักการเมือง หรื อประเด็นร้ อน
อื่น ๆ

7.

การบรรลุวตั ถุประสงค์และ
วิสยั ทัศน์ของไทยพีบเี อส

โดยรวมการดาเนินงานของไทยพีบีเอส มีความ
เคร่งครัดในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
พนักงานและองค์กรทาหน้ าที่ได้ เหมาะสมดีแล้ ว
ทังในด้
้ านการเคารพสิทธิสว่ นบุคคล และศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ การไม่เสนอภาพความรุนแรง
การระมัดระวังในการใช้ ภาษา การไม่นาเสนอ
ภาพ และรายการที่เป็ นการยัว่ ยุทางเพศ ฯลฯ
แต่ในการทาหน้ าที่ยงั พบจุดอ่อนอยูบ่ ้ าง เช่น
ยังขาดความกล้ าหาญในการนาเสนอในประเด็น
ที่อยูใ่ นกระแสความสนใจของผู้ชม เช่น เรื่ องการ
คอรัปชัน่ หรื อการโกงการเลือกตังเป็
้ นต้ น
ไทยพีบีเอสมีวิสยั ทัศน์และวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินงานที่ดี มีอดุ มการณ์ และความท้ าทายใน
การบรรลุตามเป้าหมาย แม้ วา่ การดาเนินงานที่
ผ่านมาจะสามารถสร้ างสรรค์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต ผู้ชมได้ จานวนไม่น้อย แต่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรยังอยูใ่ นวงจากัด
เนื่องจาก
1. กลุม่ ผู้ชมยังมีจานวนจากัด ส่วนใหญ่เป็ นคน
ชันกลาง
้
โดยกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการพัฒนายัง
ไม่ชมไทยพีบีเอส
2. การดาเนินงานของไทยพีบีเอส เป็ นเอกเทศ
ขาดการเชื่อมโยงในการสร้ างพลังเปลีย่ นแปลง
สังคมกับภาคีการพัฒนาอื่น ๆ จึงขาดกระแสใน
การสร้ างการเปลีย่ นแปลง
3. วิธีการนาเสนอยังไม่ดงึ ดูดใจผู้ชม

ดาเนินตามข้ อเสนอในข้ อด้ านหน้ า และ
ดาเนินการอื่นเพิม่ เติม ดังนี ้
1. ดาเนินการศึกษา วิจยั ในประเด็นต่าง
ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงรายการ
ที่สามารถเพิ่มจานวนผู้ชมได้ มากขึ ้น
2. เชื่อมโยงกับองค์กรภาคีการพัฒนา
และกลุม่ กิจกรรมในการสร้ างสรรค์
ผลงาน สร้ างแรงบันดาลใจ และการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม
3. ทาหน้ าที่เป็ น “สือ่ ” และ “ศูนย์กลาง”
ในการหนุนเสริ มการแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ต่าง ๆ ของสังคมและชุมชน
4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้
รูปแบบที่หลากหลายทังในด้
้ านการใช้ สอื่
ที่มีอยู่ สือ่ บุคคล และสือ่ กิจกรรม
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8.

บทบาทของไทยพีบีเอส ต่อการ 1. พื ้นที่/ภูมิภาคยังขาดความสะดวกในการ
หนุนเสริ มการพัฒนาพื ้นที่
ติดต่อกับผู้สอื่ ข่าวในภูมิภาคและไทยพีบีเอ
สส่วนกลางระบบการติดต่อสือ่ สารเชื่อมโยงยัง
ภูมิภาค และกลุม่ ประเด็น
ไม่มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนารายการที่เหมาะสม และใกล้ ชิด
กับผู้ชม ผู้ฟังในพื ้นที่/ประเด็นยังไม่ประสบ
ความสาเร็จมากนัก
3. ปั ญหาของพื ้นที่/ประเด็นยังไม่สามารถ
ยกระดับเป็ นปั ญหาสาธารณะ
4.ยังขาดระบบในการทางานร่วมกับสือ่ ต่าง ๆ
ในภูมิภาคทังวิ
้ ทยุชมุ ชนและสือ่ ท้ องถิ่น พัฒนา
ระบบการบริ หารกลไก ต่าง ๆ ที่สามารถหนุน
เสริ มการทางานซึง่ กันและกันโดยเฉพาะงาน
ส่วนกลาง งานในภูมิภาค และนักข่าวพลเมือง
และสือ่ ในท้ องถิ่น

1. ควรมีศนู ย์ประสานงาน และศูนย์ขา่ ว
ในภูมิภาค และเพิม่ ช่องทางในการ
ติดต่อสือ่ สารให้ สะดวกรวดเร็ ว
2. กาหนดแนวปฏิบตั ิในการหนุนเสริ ม
การพัฒนาพื ้นที่ และงานประเด็นเพื่อ
สร้ างสังคมคุณภาพและคุณธรรมให้ เป็ น
รูปธรรมอย่างแท้ จริ ง
3. พัฒนาศักยภาพแกนประสานและ
เครื อข่ายเพื่อสือ่ สาธารณะให้ สามารถ
ยกระดับปั ญหาของพื ้นที่สปู่ ระเด็น
สาธารณะ

9

ข้ อเสนอต่อสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการ

1. แก้ พ.ร.บ.การกระแสเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 เพิ่มสมาชิกสภาผู้ชม และผู้ฟัง
รายการมาจากจังหวัด ๆ ละ1 คน
2. ใช้ สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการและ
แกนประสานในการสร้ างและพัฒนา
เครื อข่ายสือ่ สาธารณะโดยเร่งยกระดับ
เพื่อนสือ่ สาธารณะ และศักยภาพของ
สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการให้ มีขีด
ความสามารถในการเป็ นผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงสูส่ งั คมคุณภาพและ
คุณธรรม

1. สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการยังกระจายไม่
ครอบคลุมพื ้นที่
2. ยังขาดการใช้ ศกั ยภาพสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการและเพื่อนสือ่ สาธารณะยังให้ เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนางานของไทยพีบีเอสให้
เต็มที่
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3. ไทยพีบีเอส ยังสือ่ สารตนเองไม่ชดั เจนว่าเป็ น 3. เพิ่มบทบาทของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
“สือ่ สาธารณะ” รูปแบบในการให้ ความรู้เรื่ องสือ่ แกนประสานในการขับเคลือ่ นงานของ
สาธารณะยังไม่นา่ สนใจ
ไทยพีบีเอส
- รูปแบบรายการเปิ ดบ้ านไทยพีบีเอส ยังไม่
น่าสนใจ ทาให้ ผ้ ชู มเปลีย่ นช่อง ไม่สามารถสร้ าง
ความเข้ าใจเรื่ องสือ่ สาธารณะได้
-ยังไม่สามารถใช้ บทบาทของแกนประสาน
เพื่อนสือ่ สารธารณะให้ เกิดพลังในการ
ดาเนินงาน

ฉ. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สารวจตาแหน่งที่มีปัญหาการรับสัญญาณจากทางสถานีอย่างเร่งด่วน และขยายสถานีสง่
สัญญาณให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่
2. ปรับชื่อสถานีให้ เรี ยกง่าย จาง่ายจนติดปากของประชาชนทัว่ ไป
3. ผลิต ปรับปรุงรายการสาระบันเทิงที่มีสาระ มีพลังในการดึงดูดใจผู้ชม เช่นเดียวกับ
ภาพยนตร์ แดจังกึม หรื อภาพยนตร์ เกาหลีหลายเรื่ องที่มีสาระดี และผู้ชมติดตามมาก
4. ควรมีทีมข่าวเคลื่อนที่เร็ วทังในระดั
้
บภูมิภาคและส่วนกลาง
5. พัฒนาศักยภาพฝ่ ายข่าวให้ สามารถทางานเชิงรุกได้ เพิ่มขึ ้น
6.ให้ มีการแจ้ งผังรายการและมีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ทาตัววิ่งด้ านล่างของจออย่าง
ต่อเนื่อง รวมทังเผยแพร่
้
ผงั รายการในสื่อสิ่งพิมพ์
7.ร่วมกับองค์กรเครื อข่ายหรื อศูนย์เพื่อนสื่อสาธารณะจัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เป้าหมายการดาเนินงานของไทยพีบีเอส
8. สร้ างกิจกรรมจูงใจในการส่งเสริมการชมรายการ
9. พัฒนาผู้ดาเนินรายการให้ มีความเชี่ยวชาญ มีบคุ ลิกภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่
โดดเด่น เพื่อสร้ างแรงดึงดูดให้ ผ้ ชู มได้ ติดตามรายการ
10. เพิ่มรายการสาหรับกลุม่ วัยรุ่นและเยาวชน ตลอดจนผังรายการให้ มีช่วงเวลาเหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย
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11. ให้ มีละครสร้ างการเรี ยนรู้ที่มีเนื ้อหาสาระไม่เครี ยดดูแล้ วเกิดแรงบันดาลใจผ่อนคลาย มี
ความหวัง ดูได้ ทงครอบครั
ั้
ว
12. พัฒนารายการที่มีความเชื่อมโยงกับปั ญหาของชุมชนและประเด็นนโยบาย ต่าง ๆ เพื่อ
สร้ างการเรี ยนรู้แก่ประชาชน
13. ผลิต นาเสนอเพื่อสื่อสารเรื่ อง “สื่อสาธารณะ”ให้ หลากหลาย เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
เช่น ละคร เพลง การ์ ตนู เป็ นต้ น
14. สนับสนุนการทาข่าวจากชุมชน ที่มีการปฏิบตั ิการในพื ้นที่ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสื่อ
สาธารณะผ่านการมีสว่ นร่วมในชุมชน
15. ผลิตรายการเสนอประเด็นที่คนส่วนใหญ่สนใจติดตาม เช่นประเด็นการทุจริ ตการกระทาที่
ไม่เป็ นธรรม การติดตามการทางานของนักการเมือง หรื อประเด็นร้ อนอื่น ๆ
16. ดาเนินการศึกษา วิจยั ในประเด็นต่าง ๆ ที่ชว่ ยในการตัดสินใจปรับปรุงรายการที่สามารถ
เพิ่มจานวนผู้ชมได้ มากขึ ้น
17. เชื่อมโยงกับองค์กรภาคีการพัฒนา และกลุ่มกิจกรรมในการสร้ างสรรค์ผลงาน สร้ างแรง
บันดาลใจ และการมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนสังคม
18. ทาหน้ าที่เป็ น “สื่อ” และ “ศูนย์กลาง” ในการหนุนเสริ มการแก้ ไขปั ญหาวิกฤติตา่ ง ๆ ของ
สังคมและชุมชน
19. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้ รูปแบบที่หลากหลายทังในด้
้ านการใช้ สื่อที่มีอยู่ สื่อ
บุคคล และสื่อกิจกรรม
20.ควรมีศนู ย์ประสานงาน และศูนย์ขา่ วในภูมิภาค และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้
สะดวกรวดเร็ว
21. กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการหนุนเสริมการพัฒนาพื ้นที่ และงานประเด็นเพื่อสร้ างสังคม
คุณภาพและคุณธรรมให้ เป็ นรูปธรรมอย่างแท้ จริง
22.พัฒนาศักยภาพแกนประสานและเครื อข่ายเพื่อสื่อสาธารณะให้ สามารถยกระดับปั ญหา
ของพื ้นที่สปู่ ระเด็นสาธารณะ
23. แก้ พ.ร.บ.การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เพิ่ม
สมาชิกสภาผู้ชม และผู้ฟังรายการมาจากจังหวัด ๆ ละ1 คน
24. ใช้ สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการและแกนประสานในการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายสื่อ
สาธารณะโดยเร่งยกระดับเพื่อนสื่อสาธารณะ และศักยภาพของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการให้ มีขีด
ความสามารถในการเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสูส่ งั คมคุณภาพคุณธรรม
25. เพิ่มบทบาทของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ แกนประสานในการขับเคลื่อนงานของไทยพีบีเอส
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ช. ข้ อสังเกตต่ อข้ อเสนอจากเวทีภูมิภาค
ข้ อเสนอจากภูมิภาคยังขาดความสมบูรณ์ในบางประเด็น โดยเฉพาะการให้ ไทยพีบีเอสใน
ฐานะที่เป็ นสื่อสาธารณะหนุนเสริมการพัฒนาพื ้นที่ และภูมิภาค ข้ อเสนอส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องของ “การ
จัดโครงสร้ าง” การเพิ่มความสะดวกในการประสานงาน การให้ บทบาทภาคประชาชนในการร่วมผลิต
รายการ และการนาเสนอรายการที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตทังในระดั
้
บชุมชน และระดับสากล ซึง่ ข้ อเสนอ
ดังกล่าวยังขาดมิตกิ ารพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละภูมิภาคโดยตรง
ไทยพีบีเอสเป็ นสถาบันสื่อสาธารณะ มีบทบาทหลักในการเป็ นช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของผู้สง่ สาร(ประชาชนในพื ้นที่)
ไปยังผู้รับสาร(ผู้ชมผู้ฟัง)จานวนมาก
การบรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังฯและประชาชนในพื ้นที่ของแต่ละภูมิภาคจาเป็ นต้ องมี
ความชัดเจน ทังด้
้ านเนื ้อหาสระที่ต้องการนาเสนอ การมีกลวิธีในการขับเคลื่อน และการยกระดับสิ่งที่
ต้ องการนาเสนอให้ เป็ นประเด็นสาธารณะ และมีระบบในการเชื่อมโยงกับไทยพีบีเอส เพื่อร่วมผลิต
รายการ หรื อดาเนินงานผลิตเองโดยนักข่าวพลเมืองหรื อรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ซ. ข้ อเสนอแนะต่ อสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการจากภูมิภาค
1. สมาชิกผู้เข้ าประชุมตลอดจนสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการในภูมิภาค ควรแยกแยะบทบาท
ของสื่อสาธารณะ (ไทยพีบีเอส) กับผู้มีอานาจในการแก้ ปัญหา (รัฐบาล) และบทบาทของภาคีอื่นที่
เกี่ยวข้ องให้ ชดั เจน
2. ทาความเข้ าใจในการใช้ “การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ” เป็ นเครื่ องมือในการแก้ ปัญหา และ
พัฒนาพื ้นที่
3. หารูปแบบ วิธีการ ช่องทางที่เหมาะสมในการทางานร่วมกันระหว่างพื ้นที่ ภูมิภาค กับไทยพี
บีเอส

ฌ. สรุ ป
การรับฟั งความเห็นของผู้ชมผู้ฟังในระดับจังหวัดและภูมิภาค เป็ นการรับฟั งจากประชาชน
ทัว่ ไป และกลุม่ ผู้ชมผู้ฟังเข้ มข้ น การรับฟั งประยุกต์ใช้ กระบวนการ อภิปรายกลุม่ ย่อย จึงทาให้ ข้อเสนอ
ส่วนใหญ่มีความชัดเจน ซึง่ ความเห็นจากทัง้ 9 ภูมิภาค มีความสอดคล้ องกันเป็ นส่วนใหญ่ ทังในส่
้ วน
ของความชื่นชม ปั ญหา และข้ อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอส แต่พบว่าข้ อเสนอในประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพผู้ชมผู้ฟัง และข้ อเสนอในการสนองตอบต่อการพัฒนาภูมิภาคยังขาดความสมบูรณ์ ข้ อเสนอ
มีจานวนน้ อย และข้ อเสนอส่วนใหญ่อยูใ่ นลักษณะ “การร้ องขอ” มากกว่า "การรู้สกึ มีสว่ นร่วม” ซึง่
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แสดงให้ เห็นว่าผู้ชมผู้ฟังส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะ และแนวคิดในการใช้ การสื่อสาร
สาธารณะเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
จึงเป็ นภารกิจสาคัญที่ไทยพีบีเอสจะต้ องรี บดาเนินการให้
การศึกษา แนะนา เสริมศักยภาพเพื่อนสื่อสาธารณะในแต่ละภูมิภาคให้ มีความสามารถเพิ่มขึ ้น เพื่อ
ยกระดับการทางานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมคุณภาพ คุณธรรมให้ มีประสิทธิผลยิ่งขึ ้นต่อไป
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เอกสารอ้ างอิง
1.รายงานการรับฟั งความคิดเห็นจากภูมิภาค
1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ภาคเหนือตอนบน
3. ภาคเหนือตอนล่าง
4. ภาคใต้ ตอนบน
5. ภาคใต้ ตอนล่าง
6. ภาคอีสานตอนบน
7. ภาคอีสานตอนล่าง
8. ภาคกลางตะวันออก
9. ภาคกลางตะวันตก
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