รายงานการรับฟังความคิดเห็นผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
เวทีภูมิภาค และเวทีกลุ่มประเด็น ปี 2556

จัดทําโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส

คํานํา
ไทยพีบีเอสเป็ นสื อสาธารณะแห่งแรก และเพียงแห่งเดียวของไทย ซึ งจากการทีเป็ นสื อสาธารณะที
ประชาชนมีส่วนเป็ นเจ้าของในการใช้เพือประโยชน์ของคนส่ วนใหญ่ในชาติ พระราชบัญญัติการจัดตั,งองค์กร
แพร่ ภาพ และกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 จึงให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาค
ส่ วนในการสะท้อนข้อมูล ปั ญหาในการติดตามชมรายการของไทยพีบีเอส รวมทั,งร่ วมคิด ให้ขอ้ เสนอในการ
พัฒนารายการ และการดําเนินงานขององค์การให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ในการจัดตั,งสื อสาธารณะแห่งนี,
รายงานฉบับนี,เป็ นผลการวิเคราะห์จากรายงานการรับฟังความคิดเห็นจาก 8 ภูมิภาค และ 23 เวทีกลุ่มประเด็น
โดยเนื, อหาการนําเสนอจะประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ 1) การติดตามการดําเนินงานตามข้อเสนอของผูช้ มผูฟ้ ัง
รายการในปี ทีผา่ นมา 2) การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของไทยพีบีเอสในปี 2556 และ 3) ข้อเสนอ
ใหม่ของผูช้ มผูฟ้ ังรายการ สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการจึงหวังเป็ นอย่างยิง ว่ารายงานฉบับนี,จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารายการของและการดําเนินนโยบายของไทยพีบีเอสในการสร้างสังคมคุณภาพ และคุณธรรม เพือการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนต่อไป

สารบัญ
เรื,อง

หน้ า

ตอนที, 1 ความเป็ นมาและกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ก. ความเป็ นมา

1

ข. วัตถุประสงค์

2

ค. ระเบียบวิธีและกระบวนการรับฟัง
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2 กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าร่ วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
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เอกสารอ้ างอิง
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รายงานการรับฟังความคิดเห็นผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
เวทีภูมภิ าค และ เวทีกลุ่มประเด็น ปี 2556

ตอนที, 1 : ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ ของการรับฟังความคิดเห็น
ก. ความเป็ นมา
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) หรื อไทยพีบีเอส (Thai PBS)
จัดตั,งขึ,นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ.2551

เป็ น

สถาบันสื อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยทีเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสร้างสรรค์
รายการและร่ วมกําหนดนโยบายทีมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน

และสังคมอย่างแท้จริ ง

ตาม

เจตนารมณ์การออกในพระราชบัญญัติจดั ตั,ง ส.ส.ท. และเพือให้การมีส่วนร่ วมเป็ นไปอย่างกว้างขวางทั,งในด้าน
พื,นที และกลุ่มประชาชน จึงกําหนดให้มีสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการทําหน้าทีเป็ นกลไกในการจัดกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของผูช้ มและผูฟ้ ัง แล้วจัดทําเป็ นข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบาย
เพือนําไปเป็ นแนวทางการพัฒนาการบริ หาร การผลิตรายการ และการดําเนิ นงานขององค์การต่อไป
สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการตามระเบียบ ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 และ 2553 มีหน้าทีหลัก 5 ประการ คือ
1. เฝ้ าติดตามชมและรับฟังรายการจากทุกสื อขององค์การ และนําผลการรับชม รับฟังมาหารื อ เพือ
เสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพรายการของไทยพีบีเอส
2. จัดกระบวนการ กิจกรรม การมีส่วนร่ วมเพือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภูมิภาค และ
จัดทําเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนารายการของไทยพีบีเอส
3. สร้างและขยายเครื อข่าย “เพือนสื อสาธารณะ”
4. จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะทีมาจากการรวบรวมการรับฟังความคิดเห็นจากรับฟัง ในทุก
ภูมิภาค และประเด็นทีหลากหลาย เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบายของไทยพีบีเอส
5. จัดทํารายงานประจําปี ประมวลผลการปฏิบตั ิงาน และผลการสรุ ปบทเรี ยนจากการดําเนินงาน
ของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ

1

ข. วัตถุประสงค์ ของการรับฟังความคิดเห็น
สื บเนืองจากบทบาทและภารกิจของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
องค์กรแพร่ ภาพและกระจายเสี ยงแห่ง
ประเทศไทย คณะทํางานฝ่ ายวิชาการคณะทํางานฝ่ ายรับฟังความคิดเห็น จึงร่ วมกันจัดกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการทัว ประเทศ ซึ งในปี 2556 การรับฟังความคิดเห็นของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการมี
วัตถุประสงค์ดงั นี,
1. เพือสํารวจพื,นทีทีมีปัญหาในการรับสัญญาณ
2. เพือติดตามผลการใช้ประโยชน์ขอ้ เสนอจากการรับฟังในปี 2555
3. เพือประเมินผลการดําเนินงานโดยรวม และการพัฒนารายการตามนโยบายของไทยพีบีเอสที
กําหนดไว้ในแผนงานปี 2556 ทั,งในส่ วนของประเภทรายการและประเด็นงาน
4. เพือขยายเครื อข่ายเพือนสื อสาธารณะ
5. เพือพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
6. เพือพัฒนายุทธศาสตร์ การขับเคลือนงานเชิงพื,นทีและเชิงประเด็น

ค. ระเบียบวิธีและกระบวนการรับฟัง
1. พืน7 ทีแ, ละประเด็นการรับฟั ง
ตามระเบียบขององค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนด
จํานวนสมาชิกสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการได้ไม่เกิน 50 ท่าน จาก 9 ภูมิภาคทัว ประเทศ และจากตัวแทนของกลุ่ม
ประเด็นจํานวนไม่ตาํ กว่า 24 ประเด็น สําหรับการรับฟังความคิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการในปี 2556 สภาผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการมีนโยบายให้จดั เวทีการรับฟังในทุกภูมิภาค และทุกกลุ่มประเด็น ซึ งเมือครบระยะเวลาทีกาํ หนดตาม
แผนในการรับฟัง มีรายงานผลการรับฟังจากพื,นที ประเด็น และเวทียทุ ธศาสตร์ ดงั นี,
เวทีภูมิภาค

เวทีกลุ่มประเด็น

1. ภาคเหนื อตอนบน

1. ประเด็น ครอบครัว

2. ภาคเหนื อตอนล่าง

2. กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

3. ภาคอีสานตอนบน

3. กลุ่มเยาวชนอายุไม่ตาํ กว่า 15 ปี

4. ภาคอีสานตอนล่าง

4. ประเด็นการศึกษา

5. ภาคกลางตะวันออก

5. กลุ่มผูส้ ู งอายุ

6. ภาคกลางตะวันตก

6. กลุ่มแรงงานในระบบ

7. ภาคใต้ตอนบน

7. กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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เวทีภูมิภาค

เวทีกลุ่มประเด็น

8. ภาคใต้ตอนล่าง

8. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

9. กรุ งเทพและปริ มณฑล

9. กลุ่มคนจนเมือง
10. ประเด็นส่ งเสริ มบทบาทและสิ ทธิ สตรี
11. ประเด็นสิ ทธิ มนุษยชน
12. กลุ่มเกษตรกร
13. ประเด็นฐานทรัพยากร
14. ประเด็นสิ งแวดล้อม
15. เครื อข่ายสื อสังคมออนไลน์
16. กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
17. กลุ่มชาติพนั ธุ์
18. กลุ่มสื อพื,นบ้าน
19. กลุ่มสื อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง
20. กลุ่มธุ รกิจ
21. กลุ่มผูบ้ ริ โภค
22. ประเด็นสุ ขภาพ
23. กลุ่มผูพ้ ิการ

รวม 9 ภูมิภาค

รวม 23 กลุ่มประเด็น
ตารางที 1 พื,นทีจดั เวทีรับฟังความคิดเห็น

2.กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าร่ วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
2.1. เวทีภูมิภาค
1) เป็ นผูท้ าํ หน้าทีแกนประสานไทยพีบีเอส ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
2) เป็ นผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอสอย่างต่อเนือง
3) เป็ นผูม้ ีความเต็มใจ ตั,งใจ เข้าประชุม และมีทกั ษะในการสื อสารทีเอื,อต่อการประชุม
แบบมีส่วนร่ วม
4) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติอืน ๆ ตามทีผจู ้ ดั การรับฟังเห็นสมควร
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2.2. เวทีกลุ่มประเด็น
1) เป็ นผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอส
2) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติอืนตามทีผจู ้ ดั การรับฟังเห็นสมควร
3. กระบวนการ และขั7นตอนในการรับฟัง
3.1. ประเด็นการรับฟัง
ในปี 2556 มีจุดเน้นทีแตกต่างจากการรับฟังในปี ทีผา่ นมา โดยการรับฟังของสภาผูช้ มผูฟ้ ัง
รายการจะให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี,
1. การสํารวจปั ญหาในการรับสัญญาณทั,งในเชิงพื,นทีและคุณภาพสัญญาณ
2. การปรับปรุ งเปลียนแปลงของไทยพีบีเอสตามข้อเสนอของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการในปี 2555
ในประเด็นประเด็นต่างๆ เช่น
2.1. การประชาสัมพันธ์ผงั รายการ และทําความเข้าใจเกียวกับรายการและการ
ดําเนินงานของไทยพีบีเอส
2.2. การความน่าสนใจของรายการ ฉาก พิธีกร
2.3. การปรับเวลาสําหรับบางรายการ
2.4. การเพิมจํานวนผูช้ ม
2.5. การปรับปรุ งศูนย์ภูมิภาค
2.6. การเพิมเวลาแก่ “เสี ยงพลเมือง” และและช่องทางในการสื อสารกับผูช้ มผูฟ้ ัง
รายการ
2.7. การเพิมจํานวน และพัฒนาศักยภาพนักข่าวพลเมือง และแกนประสาน
3. ผลสัมฤทธิ^ ในการดําเนินงานตามนโยบายของไทยพีบีเอสในปี 2556 ประกอบด้วย
3.1. การปรับปรุ งรายการข่าว
1) การเพิมความน่าสนใจของรายการข่าวเช้า และข่าวคํา
2) การเพิมความรวดเร็ วของข่าว
3) การเพิมสาระประโยชน์จากข่าว
4) การเพิมรายการข่าวเชิงสื บสวน สอบสวน
5) การเพิมความเข้มข้นของรายการเปิ ดปม
6) การสร้างความแตกต่างของรายการข่าว
7) ความถูกต้องแม่นยําของข่าว ฯลฯ
3.2. การปรับปรุ งรายการสําหรับเด็กและครอบครัว
1) การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน
2) การให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมในการคิด มีส่วนในการเป็ นผูถ้ ่ายทอดใน
รายการ
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3) การพัฒนาเนื,อหาทีเหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน และการนําไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา
4) การหนุนเสริ มผูผ้ ลิตเยาวชน ฯลฯ
3.3. การขับเคลือนประเด็น
1) การต่อต้านการคอรัปชัน
2) การจัดการพลังงานและทรัพยากรของชาติ
3) การให้ความรู ้และการตืนตัวเกียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนและข้อตกลง
เขตการค้าเสรี
4. ความเห็นต่อรายการและการดําเนินงานโดยรวม
4.1. ความเห็นต่อการพัฒนารายการต่างๆนอกเหนื อจากรายการในข้อ 3
4.2. การสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและงบประมาณ ฯลฯ
5. การดําเนิ นงานในส่ วนทีไม่ตอ้ งผ่านจอรายการ
5.1. การให้บริ การด้านสถานที และอุปกรณ์ เช่น ห้องประชุม สื อการเรี ยนรู ้
พิพิธภัณฑ์สือสาธารณะ ฯลฯ
5.2. การจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ ในพื,นที เช่น โครงการเยาวชน โครงการ
เพือสังคม ฯลฯ
5.3. การพัฒนาสื อในรู ปแบบอืน เช่น Radio Web ฯลฯ
5.4. ความสามารถในการเชื อมร้อยพลังทางสังคม
3.2 กระบวนการและวิธีการรั บฟัง
การจัดเวทีการรับฟังโดยทัว ไปประกอบด้วย 4 ขั,นตอน คือ
ตอนที 1 การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ ข้าประชุม
ตอนที 2 การรับฟังความคิดเห็นโดยกระบวนการสนทนากลุ่มย่อย
ตอนที 3 การจัดทําข้อเสนอและการรับรองข้อเสนอ
ตอนที 4 การพัฒนายุทธศาสตร์ การสื อสารสาธารณะ
3.3 กระบวนการสนทนากลุ่มย่ อย (Focus Group Discussion)
การสนทนากลุ่มย่อยเน้นการพูดคุย วิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นต่างๆ ดังนี,
1. การสํารวจพื,นทีปัญหาในการรับสัญญาณ และปั ญหาคุณภาพในการรับสัญญาณของไทยพี
บีเอส โดยช่วยกันระบุตาํ แหน่งทีมีปัญหาในการรับสัญญาณ พร้อมลักษณะและสาเหตุทีชดั เจน
2. การติดตามความเปลียนแปลงทีเกิดขึ,นจากการนําข้อเสนอของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ ปี 2555
ไปใช้ประโยชน์
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3. การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ^/ความสําเร็ จในการดําเนินรายการทีเป็ นนโยบายของไทยพีบี
เอสในปี 2556 ประกอบด้วย
3.1 การพัฒนารายการ
3.2 การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคีข่าว
3.3 การพัฒนารายการสําหรับเด็ก เยาวชน
3.4 การขับเคลือนงานประเด็นนโยบายของไทยพีบีเอส
3.5 การพัฒนารายการประเภทอืนๆ
3.6 การดําเนิ นงานของไทยพีบีเอสในส่ วนทีไม่ผา่ นจอรายการ
4. กลยุทธ์การขับเคลือนงานงานในพื,นทีและประเด็นทีเห็นว่าสําคัญ
3.4. ระยะเวลาการประชุ ม 1- 2 วัน

ตอนที, 2 ผลการรับฟัง
รายงานผลการับฟังแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที 1 รายงานผลการติดตามข้อเสนอของสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการต่อไทยพีบีเอสของปี ทีผา่ นมา
ส่ วนที 2 รายงานผลการดําเนิ นงานตามนโยบายของไทยพีบีเอสปี 2556
ส่ วนที 3 ข้อเสนอใหม่ของผูช้ มผูฟ้ ังรายการทีผา่ นการรับฟังจากทัว ประเทศ
ซึ งจากการประมวล วิเคราะห์ รายงานการรับฟังความคิดเห็นจาก 9 ภูมิภาค และ 23 กลุ่มประเด็น พบ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ทั,ง 3 ส่ วน ดังนี,
ส่ วนที, 1 ผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ปี 2555
ในปี 2555 สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการมีขอ้ เสนอต่อไทยพีบีเอสในการพัฒนารายการและการดําเนินงานของ
องค์การในหลายประเด็น ประกอบด้วย
1. ข้ อเสนอในการพัฒนารายการ
คุณภาพรายการของไทยพีบีเอสในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “ดี” และผูต้ ิดตามชมรายการของไทยพีบีเอส
โดยรวม มีความพึงพอใจต่อผังรายการ และคุณภาพของรายการ แต่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนว่ามีรายการดี ๆ จํานวน
หนึงยุติการออกอากาศโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น รายการคุยกับแพะ เมืองเรื องแสง ฯลฯ จากข้อมูลดังกล่าว และ
ความเห็นจากการสํารวจ มีขอ้ เสนอต่อไทยพีบีเอสในการพัฒนารายการ ดังนี,
1.1 ด้านผังรายการ
1.1.1 ประชาสัมพันธ์ผงั รายการโดยการเพิมอักษรตัววิง ใต้จอ แสดงผังรายการให้ต่อเนื อง และ
ประชาสัมพันธ์ผงั รายการล่วงหน้า
1.1.2 ชี,แจง ทําความเข้าใจแก่ผชู ้ มผูฟ้ ังรายการเกียวกับรายการของผูผ้ ลิตอิสระ หรื อรายการทีผลิต
โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกทีไม่สามารถออกอากาศได้ต่อเนือง
1.1.3 เพิมความน่าสนใจของรายการทั,งในส่ วนของเนื, อหาฉาก และผูด้ าํ เนินรายการ
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1.1.4 ปรับช่วงเวลารายการสําหรับเด็ก และรายการสําหรับผูใ้ หญ่ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนทั,ง 2 กลุ่ม ได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
1.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพรายการแต่ละประเภท
1.2.1 รายการข่าวและสารคดีเชิงข่าว
1.2.1.1.เพิมความน่าสนใจของรายการข่าวเช้า และข่าวคํา เนืองจากพบว่าช่วงเวลาดังกล่าว ผูช้ มผูฟ้ ัง
รายการโดยทัว ไปติดตามชมรายการของช่องอืนสู งกว่าไทยพีบีเอสมาก และผูช้ มจํานวนหนึงทีติดตามรายการ
ของไทยพีบีเอสเป็ นประจําและชมรายการของไทยพีบีเอสมากกว่าช่องอืน ๆ แต่เมือถึงเวลาข่าวกลับติดตามชม
รายการของช่องอืนมากกว่าไทยพีบีเอส ตามข้อมูลทีได้นาํ เสนอในแผนภูมิที 3
1.2.1.2. เพิมความรวดเร็ วของข่าว โดย
1) พัฒนาเทคโนโลยีการสื อสารของไทยพีบีเอสทีเอื,อต่อความรวดเร็ วในการทําข่าว
ภาคสนาม
2) เพิมจํานวนผูส้ ื อข่าวและพัฒนานักข่าวมืออาชีพทั,งในส่ วนของผูส้ ื อข่าวประจําของไทยพี
บีเอส และนักข่าวพลเมือง
3) พัฒนาความร่ วมมือกับผูส้ ื อข่าวท้องถิน และภาคีข่าวอืนด้วยวิธีการทีมีคุณภาพ
4) พัฒนาศักยภาพศูนย์ข่าวภูมิภาคให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.1.3. เพิมสารประโยชน์จากข่าว โดย
1) ติดตาม เจาะลึกข่าวทียงั อยูใ่ นความสนใจของประชาชน โดยเน้นประเด็นทีประชาชนยัง
ค้างคาใจ ใคร่ รู้
2) ติดตาม ทบทวน(Review) ข่าวทีได้ออกอากาศแล้วโดยเพิมเติมเนื,อหา สาระทีสร้าง
ประโยชน์แก่ผตู ้ ิดตามข่าวได้เพิมขึ,น
3) เพิมรายการข่าวเชิงสื บสวน สอบสวน
4) เพิมความเข้มข้นรายการเปิ ดปม ตอบโจทย์ ฯลฯ
1.2.1.4. สร้างความแตกต่างของรายการ โดย
1) เน้นเนื, อหาสาระทีแตกต่าง โดยเฉพาะประเด็นความไม่เป็ นธรรมในสังคม การจัดการ
ทรัพยากรและพลังงาน ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ การคอรัปชัน เป็ นต้น
2) เพิมรายการสาระคดีเชิงข่าว
3) จัดเวลาการออกอากาศทีแตกต่างโดยเฉพาะเวลาช่วงเช้า และช่วงหัวคํา
4) จัดกิจกรรมเสริ มจากรายการข่าว เช่น ตาวิเศษเฝ้ ากลโกง
ข้อเสนอดังกล่าวเมือทําการสอบถามจากกลุ่มผูช้ มรายการเข้มข้นในเวทีภูมิภาค และเวทีกลุ่มประเด็น
พบว่าข้อเสนอดังกล่าวได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาไทยพีบีเอสในหลายด้าน
ในขณะทีขอ้ เสนอบาง
ประเด็นยังไม่พบการเปลียนแปลงทีชดั เจนตามรายละเอียดตามรายงานจากเวทีภูมิภาค และเวทีกลุ่มประเด็น ซึ ง
มีรายละเอียด ดังนี,
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ก. เวทีภูมิภาค
1.การรับสั ญญาณการชม
สัญญาณการออกอากาศของไทยพีบีเอสมีความคมชัดมากขึ,นอย่างชัดเจน ซึ งเป็ นผลจากการส่ งสัญญาณ
ในระบบ HD แต่การรับสัญญาณของไทยพีบีเอสยังคงมีปัญหาในหลายพื,นทีท, งั ในลักษณะของการไม่มีสัญญาณ
และการรับสัญญาณภาพและเสี ยงทีไม่คมชัดตาม เช่น พื,นทีในตารางที 2
ภูมิภาค

สภาพปัญหาและ พืน7 ทีท, มี, ีปัญหาการรับสั ญญาณ

ภาคเหนื อตอนบน

-จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยพื,นที บ้านสันติสุข อําเภอปง,อําเภอแม่ใจ,อําเภอดอก
คําใต้, ตําบลห้วยก้างปลา ตําบลบ่อเบี,ย อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
-จังหวัดแพร่ พื,นทีบา้ นนาแคม บ้านสวนเขือน บ้านนาคูหา อ.เมือง จังหวัดแพร่ ,
ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง,อําเภอหนองม่วงไข่, อําเภอวังชิ,น,อําเภอลอง,ตําบล
เด่นชัย อําเภอเด่นชัย
-จังหวัดน่าน พื,นทีอาํ เภอบ่อเกลือ อําเภอสองแคว อําเภอทุ่งช้าง,บ้านห้วยโก๋ น
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
-จังหวัดเชียงราย พื,นที ตําบลห้วยไคร้ อําเภอแม่จนั , ดอยแม่สลองนอก ดอยแม่สล
องใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง,อําเภอเชียงแสน,อําเภอเวียงแก่น,อําเภอเชียงของ,อําเภอ
แม่ฟ้าหลวง อําเภอเทิง,อําเภอแม่สรวย
-จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อําเภออมก๋ อย อําเภอสะเมิง อําเภอดอยเต่า อําเภอเชียงดาว
อําเภอเมือง ใช้จานดํารับสัญญาณได้ชดั ส่ วนโทรทัศน์ทีรับสัญญาณด้วยหนวดกุง้
รับได้ไม่ชดั เจน
-จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อําเภอปาย,อําเภอแม่ลาน้อย บ้านแม่ลองใต้ ,บ้านแม่
มองเหนือ,บ้านกุป้า,บ้านแม่กองเป๊ าะ ใช้จานดํา รับได้ไม่ชดั อําเภอสบเมย ใช้จาน
ดําและหนวดกุง้ แต่ใช้จานดํารับสัญญาณได้ดีกว่า
-จังหวัดลําปาง ได้แก่ อําเภอเมืองปาน อําเภอแม่เมาะ อําเภอวังเหนื อ อําเภอเสริ ม
งาม อําเภอแม่ทะ อําเภอเมือง
-ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชี ยงใหม่ ใช้จานดาวเทียมไม่สามารถรับสัญญาณช่อง
ไทยพีบีเอสได้เลย
-เขือนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ใช้เสาหนวดกุง้ ภาพจากช่องไทยพีบีเอสไม่
ค่อยชัดเจน
-ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุ โลก ใช้จานดาวเทียมไม่สามารถรับสัญญาณช่อง
ไทยพีบีเอสได้เลย
8

ภูมิภาค
ภาคอีสานตอนล่าง

ภาคใต้ตอนบน

สภาพปัญหาและ พืน7 ทีท, มี, ีปัญหาการรับสั ญญาณ
-ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริ ญ (จานเยอะสัญญาณแบบเดิมรับไม่ชดั )
-ช่องจอม จ.สุ รินทร์
-อ.สี คิ,ว จ.นครราชสี มา
-อ.สู งเนิ น จ.นครราชสี มา
-อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรี สะเกษ
-อ.กุดชุม จ.ยโสธร
-อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
-อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
-อ.ป่ าติ,ว จ.ยโสธร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- อ. ฉวาง (บางส่ วน)
- อ. พิปูน
- อ. นบพิตาํ (กรุ งชิง)
- อ. ท่าศาลา
- อ. จุฬาภรณ์ (หุ บเขาช่องคอย)
- อ. เชียรใหญ่ (บางส่ วน)
- อ. ชะอวด (บางส่ วน)
- พื,นทีทีอยูใ่ นบริ เวณหุ บเขาของพื,นที
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
- อ. พนม
- อ. วิภาวดี(บางส่ วน)
- ใช้หนวดกุง้ ดูไม่ได้เลย
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สภาพปัญหาและ พืน7 ทีท, มี, ีปัญหาการรับสั ญญาณ

ภูมิภาค

-ปั ตตานี คือทีอาํ เภอหนองจิก อําเภอทุ่งยางแดง แต่โดยรวมแล้วทุกพื,นทีไม่มี
ปั ญหาในการรับสัญญาญาณหากใช้จานดาวเทียม

ภาคใต้ตอนล่าง

-จังหวัดสตูล ตําบลฉลุง ตําบลคลองขุด บริ เวณพื,นทีติดแนวทะเลและเกาะต่าง
- จังหวัดนราธิ วาส อําเภอแว้ง อําเภอสุ คีริน อําเภอโกลงอําเภอตากใบ
-จังหวัดยะลา อําเภอเบตง อําเภอ กรงปี นัง จังหวัดยะลา (ใช่จานแต่สัญญาณยังใช่
ไม่ได้ และยังมีสัญญาณจากมาเลแทรกมาด้วย)
-จังหวัดพัทลุง อําเภอกงหรา พื,นทีทีติดเขตภูเขา
ตารางที 2 พื,นทีทีมีปัญหาการรับชมสัญญาณของไทยพีบีเอสในภาคเหนื อตอนบน ภาคอิสานตอนล่าง
และภาคใต้ตอนล่างบางส่ วน
พื,นทีตามตารางที 2 เป็ นข้อมูลเพียงบางส่ วนจากการรับฟัง แต่การสะท้อนโดยรวมพบว่าปั ญหาการรับ
สัญญาณของไทยพีบีเอสยังคงมีอยูท่ วั ไปในเกือบทุกจังหวัด
นอกจากนี,กลุ่มแรงงานข้ามชาติมีปัญหาเรื องของการรับสัญญาณ ทางอินเตอร์ เน็ตช้า
มีปัญหาเรื อง
ค่าใช้จ่ายในการชมรายการทางอินเตอร์ เน็ต
ส่ วนบริ เวณแม่สายฝังพม่า-ฝังไทย
เสาหนวดกุง้ ชมไม่ได้
เช่นเดียวกับบริ เวณรามคําแหง บริ เวณ ตลาดต้นพะยอม จ.เชียงใหม่ ภาพไม่ชดั จอลาย
2. ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาตามข้ อเสนอของปี ทีผ, ่ านมา
ข้อเสนอจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการปี 2555 ส่ วนใหญ่ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ ซึ งทําให้ไทยพีบีเอสในปี 2556 มี
การปรับปรุ ง เปลียนแปลงในทางทีดีข, ึนในหลายด้านตามตารางที 3

ภูมภิ าค

ความคิดเห็นต่ อรายการ
หัวข้ อ

นําไปใช้

ไม่ นําไปใช้

ข้ อเสนอแนะ

ตะวันออก 1. การทําความเข้าใจ
เกียวกับไทยพีบีเอส และ
สื อสาธารณะ



ควรจัดเวทีในระดับจังหวัด อย่างต่อเนือง อยากให้มี
เอกสารแผ่นพับเพิมเติมด้วย มีการเพิมตัววิง

2. การประชาสัมพันธ์ผงั
รายการ



ควรปรับปรุ งเวลาให้เหมาะสมกับเนื, อหา อยากให้มี
การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ,น และเพิมช่องทางการ
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ภูมภิ าค

ความคิดเห็นต่ อรายการ
หัวข้ อ

นําไปใช้

ไม่ นําไปใช้

ข้ อเสนอแนะ
เข้าถึง อยากให้มีตวั เลือกของรายการและสรุ ปวิเคราะห์
รายการหลังจากจบรายการ มีผงั รายการทีเป็ นรู ปแบบ
ของเอกสาร

3. การเพิมรายการใหม่ๆ ที
น่าสนใจ



4. การจัดเวทีเพือรับ
เรื องราวจากผูช้ มผูฟ้ ัง
รายการ



เพิมช่อทางในการติดต่อ อยากให้จดั เวทีระดับจังหวัด

5. การปรับปรุ งฉาก แสง สี



อยากให้ดูเป็ นกันเองมากกว่านี, ไม่อยากให้หรู หรา
เกินไป

6. การพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเชียวชาญของพิธีกร



อยากได้บุคลิกภาพ เพือให้เข้ากับชุมชน

7. ความรวดเร็ วในการ
อัปโหลดรายการบน
อินเตอร์เน็ท



ควรเพิ มความรวดเร็ วบางรายการให้เร็ วขึ, น อยากให้
เพิมช่ องทางออกทางวิทยุดว้ ย อยากให้หนุ นเสริ มกับ
พิธีกรภาคสนาม

8. ความสะดวกในการ
ติดต่อ การให้ความสนใจ
ต่อการสอบถามข้อมูลจาก
ทางบ้าน



มีบา้ งแต่ยงั มีความน้อยอยู่ อยากให้มีการสอบถามทั,ง
หน้าไมค์และหลังไมค์



ควรส่ งเสริ มการผลิ ต รายการในท้องถิ น โดยท้องถิ น
ไม่ ค วรตัด รายการเก่ า ที ดี ๆ ออกไป อยากให้ ส่ ง
เอกสารต่าง ๆ ไปยังศูนย์เพือนศูนย์เพื อน หรื อ อปท.
อยากให้ ยึ ด ความเป็ นตัว ตนของช่ อ งไว้ ละครควร
นําเสนอแบบนี, อย่างต่ อเนื อง ไม่จาํ เป็ นต้องไปล่อกับ
ช่องอืนเสมอไป
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ภูมภิ าค

ตะวันตก

ความคิดเห็นต่ อรายการ

ข้ อเสนอแนะ

หัวข้ อ

นําไปใช้

ไม่ นําไปใช้

9. การพัฒนาศูนย์ภูมิภาค แกนประสาน
และเพือนสื อสาธารณะ





ยังไม่เกิดเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน ควร
เพิมเติมช่องทางการเข้าถึง และมีผู ้
ประสานงานทีชดั เจน และง่ายต่อการ
ติดตามผล

10. การเพิ มปริ มาณและพัฒนาคุณภาพ
นักข่าวพลเมือง





ยังไม่ได้ทาํ อย่างต่อเนือง อยากให้ทาํ การ
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื,นที ควรพัฒนา
ในเรื องของสื อในด้านนี, ควรเพิม
ศักยภาพ ด้วยการจัดอบรม สัมมนา เพือ
ขยายผลต่อ และครอบคลุมในทุกพื,นที
รวมทั,งเครื อข่ายผูป้ ระสานงานในพื,นที
ด้วยเช่นกัน

1.การทําความเข้าใจเกียวกับไทยพีบีเอส



-มีการดูไปศึกษาไปด้วย

2. การประชาสัมพันธ์ผงั รายการ



-แต่ยงั น้อย แต่ควรมีการประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้า

3.การเพิมรายการใหม่ ๆ ทีน่าสนใจ

-ควรเพิมรายการทีเป็ นประโยชน์ดา้ น



การเรี ยนรู ้ของประชาชน
-ควรเจาะลึกให้ถึงจุดสิ, นสุ ด เน้นคุณภาพ
ของรายการ
4.การจัดเวลาเพือรับเรื องราวจากผูช้ มผู ้
ฝังรายการ



5.การปรับปรุ งฉาก แสง สี



6.การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชียวชาญ
ของพิธีกรผูด้ าํ เนิ นรายการ
7.ความรวดเร็ วในการอัพโหลดรายการ
บนอินเตอร์เน็ต



-สถานีประชาชนเวลาน้อยเกินไป ควร
เพิมทีมงาน ให้มากขึ,น





-ควรทําต่อไปให้ดีทีสุด
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ภูมภิ าค

ความคิดเห็นต่ อรายการ

ข้ อเสนอแนะ

หัวข้ อ

นําไปใช้

ไม่ นําไปใช้

8.ความสะดวกในการติดต่อ การให้
ความสนใจต่อการสอบถามข้อมูลจาก
ทางบ้าน
9.การพัฒนาศูนย์ภูมิภาค แกนประสาน
และเพือนสื อสาธารณะ



-ควรเพิมข้อมูลให้เยอะมากขึ,น



-กระบวนการเหมือนเดิม ควรกําหนด
รู ปแบบใหม่ ๆ ขึ,นบ้าง
-อยากให้เกิดให้ครอบคลุม

10.การเพิมเติมปริ มาณและพัฒนา
คุณภาพนักข่าวพลเมือง

ภูมภิ าค
ภาคเหนือ
ตอนบน



-อยากให้นกั ข่าวพลเมืองเข้าสู่ระบบของ
ไทยพีบีเอส

ผลการรับฟัง
-ผูช้ มผูฟ้ ังรายการเข้าใจเกียวกับสื อสาธารณะจากการเข้าร่ วมเวที หากไม่ได้เข้าร่ วมเวทีจะไม่เข้าใจ
-การประชาสัมพันธ์ผงั รายการ ดีข, ึน บอกรายการล่วงหน้า ก่อนเปลียนรายการ
-การสื อสารออนไลน์ มีความเคลือนไหวน้อย
-การเพิมรายการใหม่พบว่ามีการเพิมรายการการ์ตูนมากเกินไป
-การแต่งกายของพิธีกรเป็ นไปตามสถานการณ์ และพื,นทีทีจดั รายการ เช่นรายการพันแสงรุ ้ง (แต่งตัวเฉย)
-ความรวดเร็ วการอัพโหลดอินเตอร์ ล่าช้า เร็ วเป็ นบางรายการ ควรพัฒนาเพิม
-ความสะดวกในการติดต่อของทางบ้าน ไทยพีบีเอสเปิ ดช่องทาง สะดวกในการติดต่อ แต่ไม่มีคนสอบถาม
ถ้าไม่เป็ นประเด็นทีน่าสนใจ
-การพัฒนาศูนย์ภูมิภาค แกนประสาน เพือนสื อสาธารณะ มีการประสานกันอยู่ แต่ไม่ได้รับการพัฒนา
ต่อเนือง ไทยพีบีเอสไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศูนย์ภูมิภาคและการขยายเครื อข่ายสื อสาธารณะ
-การเพิมปริ มาณนักข่าวพลเมือง เพียงพอเฉพาะจุดควรพัฒนา ทั,งเชิงปริ มาณ และคุณภาพ และเพิมเวลา ให้
ความสําคัญเฉพาะบางพื,นทีเช่น แม่ฮ่องสอน ซี งมีประเด็นสําคัญ บางพื,นทีนาํ เสนอแล้วไม่ได้ออก
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ภูมภิ าค
ภาคเหนือ
ตอนล่าง

ผลการรับฟัง
-การประชาสัมพันธ์ผงั รายการผ่านหน้าจอมีมากขึ,น ประชาสัมพันธ์เป็ นระยะ บอกก่อนเปลียนรายการ
-มีการเพิมสารประโยชน์ระหว่างรายการ เช่น สมุนไพร ฯลฯ แทนการโฆษณา
-มีการรับฟังความคิดเห็นของผูช้ ม: ความรวดเร็ วในการตอบสนองจากไทยพีบีเอส เช่นสถานีประชาชน
-ฉาก แสงสี : ทําได้ดีข, ึน แต่ระบบเสี ยงเบากว่าช่องอืนๆ
-พิธีกรรายการ อยากให้พิธีกรกีฬาปรับปรุ งการแต่งกายให้สุภาพ แต่ทกั ษะ ศักยภาพการนําเสนอได้ดี
แล้ว
-การอัพโหลด ดูรายการย้อนหลัง : ขึ,นอยูก่ บั เครื องคอมพิวเตอร์

ภาคอีสาน

การทําความเข้ าใจเกีย, วกับไทยพีบีเอส และสื, อสาธารณะ
-เห็นการเปลียนแปลง โลโก้สวยงาม แต่ขาดเสี ยงในการบอกผูช้ มผูฟ้ ัง
ยังขาดความเข้าใจเกียวกับสื อสาธารณะ
-คนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจ ยังขาดการทําความเข้าใจเรื องความหมายของสื อสารธารณะ
-การประชาสัมพันธ์ไทยพีบีเอสน้อย ส่ งผลต่อการรับรู ้ของคนส่ วนใหญ่ในสังคม
การประชาสั มพันธ์ ผงั รายการ
-ไม่มีผงั รายการชัดเจน ไม่เห็นเวลา ช่องทางการติดตามไม่ชดั ไม่มีลาํ ดับรายการ ไม่มีพิธีกรแนะนํา
รายการ
--ประเภทรายการทีมีการปรับปรุ งให้ดีข, ึน เช่นรายการท่องโลก สถานีข่าวประชาชน
-มีรายการใหม่แต่ขาดความต่อเนืองในเนื, อหาและช่วงเวลา
การจัดเวลาเพือ, รับเรื,องราวจากผู้ชมผู้ฟังรายการ
-ขาดช่องทางในการติดต่อสื อสารเพือให้เกิดข่าวในระดับพื,นที
การเพิม, รายการใหม่ ๆที,น่าสนใจ
-ไม่มีรายการใหม่
-อยากให้พิจารณาเรื องทีทาํ ได้ดีในอดีต นํามาปรับปรุ งใหม่
การจัดเวลาเพือ, รับเรื,องราวจากผู้ชมผู้ฟังรายการ
-มีการจัดรายการ แต่ไม่น่าสนใจ
-ช่วงตารางรายการดีๆเวลาออกอากาศตรงกับช่องกระแสหลักทําให้มีปัญหาต่อการรับชมเช่น รายการตอบ
โจทย์ตรงกับละครทีวีช่องอืน
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ภูมภิ าค
ภาคอีสาน(ต่อ)

ผลการรับฟัง
การปรับปรุ งฉาก แสง สี
-มีการปรับปรุ งฉาก แสง สี เริ มดีข, ึน
-ลักษณะของการปรับฉากไม่น่าสนใจ
-ยังขาดความเร้าใจในฉากและเสี ยง
การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชี,ยวชาญของพิธีกร ผู้ดาํ เนินรายการ
-ไม่เห็นการปรับบุคลิกของพิธีกรทีควรมีอตั ลักษณ์ของตัวเอง เพือให้เกิดความน่าสนใจ
-นักข่าวยังไม่มีความเป็ นมืออาชีพ การเกาะติดสถานการณ์ยงั ไม่ทนั
-อยากให้มีการพัฒนาพิธีกรรายการข่าวให้มีความเชียวชาญเช่น คุณอรอุมา และคุณกิติ สิ งห์หาปัด
ความรวดเร็วในการอับโหลดรายการบนอินเตอร์ เน็ท
-ข้อมูลในการอัพโหลดสามารถดาวน์โหลดได้
ความสะดวกในการติดต่ อ การให้ ความสนใจต่ อการสอบถามข้ อมูลจากทางบ้ าน
-ควรมีสมาชิกหลักในพื,นทีเพือติดตามข่าวสารและสื อสารกลับยังรายการรวมทั,งการขยายเครื อข่าย
สมาชิกให้ครอบคลุมคนทุกประเด็นทุกกลุ่ม เช่นเด็ก คนพิการ กลุ่มผูห้ ญิงรวมทั,งเจ้าของประเด็น
ปัญหาทีมีอยูใ่ นระดับพื,นที
-การสื อสารยังไม่สามารถลงลึก
การพัฒนาศู นย์ ภูมภิ าค แกนประสาน และเพือ, นสื, อสาธารณะ
-ยังไม่ครอบคลุมในส่ วนภูมิภาค
-ยังขาดแกนประสานงานในระดับพื,นทีทีครอบคลุมทุกพื,นทีและเครื อข่ายองค์กรภาคประชาชน
การเพิม, ปริมาณ และพัฒนาคุณภาพนักข่ าวพลเมือง
-ยังไม่เพิมปริ มาณและคุณภาพนักข่าว

ภาคใต้ตอนล่าง

-การปรับปรุ งเปลียนแปลง พิธีกรดีข, ึนในด้านการพัฒนาศักยภาพ
-การทําความเข้าใจเกียวกับไทยพีบีเอส/สื อสาธารณะ (เข้าใจพอสมควร)
-การประชาสัมพันธ์ ผังรายการ(ดีแล้วไม่ตอ้ งแก้ไข)
-การเพิมรายการใหม่ๆทีน่าสนใจ(มีการเพิมรายการใหม่เกิดขึ,น/เหมาะสมกับเวลา)
-การจัดเวลาเพือรับฟั งเรื องราวของผูส้ ภาผูช้ มผูฟ้ ัง(เพิมขึ,นจากเดิม2ครั,งเป็ น3ครั,ง ต่อปี เพือการ
ต่อเนืองในการรับเรื องราว
-การพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกรให้เหมาะสมกับรายการ (ปรับเรื องการแต่งกายของพิธีกร ให้
เหมาะสม ตามรายการทีนาํ เสนอ )
-ความรวดเร็ วของการอัพโหลดรายการในอินเตอร์เน็ต (ดีอยู่แล้ว)
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ภูมภิ าค

ผลการรับฟัง
-ความสะดวกในการติดต่อ การให้ความสนใจต่อการสอบถาม ข้อมูล จากทางบ้านซึ งมีความ
เหมาะสม
-การพัฒนาศูนย์ภูมิภาค (ยังมีนอ้ ย) แกนประสาน(เหมาะสม) เพือนสื อสาธารณะ (ต้องขยาย
เครื อข่ายเพิม )
-ควรเพิมปริ มาณการพัฒนาคุณภาพนักข่าวพลเมืองโดยการเพิมปริ มาณให้ครอบคลุมทุกอําเภอ และ
สร้างศักยภาพให้กบั นักข่าวพลเมืองให้ชดั เจนยิงขึ,น)

ตารางที 3 การพัฒนารายการและการพัฒนาด้านอืนๆตามข้อเสนอของผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
จากข้อมูลสะท้อนว่าไทยพีบีเอสยังไม่สามารถถ่ายทอดให้คนรับรู ้ เข้าใจถึงความเป็ นสื อสาธารณะได้ใน
วงกว้าง ผูช้ มส่ วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกียวกับทีมาขององค์กร งบประมาณทีใช้ในการดําเนินงาน และ ที
สําคัญคือยังขาดความรู ้สึกร่ วมในการเป็ นเจ้าของ ในขณะทีผชู ้ มผูฟ้ ังบางส่ วนมีทศั นคติวา่ ว่าไทยพีบีเอสเป็ นสื อ
เอ็นจีโอ
ด้านการประชาสัมพันธ์ผงั รายการ การเพิมรายการใหม่ๆ ทีน่าสนใจ การจัดเวลาเพือรับเรื องราวจาก
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อ ไทยพีบีเอสยังดําเนินการได้นอ้ ย โดยเฉพาะประเด็น
ของความรวดเร็ วในการติดต่อ รวมไปถึงการพัฒนาศูนย์ภูมิภาคทียงั ไม่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน ส่ วนการ
พัฒนาแกนประสาน และเพือนสื อสาธารณะทีผา่ นตัวสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ มีการดําเนินการแต่ขาดความ
ต่อเนือง ไทยพีบีเอสยังไม่มีความชัดเจนในการพัฒนาแกนประสานและเครื อข่ายเพือนสื อสาธารณะ รวมทั,ง
กระบวนการมีส่วนร่ วมทีเป็ นรู ปธรรมนอกเหนื อจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ด้านการปรับปรุ งฉาก แสง สี การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชียวชาญของพิธีกร ผูด้ าํ เนิ นรายการ
สามารถพัฒนาได้ดีเป็ นทีน่าสนใจมากขึ,น
ส่ วนการเพิมปริ มาณนักข่าวพลเมือง และพัฒนาคุณภาพนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอสยังขาดความชัดเจน
ในการขยายเพิมปริ มาณนักข่าวพลเมือง ผูท้ ีสนใจไม่สามารถติดต่อร่ วมเป็ นนักข่าวพลเมืองได้ รายงานการรับ
ฟังสะท้อนว่ายังมีปัญหาการเชือมประสานการทํางานระหว่างสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการซึ งมีเครื อข่ายเพือนสื อ
สาธารณะผูส้ นใจการผลิตรายการนักข่าวพลเมือง จึงควรมีกลไก จุดเชือมประสานของนักข่าวพลเมืองในพื,นที
จัดทําทําเนียบนักข่าวพลเมืองในพื,นที โดยให้นกั ข่าวพลเมืองทํางานร่ วมกับเครื อข่ายต่างๆ เพือให้เกิดการขยาย
พื,นที ขยายคนทีสนใจผลิตรายการนักข่าวพลเมือง แต่ตอ้ งระมัดระวังประเด็นของการใช้บทบาทของนักข่าว
พลเมืองในทางทีผดิ
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ส่ วนที, 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบายของไทยพีบีเอสในปี 2556
2.1.ด้ านการพัฒนารายการ
นโยบายทีเป็ นจุดเน้นของไทยพีบีเอสในปี 2556 คือการพัฒนาคุณภาพรายการข่าว รายการสําหรับเด็ก
และเยาวชน

การรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชัน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความเป็ นธรรมในการ

จัดการทีดินและทรัพยากรของชาติ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเตรี ยมชาวไทยให้มีความพร้อมใน

การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ งจากรายงานการรับฟังเห็นว่ามีการดําเนินงานตามนโยบายทีกาํ หนดไว้
นําเสนอผ่านจอในทุกนโยบาย

มีการ

โดยเฉพาะการรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชัน ทีมีความเข้มข้นเป็ นพิเศษ

แต่

อย่างไรก็ตามผูช้ มผูฟ้ ังรายการยังสะท้อนว่าการขับเคลือนนโยบายดังกล่าวโดยรวมยังไม่ประสิ ทธิ ผลทีมากพอ
ยังจําเป็ นต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองและเข้มข้นเพิมขึ,น ตามข้อมูลในตารางที 4
ภูมภิ าค
ภาคใต้ตอนล่าง

ความคิดเห็น
-การพัฒนารายการ รายการข่าวมีความรวดเร็ ว แม่นยํา น่าเชือถือ รายการเด็กและเยาวชน มี
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
-ข่าวบางข่าว ยังช้าไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ,แต่ความถูกต้องแม่นยําดีแล้ว
-การเจาะลึกติดตามข่าว ยังไม่สามารถเจาะลึก (ตกอยู่ในอิทธิ พลมืด) จึงทําให้ไม่สามารถเข้าถึง
ข่าวทีเป็ นจริ งได้
-การเพิมเติมสาระคดีเชิงข่าวอยูใ่ นเกณฑ์ดี รายการทีเกียวข้องกับข่าวไปได้ดว้ ยดี
-การขับเคลือน งานประเด็นได้แก่ การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน (ไทยพีบีเอสสามารถนําเสนอ
เรื องราวคอรัปชัน ได้ลึก/ชัดเจนพอสมควร)
-การสร้างความเป็ นธรรมในการจัดการทรัพยากรของรัฐ(เป็ นสื อกลางในการสร้างความเป็ น
ธรรมของประเด็น) ดําเนินการได้ดีแล้ว
-นําเสนอเรื องราวทีให้ความสําคัญต่อชาติพนั ธุ์เพิมขึ,น และความเท่าเทียมต่อมนุษย์ ซึ งเป็ นเรื อง
ทีดีและควรจะมีต่อไป
-การต่อต้านการคอรัปชัน ทําได้ดี มีการทีตีแผ่เรื องราว กลโกงในอดีตของโครงการใหญ่เช่น
คลองด่าน ล้มบนฟูก โฮปเวล
รายการเด็กและเยาวชน
-รายการเป็ นอยูค่ ือ อยากให้พฒั นาในเชิงบวก เป็ นรายการมีสาระและเข้าใจง่าย
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ภูมภิ าค

ความคิดเห็น
-รายการขนมไทยอะไรเอ่ย อยากให้มีเด็กในชนบท ต่างจังหวัดร่ วมรายการด้วย
-รายการดนตรี กวี ศิลป์ เพลงเพราะ ช่วงเวลาวางไว้ได้เหมาะสม
-อยากให้มีรายการเพลงของเด็ก และรายการแข่งขันความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนแต่
ไม่ใช้รูปแบบทีมีการลงทุนสูง

ภาคเหนือตอนล่าง

รายการข่ าว
-มีความรวดเร็ ว แตกต่าง ไม่ตลาด แม่นยํา ต่อเนือง ดีข, ึน
-ความร่ วมมือกับภาคีข่าว มีการพัฒนาโดยเฉพาะจอเหนือ มีการเตรี ยมการก่อนลงพื,นที
-การใช้ประโยชน์จากข่าว ได้ประโยชน์จากข่าว แต่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผูช้ มได้
สุ ด อยากให้เปิ ดโปงให้ถึงทีสุด
-การนําเสนอเรื องศาลโลก เขาพระวิหาร ไทยพีบีเอสทําได้ดี ทําในเชิงวิเคราะห์ ทําให้เข้าใจ
กฎหมายมากขึ,น
การพัฒนารายการสํ าหรับเด็กเยาวชน
- เยาวชนตอนปลายทําได้ดีข, ึน บางครั,งมีการนําเด็กมาโชว์กt ึนมากเกินไปอาจทําให้เชือมัน
ตัวเองมากเกินไป
- การหนุนเสริ มผูผ้ ลิตเยาวชน มีการหนุนเสริ มเด็กมีเรื อง ทางผ่านของบีระ
- การปรับเวลาให้เหมาะสมกับเวลาของกลุ่มเด็กเยาวชนยังไม่เหมาะสม ขาดความสอดคล้อง
- การให้เยาวชนมีส่วนร่ วมมีมากขึ,น เชือมต่อเยาวชน แต่เริ มมีมากเกินไป แต่เด็กไม่นิยมชม
รายการ
การขับเคลือ, นเชิงประเด็น
-คอรัปชัน มีการนําเสนอแต่การแก้ไขยังไม่ชดั เจน
-ทรัพยากร มีการนําเสนอมาก แต่ไม่เห็นการเปลียนแปลง ไม่นาํ ไปสู่การแก้ไข
-การรักษาผลประโยชน์ของชาติ ไทยพีบีเอสเปิ ดประเด็น แต่นาํ เสนอไม่ชดั เจน เนื,อหาไม่
ครอบคลุม ไม่เปิ ดเผยทั,งหมด
-การนําเสนอเรื องประชาคมอาเซี ยน เป็ นรู ปแบบเอาใจรัฐ ไม่นาํ เสนอประเด็นผลกระทบ
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ภูมภิ าค
ภาคเหนือตอนบน

ความคิดเห็น
การขับเคลือ, นงานประเด็น ได้ แก่
1. การแก้ปัญหาคอรัปชัน
-เป็ นเรื องทีไทยพีบีเอส สามารถลงลึกในประเด็นได้ชดั เจนกว่าทีวีช่องอืน เช่นประเด็นการ
ก่อสร้างสถานีตาํ รวจ
-มีการการเจาะประเด็นเรื องการคอร์รัปชัน ได้ต่อเนืองและชัดเจน
-การสร้างความเป็ นธรรมในการจัดการทรัพยากรของรัฐ
-มีการลงรายละเอียดข่าวเกียวกับความเป็ นธรรมในการจัดการเรื องต่างๆได้ดีเช่นการสร้าง
เขือนไชยะบุรี
2. การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการให้สมั ปทานต่างๆ
3. การแก้ปัญหาสังคม
-มีการเจาะประเด็นและลงรายละเอียดได้ดีแต่ประเด็นต่างๆต้องใช้เวลาในการติดตาม
-รายการสถานีประชาชนสามรถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้หลายเรื อง จุดเด่นอยู่ทีพิธีกร
4. การสร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุม้ กันแก่ประชาชนในการดําเนินชีวิตในระบบ เศรษฐกิจ การ
รวมกลุ่มเขตการค้าเสรี และทุนนิยมยุคโลกาภิวตั น์
-มีการสร้างความเข้าใจ แต่ยงั ไม่ชดั เท่าทีวีช่องกระแสหลัก
-จะต้องมีเวทีร่วมระหว่าง ไทยพีบีเอส กับชุมชนเพือให้ชุมชนได้รับข่าวสารการจัดการ
ทรัพยากร ด้านต่างๆของหน่วยงานรัฐ
5. การประเมินผลกระทบ การเปลียนแปลงทั,งในระดับบุคคล ชุมชน การจัดการของ
ผูเ้ กียวข้อง และการปรับเชิงนโยบายจากการสื อสารผ่านจอ ผ่านรายการต่าง ๆของไทยพีบีเอส
-การประเมินยังมีอยูท่ ีส่วนกลาง
-ไม่มีรายละเอียดข้อมูลในส่ วนภูมิภาค
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ภูมภิ าค

ความคิดเห็น

ภาคตะวันตก

การขับเคลือนงานประเด็น ได้แก่
1.การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน
-มีในเรื องของการแก้ไขปัญหาคอรัปชัน
2.การสร้างความเป็ นธรรมในการจัดการทรัพยากรของรัฐ
-ขาดการเจาะลึก
-ยังมีนอ้ ยอยู่
3.การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการให้สมั ปทานต่าง ๆ
4.การแก้ไขปัญหาสังคม
-ภาพรวมถือว่ามีการแก้ไขอย่างต่อเนือง
5. การสร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุม้ กันแก่ประชาชนในการดําเนิ นชี วิตในระบบเศรษฐกิ จการ
รวมกลุ่มเขตการค้าเสรี และทุนนิยมยุคโลกาภิวฒั น์
-ยังมีนอ้ ยอยากให้เห็นภาพจริ ง ๆ
-ควรเจาะลึกในเชิงประเด็นให้มากขึ,น
6.การประเมินผลกระทบการเปลียนแปลงทั,งในระดับบุคคล ชุ มชน การจัดการข้องผูเ้ กียวข้อง
การปรับเชิงนโยบายจากการสื อสารผ่านจอ ผ่านรายการต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส
-ยังมีนอ้ ย

ภาคตะวันออก

การพัฒนารายการ
รายการข่ าวและรายการที,เกีย, วข้ องกับข่ าว
-การพัฒนาความรวดเร็ ว แม่นยํา ดีมาก ช้าไปนิด ยังขาดการติดตามประเด็นร้อน
- การสร้างความแตกต่าง ถึงจะช้าแต่ได้ความแม่นยํา สร้างรู ปแบบเฉพาะตัว
- การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคี ข่าว มี ภาคี หลาย ๆ องค์กรเข้ามาในไทยพี บีเอส ควรมี ศูนย์
ประสานงานรถดับภาค
- การสร้างความพร้อม พัฒนาเทคลยีเพือการทําข่าว ควรมีการปรับปรุ งให้มีการพัฒนามากกว่านี,
ส่ งเสริ มสนับสนุนเครื องมือให้มากกว่านี,
- การเพิมความเข้มข้นของรายการ ควรมีการวิเคราะห์ถึงความเป็ นจริ ง พัฒนาเทคโนโลยีเพือ
ความรวดเร็ วและแม่นยํา
-การเจาะลึก ติดตามข่าว บุคลากรควรเพิม มีความต่อเนืองและยัง ยืน
-การใช้ประโยชน์จากข่าวใช้ประโยชน์ได้จริ งแต่ยงั ไม่ครอบคลุม
-การเพิมรายสาระคดี เชิ งข่าว และรายการที เกี ยวข้องกับข่าว ฯลฯ มีรายการสาระบันเทิ งขึ, นมา
บ้าง เพิมรายการท่องเทียวเชิงสาระคดี ข่าวของแต่ละชุมชน เรื องของสิ ทธิ มนุษยชน
-ข่าวทีอยากรู ้และข่าวทีควรให้ความสําคัญ ควรให้มีความสําคัญมากขึ,น
- ผลได้ ผลเสี ย จากการปรั บปรุ ง เปลี ย นแปลง ขอให้ทาํ ทุ กอย่า ง เพื อ พัฒ นาคุ ณภาพในการ
นําเสนอ ต้องใช้เวลาในการปรับปรุ ง
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ภูมภิ าค

ความคิดเห็น
การพัฒนาสํ าหรับเด็กและเยาวชน
-การเพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นตอนปลาย เพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นตอนปลาย ต้องเดินให้ถูกทาง
พัฒนาสร้างสรรค์ให้เข้ากับกลุ่มเข้าหมาย ดึงจุดเด่น ของกลุ่มเป้ าหมายขึ,นมา ทํารายการความรู ้
ทัว ไป ทีสามารถเข้าถึงได้ และเพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นทีเพิมเริ มโตด้วย
-การเพิมรายการบน Social Media ความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ ต้องอัพเดท(update)ให้ไว
มากขึ,น ต้องพัฒนาให้ดีข, ึนไปเรื อย ๆ
-การหนุนเสริ มผูผ้ ลิตเยาวชน อาจมีการสนับสนุนแนวคิดของเยาวชน มีกิจกรรมทีหนุนเสริ มให้
มากกว่าปั จจุบนั มีการประกวดสื อจากเยาวชน ให้มีอย่างต่อเนื องและยัง ยืน
-การปรับเวลาให้เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว จัดรายการสําหรับเด็กและเยาวชนและ
ครอบครัวให้ทุก ๆ วัน ควรเพิมรายการในวันอาทิตย์
-การให้เยาวชนมีส่วนร่ วมในการดําเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่ วมของครอบครัว
เพิมในเรื องจริ ยธรรม เพิมมูลค่าให้กบั เยาวชน ไทยพีบีเอสควรมีเจ้าหน้าทีทีทาํ เฉพาะในเรื อง
ของ Social Media
-การเตรี ยมเนื,อหาทีเอื,อต่อเยาวชนในโลกกว้างฯลฯ มีวิสยั ทัศน์ทีกว้าง ๆ ส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม
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ภูมภิ าค

ความคิดเห็น

ภาคตะวันตก

การพัฒนารายการ
1.รายการข่ าวและรายการที,เกีย, วข้ องกับข่ าว
-การพัฒนาความรวดเร็ ว แม่นยํา ดีมาก ช้าไปนิด ยังขาดการติดตามประเด็นร้อน
- การสร้างความแตกต่าง ถึงจะช้าแต่ได้ความแม่นยํา สร้างรู ปแบบเฉพาะตัว
-การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคี ข่าว มี ภาคี หลาย ๆ องค์กรเข้ามาในไทยพี บีเอส ควรมี ศูนย์
ประสานงานระดับภาค
- การสร้างความพร้อม พัฒนาเทคลยีเพือการทําข่าวควรมีการปรับปรุ งให้มีการพัฒนามากกว่านี,
ส่ งเสริ มสนับสนุนเครื องมือให้มากกว่านี,
-การเพิมความเข้มข้นของรายการ ควรมีการวิเคราะห์ถึงความเป็ นจริ ง พัฒนาเทคโนโลยีเพื อ
ความรวดเร็ วและแม่นยํา
-การเจาะลึก ติดตามข่าว บุคลากรควรเพิม มีความต่อเนืองและยัง ยืน
-การใช้ประโยชน์จากข่าวใช้ประโยชน์ได้จริ งแต่ยงั ไม่ครอบคลุม
-การเพิมรายสาระคดี เชิ งข่าว และรายการที เกี ยวข้องกับข่าว ฯลฯ มีรายการสาระบันเทิ งขึ, นมา
บ้าง เพิมรายการท่องเทียวเชิงสาระคดี ข่าวของแต่ละชุมชน เรื องของสิ ทธิ มนุษยชน
-ข่าวทีอยากรู ้และข่าวทีควรให้ความสําคัญ ควรให้มีความสําคัญมากขึ,น
-ผลได้ ผลเสี ย จากการปรั บ ปรุ ง เปลี ย นแปลง ขอให้ท าํ ทุ กอย่า ง เพื อ พัฒ นาคุ ณ ภาพในการ
นําเสนอ ต้องใช้เวลาในการปรับปรุ ง
2.การพัฒนาสํ าหรับเด็กและเยาวชน
-การเพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นตอนปลาย เพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นตอนปลาย ต้องเดินให้ถูกทาง
พัฒนาสร้างสรรค์ให้เข้ากับกลุ่มเข้าหมาย ดึงจุดเด่น ของกลุ่มเป้ าหมายขึ,นมา ทํารายการความรู ้
ทัว ไป ทีสามารถเข้าถึงได้ และเพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นทีเพิมเริ มโตด้วย
-การเพิมรายการบน Social Media ความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ ต้องอัพเดท(Update)ให้ไว
มากขึ,น ต้องพัฒนาให้ดีข, ึนไปเรื อย ๆ
-การหนุนเสริ มผูผ้ ลิตเยาวชน อาจมีการสนับสนุนแนวคิดของเยาวชน มีกิจกรรมทีหนุนเสริ มให้
มากกว่าปัจจุบนั มีการประกวดสื อจากเยาวชน ให้มีอย่างต่อเนืองและยัง ยืน
-การปรับเวลาให้เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว จัดรายการสําหรับเด็กและเยาวชนและ
ครอบครัวให้ทุก ๆ วัน ควรเพิมรายการในวันอาทิตย์
- การให้เยาวชนมีส่วนร่ วมในการดําเนินรายการ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่ วมของครอบครัว
เพิมในเรื องจริ ยธรรม เพิมมูลค่าให้กบั เยาวชน ไทยพีบีเอสควรมีเจ้าหน้าที ทีทาํ เฉพาะในเรื อง
ของ Social Media

ตารางที 4 ความคิดเห็นด้านประสิ ทธิ ผลในการดําเนินงานตามนโยบายของไทยพีบีเอส ปี 2556
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จากข้อมูลในตารางและจากเอกสารรายงานอาจสรุ ปความสําเร็ จในการดําเนินรายการทีเป็ นนโยบายของ
ไทยพีบีเอสในประเด็นนโยบายต่างๆได้ ดังนี,
การพัฒนารายการข่าว และรายการเกียวกับข่าวไทยพีบีเอสสามารถดําเนินการได้รวดเร็ ว แม่นยํา แต่ยงั
ขาดความแตกต่างจากช่องอืนๆ ในขณะทีบางเนื,อหายังขาดการกลัน กรองทีดีก่อนออกอากาศ เช่น กรณี รายการ
ตอบโจทย์ ตอนสถาบันกษัตริ ย ์
การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคีข่าว ยังไม่พบการดําเนิ นงาน ผูเ้ ข้าร่ วมเวทีการรับฟังยังไม่มีขอ้ มูล แต่มี
ข้อเสนอเกียวกับการสร้างความร่ วมมือกับภาคีอืนๆ ในแง่ของการนําเครื องมือทีมีอยูข่ องไทยพีบีเอสทั,งอุปกรณ์
เนื,อหาสปอร์ ตวิทยุ คลิปวิดีโอ นําไปสนับสนุนการทํางานของสื อท้องถิน เช่นวิทยุชุมชน โรงเรี ยน เครื อข่าย
เป็ นต้น
ด้านการพัฒนารายการสําหรับเด็ก เยาวชน สามารถพัฒนาให้มีความน่าสนใจมากขึ,น ทั,งนี,เสนอให้มีการ
เพิมเติมรู ปแบบรายการทีเป็ นลักษณะเกมส์โชว์ทีครอบครัวมีส่วนร่ วมในรายการได้ดว้ ย
ในส่ วนของการขับเคลือนประเด็นนโยบายซึ งประกอบด้วยการต่อต้านการคอรัปชัน
การจัดการทีดิน
และทรัพยากร การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการใช้สัมปทานต่างๆ การแก้ไขปั ญหาสังคม และการสร้าง
ความเข้าใจเกียวกับเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม ทุนนิยม และการเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ไทยพีบีเอสมีการนําเสนอเนื,อหาเหล่านี, แต่ยงั ขาดความต่อเนือง ความลึกของเนื, อหาและประเด็น และเนื,อหา
ยังเป็ นเรื องไกลตัวผูช้ มผูฟ้ ังรายการโดยเฉพาะการคอรัปชัน ทียงั ขาดการนําเสนอกรณี ในท้องถิน
2.2 ด้ านการดําเนินงานของไทยพีบีเอสในส่ วนทีไ, ม่ ผ่านจอรายการ
1). ด้านการสร้างการมีส่วนร่ วมและการขยายเครื อข่าย ไทยพีบีเอสมีการขยายเครื อข่ายและสร้างการ
มีส่วนร่ วมผ่านกิจกรรมของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ แต่ยงั ขาดความต่อเนือง และความชัดเจนในทิศทางการ
ขับเคลือนร่ วมกัน นอกจากนี, กระบวนการมีส่วนร่ วมยังไม่มีรูปธรรมชัดเจน
2).การสานพลังทางสังคมยังไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับช่องอืน
โดยเฉพาะการใช้วธิ ี การให้พิธีกรซึ งคนส่ วนใหญ่รู้จกั ลงพื,นที

จึงควรดําเนินการให้มากกว่าเดิม

3). ด้านการบริ การทางสังคม มีรายการให้บริ การข่าวสารสถานการณ์ต่างๆแต่รูปแบบการนําเสนอ
ยังไม่หลากหลายพอ รู ปธรรมอย่างอืนยังน้อย
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ส่ วนที, 3 ประเด็นปั ญหา ความต้ องการ และข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอส
3.1.ประเด็นปั ญหาทีต, ้ องการนําเสนอจากพืน7 ที,
จากรายงานการรับฟังพบว่าประเด็นทีเป็ นปั ญหาในภูมิภาคต่างๆ ตามตารางที
ภูมภิ าค
ภาคใต้ตอนล่าง

ประเด็นปัญหา
-ประเด็นพื,นทีสามจังหวัดขายแดนภาคใต้
-ท่าเรื อนํ,าลึกปากบารา(สต.) แก๊ส, แผนพัฒนาภาคใต้
-การจัดการพลังงาน
-การจัดการลุ่มนํ,าทะเลสายสงขลา
-การจัดการทีดินทีดิน
-นโยบายปาล์มนํ,ามัน การฟอกทีดินหลังการเช่าทีของนายทุน
-การเมืองภาคพลเมือง

ภาคเหนือตอนบน

1.ทรัพยากร : การจัดการทรัพยากรนํ,า ลุ่มนํ,า พลังงาน และอากาศ
2.วิถีชีวิตวัฒนธรรม : วิถีชีวิต วัฒนธรรม ครอบครัว และประเทศชาติ
3.ประชาคมอาเซี ยน : การตั,งรับ เท่าทัน และปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของ
พลเมือง
4.ทุจริ ต คอรัปชัน (เรี ยนรู ้/เท่าทัน/เฝ้ าระวัง/ผลักดัน/ปรับเปลียน) โดยใช้สือเป็ น
เครื องมือในการผลักดัน ใช้สือเป็ นเครื องมือในการติดตามประเมิน ร่ วมกับพื,นที
สร้างข่ายงานร่ วมกัน

ภาคเหนือตอนล่าง

1.ทรัพยากร ดิน นํ,า ป่ า และคน
2.พลังงานนํ,ามัน
3.การคอรัปชัน

24

3.2.ข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอส
ภูมภิ าค
ภาคตะวันตก(เวทีที 1)

ข้ อเสนอ
ข้ อเสนอเชิงกลยุทธ์
- ประชาสัมพันธ์รูปแบบควรมีความหลากหลายให้มากขึ,น
ข้ อเสนอแนะในปี 56
-เพิ มและพัฒ นาแกนประสานระดับจังหวัด เพื อให้มีศกั ยภาพการเป็ นเครื อข่ ายที
เข้มแข็ง
-เพิมพื,นทีเวลาช่วงข่าวพลเมืองและการพัฒนานักข่าวพลเมือง
-ไม่ควรตัดตัววิงใต้จอ ทีสามารถประชาสัมพันธ์ผงั รายการ
-ควรเพิมสัดส่ วนในการต่าง ๆ จากเดิมตามความเหมาะสม เน้นเรื องสารคดีและข่าว
-เพิมบทบาทให้กบั ศูนย์ระดับจังหวัด เพิมศักยภาพของเครื อข่ายในท้องถิน
-เจาะประเด็นตามกระแสใน Facebook ในเชิงสารประโยชน์
-ควรทําทุกทางเพือให้เพิมยอด Like ในหน้า โฮมเพจของไทยพีบีเอสให้มากขึ,น
-ควรเพิมรายการสารประโยชน์เชิ งสาระคดี ทีเป็ นงานวิจยั ของคนไทย และใกล้ตวั
วัยรุ่ นให้มากขึ,น
-ช่วงสาระบันเทิงควรเพิมละคร
-ควรโปรโมท รายการล่วงหน้าซํ,า ๆ ยํ,า ๆ บ่อย ๆ
-เพิมสาระบันเทิงให้มากขึ,น แต่อย่าเป็ นบันเทิงเชิงการโฆษณา
-มีเวทีสาธารณะระดับประเด็น
-จัดตั,งศูนย์ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล มีคณะทํางาน จอตะวันตก
-ประเด็นปี หน้าอาจจะเพิมความละเอียดให้มากขึ,นเรื องของประเด็นร้อน
-รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ทีหลากหลาย
-เกิดกลไกการสนับสนุนนักข่าวพลเมืองอย่างชัดเจน
-อยากให้สือมวลชลเข้าไปอยูใ่ นพื,นทีสาธารณะ เช่นมีนกั ข่าวสัญจรในพื,นที สามารถ
ลงพื,นทีได้อย่างรวดเร็ ว
-จัดอบรมนักข่าวพลเมือง รวมทั,งนักข่าวพลเมืองหน้าใหม่ทีมีจิตอาสา
-แก้ไขเรื องระบบสัญญาณ
-ขอให้ตีแผ่การคอรัปชัน ให้ต่อเนือง
- อยากให้เพิมเวลารายการสถานีประชาชน
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ภูมภิ าค
ภาคตะวันตก(เวทีที 2)

ข้ อเสนอ
ข้ อเสนอเชิงกลยุทธ์
-ขับเคลือนประเด็นสําคัญในพื,นทีให้มากขึ,น
ข้ อเสนอแนะในปี 56
-ขยายเครื อข่ายระดับหมู่บา้ น
-ต้องมีรายการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล
-เพิมข่าวความรู ้ดา้ นเกษตร เข้าสู่ AEC
-เสนอข่าวเกียวกับคอรัปชัน
-เพิมรายการด้านสุ ขภาพ
-เพิมรายการด้านการศึกษา
-เพิมรายการเกียวกับการเกษตรหรื อเศรษฐกิจพอเพียง
-มีรายการทีเจาะลึกเรื องการเมืองท้องถิน
-เสนอข่าวเยาวชนทีสร้างชือเสี ยงเพือเป็ นแบบอย่างทีดี
-เพิมรายการเกียวกับภูมิปัญญาท้องถิน
-เพิมเวลารายการ “สถานีประชาชน” ให้มากขึ,น
-หานักข่าวทีกล้าลุยในการลงพื,นที
-อยากให้เปิ ดสถานีตลอด 24 ชม.
-เพิมภาพวีรชน ในช่วงทีเคารพธงชาติ
-เพิมนักข่าวท้องถิน เช่น นักข่าวพลเมือง เพือเจาะลึกในพื,นที
-เพิมเครื อข่ายในระดับชุมชน
-มีระบบฐานข้อมูลเพือใช้ประกอบในการศึกษา
-มีการพัฒนาบุคลากรสมาชิกเครื อข่ายสื อสาธารณะ
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ภูมภิ าค

ข้ อเสนอ
-จัดหาสื อและอุปกรณ์ให้กบั ชุมชน
-จัดสรรงบประมาณในการจัดทําสื ออย่างต่อเนืองและพอเพียง
-อยากให้มีรายการใหม่ ๆ มากว่า นี, /เพิ มเวลาเช่ นรายการ “ครอบครั วเดี ยวกัน”/
รายการ ”สถานีประชาชน” ควรเพิมเวลา /สารคดี
-การเพิมและพัฒนาศักยภาพและแกนนําเครื อข่ายให้มากขึ,นทั,งตําบล อําเภอ จังหวัด
รวมไปถึงเพิมนักข่าวพลเมืองให้ทวั ครบทั,ง 77 จังหวัด
-ควรมีการจัดเวทีประชุม /เวทีรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนสู่ชุมชน
-จัดรายการทีเกียวข้องกับเกษตรอินทรี ย ์ และชีวภาพ (เกษตรธรรมชาติ)
-เน้นกี ฬาไทย ๆ เช่ น มวยไทย รําไทย ตะกร้ อไทย ฟุตบอลไทย เน้นเรื องของการ
อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยแต่ละภูมิภาค

ภาคใต้ตอนล่าง

-ต้องการให้เพิมสื อภาษามือทุกรายการ และขยายขนาดพื,นทีให้สามารถมองเห็นได้
ชัดกว่านี,
-เพิมกิจกรรมทําความเข้าใจเกียวกับสื อสาธารณะด้วยรู ปแบบทีหลากหลาย เช่น สื อ
ผ่านจอ สื อสิ งพิมพ์ ไวนิล และการประชาสัมพันธ์
-เพิมรายการใหม่ ทีมีความน่าสนใจ เช่นเปิ ดกว้าง นโยบาย สาธารณะ ทีประชาชนมี
ส่ วนร่ วม
-อยากให้ปรับปรุ งระบบแสง สี เสี ยงมีความเร้าใจน่าสนใจมากกว่าเดิม เช่นรายการ
เสี ยงประชาชนเปลียนประเทศไทย
-การพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกร ทีเสนอไปคือพิธีกรนั,นดูไม่เป็ นธรรมชาติในบาง
รายการ และมารยาทของพิธีกรควรคงความเป็ นไทยให้มากทีสุด
-พัฒนาศักยภาพแกนนําทุกระดับ และขยายเครื อข่ายสู่ตาํ บลและหมู่บา้ น
-พัฒนานักข่าวพลเมืองให้มีจาํ นวนเพิมขึ,น การสนับสนุนเครื องมือ ทุน ความรู ้
ให้กบั นักข่าวพลเมืองและการเข้าถึงข่าวของประชาชน
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ภูมภิ าค

ข้ อเสนอ
-ควรเพิมรายการการเมืองทีสร้างสรรค์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ทีแปลกๆ
-กิจกรรมไทยพีบีเอสสัญจร ควรทําทุกเดือนอย่างต่อเนืองทุกภาค และมีกิจกรรม
รายการเข้าร่ วมให้มากขึ,น และควรจัดในตัวจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง

อิสานตอนบน

-เสนอให้มีพิธีกรแจ้งช่วงรายการเป็ นระยะๆเพือให้ผชู ้ มผูฟ้ ังได้ติดตาม
-ให้ผบู ้ ริ หารดูขอ้ เสนอทีมาจากพื,นทีโดยใช้พ,ืนทีเป็ นตัวตั,ง
-ขยายผูช้ มผูฟ้ ังให้ครอบคลุมถึงระดับพื,นทีตาํ บล
-ควรเพิมระบบการสื อสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส ลงสู่ชุมชนให้มาก
ขึ,น
-สร้างเครื อข่ายการทํางานทีมีโครงสร้างกาทํางานชัดเจนเกิดรู ปธรรม
-คิดแผนงานร่ วมกันโดยสร่ างเครื อข่ายประเด็นในระดับพื,นที
1.จัดตั,งศูนย์ไทยพีบีเอสระดับภูมิภาค
2.สร้างเครื อข่ายระดับพื,นที จังหวัด อําเภอ ตําบล

กทม.และปริ มณฑล

3.เปิ ดเวทีรับฟังความคิดเห็นของสภาผูช้ มผูฟ้ ังเพิมขึ,น
-เพิมช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย/มีการสื อสาร 2 ทางมากขึ,น
-มีการบริ การสังคม เช่น การให้ขอ้ มูลความรู ้
-สร้างและขยายเครื อข่ายกับกลุ่มต่าง ๆ ในพื,นที
-มีการขยายเวลาออกอากาศบางรายการ/มีรายการอืน ๆ เพิมขึ,น เช่น รายการเกียวกับ
สุ ขภาพอนามัย รายการติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย
-ปรับผังรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ทั,งในแง่วิถีชีวิต วัย และกลุ่มคน
-ขยายเครื อข่ายสัญญาณออกอากาศ
-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ สามารถทํางานได้หลากหลาย
-สร้างการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน
-ตั,งกองทุน/เข้าถึงชุมชนระดับล่าง เจาะลึกกลุ่มอาชีพ ชุมชนดั,งเดิม
-ปรับปรุ งเนื,อหาข้อมูลให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ,น
-มีการติดตามประเมินผล
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ภูมภิ าค

ข้ อเสนอ

เวทียทุ ธศาสตร์ภาคเหนือ

1. การทําฐานข้อมูลในเรื องทีเป็ นประเด็นทางสังคม เช่น ข้าว พลังงาน สุ ขภาพ
อาเซี ยน ฯลฯ โดยข้อมูลมาจากหลากหลายรอบด้าน ได้แก่ ชุมชน NGOs ภาค
ธุรกิจเอกชน รัฐและนักวิชาการสนับสนุนข้อมูลให้ชดั เจน น่าเชือถือ
2. ไทยพีบีเอสใช้ศกั ยภาพและกลไกทีมีหนุนเสริ มการทํางานสื อในระดับพื,นที เพือ
ยกระดับการทํางานสื อสารสาธารณะของภาคประชาชนในพื,นทีและสื อท้องถิน
ทั,งในเชิงเทคนิค เนื,อหา การผลิตผ่านหน้าจอ เป็ นต้น
3. การทํางานไทยพีบีเอส ต้องให้ความสําคัญกับการทํางานร่ วมกับภาคประชาสังคม
คนทํางานข่าวของไทยพีบีเอสต้องทํางานร่ วมหรื อปฎิสมั พันธ์กบั ภาคประชาชน
ด้วยวิธีการหาประเด็นร่ วม เพือกําหนดแนวทางการสื อสารร่ วมกันให้เกิดพลังแห่ง
การเปลียนแปลง บนฐานของกรอบจริ ยธรรมของสื อสาธารณะ และควรให้มีการ
ทบทวนเรื องของ “กองบรรณาธิการภาคประชาชนภาคเหนือ”
4. กระบวนการทํางานสื อสารประเด็นของภูมิภาค : เสนอให้ไทยพีบีเอสกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 3 ประเด็น คือ เหมืองแร่ /การค้าชายแดน(อาเซี ยน)/
พลังงานเพือเป็ นให้ฝ่ายทีเกียวข้องของไทยพีบีเอสกําหนดเป็ นเนื,อหาหลักทีให้
ความสําคัญ รวมไปถึงนักข่าวพลเมือง ให้เน้นการสื อสารสถานการณ์ในพื,นที หลัง
นักข่าวพลเมืองสื อสาร นักข่าวภูมิภาคภาคเหนือต่อยอดประเด็นจากนักข่าวพลเมือง
ขับเคลือนประเด็นต่อเนืองเป็ นระยะ
5. ไทยพีบีเอสยกระดับการทํางานร่ วมกับพื,นที ลงพื,นที เรี ยนรู ้พ,ืนทีประเด็นทั,ง 3
ประเด็น ขับเคลือนคน และข้อมูลร่ วมกับพื,นที รวมทั,งหนุนเสริ มการขับเคลือนงาน
ในระดับจังหวัดอย่างต่อเนือง
6. ไทยพีบีเอสควรกําหนดนโยบายให้มีพ,ืนทีข่าวภูมิภาคเพิมขึ,น และเร่ งพัฒนาสถานี
ภูมิภาคให้เป็ นจริ งเพือให้ภูมิภาคมีพ,ืนทีสือทีสามารถสื อสารเรื องราวของภูมิภาค
ได้มากขึ,นเพือให้สอดคล้องกับพื,นทีของนักข่าวพลเมืองและการนําเสนอข่าวของ
ภูมิภาค
7.พัฒนารู ปแบบการสื อสารระหว่างไทยพีบีเอสกับภาคประชาชนทีหลากหลาย ใช้
สื อใหม่ sms ส่ งข้อความความเคลือนไหวไปยังเครื อข่าย โดยให้มีกระบวนการ
ฝึ กอบรมการเขียนบทความสั,นๆ ในการสื อสารผ่านสื อดังกล่าว
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ภูมภิ าค
เวทียทุ ธศาสตร์อีสาน

ข้ อเสนอ
1. ไทยพีบีเอส เข้าเจาะลึกในพื,นที ทั,งในด้านบริ บทและอัตลักษณ์ซ ึ งแต่ละพื,นทีไม่
เหมือนกัน เจาะลึกสัมภาษณ์และนําเสนอให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าชุมชนสามารถ
พึงตนเองได้
2. ยึดแนวทาง “ทําตัวให้เป็ นข่าวก็จะเป็ นข่าวและสะเทือนไปทั,งหมด”
3. ไทยพีบีเอส ควรเจาะลึกการคอรัปชัน เรื องการบริ หารจัดการนํ,า เช่น ชุมชนใช้
งบประมาณอย่างประหยัด คุม้ ค่า และใช้ได้จริ งและยัง ยืน เทียบกับรัฐบาลทีใช้
งบประมาณสูง แต่ใช้ไม่ได้จริ งหรื อไม่ยงั ยืน
4. การจัดการนํ,าชุมชนโดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถินควรสนับสนุนเป็ นนโยบายของรัฐบาล
โดยการมีส่วนร่ วมในชุมชน ช่วยกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ กําหนดแผนในชุมชนและ
เป็ นความร่ วมมือกันในลักษณะภาคีเครื อข่ายสื อและพื,นที โดย ไทยพีบีเอส เข้ามาทํา
ร่ วมกับชุมชนตั,งแต่เริ มต้นได้เห็นกระบวนการขับเคลือนตั,งแต่ตน้ จนเป็ นแผนออกมา
ชัดเจน ซึ งวิธีการนี,จะทําให้เกิดทั,งเครื อข่ายและแผนการดําเนินการทีทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วม
5. ไทยพีบีเอส ควรเปิ ดเวทีในภาคอืนๆ ด้วยว่ามีสถานการณ์เช่นนี,ในท้องถินภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพือเป็ นความรู ้ แนวทาง ในการต่อยอดความคิดและร่ วมกัน
หาทางออก สรุ ป คือ ควรเชือมโยงประเด็นเรื องนํ,ากับเรื องอืนๆ
6. ในด้านการกระจายอํานาจ กรมทรัพยากรธรรมชาติได้ถ่ายโอนอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถินให้ชุมชนได้สามารถดูแลป่ าชุมชน ดูแลแหล่งนํ,า และการจัดการ
นํ,า ในบริ บทท้องถินกับชุมชน โดยถ่ายโอนให้สาํ เร็ จภายในปี 2557 – 2561 แต่
นโยบายทีออกมานี,ยงั ไม่มีทีใดปฏิบตั ิเนื องจากไม่มีเจ้าภาพและหน่วยงานราชการบาง
แห่งจะเสี ยผลประโยชน์ดา้ นงบประมาณ ดังนั,น ไทยพีบีเอส ในฐานะสื อต้องทํา
หน้าทีนาํ เสนอให้ชุมชนได้ทราบถึงสิ ทธิ ของชุมชนจากนโยบายบริ หารจัดการตนเอง
ในเรื องดังกล่าว และองค์กรชุมชนและเจ้าของแหล่งนํ,าก็ตอ้ งตามติดเป็ นเจ้าภาพเพือ
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง
7. สื อควรนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ งแวดล้อมอย่างเป็ นธรรมชาติ กรณี
การดํารงชีวิตในภาวะนํ,าท่วม-นํ,าแล้ง เป็ นต้น
8. การจัดการเป็ นองคาพยพ ต้องการให้สือยกกรณี ทีมีหน่วยงานมาสนับสนุนชุมชน
ในการจัดการตนเอง เหตุใดหน่วยงานนั,นจึงมีความสามารถทีจะสนับสนุนได้ เพือ
เป็ นตัวอย่างโดยให้สือช่วยเจาะลึกในรายละเอียด
9. รู ปแบบการจัดการนํ,าของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีความแตกต่างหลายรู ปแบบ
ขึ,นอยูก่ บั พื,นที สื อต้องเจาะลึกว่าแต่ละรู ปแบบมีรายละเอียดอย่างไร จุดเด่นอยู่
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ภูมภิ าค

ข้ อเสนอ
ตรงไหน และเน้นรู ปแบบของสื อว่าจะออกมาแบบใดให้น่าสนใจ
10. รู ปแบบของสื อแบบใดทีสือออกไปแล้วจะมีผลต่อการเปลียนแปลงในบางระดับ
อาจไม่ตอ้ งถึงนโยบายก็ได้ อาจเป็ นทางเลือกของคนในพื,นทีอืนๆ ด้วยการพึงตนเอง
ด้านการจัดการนํ,าหรื อเป็ นข้อเสนอในการจัดการนํ,าระดับท้องถิน

เวทียทุ ธศาสตร์ภาค
ตะวันออก-ตะวันตก

1.ต้องจัดเสวนาเพือให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลทั,งหมด โดยการเชิ ญตัวแทนรัฐบาลกับ
ตัวแทนกลุ่มผูไ้ ม่เห็นด้วยผ่าน “รายการตอบโจทย์”
2.เป็ นสื อสะท้อนให้รัฐบาลเห็นภาพทีเกิดขึ,น

ตารางที 5 ข้อเสนอจากเวทีภูมิภาคต่อไทยพีบีเอส
ข. กลุ่มประเด็น
ส่ วนที, 1. ความเห็นต่ อรายการของไทยพีบีเอส
1.1.ความเห็นต่ อรายการ
กลุ่มประเด็นสุ ขภาพได้สะท้อนความคิดเห็นต่อรายการต่างๆของไทยพีบีเอส ดังนี,
1.1.1 รายการทีช, อบ
1) รายการข่ าวและรายการทีเ, กีย, วกับข่ าว
รายการ
ตอบโจทย์

เหตุผล
-เป็ นรายการทีทาํ ให้ช่องไทยพีบีเอส เป็ นสื อสาธารณะ
อย่างแท้จริ ง เพราะสามารถนําเสนอเรื องในกระแสบาง
เรื องในมุมใหม่ๆ ทีไม่เคยมีใครพูดถึง
-ผูด้ าํ เนินรายการตั,งคําถามได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ออ้ ม
ค้อม
-นําเสนอข้อมูลทีเป็ นรายละเอียดเชิงลึกได้เป็ นอย่างดี

ข้ อเสนอแนะ
เมือเปลียนผูด้ าํ เนินรายการจากคุณภิญโญ ไตรสุ
ริ ยธรรมา ไปเป็ นคนอืน ทําให้รูปแบบรายการดู
ไม่น่าสนใจไปเลย เพราะแนวทางดูไม่เหมือนเดิม
เหมือนรายการสัมภาษณ์แหล่งข่าวทัว ไป
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รายการ
ทีนีไทยพีบีเอส

ข่าวทุกช่วง ทั,ง
ข่าวสั,น ข่าวเทียง
ข่าวคํา

เสี ยงประชาชน
เปลียนประเทศ
ไทย

เหตุผล
- เป็ นการนําเสนอข่าวทีลงไปหาข้อมูลถึงเจ้าของปั ญหาใน
ระดับพื,นที ไม่ใช่แค่ในมุมของเจ้าหน้าทีหรื อหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทําให้เห็นมุมมองทีรายการข่าวช่อง
อืนไม่นาํ เสนอ เช่น ข่าวม็อบสวนยางทีพบว่าไม่ได้น่ากลัว
อย่างทีข่าวช่องอืนนําเสนอ
- ประเด็นข่าวทีนาํ เสนอมีความเกียวข้อง/ใกล้ชิดกับ
ชีวติ ประจําวันของผูร้ ับสาร
-นําเสนอข่าวด้วยข้อเท็จจริ งล้วนๆ ตรงไปตรงมา และ
นําเสนอข่าวได้อย่างรอบด้าน และทีสาํ คัญคนอ่านข่าว
ไม่ได้เอาทัศนะของตัวเองใส่เข้าไปในข่าวด้วย
-หากมีประเด็นทีน่าสนใจทีตอ้ งวิเคราะห์ต่อ ทางสถานีได้
เชิญผูร้ ู ้ ผูเ้ ชียวชาญ หรื อเจ้าของปัญหามาให้ความเห็น
เกียวกับประเด็นนั,นๆ เพิมเติม นักข่าวไม่ได้วเิ คราะห์เอา
เอง
-ไม่ได้มีพ,ืนทีข่าวเฉพาะส่วนกลาง หรื อข่าวของคนทีมี
ชือเสี ยงทางสังคมเท่านั,น แต่ยงั มีการนําเสนอข่าวความ
เคลือนไหวของภาคประชาสังคม ทีมีรายละเอียดครบถ้วน
ทําให้ประเด็นอืนๆ ทางสังคมเกิดการสื อสารกับสาธารณะ
มากขึ,น
ลงไปทํางานในพื,นทีจริ งๆ มีการนําเสนอความคิดเห็นจาก
เจ้าของปั ญหาทีแท้จริ ง

ข้ อเสนอแนะ

-ข่าวการเมืองยังตามกระแสส่วนกลางเป็ นหลัก
- เคยเห็นช่วงหนึงทีทางสถานีมกั มีการทําข่าวเชิง
สื บสวนสอบสวน (Investigative NEWS) แต่
ระยะหลังไม่ค่อยมีแล้ว จึงอยากให้ร,ื อฟื, นการทํา
ประเภทดังกล่าวให้มากขึ,น เพือเปิ ดหูเปิ ดตา
ให้กบั ผูร้ ับสื อ ซึงไม่จาํ เป็ นต้องทําสกู๊ปข่าวทุกวัน
ทําเพียงสัปดาห์ละเรื องก็พอ เพียงแต่ตอ้ งให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกทีเข้มข้นมานําเสนอ
-สื อสาธารณะต้องชัง นํ,าหนักในการเสนอข่าวให้
สมดุล ไม่ใช่นาํ เสนอแต่ข่าวของภาคประชาสังคม
แต่ตอ้ งนําเสนอให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประเด็น
เพือให้เป็ นสื อสาธารณะอย่างแท้จริ ง
ไม่ทราบกระบวนการทํางานหลังจากรับฟังความ
คิดเห็นในพื,นทีแล้วทางรายการติดตามความ
คืบหน้าของแต่ละประเด็นหรื อไม่ อย่างไร

2) รายการเยาวชนและครอบครัว
รายการ
ครอบครัว
เดียวกัน

เหตุผล
ข้ อเสนอแนะ
-เป็ นรายการทีชวนให้คิดตามเรื องการอยูร่ ่ วมกันอย่างมี รู ้สึกว่าเป็ นรายการทีสงั สอนมากเกินไป ไม่ได้
ความสุ ขของคนในครอบครัว
ทําให้ผชู ้ มเกิดความรู ้สึกต้องคิดตาม
-เข้าใจความคิดระหว่างพ่อแม่กบั ลูกทีอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น

32

รายการ

เหตุผล
ข้ อเสนอแนะ
-เป็ นการนําเสนอภาพครอบครัวในเชิงความสัมพันธ์ที
อยูร่ ่ วมกัน ไม่ตอ้ งมีเรื องเพศเข้ามาเกียวข้องว่างานไหน
ของผูห้ ญิงทํา งานไหนทีผชู ้ ายทํา แต่เป็ นเรื องของการ
ช่วยกันทํางาน
-ประเด็นทีนาํ เสนอในรายการ โดยเฉพาะวิธีการจัดการ
ปัญหาในแต่ละครอบครัว สามารถทดลองปรับใช้ได้
ในชีวิตจริ ง
รายการประเภท สอนให้เด็กได้คิดและทดลองทําตามโดยไม่เป็ น
อยากให้มีรายการประเภทวิทยาศาสตร์เด็ก
ทดลอง
อันตราย
เยอะๆ
วิทยาศาสตร์
สอนศิลป์
ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการในการทํางานศิลปะ
ควรขยายเวลาในการนําเสนอจาก 5 นาที เป็ น
10 นาที
ขนมไทยอะไร สอนให้เด็กได้เรี ยนรู ้วิธีการทําขนมไทยโดยนําภูมิ
ผูด้ าํ เนินรายการดูโตเกินเด็กไปหน่อย
เอ่ย
ปัญญาดั,งเดิมทีมีผใู ้ หญ่มาสอน ซึ งทําให้ลกู ทีดูอยูท่ ี
บ้านสนใจอยากทําตาม
สภาเด็ก
เป็ นการเปิ ดพื,นทีให้เด็กได้มาถกประเด็นถึงความ
เปลียนแปลงทางสังคม ทําให้เห็นว่าเด็กใส่ ใจเรื อง
รอบตัวมากกว่าทีผใู ้ หญ่คิดไว้ว่าเด็กสมัยนี,ไม่ค่อยใจ
เรื องของสังคม

3) ละคร
รายการ
ซิ ทคอม “ท่า
ประชา”

เหตุผล
เนื,อหาเบาสมอง แต่แฝงไปด้วยสาระทีนาํ เสนอการใช้
ชีวิตอยูใ่ นชุมชนจริ งๆ เช่น การจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
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4) รายการอืน, ๆ
รายการ
คนละดาวเดียวกัน

กินอยูค่ ือ

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

เหตุผล
-นําเสนอเรื องเพศทีเข้าใจง่าย
- ใช้โพลล์มาเป็ นแหล่งอ้างอิงในการสนับสนุน
แต่ละความคิดเห็นทําให้ขอ้ มูลดูน่าเชือถือ
-สร้างความเข้าใจในเชิงวิธีคิดระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง
- ทําให้ผหู ้ ญิงกล้าสื อสารเรื องเพศมากขึ,น
-ทําให้ผชู ้ มทราบถึงแหล่งทีมาทีแท้จริ งของ
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
- ทําให้ผชู ้ มเห็นเรื องราวของการบริ โภคทีรอบ
ด้านมากยิงขึ,น กล่าวคือทางรายการจะนําไป
เรี ยนรู ้วิถีชีวิตของคนผลิต วิธีการผลิต รวมถึง
กระบวนในการดูแลผลิต และสรรพคุณอืนๆ
ของวัตถุดิบ
- เป็ นรายการทีสอดแทรกวิถีชีวิตของคนใน
พื,นทีเข้าไปในรายการด้วย
-ได้รู้จกั ความหลากหลายของพันธุ์พืชในแต่ละ
ท้องถินว่าสามารถนํามาประกอบอาหารได้
หลายชนิด
-รู ปแบบการนําเสนอรายการเข้าใจง่าย เพราะลง
ไปร่ วมประกอบอาหารกับคนในพื,นทีทุก
ขั,นตอน ตั,งแต่การเก็บผลผลิตไปจนถึงการ
ประกอบอาหาร
-สร้างความตืนตัวให้กบั เกษตรกรในการนํา
วัตถุดิบทีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการบริ โภค
กันเองภายในพื,นที ประหยัดเงินและดํารงไว้ซ ึ ง
วัฒนธรรมในการกินอาหารประจําถินไม่ให้สูญ
หาย

ข้ อเสนอแนะ
รายการยังนําเสนอวิถีทางเพศเพียง 2 เพศ
เท่านั,น คือเพศหญิงและชาย ทําให้กลุ่ม
หลากหลายทางเพศถูกละเลยไป ดังนั,น จึงควร
เพิมประเด็นในการพูดคุย หรื อแลกเปลียน
ความเห็นทีครอบคลุมทุกกลุ่มเพศ
-ช่วงเวลาทีนาํ เสนอรายการยังไม่เหมาะสม
สําหรับการประกอบอาหาร
-ก่อนทีจะนําเสนอตอนใหม่ของรายการ ควรมี
การโฆษณารายละเอียดของอาหารทีจะปรุ ง
เพือให้ผชู ้ มเตรี ยมวัตถุดิบไว้ในการประกอบ
อาหารตามผูด้ าํ เนินรายการ

อยากให้มีการนําเสนอรายการต่อไป ไม่อยาก
ให้หลุดผัง
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รายการ
พื,นทีชีวิต

คุยกับแพะ

สารคดี ดร. ออส

สารคดีท่องโลกกว้าง

เหตุผล
ข้ อเสนอแนะ
-นําเสนอประเด็นทางสังคมทีเป็ นกระแสรอง เช่น
การให้พ,ืนทีทางสังคมของกลุ่มหลากหลายทางเพศ
-รู ปแบบการนําเสนอน่าสนใจ เช่น การตั,งโจทย์ “เกิด
แก่เจ็บตาย” และให้ผดู ้ าํ เนินรายการแต่ละคนลงไป
เรี ยนรู ้ในแต่ละประเด็นและกลับมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ในมุมทีได้ไปสัมผัสมา
ได้เรี ยนรู ้ปัญหาของคนทีตกอยู่ในสถานะของแพะรับ เป็ นรายการดีอีกรายการหนึงทีหลุดผัง
บาปทีตอ้ งเผชิญกับการใช้ชีวิตในเรื อนจํา และได้เห็น ไปแล้ว เพราะสร้างความสัน สะเทือน
กระบวนการยุติธรรมของไทยทียงั คงมีปัญหา
ให้กบั กระบวรการยุติธรรมของไทย และ
อาจทําให้คนออกรายการในฐานะ “แพะ
รับบาป” ไม่ปลอดภัย
-เป็ นการนําเสนอรายละเอียดในการดูแลสุ ขภาพใน เป็ นการสื อสารประเด็นสุ ขภาพทีเข้าใจ
แบบง่ายๆ สามารถนํามาปรับใช้ได้ในชีวิตจริ ง เช่น ง่าย และมีผลต่อความรู ้สึกในการ
การออกกําลังกาย สูตรควบคุมอาหารในการลด
ปรับเปลียนพฤติกรรมคนชมได้จริ ง ซึ ง
นํ,าหนักเพือสุ ขภาพ
ทางสถานีกค็ วรสร้างสรรค์รายการใน
-เนื,อหาและรู ปแบบในการนําเสนอของรายการทําให้ ลักษณะนี,ดูบา้ ง เพราะเข้าใจง่าย และตัว
ผูช้ มเกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมในการกิน เช่น
รายการมีรูปแบบการนําเสนอทีน่าสนใจ
นําพิซซ่าไปเก็บไว้ในอุณหภูมิหอ้ งนานเป็ นเดือน เมือ
กลับมาดูอีกทีปรากฏว่าพิซซ่าไม่บูดไม่เสี ย หรื อนํา
คุ๊กกี,กบั นํ,ามันมาเทียบกันว่าคุ๊กกี,หนึ งชิ,นเทียบเท่า
นํ,ามันกีมิลลิลิตร ทําให้ผชู ้ มเกิดความตระหนักในการ
ดูแลสุ ขภาพมากขึ,น
-ภาพสวย
รายการสารคดีทุกชิ,นทีนาํ เสนอในช่อง
-เป็ นรายการทีพาผูช้ มไปท่องเทียวได้ทวั ทุกมุมโลก ไทยพีบีเอสเยาวชนจะชอบดูมาก แต่สาร
โดยไม่ตอ้ งลงทุนไปเทียวเอง
คดีบางเรื องออกดึกไปหน่อย ไม่เหมาะ
กับช่วงเวลาในการพักผ่อนของเด็ก จึง
อยากให้นาํ เสนอรายการประเภทสารคดี
ในเวลาทีไม่ดึกมาก
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รายการ
ดนตรี กวีศิลป์

หลงกรุ ง

เหตุผล
ข้ อเสนอแนะ
-เน้นการนําเสนอนักร้องทีมีน, าํ เสี ยงไพเราะ ซึ ง ไม่ได้นาํ เสนอแนวดนตรี ทีสอดคล้องกับวิถี
ไม่จาํ เป็ นต้องมีชือเสี ยง ทําให้เกิดความ
ชีวิตของคนในต่างจังหวัด
สุ นทรี ยะในการฟังเพลง
- เห็นความคิดสร้างสรรค์ในการเรี ยบเรี ยงเพลง
ใหม่ได้หลากหลายแนว ไม่จาํ เป็ นต้องยึดตาม
กรอบของต้นฉบับ เป็ นกําไรของคนฟังทีได้ฟัง
เพลงเพราะหลายรู ปแบบ
นําเสนอวิถีชีวิตแบบเก่าๆ ทีไม่คิดว่าจะหาได้ใน
ยุคปัจจุบนั เช่น ร้ายขายยาสมุนไพรในกรุ งเทพ
โดยให้คนดําเนินเรื องเป็ นชาวต่างชาติ ทําให้
รายการมีความน่าสนใจในการติดตามว่าผู ้
ดําเนินรายการจะพาไปเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของคน
ไทยทีไหนบ้าง

1.1.2 รายการทีไ, ม่ ชอบ(สํ าหรั บบางคน)
รายการ
ทัว ถินแดนไทย
ละครนํ,าดีทุกเรื องใน
ไทยพีบีเอส

เด็กมีเรื อง

เหตุผล
ผูด้ าํ เนินรายการดูร่าเริ งมากเกินไป จนดูไม่เป็ น
ธรรมชาติ
-นําเสนอเนื,อหาในด้านดีเพียงอย่างเดียว ไม่มีจุด
แตกหัก ด้านมืด หรื อด้านทีภยั ของสังคม ทําให้
ละครไม่น่าติดตาม ไม่ได้แง่คิดในการสร้าง
ภูมิคุม้ กันทางสังคมให้กบั ผูช้ ม
-มีแต่ละครเนื,อหาหนักเน้นสาระแต่ไม่เน้น
บันเทิง ทําให้คนดูไม่รู้สึกผ่อนคลาย

การดําเนินรายการเริ มน่าเบือซํ,าซากจําเจ ไม่มี
รู ปแบบทีแตกต่างไปจากเดิม

ข้ อเสนอแนะ
การดําเนินรายการในรู ปแบบเดิมดูน่าสนใจ
กว่าทีเน้นพาผูช้ มไปท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
- ควรทําละครมีสาระในมุมเบาๆ หรื อมุมตลก
ดูบา้ ง เพือช่วยให้ผชู ้ มอยากติดตามละครทีเบา
สมอง
-ควรหาแนวละครทีเป็ นอัตลักษณ์ของช่อง
ไทยพีบีเอสไปเลย เช่น ซี รียต์ ่างประเทศทีทาง
สถานีซ,ื อมาฉายในประเทศส่ วนใหญ่จะได้รับ
ความนิยม ดังนั,น การทําละครไทย ทางช่องก็
ควรสร้างแบบซี รียต์ ่างประเทศไปเลย
คนสับเปลียนผูผ้ ลิตหน้าใหม่หมุนเวียนมา
ผลิตรายการ เพือจะทําให้รูปแบบมีความ
น่าสนใจมากขึ,น
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รายการ
ข่าวบันเทิง

เหตุผล
นําเสนอแต่ข่าวบันเทิงกระแสรอง และเป็ นข่าว
บันเทิงในเชิงวิเคราะห์สถานการณ์มากกว่า ทํา
ให้ข่าวบันเทิงดูมีสาระทีหนักเกินไป
รายการข่าวท้องถิน (ทีวี -ประเด็นมีความน่าสนใจ แต่รูปแบบการ
จอเหนือ ทีวีจออีสาน นําเสนอรายการไม่น่าสนใจ มีแต่คนมาล้อมวง
และดีสลาตัน)
พูดคุยเสวนากัน ไม่ค่อยมีการสอดแทรก
ภาพประกอบให้คนได้เห็นภาพตาม
-รายการมาไม่บ่อย สัปดาห์หนึ งก็มีรายการข่าว
ของแต่ละภูมิภาคสัปดาห์ละครั,ง ถ้าพลาดก็ตอ้ ง
รอสัปดาห์หน้าไปเลย

ข้ อเสนอแนะ
ควรนําเสนอข่าวบันเทิงกระแสหลักบ้าง และ
ไม่ตอ้ งเน้นสาระทุกข่าวบันเทิง
-ควรพัฒนารู ปแบบการดําเนินรายการให้
หลากหลาย
-ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผชู ้ มทราบก่อน
ว่ารายการข่าวภูมิภาคในแต่ละภาค แต่ละ
สัปดาห์จะนําเสนอเรื องอะไรบ้าง ผูช้ มจะได้
เตรี ยมตัวดู

1.2.ความเห็นต่ อผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอปี 2555
กลุ่มสื, อพลเมือง
รายการติดตาม
การทําความเข้าใจเกียวกับ ไทย
พีบีเอส และสื อสาธารณะ
การประชาสัมพันธ์ผงั รายการ

ผลการติดตาม
ไม่มี การดําเนินการ

ข้ อเสนอแนะ
จัดให้มีกลุ่มสื อเข้าร่ วมรับฟังเพือประชาสัมพันธ์

จากการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็น
ผูเ้ ข้าร่ วมเฉพาะกลุ่ม
ไม่กระจาย

ต้องกระจายทุกช่องทางการสื อสาร เช่น
Facebook Email Twister วิทยุ เครื อข่ายภาค
ประชาสังคม

การเพิมรายการใหม่ๆที
น่าสนใจ
การจัดเวลาเพือรับเรื องราวจาก
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการ

ปรับบ่อย โดยเฉพาะรายการของ
ผูผ้ ลิตอิสระ
การจัดเวลามีเพียงบางช่วง

ควรเป็ นรายการทีเกียวโยงกับพื,นทีวิถีชุมชน

การปรับปรุ งฉาก แสงสี
การพัฒนาบุคลิกภาพความ
เชียวชาญของพิธีกร ผูด้ าํ เนิน
รายการ
ความรวดเร็ วในการอัพโหลด
รายการอินเตอร์เน็ต

เหมาะสม
เหมาะสม

อยูใ่ นดุลยพินิจของไทยพีบีเอส
ขึ,นอยูก่ บั รายการนั,นๆ

อัพโหลดรายการช้าไม่ทนั ชม

ควรปรับปรุ งโดยหลังจบรายการสามารถเรี ยกดู
ได้ภายใน 1 ชม. – 3 ชม.

ให้มีศูนย์รับหรื อช่องทางภาคประชาชนสื อ
พลเมืองทีง่ายและสะดวก
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รายการติดตาม
ผลการติดตาม
ความสะดวกในการติดต่อการให้
ขั,นตอนเยอะ/ตอบช้า
ความสนใจต่อการสอบถามข้อมูลจาก Facebook
ทางบ้าน

ข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุ งให้หลังจบรายการสามารถดูได้ภายใน
1-3 ชม.

การพัฒนาศูนย์ภูมิภาคแกนประสาน
และเพือนสื อสาธารณะ
การเพิมปริ มาณและพัฒนาคุณภาพ
นักข่าวพลเมือง

ตั,งศูนย์ประสานงานของจังหวัดเพือเป็ นสื อกลาง
เชือมประสานงาน
ให้มีการพัฒนาขยายคน ขยายงาน ขยายพื,นทีให้
ครอบคลุมประเด็นเครื อข่ายและให้พ,ืนทีเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่ วม

ไม่มีการติดตามผลขาดการ
พัฒนา
ยังไม่มีการขยาย ไม่มีการ
ติดตาม/ประเมิน และ PR งาน
ใดๆ

กลุ่มแรงงานในระบบ
หัวข้ อ

นําไปใช้

ไม่ นําไปใช้

ข้ อเสนอแนะ

1.การทําความเข้าใจเกี ยวกับไทยพีบีเอส



ให้เพิมเวทีรับฟังให้มากขึ,น



-การจัดผังรายการเกียวกับแรงงานเวลาไม่

และสื อสาธารณะ
2.การประชาสัมพันธ์รายการ

เหมาะสม
-ควรมีประชาสัมพันธ์รายการเพิมมากขึ,น (ตัววิง)
3.การเพิมรายการใหม่ ๆ ทีน่าสนใจ



-เพิมรายการสิ ทธิ แรงงาน มีผทู ้ ีได้รับผลกระทบเข้า
มามีส่วนร่ วมในการสําเสนอรายการ

4.การจัดเวลาเพือรับเรื องราวจากผูช้ มผูฟ้ ัง



-ขยายในการสะท้อนปัญหา (รายการสถานี
ประชาชน) ควรเปลียนเวลา 17.00-19.00 น.

5.การปรับปรุ งฉาก แสง สี



-ให้มีช่องคอนเฟอร์เรนท์จากภูมิภาค

6.การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชียวชาญ



-ควรมีพิธีกรทีมีความหลากหลายทางเพศ



-ควรมี ก ารอัพ โหลดรายการทางอิ น เตอร์ เ น็ ท

ของพิธีกร
7.ความรวดเร็ วในการอัพโหลดรายการ
บนอินเตอร์เน็ท

ภายใน 12 ชม.
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หัวข้ อ

นําไปใช้

8.ความสะดวกในการติ ดต่อ การให้ความ



ไม่ นําไปใช้

ข้ อเสนอแนะ

สนใจต่อการสอบถามข้อมูล
9.การพัฒ นาศู นย์ภู มิภ าค แกนประสาน
และเพือนสื อสาธารณะ



10.การเพิ ม ปริ ม าณและพัฒ นาคุ ณ ภาพ
นักข่าวพลเมือง



-ควรเพิ ม และพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพศักยภาพของ
ศูนย์ภูมิภาค
-เพิมแกนนําประสานและเพือนสื อสาธารณะ เช่ น
ภาคใต้ และภาคอีสาน
-ควรมี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ พัฒ นานั ก ข่ า ว
พลเมือง เพิมทุก 6 เดือน

2.ความเห็นด้ านผังรายการ
สถานการณ์
ผังรายการเปลียนบ่อยเกินไป จนทําให้ผชู ้ มจําไม่ได้วา่
รายการใดออกช่วงไหนบ้าง จึงไม่ได้ติดตามรายการ
อย่างต่อเนือง
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเกียวกับการปรับเปลียนผัง
รายการของทางสถานี

ข้ อเสนอแนะ
ควรเปลียนผังรายการปี ละ 1- 2 ครั,ง

ควรมีการประชาสัมพันธ์รายการของทางสถานีอยูบ่ ่อยๆ (อาจจะ
เป็ นอักษรวิงแนะนํา) เพือให้ผรู ้ ับชมได้ทราบเวลาทีแน่นอนใน
การออกอากาศ
การจัดผังรายการไม่มีหมวดหมู่คงที เช่น เวลานี,แต่เดิม การจัดผังรายการควรจัดประเภทและเวลาออกอากาศให้มีความ
เป็ นรายการทําอาหาร แต่พอรายเก่ายุติลง รายการใหม่ สมําเสมอ เช่น ถ้าช่วงเวลาสี โมงเย็น ถ้าเป็ นรายการเด็กก็ควรหา
กลับเป็ นรายการนําเทียว ทําให้ผชู ้ มเลยรู ้สึกสับสน ไม่ รายการเด็กทุกวัน แม้รายการเก่าจะหลุดผังไป แต่รายใหม่ทีมา
แน่ใจว่าจะได้ดูรายการอะไร เพราะคาดเดาแนวรายการ แทนทีกค็ วรเป็ นรายการประเภทเด็กและเยาวชนเหมือนเดิม
ไม่ออก
เพราะถึงแม้ผชู ้ มจะจํารายการไม่ได้ แต่ถา้ จําช่วงเวลาได้กย็ งั พอ
เดาออกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี,จะเป็ นรายการประเภทใด
ผังรายการลงรายละเอียดมากจนเกินไป และบางรายการ รายการทีมีเวลาออกอากาศเพียง 5 – 10 นาที อาจไม่จาํ เป็ นต้องใส่
ก็คาบเกียวเวลากันไปมา ทําให้อ่านเข้าใจยาก
ในผังรายการ และควรปรับรู ปแบบผังรายการให้อ่านง่ายยิงขึ,น
การจัดผังรายการอัดแน่นไปด้วยสาระ และรู ้สึกไม่
ควรมีรายการทีเนื,อหาไม่หนักจนเกินไป สอดแทรกรายการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทํางาน เช่น ช่วงวันหยุด
ประเภทบันเทิงบ้าง ไม่ตอ้ งอัดแน่นด้วยสาระตลอดเวลา
หรื อเลิกงานเข้าบ้านมา 3 ทุ่ม พอเปิ ดช่องไทยพีบีเอสก็
เป็ นช่วงข่าว หรื อรายการประเภทชวนคิดชวนคุย เป็ น
เวลาทีไม่พร้อมจะดู เพราะอยากพักผ่อน

39

โดยภาพรวมผูช้ มผูฟ้ ั งรายการเห็นว่าการจัดผังรายการแน่นเกินไป บางช่วงควรนําเสนอรายการให้ผอ่ น
คลายบ้าง การปรับเปลียนผังรายการทุกไตรมาสทําให้ผชู ้ มไม่สามารถติดตามได้ต่อเนื อง

ส่ วนที, 2 ความเห็นด้ านผลสั มฤทธิSในการขับเคลือ, นประเด็นทีเ, ป็ นนโยบายของไทยพีบีเอสปี 2556
2.1 ส่ วนทีด, ําเนินการผ่ านรายการ
รายการติดตาม
การพัฒนารายการ
รายการข่ าวและรายการทีเ, กีย, วข้ องกับข่ าว
- การพัฒนาความเร็ ว แม่นยํา
- การสร้างความแตกต่าง
การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคีข่าว
- การสร้างความพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพือการ
ทําข่าว
- การเพิมความเข้มข้นของรายการ
การเจาะลึก ติดตามข่าว
- การใช้ประโยชน์จากข่าว
- การเพิมรายการสารคดีเชิงข่าวและรายการที
เกียวข้องกับข่าว
- ข่าวทีอยากรู ้และข่าวทีควรให้ความสําคัญ
- ผลได้ผลเสี ยจากการปรับปรุ งเปลียนแปลง
การพัฒนารายการสําหรับเด็ก/เยาวชน
- การเพิมรายการสําหรับวัยรุ่ นตอนปลาย

ผลการติดตาม
ทันต่อสถานการณ์
- กล้านําเสนอ

-

ข้ อเสนอแนะ
นําเสนอให้ต่อเนืองและจบกระบวน
- การสื บค้นแหล่งทีมาของประเด็น

-

-

มาตรฐานการผลิตชิ,นงานดัข, ึน

-

ควรเพิมอุปกรณ์ในการผลิตชิ,นงาน

-

ยังไม่เข้มข้น

เนื,อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริ บทพื,นทีทีนาํ เสนอ (เชิงนโยบาย)
-

-

การเพิมรายการบน Social Media
- การหนุนเสริ มผูผ้ ลิตเยาวชน
- การปรับเวลาให้เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
- การให้เยาวชนมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นรายการ
- การเตรี ยมเนื, อหาทีเอื,อต่อเยาวชนในโลกกว้าง

ยังไม่สามารถนําไปสู่การ
เปลียนแปลงในทางปฏิบตั ิได้
ชัดเจน

-

ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย

-

ไม่เหมาะสมเท่าทีควร

-

น้อย/ไม่หลากหลาย

-

ยังไม่เพียงพอ

-

เปิ ดกว้างให้เด็ก เยาวชนหลากหลาย
กลุ่ม
- ประเด็นนําเสนอให้หลากหลายขึ,น

-

แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ตามช่วงอายุ
- เพิมผูด้ าํ เนิ นรายการเด็ก/รายการเด็ก
-

-เพิมประเด็นทีเกียวข้องกับพฤติกรรมของ

เยาวชน/สถานการณ์ของเยาวชน
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รายการติดตาม
การขับเคลือ, นงานประเด็น ได้ แก่
- การแก้ปัญหาคอรัปชัน

- การสร้างความเป็ นธรรมในการจัดการทรัพยากร
ของรัฐ
- การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการให้
สัมปทานต่างๆ
- การแก้ปัญหาสังคม
- การสร้างความเข้าใจ สร้างภูมิคุม้ กันแก่
ประชาชนในการดําเนินชีวติ ในระบบ
เศรษฐกิจการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรี /
ทุนนิยมยุคโลกาภิวฒั น์
- ประเมินผลกระทบ การเปลียนแปลงระดับ
บุคคล ชุมชน การจัดการของผูเ้ กียวข้องปรับเชิง
นโยบายจาการสื อสารผ่านจอผ่านรายการต่างๆ

ผลการติดตาม

ข้ อเสนอแนะ

-

ไม่ต่อเนือง
นําเสนอได้ดี

นําเสนอให้จบกระบวนการ
- นําเสนอต่อ

-

นําเสนอได้ดี

-

-

-

นําเสนอต่อ

นําเสนอได้ดี
- สื อยังไม่ตรงประเด็น

สร้างความเข้าใจในพื,นทีในเรื องความ
มัน คงทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง

นําเสนอไม่คลายปม

นําเสนอแบบเจาะลึกให้จบประเด็น เช่น
นํ,ามันรัวเกาะเสม็ด (ปตท.)

-

-

-

-

กลุ่มแรงงานในระบบ
หัวข้ อ
การพัฒนาความรวดเร็ วและ
แม่นยํา
การสร้างความแตกต่าง
การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคี

ดีมาก

ดี

การใช้ประโยชน์จากข่าว

พอใช้

ข้ อเสนอแนะ





การสร้างความพร้อม พัฒนา
เทคโนโลยี เพือการทําข่าว
การเพิมความเข้มข้นของรายการ
การเจาะลึก ติดตามข่าว

ปานกลาง






ควรมีการติ ดต่อสื อสารกันเป็ นประจําระหว่างนักข่าว
พลเมืองกับไทยพีบีเอส
ควรมีงบประมาณในการดูแลนักข่าวพลเมือง
ควรมีค่าตอบแทนให้นกั ข่าวพลเมือง
ควรมีการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยี
ควรรักษามาตรฐานของรายการไว้อย่างต่อเนือง
ควรนําเสนอข่าวให้ตรงประเด็น ชัดเจน ตรงตามความ
เป็ นจริ งของปั ญหาและเหตุผล
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หัวข้ อ
การเพิมรายการสารคดีเชิงข่าว
และรายการทีเกียวข้องกับข่าว
ฯลฯ
ข่าวทีอยากรู ้และข่าวทีควรให้
ความสําคัญ
ผลได้ ผลเสี ยจากการปรับปรุ ง
เปลียนแปลง

ดีมาก

ดี

ปานกลาง




พอใช้

ข้ อเสนอแนะ
รายการชีวติ จริ งยิง กว่าละคร ไม่ควรนําเสนอรายการ
แบบน่าสงสารรันทด ควรเพิมเนื,อหาเชิงบวก
เพิมรายการเชิงบวก



จากรายงานของกลุ่มประเด็นสะท้อนว่าการขับเคลือนงานเชิงประเด็นของไทยพีบีเอสในปี 2556 ได้แก่
การแก้ปัญหาคอรัปชัน การสร้างความเป็ นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ในการให้สัมปทาน การแก้ปัญหาสังคม การสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ประชาชนในการดําเนินชีวติ ในเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม และการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรี น, นั เห็นว่าการนําเสนอของไทยพีบีเอสในประเด็นการจัดสรรทรัพยากร
ของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ในการให้สัมปทาน และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยังไม่เห็นความโดดเด่นของ
ประเด็นดังกล่าวเพิมขึ,น และเห็นว่าการนําเสนอข่าวก็ยงั ไม่แตกต่างไปจากสถานีข่าวอืนๆ เช่น การสัมปทาน
เหมืองทองก็พบว่าช่องสถานี อืนก็เล่นประเด็นนี,เหมือนกัน
ส่ วนประเด็นการค้าเสรี ระยะหลังเห็นการนําเสนอประเด็นการเจรจาเขตการค้าเสรี ระหว่างไทย
กับสหภาพยุโรปทีต่อเนือง และเห็นว่าเนื, อหานําเสนอได้ครบทุกมิติ ทั,งในมุมของการเคลือนไหวของภาค
ประชาชน ทีมเจรจาจากฝ่ ายไทยและสหภาพยุโรป รวมถึงความเห็นของนักธุ รกิจและผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยต่อการ
เจรจาดังกล่าว ช่วยทําให้ผชู ้ มเข้าถึงข้อมูลทีรอบด้าน ช่วยให้ผชู ้ มคิดถึงผลกระทบทีจะเกิดขึ,นจากการเจรจาใน
ครั,งนี,ได้เอง
ในประเด็นของการลดปั ญหาการคอรัปชัน พบว่าทางสถานีมีการเสนอประเด็นได้อย่างโดดเด่น ทั,งการ
ทําเป็ นคลิปวิดีโอสั,นๆ ทีให้ประชาชนพูดถึงปั ญหาการคอรัปชัน การมีรายการหรื อหนังสั,นทีนาํ เสนอประเด็น
ดังกล่าวโดยเฉพาะ และการนําเสนอข่าวทีเป็ นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
ข้อสังเกตหนึงทีพบคือ ทางสถานีให้ความสําคัญกับการนําเสนอประเด็นคอรัปชัน ระดับชาติ แต่ไม่ได้
นําเสนอในระดับทีใกล้ตวั ประชาชน ไม่วา่ จะเป็ นในท้องถินหรื อในชีวิตประจําวัน ภาพของการคอรัปชัน จึง
กลายเป็ นปั ญหาระดับชาติ
ดังนั,น ทางสถานีตอ้ งทําให้ผชู ้ มรู ้สึกว่าการคอรัปชัน เป็ นปั ญหาทีมีผลกระทบต่อทุกคน และเกิดขึ,นได้
ในทุกระดับ อย่างเช่นรายการ “วัฒนธรรมชุบแป้ งทอด” ทีสามารถนําเสนอภาพการคอรัปชัน ในพื,นทีเล็กๆ ได้
อย่างน่าสนใจ โดยยกตัวอย่างของการคอรัปชัน กระดาษ หรื อเวลาของทีทาํ งาน ทําให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักว่าเราทุกคนมีความเกียวข้องกับการคอรัปชัน เหมือนกันหมด แม้จะเป็ นเพียงเรื องเล็กน้อยก็ตาม และ
สามารถลุกขึ,นมาจัดการปั ญหาการคอรัปชัน นั,นได้ดว้ ยตัวเอง และควรพัฒนาสื อในประเด็นต่อต้านการคอรัปชัน
ในรู ปแบบของการ์ ตูนด้วย เพือปลูกฝังให้เยาวชนรู ้เท่าทันภัยของการคอรัปชัน
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สําหรับ กลุ่มแรงงานข้ามชาติสะท้อนว่า การนําเสนอข่าวยังไม่ทนั ต่อสถานการณ์ กําหนดช่วงเวลาออก
ข่าวในวันอาทิตย์ภาคคํา เนื,อหายังไม่ครอบคลุ มด้านอัตลักษณ์ของกลุ่ม การนําเสนอข่าวแรงงานข้ามชาติยงั ไม่
ทันต่อสถานการณ์ เช่นการพิสูจน์สัญชาติทีผา่ นมา และการนําเสนอข่าวไม่อยากให้สือเสนอแบบเหมารวม เช่น
พีนอ้ งทีทาํ งานอยูใ่ นไทยใหญ่ นอกจากนั,นยังมีกลุ่ม หลายกลุ่ม เวลาทําผิดจะถูกเหมารวมว่าเป็ นกลุ่มไทยใหญ่
ถ้ามีข่าวอาชญากรรมอยากให้มีการเสนอในเรื องของการช่ วยเหลื อมากกว่าการทางทีไม่ดี นําเสนอข่าวอย่าง
ต่อเนื อง เกาะติด ทําในเชิ งลึ ก อยากให้เพิมเติมในเรื องของการติดตามเรื องของสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพของ
แรงงานข้ามชาติ คุณภาพ ฉาก แสง สี เสี ยง ดีข, ึนเรื อย ๆ มีข่าวของกลุ่มชาติพนั ธ์มากขึ,น
2.2.การพัฒนาทีไ, ม่ ผ่านจอรายการ
กลุ่มสื, อพลเมือง
รายการติดตาม
การพัฒนาสื อรู ปแบบอืนๆ เช่น วิทยุ สื อ
ออนไลน์
การสร้างการมีส่วนร่ วมและการขยาย
เครื อข่าย

ผลการติดตาม
- มีเนื, อหา/รายการน้อย
- บางพื,นทีรับสัญญาณไม่ได้
- ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
- ไม่ทราบแผนงาน ไม่ทราบ
กิจกรรม

การสานพลังทางสังคม

-

ไม่มีการสร้างพลัง

การให้บริ การแก่สงั คม

ข้ อเสนอแนะ
-ควรเชือมโยงเครื อข่ายวิทยุชุมชน

ควรสร้างเครื อข่าย/กลุ่มไทยพีบีเอส
- ควรจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระดับจังหวัดของ
เครื อข่าย
- ควร มีโครงสร้างเครื อข่ายชัดเจน
- ควรพัฒนาระบบการประสาน/จัดการ
-ควรเพิมช่องทางการบริ การทางสังคม
-

กลุ่มเครือข่ ายออนไลน์
ปัญหา
1) อินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์
-ว็บไซต์ TV Thai Network ช่วงแรกเข้าใจว่าทางผูอ้ อกแบบ
ต้องการให้เป็ นศูนย์รวมของนักข่าวพลเมือง ทีเวลานักข่าว
พลเมืองทําข่าวในพื,นทีกส็ ามารถนําเสนอผ่านช่องทางดังกล่าวได้
แต่ระยะหลังเหมือนเปลียนมาเป็ นตารางประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ไปด้วย จึงรู ้สึกว่าเป็ นเว็บไซต์ทีไม่มีอตั ลักษณ์ชดั เจน

ข้ อเสนอแนะ
-ควรนําเสนอรายการผ่านทางเว็บไซต์ www.youtube.com
ด้วย
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ปัญหา
-การอัพโหลดรายการของทางสถานีไปยังเว็บไซต์
www.thaipbs.or.th ภายหลังการออกอากาศทําได้ชา้ มาก ต้องรอ
นานมาก ซึ งไม่ทนั กับสถานการณ์
-เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ใช้งานยาก โดยเฉพาะการสื บค้น
รายการย้อนหลังทีใส่ “คําสําคัญ” เพียงบางคําจะค้นรายการไม่พบ
ต้องใส่ รายละเอียดเชิงลึกถึงจะหารายการทีเกียวข้องได้
นอกจากนี,ยงั ไม่มีการจัดหมวดหมู่ของคลิปรายการไว้อย่างชัดเจน
ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะหารายการแต่ละตอน
-ทวิตเตอร์ของทางสถานี มีความโดดเด่นในแง่ของการรายงาน
ข่าวสั,นได้รวดเร็ วทันสถานการณ์ และเข้าใจง่าย แต่ข่าวทีนาํ เสนอ
มักเป็ นแค่ข่าวจากส่ วนกลาง ไม่ค่อยมีข่าวในระดับภูมิภาค จึงทํา
ให้ผรู ้ ับสารทีอยูต่ ่างจังหวัดไม่ค่อยให้ความสนใจ

ข้ อเสนอแนะ
-ควรออกแบบเว็บไซต์ทีใช้งานง่าย ดูสบายตา ไม่กระจัด
กระจายจนเกินไป และควรจัดคลิปรายการไว้เป็ น
หมวดหมู่ เช่น หัวข้อ “ทีวีจอเหนือ” ก็เก็บคลิปรายการ
ตั,งแต่ตอนแรกไปจนถึงตอนทีออกอากาศล่าสุ ด เพือ
สะดวกต่อการนําไปใช้งานต่อ
-ควรนําเสนอข่าวให้ครอบคลุมทัว ทุกภาค
- ควรรายงานข่าวบันเทิงบ้าง

2) วิทยุ
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลเลยว่าไทยพีบีเอสมีสถานีวิทยุ และมี
การจัดรายการของทางสถานีดว้ ย
3) การพัฒนานักข่ าวพลเมือง
ประเด็นข่าวในพื,นทีมีความน่าสนใจ แต่นกั ข่าวพลเมือง
ผลิตในรู ปแบบและนําเสนอไม่น่าสนใจ เรี ยบเรี ยงตัดต่อยังไม่
ค่อยมีความต่อเนื อง เพราะไม่มีความชํานาญในเชิงเทคนิค
เทียบเท่ากับมืออาชีพ ทําให้ข่าวทีผลิตออกมาไม่ได้รับการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ คนทําข่าวเลยเกิดความรู ้สึกท้อ
เพราะทําข่าวมาแล้วไม่ถูกนําเสนอ หรื อบางพื,นทีแม้จะเคยผ่าน
การอบรมนักข่าวพลเมืองมาแล้ว แต่คนทํางานยังขาดเครื องมือใน
การทํางานเชิงเทคนิค
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ปัญหา
4) การใช้ บทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
-ประชาชนมีประเด็นข่าวทีน่าสนใจในระดับพื,นที แต่ไม่ทราบ
ช่องทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
-ทราบว่าทางไทยพีบีเอสมีสภาผูช้ มผูฟ้ ัง แต่ไม่ทราบช่องทางใน
การเข้าไปเป็ นสมาชิก หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็น
-เนื,อหาหลักของรายการเน้นข่าวและเยาวชน แต่คนทีมาร่ วมแสดง
ความคิดเห็นผ่านสภาผูช้ มผูฟ้ ังมีแต่ผใู ้ หญ่ ไม่ค่อยเห็นกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่
-คนทีมาร่ วมแสดงความเห็นในเวทีสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการส่ วนใหญ่
เป็ นอยูใ่ นเครื อข่ายเดียวกัน ส่ วนคนนอกเครื อข่ายมักไม่ทราบข่าว
ในการจัดกิจกรรม
-การจัดเวทีสมัชชาชาติรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังน้อย
เกินไป ปี หนึงมีเพียงครั,งเดียวเท่านั,น

ข้ อเสนอแนะ
-ควรพัฒนาเครื อข่ายสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการในระดับ
ภูมิภาค โดยตั,งกลไกทีมีทีมประสานงานส่ วนภูมิภาคใน
การเชือมร้อยเครื อข่ายทีทาํ งานทั,งในระดับภูมิภาคและใน
ประเด็น เพือจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในพื,นที
อย่างต่อเนือง รวมถึงกระตุน้ ให้ในพื,นทีนาํ ประเด็นสื อ
สาธารณะเป็ นวาระประจําในการประชุมงานของแต่ละ
เครื อข่าย เพือสร้างความตระหนักในการลุกขึ,นมามีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสื อสาธารณะร่ วมกัน
-ควรเพิมช่องทางในการพบประชาชนด้วยการให้ผผู ้ ลิต
รายการของทางสถานีพบผูช้ ม เพือเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์รายการและสถานีให้ประชาชนรู ้จกั มาก
ขึ,น

กลุ่มเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
ประเด็น

ผลจาการรับฟัง

1. การสื อสารรายการ

ผูด้ าํ เนินรายการควรมีความรู ้เกียวกับประเด็นทีนาํ เสนอพอสมควร

2. การสื อสารต่อเยาวชน

ควรสื อสารต่อเยาวชนให้มากขึ,น โดยจัดทําสภาเยาวชน และ
นําเสนอรายการเกียวกับความสามารถของเยาวชน
ควรจะสื อสารให้เข้าถึงประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศ รวมทั,งมี
สื อทีดึงดูดเยาวชน โดยควรนําเสนอประเด็นเกียวกับเรื องราว
ชีวิตประจําวันของประชาชน
ควรมีการปรับปรุ งรู ปแบบของเวบไซต์ โดยเฉพาะการสื อสารของ
ผูช้ มต่อสถานีและต่อผูผ้ ลิตด้วย
ควรมีผดู ้ ูแลเฟสบุคและทวิตเตอร์โดยเฉพาะ โดยเป็ นทีมในการ
พิจารณาเนื,อหาและมีการสื อสารต่อผูใ้ ช้งานทางเฟสบุคและทวิต
เตอร์มากขึ,น
ควรปรับปรุ งเนื,อหาให้ดึงดูดผูใ้ ช้สือออนไลน์มากขึ,น และมีการ
ใช้คลิปนําเสนอประเด็นการใช้สือออนไลน์อย่างเหมาะสม

3. การสื อสารต่อผูช้ มเพือขยายฐานผูช้ ม

4. การสื อสารทางเวบไซต์
5. การสื อสารทางเฟสบุคและทวิตเตอร์

6. การสื อสารผ่านสื อออนไลน์โดยสื อ
สาธารณะ
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กลุ่มประเด็นสิ ทธิมนุษยชน
ประเด็น

ผลจาการรับฟัง

1.การให้ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชนและ
ความรู ้อืนๆ

ควรให้ความรู ้ช่วงระหว่างเปลียนรายการโดยอาจจะทําเป็ นคลิปสั,นๆ

2.รายการทีออกอากาศอยูใ่ นปั จจุบนั
ครอบคลุมสิ ทธิ ทุกด้านเพียงใด

รายการทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ยังไม่ครอบคลุม ควรแก้ไขโดยการจัด
ประเภทสิ ทธิ มนุษยชน ให้ครอบคลุมทุกด้าน

3.ความรู ้เกียวกับอาเซี ยน

ควรมีการนําเสนอเกียวกับอาเซี ยน โดยรายการควรจะนําเสนอเชิง
วิเคราะห์วา่ เมือเปิ ดอาเซี ยนแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง อย่างไร

4.รายการตอบปัญหากฎหมาย

ไม่ควรเป็ นรายการสด ควรจะเป็ นการฝากคําถาม

5.รายการทีให้ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชน

ควรเป็ นรายการประเภทท่องเทียวดูสบาย

6.ผังรายการทีเป็ นอยูเ่ ป็ นอย่างไรบ้าง

ควรจะแบ่งตามประเภทผูร้ ับสารและเวลาทีเหมาะสม

7.นิยามเรื องโฆษณา

ควรจะเปลียนใหม่ตีความตามเจตนาเป็ นสําคัญ

8.เกียวกับรายการภาพยนต์ Thai Theater

ควรจะมีการเกริ นนําก่อนฉายเพือดึงดูดให้ผรู ้ ับชมสนใจ

ส่ วนที, 3 ข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอส
จากรายงานพบข้อเสนอจากกลุ่มประเด็นต่างๆในลักษณะทีสอดคล้องกันตามความเห็นของแต่ละกลุ่ม
ประเด็น ดังนี,
กลุ่มประเด็น
ประเด็นสุ ขภาพ

ข้ อเสนอ
-มีประชาชนบางส่ วนยังไม่เข้าใจความหมายของ “นกพิราบ” ซึ งเป็ นสัญลักษณ์
ของทางสถานีวา่ ต้องการสื อถึงเรื องอะไร เพราะมีแต่ภาพปรากฏแต่ไม่มีคาํ อธิ บาย
จึงควรหากระบวนการสื อสารความหมายสัญลักษณ์ของทางสถานีทีเข้าใจง่าย
-ควรปรับเปลียนรู ปแบบการนําเสนอรายการทีสถานีเป็ นฝ่ ายผลิตให้มีความ
หลากหลาย เพราะรู ปแบบทีเห็นส่ วนใหญ่จะเป็ นการตั,งวงคุย ประกอบกับ
เนื,อหารายการส่ วนใหญ่เป็ นประเด็นหนัก ๆ ส่ งผลให้มีผสู ้ นใจติดตามชมน้อย
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กลุ่มประเด็น
ประเด็นสุ ขภาพ (ต่อ)

ข้ อเสนอ
-ควรออกแบบการพาดหัวข่าว หรื อแนะนํารายการใหม่ทีมีรูปแบบทีดึงดูดความ
สนใจของผูช้ ม
-การตัดข่าวเช้าแล้วไปนําเสนอในช่วงข่าว 9 นาฬิกา และมีรายการเด็กมานําเสนอ
แทนข่าวเช้า แต่พบว่ายังมีผตู ้ อ้ งการชมข่าวช่วงเช้าก่อนออกจากบ้าน ทางสถานี
จึงควรแบ่งเวลาระหว่างรายการเด็กกับข่าวเช้าให้มีความเหมาะสม
-ชือรายการส่ วนใหญ่ไม่น่าสนใจ
-นิตยสารราย 2 เดือนของทางสถานี ควรแทรกผังรายการเข้าไปด้วย เพือให้ผชู ้ ม
ได้ทราบว่าแต่ละเดือนมีรายการใดทีมีการเปลียนแปลงบ้าง
-ควรมีการจัดกิจกรรม Road show ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางสถานี
ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ
-ควรมีกิจกรรมส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ด้วยการให้ประชาชนร่ วม
แสดงความคิดเห็นในรายการต่างๆ ของทางสถานีและควรมีของรางวัลเป็ นการ
ตอบแทนด้วย
-สร้างความเป็ นเจ้าของสถานีให้กบั ประชาชนด้วยการรับสมัครสมาชิก(ค่า
สมาชิกปี ละ 50 บาท) และให้ทางสถานีจดั ส่ งข่าวมาให้ทุกเดือน และควรเปิ ด
ช่องทางให้ประชาชนได้ร่วมโหวตรายการทีชืนชอบหรื อทีไม่ชอบผ่านทาง
ไปรษณี ย ์ เพือให้ประชาชนเกิดความตืนตัวในการแสดงความคิดเห็น

กลุ่มแรงงานในระบบ

-ควรเพิมนักข่าวพลเมืองให้มากขึ, น พัฒนาให้เป็ นมืออาชี พในประเด็นข่าวจาก
ชุมชน
-จัดเวลาในการนําเสนอของนักข่าวพลเมืองในช่วงข่าวอย่างต่อเนือง
-ปรับปรุ งช่วงเวลาออกอากาศประเด็นแรงงาน
-เพิมรายการสอนการฝึ กอาชีพ
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กลุ่มประเด็น
กลุ่มนักธุรกิจ

ข้ อเสนอ
ควรสร้างการมีส่วนร่ วมกับหอการค้า เพือผลักดันในเรื องของผลกระทบธุรกิจที
ไม่เป็ นธรรม ซึ งไทยพีบีเอสควรเป็ นกระบอกเสี ยงใน การนําเสนอ ข้อเท็จจริ ง
ในพื,นที และการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงในการกลับมาดูไทยพีบีเอสด้วยการ ขยายเครื อข่ายผูช้ มผูฟ้ ัง เชิง
ประเด็น ๓๒ เครื อข่าย ซึ งอาจจะเพิมในเรื องของวิทยุชุมชน /ธุรกิจ จากเครื อข่าย
วิทยุชุมชนระดับท้องถินให้เป็ นเครื อข่ายไทยพีบีเอสและอาจจะบรรจุในการเรี ยน
การสอน นอกจากนั,นสื อควรลดอคติ เปิ ดโปงคนโกง ศึกษาข้อเท็จจริ ง ควรใช้
กฎหมายย่างจริ งจัง เพือนําไปสู่ การกําจัดคอรัปชัน สื อต้องเป็ นกลาง ไม่เอนเอียง
และเป็ นอิสระ ไม่เลือกสี ไม่เลือกข้าง มองข้อดีและข้อเสี ยในทุก ๆ ด้าน เจาะทุก
ประเด็นข่าวได้ลึก ไม่ถูกครอบงํา เพิมช่องทางการศึกษา ให้ต่อเนือง มีเวลาเพิม
มากขึ,นและรองรับการเป็ นอาเซี ยน ความยัง ยืนของสื อต้องมีความแตกต่างทาง
ความคิด/มูลค่า ชูวฒั นธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของคนไทย เพิมรายการวา
ไรตี, ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ฝึ กนิสยั เยาวชนให้เป็ นคนมีระเบียบ
เพราะเขาคือกําลังของชาติ
ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
-คงความเป็ นสาระไว้ แต่ยงั ต้องนาเสนอให้น่าสนใจ เพิมรู ปแบบทีสือสารกับคน
กลุ่มต่างๆ มีละครทีน่าสนใจ มีความบันเทิงด้วย
-เป็ นห่วงเรื องการเป็ นสื อทีรับงบประมาณจากรัฐบาล อาจขาดความเป็ นอิสระ
เสนอให้เพิมแหล่งรายได้จากช่องทีวีเอกชน / หรื อเพิมเพดานภาษีเหล้าและบุหรี
-ประเด็นข่าว ต้องเจาะให้ลึก ละเอียด เช่น ประเด็นจํานาข้าว ตรวจสอบข้อมูลกับ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเรื องจริ งๆ ด้วย เรื องคอรัปชัน ต้องเจาะถึงทุกส่ วน (เปิ ดโปงกลโกง
– ผลักดันให้ใช้มาตรการทางกฎหมายทีจริ งจัง) เน้นทีระบบไม่ใช่กระแส
-ยึดหลักความเป็ นกลางให้มนั ไม่มีอคติ วิธีการทํางานต้องไม่ใช่ผจู ้ บั ผิด รายงาน
ข้อเท็จจริ ง ไม่สร้างศัตรู
-องค์กรต้องสร้างความน่าเชือถือให้กบั ตัวเอง ให้ดียงิ ๆ ขึ,นไป
- ระมัดระวังเรื องคนในองค์กรทําลายตัวเอง
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กลุ่มประเด็น
กลุ่มนักธุรกิจ(ต่อ)

กลุ่มสื อพลเมือง

ข้ อเสนอ
-วางแผนการทางานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับหอการค้า ให้มีเวทีระดมความคิดเห็น
และวิเคราะห์เนื,อหาการนําเสนอร่ วมกันกับภาคส่ วนต่างๆ เน้น ประเด็นทีเป็ น
ผลกระทบต่อประชาชน และสังคม และ ต้องเกิดประโยชน์กบั ประชาชนจริ งๆ
จึงจะได้รับความสนใจ
-ควรมีการพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกับภาคส่ วนต่างๆ เช่น โรงเรี ยน ฯลฯ
-นาเสนอในลักษณะสร้างสติปัญญา ศีลธรรม ให้ประชาชน
-มีรายการให้ความรู ้ภาษาอังกฤษกับเยาวชนทุกระดับ (มีรายการแล้ว)
-การขยายเครื อข่าย สามารถเชือมโยงสัญญาณกับเครื อข่ายสื อวิทยุทอ้ งถินทีสนใจ
ได้ (ทําได้เลยแต่ไม่สามารถมีโฆษณาได้)
-สร้างเครื อข่ายทีเป็ นรู ปธรรม ให้เกิดประโยชน์กบั ภาคีต่างๆ
-ควรเพิมเรื องความหลากหลายทั,งการนาเสนอและเนื,อหา โดยเฉพาะประเด็นภาค
ธุรกิจ เนื,อหา SME โครงการขนาดใหญ่ทีมีผลกระทบกับประชาชน ประเด็น
การฝึ กวินยั เด็กเล็ก ประเด็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นไทย เป็ นต้น
-ควรเปลียนแปลงหลักการของนักข่าวพลเมืองโดยทีไม่ตอ้ งทําทุกอย่างด้วย
ตนนเองแบบเบ็ดเสร็ จ ทั,งในเชิงประเด็นและในเชิงเทคนิค โดยให้นกั ข่าว
พลเมืองทําหน้าทีในการพัฒนาเนื,อหาเชิงประเด็น ส่ วนเทคนิ คต่างๆ ในการทํา
ข่าว ควรให้มืออาชีพเข้ามาช่วย หรื อให้นกั ข่าวพลเมืองส่ งประเด็นข่าวทีน่าสนใจ
ให้ส่วนกลางพิจารณา แล้วให้ทีมข่าวส่ วนกลางลงมาทําข่าวโดยมีนกั ข่าวพลเมือง
อํานวยความสะดวกในด้านการประสานงานในพื,นที
-อยากให้พฒั นารายการนักข่าวพลเมืองออกมาในแนววาไรตี,ข่าวทีดูง่าย
-องค์กรภาคประชาสังคมควรสร้างกลไกในการพัฒนานักข่าวพลเมืองให้มีความ
เข้มแข็ง โดยให้แต่ละเครื อข่ายจัดตั,งฝ่ ายข่าวพลเมือง ซึ งรับผิดชอบการทําข่าวใน
ประเด็นของตัวเองให้ชดั เจนไปเลย
-พัฒนาศูนย์ข่าวภูมิภาคในการดูแลทั,งประเด็นข่าวและเทคนิคในการทําข่าวให้กบั
นักข่าวพลเมือง เพือให้เกิดการพัฒนาทักษะในการทํางานอย่างต่อเนื อง
ข้ อเสนอแนะที,เกีย, วข้ องกับการมีส่วนร่ วม
-การเข้าไปมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการนําเสนอประเด็นทีน่าสนใจ ไม่
จําเป็ นต้องอาศัยช่องทางของนักข่าวพลเมืองเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเชือมโยง
ไปถึงรายการทุกรายการทีนาํ เสนอในสถานีหากมีความเกียวข้องกับประเด็นทีเรา
สนใจ ก็สามารถติดต่อไปยังผูผ้ ลิตได้โดยตรง เพือเสนอแนะประเด็นในการทํา
รายการ ซึ งผูผ้ ลิตรายการส่ วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนดีอยูแ่ ล้ว
-เครื อข่ายภาคประชาชนควรรวมกลุ่มกันเสนอความคิดเห็นในรู ปแบบทีเป็ นลาย
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กลุ่มประเด็น

ข้ อเสนอ
ลักษณ์อกั ษรมายังหน่วยงานศูนย์เพือนไทยพีบีเอส จะทําให้ความคิดเห็นของกลุ่ม
หรื อเครื อข่ายได้รับการพิจารณาทีรวดเร็ วกว่าการส่ งความเห็นมาในรายปัจเจก
บุคคล

กลุ่มประเด็นสิ ทธิ มนุษยชน

1.ควรจัดกลุ่มว่ามีสิทธิ ประเภทใดบ้างและสํารวจว่ารายการทีออกอากาศใน
ปัจจุบนั มีการนําเสนอสิ ทธิ ต่างๆมากน้อยเพีบงใด และพิจารณาเติมเต็มเพือให้
ครบทุกด้าน ผังรายการพบว่ามีรายการสิ ทธิ เยอะแต่จะพบว่าส่ วนมากแล้วจะ
เป็ นสิ ทธิ ชุมชน ฉะนั,นเราควรเพิมรายการประเด็นสิ ทธิ ดา้ นอืนด้วย และ
ดําเนินการเพิมเติม ดังนี,
-แบ่งกลุ่มประเภทสิ ทธิ เช่น สิ ทธิ ชุมชน สิ ทธิ แรงงาน สิ ทธิ ของนักโทษทาง
การเมือง สิ ทธิ เด็ก สิ ทธิ สตรี สิ ทธิ ของพวกคนทีอยูเ่ ขตป่ า สิ ทธิ ทางวัฒนธรรม
สิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ หรื อเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรี ภาพในการ
ประกอบอาชีพ สิ ทธิ ในครอบครัว สิ ทธิ เรื องเพศ เป็ นต้น
-ดึงองค์กรนั,นหรื อกลุ่มทีเกียวข้องเข้ามาพูดคุยโดยมีเนื,อหาเข้าใจง่าย น่าสนใจ
วิธีเช่นนี,เป็ นการคิดเชิงรุ กซึ งจะทําให้ไทยพีบีเอสได้รับความนิยมเพิมขึ,น
-ร่ วมผลิตรายการกับกลุ่มคนทีเผชิญปัญหา เพราะทีประสบปัญหาจะเข้าใจ
นอกจากจะมีมุมในประเด็นทีกาํ ลังประสบอยูไ่ ด้ดีแล้ว ยังมีความพร้อมในการ
เรี ยนรู ้สิทธิ อืนๆทีหลากหลายมากขึ,น
2.ควรมีรายการเกียวกับเศรษฐกิจ เพราะถือเป็ นปัญหาทีเกียวกับปากท้อง
ตัวอย่างเช่น ตอนนี, บางร้านก๋ วยเตีtยวขึ,นราคาถึงห้าบาทซึ งบางคนยังไม่รู้ ควรที
จะพูดถึงสาเหตุทีข, ึนราคา แล้ววิเคราะห์ราคาทีข, ึนนั,นว่ามีความเหมาะสมในเรื อง
ปริ มาณและคุณภาพหรื อไม่ เป็ นต้น
3.การนําเสนอรายการทีเกียวกับผลกระทบจากการทีเปิ ด AEC ปัจจุบนั ส่ วนมาก
จะเน้นเรื องวัฒนธรรมของเพือนบ้าน แต่ยงั ไม่มีรายการทีวิเคราะห์ปัญหาว่าถ้า
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เปิ ดอาเซี ยนแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ,นบ้าง ซึ งรายการประเภทนี,จะทําให้คน
ในประเทศไทยรู ้ทนั โลกอาเซี ยน มากขึ,น
4. รู ปแบบรายการ เช่น ประเด็นเรื องสิ ทธิ แรงงานข้ามชาติ มีผสู ้ นใจมากแต่ไม่
สามารถทีจะออกแบบรายการทีน่าสนใจได้ จึงควรพัฒนารู ปแบบรายการที
เหมาะสมยิงขึ,น ส่ วนรายการทีให้ทนายตอบคําถามควรเปลียนรู ปแบบ จากการ
ตอบสดในรายการ มาเป็ นการฝากคําถามผ่านทาง facebook sms หรื อผ่าน
ทางจดหมาย เพือให้ทีมงานมีเวลาค้นคว้าและเตรี ยมคําตอบได้ดีกว่า เพราะว่า
การตอบสดมีโอกาสผิดพลาดสูง แต่ทีสาํ คัญคือการตอบออกสื อหากให้ความรู ้
แบบผิดแล้วจะแก้ไม่ได้ ฉะนั,นควรจะมีความแน่นอนชัดเจน ครอบคลุมและเป็ น
ระบบให้มากขึ,น
5.เสนอให้มีรายการห้องเรี ยนสิ ทธิ มนุษยชนแบบท่องเทียวดูสบาย รายการสิ ทธิ ที
ไม่น่าสนใจเพราะบางรายการมันหนักเกินไปทําให้น่าเบือ ตัวอย่างรายการที
น่าสนใจ เช่น วัฒนธรรมชุบแป้ งทอด เป็ นต้น และอีกสาเหตุทีทาํ ให้รายการ
ประเด็นด้านสิ ทธิ น่าเบือคือมีรูปแบบซํ,า เช่น เอาชาวบ้านมานัง คุย หรื อบาง
รายการเป็ นรายการประเภทยัดเยียดความคิด เช่น รายการคนละดาวเดียวกัน ซึ ง
จริ งแล้วประเทศไทยมีความหลากหลายทางเพศ อีกทั,งรายการส่ วนมากเป็ น
รายการสําหรับคนสังคมเมือง
6.ควรจะจัดรายการแบ่งตามประเภทคนรับสารและจัดรายการในช่วงเวลาที
เหมาะสม เช่น รายเปิ ดปมใคร คุยกับแพะ คนทีจะดูกต็ อ้ งสนใจเรื องนั,นจริ งๆ
หรื อกรณี รายการโลกหลากมิติโลกหลังเทียงคืนทีจริ งรายการพวกนี,เป็ นรายการ
ใสๆเหมาะกับเด็กควรจะเปิ ดในช่วงเช้า เป็ นต้น ซึ งการทําเช่นนี,อาจจะช่วย
แก้ปัญหาเรื องเซนเซอร์ได้ดว้ ย
7.ก่อนจะมีการฉายภาพยนตร์(ไทยเธี ยเตอร์) เสนอให้มีการแนะนําเป็ นสกู๊ปสั,นๆ
เกริ นว่าเป็ นเรื องนี,เกียวกับอะไร หรื อควรมีประเด็นทีน่าจะได้คุยหรื อได้ขอ้ คิด
มากกว่าการชมภาพยนตร์ทวั ๆไป เช่น หากเดือนนี,จะมีภาพยนตร์ทีเกียวกับสิ ทธิ
มนุษยชน ควรจะมีวงคุย หรื อเสวนา วิจารณ์ประเด็น ทีนาํ เสนอ ตัวอย่างเช่น
รายการหนังพูดได้ เป็ นต้น
8.เสี ยงพากย์ ควรจะต้องเปลียนชุดพากย์ เพราะบางครั,งฟังไม่รู้เรื อง ไม่ทราบว่า
พูดกับตัวเองหรื อพูดกับคนอืน เนืองจากเสี ยงพากย์มีความคล้ายกันมากในแต่ละ
ตัวละคร
9. ควรนิยามเรื อง “โฆษณา” กันใหม่ เพราะ ปรกติเดีtยวนี,ไม่วา่ จะถ่ายทอดกีฬา

51

กลุ่มประเด็น

ข้ อเสนอ
ภาพรถเมล์ หรื อรถไฟฟ้ าจะปรากฏภาพโฆษณาอย่างหลีกเลียงไม่ได้ การไม่
สามารถให้เห็นภาพในลักษณะดังกล่าวทําให้ไม่สามารถทํารายการบางรายการได้
ทําให้ไม่ครอบคลุมคนบางกลุ่มทีสนใจด้านนี, ซึ งสุ ดท้ายเลือกทีจะไปชมช่องอืน
การนิยามแบบเดิม ทําให้นาํ เสนอได้ไม่หลากหลาย การตีกรอบ หรื อให้นิยาม
ต้องดูจากเจตนาเพราะเรื องเจตนามันสามารถอธิ บายได้ เช่น เรื,องศีลธรรมอันดี
ถ้ามีภาพยนตร์หรื อรายการมีภาพความรุ นแรงก็จะมีขอ้ ความบอกว่านี,คือการแสดง
หรื อไม่ก็ตดั ตอนนั,นออกไป ต้องนําเสนอให้สามารถแยกเยอะระหว่างความรุ นแรงว่าที
ทําให้เกิดความชาชิน หรื อจะทําให้เห็นว่าถึงผลร้ายโทษภัยเพือเกิดการเรี ยนรู ้

10. ความคิดเห็นต่อการผลิตและพัฒนารายการ
-รายการดนตรี กวีศิลป์ มีนาํ เสนอเฉพาะดนตรี ส่ วนกวี กับ ศิลป์ หายไป
-รายการเป็ นประโยชน์กบั องค์กรบางรายการหายไป เช่น รายการคุยกับแพะ
หนังพาไป เป็ นต้น อยากจะได้รายการสองรายการนี,กลับมา เพิมรายการส่ งเสริ ม
การอ่าน เนืองจากกรุ งเทพประกาศตัวเป็ นเมืองหนังสื อโลก
-ขาดรายการส่ งเสริ มคนดี รายการนี,น่าจะมีผลประโยชน์ทางจิตใจหรื อเป็ น
กําลังใจให้คนทําดีต่อไป หรื ออาจจะเป็ นจุดเปลียนให้กบั คนทีกาํ ลังจะเปลียนตัว
เองให้เป็ นคนดี
11.เรื องควรระวัง
-เรื องภาษา การเรี ยกชือกลุ่มเฉพาะทีมีความอ่อนไหว เช่น ผูก้ ่อการร้ายว่าโจรใต้
แต่ช่องนี,เรี ยกผูก้ ่อการไม่สงบซึ งเป็ นเรื องทีดีแล้ว บางช่องใช้คาํ ว่าแรงงานต่าง
ด้าว แต่คาํ ทีควรใช้คือแรงงานข้ามชาติ เป็ นต้น
-การแสดง ใบหน้าเด็ก หรื อ หน้าผูต้ ิดเชื,อ
-ข้อมูลประเด็นการนําเสนอข่าวของสามจังหวัดชายแดนใต้ เรื องของการ
นําเสนอข่าว หรื อทํารายการ หรื อสกู๊ป ทางช่องมักจะไปรับข้อมูลมาจาก
เจ้าหน้าที เป็ นการหาข่าวด้านเดียวเหตุเพราะนักข่าวไม่สามารถเข้าไปพื,นทีได้
ควรพิจารณาว่าถ้าหากไม่สามารถจะหาข้อมูลเองได้ควรนําเสนอหรื อไม่
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1.ไทยพีบีเอสควรมีนโยบายและมาตรการเพือส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่างเพศ

เพศ

และให้มีรายการพิเศษ ในวาระพิเศษที เกี ยวข้องกับผูห้ ญิง เช่ น ในวาระวันสตรี
สากล
2.สื อ ต้อ งมี การนํา เสนอที ค าํ นึ งถึ งสิ ท ธิ ผูห้ ญิ ง ผูช้ มต้อ งมี ค วามเข้มแข็งและ
คํานึงถึงสิ ทธิ สถานภาพและบทบาทของผูห้ ญิง โดยไม่ถกู สื อชี,นาํ
3.ควรมีสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการทีติดตามดูแลเรื องผูห้ ญิงโดยเฉพาะ มีเอ็นจี โอ
หรื อรัฐทีเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลือนเรื องความเสมอภาค สิ ทธิ ผหู ้ ญิงผ่าน
สื ออย่างต่อเนือง
4.เอ็นจีโอและแกนนําเครื อข่ายผูห้ ญิงควรมีการรวมตัวผลิตสื อให้ความข้อมูลเรื อง
ความเสมอภาคต่อผูห้ ญิงในทุกมิติ และคํานึ งถึงอัตตลักษณ์ของผูห้ ญิงที มีความ
แตกต่ า งหลากหลาย เช่ น ผูห้ ญิ งย้า ยถิ น ผูห้ ญิ ง ชนเผ่า ผูห้ ญิ งกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์
ผูห้ ญิงทีเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ ซึ งรวมถึง เรื องความรุ นแรงทีเกิดขึ,นกับ
ผูห้ ญิง สุ ขภาพผูห้ ญิง ควรเริ มต้นจากการอบรมแกนนําผูห้ ญิงให้ผลิตสื อ ผลิต
รายการเอง จัดอบรมให้ผหู ้ ญิงเป็ นนักข่าวพลเมือง
5. ควรมีการทบทวนปรับปรุ งผังรายการต่างๆทียงั ไม่ได้คาํ นึงหรื อสอดแทรก
เนื,อหาสาระเรื องสิ ทธิ ผหู ้ ญิง เช่น รายการกินอยูค่ ือ รายการครอบครัวเดียวกัน
รายการหน้าทีพลเมือง รายการตะลุยธรรมชาติ รายการตอบโจทย์ รายการ
บานไม่รู้โรย รายการเปิ ดปม รายการเสี ยงประชาชนเปลียนประเทศ รายการ
มุมมองใหม่ และรายการคนละดาวดวงเดียวกัน เป็ นต้น
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ข้ อเสนอ
ข้ อเสนอเร่ งด่ วน
1.ส่ งเสริ มให้เยาวชนผลิตสื อสะท้อนสังคมในพื,นทีตวั เอง ทั,งการพัฒนาศักยภาพ
เช่น การอบรมนักข่าวพลเมืองในพื,นที เปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปศึกษาดูงาน
ในไทยพีบีเอส และเปิ ดช่องทางให้เยาวชนได้นาํ เสนอสื อทีผลิตขึ,นเอง
2.สําเนารายการทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาส่ งให้โรงเรี ยนในพื,นทีห่างไกล
เนืองจากบางพื,นทีเข้าไม่ถึงสื อ และบางรายการออกอากาศช่วงเวลาไม่เหมาะสม
ทําให้เด็กไม่ได้ดู
3.ทํารายการเพือตอบโจทย์ชุมชน นําเสนอจุดเด่น ของดี ภูมิทศั น์ ปราชญ์ หรื อภูมิ
ปัญญาในพื,นที
4.ควรมีรายการเกียวกับการกวดวิชาให้ครอบคลุมทุกวิชา เช่น ช่วงพักเทียงให้เด็ก
ได้นงั ดู ทบทวนเนื, อหาวิชา น่าจะสามารถดึงดูดเด็กและเยาวชนให้มาสนใจไทยพี
บีเอสมากขึ,น
5.ควรจัดเวทีสญ
ั จรลงสู่ทอ้ งถินให้มากกว่านี,เพือสะท้อนปั ญหาทุกระดับชั,น เพือ
เป็ นช่องทางนําเสนอว่าแต่ละพื,นทีมีปัญหาอะไร ไทยพีบีเอสควรเป็ น
กระบอกเสี ยง ควรหันมาสนับสนุนในด้านนี,
6.ควรแทรกข้อความภาษาอังกฤษทุกรายการทีหน้าจอ ผูช้ มจะได้เรี ยนภาษาไป
ด้วย ต้อนรับการเปิ ดอาเซี ยน
ข้ อเสนอทั,วไป
1.ควรเปิ ดสถานีต, งั แต่เวลา 04.00 น.
2. เวลา 04.00-05.00 น. ควรเสนอรายการแนะนํา ชี,ช่องเกษตรกรไทยให้ร ํารวย
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการทีเป็ นรู ปธรรม เช่น ปลูกป่ า 3
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวทางพระราชดําริ การเกษตรอย่างประณี ต
3.ควรมีข่าวช่วงเช้า และผูป้ ระกาศข่าวทีน่าสนใจ ดึงดูดใจ
4.ตั,งวิทยุชุมชนไทยพีบีเอส เพราะกระจายได้กว้างขวางกว่า สามารถกระจายข่าว
ได้ท, งั การศึกษา การเกษตร ฯลฯ
5.ควรเพิมรายการเด็กและเยาวชน เช่น รายการกวดวิชา รายการถาม-ตอบให้เด็ก
ได้ใช้ความคิด รายการพัฒนาบุคลิกภาพ การ์ตูนเชิง รายการเชิงสื บสวน รายการ
สร้างแรงบันดาลใจ เป็ นต้น ออกอากาศในช่วงเย็น (หลังเลิกเรี ยน) และวันเสาร์ อาทิตย์ รายการทีมีอยูแ่ ล้ว เช่น รายการดวลวาทะควรเพิมโอกาสให้โรงเรี ยนอืน
ได้เข้าร่ วมด้วยและควรใส่ คาํ แปลภาษาอังกฤษด้านล่างเพือให้เด็กได้ฝึก
ภาษาอังกฤษด้วย
6.ควรทําละครทีมีสาระดี นําเสนอวิถีชีวิตชุมชนและควรตัดซี รีส์สิงคโปร์ออก
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กลุ่มประเด็น

ข้ อเสนอ
7.ทํารายการนําเสนอให้ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น พื,นที 3 จังหวัดชายแดนใต้ มี
ทั,งด้านบวกและด้านลบและควรนําเสนอด้านอืนด้วยทั,งการศึกษา ภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม ฯลฯ นําเสนอการศึกษาทั,งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ทางเลือก เป็ นต้น
8.ทํารายการเฉพาะในพื,นที 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น เรื องการเรี ยน-การสอน
ภาษาไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นําเสนอพื,นทีตวั อย่างทีประสบความสําเร็ จ
รายการด้านศาสนา – นําโต๊ะครู มาออกรายการหรื อเป็ นผูด้ าํ เนินรายการ ควร
นําเสนอหรื อคําแปลเป็ นภาษามลายูดว้ ย เนืองจากคนในพื,นทีใช้ภาษามลายูเป็ น
ภาษาหลัก นําเสนอเรื องสันติภาพให้มากกว่าข่าวปัญหาในพื,นที
9.เปิ ดช่องทางให้เด็กได้นาํ เสนอสื อทีได้จดั ทําขึ,นเอง จัดฝึ กอบรมนักข่าวพลเมือง
และเปิ ดโอกาสไปศึกษาดูงานในไทยพีบีเอส
10.ไทยพีบีเอสควรจัดเวทีสัญจรลงสู่ทอ้ งถินให้มากกว่านี,เพือสะท้อนปัญหาทุก
ระดับชั,น ทุกพื,นที เพราะแต่ละพื,นทีมีปัญหาแตกต่างกัน
11.สําเนารายการทีมีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ส่งให้ทางโรงเรี ยน เพราะโรงเรี ยน
สามารถนําไปใช้เป็ นสื อประกอบการสอนได้
12.เนืองจากมีการปรับผังรายการทุกไตรมาส จึงควรโปรโมทรายการให้มากขึ,น
และโปรโมทผ่านช่องทางสื ออืนด้วย
13.ทํารายการเพือเตรี ยมพร้อมในการรับประชาคมอาเซี ยน

กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 25 ปี

1. ควรเพิมรายการข่าวเพือเยาวชน โดยให้เยาวชนเป็ นผูด้ าํ เนินรายการ และเนื,อหา
ควรเกียวข้องกับเยาวชนเป็ นหลัก
2. ควรมีการนําเสนอข่าวแบบการเล่าข่าว แต่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ความ
รอบด้าน และผลกระทบ
3. เวลาทีเยาวชนส่ วนใหญ่ชมทีวีคือเวลา 22.00 - 24.00 น. รายการสําหรับเยาวชน
ควรอยูใ่ นช่วงเวลานี,
4. ควรมีรายการทีให้เยาวชนทัว ไปได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลียนมุมมองต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ทั,งในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง หรื อระหว่างกลุ่มเด็ก เยาวชนและ
ผูใ้ หญ่ (เวทีสามวัย)
5. ควรมีรายการประกวดความสามารถของเยาวชนเชิงสร้างสรรค์ ส่ งเสริ ม
ความสามารถ คุณธรรมและสติปัญญาทีเยาวชนส่ วนใหญ่เข้าถึงได้ มีค่าใช้จ่าย
น้อยและเน้นการทํางานเป็ นทีม (ไม่ใช่คนเดียว)
6. ควรมีรายการทีส่งเสริ มการศึกษาโดยตรง เช่นให้ครู เก่งๆจัดติว (ออกแบบให้
หน้าสนใจ)ผ่านหน้าจอสัปดาห์ละ 2 ชัว โมงเวลา 10.00 – 12.00 น.
7. ควรสร้างละครทีสะท้อนชีวิตวัยรุ่ น เพือแก้ปัญหาพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
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กลุ่มประเด็น

กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 25 ปี (ต่อ)

ข้ อเสนอ
การสร้างทักษะชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก
8. ไทยพีบีเอสควรเพิมเนื,อหาบันเทิงให้มากขึ,น และควรหาดาราหรื อนักร้อง
วัยรุ่ นมาจัดรายการด้วย
9. ไทยพีบีเอสควรร่ วมมือกับกระทรวงศึกษาธิ การ ในการผลิตรายการแนวใหม่
เพือส่ งเสริ มและแก้ปัญหาความตกตําของของการศึกษาไทย
10. ไทยพีบีเอสควรเพิมสื อทุกประเภท โดยเฉพาะวิทยุควรมีสถานีทุกจังหวัด อาจ
ใช้รูปแบบการร่ วมมือกับวิทยุชุมชนคุณภาพ หรื อของไทยพีบีเอสเอง
11. ควรจัดกิจกรรมสัญจรไปทุกจังหวัด โดยอาจร่ วมกับงาน Event ในจังหวัด
และให้มีกิจกรรมร่ วมของกลุ่มเยาวชนและเครื อข่ายในแต่ละจังหวัดด้วย
12. ไทยพีบีเอส ควรนําเสนอเรื องราวทีเกียวกับกระบวนการคอรัปชัน ในประเทศ
ไทย เบื,องหลังความเป็ นไป ปัจจัย ความสูญเสี ย ผลกระทบทีเกิดขึ,นตั,งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั
13.พิจารณาหลีกเลียงข่าวทีล่อแหลมต่อความคิดเห็นทีแตกต่าง เพราะอาจทําให้
เกิดความแตกแยก เช่นเรื องเด็กติดเกม ลองสะท้อนเสี ยงจากเด็กทุกฝ้ าย ไม่วา่
มุมมองของเด็ก มุมมองของผูใ้ หญ่เพือสามารถเข้าใจทุกๆฝ่ าย
14. ส่ งเสริ มรายการทีเกียวกับอาเซี ยน โดย
- เน้นรายการส่ งเสริ มด้านภาษา อังกฤษ มาลายู (ภาษาทีหลากหลาย)
- มีรายการเรื องการศึกษาในอาเซี ยน อยากเห็นการจัดการศึกษาของแต่ละ
ประเทศในอาเซี ยน ในรู ปแบบการเรี ยน การสอน เพือเปรี ยบเทียบกัน
15. มีรายการเกียวกับไอที เพือส่ งเสริ มการใช่ประโยชน์ทีถกู ต้องและรู ้เท่าทัน
16. ข้อเสนอเกียวกับรายการ(เวทีเยาวชนอิสานล่าง)
-ดูรายการครั,งเดียวจบ ไม่ตอ้ งมีค, นั รายการ
-มีรายการสาระบันเทิงเชิงวิเคราะห์ดารา
-อยากให้มีรายการเกียวกับเรื องลี,ลบั
-อยากให้มีภาพยนต์ในช่วงเวลาเช้า เสาร์ อาทิตย์
-ช่วงเวลา 08.00 -09.10 เสาร์อาทิตย์ เป็ นรายการนําเสนอเทียวโรงเรี ยน (อาจจะมี
ดารานําเทียว)
-รายการแนะแนว / วิเคราะห์อาชีพ การศึกษาเลือกมหาวิทยาลัย
-รายการแข่งรถ “ฟอมูล่าวัน” หรื อรายการแข่งรถอืนๆ
-อยากให้มีรายการ “เถียงแต่ไม่ไร้เดียงสา”
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กลุ่มประเด็น
ประเด็นครอบครัว

ข้ อเสนอ
1.ควรมีการนําเสนอรายการประเด็นครอบครัวทีมีรูปแบบทีหลากหลาย ทั,ง
รายการ วาไรตี, เรี ยลลิต, ี ละครเพือครอบครัว
2.เปิ ดโอกาสให้ครอบครัวจากทางบ้านได้มีโอกาส มีพ,ืนทีได้แลกเปลียนเรื องราว
ให้มากขึ,น หรื อเข้าร่ วมในรายการทั,งในฐานะแขกรับเชิญและผูช้ มในรายการ
3.สะท้อนปัญหาทีเกิดขึ,นจริ งภายในครอบครัว ร่ วมวิเคราะห์ทางออก เพือให้ผชู ้ ม
ได้นาํ ไปปรับใช้หากมีสถานการณ์จริ งเกิดขึ,นในครอบครัว
4.ควรปรับเวลาให้รายการทีเกียวข้องกับประเด็นครอบครัว อยูใ่ นช่วงเวลาที
ครอบครัวสามารถดูดว้ ยกันได้
5.เพิมสัดส่ วนรายการประเด็นครอบครัวในสถานีให้มากขึ,น
6.ควรนําเสนอประเด็นครอบครัวทีมีความหลากหลาย ทั,งครอบครัวเลี,ยงเดียว
ครอบครัวทีมีลกู มีความต้องการพิเศษ ครอบครัวทีมีเด็กพิการ
7.ควรนําเสนอประเด็นครอบครัวทีเชือมโยงกับประเด็นทางสังคม เช่น การเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน ครอบครัวควรจะเตรี ยมความพร้อมหรื อรับมืออย่างไร
ข้ อเสนอแนะอื,นๆ
-ควรเพิมรายการประเด็นครอบครัวให้มีความหลากหลาย รวมทั,งรายการที
นําเสนอครอบครัวในอาเซี ยน เช่น ครอบครัวคนไทยในประเทศต่างๆ จะได้รู้จกั
วิถีชีวิตของครอบครัวนั,น มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยนํามาปรับใช้ ควรปรับเสี ยงให้เท่ากันทั,ง
ในรายการและข่าวประชาสัมพันธ์
-ช่วงเวลาของรายการบางรายการไม่เหมาะสม เช่น ละครสําหรับครอบครัว
น่าจะอยู่ในช่วงเย็นและมีทกุ วันเพื#อให้ ดกู นั ได้ ทงครอบครั
ั&
ว ควรเพิ#มรายการ
เกี#ยวกับการดูแลเด็กพิการ หรื อการดูแลเด็กที#มีความต้ องการเป็ นพิเศษ และ
การ์ ตนู ที#ผลิตจากผู้ผลิตคนไทยที#อาจจะนําเรื# องราวมาจากหนังสือ มาพัฒนาเด็ก
แต่ละวัย รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ มีประชาชนเข้ าร่ วมชม ร่ วมพูดคุยให้ มากขึ &น และมี
การประชาสัมพันธ์ช่องไทยพีบีเอส ในช่องทางต่างๆให้ มากขึ &น เพราะบางคนไม่
รู้ จกั
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กลุ่มประเด็น

ข้ อเสนอ

กลุ่มผูพ้ ิการ

1.ควรมีการพัฒนาเครื อข่ายข่าวสําหรับคนพิการ ในลักษณะเดียวกันกับ
ศูนย์ภูมิภาค นักข่าวพลเมืองและเครื อข่ายเพือนสื อสาธารณะ
2.ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที ผูค้ วบคุมการผลิตในการตั,งคําถามทีส่งผล
ลบต่อผูพ้ ิการ
3.เพิมรายการใหม่สาํ หรับผูพ้ ิการ ให้โอกาสพิการในการมีส่วนร่ วมใน
การผลิตรายการ

ประเด็นทรัพยากร

เสนอให้ไทยพีบีเอส สื อสารผ่านซีรีภาพรวมเหมืองแร่ ประเทศไทย โดยมี
ประเด็นย่อยดังนี,
-ความสําคัญของทรัพยากรแร่
-ผลกระทบการทําเหมืองแร่ ต่อชุมชน ประเทศชาติ คน สังคม พื,นทีเกษตร
เศรษฐกิจ สุขภาพ
-ประเภทเหมืองแร่ เหมืองแร่ ทีเกิดแล้ว เหมืองทียงั ไม่เกิด บทเรี ยนของเหมือง
แร่
-รู ปธรรมกลุ่มภาคประชาสังคม/ชุมชนในพื,นทีทีต่อสูเ้ รี ยกร้อง

-ทิศทางอนาคตของเหมืองแร่
-การสื อสารของภาคประชาชนเพือนําไปสู่การเปลียนแปลงเชิงนโยบาย
สัมพันธ์กบั ประเทศเพือนบ้าน
-ยกระดับประเด็นแร่ เป็ นเรื องทีใหญ่
(เกิดแร่ เถือน)
-การเชือมโยงเรื องเหมืองแร่ กบั โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
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ข้ อเสนอ

กลุ่ม
ประเด็น
ประเด็น
ผูส้ ูงอายุ

1. ด้ านการเพิม, เครือข่ ายผู้ชมและผู้ฟังรายการ

1.1 อยากให้เน้นการประชาสัมพันธ์สถานี อยากให้ผลักดันให้แต่ละชุมชนมีโทรทัศน์กลางทีเปิ ดช่องไทยพีบีเอส คน
ได้แลกเปลียนความคิดเห็น เป็ นเวทีของคนต่างวัย

1.2 การสร้างสรรค์กิจกรรมร่ วมกับกลุ่มผูส้ ูงอายุในจังหวัดต่างๆ และให้บริ การสื อวีซีดีทีใช้สาํ หรับการเรี ยนรู ้ของผูส้

1.3 ควรขยายงานด้านวิทยุ และวิทยุออนไลน์ เชือมเครื อข่ายกับวิทยุชุมชนตามพื,นทีต่างๆ ให้คนในท้องถินมาดูราย
สถานีมากขึ,น

1.4 การจัดทีวีสญ
ั จร หรื อรายการสัญจรไปตามจังหวัด และอําเภอต่างๆ ควรเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ูงอายุได้ร่วมกิจกรรมก
รายการ

1.5 ควรมีรายการยกย่องผูส้ ูงอายุในสังคมทีเป็ นคนดีให้ครอบคุลมทุกจังหวัด อําเภอ ลูกหลานจะได้รู้จกั ไทยพีบีเอสม
1.6 รายการสําหรับผูส้ ูงอายุควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ จะทําให้มีผชู ้ มมากขึ,น
2. ด้ านรายการข่ าว และรายการที,เกีย, วเนื,องกับข่ าว
2.1 ควรอ่านข่าวให้ชา้ ลงอีกนิ ด ผูส้ ูงอายุตามไม่ทนั และภาพประกอบข่าวอย่าตัดให้เร็ วนัก

2.2 ควรนําเสนอข่าวเกียวกับความดีของผูส้ ูงอายุ เช่น คนทีเป็ นทียกย่องเชิดชูของชาวบ้าน คนทีใช้ชีวิตตามวิถีพอเพ
ปัญญาท้องถิน ผูส้ ่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมแก่เยาวชน ผูช้ ่วยลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน หรื อข่าวของผูส้ ูงอายุท
อืนๆ ทีทาํ ให้มีคุณค่าในสังคม
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ข้ อเสนอ

กลุ่มประเด็น
ประเด็นผูส้ ูงอายุ(ต่อ)

2. ด้ านรายการข่ าว และรายการที,เกีย, วเนื,องกับข่ าว(ต่ อ)
2.3 อยากให้มีข่าวเกียวกับผูส้ ูงอายุเพิมขึ,น เช่น ข่าวกลุ่มผูส้ ูงอายุถกู
หลอกโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ โรคภัยไข้เจ็บทีกลุ่มผูส้ ู งอายุควรระวัง
2.4 อยากให้มีรายการเวทีสาธารณะโดยเชิญผูส้ ูงอายุเข้าร่ วมด้วย เพราะ
คนเฒ่าคนแก่มีคาํ ถามทีอยากถาม อยากระบาย แต่ขาดเวที และช่องทาง
สาธารณะ
2.5 อยากให้มีรายการทีให้ความรู ้ผสู ้ ูงอายุ เกียวกับการค้าเสรี อาเซี ยน
การสร้างงานให้กบั ผูส้ ู งอายุเพือให้มีรายได้โดยไม่สร้างภาระให้กบั
ลูกหลาน
2.6 อยากให้นาํ เสนอเรื องสิ ทธิ ของคนต่างด้าว (โดยเฉพาะภาคเหนือ)
เพราะกลุ่มผูส้ ูงอายุทีเป็ นคนไทยใหญ่มีจาํ นวนมาก ยังไม่มีสิทธิ^ ต่างๆ
อย่างคนไทย
2.7 กลุ่มผูส้ ูงอายุไม่อยากเห็นข่าวการเมืองทีมีการแบ่งแยกถกเถียง ด่า
ทอ ไม่ให้เกียรติ การทําตนไม่เหมาะสม เห็นแล้วไม่สบายใจ เป็ นห่วง
อนาคตของบ้านเมือง
3. ข้ อเสนอแนะอืน,
3.1 อยากให้มีรายการส่ งเสริ มสื อพื,นบ้าน วัฒนธรรมพื,นบ้าน พื,นถิน
ภูมิปัญญาท้องถิน การสื บทอดภูมิปัญญาระหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็กๆ
3.2 ควรเพิมรายการทีสร้างแรงบันดาลใจให้แนวคิดในการใช้ชีวิตของ
ผูส้ ูงอายุให้มากขึ,นรายการลุยไม่รู้โรยอย่างเดียวไม่เพียงพอ เช่น
รายการทีแนะนําในการปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกับลูกหลาน ให้
ลูกหลานเข้าใจพฤติกรรมของผูส้ ูงอายุ
3.3 มีรายการทีส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเยาวชน และผูส้ ูงวัย
เช่น การเป็ นคลังสมอง การทําประโยชน์ทางสังคมร่ วมกับเด็ก ละครที
แสดงให้เห็นประโยชน์ของสูงอายุ
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กลุ่ม ข้ อเสนอ
ประเด็น
ประเด็น

3. ข้ อเสนอแนะอืน, (ต่ อ)

ผูส้ ูงอายุ

3.4 ควรมีรายการเพลงสําหรับผูส้ ูงอายุ การมีส่วนร่ วมในรายการสถานีประชาชนของผูส้ ูงอายุ

(ต่อ)

3.5 อยากให้ทาํ รายการเชิดชูความดีงามของปราชญ์ชาวบ้าน ความงดงามของสื อท้องถิน การแสดงดนตรี พ,ืนบ้าน ท
พื,นบ้าน ภาษาพื,นบ้าน

3.6 ควรมีรายการยกย่องพระสงฆ์ทีดีๆ ปฏิบตั ิดี สร้างหลักธรรมคําสัง สอนทีประชาชนเข้าใจได้ง่าย การเทศนาทีน่า
วัดทีเป็ นแหล่งปฏิบตั ิธรรมทีเหมาะสมไม่เน้นสิ งก่อสร้างมากเกินไป
3.7 ควรมีรายการทีไขข้อข้องใจของผูส้ ูงอายุ ให้ขอ้ มูล ให้คาํ ปรึ กษา มีสายด่วนให้เป็ นทีพ ึงของผูส้ ูงอายุ คนพิการ
3.8 ควรขึ,นเวลา และวัน เดือน ปี ทีจอทีวีดว้ ย

3.9 อยากเห็นรายการใหม่ทีเกียวข้องกับการคอรัปชัน การตีแผ่เบื,องหน้า เบื,องหลัง ผลเสี ยหายทีเกิดขึ,นกับสังคม แล
3.10 คําขวัญทีเสนอในเวที “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุ ข

ตอนที, 3 สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอเชิ งนโยบาย
3.1.สรุ ปผลการรับฟัง
3.1.1. ความคาดหวังต่ อสื, อสาธารณะ
บางกลุ่มประเด็นสะท้อนความคาดหวังจากสื อมวลชน โดยเฉพาะจากสื อสาธารณะ เช่น กลุ่มผูม้ ีความ
หลากหลายทางเพศ ซึ งคาดหวังจากไทยพีบีเอส ดังนี,
1) สื อสาธารณะต้องมีนโยบายส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่างเพศ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับผูผ้ ลิตสื อ
รายการต่างๆ ถึงเนื, อหาสาระทีควรส่ งเสริ มหรื อเสริ มสร้างความเข้าใจเรื องความเสมอภาคระหว่างเพศ
2) สื อสาธารณะควรนําเสนอภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงในสื อมวลชนให้มีความหลากหลาย ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่
ในกรอบเดิม เช่น ผูด้ าํ เนินรายการไม่จาํ เป็ นต้องมีคุณสมบัติท, งั เก่งและสวย ควบคู่กนั แต่ควรเปิ ดโอกาสให้มี
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ผูห้ ญิงทีมีความสามารถ แต่มีภาพลักษณ์ความงามทีต่างจากมาตรฐานสังคมทีกาํ หนด เช่น อ้วน ผิวคลํ,า สู งอายุ
ให้เข้ามามีโอกาสบ้างเช่นเดียวกัน
3) ควรมีรายการประจําสําหรับผูห้ ญิง เพือส่ งเสริ มความเสมอภาคระหว่างเพศ สร้างทัศนคติทีดีต่อผูห้ ญิง
รวมถึงให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์กบั ผูห้ ญิง เช่น การผลักดันกฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ เรื องสุ ขภาพ
ผูห้ ญิงและความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงในประเด็นต่างๆ รวมทั,งควรการนําเสนอรายการทีสืบเนืองในวาระพิเศษที
เกียวข้องกับเรื องสิ ทธิ ผหู ้ ญิง เช่น เนื องในโอกาสวันสตรี สากล
4) จําเป็ นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานสําหรับผูผ้ ลิตรายการต่างๆ รวมถึงผูผ้ ลิตรายการข่าว นักข่าวพลเมือง ใน
การนําเสนอข่าวทีมีความละเอียดอ่อนและคํานึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ
3.1.2. ความคิดเห็นต่ อรายการ
ผูเ้ ข้าร่ วมเวทีมีความเห็นต่อรายการของสถานีวา่ สถานีเป็ นสื อทีมีความอิสระ ทีมีการเอาแต่ละฝ่ ายมาพูด
ถึงเรื องราวต่างๆซึ งจะทําให้ประชาชนสามารถคัดกรองได้วา่ สิ งทีพดู เป็ นความจริ งหรื อไม่ นําเสนอรายการได้ดี
น่าติดตาม โดยเฉพาะหากประเด็นดังกล่าวเป็ นประเด็นทีตอ้ งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่นกรณี การนําเสนอข่าวนํ,า
ท่วม แต่ผเู ้ ข้าร่ วมได้ให้ความเห็นว่า การนําเสนอประเด็นหลังจากนั,นไม่น่าติดตามให้รับชมต่อ สถานีจึงควร
สื อสารในประเด็นปั ญหาเฉพาะหน้าให้มากขึ,น ในส่ วนรายการประเภทสารคดี มีความน่าสนใจได้รับความรู ้ที
หลากหลาย
ในส่ วนของรายการข่าวพบว่าไทยพีบีเอสมีความแม่นยําในการนําเสนอ แตกต่าง มีความต่อเนื องเกาะติด
สถานการณ์ข่าว มีการประสานงานร่ วมกับภาคีข่าวอย่างสมําเสมอ มีเทคโนโลยีทีทนั สมัย มีความเข้มข้นในการ
นําเสนอ เจาะลึ กประเด็นดีมาก มีประโยชน์ แต่ควรเพิมรายการเกี ยวกับชุ มชนเข้มแข็ง เรื องของเยาวชน และ
นําเสนอความแตกต่างในเชิงวิเคราะห์เจาะลึก ให้ความสําคัญกับสารคดีข่าว และควรเพิมความชัดเจนเจาะลึกให้
มากขึ,น และควรพยายามให้รายการดี ๆ ทีมีผตู ้ ิดตามชมจํานวนมากได้ออกอากาศผ่านไทยพีบีเอส ต่อไป
ในส่ วนประเด็นเกียวกับเด็กและเยาวชน ผูเ้ ข้าร่ วมได้ให้ความเห็นว่าควรมีการนําเสนอรายการเกียวกับการ
ทําความดี การทําประโยชน์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มากขึ,น เพราะสื อกระแสหลักมักจะนําเสนอภาพลักษณ์
ในแง่ลบเกียวกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี,ควรจะมีเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ต่อยอดความคิด เปิ ด
มุมมองทางสังคม แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนให้มากขึ,น ภายใต้การผลิตและการดําเนินรายการทีไม่
ถูกกดดันด้วยกระแสสังคมซึ งเป็ นสิ งทีทาํ ให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถแสดงความเป็ นตัวของตัวเองได้

โดย

สถานีอาจจะเปิ ดช่องทางออนไลน์ให้เยาวชนได้มีโอกาสแบ่งปั น หรื อกลุ่มผูส้ ร้างสรรค์ Content ได้แบ่งปั น
เนื,อหาการทํางานของเยาวชนในพื,นทีสือออนไลน์ก่อนได้ เพราะจะเป็ นช่องทางสําคัญทีเยาวชนจะสื อสารกัน
แล้วจึงนําเนื,อหาดังกล่าวออกเผยแพร่ โดยการทําเป็ นรายการในสถานี
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ในส่ วนของรายการทีจะดึงดูดผูช้ มในกลุ่มเยาวชน ควรจะมีละครหรื อรายการทีนาํ เสนอมุมมองทีเป็ นชีวิต
จริ ง หรื อเพลงทีดึงดูดเยาวชน หรื อรายการทีบรรยากาศของรายการดูสนุก ตลก สร้างสรรค์ นอกจากควรต้องมี
ภาษาต่างประเทศเช่น อังกฤษ ญีปุ่นหรื อจีนเพิมเข้ามา โดยทางสถานีอาจเริ มต้นจากการทํา Application หรื อ
เนื,อหาทีอยูใ่ น Content ออนไลน์ เช่น facebook ซึ งเป็ นพื,นทีส่วนใหญ่ทีเยาวชนใช้ในชีวติ ประจําวันก่อน แล้ว
จึงค่อยปรับเข้ากับเนื, อหาในตัวสถานี
นอกจากนี, เพือที สถานี จะได้รับฟั งความคิดเห็ นจากทุกภาคส่ วนจึงควรเข้าถึ งพื,นทีของเยาวชนมากขึ,น
โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละมหาวิทยาลัย ให้ตวั แทนจากแต่ละคณะวิชามาเข้าค่ายอบรมถึงความสําคัญของสื อ
สาธารณะกับประเด็นทางสังคม และควรมีการจัดตั,งสภาเยาวชน เพือเป็ นปากเสี ยงของเยาวชนในประเทศเพือ
นําเสนอในสิ งทีเยาวชนต้องการ ทั,งความต้องการในการให้ผใู ้ หญ่ในสังคมเปลียนแปลงอะไร ซึ งจะเป็ นรากฐาน
สําคัญในการสนับสนุน และรักษาไทยพีบีเอสไว้ในระยะยาว
ในด้านการนําไปใช้ประโยชน์กลุ่มการศึกษาเห็นว่ารายการมีเนื,อหา สาระดี มีประโยชน์ สามารถนําไป
ปรับใช้ในชี วิตประจําวันได้ เช่ น รายการสอนศิลป์ มิติโลก ตอบโจทย์ ทัวร์ ไม่กลัวฝรัง สุ ดยอดสารคดี เปิ ดปม
เป็ นต้น แต่บางรายการช่ วงเวลาออกอากาศไม่เหมาะสม เช่ น มิติโลก ออกอากาศหลังเทียงคืน ซึ งเยาวชนบาง
กลุ่มไม่สามารถติดตามดูได้
ไทยพีบีเอสเป็ นสื อทีมีประโยชน์มาก กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มการศึกษาสะท้อนว่าได้ประโยชน์จากไทยพี
บีเอสในหลายด้าน เช่น
1. ได้รับความรู ้จากรายการมาดัดแปลงนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน เช่น รายการทัวร์ ไม่กลัวฝรัง ทําให้เด็ก
กล้าแสดงออก พูด-คุยกับฝรัง
2. มีรายการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน เปิ ดโลกทัศน์ใหม่ เช่น รายการดนตรี กวีศิลป์ /ข่าวบันเทิง
3. มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูล แยกแยะปัญหา ทําให้ผชู ้ มเริ มต้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ได้ เพราะมีสือทีมีชีวิต มีสีสัน มีการนําเสนอเนื,อหาทีตรงประเด็น
4. ได้เรี ยนรู ้วถิ ีชุมชนและชาวบ้านโดยตรง เช่น การทําไร่ ทําสวน การทําประมง เป็ นต้น
5. สถานีนาํ เสนอเรื องราวอย่างแปลกใหม่ ทีบางช่องอาจมองไม่เห็นและไม่ได้นาํ เสนอ
6. นําเสนอความจริ ง เทียงตรง
7. ได้รับมุมมองใหม่ๆ น่าเชือถือ
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8. หลายรายการสอนให้ยอมรับความแตกต่าง ส่ งเสริ มเรื องการยอมรับการคิดต่าง
9. สารคดี ช่วยกระตุน้ เด็กให้อยากเรี ยนรู ้ กระตุน้ ความคิดเด็ก
10. รายการสอนให้คิด (ไม่ใช่คิดให้) นําเสนอหลากหลายมุมมอง เช่น พื,นทีชีวติ ลงมาชายแดนใต้
นําเสนอทั,งพื,นทีสงบสุ ขและพื,นทีสีแดง
11. ได้รู้ช่องทางในการเข้าหาสื อ
12. ได้รับรู ้ปัญหาเกียวกับการศึกษาไทย
13. มีเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชน มีการติดตามข้อเสนอ
3.1.3.ประเด็นปั ญหาสํ าคัญที,ต้องการให้ นําเสนอผ่ านรายการของไทยพีบีเอส
จากการประมวลจากรายงานการรับฟัง พบประเด็นทีผชู ้ มผูฟ้ ังให้ความสําคัญ และต้องการให้ไทยพีบี
เอสผลิตรายการ จัดกิจกรรมการสื อสารให้รับรู ้ถึงข้อมูล ความเป็ นมา การดําเนิ นงาน รับรู ้ถึงปั ญหา สร้าง
การรู ้เท่าทัน ตระหนักถึงผลกระทบ และผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงในทิศทางทีส่งผลดีต่อประชาชน
สังคม และประเทศชาติ ร่ วมกัน ซึ งประเด็นทีตอ้ งการให้ไทยพีบีเอสให้ความสําคัญยังเน้นการขับเคลือนใน
ประเด็นเดิมให้ต่อเนือง พร้อมมีการเสนอประเด็นใหม่ซ ึ งเป็ นผลจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลใน
โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ งเมือรวมข้อเสนอจากเวทีภูมิภาค เวทียทุ ธศาสตร์ แล้วพบว่าประเด็นทีตอ้ งการให้
นําเสนอผ่านรายการของไทยพีบีเอสมี ดังนี,
1.การจัดการทรัพยากรและทีดินทํากิน ทั,งในส่ วนของดิน นํ,า ป่ า ทะเลสาบ แร่ (ทองคํา โปแตส
ยิปซัม ) และการจัดการทีดินของรัฐ ทั,งในด้านความเป็ นธรรมในการจัดการถือครองทีดิน
เขตทับซ้อน
บนทีดิน การแก้ปัญหาทีดินทํากิน และประเด็นอืนๆทีเกียวข้อง
2. การจัดการนํ,า ทั,งในด้านการจัดการโดยภูมิปัญญาของชุ มชน รู ปธรรมของการจัดการนํ,า ยุทธศาสตร์
การจัดการนํ,า โดยเฉพาะโครงการจัดการนํ,าของรัฐบาลทีใช้เงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท
3. การจัดการพลังงาน และการขุดเจาะนํ,ามัน โดยเฉพาะการขุดเจาะในพื,นทีเสี ยงทีจะส่ งผลเสี ยหายต่อการ
ท่องเทียว และแหล่งอาหารในพื,นทีทีมีการสํารวจ ขุดเจาะ
4. ผลกระทบจากประชาคมอาเซี ยน โดยเฉพาะผลกระทบต่อสังคม วิถีชีวติ และการสร้างทัศนคติทีส่งผล
ต่อการให้คุณค่าอาชีพ และวัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง
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5. การทุจริ ต คอรัปชัน เป็ นประเด็นต่อเนื องทีควรดําเนินการให้เกิดผล ทั,งในด้านการสร้างความเข้าใจ
เกียวกับรู ปแบบ วิธีการทุจริ ต การสร้างทัศนคติทีถูกต้องเพือการต่อต้านการทุจริ ต การติดตาม เฝ้ าระวัง
ตรวจสอบ และจัดการให้เกิดการเปลียนแปลงทั,งในระดับท้องถิน และระดับชาติ
6. ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื,นฐาน 2.2 ล้านบาท
โครงการจัดการนํ,า 3.5 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเรื อนํ,าลึกปากบารา เป็ นต้น
7. ผลกระทบจากแผนพัฒนาของรัฐ เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาระบบการขนส่ งเชือมโยงใน
ภูมิภาค แผนพัฒนาพลังงาน ฯลฯ
8. การจัดการสิ งแวดล้อมและภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะปั ญหาหมอกควัน นํ,าเสี ย ขยะ และมลพิษทีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ประชาชนทั,งในระดับชาติ และระดับชุมชน
9. การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรบุคคล
10. ปั ญหาสังคมและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ทั,งในด้านความรุ นแรง อบายมุข
ยาเสพติด และการคุกคามจากวัฒนธรรมต่างชาติ
11. การเมืองภาคพลเมือง ทั,งในด้านการรู ้และการเข้าถึงสิ ทธิ ข, นั พื,นฐานของตนเอง การตระหนักถึงหน้าที
ของพลเมือง การใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รวมทั,งการมีส่วนร่ วมในการจัดการเพือการมีคุณภาพชีวิตที
ดีบนหลักของการจัดการตนเอง
12. ปั ญหาแรงงานข้ามชาติและผูอ้ พยพ ทางทะเล
13. การจัดการพื,นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้
ทั,งนี, ภูมิภาคทีเสนอประเด็นต่อไทยพีบีเอสปรากฏรายละเอียดในตารางหน้าถัดไป

หัวข้ อ
การเมือง

สังคม

ประเด็นปัญหา

การเมืองภาคพลเมือง
ชุมชน ท้องถิน จังหวัดจัดการ
ตนเอง
การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพ
พลเมือง
ยาเสพติด
อบายมุข

เหนือ
ตอน
บน

เหนือ
ตอน
ล่ าง

อีสาน
บน

อีสาน
ล่ าง

กลาง
ตะวัน
ออก

กลาง
ตะวัน
ตก

ใต้
ตอนบน

ใต้
ตอนล่ าง

กทม.และ
ปริ
มณฑล

/
/
/

/

/
/
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หัวข้ อ

ประเด็นปัญหา

ทรัพยากร

สิ,งแวดล้ อม

ความแตกแยกและความรุ นแรงใน
สังคม
คอรัปชัน
ทีดินทํากิน/ทีอยูอ่ าศัย
ป่ าไม้
เหมืองแร่
การจัดการลุ่มนํ,า
พลังงาน การขุดเจาะนํ,ามัน
มลพิษจากหมอกควัน
ขยะ นํ,าเสี ย
โรงไฟฟ้ าชีวมวล

ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม วิถีความเป็ นอยู่ การแต่งกาย
การจัดการพืน7 ที,
ชายแดนใต้
การเข้ าสู่
ประชาคม
อาเซียน
แรงงานข้ าม
ชาติและผู้
อพยพทางทะเล
ผลกระทบจาก
นโยบาย
โครงการของ
รัฐบาล

เหนือ
ตอน
บน

เหนือ
ตอน
ล่ าง

อีสาน
บน

อีสาน
ล่ าง

กลาง
ตะวัน
ออก

กลาง
ตะวัน
ตก

ใต้
ตอนบน

ใต้
ตอนล่ าง

กทม.และ
ปริ
มณฑล

/
/

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

3.2. อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์รายงานจากภูมิภาคและเวทีกลุ่มประเด็น พบว่าการดําเนินงานของไทยพีบีเอสในรอบปี
ทีผา่ นมามีการพัฒนาทีดีข, ึนในหลายด้าน ประกอบด้วย
3.2.1 สัญญาณการออกอากาศของไทยพีบีเอสมีความคมชัดมากขึ,นอย่างชัดเจนจากการส่ งสัญญาณใน
ระบบ HD
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3.2.2 ข้อเสนอของผูช้ มผูฟ้ ังรายการ ปี 2555 หลายประเด็นได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ มีการ
เปลียนแปลงทีดีข, ึน ได้แก่
1) ด้านการประชาสัมพันธ์ผงั รายการมีการประชาสัมพันธ์ผงั รายการผ่านหน้าจอมีมากขึ,น
ประชาสัมพันธ์เป็ นระยะ บอกก่อนเปลียนรายการ
2) มี การเพิมรายการใหม่ๆ ทีน่าสนใจ มีการเพิมสารประโยชน์ระหว่างรายการเช่น สมุนไพร ฯลฯ
3) มีการจัดเวลาเพือรับเรื องราวจากผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
4) ด้านการปรับปรุ งฉาก แสง สี ทําได้ดีข, ึน แต่ระบบเสี ยงเบากว่าช่องอืนๆ
5) บุคลิกภาพ ความเชียวชาญของพิธีกร ผูด้ าํ เนิ นรายการ สามารถพัฒนาได้ดีเป็ นทีน่าสนใจมากขึ,น
ทักษะ การนําเสนอได้ดีข, ึน
6) มีการรับฟังความคิดเห็นของผูช้ ม ความรวดเร็ วในการตอบสนองจากไทยพีบีเอสดีข, ึน เช่น
รายการสถานีประชาชน
7) การอัพโหลด ดูรายการย้อนหลังทําได้เร็ วขึ,นทั,งนี,ข, ึนอยูก่ บั สมรรถนะของเครื องคอมพิวเตอร์
3.2.3. นโยบายทีเป็ นจุดเน้นของไทยพีบีเอสในปี 2556 คือการพัฒนาคุณภาพรายการข่าว รายการ
สําหรับเด็กและเยาวชน การรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชัน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความเป็ น
ธรรมในการจัดการทีดินและทรัพยากรของชาติ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเตรี ยมชาวไทยให้มีความ
พร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ งจากรายงานการรับฟังเห็นว่ามีการดําเนินงานตามนโยบายทีกาํ หนดไว้
มีการนําเสนอผ่านจอในหลายนโยบาย ดังนี,
1) รายการข่าวและรายการเกียวกับข่าวไทยพีบีเอสสามารถดําเนินการได้รวดเร็ ว มีความแม่นยําใน
การนําเสนอ แตกต่าง มีความต่อเนืองเกาะติดสถานการณ์ข่าว มีการประสานงานร่ วมกับภาคีข่าวอย่างสมําเสมอ
มีเทคโนโลยีทีทนั สมัย มีความเข้มข้นในการนําเสนอ เจาะลึกประเด็นดีมาก มีประโยชน์
2) รายการสําหรับเด็ก เยาวชน สามารถพัฒนาให้มีความน่าสนใจมากขึ,น
3) การลดปั ญหาการคอรัปชัน พบว่าทางสถานีมีการเสนอประเด็นได้อย่างโดดเด่น ทั,งการทําเป็ น
คลิปวิดีโอสั,นๆ ทีให้ประชาชนพูดถึงปั ญหาการคอรัปชัน การมีรายการหรื อหนังสั,นทีนาํ เสนอประเด็นดังกล่าว
โดยเฉพาะ และการนําเสนอข่าวทีเป็ นการทุจริ ตเชิงนโยบาย
อย่างไรก็ตามการเปลียนแปลงดังกล่าวในหลายด้านยังมีประสิ ทธิ ภาพตํา ขาดความต่อเนือง และยังไม่
ครอบคลุมในทุกส่ วน ในขณะทีขอ้ เสนอบางประการยังไม่ปรากฏว่ามีการดําเนินการทีชดั เจน ประกอบด้วย
1) การรับสัญญาณของไทยพีบีเอสยังคงมีปัญหาในหลายพื,นทีท, งั ในลักษณะของการไม่มีสัญญาณ
และการรับสัญญาณภาพและเสี ยงทีไม่คมชัด
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2) ไทยพีบีเอสยังไม่สามารถถ่ายทอดให้คนรับรู ้ เข้าใจถึงความเป็ นสื อสาธารณะได้ในวงกว้าง ผูช้ ม
ส่ วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกียวกับทีมาขององค์กร งบประมาณทีใช้ในการดําเนินงาน และทีสาํ คัญคือยังขาด
ความรู ้สึกร่ วมในการเป็ นเจ้าของ ในขณะทีผชู ้ มผูฟ้ ังบางส่ วนมีทศั นคติวา่ ว่าไทยพีบีเอสเป็ นสื อเอ็นจีโอ
3) ความรวดเร็ วในการติดต่อกับไทยพีบีเอสยังดําเนินการได้นอ้ ย
4) การพัฒนาศูนย์ภูมิภาคทียงั ไม่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน
5) การพัฒนาแกนประสาน และเพือนสื อสาธารณะทีผา่ นตัวสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการมีการ
ดําเนินการแต่ขาดความต่อเนื อง ไทยพีบีเอสยังไม่มีความชัดเจนในการพัฒนาแกนประสานและเครื อข่ายเพือน
สื อสาธารณะ
6) ไทยพีบีเอสยังขาดกระบวนการกิจกรรมรวมเพือสร้างการมีส่วนร่ วมทีเป็ นรู ปธรรม
นอกเหนือจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
7) การเพิมปริ มาณนักข่าวพลเมือง และพัฒนาคุณภาพนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอสยังขาดความ
ชัดเจนในการขยายเพิมปริ มาณนักข่าวพลเมือง ผูท้ ีสนใจไม่สามารถติดต่อร่ วมเป็ นนักข่าวพลเมืองได้
8) การดําเนินนโยบายทีเป็ นจุดเน้นของไทยพีบีเอสในปี 2556 แม้จะมีการดําเนินงานผ่านหน้าจอ
ในทุกนโยบาย แต่การขับเคลือนนโยบายดังกล่าวโดยรวมยังไม่ประสิ ทธิ ผลทีมากพอ เช่น
- การพัฒนารายการข่าว และรายการเกียวกับข่าวไทยพีบีเอสสามารถดําเนิ นการได้รวดเร็ ว
แม่นยํา แต่ยงั ขาดความแตกต่างจากช่องอืนๆ
-การพัฒนาความร่ วมมือกับภาคีข่าว ยังไม่ปรากฏว่ามีการดําเนินงาน ทีชดั เจนทั,งด้านการร่ วม
ใช้อุปกรณ์ การแบ่งปั นเนื,อหาสปอร์ ตวิทยุ คลิปวิดีโอ เพือนําไปสนับสนุนการทํางานของสื อท้องถิน เช่น
วิทยุชุมชน โรงเรี ยน และสมาชิกเครื อข่าย
-การขับเคลือนประเด็นนโยบายซึ งประกอบด้วยการต่อต้านการคอรัปชัน การจัดการทีดินและ
ทรัพยากร การรักษาผลประโยชน์ของชาติในการใช้สัมปทานต่างๆ การแก้ไขปั ญหาสังคม และการสร้าง
ความเข้าใจเกียวกับเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม ทุนนิยม และการเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนไทยพีบีเอสมี
การนําเสนอเนื,อหาเหล่านี, แต่ยงั ขาดความต่อเนือง ความลึกของเนื,อหาและประเด็น และเนื,อหายังเป็ นเรื อง
ไกลตัวผูช้ มผูฟ้ ังรายการโดยเฉพาะการคอรัปชัน ทียงั ขาดการนําเสนอกรณี ในท้องถิน
3.2.4.การดําเนินงานของไทยพีบีเอสในส่ วนทีไม่ผา่ นจอรายการ
1) การสร้างการมีส่วนร่ วมและการขยายเครื อข่าย ไทยพีบีเอสมีการขยายเครื อข่ายและสร้างการมีส่วนร่ วม
ผ่านกิจกรรมของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ แต่ยงั ขาดความต่อเนือง และความชัดเจนในทิศทางการขับเคลือน
ร่ วมกัน นอกจากนี,กระบวนการมีส่วนร่ วมยังไม่มีรูปธรรมชัดเจน
2) การสานพลังทางสังคมยังไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับช่องอืน จึงควรดําเนินการให้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะ
การใช้วธิ ี การให้พิธีกรซึ งคนส่ วนใหญ่รู้จกั ลงพื,นที
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3) ด้านการบริ การทางสังคม มีรายการให้บริ การข่าวสารสถานการณ์ต่างๆแต่รูปแบบการนําเสนอยังไม่
หลากหลายพอ รู ปธรรมอย่างอืนยังน้อย

3.3.ข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอส
1. สถานีตอ้ งมีการนําเสนอในประเด็นเหตุการณ์เฉพาะหน้ามากขึ,น ให้มีผดู ้ าํ เนิ นรายการทีมีความรู ้
ความสามารถในประเด็นทีรายการนั,นๆต้องการจะพูดคุย รวมทั,งมีช่องทางในการสื อสารระหว่างผูช้ มกับผูผ้ ลิต
และสถานีเพือให้เกิดการแลกเปลียนความเห็น แต่ท, งั นี, ผูผ้ ลิตและสถานีตอ้ งได้รับข้อมูลร่ วมกันด้วย และสถานี
นําเสนอประเด็นความเป็ นจริ งในสังคมโดยเฉพาะด้านทีเลวร้าย เพือทีประชาชนจะช่วยกันแก้ไขและสถานีควร
จะช่วยเหลือประชาชนด้วย ซึ งการช่วยเหลือจะต้องมีมาจากทุกบริ บทในสังคม
2.ด้านการพัฒนารายการ
2.1.ข้อเสนอทัว ไป
2.1.1 รายการของไทยพีบีเอสควรมุ่งเน้นการนําเสนอเชิงสร้างสรรค์ เสนอข้อมูล สาระด้านดี
เนื,อหาเชิงบวกเป็ นสําคัญ ไม่ใช้เรื องร้ายในการดึงความสนใจในการติดตามชมและฟังรายการ รายการของ
ไทยพีบีเอสควรนําเสนอในมิติทีแตกต่าง ทั,งนี, เพราะการนําเสนอข้อมูลด้านดีจะเป็ นการสร้างการรับรู ้
ความรู ้สึกทีดีบ่มเพาะความคิด ทัศนคติทีดีงาม ซึ งจะมีส่วนในการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรมตามเป้ าหมาย
ของ ส.ส.ท.
2.1.2 รายการดีๆของทางสถานีไม่ควรนําเสนอในเวลาเดียวกับรายการยอดนิยมในสถานีกระแส
หลักช่องอืน เพราะผูช้ มต้องการชมทั,งสองรายการ
2.1.3 ในส่ วนของการนําเสนอรายการ เห็นว่าควรมีแนวคิดในการนําเสนอ 3 ประเภทคือสิ งที ควรรู ้
น่ารู ้และ ต้องรู ้ ซึ งควรจะเน้นในสิ งทีประชาชนควรรู ้และต้องรู ้ให้มากขึ,น เพือประชาชนจะได้เข้าใจถึงความเป็ น
จริ งในสังคมให้มากขึ,น โดยเฉพาะสิ งทีตอ้ งรู ้ และการใช้สือออนไลน์จะเป็ นตัวขยายในการเผยแพร่ สิ งทีตอ้ งรู ้ได้
ดี
2.2.ข้อเสนอเฉพาะประเภทรายการ
2.2.1 รายการข่าวและรายการทีเกียวข้องกับข่าว
1) เพิมความรวดเร็ วในการเข้าถึงเหตุการณ์และแหล่งข่าว
2) เจาะลึกข่าว และติดตามอย่างต่อเนือง
3) พิจารณาให้ความสําคัญกับข่าวท้องถิน ข่าวในภูมิภาคเพิมขึ,น
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4) ควรปรับเปลียนรู ปแบบการนําเสนอรายการทีสถานีเป็ นฝ่ ายผลิตให้มีความหลากหลายยิง ขึ,น
ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย ไม่จาํ เจ
2.2.2. รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1) ควรเปิ ดกว้างให้เด็ก เยาวชนหลากหลายกลุ่ม และควรมีจาํ นวนเยาวชนเข้าร่ วมรายการ
เพิมขึ,น โดยเฉพาะผูด้ าํ เนินรายการควรให้โอกาสเด็กมีส่วนร่ วมเพิมขึ,น
2) ประเด็นทีนาํ เสนอควรมีความหลากหลายยิง ขึ,น เพิมรายการโดยเฉพาะรายการสําหรับเยาวชน
(เด็กโต)
3) เพิมรายการทีเอื,อประโยชน์ต่อการเรี ยนในระบบปกติ เช่น การติว การสอนเสริ ม และ
รายการทางวิชาการอืนๆ
4) นําเสนอรายการทีสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลสาธารณะ เยาวชนทีประสบความสําเร็ จ
5) พิจารณาเพิมรายการเพลงของเด็ก การประชันความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน
6) นําเสนอรายการการทําประโยชน์ของเยาวชนให้มากขึ,น สร้างสรรค์รายการให้เยาวชนได้
แสดงออก เปิ ดมุมมองทางความคิดของเยาวชนให้มากขึ,น มีรายการทีเข้าถึงเยาวชนมากขึ,น และมีการจัดตั,งสภา
เยาวชน เพือเป็ นปากเสี ยงของเยาวชนในสิ งทีตอ้ งการสื อและนําเสนอเพือสร้างสรรค์สังคมทีมีคุณภาพใน
มุมมองของเยาวชน
อนึง ผูเ้ ข้าร่ วมได้ให้ความเห็นว่าควรมีการนําเสนอรายการเกียวกับการทําความดี การทําประโยชน์ของ
กลุ่มเด็กและเยาวชนให้มากขึ,น เพราะสื อกระแสหลักมักจะนําเสนอภาพลักษณ์ในแง่ลบเกียวกับเด็กและเยาวชน
นอกจากนี,ควรจะมีเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ต่อยอดความคิด เปิ ดมุมมองทางสังคม แสดง
ความสามารถของเด็กและเยาวชนให้มากขึ,น ภายใต้การผลิตและการดําเนินรายการทีไม่ถูกกดดันด้วยกระแส
สังคมซึ งเป็ นสิ งทีทาํ ให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถแสดงความเป็ นตัวของตัวเองได้ โดยสถานอาจจะเปิ ดช่องทาง
ออนไลน์ให้เยาวชนได้มีโอกาสแบ่งปั น หรื อกลุ่มผูส้ ร้างสรรค์ Content ได้แบ่งปั นเนื,อหาการทํางานของเยาวชน
ในพื,นทีสือออนไลน์ก่อนได้ เพราะจะเป็ นช่องทางสําคัญทีเยาวชนจะสื อสารกัน แล้วจึงนําเนื, อหาดังกล่าวออก
เผยแพร่ โดยการทําเป็ นรายการในสถานี
7) จัดละครหรื อรายการทีนาํ เสนอมุมมองทีเป็ นชีวิตจริ ง หรื อเพลงทีดึงดูดเยาวชน หรื อรายการที
บรรยากาศของรายการดูสนุก ตลก สร้างสรรค์ นอกจากควรต้องมีภาษาต่างประเทศเช่น อังกฤษ ญีปุ่นหรื อจีน
เพิมเข้ามา โดยทางสถานีอาจเริ มต้นจากการทํา Application หรื อเนื, อหาทีอยูใ่ น Content ออนไลน์ เช่น facebook
ซึ งเป็ นพื,นทีส่วนใหญ่ทีเยาวชนใช้ในชีวติ ประจําวันก่อน แล้วจึงค่อยปรับเข้ากับเนื, อหาในตัวสถานี
8) จัดกิจกรรมเพือการเข้าถึงพื,นทีของเยาวชนมากขึ,น โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละมหาวิทยาลัย ให้
ตัวแทนจากแต่ละคณะวิชามาเข้าค่ายอบรมถึงความสําคัญของสื อสาธารณะกับประเด็นทางสังคม และควรมีการ
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จัดตั,งสภาเยาวชน เพือเป็ นปากเสี ยงของเยาวชนในประเทศเพือนําเสนอในสิ งทีเยาวชนต้องการ ทั,งความต้องการ
ในการให้ผใู ้ หญ่ในสังคมเปลียนแปลงอะไร ซึ งจะเป็ นรากฐานสําคัญในการสนับสนุน และรักษาไทยพีบีเอสไว้
ในระยะยาว
2.2.3.รายการพัฒนาสังคม
1) รายการสร้างเสริ มคุณธรรมทีมีประเด็นทางศาสนา ต้องมีการสอดแทรกเนื,อหาของศาสนาอืน
และมีการนําเสนอคุณธรรมของศาสนาอืนด้วย นอกจากศาสนาพุทธ เพราะประชาชนศาสนาอืนก็เป็ นคนใน
สังคมไทยเหมือนกัน
2) การนําเสนอประเด็นของผูด้ อ้ ยโอกาส ต้องเสนอความเป็ นจริ งของผูด้ อ้ ยโอกาสว่ามีชีวติ อยูใ่ น
สังคมอย่างไร ไม่เสนอเพียงฉาบฉวยหรื อสิ งดีๆ แต่ตอ้ งนําเสนอความเลวร้ายของสังคมด้วย
3.พัฒนาเว็บไซต์ของสถานี ในด้านต่างๆ ดังนี,
3.1.การเปิ ดหน้า website สถานีควรปรับปรุ งให้การเปิ ดเว็ปไซต์สามารถเปิ ดได้ในทุก Platform เช่น
มือถือ Tablet คอมพิวเตอร์ และอืนๆ (ถ้ามี)
3.2.ระบบผังรายการ จัดหมวดหมู่ของรายการทีจดั เจนในผังรายการของสถานี
3.3.หน้ารับชมวิดีโอรายการ ในส่ วนของรายการทัว ไป ให้มีคาํ บรรยายเนื,อหาในตอนต่างๆให้
มากกว่าขึ,น โดยเป็ นการให้ผผู ้ ลิตรายการได้ร่วมใส่ เนื, อหาทีตอ้ งการบรรยาย ซึ งจะเป็ นการบรรยายทีลึกเกินไป
กว่าสิ งทีได้นาํ เสนอไปแล้วในรายการ อาจเป็ นส่ วนทีผผู ้ ลิตไม่สามารถใส่ เข้าไปในรายการได้ หรื อเป็ นการสรุ ป
เนื,อหาของตอนนั,นๆอย่างชัดเจน ในส่ วนของรายการข่าว นอกจากมีวดิ ีโอแล้ว ควรมีเนื,อความข่าวด้วย ไม่ใช่แค่
พาดหัวขวางหรื อข่าวสั,นเท่านั,น นอกจากนี, อาจมีการใส่ ขอ้ มูล Link หรื อ เอกสารประกอบเพิมเติมเพือให้ผรู ้ ับชม
สามารถเข้าถึงเนื,อหาในส่ วนนั,นได้
3.4.การดูเอกสารแนบหรื อเรี ยกไฟล์วดิ ีโอ จัดการให้ผอู ้ ่านกดปุ่ มเข้าไปเรี ยกเนื,อหาข่าวให้ชดั เจน
และขยายขนาดหรื อแสดงให้ชดั เจน หรื อมีวดิ ีโอประกอบข่าว รายการเก่าของสถานี เนื องจากหลายรายการ
ปั จจุบนั ไม่ได้ออกอากาศแล้ว แต่ผรู ้ ับชมอาจสนใจดูรายการดังกล่าว แต่ระบบเว็บไซต์ของสถานีไม่มีช่องทางให้
ดู สถานีจึงควรนํารายการเหล่ามาให้ผชู ้ มได้รับชมทางออนไลน์ดว้ ย
3.5 การDownload สถานีควรให้ผชู ้ ม Download รายการต่างๆของสถานีได้ หากไม่ติดขัดใน
ประเด็นเรื องลิขสิ ทธิ^ รวมทั,งชือไฟล์ต่างๆทีสถานีเปิ ดให้ Download หรื อรับชมทางออนไลน์ควรใช้ภาษาทีอ่าน
แล้วเข้าใจถึงสิ งทีตอ้ งการสื อได้
3.6 ทวิตเตอร์ ของสถานี ปรับระบบการลงข้อมูลและการสื อสารกับผูใ้ ช้บริ การ เนื องจากปั จจุบนั มี
การลงข้อมูลทีมากเกินไป มีการลงแค่หวั ข้อข่าวซึ งผูช้ มไม่สามารถติดตามประเด็นทีตนเองสนใจโดยเฉพาะได้
ทั,งนี,ผทู ้ ีดูแลทวิตเตอร์ ของสถานีควรจะมีการสื อสารกลับกับผูร้ ับสารด้วย
3.7.ผูด้ ูแล จัดบุคลากรผูด้ ูแลแว๊ปไซต์ของไทยพีบีเอสแยกต่างหากเพือทําหน้าทีในการติดตาม ดูแล
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(monitor) เนื,อหาใน Twitter facebook และในเว็บไซต์ โดยเป็ นทีมทีคอยพิจารณาการลงข้อมูล การตอบคําถาม
การอัพเดท (Update) ต่างๆ
4.พัฒนาสถานีวทิ ยุออนไลน์
4.1.จัดระเบียบให้การเรี ยบเรี ยงการแสดงความคิดเห็นให้เป็ นไปตามวัน เวลาและรายการ เพือทีจะรู ้
ถึงผลตอบรับในแต่ละรายการ
4.2. จัดคลิปวีดิโอในการสื อสารถึงการใช้สือออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง การ
สื อสารต่อเด็กและเยาวชน โดยการนําเสนอจะต้องเป็ นไปในรู ปแบบทีเข้าใจง่ายเพราะจะเป็ นแนวทางในการ
ควบคุมการใช้สือออนไลน์ดว้ ย
4.3. โยงประเด็นทีคนในโลกออนไลน์สนใจให้เข้ากับรายการของสถานี โดยต้องจัดหานักการ
ตลาดทีเชียวชาญในการสื อสารประเด็นนี, ซึ งถือเป็ นจุดอ่อนจุดหนึงของสถานี
4.4. ไทยพีบีเอสต้องนําเสนอ Content ของรายการไปยังผูร้ ับสื อออนไลน์โดยตรง ไม่ใช่การใช้ผงั
รายการ และเปิ ดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที ภายใต้กรอบของการไม่ละเมิดกันเอง และมีคลิป
สื อสารการใช้สือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ดว้ ย
5.การขับเคลื#อนงานเชิงประเด็นของพื &นที#
5.1. ดําเนินรายการเชิงประเด็นทีมีอยูแ่ ล้วอย่างต่อเนือง และเพิมการเจาะลึก และนําเสนอเรื องที
ใกล้ตวั ผูช้ มผูฟ้ ัง เช่น การทุจริ ตในท้องถิน การจัดการทรัพยากรในท้องถิน ปั ญหาสังคมในชุมชน ปั ญหา
ครอบครัว ฯลฯ ทั,งนี,การนําเสนอมุ่งการรู ้เท่าทัน และการสร้างภูมิคุม้ กันในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ท้องถิน เป็ นสําคัญ
5.2. เพิมประเด็น หรื อเพิมความเข้มข้นในการนําเสนอในประเด็นต่อไปนี,
1) การจัดการทรัพยากรและทีดินทํากิน ทั,งในส่ วนของดิน นํ,า ป่ า ทะเลสาบ แร่ (ทองคํา
โปแตส ยิปซัม ) และการจัดการทีดินของรัฐ ทั,งในด้านความเป็ นธรรมในการจัดการถือครองทีดิน เขตทับซ้อน
บนทีดิน การแก้ปัญหาทีดินทํากิน และประเด็นอืนๆทีเกียวข้อง
2) การจัดการพลังงาน และการขุดเจาะนํ,ามัน โดยเฉพาะการขุดเจาะในพื,นทีเสี ยงต่อการท่องเทียว
และแหล่งอาหาร
3) ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื,นฐาน 2.2 ล้านบาท
โครงการจัดการนํ,า 3.5 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างท่าเรื อนํ,าลึกปากบารา เป็ นต้น
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4) ผลกระทบจากแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาระบบการขนส่ งเชือมโยง
ในภูมิภาค แผนพัฒนาพลังงาน ฯลฯ
5) การจัดการสิ งแวดล้อมและภัยพิบตั ิ โดยเฉพาะปั ญหาหมอกควัน นํ,าเสี ย ขยะ และมลพิษที
ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนทั,งในระดับชาติ และระดับชุมชน
6) ปั ญหาสังคมและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ ทั,งในด้านความรุ นแรง
อบายมุข ยาเสพติด และการคุกคามจากวัฒนธรรมต่างชาติ
7) การเมืองภาคพลเมือง ทั,งในด้านการรู ้และการเข้าถึงสิ ทธิ ข, นั พื,นฐานของตนเอง การตระหนักถึง
หน้าทีของพลเมือง การใช้สิทธิ ทางการเมืองอย่างถูกต้อง รวมทั,งการมีส่วนร่ วมในการจัดการเพือการมีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีบนหลักของการจัดการตนเอง
8) ปั ญหาแรงงานข้ามชาติและผูอ้ พยพ (โรฮิงญา)
9) การจัดการพื,นทีจงั หวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี,ยงั มีขอ้ เสนอทีเป็ นความต้องการเฉพาะกลุ่มประเด็นทีหลากหลาย บางข้อเสนอมีความชัดเจน
มาก สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที ในขณะทีบางข้อเสนอยังจําเป็ นต้องมีการถกแถลงเพิมเติมให้มีความ
ชัดเจน และศึกษาความเป็ นไปได้ในการดําเนินการ

สรุปข้ อเสนอจากการรับฟัง
สถานีสือสาธารณะ ไทยพีบีเอส เป็ นสถานี ทีโดดเด่นในการนําเสนอเรื องราวรอบด้าน ครอบคลุมหลาย
ประเด็ น ปั ญ หาของสั ง คม เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น แต่ ส ถานี ย งั มี
ข้อบกพร่ องในด้า นผัง รายการ สถานี ค วรมี การวิเคราะห์ ผ งั รายการว่ารายการที มี อยู่ครอบคลุ ม สิ ทธิ ทุก ด้า น
หรื อไม่ ครอบคลุมประเด็นปั ญหาสังคมในเชิงลึก หรื อปั ญหาด้านมืดของสังคมหรื อไม่ นอกจากนี, สถานี อาจต้อง
วิเคราะห์ต่อว่ารายการและเวลาทีออกอากาศเหมาะสมกับผูร้ ับสารแต่ละประเภทแต่ละช่ วงอายุหรื อไม่ อีกทั,ง
หากจะนําเสนอรายการทีเกียวกับสิ ทธิ ควรจะมีรูปแบบทีน่าสนใจไม่ โดยเฉพาะอย่างยิงหากสถานี จะเข้าถึงกลุ่ม
เยาวชน และกลุ่ ม ผูใ้ ช้สื อออนไลน์ ซ ึ ง ถื อเนื, อหาเป็ นหลัก ในการรั บ ชมและรั บ ฟั ง ซึ ง การปรั บ แนวทางการ
นําเสนอดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการเพิมฐานผูช้ มในกลุ่มผูช้ มทางโทรทัศน์แล้ว ยังเข้าถึงผูร้ ับชมผ่านทางระบบ
อินเตอร์ เน็ตอีกด้วย
ในส่ วนของการโฆษณา สถานี ควรพิจารณานิ ยามของการโฆษณาว่าสถานี จะยึดถือรู ปแบบเดิมในการ
ห้ามการโฆษณาหรื อพิจารณาแนวทางใหม่ เพราะการตีความแบบเดิ ม ซึ งเป็ นการยึดถื ออุดมการณ์ ความเป็ น
อิสระของสถานี แต่ก็อาจจะเสี ยงที จะทําให้รายการทีผลิ ตมาไม่ครอบคลุ มและทําให้ตอ้ งสู ญเสี ยผูช้ มไปเป็ น
จํานวนหนึง
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นอกจากนี,สถานีควรสร้างความเป็ นเจ้าของร่ วมของประชาชนให้มากขึ,น โดยการจัดตั,งสภาเยาวชนเพือ
เป็ นกระบอกเสี ยงของเยาวชน การเข้าไปช่ วยเหลื อประชาชนให้มากขึ,น การรับฟั งเสี ยงชองเยาวชนผ่านกลุ่ ม
ผูช้ มระดับจังหวัด และการให้ผบู ้ ริ หารได้รับฟังเสี ยงของประชาชนโดยตรง
ในด้า นสื อ ออนไลน์ สถานี ค วรจะมี สื อ สร้ า งสรรค์ ห รื อ คลิ ป ในการนํา เสนอประเด็ น ต่ า งๆอย่ า ง
สร้างสรรค์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื องอาเซี ยน เรื องสิ ทธิ มนุ ษยชน เรื องการใช้สือออนไลน์ ซึ งจะเป็ นการสร้างมาตรฐาน
ของการใช้สือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย
สถานี ควรจะปรับปรุ งแนวทางในการนําเสนอสื อออนไลน์ โดยการปรั บปรุ งหน้าเวปไซต์ ระบบสื อ
สังคมออนไลน์ เพือให้การเข้าถึงระบบทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นไปโดยง่าย ทําให้ผผู ้ ลิ ตและสถานี ได้รับข้อคิดเห็ น
จากผูช้ มไปพร้อมกัน ซึ งจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาควบคู่ไปทั,งการส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนในสังคมและการ
เข้าถึงผูใ้ ช้สือออนไลน์ เพือให้สือออนไลน์เป็ นพลังในการขับเคลือนสิ ทธิ มนุษยชนในสังคมต่อ

เอกสารอ้างอิง
1. รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผูช้ มผูฟ้ ั งรายการไทยพีบีเอส ปี 2556 จํานวน
9 ภูมิภาค คือ
1. ภาคเหนือตอนบน

6. ภาคใต้ตอนบน

2. ภาคเหนือตอนล่าง

7. ภาคใต้ตอนกลาง

3. ภาคอีสานตอนบน

8. ภาคใต้ตอนล่าง

4. ภาคกลางตะวันออก
5. ภาคกลางตะวันตก

9. กรุ งเทพและปริ มณฑล

2. รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผูช้ มผูฟ้ ั งรายการไทยพีบีเอส ปี 2556 จากกลุ่ม
ประเด็น 23 ประเด็น คือ
1.ประเด็น ครอบครัว

9. กลุ่มคนจนเมือง

2.กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

10. ประเด็นส่ งเสริ มบทบาทและสิ ทธิ สตรี

3. กลุ่มเยาวชนอายุไม่ตาํ กว่า 15 ปี

11. ประเด็นสิ ทธิ มนุษยชน

4. ประเด็นการศึกษา

12. กลุ่มเกษตรกร

5. กลุ่มผูส้ ูงอายุ

13. ประเด็นฐานทรัพยากร

6. กลุ่มแรงงานในระบบ

14. ประเด็นสิ งแวดล้อม

7. กลุ่มแรงงานนอกระบบ

15. เครื อข่ายสื อสังคมออนไลน์

8. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

16. กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ

17. กลุ่มชาติพนั ธุ์

21. กลุ่มผูบ้ ริ โภค
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18. กลุ่มสื อพื,นบ้าน

22. ประเด็นสุ ขภาพ

19. กลุ่มสื อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง

23. กลุ่มผูพ้ ิการ

20. กลุ่มธุรกิจ
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