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และการรับฟั งเชิงคุณภาพจากการจัดประชุมกลุม่ ย่อยในระดับจังหวัด และผู้ฟังเข้ มข้ นในระดับภูมิภาค
ซึง. ในภาพรวม พบว่าผู้ชมผู้ฟังมีความชื.นชมในพัฒนาการ และผลงานของไทยพีบีเอส พร้ อมมีข้อเสนอที.
มีคณ
ุ ค่าหลายประการ ที.หากมีการนําไปใช้ ประโยชน์อย่างเหมาะสม จะส่งผลต่อการยกระดับสังคมให้
บรรลุวิสยั ทัศน์ของไทยพีบีเอส และองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)
ต่อไป

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)

สารบัญ
เรืH อง

หน้ า

1. ความเป็ นมา

1

2. กระบวนการและวิธีการรับฟั ง

1

3. ผลการรับฟั ง
3.1 ความเห็นจากแบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนทัว. ไป
3.2 ความเห็นจากเวทีรับฟั งภูมิภาคเข้ มข้ นและกลุม่ ประเด็น

3
10

4. ข้ อเสนอแนะจากแบบสํารวจความคิดเห็นประชาชน

12

5. ความเห็นและข้ อเสนอแนะจากเวทีรับฟั งภูมิภาคเข้ มข้ น กลุม่ ประเด็น และเวทีสมัชชาชาติ 15
6. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย

24

7. เอกสารอ้ างอิง

30

รายงานสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
ผลการรั บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ชมผู้ฟังรายการต่ อไทยพีบีเอส
องค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย( ส.ส.ท.)
..........................................................................................................................................................

ก. ความเป็ นมา
การจัดตังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท)
ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เป็ นการเปลี-ยนแปลงครัง
สําคัญในวงการการสื-อสารมวลชนในประเทศไทย เนื-องจากเป็ นการก่อเกิดสถาบันสื-อสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศ ที-มีเป้าหมายของการสื-อสารเพื-อประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนและสังคม ซึง- องค์กรกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที-กําเนิดขึน ได้ ดําเนินงานสนองเจตนารมณ์ดงั กล่าว โดยพยายามการ
สร้ างการมีสว่ นร่ วมของประชาชนทังทางตรงและทางอ้ อมเพื-อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดทิศ
ทางการบริ หารและผลิตรายการ เพื-อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการเป็ นสื-อสาธารณะของประชาชนอย่างแท้ จริ ง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็ นกลไกหลักในการสร้ างการมีสว่ นร่วมจากประชาชนทัว- ประเทศ จัดตัง
ขึนตามความใน ม.45 ของพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 โดยองค์ประกอบของสภาฯ มีสมาชิกจํานวนไม่เกิน 50 คน ที-มาจากการคัดเลือกจากทัว- ประเทศ
แบ่งเป็ นสมาชิกผู้แทนภูมิภาค 9 ภูมิภาค และผู้แทนกลุ่มประเด็น 24 ประเด็น สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการมีทําหน้ าที-หลักในการดําเนินกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นที-สะท้ อนถึงปั ญหา ความต้ องการของ
ประชาชน เพื-อเสนอแนะในการพัฒนาการให้ บริ การและการผลิตรายการของ ส.ส.ท รวมทังช่วยสนับสนุนใน
การสร้ างและขยายเครื อข่ายเพื-อนสื-อสาธารณะไทยพีบีเอสให้ ครอบคลุมทังประเทศอีกด้ วย

ข. วัตถุประสงค์ การรั บฟั ง
1) เพื-อรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะต่อรายการของ ส.ส.ท.จากประชาชน
2) เพื-อสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายเพื-อนสื-อสาธารณะ
3) เพื-อจัดทํารายงานที-มีผลมาจากการรวบรวมรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ และส่ง
มอบให้ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

ค. กระบวนการรั บฟั ง
การดําเนินการรับฟั งความคิดเห็นของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ในปี 2554 จัดทําใน 2 ลักษณะ
คือ
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1. การรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนทัว- ไปทัว- ประเทศโดยการสอบถาม ซึง- สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการจะใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื- องมือ โดยกระจายการสอบถามครอบคลุมพืนที-ทกุ จังหวัด และได้ รับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 3,537 ชุด ซึง- เกินจากที-กําหนดไว้ ที- 3,320 ชุด
2. การรับฟั งความเห็นจากกลุม่ ผู้ฟังเข้ มข้ นในทุกภูมิภาคๆ ละ 40 คน และกลุม่ ประเด็นๆ ซึง- ผู้แทน
แต่ละประเด็นจัดกระบวนการรับฟั ง จัดสถานที- และจํานวนครังการรับฟั งตามที-แต่ละประเด็นเห็นเหมาะสม
การรับฟั งประยุกต์ใช้ วิธีการสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group Discussion) โดยดําเนินการเป็ นขันตอนดังนี
1. ทําความเข้ าใจในความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. ชีแจงกระบวนการ และวิธีการประชุม
3. แบ่งกลุม่ ย่อย (กลุม่ ละ 8-12 คน)
4. ดําเนินการประชุมตามประเด็น และแนวทางที-กําหนด โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
4.1 รวบรวมข้ อมูล และสถานการณ์ในแต่ละประเด็นที-ได้ รับมอบหมาย
4.2 ประมวลปั ญหาในการรับชมรับฟั งไทยพีบีเอส
4.3 จัดลําดับความรุนแรงของปั ญหาโดยพิจารณาจากคะแนนใน 2 ประเด็น คือ
4.3.1 ความเร่งด่วนที-จะต้ องแก้ ไข (5 คะแนน)
4.3.2 ความรุนแรงของผลกระทบของปั ญหา (5 คะแนน)
4.4 คัดเลือกปั ญหาที-มีคะแนนจากการคูณกันได้ มากกว่า 8 สูก่ ารสนทนา อภิปราย
เพื-อพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อสื-อไทยพีบีเอส โดย
4.5 วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
4.6 คัดเลือกทางเลือกที-ดีที-สดุ ในการแก้ ไขแต่ละปั ญหา โดยพิจารณาได้ จาก
4.6.1 ความเป็ นไปได้ ในการดําเนินการ
4.6.2 ความพร้ อมที-จะดําเนินการ
4.6.3 ค่าใช้ จา่ ย
4.6.4 อื-น ๆ
4.7 จัดทําร่างข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอส
5.การสังเคราะห์ผลการรับฟั งและการจัดทําร่างข้ อเสนอเชิงนโยบาย
การสังเคราะห์ผลการรับฟั งของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ใช้ ข้อมูลจากผลการรับฟั งจากเวทีภมู ิภาค
เวทีประเด็น และผลการสังเคราะห์จากแบบสํารวจทัง- ประเทศ ตามแผนภูมิด้านล่าง
ผลการรับฟั งเวทีภมู ิภาค
(9 ภูมิภาค)
ผลการรับฟั งเวทีประเด็น
(17 ประเด็น)

ผลการสังเคราะห์
แบบสํารวจ

สังเคราะห์ภาพรวม และจัดทํา
ร่างข้ อเสนอเชิงนโยบาย
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6. พิจารณาข้ อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบด้ วย 2 ขันตอน คือ
ขัน0 ตอน
1. พิจารณาร่างเบืองต้ น

2. พิจารณาร่างเบืองต้ น และพัฒนาข้ อเสนอ
เพิ-มเติมโดยที-ประชุมสมัชชาสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการระดับชาติ
3. รับรองข้ อเสนอเชิงนโยบายโดยสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการ

ผู้เข้ าร่ วม
1) คณะทํางานบริ หารงานวิชาการฯ
2) คณะทํางานรับฟั งความคิดเห็น
3) นักวิชาการภูมิภาค
4) นักวิชาการประเด็น
ผู้แทนจังหวัดผู้แทนประเด็นและผู้เกี-ยวข้ อง 500 คน

1) สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ

7. จัดทําและนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์
ข้ อเสนอเชิงนโยบายที-ผา่ นการรับรองของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการของ ส.ส.ท. แล้ ว
จะนําเสนอแก่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื-อพิจารณาดําเนินการต่อไป

ง. สรุ ปผลการรั บฟั ง
1. ความเห็นจากการจากประชาชนทั2วไป
1.1 ความนิยมต่อสถานีและรายการ
จากแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว- ประเทศ จํานวน 3,537 ชุด ซึง- ประกอบด้ วย 1) กลุม่
ผู้ชมทัว- ไป 2,327 คน (65.79%) 2) กลุม่ แกนประสานเครื อข่ายเพื-อนสื-อสาธารณะ 311 คน (8.79%) 3) กลุม่
ผู้ชมเข้ มข้ น 274 คน (7.75%) 4) กลุม่ ประเด็นของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. 225 คน (6.64%) และ 5)
กลุม่ อื-น ๆ เช่น นักเรี ยน นักศึกษา 105 คน (2.97%) ในขณะที-ผ้ ตู อบแบบถามจํานวนหนึง- ไม่ให้ ข้อมูลระบุ
สถานะกลุม่ ของตนเอง ผลจากการประมวลพบว่าไทยพีบีเอสได้ รับความนิยมในการชมเพิ-มขึน โดยมีความ
นิยมในการชมอยูใ่ นลําดับที-สาม รองจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 และช่อง 7 ตามลําดับ
นอกจากลําดับความนิยมในการชมสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส จะมีเพิ-มขึนแล้ ว ยังพบว่าปริ มาณ
ผู้ชมรายการของไทยพีบีเอสของผู้ตอบแบบสอบถามยังเพิ-มขึนอีกด้ วย เมื-อเปรี ยบเทียบกับปี ที-ผ่านมา โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามร้ อยละ 61.10 ได้ ตอบว่าดูรายการของไทยพีบีเอสในปี นี และผู้ตอบแบบสอบถามอีกร้ อย
ละ 33.02 ได้ ดรู ายการของไทยพีบีเอสมาแล้ วมากกว่า 1 ปี ในขณะที-ร้อยละ 5.85 ไม่ตอบข้ อนี ซึง- แสดงว่าใน
กลุม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีเพียงจํานวนน้ อยมากที-ไม่ได้ ชมรายการของไทยพีบีเอส
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ในส่วนของความคิดเห็นที-มีตอ่ รายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนัน
ในภาพรวมมีความพึง
พอใจในระดับมาก ( x = 3.90) อันดับแรก คือความพึงพอใจรายการ ข่าว/สารคดีเชิงข่าว รองลงมาได้ แก่
ความพึงพอใจรายการสารคดี (ท่องโลกกว้ าง พินิจนครมหัศจรรย์ สุวรรณภูมิ ฯลฯ) พึงพอใจต่อการใช้ ภาษาทีถูกต้ อง ชัดเจน รายการมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ความพึงพอใจรายการสารประโยชน์ (ไทยมุง ชุมชน
ต้ นแบบ วิจยั ไทยคิด ฯลฯ) ที-มีความถูกต้ อง น่าเชื-อถือของรายการ ความง่ายในการทําความเข้ าใจในเนือหา
ของรายการ ความหลากหลายของรายการ ความน่าสนใจของรายการ พึงพอใจรายการเด็กและเยาวชน
(การ์ ตนู อิงลิชเบร็ คฟาสท์ ขบวนการนักอ่าน เป็ นเด็ก ฯลฯ) ที-มีความแปลกใหม่ และความพึงพอใจรายการ
สาระบันเทิง (ละคร ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ) ตามลําดับ ตามข้ อมูลในตารางที- 1
ตารางที- 1 ค่าเฉลี-ยความพึงพอใจที-มีตอ่ รายการ และการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รายการ
-ความน่าสนใจของรายการ
-ความหลากหลายของรายการ
-ความแปลกใหม่ของรายการ
-ความถูกต้ อง น่าเชื-อถือของรายการ
-ความง่ายในการทําความเข้ าใจเนือหาของรายการ
-ความทันสมัย ทันเหตุการณ์
-การใช้ ภาษาที-ถกู ต้ อง ชัดเจน
-ความพึงพอใจรายการ ข่าว/สารคดีเชิงข่าว
-ความพึงพอใจรายการ สาระบันเทิง (ละคร ดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ)
-ความพึงพอใจรายการ สารคดี (ท่องโลกกว้ าง พินิจนคร
มหัศจรรย์ สุวรรณภูมิ ฯลฯ)
-ความพึงพอใจรายการ สารประโยชน์ (ไทยมุง ชุมชน
ต้ นแบบ วิจยั ไทยคิด ฯลฯ)
-ความพึงพอใจรายการ เด็กและเยาวชน (การ์ ตนู อิงลิชเบร็ ค
ฟาร์ สท์ ขบวนการนักอ่าน เป็ นเด็ก ฯลฯ)
ความพึงพอใจต่อรายการของไทยพีบีเอสโดยรวม

3.64
3.66
3.58
3.85
3.75
3.87
3.90
4.03
3.55

SD
0.76
0.78
0.83
0.74
0.74
0.79
0.75
0.80
0.88

3.96

0.85

มาก

2

3.86

0.83

มาก

6

3.60

0.92

มาก

11

3.90

0.79

มาก

4

x

ความหมาย อันดับ
มาก
10
มาก
9
มาก
12
มาก
7
มาก
8
มาก
5
มาก
3
มาก
1
มาก
13

4

1.2 รายการที-ที-ประชาชนชื-นชอบ
รายการของไทยพีบีเอส ที-ผ้ ตู อบแบบสอบถามชอบดูเป็ นอันดับ 1 คือรายการข่าว เนื-องจากมีเนือหา
สาระ การนําเสนอ รูปแบบรายการดี และได้ รับประโยชน์จากรายการข่าวทังภาคคํ-า ข่าวเช้ า ทันข่าวเด่น
รองลงมาคือ สารคดีทอ่ งโลกกว้ าง รายการคุยกับแพะ ภัตตาคารบ้ านทุง่ รายการประเภทสารคดี พินิจนคร
สถานีประชาชน กินอยู่...คือ รายการเปิ ดปม และรายการลุยไม่ร้ ูโรย รายละเอียดเป็ นดังตารางที- 2
ตารางที- 2 รายการยอดนิยมของไทยพีบีเอส 10 อันดับแรก
ที2
รายการที2ชอบดู
1 รายการข่าว
ข่าว
สารคดีขา่ ว
ข่าวคํ-า
ทันข่าวเด่น
ข่าวเช้ า
ข่าวพลเมือง
ข่าวเที-ยง
2 สารคดีทอ่ งโลกกว้ าง
3 คุยกับแพะ
4 ภัตตาคารบ้ านทุง่
5 รายการประเภทสารคดี
6 พินิจนคร
7 สถานีประชาชน
8 กินอยู่...คือ
9 เปิ ดปม
10 ลุยไม่ร้ ูโรย

ความถี2

ร้ อยละ

699
96
92
51
40
13
11
531
379
236
227
213
192
185
140
14

13.04
1.79
1.72
0.95
0.75
0.24
0.21
9.90
7.07
4.40
4.23
3.97
3.58
3.45
2.61
2.61

หมายเหตุ
รายละเอียดศึกษาเพิ-มเติมได้
ในรายงานผลการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที-มีตอ่ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส

1.3 รายการที-ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
รายการของไทยพีบีเอส ที-ผ้ ตู อบแบบสอบถามเห็นควรให้ มีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ได้ แก่รายการ
ข่าว เนื-องจาก ออกข่าวซําเกินความจําเป็ น ไม่เป็ นกลาง บิดเบือนความจริ ง ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ รองลงมาคือ
การ์ ตนู ช่วงเวลาการออกอากาศไม่เหมาะสม เวลาน้ อย ไม่เหมาะกับสถานี ดนตรี กวี ศิลป์ การนําเสนอใช้
5

เวลานานเกินไป น่าเบื-อ ไม่นา่ สนใจ ไม่ชวนติดตาม รายการเกมโชว์ ไม่เข้ าใจ ดูไม่ร้ ูเรื- อง น่าเบื-อ ไม่มีสาระ
เวลาออกอากาศไม่เหมาะสม ซีรีย์ญี-ปนุ่ และละคร รายละเอียดและเหตุผล แสดงรายละเอียดในตารางที- 3
ตารางที- 3 รายการของไทยพีบีเอสที-ผ้ ตู อบแบบสอบเห็นควรให้ ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
10 อันดับแรก
ที2 รายการที2ไม่ ชอบดู
1 ข่าว

2

การ์ ตนู

ความถี2
53

46

ร้ อยละ
9.06

7.86

เหตุผล
- ออกข่าวซําเกินความจําเป็ น ไม่เป็ นกลาง บิดเบือน
ความจริ ง ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ นําเสนอข่าวในพืนที-น้อย
เกินไป การนําเสนอไม่นา่ สนใจ รายงานข่าวสันและเร็ ว
เกินไป ควรเพิ-มเวลาการออกข่าว ควรเปลี-ยนวิธีการ
นําเสนอ
-ผู้ประกาศข่าวหน้ าตาขึงขัง ทําให้ คนดูเครี ยดตามไม่
เป็ นกันเอง
-ข่าวกีฬาเวลาน้ อย รี บเร่ง ข่าวไม่ครอบคลุมไม่เจาะลึก
ควรเพิ-มข่าวกีฬาและเสนอสารคดีเกี-ยวกับกีฬา
-ข่าวเช้ าไม่คอ่ ยน่าสนใจมากนัก ผู้ประกาศข่าวเช้ าพูด
ติด ๆ ขัด ๆ เป็ นสารคดีมากกว่าข่าว เนือหาไม่ตรงกับ
ชื-อ
-ข่าวการเมืองแอบแฝง ไม่ชอบดู ปวดหัวไม่เข้ าใจ
-ข่าวต้ นชัว- โมงต้ องให้ มีความสดและทันเวลามากกว่านี
- ข่าวด่วนควรทําข่าวให้ มากขึนและทัว- ถึง
-ข่าวบันเทิงควรนําเสนอข่าวที-ทนั สมัย น่าเบื-อ ไร้ สาระ
ไม่ประเทืองปั ญญา
-ข่าวในพระราชสํานัก ช่วงเวลาไม่เหมาะสม
-ช่วงเวลาการออกอากาศไม่เหมาะสม เวลาน้ อย ไม่
เหมาะกับสถานี ทําให้ ดอู อ่ นลง กลุม่ เป้าหมายน้ อย สู้
ช่องอื-นไม่ได้ ไม่มีประโยชน์ ไม่สนุก ไม่นา่ สนใจ ไร้ สาระ

6

ที2
รายการที2ไม่ ชอบดู
3 ดนตรี กวี ศิลป์

ความถี2 ร้ อยละ
37
6.32

4

เกมโชว์

35

5.98

5

ซีรีย์ญี-ปนุ่

29

4.96

6

ละคร

24

4.10

7

เกมโชว์ คุณเลือกเอง

21

3.59

8

ศิลป์สโมสร

15

2.56

9

ซีรีย์ตา่ งประเทศ

15

2.56

14

2.39

10 ซีรีย์

เหตุผล
-การนําเสนอใช้ เวลานานเกินไป น่าเบื-อ ไม่นา่ สนใจ
ไม่ชวนติดตาม ไม่มีเพลงของวัยรุ่น ไม่มีชีวิตชีวา
เข้ าใจยาก ไม่แปลกใหม่ โบราณ ไม่เหมาะสมกับกลุม่
ผู้ชม
-สิ-งที-ควรปรับปรุง ได้ แก่ ควรลดเวลาลง ควรมี
หลากหลายแนว ควรเน้ นดนตรี และศิลปะของไทยเป็ น
หลัก ควรเปลี-ยนรูปแบบรายการ
-ไม่เข้ าใจ ไม่ชอบ ดูไม่ร้ ูเรื- อง น่าเบื-อ ไม่มีสาระ เวลา
ออกอากาศไม่เหมาะสม
-ไม่ชอบละครต่างประเทศ น่าจะเป็ นละครไทย
มากกว่า สู้หนังไทยละครไทยเก่า ๆ ไม่ได้
-ไม่คอ่ ยมีประโยชน์ ไม่นา่ ในใจ น่าเบื-อ สูช่ ่องอื-นไม่ได้
ไม่ชอบดู ดึกไป เนือหาดีแต่คาราต้ องปรับปรุง
-ไม่มีสาระ ไม่นา่ สนใจ สร้ างความขัดแย้ ง ไม่ชอบ
วิธีการรูปแบบการนําเสนอ เข้ าใจยาก น่าเบื-อ พิธีกร
ไม่นา่ สนใจ การดําเนินรายการไม่นา่ สนใจ คล้ าย
เลียนแบบรายการอื-น
-ซําซ้ อน ขาดการมีสว่ นร่ วม รายการไม่นา่ สนใจ ไม่
สนุก ดึกเกินไป ไม่เข้ าใจ น่าเบื-อ ผู้ดําเนินรายการไม่
ค่อยเหมาะสม ไม่ดงึ ดูด
-ไม่คอ่ ยมีสาระ ควรเน้ นในเรื- องวิถีชีวิตของชุมชน ไม่
เป็ นวิถีชีวิตของคนไทย ควรปรับเป็ นภาพยนตร์ ไทย มี
ผลทางด้ านวัฒนธรรมไทย
-ไม่มีสาระ ไม่ชอบดู ไม่สามารถดูได้ อย่างต่อเนื-อง

1.4 การเปลี-ยนแปลงของไทยพีบีเอสที-เห็นว่าดีขนึ
เมื-อเทียบกับปี ที-ผา่ นมา ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ารายการของไทยพีบีเอสมีการเปลี-ยนแปลงในทาง
ที-ดีขนในหลายด้
ึ
าน เช่น ด้ านข่าว ที-ผ้ ตู อบแบบสอบถามร้ อยละ 11.36 เห็นว่ามีการเปลี-ยนแปลงในทางที-ดี
ถัดมาคือด้ านรายการ ร้ อยละ 12.53 ด้ านความรู้ เนือหาสาระ ร้ อยละ 9.69 และด้ านการนําเสนอ
ร้ อยละ 8.77 ซึง- รายละเอียดเป็ นดังตารางที- 4
7

ตารางที- 4 การเปลี-ยนแปลงในทางที-ดีขึนของไทยพีบีเอส 10 อันดับแรก
ที2
ด้ านที2มีการเปลี2ยนแปลงในทางที2ดีขึน0 (ลําดับที2 1)
1 ข่าว
-ภาพรวม:ข่าวทัว- ไป ข่าวคํ-า ข่าวต้ นชัว- โมง พยากรณ์อากาศ สารคดีขา่ ว
-การนําเสนอ:ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ชัดเจน น่าสนใจ เป็ นกลาง
ตรงไปตรงมา ยืดหยุน่ มัน- ใจ ผู้ประกาศข่าว ผู้สื-อข่าว
-เนือหา:ดี มีสาระ ถูกต้ อง แม่นยํา ตรงประเด็น โปร่งใส เข้ มข้ น เจาะลึก
ชัดเจนตรงประเด็น มีความหลากหลายทังข่าว การเมือง กีฬา สังคม
แรงงาน ภาคประชาชน และบันเทิง
2 รายการ
-รูปแบบดี การผลิตมีคณ
ุ ภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย แปลกใหม่
เข้ มข้ น เนือหาดีมีสาระ สร้ างสรรค์ ชวนติดตาม มีสีสนั มีประโยชน์ไม่เครี ยด
เป็ นรายการเพื-อประชาชน
3 ความรู้ เนือหาสาระ
-ชัดเจน เข้ มข้ น เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย มีความหลากหลาย มีความรู้
ด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ สารคดี การเมือง ดนตรี เศรษฐกิจ สารคดี การเกษตร
บุคคลต่าง ๆ
4 การนําเสนอ
-การนําเสนอรายการ ความกล้ าในการนําเสนอความจริ ง รูปแบบการ
นําเสนอที-แตกต่าง น่าสนใจ หลากหลาย มีสาระ การใช้ ภาษาและการแต่ง
กายของพิธีกร
5 การมีสว่ นร่วมของประชาชน
-ประชาชนได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ผลิตรายการ เป็ นนักข่าวพลเมือง
ประชาชนหลายสาขาอาชีพได้ มาออกรายการ เป็ นเวทีสาธารณะ ช่อง
ทางการสื-อสาร และเปิ ดกว้ าง
6 การออกอากาศ
-สัญญาณชัดเจนขึน ภาพ แสง สี ดีขนึ ชัดเจน คมชัด หน้ าจอ ฉากหลัง
ทันสมัย ใช้ เทคโนโลยีใหม่ และเป็ น 3D
7 ภาพรวม
-มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี-ยนแปลงในทางที-ดีขนึ และเป็ นมืออาชีพ

ความถี2

ร้ อยละ

136
78

11.36
6.52

70

12.53

150

12.53

116

9.69

105

8.77

62

5.18

59

4.93

56

4.68
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ที2
ด้ านที2มีการเปลี2ยนแปลงในทางที2ดีขึน0 (ลําดับที2 1)
8 ความทันสมัย
-การสื-อสาร การนําเสนอ เครื- องมือ และข้ อมูล
9 ความหลากหลาย
-รายการ เนือหา การนําเสนอ สารคดี
10 ความรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์

ความถี2

ร้ อยละ

54

4.51

51
45

4.26
3.76

1.5 ความเปลี-ยนแปลงที-ทําให้ ความนิยมลดลง
ในส่วนของการเปลี-ยนแปลงของสถานีโทรทัศน์พีบีเอส
ที-ผ้ ตู อบแบบสอบถามเห็นว่าส่งผลทําให้
ความนิยมในการรับชมลดลงมากที-สดุ ได้ แก่ รายการด้ านบันเทิง ซึง- ไม่ดงึ ดูด มีซีรีย์ตา่ งประเทศมากไป ไม่
พากย์ไทย รองลงมาคือการออกอากาศ ซึง- สัญญาณไม่ชดั เจน รับสัญญาณทางเสาอากาศไม่ได้ ต้ องดูทาง
ช่องดาวเทียม ด้ านข่าว มีความเอนเอียง ไม่ตรงประเด็น ล่าช้ า ไม่ทนั สถานการณ์ ด้ านรายการเนือหาเครี ยด
เข้ าใจยาก ไม่เห็นประโยชน์ รูปแบบการนําเสนอรายการไม่นา่ สนใจ และด้ านการจัดผังรายการ เวลาไม่
เหมาะสม มีการเปลี-ยนแปลงบ่อย เป็ นต้ น รายละเอียดในตารางที- 5
ตารางที- 5 การเปลี-ยนแปลงที-ทําให้ ความนิยมในการรับชมไทยพีบีเอส ลดลง 10 อันดับแรก
ที2
1

2

3

ด้ านที2มีการเปลี2ยนแปลงในทางที2ดีขึน0 (ลําดับที2 1)
บันเทิง
-ไม่ดงึ ดูด มีน้อย มีซีรีย์ตา่ งประเทศมากไป ไม่มีรายการวาไรตี ภาพยนตร์
ญี-ปน-เกาหลี
ุ่
ไม่พากย์ไทย ดําเนินเรื- องช้ า ย้ อนยุค
การออกอากาศ
-สัญญาณ เสียงไม่ชดั เจน รับสัญญาณทางเสาอากาศไม่ได้ ต้ องดูทางช่อง
ดาวเทียม
ข่าว
-เอนเอียง ไม่เป็ นกลาง ไม่ตรงประเด็น ล่าช้ า ไม่ทนั สถานการณ์ ซําสาระ
น้ อย การเมือง สร้ างความแตกแยกในสังคม การนําเสนอข่าวน่าเบื-อ ไม่มี
สีสนั ผู้สื-อข่าวภาคสนามน้ อย ผู้ประกาศข่าวน้ อย ข่าวประชาชนมาก
เกินไป ข่าวภูมิภาคน้ อย

ความถี2
83

ร้ อยละ
19.44

56

13.11

54

12.65

9

ที2
ด้ านที2มีการเปลี2ยนแปลงในทางที2ดีขึน0 (ลําดับที2 1)
ความถี2 ร้ อยละ
4 รายการ
44 10.30
-เนือหาเยอะเข้ าใจยาก เครี ยด ไม่หลากหลาย ไม่เห็นประโยชน์ ไม่มีสาระรูปแบบไม่นา่ สนใจ
บางรายการยืดเยือ บางรายการเวลาน้ อย ไม่จงู ใจ อยู่ดกึ รายการสนทนามากเกิน ไม่มี
รายการวัยรุ่น เน้ นแต่กลุม่ ผู้หญิง รายการกีฬามีน้อย
5 การจัดผังรายการ และเวลา
43 10.07
-เปลี-ยนบ่อย เวลาไม่เหมาะสม ดึกเกินไป ไม่ตรงกับกลุม่ คนดี
6 ความน่าสนใจ
26
6.09
-ไม่มีความน่าสนใจ เครี ยด ไม่ดงึ ดูด ไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีดารา
7 การนําเสนอ
20
4.68
-ไม่นา่ สนใจ มีหลายช่องทาง ไม่แปลกใหม่ ไม่ประณีต การใช้ ภาษาไม่ดี พิธีกรไม่นา่ เชื-อถือ
พิธีกรภาคสนามไม่คล่อง ควรมีลา่ มภาษามือ
8 การสื-อสาร ประชาสัมพันธ์
18
4.22
-การประชาสัมพันธ์น้อย ยังทําได้ ไม่ดี
9 การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
17
3.98
-ไม่เป็ นกลาง บิดเบือน ไม่โปร่งใส ไม่กล้ าสะท้ อนปั ญหา ไม่เป็ นอิสระจากการเมือง
10 ล้ าหลังไม่ทนั เหตุการณ์
12
2.81
2. ความเห็นของกลุ่มผู้ชมเข้ มข้ น และกลุ่มประเด็น
ความเห็นของผู้เข้ าประชุมในเวทีการรับฟั งที-ได้ จดั ในแต่ละภูมิภาค และกลุม่ ประเด็นต่างๆ โดยรวมมี
ความชื-นชมต่อการดําเนินงานของไทยพีบีเอสทังในด้ านรายการ
และการปฏิบตั งิ านของบุคลากรที-ได้
พยายามปรับปรุงองค์กร และพัฒนาการนําเสนอของสื-อให้ มีคณ
ุ ภาพเพิ-มขึนอย่างต่อเนื-อง ใช้ ภาษี อย่าง
คุ้มค่า รายการของไทยพีบีเอสมีสาระ เป็ นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าแก่ผ้ ชู มผู้ฟังหลายอย่าง สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต มีความแปลกแตกต่างจากช่องอื-น สามารถสร้ างการเรี ยนรู้และแรงบันดาลใจได้
ดี เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มผู้ฟังรายการสามารถมีสว่ นร่วมกับทางสถานี ซึง- เป็ นความแตกต่างที-พิเศษไปจากสื-อช่อง
อื-น ในขณะที-ไทยพีบีเอสได้ ช่วยหนุนเสริ มการพัฒนาพืนที- และงานประเด็นเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามจาก
การสะท้ อนของผู้ร่วมเข้ าประชุมพบว่า การดําเนินงานของไทยพีบีเอสในปั จจุบนั ยังมีจดุ อ่อนที-จําเป็ นต้ อง
ปรับปรุงแก้ ไขในหลายด้ านเช่นกัน ซึง- จากประมวล วิเคราะห์ในภาพรวม พบว่าส่วนที-ยงั มีปัญหา ต้ องแก้ ไข
มีดงั นี
1.การรับสัญญาณในหลายพืนที-มีปัญหารับสัญญาณไม่ได้ และหลายพืนที-สญ
ั ญาณไม่ชดั เจนเมื-อ
เปรี ยบเทียบกับสถานีอื-นๆ
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2. ชื-อสถานียงั ไม่ตดิ ปากผู้ชม เพราะจํายากเนื-องจาก
1) เป็ นภาษาอังกฤษ
2) ชื-อยาว
3) ไม่เป็ นตัวเลขเหมือนช่อง 3,5,7,9,11 ทําให้ ไม่สะดวกในการแนะนําเพื-อขยายเพื-อน
สมาชิก
3. ผู้ชมยังขาดความรู้สึกเป็ นเจ้ าของไทยพีบีเอส เนื-องจากขาดวิธีการ และความต่อเนื-องที-มากพอจน
ทําให้ ผ้ ชู มเข้ าใจความหมายและคุณค่าของ “สื-อสาธารณะ”
4. ผู้ชมส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุม่ แม่บ้านยังไม่เลือกชมช่องไทยพีบีเอส เพราะการนําเสนอยังไม่โดน
ใจ ดูแล้ วเครี ยด ไม่สนุก ผู้ชมส่วนใหญ่จงึ เป็ นคนชันกลาง ผู้มีการศึกษาและกลุม่ เฉพาะ
5. ผู้ดําเนินรายการจํานวนหนึง- ยังขาดเอกลักษณ์ บุคลิกภาพยังไม่โดดเด่น ขาดเสน่ห์ในการดึงดูด
ผู้ชมให้ ตดิ ตาม
6. การประสานงานกับทางสถานีในการนําเสนอเหตุการณ์ยงั มีอปุ สรรคมาก ล่าช้ าเพราะขาด
ผู้สื-อข่าวในภูมิภาคที-มากพอ รวมทังไม่ทราบว่าผู้สื-อข่าวในภูมิภาคมีใครบ้ าง และไม่มีข้อมูลที-ติดต่อได้
7. ไทยพีบีเอสยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้ านรายการ ผู้ชมส่วนใหญ่ไม่ทราบผังรายการ และ
การปรับผังรายการไม่แจ้ งล่วงหน้ าที-มากพอ
8. ด้ านรายการ ยังมีปัญหาหลายด้ าน เช่น
8.1 การนําเสนอข่าวยังไม่รวดเร็ วมากพอ บางครังช้ ากว่าช่องอื-นมาก และเนือหาที-นําเสนอ
ยังขาดการเจาะรายละเอียดเชิงลึกที-มากพอ
8.2 บางครังรายการยังชาดความน่าเชื-อถือ เพราะยังพบว่ามีการนําเสนอข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง
เช่น ชื-อสถานที-ตา่ ง ๆ
8.3 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผู้ชมผู้ฟังรายการยังมีน้อย รูปแบบการนําเสนอใน
รายการยังไม่น่าสนใจ
8.4 รายการเกี-ยวกับครอบครัวน้ อย ช่วงเวลาออกอากาศไม่อยูใ่ นช่วงที-สมาชิกในครอบครัว
อยูพ่ ร้ อมหน้ ากัน
8.5 การพัฒนาประชาธิปไตย และสิทธิชมุ ชน เนือหาการนําเสนอยังมีน้อย และขาดรายการ
ที-นําเสนอเนือหาด้ านกฎหมายสิทธิชมุ ชน
8.6 ยังขาดการแนะนํา ให้ ความรู้ ทักษะการประเมินคุณภาพสื-อ และการแนะนําต่าง ๆ
เพื-อให้ ร้ ูเท่าทันสื-อให้ แก่ประชาชน
8.7 การนําเสนอข้ อมูลจากพืนที- ประเด็น ยังไม่ชดั เจน ไม่ครอบคลุม และขาดการติดตาม
ผลของการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื-อง
8.8 การยกระดับปั ญหาของพืนที-/ประเด็นสูก่ ารนําเสนอผ่านสื-อสาธารณะ ยังไม่มีความ
ชัดเจนในการยกระดับปั ญหาในพืนที-สสู่ าธารณะ
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จ. ข้ อเสนอแนะจากการรั บฟั ง
จากรายงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว- ประเทศ 3,537 ชุด ผู้ชมผู้ฟังรายการได้ ให้
ข้ อเสนอแนะในด้ านต่าง ๆ ดังนี
1. การประชาสัมพันธ์
ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า ควรเพิ-มการประชาสัมพันธ์ให้ กว้ างขวางขึน โดย
1.1 เปิ ดเวทีรับฟั งความคิดเห็นต่อสื-อสาธารณะทัว- ไประเทศ ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการนําเสนอ
ความคิดเห็น เพื-อให้ ประชาชนรู้จกั สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดเวทีสญ
ั จรรับฟั งความคิดเห็น ให้ ประชาชน
ทราบวัตถุประสงค์ จุดมุง่ หมายของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การเป็ นสื-อสาธารณะ
1.2 จัดทําเอกสารเผยแพร่ให้ มากๆ เพื-อให้ ประชาชนเข้ าใจยิ-งขึน เช่น เอกสาร เพื-อน-สื-อสาธารณะ
จัดทําหนังสือพิมพ์ Thai PBS ตังกลุม่ ไทยพีบีเอส ทุกจังหวัดแล้ วประชาสัมพันธ์ให้ คนดูมากขึน
2. การออกอากาศ
2.1 ควรมีการปรับปรุงความชัดเจนในการรับสัญญาณของทางสถานีโดยใช้ เสาอากาศ เช่นใน
จังหวัด ระนอง กระบี- หนองบัวลําภู เป็ นต้ น
2.2 เพิ-มสถานีวิทยุท้องถิ-นให้ แก่ชมุ ชนเพื-อให้ ประชาชนที-ไม่สามารถรับชมทีวี ให้ ได้ รับฟั งวิทยุแทน
3. ผังรายการ
3.1 รายการโรงเตีhยมชีวิตควรให้ อยู่ดกึ กว่าเดิม และควรเอารายการเวทีสาธารณะ และตอบโจทย์มา
ไว้ หลังข่าวคํ-า เพราะคนวัยทํางานสามารถดูได้ ไม่ดกึ ไป
3.2 ควรเพิ-มรายการที-สง่ เสริ มและให้ ความรู้ในเรื- องสุขภาพและป้องกันดูแลสุขภาพในช่วงบ่ายและ
ช่วงเย็น
3.3 ไม่ควรเปลี-ยนผังรายการบ่อยๆ เพราะเปิ ดดูตามเวลาเดิมแล้ วไม่มีรายการ ก็จะหมดความสนใจ
ไปดูสถานีอื-นแทน
3.4 ควรจัดผังรายการโดยพิจารณาถึงวัยของผู้ชม เช่นวัยนักศึกษา วัยทํางาน วัยเกษี ยณ
3.5 ควรปรับเปลี-ยนเวลาการออกอากาศบางรายการเช่น คุยกับแพะ เปิ ดปม ชีวิตจริ งยิ-งกว่าละคร
3.6 ควรปรับเปลี-ยนเวลาออกอากาศรายการที-นา่ สนใจมาเป็ นช่วงเช้ า กลางวัน และเย็นซึง- เป็ นเวลา
ที-มีผ้ ชู มจํานวนมาก
3.7 ช่วงเวลา 07.00 - 9.30 น. (เสาร์ อาทิตย์) ควรเพิ-มการ์ ตนู สร้ างสรรค์เฉพาะเด็กให้ มากขึน
3.8 ควรมีการฉายซําบางรายการหลายรอบเพื-อให้ เข้ าถึงประชาชนหลายกลุม่
3.9 ควรมีชื-อรายการและวันเวลาออกอากาศที-มมุ จอด้ านล่างบ่อยๆ
3.10 ขยายเวลาการออกอากาศข่าว รายการที-นี-ไทยพีบีเอส ช่วงข่าวของชุมชน ข่าวพลเมือง เวที
สาธารณะ รายการคุยกับแพะ
3.11 รายการมีสาระอยูด่ กึ จนเกินไป ช่วงเวลานําเสนอสารคดีดกึ เกินไป ควรปรับปรุง
3.12 รายการเด็กไม่ควรมีเช้ าเกินไป เด็กตื-นไม่ทนั ควรพิจารณาเวลาออกอากาศให้ เหมาะสม
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4.ด้ านรายการ
4.1 ผู้ดําเนินรายการ: ควรมีการปรับปรุง ให้ มีลกู ล่อลูกชน เพื-อกระตุ้นให้ ผ้ ชู มอยากดู ควรใช้ ดาราที-มี
ความน่าสนใจมากเป็ นพิธีกร เพื-อดึงดูดให้ ผ้ ชู มสนใจ
4.2 เนือหาสาระ : ควรเพิ-มเนือหาสาระในบางรายการ ควรเพิ-มรายการกีฬา รายการธรรมะ การ
คิดค้ นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีโลกอนาคต สารคดีที-เกี-ยวกับอวกาศ รายการเกี-ยวกับสุขภาพ รายการ
บันเทิง รายการท่องเที-ยว รายการเกี-ยวกับผู้สงู อายุ รายการที-เกี-ยวข้ องกับอาเซียน รายการเกี-ยวกับสิทธิของ
ชุมชน ป่ าไม้ เยาวชน ยาเสพติด รายการที-เกี-ยวกับการเรี ยนการสอนด้ านการโรงแรม เช่น ภาษาอังกฤษ สปา
นวด ที-สามารถไปสอบกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เพื-อยกระดับการทํางานได้ รายการเกี-ยวกับเรื- องราวของ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าโบราณ รายการส่งเสริ มด้ านอาชีพเพื-อคนด้ อยโอกาสทางการศึกษา ผู้พิการ
รายการเกี-ยวกับผู้ใช้ แรงงาน ผลิตรายการที-เกี-ยวกับวิถีประชาชนอย่างแท้ จริ ง รายการที-เกี-ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี ชุมชน เพื-อให้ มีความภูมิใจและเป็ นโอกาสที-จะมีอาชีพ เนือหาเกี-ยวกับความสามัคคี เพิ-มรายการ
ตอบปั ญหาชีวิต วิทยากรเช่น หมอประเวศ วะสี ว.วชิรเมธี พระไพศาล วิสาโล อานันท์ ปั นยารชุน ควรมี
รายการรอมฎอนสัมพันธ์ในช่วงเดือนรอมฎอน ควรมีสารคดีเกี-ยวกับแม่นําโขงมากขึนโดยเฉพาะด้ านวิถีชีวิต
ชุมชน การสร้ างเขื-อนกันลํานําโขง เป็ นต้ น
4.3 รูปแบบรายการโดยรวม: ควรจัดสรรรายการให้ มีความน่าสนใจ ให้ นา่ ติดตาม แปลกใหม่ เพิ-ม
สีสนั
และปรับเปลี-ยนตามกระแส น่าจะมีรายการที-สนุกแล้ วแฝงไปด้ วยความรู้ จะทําให้ ดนู ่าติดตามขึน
รายการแต่ละรายการควรขึนหมายเลขติดต่อเพื-อให้ ผ้ ชู มที-สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ภายหลัง และการ
รับ SMS เพื-อนําข้ อเสนอมาปรับปรุง ควรคิดรู ปแบบรายการที-โดนใจเพื-อต่อสู้กบั ละครช่องอื-น ๆ ควรส่งเสริ ม
รายการบันเทิง เช่น ละคร ภาพยนตร์ เพลง ของค่ายต่าง ๆ และควรมีการขึน subtitle ภาษาพืนถิ-น เช่น
ภาษายาวี เป็ นต้ น
4.4 อื-นๆ : รายการสู้โรคควรนําเสนอภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย เช่น ปราชญ์ชาวบ้ านด้ าน
การรักษาโรค หมอพืนบ้ าน พืชสมุนไพรที-ได้ รับการรับรองแล้ ว ควรมีกิจกรรมส่งเสริ มให้ มีการดูรายการ เช่น
การตอบคําถามติดตามรายการ
5.ด้ านข่ าว
5.1 การนําเสนอ: การนําเสนอข่าวไม่มีสีสนั ดูแล้ วเครี ยด อยากให้ เสนอข่าวตามความเป็ นจริ ง
ตรงไปตรงมา เป็ นกลาง ชัดเจน ถูกต้ อง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ใช้ รถโมบายเคลื-อนที-เพื-อทันต่อเหตุการณ์
ขจัดความเหลื-อมลําของสังคม ไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอํานาจเหนือกฎหมายต้ องนําเสนอความจริ ง อยากให้ เข้ า
ตรวจสอบในพืนที-เหมือนกับข่าว 3 มิติ และกล้ าชนกับผู้มีอิทธิพลได้ การนําเสนอข่าวไม่ควรจุดประเด็นให้
เกิดความแตกแยกในสังคม ควรหลีกเลี-ยงในการนําเสนอข่าวที-เป็ นพฤติกรรมแห่งความรุนแรงโหดร้ าย ไม่ว่า
จะเป็ นวีดีโอข่าว หรื อภาพข่าว
5.2 เนือหา :ควรทําข่าวในชุมชน ตีแผ่เรื- องยาเสพติด ปั ญหาสังคมโดยรวม เช่น ความรุนแรงในสังคม
ข่าวยาเสพติด ขโมย อาชญากรรม และความไม่เป็ นธรรมของเจ้ าหน้ าที-ของรัฐ ออกข่าวเกี-ยวกับ ความ
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เดือดร้ อนของชุมชน ปั ญหาชาวบ้ านตามพืนที- คอยเป็ นตัวแทนชาวบ้ าน ขุดค้ นความไม่ยตุ ธิ รรมที-ชาวบ้ านถูก
เอารัดเอาเปรี ยบ เพื-อเป็ นแรงกระตุ้นภาครัฐ สะท้ อนความต้ องการของชุมชน ควรมีการติดตามเชิงลึกใน
ประเด็นของการทําข่าวบุคคลต้ นแบบ ชุมชนต้ นแบบ เพิ-มการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารด้ านไอที ข้ อมูลวิชาการ
เพื-อการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรม ปลอดเรื- องการเมือง ควรนําเสนอข่าวเชิงลึกเพิ-มมากขึน
5.3 ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร: ควรระวังการใช้ ภาษาของผู้ประกาศข่าว ปรับท่าทีของพิธีกรบางท่าน
เช่นรายการตอบโจทย์ รายการการเมือง บางครังก็รุกผู้ร่วมรายการมาก บางท่านทําหน้ าตาซีเรี ยสเกินไป
นักข่าวควรเสียสละเวลาส่วนตนเพื-อส่วนรวม ไม่มีนายทุนหรื อนักการเมืองอยูเ่ บืองหลัง รับผู้สื-อข่าวยุคใหม่
ผู้สื-อข่าวอาสาและรับข่าวจากเครื อข่ายหาข่าวเหมาะสมเป็ นที-นา่ สนใจ นักข่าวบางคนไม่เป็ นกลาง
6. เด็กและเยาวชน
61 ควรมีการ์ ตนู ที-สอดแทรกสาระความรู้ เช่น เพิ-มการ์ ตนู ไทยเกี-ยวกับภัยร้ ายของยาเสพติด มีสาร
คดีสตั ว์มากๆ ควรมีรายการสําหรับเด็ก 3-7 ปี ในช่วงเสาร์ -อาทิตย์ เช่น ฌอนแกะจอมซ่า และรายการสําหรับ
เด็ก 5-7 ปี เกี-ยวกับการเรี ยนการสอนของเด็ก ควรเสนอรายการเด็กๆที-พร้ อมให้ ความรู้และได้ ร่วมเรี ยนรู้ใน
รายการเช่นขนมไทยอะไรเอ่ย หม้ อข้ าวหม้ อแกง และเด็กๆได้ นําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
6.2 ควรเสนอรายการเนือหารายการที-สร้ างสรรค์สงั คมสําหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และวัยรุ่นมาก
ขึน การที-จะพัฒนาคนต้ องเริ- มจากครอบครัว ดังนันจึงควรมีรายการที-สร้ างจิตสํานึก ปลูกจิตสํานึกให้ เด็ก
เยอะๆ
7. การสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชน
71 ควรจัดตังศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และจัดเวทีประชาคมชาวบ้ าน หาข่าว
จากชุมชน ทําความเข้ าใจกับชุมชน และขยายโอกาสให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมมากขึน
7.2 ควรจัดตังศูนย์ประจําพืนที-เพื-อเก็บข้ อมูล ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลแกนนําอย่างจริ งจัง
และต่อเนื-อง
7.3 ไทยพีบีเอสควรเข้ าถึงประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื-องและอย่างสมํ-าเสมอและรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชนทุกระดับและทุกชนชันทุกเพศทุกวัย
7.4 ไทยพีบีเอสควรทํางานกับชุมชนมากขึนและทัว- ถึงกว่านี จัดกิจกรรมลงพืนที-ให้ ประชาชนมีสว่ น
ร่วม
7.5 ควรเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนท้ องถิ-นเข้ ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ
8. สมาชิกผู้ชมผู้ฟัง
8.1 ควรส่งเอกสารหรื อผังรายการให้ กบั สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง
8.2 ควรมีรายการสื-อสารระหว่างสภาผู้ชมผู้ฟังรายการกับผู้ชมเช่น สภาผู้ชมพบประชาชน
8.3 วารสารที-จดั ส่งให้ สมาชิกควรส่งให้ ทนั เหตุการณ์เป็ นประจําทุกเดือน ที-ผา่ นมาได้ รับล่าช้ าไม่ทนั
เหตุการณ์
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8.4 การสมัครเป็ นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ควรจะเป็ นการประกาศและเปิ ดโอกาสให้ คนได้
รับรู้และสามารถเข้ าร่วมเป็ นตัวแทน และเป็ นเวทีเปิ ด
8.5 สภาผู้ชมและผู้ฟังควรนําเสนอรูปธรรมความสําเร็ จในการผลักดันความเห็นจากผู้ชมและ
เครื อข่ายปั ญหา
9. อื2นๆ
9.1 ควรยกระดับเป็ นทีวีสร้ างสรรค์สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มการมีสว่ นรวมของระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริ มวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างแท้ จริ ง
9.2 ควรพยายามเข้ าถึงภาคประชาชนให้ มากที-สดุ เป็ นทีวีของประชาชน มีความจริ งใจกับประชาชน
ทุกภาคส่วน นําปั ญหาจากพืนที-และประชาชนเดือดร้ อนมาแก้ ไข
9.3 ควรรักษาความยุตธิ รรม เป็ นกลาง ไม่ถกู ครอบงําจากองค์กรใดองค์กรหนึง- ธํารงค์จรรยาบรรณ
ของสื-อมวลชน รักษาคุณภาพ รักษามาตรฐาน รักษาความดีงาม โดยมีจดุ ยืนชัดเจนเป็ นตัวของตัวเอง
9.4 ควรรับเงินจากการโฆษณาของรัฐ/รัฐวิสาหกิจบ้ างเพื-อมีรายได้ มาปรับปรุงองค์การ
9.5 ควรเปลี-ยนชื-อสถานีเพื-อสะท้ อนความเป็ นไทย ไม่ควรใช่ชื-อไทยพีบีเอสที-เป็ นภาษาอังกฤษ ชื-อ
เดิมดีอยูแ่ ล้ ว
9.6 ควรมีการพัฒนาจอภูมิภาคให้ ครบทุกภาค และให้ จอภูมิภาคสามารถรับชมได้ ทวั- ประเทศ พร้ อม
เพิ-มเวลาจอภูมิภาค

ฉ.ความเห็นจากที2ประชุมสมัชชาผู้ชมผู้ฟังรายการระดับชาติ
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้ จดั สมัชชาผู้ชมผู้ฟังรายการระดับชาติขึน ในระหว่างวันที- 2526 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ซึง- ที-ประชุมได้ ชว่ ยกันแก้ ไขปั ญหาความเห็นที-ยงั ไม่ลงตัว และ
เพิ-มเติมความชัดเจนในด้ านต่าง ๆ ดังนี
1. การพัฒนาผังรายการของไทยพีบีเอส
ในส่วนของผังรายการนัน พบว่าความเห็นของผู้ฟังผู้ชมรายการของไทยพีบีเอสจากเวทีตา่ งๆบาง
ประเด็นยังไม่สามารถสรุปเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายได้ เนื-องจากความเห็นยังไม่ลงตัวในลักษณะ ดังนี
1. ความเห็นขัดแย้ งกัน ประกอบด้ วย
1.1 การปรับผังรายการ บางคนเสนอให้ ทําการปรับผังรายการบ่อย ๆ ในขณะที-รายงานเสนอว่าไม่
ควรปรับผังรายการบ่อย ๆ เพราะทําให้ ไม่สามารถจําผังรายการได้
1.2 การนําเสนอภาพยนตร์ ตา่ งประเทศ ผู้ชมบางส่วนให้ การตอบรับเพราะเห็นว่าเนือหามีประโยชน์
ในขณะที-ผ้ ชู มจากบางเวทีเสนอว่าไม่ควรนําเสนอภาพยนตร์ ตา่ งประเทศ ควรนําเสนอภาพยนตร์ ไทย
1.3 การถ่ายทอดรายการมวย การสํารวจยังมีความเห็นที-แตกต่างกันระหว่างการสนับสนุนให้ มีการ
ถ่ายทอด ในขณะที-บางส่วนไม่สนับสนุนเพราะเห็นว่าเป็ นรายการที-มีความรุนแรง
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1.4 การฉายซํา (Replay) บางส่วนเห็นด้ วยเพราะจะได้ ชมย้ อนหลังได้ ในขณะที-บางส่วนไม่เห็นด้ วย
(เพราะได้ ชมแล้ ว ไม่ต้องการชมซํา)
1.5 รายการบางรายการเสนอให้ ตดั ออก แต่ผ้ ชู มที-ชื-นชอบเสนอให้ คงไว้
2. ความต้ องการช่ วงเวลาในผังรายการ
2.1 กลุม่ เดียวกันต้ องการเวลาต่างกัน เช่น รายการเด็กไม่ควรเป็ นช่วงเช้ าเกินไป เพราะเด็กตื-นๆ ไม่
ทัน ในขณะที-บางส่วนเห็นว่า เวลาเหมาะสมแล้ ว
2.2 ต่างกลุม่ กันแต่ต้องการช่วงเวลาที-ซําซ้ อนกัน เนื-องจาก แต่ละกลุม่ ต้ องการให้ นําเสนอรายการทีชื-นชอบ หรื อรายการของกลุ่มตนเองในเวลาเดียวกัน
สมัชชาสภาผู้ชมผู้ฟังรายการได้ พิจารณาปั ญหาดังกล่าวแล้ ว มีความเห็นร่วมกัน ดังนี
1. การปรับผังรายการควรมีระยะเวลาที-เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มและผู้ฟังมีสว่ นร่วมแสดงความ
คิดเห็นและพิจารณาการปรับผังรายการ โดยที-ประชุมเสนอให้ มีการพิจารณาปรับผังรายการโดยใช้ การวิจยั
หรื อการทําประชาพิจารณ์จากภาคประชาชนก่อน ตลอดจนมีการชีแจงสัดส่วนผังรายการตามเวลา และ
แนวทางการปรับผังรายการให้ ผ้ ชู มและผู้ฟังรายการเข้ าใจ
2. สนับสนุนให้ มีการฉายซํารายการที-มีประโยชน์ ในเวลาที-เหมาะสม โดยที-ประชุมเสนอให้ มีการ
ฉายซําได้ ไม่เกินสองรอบ และเสนอให้ ไม่ควรฉายซําในช่วงเวลากลางวัน ทังนีการฉายซําบางรายการขึนอยู่
กับสถานการณ์ที-มีความเหมาะสม ตลอดจนมีการพัฒนาและเพิ-มช่องทางการเข้ าถึงเทปบันทึกรายการทีหลากหลาย และสะดวกในการเข้ าถึง โดยที-ประชุมมองว่าหากมีการฉายซํามากๆ อาจส่งผลต่อความเชื-อมันของสถานี
3. สนับสนุนให้ มีภาพยนตร์ ทงไทยและต่
ั
างประเทศ และการจัดหาละคร ภาพยนต์ในภูมิภาค
อาเซียนมานําเสนอ เพื-อสร้ างการเรี ยนรู้พร้ อมความบันเทิง เพื-อเตรี ยมพร้ อมต่อการก้ าวสู้ประชาคมอาเซียน
โดยพิจารณาสาระประโยชน์ของเนือหารายการเป็ นสําคัญ
ขณะเดียวกันขอให้ เร่งพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการผลิตรายการภาพยนตร์ ของไทยพีบีเอส ให้ มีความน่าสนใจและมีสารประโยชน์ทดั เทียมรายการ
จากต่างประเทศ
4. พัฒนารายการข่าวให้ มีความเจาะลึก โดดเด่น น่าเชื-อถือ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถถ่ายทอดสด
สถานการณ์เร่งด่วนที-เกิดขึนในพืนที-ตา่ งๆ ได้ อย่างทันท่วงที ในกรณีที-อาจก่อให้ เกิดความสับสนและตื-น
ตระหนกของสาธารณะ จะต้ องมีการตรวจสอบแหล่งข่าวและความน่าเชื-อถือ ตลอดจนติดตามผลของข่าวทีนําเสนออย่างต่อเนื-อง
5. เพิ-มการผลิตและจัดผังรายการที-เกี-ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ภูมิปัญญา วิถี
ท้ องถิ-น ศีลธรรม กีฬาเชิงวัฒนธรรม เพื-อดํารงรักษาและเสริ มสร้ างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้ องถิ-น
และความเป็ นไทย
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6. เพิ-มสัดส่วนรายการหรื อสอดแทรกเนือหา คติสอนใจที-สง่ เสริ มให้ ประชาชนมีทกั ษะในด้ านต่างๆ
อาทิ การคิด มีจิตอาสา มีระเบียบวินยั มีความเข้ าใจเรื- องประชาธิปไตย การเท่าทันความเปลี-ยนแปลงของ
โลกและสังคม สิทธิและเสรี ภาพ เป็ นต้ น
7. เพิ-มพืนที-ให้ กลุม่ ต่างๆ ในสังคมตาม พ.ร.บ.องค์การฯ อาทิ กลุม่ เยาวชน กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส กลุม่
ผู้สงู อายุ มีสว่ นร่วมในรายการ และส่งเสริ มให้ กลุม่ ต่างๆเหล่านีได้ มีการผลิตรายการด้ วยตนเองมากขึน เพื-อ
เป็ นการเพิ-มคุณค่าในตนเอง การตระหนักถึงการมีสว่ นร่ วม และการเปิ ดโอกาสในการเข้ าถึงสื-อให้ มากขึน
เช่น ขาดพืนที-สําหรับกลุม่ วัยรุ่น กลุม่ ผู้พิการทางการได้ ยิน ฯลฯ
8. ให้ รูปแบบรายการต่างๆในแต่ละช่วงเวลาควรมีการปรับเปลี-ยนให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของ
กลุม่ เป้าหมาย เช่น กลุม่ เด็ก กลุม่ แรงงานนอกระบบ เป็ นต้ น โดยการสํารวจว่าช่วงเวลาที-เหมาะสมที-จะ
นํามาฉายให้ กลุม่ เป้าหมายชมควรเป็ นช่วงเวลาใด และเสนอให้ นําละครดีๆ เช่น ขุนรองปลัดชู ขนมไทยอะไร
เอ่ย ฯลฯ ให้ กลับมาฉายในช่วงเวลาสองทุม่
9. ให้ มีการศึกษาวิจยั ที-หลากหลาย เน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื-อ
ประกอบการตัดสินใจในการปรับผังรายการหรื อการเปลี-ยนแปลงรายการ
2.การพัฒนาศักยภาพผู้ชมผู้ฟัง
จากการสํารวจผู้ชมผู้ฟังรายการ เห็นว่าไทยพีบีเอสสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ แล้ วในระดับหนึงอันเนื-องจากรายการของไทยพีบีเอสมีสาระ เป็ นประโยชน์ และมีคณ
ุ ค่าแก่ผ้ ชู มผู้ฟังหลายอย่าง สามารถ
นําไปใช้ ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตได้ โดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มผู้ฟังได้ มีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส กลุม่ สังคมที-หลากหลาย ตลอดจนมีความโดดเด่นใน
การสร้ างการเรี ยนรู้ เสริ มสติปัญญา พัฒนาประชาชนให้ เป็ นพลเมืองที-มีคณ
ุ ภาพ สามารถสร้ างความเข้ าใจ
และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ชุมชน
อย่างไรก็ตามจากการสํารวจ พบว่าผู้ชมผู้ฟังจํานวนหนึง- ได้ สะท้ อนปั ญหาด้ านการมีส่วนร่วม และ
การยกระดับคุณภาพผู้ชมผู้ฟังในด้ านต่าง ๆ ดังนี
1. ไทยพีบีเอสยังสื-อสารตนเองได้ ชดั ว่าเป็ น “สื-อสาธารณะ” และรูปแบบการให้ ความรู้ ในรายการเปิ ด
บ้ านไทยพีบีเอสไม่นา่ สนใจ
2. ยังไม่สามารถใช้ บทบาทของแกนประสานเพื-อนสื-อสาธารณะ และสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังในการ
ขับเคลื-อนการดําเนินงานของไทยพีบีเอสให้ เต็มศักยภาพ
3. ขาดการให้ ความรู้ ทักษะในการพัฒนาศักยภาพผู้ชมผู้ฟังในการเป็ นผู้ชมที-มีคณ
ุ ภาพ
4. ผู้ชมผู้ฟังส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ ด้านช่องทางการติดต่อ ประสานงานกับไทยพีบีเอส
5.ไทยพีบีเอสยังขาดการเชื-อมโยงการทํางานกับเครื อข่ายทางสังคมอื-นๆในการสร้ างพลังการ
เปลี-ยนแปลงสังคม เพื-อการบรรลุผลตามวิสยั ทัศน์ที-มีประสิทธิภาพ
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จากปั ญหาดังกล่าวที-ประชุมสมัชชาสภาผู้ฟังรายการระดับชาติได้ เสนอแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพ และยกระดับการมีสว่ นร่วมผู้ชมผู้ฟังรายการ ดังนี
ก. การพัฒนาทางตรง
1. จัดเวทีระดับตําบล หมูบ่ ้ านมากขึน เน้ นกลุม่ เป้าหมายทีเป็ นชาวบ้ านจริ ง ๆ เพื-อขยายเครื อข่าย
เพื-อนสื-อสาธารณะให้ กว้ างขวางมากยิ-งขึน โดยสร้ างความเข้ าใจในบทบาทของสื-อสาธารณะ และใช้ เวทีใน
การเรี ยนรู้ ประเด็นปั ญหาของชุมชน
2. จัดการฝึ กอบรม พัฒนาศักยภาพผู้สื-อข่าวท้ องถิ-น-พลเมือง/ผู้ดําเนินรายการ/การวิเคราะห์ขา่ ว
และสถานการณ์/ผู้ประกาศข่าว/การจัดประชุมสาธารณะ/การสรุปประเด็น/การรู้เท่าทันสื-อ และความรู้เรื- อง
พระราชบัญญัติองค์การแพร่ ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย
ข. การพัฒนาทางอ้ อม
1. การผลิตเนือหาที-ตอบโจทย์ทกุ เพศทุกวัย รายการสาระต้ องทําให้ แต่ละวัยเข้ าใจง่ายและลึกซึง
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง เช่น รายการช่วงนําท่วม รายการผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสโดยเปิ ดโอกาสให้
เข้ ามามี-สว่ นร่วมในการผลิตรายการมากขึน รายการดูแลสุขภาพตนเอง รายการสําหรับวัยรุ่น เป็ นต้ น
2. รายการของไทยพีบีเอสต้ องให้ สติ ทําให้ ผ้ รู ับสื-อเท่าทันตนเอง เท่าทันการนําเสนอของสื-อกระแส
หลัก/สื-อที-ดีต้องวิเคราะห์ 2 ทาง คือทางโลกและธรรม ทางโลก: มีข้อมูลทางวิชาการประกอบ มีการ
ประมวลผลอย่างรวดเร็ ว นําเสนอให้ ทนั สถานการณ์ มีปราชญ์ท้องถิ-นที-เกี-ยวข้ องมาร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์
ประกอบ ทางธรรม: เมื-อให้ นําหลักธรรมแต่ละศาสนามาเลือกนําเสนอเพื-อให้ สติกบั ประชาชน เมื-อเกิด
สถานการณ์วิกฤติตา่ ง ๆ
ค. การพัฒนาการมีส่วนร่ วม
1. เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชน ประชาชนในแต่ละท้ องถิ-น เข้ ามามีสว่ นร่วมในการผลิตรายการมากขึน เช่น
การทําละครของแต่ละท้ องถิ-น เพื-อกระตุ้นให้ เกิดความรักและหวงแหนทีวีสาธารณะ
2. ออกแบบกลไกการสื-อสารสองทางกับผู้ชม ผู้ฟัง ในการให้ คําตอบกับกลุม่ ผู้ชม ผู้ฟังอย่างชัดเจน
ต้ องทําให้ ประชาชนเข้ าใจกระบวนการร้ องเรี ยนและช่องทางการร้ องเรี ยน โดยการให้ ความรู้ สร้ างคูม่ ือ
เครื- องมือเป็ นกลไกในการสอน และต้ องพัฒนาประชาสัมพันธ์ด้วย
3. จัดทําศูนย์ข้อมูลโดยพีบีเอสระดับภูมิภาค และเพิ-มบทบาทศูนย์ไทยพีบีเอสในภูมิภาค เพื-อสร้ าง
การมีสว่ นร่วมกับภาคประชาชนในแต่ละพืนที-ให้ เข้ มข้ นมากขึน
3. การพัฒนาสังคมคุณภาพคุณธรรม
การขับเคลื-อนสังคมคุณธรรมเกิดจากผลการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ
1. ความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของไทยพีบีเอสตามที-กําหนดไว้ และนําเสนอผ่านรายการ
ต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส
2. ความสามารถในการดําเนินงานอื-น ๆ นอกเหนือจากสื-อสารผ่านจอรายการของไทยพีบีเอส
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การสํารวจพบความคิดเห็นของประชาชนเห็นว่าไทยพีบีเอสสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
แล้ วในหลายด้ าน เช่น
1. ส่งเสริ มการรับรู้ และการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการสร้ างสังคมประชาธิปไตยทีเป็ นธรรม
2. ความกล้ าหาญในการรายงานข่าวสาร และเสนอประเด็นเพื-อประโยชน์สาธารณะ
3. การเป็ นเครื- องมือแห่งการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างสติปัญญาและสุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าให้
เป็ นพลเมืองคุณภาพ
4. การสร้ างแรงบันดาลใจ จินตนาการ และการยกระดับความอ่อนโยนทางจิตใจของบุคคลและ
สังคม
5. การส่งเสริ มเอกลักษณ์ สะท้ อนความหลากหลาย และการสร้ างความสมานฉันท์ในสังคม
6. การเปิ ดพืนที-ให้ แก่กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ เฉพาะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
7. การสร้ างการมีสว่ นร่ วมของประชาชนทังในระดับชุมชนและระดับชาติ
8. การสร้ างความเข้ าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลและชุมชน
ที-ประชุมสมัชชาผู้ชมผู้ฟังรายการระดับชาติเห็นฟ้องกับความเห็นที-ได้ นําเสนอ แต่ที-ประชุมยังเห็นว่า
ไทยพีบีเอสยังไม่ได้ ใช้ ศกั ยภาพที-มีอยูข่ ององค์กรในการขับเคลื-อนการพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรม
อย่างเต็มที- โดยเฉพาะบทบาทนอกเหนือจากการเสนอผ่านรายการ(บทบาทนอกจอ) พร้ อมได้ มีข้อเสนอ
เพิ-มเติม ดังนี
1.ปรับทิศทางการทํางาน ปรับบทบาทจาก”การสื-อสาร เป็ นสื-อกลาง” เพื-อสร้ างสังคมที-มีคณ
ุ ภาพ
และคุณธรรม
2.เพิ-มความสามารถของเพื-อนสื-อสาธารณะ นักข่าว และคนทํางานในพืนที- โดย
2.1 เพิ-มศักยภาพของนักข่าวพลเมืองให้ เป็ นนักสื-อสารด้ วยตนเอง เพื-อยกระดับ และมีการ
แลกเปลี-ยนข้ อมูล เรี ยนรู้สถานการณ์ เรื- องราวในแต่ละพืนที- ที-มีประเด็นคล้ ายคลึงกันอย่างต่อเนื-อง
2.2 การใช้ ต้นทุนที-เกิดขึนจากการทํางานที-ผา่ นมา ทําแผนที-เครื อข่าย (mapping) เช่น กลุม่ นักข่าว
พลเมือง สมาชิกสภาฯ ให้ มีการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื-อง
2.3 สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ กบั ประชาชน โดยการจัดเวทีตา่ ง ๆ ในพืนที- เพื-อสร้ างและขยาย
กระบวนการมีสว่ นร่ วมให้ กว้ างขวาง
3. พัฒนากลไกการทํางาน เพื-อหนุนเสริ มการพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรม โดย
3.1 จัดกลไกการทํางานในระดับภูมิภาค และท้ องถิ-น ให้ มีบทบาทเป็ นศูนย์กลางในการเชื-อมร้ อย
เครื อข่ายทางสังคมในการแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาสังคม
3.2 จัดตังกองทุนเพื-อนสื-อสาธารณะ เพื-อสร้ างความเป็ นเจ้ าของ และเป็ นอิสระ สามารถเข้ าไป
ติดตามตรวจสอบได้ อย่างแท้ จริ ง
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4. ยกระดับไทยพีบีเอสสูก่ ารเป็ นสถาบันทางสังคม เรื- องสื-อสาธารณะ ในการสร้ างการเรี ยนรู้ การเท่า
ทันสื-อ ทําให้ ประชาชนฉลาดขึน โดยการใช้ ฐานของสถาบันทางสังคมที-มีอยูแ่ ล้ ว ให้ เป็ นประโยชน์ เช่น เข้ าสู่
โรงเรี ยน ปราชญ์ชาวบ้ าน ในการสร้ างความเข้ าใจเรื- องสื-อสาธารณะ
4. การตอบสนองต่ อการพัฒนาพืน0 ที2และภูมิภาค
เสียงสะท้ อนจากการรับฟั งความเห็นในเวทีพืนที-ตอ่ บทบาทของไทยพีบีเอสในการตอบสนองการ
พัฒนาภูมิภาค พบสิ-งดี ๆ หลายประการ เช่น
1.การรายงาน การนําเสนอข้ อมูลจากพืนที-หรื อประเด็น มีการเจาะลึก น่าสนใจ ให้ ความสําคัญกับ
ข้ อมูลที-เป็ นข้ อเท็จจริ ง มีการเชื-อมโยงกับนักวิชาการที-นา่ เชื-อถือ
2. มีความชัดเจนในการยกระดับของปั ญหาในพืนที-เพื-อเปิ ดโอกาสในการนําเสนอเรื- องราวสู่
สาธารณะ
3. การเปิ ดโอกาสให้ พืนที-/ประเด็นใช้ เวลาในการสื-อสาธารณะ โดยเฉพาะนักข่าวพลเมือง ทําได้ ดี
ระดับหนึง- แต่มีข้อจํากัดในทรัพยากรและศักยภาพ
4.มีความชัดเจนในการยกระดับปั ญหาของพืนที- ประเด็นสูก่ ารนําเสนอผ่านสื-อสาธารณะ
5.การเปิ ดโอกาสให้ พืนที- ประเด็นใช้ เวลาในการสื-อสารสาธารณะ โดยเฉพาะนักข่าว
พลเมือง ทําได้ ดีระดับหนึง- แต่มีข้อจํากัดในทรัพยากรและศักยภาพ
6.มีนกั ข่าวพลเมืองที-ทําหน้ าที-เป็ นสื-อกลางในการสื-อสารระหว่างประชาชนในพืนทีอย่างไรก็ตาม ที-ประชุมในหลายพืนที-ได้ สะท้ อนปั ญหา ในด้ านต่างๆ ดังนี
1. ความไม่สะดวกในการติดต่อกับผู้สื-อข่าวในภูมิภาคและกับไทยพีบีเอสในส่วนกลาง เนื-องจาก.
การประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อกับไทยพีบีเอส สําหรับประชาชนทัว- ไปยังไม่มีประสิทธิภาพพอ และ
ช่องทางที-มีอยู่ยงั ไม่สะดวกต่อการเข้ าถึงของผู้ชมส่วนใหญ่
2. การพัฒนาสถานีย่อยยังไม่เป็ นรูปธรรม การจัดทํารายการที-เหมาะสม และการใกล้ ชิดกับผู้ชม
ผู้ฟังในพืนที- และกลุม่ ประเด็นยังไม่ประสบความสําเร็ จในการนําเสนอเรื- องราวจากพืนที-มากนัก
3. ประชาชนในพืนที-มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นน้ อยกว่านักวิชาการหรื อข้ าราชการที-มาร่วม
รายการ
4. ระบบการติดต่อสื-อสารระหว่างของเครื อข่ายเพื-อนทีวีไทยกับผู้สื-อข่าวในภูมิภาค และไทยพีบีเอส
ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ขาดฐานข้ อมูลเครื อข่ายที-สมบูรณ์
5.รายงานข่าว การนําเสนอข้ อมูลจากพืนที- และกลุม่ ประเด็น ยังไม่สามารถยกระดับเป็ นปั ญหาของ
สาธารณะได้
6.ฝ่ ายบริ หารยังให้ ความสําคัญกับบทบาทและการดํารงอยูข่ องเพื-อนสื-อสาธารณะ และสภาผู้ชม
ผู้ฟังรายการไม่มากเท่าที-ควร
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ข้ อเสนอจากเวทีภูมิภาค
1. ออกระเบียบว่าด้ วยการหนุนเสริ มพัฒนาพืนที- ภูมิภาค และประเด็นเพื-อให้ การทํางานการพัฒนา
ให้ เป็ นสังคมคุณภาพและคุณธรรมเป็ นรูปธรรมอย่างแท้ จริ ง
2. มีกระบวนการการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรภายในกับชุมชนอย่างหลากหลายและต่อเนื-อง
3.มีสภาเครื อข่ายผู้ชมผู้ฟัง สภาผู้ผลิตรายการ สภานักข่าวพลเมือง สภาแพะ สภาอื-น ๆ ทีสามารถเป็ นพืนที-ให้ รายการต่าง ๆ ได้ เนือหาของรายการที-ถกู ต้ อง
4. ให้ มีชอ่ งทางการติดต่อสะดวกรวดเร็ ว มีชอ่ งทางการนําเสนอข่าวจากชาวบ้ านที-หลากหลายและ
แน่นอน ไม่ครอบงํา และมีระบบการติดต่อสื-อสารประสานเชื-อมโยงระหว่างของเครื อข่ายเพื-อนทีวีไทยกับ
ผู้สื-อข่าวในภูมิภาค และไทยพีบีเอส
5.ควรมีพิธีกร หรื อ Presenter ให้ ข้อมูลช่องทางในการติดต่อ สื-อสารหรื อส่งข่าวกับไทยพีบีเอส
6.จัดตังศูนย์ขา่ วภูมิภาคขึน โดยมี “อาสาสมัครนักข่าวชุมชน” หรื อขยายจํานวนนักข่าวพลเมือง
7.ช่วยยกระดับปั ญหาของพืนที- และกลุป่ ระเด็นประเด็น เป็ นปั ญหาสาธารณะ
8. ยกระดับศูนย์ขา่ วภูมิภาค ให้ สามารถดูแลตัวเองได้ โดยมีนโยบายที-สอดคล้ องกับส่วนกลาง มีการ
ทํางานข่าวที-รวดเร็ วฉับไว รู้เรื- องพืนที-เป็ นอย่างดี
9.ควรมีเจ้ าหน้ าที-เฉพาะ (ภูมภิ าค) ในการประสานการเชื-อมโยงของแกนพืนที- แกนเชิงประเด็นระดับ
ชาวบ้ านควรมีแกนประสานไปถึงระดับตําบล มีศนู ย์ข่าวท้ องถิ-นเฉพาะหมูบ่ ้ าน-ตําบล
10. จัดรายการสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ เป็ นส่วนหนึง- ของผังรายการปกติแทนการนําเสนอผ่านรายการ
เปิ ดบ้ านไทยพีบีเอส
ที-ประชุมสมัชชาผู้ชมผู้ฟังรายการระดับชาติได้ พิจารณาข้ อเสนอจากเวทีตา่ งแล้ ว มีข้อเสนอเพื-อ
พัฒนาบทบาทของไทยพีบีเอสในการตอบสนองต่อพืนที- และภูมิภาค ดังนี
1. ด้ านเนือ0 หาสาระ และประเด็น
1.1 ผู้ผลิตรายการ ต้ องมีความกล้ าหาญในการตีแผ่ปัญหาที-นา่ เป็ นห่วง ซึง- ส่งผลต่อสังคม
สิ-งแวดล้ อมในพืนที-ซงึ- กระทบวงกว้ าง เช่น กรณีการทําเหมืองในภาคใต้ ภาคอีสาน
1.2 ควรประมวล จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปั ญหา เพื-อติดตามเจาะลึกต่อ (โดยทีม
ส่วนกลางทํางานร่วมกับทีมข่าวภูมิภาค)
1.3 ยกระดับประเด็นปั ญหา ให้ เป็ นประเด็นสาธารณะ โดยร่วมมือกับนักวิชาการในท้ องถิ-น และคน
รักษ์ ถิ-น
2. ด้ านกลไกขับเคลื2อน (คน, สถาบัน)
2.1 ยกระดับศูนย์ขา่ วภูมิภาค ทังในด้ านคนทํางานข่าว ระบบข้ อมูล และการสร้ างความเข้ าใจ
บทบาทสื-อสาธารณะ
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2.2 สร้ างเครื อข่ายคนทําข่าวให้ ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัด (เช่น กรณีจงั หวัดเพชรบูรณ์ ใช้ ชอ่ ง
รายการข่าวสดทุกเช้ า เป็ นศูนย์กลางเชื-อมโยงข่าวสารทังจังหวัด และเป็ นพืนที-พฒ
ั นาคนทําข่าวอย่าง
ต่อเนื-อง)
2.3 พัฒนาและยกระดับคนทําข่าวภูมิภาค ทังด้ านคุณภาพชีวิต การเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ในด้ านต่าง ๆ ที-จําเป็ น เช่น พ.ร.บ.กระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะฯ
2.4 สร้ าง ขยายเครื อข่ายเพื-อนสื-อในระดับพืนที- เช่น เครื อข่ายวิทยุท้องถิ-น ซึง- มีความครอบคลุมและ
เข้ าถึงประชาชนได้ ทวั- ถึงกว่า
3. ด้ านช่ องทาง (เครื2 องมือ/ วิธีการ)
3.1 หาวิธีการสื-อสารให้ ครอบคุลมผู้พิการทุกประเภท เช่น กรณีคนหูหนวกมีความต้ องการรู้ขา่ ว
พระราชสํานักเป็ นอย่างมาก หรื อกรณีขา่ วด่วน ข่าวภัยพิบตั ิ ควรมีช่องทางให้ ผ้ พู ิการเข้ าถึงได้ ง่าย
3.2 เวทีรับฟั งความคิดเห็นควรทําอย่างต่อเนื-อง เพื-อการสื-อสารให้ ประชาชนทัว- ไปได้ ร้ ู จกั ความเป็ น
สื-อสาธารณะของไทยพีบีเอส
3.3 มีศนู ย์ข้อมูลระดับจังหวัด ประมวลประเด็นปั ญหาในแต่ละพืนที-อย่างสมํ-าเสมอ เพื-อให้ ทกุ ฝ่ าย
ใช้ ประโยชน์ได้ และพิจารณาว่าแต่ละฝ่ ายจะร่วมมือกันคลี-คลายปั ญหาได้ อย่างไร
3.4 พัฒนาช่องทางการสื-อสารอื-นๆ เพื-อตอบสนองกลุม่ เป้าหมายที-หลากหลาย โดยเฉพาะกรณีขา่ ว
ด่วน ข่าวสําคัญ เช่น SMS วิทยุออนไลน์
4. ด้ านการจัดการ
4.1 พัฒนาระบบที-ค้ มุ ครอง ดูแล สวัสดิภาพของนักข่าวพลเมือง รวมถึงสวัสดิการที-ชว่ ยสร้ างขวัญ
กําลังใจในการทํางาน
4.2 ออกแบบหน้ าจอ ให้ สามารถปรับจอล่ามให้ โตขึนหรื อตัดออกได้
4.3 พัฒนาระบบที-เชื-อมต่อกับวิทยุชมุ ชน และเพื-อนสื-อสาธารณะอื-น ๆ
4.4 ประสานระหว่างทีมข่าวส่วนกลางกับศูนย์ขา่ วภูมิภาค ให้ สามารถส่งต่อข่าวจากสื-อในพืนที4.5 จัดทําระบบข้ อมูลเครื อข่ายให้ สมบูรณ์
5. บทบาทในการสนองต่ อการขับเคลื2อนงานของกลุ่มประเด็น
ไทยพีบีเอสเป็ นทีวีสาธารณะที-คํานึงถึงภาคประชาชน ประชาชนมีสว่ นร่วม สามารถนําเสนอข่าวเอง
ได้ (นักข่าวพลเมือง) ในยามที-มีปัญหาสามารถเข้ าไปร้ องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ก็พร้ อมจะรับฟั งและให้
ประชาชนมีสว่ นร่ วมแก้ ไขปั ญหาจนได้ รับความเป็ นธรรม (สถานีประชาชน) รับฟั งเสียงของประชาชน และ
ปรับผังรายการตามข้ อเสนอของผูชมผู้ฟังรายการตลอดเวลา
ในฐานะประชาชน ผู้เข้ าร่วมเวทีกลุม่ ประเด็นเห็นตรงกันว่า ไทยพีบีเอสใช้ เงินภาษี ได้ ค้ มุ ค่า เพราะให้
ประโยชน์กบั ประชาชน สร้ างความหวังให้ กบั คนเล็ก ๆ โดยเฉพาะกลุม่ ที-มีปัญหาฯ ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชน เป็ นกระบอกเสียงของคนชายขอบ คนระดับล่างธรรมดา ก่อให้ เกิดกระแสการตื-นตัวในหมู่
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ชาวบ้ าน เปิ ดพืนที-แก่ผ้ ยู ากจนในการส่งเสียงให้ สงั คมและรัฐได้ รับรู้ประเด็นปั ญหา ไทยพีบีเอสยังมีสว่ นใน
การแก้ ไขปั ญหา เกิดการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ และนโยบายที-ทําให้ เกิดผลกระทบกับประชาชนโดยรวม
ในส่วนของปั ญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานของไทยพีบีเอสนัน ที-ประชุมกลุม่ ประเด็นสะท้ อน
ข้ อมูล และความเห็นในลักษณะพ้ องกัน ดังนี
1. เวลา รายการที-นําเสนอในแต่ละประเด็นมีน้อย
2. เนือหาที-นําเสนอมีคณ
ุ ภาพ แต่ไม่ดงึ ดูดใจ เข้ าใจยาก
3. รายการเน้ นเรื- องสิทธิtมากกว่าหน้ าที-กระตุ้นการเรี ยกร้ องสิทธิ ไม่คํานึงถึงการละเมิดสิทธิผ้ อู ื-น
4. รายการเกี-ยวกับบางประเด็นเช่น “ที-ดนิ ” ขาดการเจาะลึกรอบด้ าน และนําเสนออย่างต่อเนื-อง คน
ดูไม่สามารถเข้ าใจปั ญหาแบบเชื-อมโยงได้
ในส่วนข้ อเสนอจากเวทีกลุม่ ประเด็นมีความหลากหลาย แตกต่างตามบริ บทและสถานการณ์ของ
ประเด็น ซึง- จากการประมวลโดยรวมมีข้อเสนอ ดังนี
1. ให้ มีชอ่ งทางติดต่อสถานีอย่างชัดเจน เพื-อให้ ประชาชนแจ้ งข่าวสารได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว
2. ตังอาสาสมัครประจําตําบล หมูบ่ ้ าน ให้ ครอบคลุมทุกพืนที-คอยให้ คําปรึกษาแนะนําในการเสนอ
ข้ อมูลของคนในชุมชนในด้ านศิลปวัฒนธรรม ควรมีเวทีแลกเปลี-ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน
3. ต่อยอดโครงการที-มีอยูแ่ ล้ วที-เกี-ยวข้ องกับเรื- องศิลปวัฒนธรรมเรื- องที-เป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
4. สนับสนุนในเรื- องงบประมาณให้ แก่คนในท้ องถิ-นได้ ทําในสิ-งที-แสดงออกซึง- วัฒนธรรมของชุมชน
และสนับสนุนงบประมาณด้ านการพูดคุยเรื- องศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื-อง
5. สนับสนุนในเรื- องงานวิจยั ด้ านศิลปวัฒนธรรมของไทย
6. เพิ-มบุคคลในเพศต่าง ๆ ที-หลากหลาย เช่น เกย์ ทอม กะเทย หรื อบุคคลที-เปิ ดเผยเพศวิถีอย่าง
ชัดเจนว่าเป็ น ชายรักชาย หญิงรักหญิง ได้ เป็ นพิธีกร นักแสดง แขกรับเชิญ ผู้ร่วมแข่งขันกิจกรรม ผู้นําเสนอ
ข่าวหรื อดําเนินรายการต่างๆ ของทางสถานี
7. สิ-งที-จะนําเสนอเผยแพร่ ออกอากาศแต่ละครัง ที-ผ่านการตัดต่อเรี ยบร้ อยแล้ ว ควรได้ รับการยอมรับ
ยินยอมจากผู้รับเชิญ ผู้ให้ ข้อมูลที-เชิญมาในครังนัน
8. ผู้ผลิตและผู้เกี-ยวข้ องในการผลิตควรได้ รับการอบรมเกี-ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ
ภาวะและวิถี เช่นแพทย์ที-เชิญมาให้ คําอธิบาย พิธีกร คนเขียนบท คนตัดต่อ เป็ นต้ น
9. ปรับเปลี-ยนจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของสื-อในประเด็นของ “ความยัว- ยุทางเพศ” หรื อ “คํา
หยาบ” ให้ เปิ ดกว้ างและไม่อนุรักษ์ นิยม
10. ไม่นําวัตถุของล่อเป็ นรางวัล และไม่ให้ เด็กแข่งขันกันเพราะเป็ นการปลูกสํานึกวัตถุนิยมและการ
ชิงดีชิงเด่น
11. ไม่นําเสนอเฉพาะเรื- องราวของผู้หญิงและผู้ชาย แต่นําเสนอเรื- องราว ประเด็นของเพศภาวะ และ
เพศวิถีอื-นมากยิ-งขึน
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12. ไม่นําตัวตน ภาพลักษณ์ของบุคคลที-เพศภาวะ เพศวิถีหลากหลายมานําเสนอในเชิงล้ อเลียน
ขบขัน (Humiliate) เป็ นเวรกรรม เป็ นความน่าสงสาร เห็นใจ แต่นําเสนอภาพลักษณ์ในประเด็นที-หลากหลาย
และสร้ างสรรค์มากขึน
13. ทําให้ รายการให้ น่าสนใจอยากติดตาม เช่น นํากรณีปัญหาที-ดินมาทําเป็ นละคร โดยเชิญดารา
ดัง ๆ มาร่ วมแสดง และจัดช่วงเวลาออกอากาศให้ ตรงกับละครของช่องอื-น ๆ ด้ วย
หลังจากการศึกษาข้ อมูลรายงานการรับฟั งความเห็นของกลุม่ ประเด็นต่าง ๆ แล้ ว ที-ประชุมสมัชชา
ผู้ชมผู้ฟังรายการระดับชาติ มีข้อเสนอโดยสรุป ดังนี
1.ไทยพีบีเอสและตัวแทนกลุ่มประเด็น ต้ องทําเป้าหมายร่ วมกัน ว่าต้ องการจะเห็นอะไรในแต่ละปี
แล้ วลงไปเตรี ยมพืนที2.เจ้ าของประเด็นควรนําเสนอประเด็นอย่างมียทุ ธศาสตร์ เพื-อการสื-อสารประเด็นของตนเองสู่
สาธารณะ
3. การทําข่าวของกลุม่ ประเด็นควรสืบสวน สอบสวนอย่างเจาะลึก และเสนอข่าวเชิงลึกอย่าง
ต่อเนื-อง เกาะติดสถานการณ์จนผู้ชมผู้ฟังเข้ าใจ และเห็นคุณค่าในประเด็นนันๆ
4. ผลิตนักข่าวพลเมืองให้ เต็มพืนที-อย่างน้ อยหนึง- ประเด็นในหนึง- พืนที- แต่ไม่ควรให้ นกั ข่าวพลเมือง
ทํางานในประเด็นที-เสี-ยงต่อสวัสดิภาพของนักข่าวเอง
5. จัดตัง Media Hub ในระดับจังหวัด โดยการทํา MOU ร่ วมกันกับสถาบันการศึกษาในท้ องถิ-น ดึง
สื-อสาธารณะในระดับท้ องถิ-นเข้ ามาร่วมด้ วย เพื-อผลิตสื-อในระดับพืนที-เข้ ามาเก็บไว้ ใน Media Hub ซึง- สื-อ
ท้ องถิ-นสามารถนําไปใช้ และไทยพีบีเอสนํามาพัฒนาเพื-อเผยแพร่ตามแผนที-ได้ กําหนดร่วมกันกับตัวแทนเชิง
ประเด็น รวมทังเตรี ยมโครงการในการขอการสนับสนุนเงินกองทุน กสทช. ตามมาตรา50 เพื-อสนับสนุน
Media Hub และควรเปิ ดช่องทางการเผยแพร่รายการทางผ่าน TV ดาวเทียมโดยใช้ ข้อมูลจาก Media Hub

ช. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการประมวล สังเคราะห์ปัญหา ความต้ องการจากรายงานการสํารวจ และรายงานการประชุมทัง
ในระดับพืนที- และที-ประชุมสมัชชาชาติเห็นว่าการบรรลุวิสยั ทัศน์ในการสร้ างสังคมคุณภาพและคุณธรรม
ตลอดจนการบรรลุเจตนารมณ์ของการจัดตังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.)นัน คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริ หารไทยพีบีเอส ควรรี บดําเนินการในด้ านต่างๆ
ต่อไปนี
1. แก้ ไขปั ญหาการรั บสัญญาณ และการเพิ2มจํานวนผู้ชมผู้ฟัง
เพิ-มจํานวนผู้ชมผู้ฟังให้ ครอบคลุมทุกพืนที- และทุกกลุม่ เป้าหมาย ตลอดจนขจัดปั ญหา อุปสรรคใน
การรับชมรายการของไทยพีบีเอส ดังนี
1.1 เร่งสํารวจพืนที-ที-มีปัญหาการรับสัญญาณของทางสถานี และพืนที-ที-การรับสัญญาณที-ไม่ชดั เจน
พร้ อมแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยด่วน
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1.2 ดําเนินการให้ ชื-อสถานีโทรทัศน์ง่ายต่อการเรี ยกขาน และจดจําได้ ง่าย โดยอาจเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู ม
ผู้ฟังมีสว่ นร่วมในการตังชื-อสถานี เพื-อเป็ นการสร้ างความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของสถานีมากขึน
1.3 ประชาสัมพันธ์ผงั รายการให้ ทวั- ถึง มีอกั ษรวิ-งหน้ าจอ และเผยแพร่ผงั รายการของไทยพีบีเอ
สผ่านสื-อสิ-งพิมพ์ หรื อช่องทางอื-นๆตามความเหมาะสม
1.4 ผลิตรายการที-สามารถเข้ าถึงกลุม่ ประชาชนส่วนใหญ่ได้ เพิ-มขึน โดยคงความมีสาระ แต่นําเสนอ
ชวนให้ นา่ ติดตาม เช่นเดียวกับภาพยนตร์ ของเกาหลีและญี-ปนที
ุ่ -สามารถนําประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมของ
ชาติมานําเสนอ โดยมีผ้ ชู มติดตามเป็ นจํานวนมาก
1.5 สร้ างความแตกต่างของรายการ ทังในด้ านของรูปแบบ วิธีการนําเสนอ ความลึก ความเร็ ว ฯลฯ
เพื-อเพิ-มความน่าสนใจของรายการ
1.6 สร้ างกิจกรรมจูงใจในการชม โดยให้ ผ้ ชู มมีสว่ นร่วม หรื อใช้ วิธีที-สร้ างสรรค์อื-นๆ ที-เหมาะสม
1.7 เพิ-มการมีสว่ นร่วมของประชาชนทังในระดับพืนที- และกลุม่ ประเด็น โดยนําเสนอเรื- องราวและสิ-ง
ดีๆ ของประชาชนกลุม่ ดังกล่าวเพิ-มขึน
1.8 สร้ างเครื อข่ายผู้ชมผู้ฟังทังในระดับบุคคลและองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที-มีสมาชิกเป็ นจํานวน
มาก เช่น สถานศึกษา เครื อข่ายเยาวชน เครื อข่ายผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
1.9 จัดสมัชชา “ผู้เดินเรื- อง” ในรายการที-มีผ้ ชู มติดตามเป็ นจํานวนมาก เช่น สมัชชารายการ “คุยกับ
แพะ” หรื อกลุม่ อื-นๆ ให้ ผ้ ชู มได้ พบปะ แลกเปลี-ยนความคิดเห็น และติดตามผลที-เกิดขึนแก่ผ้ เู ดินเรื- องดังกล่าว
1.10 สร้ างความรู้สกึ ความเป็ นเจ้ าของสถานีของผู้ชมผู้ฟังโดยแสดงให้ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของ
ไทยพีบีเอสต่อประชาชนอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
2. การพัฒนาคุณภาพรายการ
ไทยพีบีเอส จะต้ องเป็ นองค์กรสื-อสาธารณะที-สามารถสะท้ อนประเด็นปั ญหาและรายงานเหตุการณ์
ตลอดจนปรากฏการณ์ทางสังคม พร้ อมทังสังเคราะห์ปัจจัยภายในและปั จจัยแวดล้ อมภายนอก เพื-อนําเสนอ
ข้ อเสนอที-ถกู ต้ อง เป็ นกลาง และทันเหตุการณ์ อย่างหลากหลายแง่มมุ
ในส่วนของรายการ ควรพัฒนารูปแบบรายการ และการนําเสอให้ มีความทันสมัย ทําให้ เกิด
ภาพลักษณ์อนั ดีของสื-อสาธารณะ ประชาชนสามารถเข้ าใจข้ อมูลที-นําเสนอได้ โดยง่าย ส่งผลให้ เกิดผล
กระทบเชิงบวกต่อผู้รับสื-อ และมีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมกัน โดย
2.1 พัฒนารายการให้ มีคณ
ุ ภาพเพิ-มขึน ทังในด้ านความน่าเชื-อถือ ความถูกต้ องของเนือหา การ
วิเคราะห์เจาะลึก การนําเสนอความคืบหน้ าประเด็นงานที-อยูใ่ นความสนใจของประชาชน ตลอดจนผลลัพธ์
สุดท้ ายของกรณีดงั กล่าว ดังนี
1) พัฒนาระบบในการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในการนําเสนอข่าว และหากมีการนําเสนอ
ข้ อมูลที-ผิดพลาด ต้ องรี บบอกกล่าวแก้ ไขผ่านหน้ าจอในทันทีด้วยวิธีการที-เหมาะสม
2) การนําเสนอภาษาวิชาการและภาษาอังกฤษ ผู้ดําเนินรายการจะต้ องขยายหรื ออธิบายคําศัพท์
นันๆ ให้ ผ้ ชู มผู้ฟังรายการได้ เข้ าใจในทันที
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3) ควรมีความกล้ าในการนําเสนอข้ อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้ อมูลที-สื-อมวลชนช่องอื-นๆ ไม่กล้ านําเสนอ
เช่น ข้ อมูลการทุจริ ต การฉ้ อฉนเชิงนโยบาย การใช้ อิทธิพลหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ ฯลฯ
2.2 การปรับผังรายการควรมีระยะเวลาที-เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู มและผู้ฟังมีสว่ นร่วมแสดง
ความคิดเห็นและพิจารณาการปรับผังรายการ โดยการพิจารณาปรับผังรายการควรใช้ การวิจยั หรื อการทํา
ประชาพิจารณ์จากภาคประชาชนก่อน ตลอดจนมีการชีแจงสัดส่วนผังรายการตามเวลา และแนวทางการ
ปรับผังรายการให้ ผ้ ชู มและผู้ฟังรายการเข้ าใจ
2.3 สนับสนุนให้ มีการฉายซํารายการที-มีประโยชน์ ในเวลาที-เหมาะสม ควรทําการฉายซําได้ ไม่เกิน
สองรอบ และไม่ควรฉายซําในช่วงเวลากลางวัน ทังนีการฉายซําบางรายการขึนอยูก่ บั สถานการณ์ที-มีความ
เหมาะสม ตลอดจนมีการพัฒนาและเพิ-มช่องทางการเข้ าถึงเทปบันทึกรายการที-หลากหลาย และสะดวกใน
การเข้ าถึง
2.4 สนับสนุนให้ มีภาพยนตร์ ทงไทยและต่
ั
างประเทศ และการจัดหาละคร ภาพยนต์ในภูมิภาค
อาเซียนมานําเสนอ เพื-อสร้ างการเรี ยนรู้พร้ อมความบันเทิง เพื-อเตรี ยมความพร้ อมในการก้ าวสูป่ ระชาคม
อาเซียน
โดยพิจารณาสารประโยชน์ของเนือหารายการเป็ นสําคัญ ขณะเดียวกันขอให้ เร่งพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการผลิตรายการภาพยนตร์ ของไทยพีบีเอส ให้ มีความน่าสนใจและมีสารประโยชน์ทดั เทียม
รายการจากต่างประเทศ
2.5 พัฒนารายการข่าวให้ มีความเจาะลึก โดดเด่น น่าเชื-อถือ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถถ่ายทอดสด
สถานการณ์เร่งด่วนที-เกิดขึนในพืนที-ตา่ งๆ ได้ อย่างทันท่วงที ในกรณีที-อาจก่อให้ เกิดความสับสนและตื-น
ตระหนกของสาธารณะ จะต้ องมีการตรวจสอบแหล่งข่าวและความน่าเชื-อถือ ตลอดจนติดตามผลของข่าวทีนําเสนออย่างต่อเนื-อง
2.6 เพิ-มการผลิตและจัดผังรายการที-เกี-ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ภูมิปัญญา วิถี
ท้ องถิ-น ศีลธรรม กีฬาเชิงวัฒนธรรม เพื-อดํารงรักษาและเสริ มสร้ างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้ องถิ-น
และความเป็ นไทย
2.7 เพิ-มสัดส่วนรายการหรื อสอดแทรกเนือหา คติสอนใจที-สง่ เสริ มให้ ประชาชนมีทกั ษะในด้ านต่างๆ
อาทิ การคิด มีจิตอาสา มีระเบียบวินยั มีความเข้ าใจเรื- องประชาธิปไตย การเท่าทันความเปลี-ยนแปลงของ
โลกและสังคม สิทธิและเสรี ภาพ เป็ นต้ น
2.8 เพิ-มพืนที-ให้ กลุม่ ต่างๆ ในสังคมตาม พ.ร.บ.องค์การฯ อาทิ กลุม่ เยาวชน กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส กลุม่
ผู้สงู อายุ มีสว่ นร่วมในรายการ และส่งเสริ มให้ กลุม่ ต่างๆเหล่านีได้ มีการผลิตรายการด้ วยตนเองมากขึน เพื-อ
เป็ นการเพิ-มคุณค่าในตนเอง การตระหนักถึงการมีสว่ นร่ วม และการเปิ ดโอกาสในการเข้ าถึงสื-อให้ มากขึน
เช่น ขาดพืนที-สําหรับกลุม่ วัยรุ่น กลุม่ ผู้พิการทางการได้ ยิน ฯลฯ
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2.9. รูปแบบรายการต่างๆในแต่ละช่วงเวลาควรมีการปรับเปลี-ยนให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของ
กลุม่ เป้าหมาย เช่น กลุม่ เด็ก กลุม่ แรงงานนอกระบบ เป็ นต้ น โดยการสํารวจว่าช่วงเวลาที-เหมาะสมที-จะ
นํามาฉายให้ กลุม่ เป้าหมายชมควรเป็ นช่วงเวลาใด และเสนอให้ นําละครดีๆ เช่น ขุนรองปลัดชู ขนมไทยอะไร
เอ่ย ฯลฯ ให้ กลับมาฉายในช่วงเวลาสองทุม่
2.10 ควรทําการศึกษาวิจยั ที-หลากหลาย เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื-อ
ประกอบการตัดสินใจในการปรับผังรายการหรื อการเปลี-ยนแปลงรายการ
3. เร่ งสร้ างความเข้ าใจ และคุณค่ าของสื2อสาธารณะ แก่ ผ้ ูชมและประชาชนทั2วไป โดย
3.1 ดําเนินยุทธวิธีในการให้ ความรู้ สร้ างความเข้ าใจที-เหมาะ เฉพาะกับกลุม่ เป้าหมาย
3.2 ลงพืนที-ปฏิบตั กิ าร สนับสนุนการผลิตรายการร่ วมกับชุมชน พร้ อมให้ การเรี ยนรู้เรื- องสื-อ
สาธารณะแก่ชมุ ชน
3.3 เร่งดําเนินการยกระดับคุณภาพผู้ชมผู้ฟังรายการทังในระดับพืนที- ภูมิภาค และกลุ่มประเด็น ให้
มีความรู้เกี-ยวกับบทบาทสื-อ มีทกั ษะในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพรายการ การรู้เท่าทันสื-อ และการใช้ สื-อเพื-อ
ประโยชน์สาธารณะ
3.4 ทําห้ องสมุด หรื อห้ องเรี ยนไทยพีบีเอสในภูมิภาค เพื-อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนและประชาชนทัว- ไป
ใช้ ประโยชน์จากรายการต่างๆ ของไทยพีบีเอสที-ได้ นําเสนอแล้ ว
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบการผลิตรายการ ผู้ดาํ เนินรายการ และบุคลากรที2เกี2ยวข้ อง
ให้ มีความรู้ ทักษะ ความเชี-ยวชาญ ตลอดจนไหวพริ บปฏิภาณในการผลิตรายการ ส่งเสริ ม สร้ างสรรค์
คุณธรรม จริ ยธรรม รายการสําหรับเด็กและเยาชนตามช่วงวัย การส่งเสริ มความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
รายการเสริ มพลังอํานาจ และการสร้ างแรงบันดาลในการดําเนินชีวิตของประชาชนในกลุม่ วัยต่างๆ
5. ยกระดับการพัฒนาสังคมคุณภาพ และคุณธรรม โดยวิธีการต่ าง ๆ ดังนี 0
5.1 ปรับทิศทาง ปรับบทบาทการทํางานของไทยพีบีเอส จาก “การสื-อสาร เป็ นสื-อกลาง” เพื-อ
ขับเคลื-อนสังคมคุณภาพและคุณธรรม
5.2 ประสาน ชักชวน สนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที-มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมคุณภาพ คุณธรรม เพื-อสร้ างพลังในการขับเคลื-อนการเปลี-ยนแปลงสังคม โดยยึดหลักประสาน 4 พลัง
คือ
1) พลังคน พลังรวมหมู่
2) พลังวิชาการ พลังปั ญญา
3) พลังนโยบาย พลังการเมือง
4) พลังการสื-อสาร พลังสื-อ
5.3 เสริ มบทบาทองค์กร ส.ส.ท. และไทยพีบีเอส ในระดับสากลทังในด้ านการเรี ยนรู้ การสร้ างธรรมาภิบาล และด้ านการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะปั ญหาที-เป็ นความทุกข์ยาก หรื อปั ญหาวิกฤตของ
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สังคม เช่น การเกิดเหตุภยั พิบตั ิตา่ งๆ โดยพร้ อมที-จะใช้ สถานที- บุคลากร อุปกรณ์สื-อสาร การใช้ ชอ่ งสัญญาณ
และการปรับผังรายการสนับสนุนการแก้ ไขปั ญหาในภาวะวิกฤต
5.4 พัฒนาไทยพีบีเอสให้ มีศกั ยภาพในการเป็ นเครื- องมือแห่งการเรี ยนรู้ และแหล่งเรี ยนรู้ สร้ างแรง
บันดาลใจ กระตุ้นให้ เกิดจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์แก่ประชาชนให้ เป็ นพลเมืองคุณภาพและเกิด
สังคมอุดมปั ญหา มีความพร้ อมที-จะอยูใ่ นพลวัตรของประชาคมโลก
5.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิถีวฒ
ั นธรรมในภูมิภาคอาเซียน เพื-อเสริ มสร้ างความเข้ าใจและเจตคติ
อันดีตอ่ ประเทศเพื-อนบ้ าน อันเป็ นกลไกสําคัญในการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ประชาชนในการที-จะเป็ น
ประชาชนในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
6. เพิ2มศักยภาพและช่ องทางในการตอบสนองความต้ องการของพืน0 ที2 และกลุ่มประเด็นใน
การแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนต่ าง ๆ ดังนี
6.1 ออกระเบียบว่าด้ วยการหนุนเสริ มพัฒนาพืนที- ภูมิภาค และประเด็นเพื-อให้ การทํางานการ
พัฒนาให้ เป็ นสังคมคุณภาพและคุณธรรมเป็ นรู ปธรรมอย่างแท้ จริ ง
6.2. เปิ ดพืนที-ให้ แก่ทกุ กลุม่ คนในสังคมได้ มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและสะท้ อนปั ญหาผ่าน
ช่องทางสื-อสาธารณะ ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะทางการพัฒนาและรูปแบบรายการของสถานีทงั
ในระดับชุมชนและระดับชาติ
6.3. เพิ-มช่องทางและโอกาสให้ ผ้ ชู มและผู้ฟังรายการ ตลอดจนเครื อข่ายสื-อสาธารณะ ได้ เข้ าถึงไทยพี
บีเอสได้ สะดวกยิ-งขึน โดยการจัดตังศูนย์ไทยพีบีเอสในภูมิภาค ผู้สื-อข่าวประจําภูมิภาค ที-สามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4. พัฒนากลไก และกระบวนการการทํางานร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับชุมชนอย่างหลากหลาย
และต่อเนื-อง รวมทังการให้ ความรู้ คําแนะนําในการยกระดับปั ญหาของพืนที- และกลุม่ ประเด็นเป็ นปั ญหา
สาธารณะ รวมทังมีระบบในการกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการทํางานร่ วมกันในแต่ละปี
7. ยกระดับความพร้ อมด้ านโครงสร้ างบุคลากร ระบบ และกลไกในการทํางานของไทยพีบี
เอสใน ระดับภูมิภาคในด้ านต่ าง ๆ ดังนี 0
7.1 เปิ ดช่องทางนําเสนอรายการของไทยพีบีเอสผ่านช่องทางอื-น ๆ เพิ-มขึน เช่น TV ผ่านดาวเทียม
การนําเสนอผ่านวิทยุชมุ ชน และเครื อข่ายสาธารณะอื-น ๆ
7.2 สร้ างเครื อข่ายคนทําข่าวที-มีความรู้ และอุดมการณ์ในการทํางานสื-อสาธารณะให้ ครอบคลุมทุก
พืนที- และมีระบบในการสร้ างขวัญ กําลังใจ และสวัสดิการที-เหมาะสม และควรพิจารณาจัดตัง “อาสาสมัคร
นักข่าวชุมชน” เพื-อเพิ-มแหล่งข่าวให้ มากขึน
7.3 มีศนู ย์ข้อมูลระดับจังหวัด ประมวลประเด็นปั ญหาในแต่ละพืนที-อย่างสมํ-าเสมอ เพื-อให้ ทกุ ฝ่ าย
ใช้ ประโยชน์ และใช้ ประกอบการทํางานร่วมกันกันในการคลี-คลายปั ญหาต่างๆ
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7.4 เพิ-มความสามารถของเพื-อนสื-อสาธารณะ นักข่าว และคนทํางานในพืนที-โดยเฉพาะการเพิ-ม
ศักยภาพของนักข่าวพลเมืองให้ เป็ นนักสื-อสารด้ วยตนเอง เพื-อยกระดับ และมีการแลกเปลี-ยนข้ อมูล เรี ยนรู้
สถานการณ์เรื- องราวใหม่แต่ละพืนที- ที-มีประเด็นคล้ ายคลึงกันอย่างต่อเนื-อง
7.5 จัดตัง Media Hub ในระดับจังหวัด โดยสร้ างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและท้ องถิ-น มุง่
ยกระดับให้ เป็ นสถาบันทางสังคม เพื-อขับเคลื-อนไปสูส่ งั คมคุณภาพและคุณธรรม
8. เสริมศักยภาพและเพิ2มบทบาทของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังในการหนุนเสริมการพัฒนาไทย
พีบีเอส โดยเฉพาะบทบาททังการขยายเครื อข่ายเพื-อนสื-อสาธารณะ การพัฒนายกระดับผู้ชมผู้ฟัง และ
บทบาทอื-น ๆ ที-เหมาะสม และควรพิจารณาทบทวนบทบาท จํานวน และที-มาของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังให้
สามารถเสริ มพลังการทํางานไทยพีบีเอสในการบรรลุวิสยั ทัศน์ที-กําหนดไว้

ซ. สรุ ป
การดําเนินงานของไทยพีบีเอสในรอบปี ที-ผา่ นมามีพฒ
ั นาการที-ดีมาก สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ใน
การขับเคลื-อนสังคมคุณภาพ และคุณธรรมได้ มากพอสมควร โดยเฉพาะการขยายบทบาทในการเอาธุระงาน
สาธารณะที-ได้ ดําเนินการนอกเหนือจากการนําเสนอผ่านรายการปกติ ทําให้ ผ้ ชู มผู้ฟังเห็นพ้ องกันว่าไทยพีบี
เอสเป็ นสื-อภาคประชาชน เปิ ดโอกาสแก่ทกุ ภาคส่วน
โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสมากกว่าสื-อช่องอื-นๆ
นอกจากนีการปฏิบตั งิ านของไทยพีบีเอสยังเคร่งครัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื-อ
ทําให้ การนําเสนอผ่าน
รายการ ช่วยสร้ างสรรค์สงั คม ไม่สง่ ผลกระทบด้ านลบต่อผู้ชมผู้ฟัง
อย่างไรก็ตามการดําเนินงานเชิงพัฒนาย่อมมีสิ-งที-ดีกว่าอยูเ่ สมอ จึงเป็ นความท้ าทายของไทยพีบีเอส
ที-จะต้ องดําเนินการปรับปรุงทังในส่วนของรายการ การปรับปรุงโครงสร้ างพืนฐานการรับสัญญาณ การ
ตอบสนองความต้ องการของภูมิภาค และกลุม่ ประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ-งการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ชม
ผู้ฟังรายการให้ ทวั- ถึง โดยใช้ บทบาทของเพื-อนสื-อสาธารณะและสภาผู้ชมผู้ฟังให้ เกิดประโยชน์เพิ-มขึนต่อไป
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เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานสรุ ปเวทีรับฟั งความคิดเห็นและขยายเครื อข่ายเพื-อนสื-อสาธารณะ
1.1 รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนที-มีตอ่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส(Thai PBS).
2. รายงานการรับฟั งความคิดเห็นจากภูมิภาค
2.1 กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
2.2 ภาคเหนือตอนบน
2.3 ภาคเหนือตอนล่าง
2.4 ภาคใต้ ตอนบน
2.5 ภาคใต้ ตอนล่าง
2.6 ภาคอีสานตอนบน
2.7 ภาคอีสานตอนล่าง
2.8 ภาคกลางตะวันออก
2.9 ภาคกลางตะวันตก
3. รายงานการรับฟั งความคิดเห็นเพื-อนสื-อสาธารณะกลุ่มประเด็นเฉพาะ
3.1 ประเด็นผู้สงู อายุ
3.2 ประเด็นศิลปะ
3.3 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
3.4 ประเด็นสื-อพืนบ้ าน
3.5 ประเด็นสิทธิมนุษยชน
3.6 ประเด็นที-ดนิ
3.7 ประเด็นชายแดนใต้
3.8 ประเด็นทรัพยากร:อ่าวไทยตอนบน
3.9 ประเด็นสุขภาพ
3.10 ประเด็นลุม่ นําโขง
3.11 ประเด็นแรงงานในระบบ
3.12 ประเด็นแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ ามชาติ
3.13 ประเด็นภัยพิบตั ิ
3.14 ประเด็นเด็กอายุตํ-ากว่า 15 ปี
3.15 ประเด็นสื-อออนไลน์
3.16 ประเด็นการศึกษา
3.17 ประเด็นคนพลัดถิ-น
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สังเคราะห์ ข้อมูลและจัดทํารายงาน
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอรัฐ มากบุญ
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี
โทรศัพท์ 0819790292 E-mail; sorat.m@hotmail.com
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