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จัดทําโดย
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส

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 10 เวทีในภูมิภาค 22 เวทีเชิงประเด็น
และ 5 เวทียทุ ธศาสตร์ ด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพรวมทั,งได้ผา่ นการพิจารณา เสนอแนะเพิมเติมจากสมาชิกสภาผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการอีกจํานวนหนึง จึงหวังเป็ นอย่างยิง ว่ารายงานฉบับนี,จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนารายการของไทย
และการดําเนินนโยบายของไทยพีบีเอสให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ทีกาํ หนดไว้ ช่วยเสริ มสร้างสังคมคุณภาพ และ
คุณธรรม เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนต่อไป

สารบัญ
เรื.อง

หน้ า
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ตอนที. 1 : ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ ของการรับฟังความคิดเห็น
ก. ความเป็ นมา
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดตั,งขึ,นตามพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เป็ นสถาบันสื อสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศไทยทีเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสร้างสรรค์รายการ และร่ วมกําหนดนโยบายที
มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนและต่อสังคมอย่างแท้จริ ง
และเพือให้การมีส่วนร่ วมเกิดขึ,นได้อย่าง
กว้างขวางทั,งในด้านพื,นที และกลุ่มประชาชน มาตรา 45 ในพระราชบัญญัติจดั ตั,ง ส.ส.ท. จึงกําหนดให้มีสภา
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการทําหน้าทีเป็ นกลไกในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูช้ มและผูฟ้ ัง แล้วจัดทํา
เป็ นข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบายเพือนําไปเป็ นแนวทางการพัฒนาการให้
บริ 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 ยนจากการดําเนินงานของ
สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
ข. วัตถุประสงค์ ในการรับฟัง
1. เพือพัฒนาศักยภาพผูเ้ ข้าประชุมให้เป็ นผูช้ มผูฟ้ ัง และแกนประสานเพือนสื อสาธารณะทีมีคุณภาพ
2. เพือรับฟังความคิดเห็น จัดทําข้อเสนอเพือการพัฒนาคุณภาพรายการ และการดําเนิ นงานของไทยพี
บีเอส
3. เพือสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของเครื อข่ายแกนประสานและเพือนสื อสาธารณะ
4. เพือขยายเพือนสื อสาธารณะ
1

ค. ระเบียบวิธีและกระบวนการรับฟัง
1. พืน7 ทีแ. ละประเด็นการรับฟั ง
ตามระเบียบขององค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนด
จํานวนสมาชิกสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการได้ไม่เกิน 50 ท่าน โดยมาจาก 9 ภูมิภาคทัว ประเทศ และจากตัวแทนของ
กลุ่มประเด็นจํานวนไม่ตาํ กว่า 24 ประเด็น สําหรับการรับฟังความคิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการในปี 2555 สภา
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการมีนโยบายให้จดั เวทีการรับฟังในทุกภูมิภาค และทุกกลุ่มประเด็น และเพือให้การดําเนินงานใน
บางประเด็นมีความพร้อมมากขึ,น จึงได้จดั ให้มีเวทียทุ ธศาสตร์ อีก 5 พื,นที เพือขยายความร่ วมมือของฝ่ ายต่างๆ ที
เกียวข้อง ในการขับเคลือนประเด็นร่ วมกันผ่านรายการของไทยพีบีเอส ซึ งเมือครบระยะเวลาทีกาํ หนดตามแผน
ในการรับฟัง มีรายงานผลการรับฟังจากพื,นที ประเด็น และเวทียทุ ธศาสตร์ ดงั นี,
เวทีภูมภิ าค

เวทีกลุ่มประเด็น

เวทียุทธศาสตร์

1. ภาคเหนือตอนบน

1. ครอบครัว

1. ภาคเหนือ

2. ภาคเหนือตอนล่าง

2. เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

2. ภาคอีสาน

3. ภาคอีสานตอนบน

3. เยาวชนอายุไม่ตาํ กว่า 15 ปี

3. ภาคกลาง

4. ภาคอีสานตอนล่าง

4. การศึกษา

4. ภาคใต้

5. ภาคกลางตะวันออก

5. ผูส้ ูงอายุ

5. กรุ งเทพและปริ มณฑล

6. ภาคกลางตะวันตก

6. แรงงานในระบบ

7. ภาคใต้ตอนบน

7. แรงงานนอกระบบ

8. ภาคใต้ตอนกลาง

8. แรงงานข้ามชาติ

9. ภาคใต้ตอนล่าง

9. คนจนเมือง

10. กรุ งเทพและปริ มณฑล

10. สตรี
11. สิ ทธิมนุษยชน
12. เกษตร
13. ฐานทรัพยากร
14. สิ งแวดล้อม
15. เครื อข่ายสื อสังคมออนไลน์
16. ความหลากหลายทางเพศ
17. กลุ่มชาติพนั ธุ์
18.สื อพื,นบ้าน
19. ศิลปะ
20. สื อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง
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เวทีกลุ่มประเด็น
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21. ผูบ้ ริ โภค
22. สุขภาพ
10 พื,นที

22 กลุ่มประเด็น

5 ภูมิภาค

ตารางที 1 พื,นทีจดั เวทีรับฟังความคิดเห็น
2. กระบวนการ และขั7นตอนในการจัดเวทีการรับฟัง
เพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การจัดเวทีรับฟังจึงประกอบด้วย 3 ขั,นตอนหลัก คือ
ตอนที 1 การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ ข้าประชุม
ตอนที 2 การรับฟังความคิดเห็นโดยกระบวนการสนทนากลุ่มย่อย
ตอนที 3 การจัดทําข้อเสนอและการรับรองข้อเสนอ
3. เทคนิคและกระบวนการการรับฟัง
การรับฟังใช้เทคนิ คเชิงคุณภาพเป็ นหลัก โดยใช้การประชุ มกลุ่มย่อยเป็ นเครื องมือในการรับฟัง ซึ งมี
กระบวนการ ดังนี,
1. การประมวลสถานการณ์ดา้ นต่าง ๆ ในภูมิภาค หรื อปรากฏการณ์ทีสัมพันธ์กบั กลุ่มประเด็น
2. ประเมินระดับความรุ นแรงของปั ญหาจากข้อ 1 โดยพิจารณาจากความถี และระดับผลกระทบของ
ปั ญหา
3. วิเคราะห์เชือมโยงความเป็ นไปได้ และโอกาสในการแก้ปัญหา หรื อพัฒนาประเด็นในข้อ 2 โดย
ใช้บทบาทของไทยพีบีเอส
4. เลือกเฉพาะประเด็นทีสัมพันธ์กบั บทบาทของไทยพีบีเอส (ไม่เน้นปั ญหาทีตอ้ งแก้โดยรัฐบาล ส่ วน
ราชการ หรื อหน่วยงานอืนใด เพราะเกินหน้าทีของไทยพีบีเอส) แล้ววิเคราะห์การดําเนินงานของไทยพีบีเอส
ในปั จจุบนั ในการหนุ นเสริ มการแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมเสนอแนวทางในการทํางานร่ วมกัน
5. วิเคราะห์บทบาทของไทยพีบีเอสในปั จจุบนั ในด้านต่าง ๆ เช่น
5.1 บทบาทในการชี,นาํ การพัฒนาสังคม
5.2 บทบาทในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์สาธารณะ
5.3 บทบาทในการทํางานร่ วมกับภาคี องค์กรพัฒนาต่าง ๆ
5.4 บทบาทในการทํางานร่ วมกับชุมชน ภูมิภาค และกลุ่มประเด็น
5.5 บทบาทต่ออาเซี ยนและสังคมโลก
ฯลฯ
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6. แบ่งกลุ่มย่อยใหม่โดยจําแนกตามกลุ่มผูต้ ิดตามชมรายการ เพือให้ความเห็นต่อรายการของไทยพีบี
เอสในด้านต่าง ๆ เช่น
6.1 ความเห็นต่อรายการของไทยพีบีเอสโดยรวม ประกอบด้วย
1) ความหลากหลาย
2) ความแปลกใหม่
3) ความทันสมัย
4) ความน่าสนใจ
5) ความน่าเชื อถือ
ฯลฯ
6.2 คุณค่าและประโยชน์ของรายการในด้านต่างๆ เช่น
1) การให้ความรู ้ในสาขาต่าง ๆ ทีจาํ เป็ นต่อการดําเนิ นชีวิต
2) การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการดําเนินชีวิต
3) การพัฒนาสติปัญญา ระบบคิด และการเรี ยนรู ้
4) การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
5) การสร้างความเข้าใจ ยอมรับในความหลากหลาย และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
6) การพัฒนาความสัมพันธ์ทีดีในครอบครัว ชุมชน
7) การให้รู้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ
8) การพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในเรื องประชาธิ ปไตย
9) การพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในเรื องสิ ทธิ ของชุมชน
10) การสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบทีตอ้ งมีต่อบ้านเมือง ชุมชน และ
สิ งแวดล้อม
11) การนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หรื อดําเนินชีวติ ประจําวัน
6.3 คุณธรรม จริ ยธรรม และการนําเสนอของรายการ เช่น
1) ความถูกต้อง เทียงธรรมในการนําเสนอข้อเท็จจริ ง
2) การไม่บิดเบือน แทรกแซงความคิดเห็นในการนําเสนอข้อเท็จจริ งของผูด้ าํ เนิน
รายการ
3) ความรับผิดชอบต่อวิชาชี พ และความเป็ นอิสระจากรัฐ พรรคการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์
4) การไม่เสนอความรุ นแรง โหดร้าย
5) การไม่เสนอสิ งมัวเมา ยัว ยุทางเพศ
6) การใช้ภาษา ถ้อยคําด้วยความระมัดระวัง ใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
7) การนําเสนอข้อมูลของผูเ้ กียวข้องอย่างสมดุลและเป็ นธรรม
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8) การนําเสนอเรื องราวของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม
9) การเคารพ และคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล และกลุ่มบุคคลในการนําเสนอผ่าน
รายการ
10) การเปิ ดโอกาสแก่ผผู ้ ลิตภายนอก ผูผ้ ลิตอิสระ ได้มีส่วนร่ วมในการนําเสนอ
รายการ
11) การเปิ ดโอกาส และช่องทางทีสะดวกในการร่ วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน
12) การดําเนินตามข้อเสนอของผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
6.4 ความสามารถในการพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรม เช่น
1) การส่ งเสริ มการรับรู ้ และการมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการสร้าง
สังคม ประชาธิ ปไตยทีเป็ นธรรม
2) ความกล้าหาญในการรายงานข่าวสาร และเสนอประเด็นเพือประโยชน์สาธารณะ
3) การเป็ นเครื องมือแห่งการเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างสติปัญญาและสุ ขภาวะแก่ประชาชนทุก
หมู่เหล่าให้เป็ นพลเมืองคุณภาพ
4) การสร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการ และการยกระดับความอ่อนโยนทางจิตใจของ
บุคคลและสังคม
5) การส่ งเสริ มเอกลักษณ์ สะท้อนความหลากหลาย และการสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคม
6) การเปิ ดพื,นทีให้แก่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส และกลุ่มเฉพาะต่างๆอย่างเหมาะสม
7) การสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนทั,งในระดับชุมชน และระดับชาติ
8) การสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล และชุมชน
7. วิเคราะห์คุณภาพรายการประเภททีกลุ่มได้รับการมอบหมายในด้านต่างๆ เช่น
7.1 ความเหมาะสม
7.2 ความน่าสนใจ
7.3 ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผูช้ มผูฟ้ ัง
7.4 ช่วงเวลาผูด้ าํ เนินการ
7.5 คุณภาพของรายการโดยรวม
7.6 ความสามารถในการแข่งขันกับช่องอืนในการรายการประเภทเดียวกัน
ฯลฯ
8. สรุ ปความเห็น
8.1 ส่ งทีดี มีความโดดเด่นในรายการ
8.2 สิ งทีตอ้ งปรับปรุ ง และสิ งทีตอ้ งปรับปรุ ง
9. จัดทําข้อเสนอทั,งในด้านรายการ และการดําเนิ นงานขององค์การ
10. รับรองข้อเสนอ
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11. จัดทํารายงานสรุ ปผลการรับฟังส่ งสภาผูช้ มผูฟ้ ังไทยพีบีเอส
หมายเหตุ ไม่ใช้แบบสํารวจในการรับฟังความเห็นกับกลุ่มผูเ้ ข้าประชุมเวทีสนทนาเข้มข้น เวที
ภูมิภาค และเวทีกลุ่มประเด็น

ตอนที. 2 ผลการรับฟัง
สาระหลักของการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีมี 3 ส่ วนหลัก คือ
1. ความเห็นทีมีต่อรายการของไทยพีบีเอส
2. ความเห็นด้านสถานการณ์ในพื,นที และกลุ่มประเด็นทีตอ้ งการการสื อสารผ่านรายการของ
ไทยพีบีเอส
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
จากการประมวล วิเคราะห์ พบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี,
ก. ความเห็นทีม. ีต่อรายการของไทยพีบีเอส
1. ผูป้ ระชุมส่ วนใหญ่สะท้อนว่ารายการของไทยพีบีเอสเป็ นรายการทีดี มีสาระ ปลอดภัยแก่ผชู ้ มผูฟ้ ัง
รายการ และผูเ้ ข้าร่ วมเวทีการรับฟังมีความคิดเห็นเชิงชืนชมไทยพีบีเอสในลักษณะทีสอดคล้องกัน ดังนี,
1.1 เปิ ดโอกาสให้กบั ชุมชนได้นาํ เสนอปั ญหาในชุมชน
1.2 เปิ ดโอกาสให้นกั ข่าวพลเมืองคนในพื,นทีทาํ ข่าวเอง
1.3 นําเสนอภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น รายการอาหาร หัตถกรรมพื,นบ้าน
1.4 เปิ ดเผยความยุติธรรมในสังคม เช่น สถานีประชาชน เปิ ดปม รายการแพะ
1.5 เป็ นรายการทีแทรกสาระและความรู ้ ความบันเทิง เพือเรี ยนรู ้ จุดประกายความคิด
1.6 ประชาชนมีสิทธิ ทีจะร่ วมคิดร่ วมทําร่ วมเสนอนโยบายต่างๆ เพือสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริ ง
1.7 เป็ นสื อสาธารณะทีอิสระ
1.8 เป็ นสถานีโทรทัศน์ทีปลอดภัย (ไม่มีคาํ เตือน)
1.9 เป็ นช่องทีไม่เน้นความบันเทิง ความรุ นแรง การยัว ยุต่างๆ
1.10 นําเสนอข้อมูลลึกและชัดเจน
2. ไทยพีบีเอสสามารถเปลียนทัศนคติในการชมรายการโทรทัศน์
“ ปกติผมไม่ ดูทีวี เสี ยเวลา ไร้ สาระ แต่ เมือสองปี ที ผ่านมา ผมกลับมาดูไทยพีบีเอส เพราะดูแล้ วได้
ประโยชน์ ”
“ เราให้ ลูกๆ ดูไทยพีบีเอส ลูกดูแล้ วก็ชอบ รายการของไทยพีบีเอสมีสาระ เราให้ ลูกๆดูด้วยความ
สบายใจ เราวางใจไทยพีบีเอส”
"ที วีปลอดภัย คื อไทยพีบีเอส"
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ข้อความด้านบนเป็ นเสี ยงสะท้อนจากพ่อแม่จากเวทีการรับฟังในพื,นทีภาคเหนื อ และเวทีภูมิภาคใน
ภาคใต้ ความรู ้สึกเช่นนี,คงมีอีกมากในภูมิภาค และเวทีประเด็นอืนๆ ซึ งสามารถสะท้อนคุณภาพรายการของ
ไทยพีบีเอสได้เป็ นอย่างดี แต่สิ งทีน่าภาคภูมิใจคือความสามารถในการเปลียนใจ เปลียนพฤติกรรมในการชม
โทรทัศน์ของประชาชนจํานวนหนึง ซึ งแม้จะไม่อาจระบุจาํ นวนได้ชดั เจน แต่ขอ้ มูลดังกล่าวแสดงถึงรู ปธรรม
ของความสําเร็ จในการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรมของไทยพีบีเอสได้อย่างชัดเจน
3. การเปลียนแปลงทีดีข, ึนในรอบปี ทีผา่ นมา
ในรอบปี ทีผา่ นมา ไทยพีบีเอสมีการเปลียนแปลงในทางทีดีข, ึนหลายด้าน เช่น
3.1. มีรายการทีหลากหลายมากขึ,น
3.2. รู ปแบบของรายการ เนื, อหาสาระทีนาํ เสนอมีความน่าสนใจ
3.3. การนําเสนอข่าวทีต่อเนื องและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
3.4. ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในรายการ
4. ความเห็นต่อรายการต่าง ๆ
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการประเภทต่าง ๆ ดังนี,
ประเภทรายการ
ความเห็น
1. รายการ
1. มีความน่าเชือถือ น่าสนใจ มีความเป็ นกลาง เช่นการ
สารประโยชน์
นําเสนอข่าว จะนําเสนอทั,งสองด้าน ไม่เลือกข้าง
2. มีความแปลกใหม่ทนั สมัย เช่น รายการ กิน อยู่ คือ ที
เป็ นรายการอาหาร แต่ให้ขอ้ มูล ความเป็ นมาของอาหาร
แหล่งทีมา การปลูก จนกระทัง มาสู่การปรุ ง หรื อการ
นําเสนอรายการเด็กมีรายการทีทาํ ให้เด็กๆได้กระตุน้
ความคิด อยากทดลอง สนใจการทดลอง เช่นการ
ทดลอง คิดวิทย์ กล่องนักคิด ท้าให้อ่าน
3. รายการมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ หลากหลาย และ
มีรายการสําหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ซึงช่องอืนๆ
ไม่มี
4. มีรายการทีสร้างแรงบันดาลใจให้กบั คนหลากหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มเด็กมีรายการทีทาํ ให้เด็กเกิดแรงบันดาล
ใจอยากทดลอง อยากดู อยากรู ้ และเกิดแรงบันดาลใจ
ในการฝึ กภาษาอังกฤษ เรี ยนภาษาอังกฤษ
5. รายการของไทยพีบีเอส มีความกล้า ท้าทายในการ
เอาความจริ งมานําเสนอ

ข้ อเสนอ
1.ทํารายการทีวเิ คราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยของการ
เปิ ดประชาคมอาเซียน เพือให้ประชาชนที
ชมรายการได้เท่าทันสถานการณ์ทีจะเกิดขึ,น
ในอนาคตได้
2.นําเสนอข้อเท็จจริ งของการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ซึงสื อทัว ไปนําเสนอแต่
ข้อดีของการก่อสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ แต่
ไม่ได้นาํ เสนอข้อเสี ยของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
เพือให้ประชาชนได้รับความรู ้ ข้อเท็จจริ ง
3.ให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ งเรื องพลังงานของ
ประเทศไทย เพือนํามาสู่การยกระดับการ
วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศ และการมีส่วน
ร่ วมในการเลือกใช้พลังงาน
4.นําเสนอเรื องการทําการเกษตรให้มากขึ,น
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ประเภทรายการ

2. รายการสารคดี

ความเห็น
6. เป็ นช่องทางเรี ยนรู ้วธิ ีการประกอบอาชีพและเป็ นแรง
บันดาลใจให้คนลุกขึ,นมาต่อสูช้ ีวติ
7. ขาดการนําเสนอมิติ วิถีของชนบท ขาดความต่อเนือง
และข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเฉพาะของงกลุ่มเป้ าหมาย
8. สาระความน่าเชือถือ มีมาก แต่ระยะเวลายาวไป ทํา
ให้น่าเบือ
9. นําเสนอแต่เรื องใหญ่ แต่ขาดรสชาติเรื องเล็กน้อยใน
ชีวติ ประจําวัน ขาดสี สนั

ข้ อเสนอ
5.ควรมีรายการทีเบาสมอง เป็ นประโยชน์กบั
ประชาชน ผ่อนคลายบ้าง
6.เพิมศิลปิ นพื,นบ้านในรายการให้มากขึ,น
7.รายการคุยกับแพะ ควรนําเสนอใหม่
รวมถึงรายการ บ้านทุ่งลุงเกษตร ควรนํามา
เสนอใหม่ดว้ ย เนืองจากเป็ นรายการทีผรู ้ ับชม
ให้ความสนใจ
8.เสนอเนื,อหาเจาะลึก ต่อเนือง ให้เห็น
ผลกระทบของบุคคลทั,งทีเป็ นผูถ้ กู กระทํา
และผูก้ ระทํา
9.ประเด็นเรื องอาเซียน ควรนําเสนอข้อมูล
ด้านภาษาทีคนชั,นล่าง คนทัว ไปเข้าใจได้ง่าย
และมีขอ้ มูลครบถ้วน
10.ให้นาํ เสนอเรื องราวจากมุมเล็กๆทั,งใน
เมืองและชนบทให้มากขึ,น เพือให้เกิดความ
ใกล้ชิดกับผูช้ มรายการ
1.เห็นคุณค่า ,เข้าถึงวิถีชีวติ , อยากมีส่วนร่ วม
1.เสนอสารคดีทีเปิ ดเผยเกียวกับการ
2. ช่วงเวลายังไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่น เด็ก , คอร์รัปชัน ยาเสพติด อบายมุข ในระดับ
คนทัว ไป ควรจัดให้เหมาะสม และสมดุล
ท้องถิน
3. นําเสนอข้อมูลเนื,อหาชัดเจน, ให้ขอ้ คิดช่วยติดตาม
2. ควรมีการเพิมรู ปแบบการนําเสนอให้
4. ดูได้ในระบบ ๓ มิติ, นําเสนอเชิงสร้างสรรค์,ปลูกเร้า เหมาะสมกับชุมชน ในเรื องการเปลียนแปลง
ชวนคิด จิตสํานึก ชวนติดตาม
ค่านิยม เรื องสารเคมี พลังงาน ทรัพยากร
5. มีการนําเสนอทีดีมาก ได้รับความรู ้ใหม่ๆมากยิง ขึ,น ชุมชน
ได้รับรู ้ถึงชีวติ สัตว์ ธรรมชาติ สิ งมีชีวติ ต่าง ๆ ทีหาชม 3.กระบวนการผลิตรายการไม่ได้สร้าง
ได้ยาก รวมถึงยังสามารถได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนในครัว กระบวนการแก้ไขปั ญหาให้ต่อเนือง ควรมี
ทําให้ความรู ้เกิดความหลากหลาย
กลไกนี, การเพิมความรู ้ให้กบั กลุ่มผูผ้ ลิต
4.ให้เพิมสารคดีทีสร้างการมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้
5.เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเสนอ /เข้าถึง การผลิต
รายการ การนําเสนอเนื,อหาจากพื,นที
สนับสนุนรายการในระดับท้องถิน มีกลไก
เชือมโยงมากขึ,น
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ความเห็น

ข้ อเสนอ
6.จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนในรู ปแบบ
ต่างๆ เพือนํามาสู่การแก้ไขปั ญหา เช่นการ
วิจยั โดยชุมชน โดยมีเทคโนโลยี เครื องมือที
ตอบคําถามของชุมชนได้
7.ต้องเพิมความกล้าในการนําเสนอข่าวสาร
โดยเฉพาะเรื องคอรัปชัน ความไม่ถูกต้อง
ทุกข์ของชาวบ้านตีแผ่ให้เห็น โดยเสนอให้มี
รายการเพิมอีก 1 รายการทีเจาะเฉพาะ
ประเด็นเรื องคอรัปชัน เสนอปั ญหาและหา
ตอบคําถามให้กบั ประชาชน
8.รายการสารคดีทีเกียวข้องกับชาติพนั ธุ์ยงั
ไม่กระจายไปสู่พ,ืนทีชุมชนทางอีสานล่าง
9.ประเด็นสถานการณ์ปัญหาชายแดน ควรมี
รู ปแบบรายการทีส่งเสริ มให้ชุมชนได้
กําหนด หรื อสร้างความสัมพันธ์ร่วมของคน
ในชายแดน
10.ส่งเสริ มการกําหนดแนวทางการดําเนิน
ชีวติ ของตนเอง
11. ควรเพิมเวลาในการนําเสนอให้เด็ก
เยาวชนได้ดูทุกวัน
12.ทํางานประสานกับสถาบันท้องถิน ชุมชน
สภาองค์กรชุมชนเพือศึกษา หรื อทําวิจยั
ข้อมูลเชิงลึก เพือนํามาสู่การทําสารคดีเชิง
ข่าว

3. รายการข่าว

1. ทันสถานการณ์ น่าสนใจ
2. เป็ นการเจาะลึกเกาะติดสถานการณ์ นําเสนอข้อมูล
ชัดเจนตรงไปตรงมา การสัมภาษณ์หาข้อมูลผูเ้ กียวข้อง
ครอบคลุมชัดเจน
3. เปิ ดพื,นทีให้ประประชาชนได้ให้ขอ้ เสนอแนะและ
นําเสนอผลกระทบทีเกิดจากากรพัฒนาของหน่วยงานที
เกียวข้อง

1. สร้างเครื อข่ายผูส้ ื อข่าวในระดับภูมิภาค
และท้องถิน
2. เน้นการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนเพือ
สร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
3. ร่ วมมือกับสื อท้องถิน เคเบิ,ล วิทยุ สื อ
ทางเลือกให้มากขึ,นในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
รายการของThai PBS
4. ให้มีนกั ข่าวพลเมือง จิตอาสาอย่างน้อย
ตําบลละ 1 คน
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4. รายการสาระบันเทิง

ความเห็น
4. รายการ “ข่าวเช้า “ เวลาน้อยไป
5. การนําเสนอข่าวของ Thai PBS ยังขาดแรงดึ งดู ด
ความโดดเด่ นของการนําเสนอข่าว เที ยบกับช่ องอืนๆ
ให้คนหันมามองติดตามมากกว่าฟังอย่างเดียว ทีจริ งของ
ดีตอ้ งขายได้ ถ้าขายดีได้แล้วเติบโตด้วย Thai PBS ควร
จะสร้างรายได้มาพัฒนารายการด้วย
6. บางครั,งการไปเอาข่าวภาษาอังกฤษมาแปลเป็ นไทย
ฟังดูหว้ นๆ ไม่น่าอ่าน
7. สมาชิ ก กลุ่ ม ประเด็ น สื อ ออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น
ตรงกันว่า ข่าว Thai PBS ยังไม่มีจุดเด่นทีน่าสนใจมาก
พอเมือเทียบกับข่าวช่องอืนทีนาํ เสนอได้มีสีสันมากกว่า
คื อ แต่ ล ะคนมี ร สนิ ย มต่ า งกัน เช่ น ดู Acting ของผู ้
ประกาศข่าวและเนื, อหา ความรวดเร็ ว วิธีการนําเสนอ
ซึ งการไปค้นรายละเอียดต่อไป ผูช้ มสามารถทําได้เอง
ส่วนตัวคิดว่า Acting ของนักข่าวจืดไป
8. มีสาระดีมากในการนําเสนอ ให้ขอ้ คิดในหลายๆด้าน

ข้ อเสนอ
5. รายการข่าว เปิ ดปม ควรติดตามอย่าง
ต่อเนืองจนถึงทีสุด
6. เพิมพื,นทีข่าวภาคเกษตรทีเป็ นระบบ ไม่ใช่
แค่นาํ เสนอเฉพาะการผลิต แต่ควรนําเสนอ
ทางออก ทางรอดของการทําเกษตรด้วย
7. ควรมีรายการข่าวในวันเสาร์-อาทิตย์
ช่วงเวลาทีเหมาะสม ช่วงเทียง
8. จัดให้มีการประกวดข่าวดีเด่น (นักข่าว
พลเมือง)
9. เพิมเวลา ข่าวเช้า เป็ น 2 ชัว โมง (06.00 –
08.00 น.)
10. ควรมีชวั โมงเล่าข่าว และชัว โมงอ่านข่าว
11. ควรมีรายงานข่าวด่วนในรู ปของอักษรวิง
หน้าจอระหว่างรายการ
12. มีศูนย์ข่าวท้องถิน เพือรับเรื องราวร้อง
ทุกข์จากพื,นที มีทีมอาสาสมัครในพื,นทีเพือ
มีการนําเสนอข่าวในลักษณะทีเป็ นข่าว 2 ด้านพร้อมกัน แจ้งข่าวสารหรื อกระจายข้อมูลข่าวสาร และ
พัฒนา ยกระดับกลุ่มอาสาสมัครเพือยกระดับ
ทั,งเหตุผล ทําให้ข่าวมีความน่าสนใจมากยิง ขึ,น
เป็ นผูช้ มทีมีคุณภาพ ให้ความรู ้ทางกฎหมาย
ทีจาํ เป็ น ฯลฯ สร้างความมัน ใจให้ประชาชน
กล้าพูดกล้านําเสนอปั ญหาในชุมชน
13. ควรมีการเพิมจํานวนนักข่าว และพัฒนา
ศักยภาพนักข่าวให้เป็ นมืออาชีพยิง ขึ,น

1. เทคนิคการตัดต่อไม่ดึงดูด
2. สื อได้ค่อนข้างยาก ตีความลําบาก ทําให้เข้าใจยาก
3. เนื,อหาภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าใจยาก
4. ไม่น่าติดตาม คนดูตอ้ งไม่ธรรมดา ชอบคิดและ
ติดตามดู
5. ภาพยนตร์ต่างประเทศ คําแปลเข้าใจยาก

1. หาการ์ตูนทีสร้างจินตนาการ สนุกมากขึ,น
สําหรับเด็ก สร้างแรงบันดาลใจ และสะท้อน
สถานการณ์สงั คม เชือมโยงกับการเรี ยนรู ้
สังคม
2. หาภาพยนตร์ใน ช่วงรายการ Thai theaters
ทีสร้างความเข้าใจเรื อง อิสลาม อิหร่ านเพิม
มากขึ,น
3. การเสนอภาพยนตร์เกาหลี ไม่ค่อยตรงกับ
วัฒนธรรม ของประเทศไทย ควรเน้น
ทางด้านวัฒนาธรรมประเทศไทยให้มากขึ,น
4. ผลิตรายการให้น่าสนใจ ไม่แข็ง ทํา
รายการซิทคอม
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5. รายการเด็กและ
เยาวชน

ความเห็น
1.มีความพยายามในการนําเสนอทีแปลกใหม่แต่เป็ น
สไตล์เดียวกันมากเกินไป
2. ในเรื องวัน เวลา เนื,อหาของรายการ เสริ ม
ภาษาอังกฤษไม่เหมาะสมตามวัย และช่วงเวลา (English
Breakfast, การ์ตูนหมีจอมซน) ชือรายการไม่เหมาะสม
กับเนื,อหาทีนาํ เสนอ (รายการเสวนาเด็กห่าม)
3. ยังไม่เด่นพอในด้านเนื,อหาและการนําเสนอในบาง
รายการไม่เด่นพอสําหรับเด็กได้
4. มีการนําเสนอทีดี ให้เด็กได้มีส่วนร่ วมในการแสดง

ข้ อเสนอ
1. รายการทุ่งแสงตะวัน มีการนําเสนอใน
เวลาทีนอ้ ยเกินไป
2. เพิมรายการสําหรับวัยรุ่ น
3.ปรับผังรายการ ช่วงเวลาให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย เช่นรายการสอนศิลป์ ทีมา
ในช่วง 16.00 น. เพราะเด็กๆยังกลับไม่ถึง
บ้าน)
4.ช่วงเย็นวันศุกร์-เสาร์ ควรมีรายการที
เกียวกับครอบครัวเพิมมากขึ,น

ความคิดเห็นต่อรายการต่าง ๆ

นอกจากนี,ยงั พบว่าข้อเสนอหลายรายการ ซึ งปรากฏซํ,ากับข้อเสนอในปี ทีผา่ นมา (2554) ได้แก่
1. ข้ อเสนอทีเ. กิดจากปัญหาเชิ งเทคนิคและวิศวกรรม
1.1 รับสัญญาณไม่ได้ ไม่ชดั เจน
2. ข้ อเสนอด้ านการจัดการ
2.1. ตั,งกลไกการประสาน ศูนย์ข่าวประจําจังหวัด คณะกรรมการประจําภูมิภาค คณะกรรมการ
ประจําจังหวัด
2.2 .จัดทํารายละเอียดการใช้จ่ายประจําปี เผยแพร่ แก่สาธารณะ
2.3. ชี,แจงปั ญหาผลงานของนักข่าวพลเมืองทีไม่ได้ออกอากาศ และพัฒนาศักยภาพนักข่าว
พลเมือง และเพิมจํานวนนักข่าวพลเมืองในพื,นที
2.4. เปิ ดให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการผลิตรายการ
2.5. แก้ปัญหา การโทรศัพท์สอบถามข้อมูลรายการไม่สะดวก รอสายนานมาก
3. ข้ อเสนอด้ านรายการ
3.1 เพิมรายการสําหรับเยาวชน (เด็กโต)
3.2 ปรับปรุ งเวลาในการนําเสนอรายการเด็กให้เหมาะสมยิง ขึ,น
3.3 จัดทํารายการให้คนไทยรู ้สึกสํานึกรักชาติเพิมขึ,น
3.4 ปรับปรุ งการนําเสนอให้มีสีสันเพิมขึ,น ไม่หนักเกินไปเนื,อหาหนัก เข้าใจได้ง่ายขึ,น
3.5 ปรับปรุ งการรายงานข่าวทั,งในส่ วนของผูร้ ายงาน ความรอบรู ้ของทีมข่าว ฉากข่าวทียงั ขาด
สี สัน ไม่สะดุดตา
3.6 เพิมความรวดเร็ วในการรายงานข่าวเหตุการณ์ เพราะบางครั,งล่าช้ามาก
4. ความเห็นอืน. ๆ
4.1. ชือสถานีเป็ นภาษาอังกฤษ ชือยาวทําให้เรี ยกยาก
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ข. ความเห็นด้ านสถานการณ์ ในพืน7 ที. และกลุ่มประเด็น
1. ประเด็นปั ญหาของพืน7 ทีแ. ละภูมิภาค
จากรายงานการรับฟังความคิดเห็นของเวทีภูมิภาคทั,ง 9 ภูมิภาค (10 พื,นที) พบว่ามีบางสถานการณ์
ปั ญหาทีผเู ้ ข้าประชุมสะท้อนตรงกัน เป็ นประเด็นปั ญหาร่ วมกันทั,งประเทศ และบางปั ญหามีการนําเสนอเฉพาะ
บางภูมิภาค ตามรายละเอียดในตรารางที 2
หัวข้ อ

การเมือง

เศรษฐกิจ

สั งคม

ทรัพยากร

ประเด็น
ปัญหา
ซื, อสิ ทธิq ขาย
เสี ยง/
สิ ทธิ พลเมือง
ผลกระทบ
จากนโยบาย
ของรัฐบาล
ค่าครองชี พ
ราคาผลผลิต
หนี, สิน
แรงงานต่าง
ด้าว
การคมนาคม
เด็ก เยาวชน
ครอบครัว
การศึกษา
ยาเสพติด
อบายมุข
ความ
แตกแยกและ
ความรุ นแรง
ในสังคม
คอรัปชัน
ทีดินทํากิน/ที
อยูอ่ าศัย
แหล่งนํ,าเพือ
การเกษตร

เหนือ
ตอนบน

เหนือ
ตอนล่ าง



อีสาน
ตอน
บน

อีสาน
ตอนล่ าง

กลาง
ตะวัน
ออก

กลาง
ตะวันตก
































































ใต้
กทม.และ
ตอนล่ าง ปริมณฑล






ใต้ ตอน
กลาง







ใต้
ตอนบน
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หัวข้ อ

ทรัพยากร
(ต่อ)

สิ. งแวดล้ อม

ศาสนา
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

ประเด็น
ปัญหา
การแย่งชิ ง
ทรัพยากร
เหมืองแร่
ภัยพิบตั ิ
ความมัน คง
ทางอาหาร/
สุ ขภาพ
พลังงาน
มลพิษจาก
โรงงาน
อุตสาหกรรม
/โรงไฟฟ้ า
ถ่านหิ น
สถานทีซ,ือ
ขายผลไม้ริม
ถนนไม่เป็ น
ระเบียบ
โรงไฟฟ้ า
นิ วเคลียร์
พุทธพานิ ช
ภาษาและการ
แต่งกาย
วิถีความ
เป็ นอยู่

เหนือ
ตอนบน



เหนือ
ตอนล่ าง



อีสาน
ตอน
บน

อีสาน
ตอนล่ าง










กลาง
ตะวัน
ออก

ใต้
ตอนบน

ใต้ ตอน
กลาง

ใต้
กทม.และ
ตอนล่ าง ปริมณฑล







กลาง
ตะวันตก































ตารางที 2 สถานการณ์ปัญหาในภาพรวมของทุกภูมิภาค
จากตารางที 2 อาจจําแนกสถานการณ์ปัญหาเป็ นกลุ่มๆ ตามระดับความถีได้ ดังนี,
กลุ่มที. 1 ความถี.มาก ประกอบด้วย
1. ปั ญหาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการศึกษา
2. ปั ญหาค่าครองชีพ ราคาผลผลิตตกตํา มีหนี,สิน
3. ปั ญหายาเสพติด
4. ปั ญหาทีดินทํากิน และทีอยูอ่ าศัย
5. ปั ญหาภัยพิบตั ิ
6. ปั ญหาคอรัปชัน
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กลุ่มที. 2 ความถี.ปานกลาง ประกอบด้วย
1. การคมนาคมไม่สะดวก
2. ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
3. ความแตกแยกและความรุ นแรงในสังคม
4. แรงงานต่างด้าว
5. การขาดความมัน คงทางอาหาร
6. ปั ญหาอบายมุข
นอกจากปั ญหาดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาทีมีการนําเสนอเฉพาะภูมิภาคตามรายละเอียดในตารางที 3
ปัญหา
1. การซื,อสิ ทธิq ขายเสี ยง สิ ทธิพลเมือง
2. การแย่งชิงทรัพยากร
3. ปั ญหาจากการทําเหมือง
4. แหล่งนํ,าเพือการเกษตร
5. ปั ญหาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
6. มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
7. มลพิษจากโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น
8. โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์
9. การขายผลไม้ริมถนนไม่เป็ นระเบียบ
10.ความไม่สงบในพื,นที

พืน7 ที.
ภาคอีสานตอนบน, ภาคใต้ตอนบน, ภาคเหนือตอนบน
ภาคอีสานตอนบน, ภาคใต้ตอนบน
ภาคอีสานตอนบน, ภาคอีสานตอนล่าง, ภาคใต้ตอนบน
ภาคอีสานตอนบน
ภาคอีสานตอนบน
ภาคกลางตะวันออก
ภาคกลางตะวันออก
ภาคกลางตะวันออก
ภาคกลางตะวันออก
ภาคใต้ตอนล่าง

ตารางที 3 ปั ญหาทีมีการสะท้อนเฉพาะภูมิภาค
2. ประเด็นทีต. ้ องการขับเคลือ. นจากเวทียุทธศาสตร์
จากรายงานเวทียทุ ธศาสตร์ 5 เวที ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง กรุ งเทพปริ มณฑล
และภาคใต้ พบว่าในแต่ละภูมิภาคมีประเด็นยุทธศาสตร์ ร่วมและประเด็นเฉพาะพื,นที ดังนี,
2.1. ประเด็นร่ วมระหว่ างภูมิภาค
ประเด็น
1. ความมัน คงทางอาหาร
2. ทีดินและการแย่งชิงทรัพยากร
3. พลังงาน
4. คอรัปชัน

เวทียุทธศาสตร์ ทเี. สนอ
ภาคใต้ ภาคอีสาน
ภาคใต้ ภาคอีสาน
ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคอีสาน กรุ งเทพและปริ มณฑล
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2.2. ประเด็นเฉพาะภูมิภาค
ประเด็น
1. แรงงานต่างด้าว
2. กระบวนการยุติธรรม
3. สารเคมี
4. ผลกระทบจากการสร้างเขือน
5. การใช้สารเคมีทางการเกษตร
6. เกษตรพันธสัญญา
7. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การศึกษา

เวทียุทธศาสตร์ ทเี. สนอ
ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ภาคเหนือ

อาจสรุ ปได้วา่ ในการตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื,นที และภูมิภาคนั,น ไทยพีบีเอส ควรให้
ความสําคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี,
1. ประเด็นเด็ก เยาวชน ครอบครัวและการศึกษา
2. การแย่งชิงทรัพยากร ความมัน คงทางอาหาร และพลังงาน
3. ปั ญหาค่าครองชีพ และหนี,สิน
4. การจัดทีดินทํากินและทีอยูอ่ าศัย
5. การจัดการภัยพิบตั ิ
6. การคอรัปชัน
7. ภัยยาเสพติด
8. ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
9. ความแตกแยกและความรุ นแรงในสังคม
10. แรงงานข้ามชาติ
11. ความไม่สงบชายแดนใต้
12. ปั ญหาสิ งแวดล้อม
13. ประเด็นเฉพาะอืนๆ ของภูมิภาค
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ค. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนารายการและการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
จากการประมวลรายงานเวทีกลุ่มประเด็นอาจสรุ ปปั ญหา ความต้องการ และข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส
ได้ ดังนี,
ประเด็น
เด็ก เยาวชน ครอบครัว
และการศึกษา

สถานการณ์ /ความพร้ อม
1. ปั ญหาด้านพฤติกรรมทางเพศทีไม่
เหมาะสม / การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร
2. ยาเสพติดระบาด
3. คุณภาพการศึกษาตํา และไม่
ตอบสนองต่อพื,นที

ข้ อเสนอ
1. ออกแบบรายการทีตอบโจทย์และเพิมฐานผูช้ มใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยทํารายการ บนฐานข้อมูลทาง
งานวิจยั ทีเกียวกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รับฟัง
ความต้องการ ของเด็กและเยาวชน แล้วนํามาผลิต
รายการให้ตรงกับความสนใจของวัยรุ่ น
2. ขยายช่องทางการทํารายการบน Social Network เพือ
เข้าให้ถึงกลุ่มวัยรุ่ น ทีนิยมใช้ Social Media เป็ นหลักใน
ชีวติ ประจําวัน
3. ให้มีรายการทีสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน
โดยเพิมรายการสําหรับผูช้ มกลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย 18-25
ปี เพือสร้างแรงบันดาลใจหรื อดึงดูดให้กลุ่มนี,ใช้เวลา
อย่างเหมาะสม
4. ปรับเวลาออกอากาศให้เหมาะสม เช่น ปรับรายการที
ให้ความรู ้หรื อสาระดีๆ ให้อยูใ่ นช่วงเวลาทีไม่ดึก
เกินไป และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผชู ้ มทราบว่า
สามารถดูรายการย้อนหลังทางเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส
ได้ โดยอาจเน้นให้พิธีกรรายการนั,นๆ สื อสารกับผูช้ ม
ให้ทราบ
5. เพิมการนําเสนอเรื องเพศอย่างเหมาะสม โดยรายการ
ต่างๆ ต้องนําเสนอโดยไม่ตดั สิ น ไม่คิดแทนเด็กและ
เยาวชน
6. รายการต่างๆให้ มีความหลากหลาย ไม่ผกู ติดกับ
คุณค่าบางประการมากเกินไป เพราะความสนใจของ
วัยรุ่ นเปลียนแปลงเร็ ว ต้องตามกระแสให้ทนั
7. นําเสนอรายการทีน่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน
โดยรายการต้องมีคุณค่าทางศิลปะมากกว่าทีเป็ นอยู่
8. สร้างกระแสดีๆ ให้เกิดขึ,น โดยอาศัยเทคนิคทาง
การตลาด มี ฐานในอินเตอร์เน็ต รวมถึง New Media
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ประเด็น

สถานการณ์ /ความพร้ อม

ข้ อเสนอ
9. การนําเสนอให้ขอ้ มูลทีเป็ นกลาง ปกปิ ดแหล่งข่าว มี
ความรับผิดชอบต่อความเห็น ของผูช้ ม ไม่ให้มีอิทธิพล
ในแง่ของผลประโยชน์เข้ามาเกียวข้อง เช่น โฆษณาแฝง
ในรายการ กล้าพูด กล้านําเสนออย่างรอบด้าน พิธีกรใน
รายการต่างๆ มีความเคารพในการตั,งคําถาม หรื อในการ
พูดถึงผูร้ ่ วมรายการ
10. รายการเกียวกับพฤติกรรมทางเพศมีการนําเสนอ
แบบไม่ช, ีโพรงให้กระรอก สร้างทักษะในการปฏิเสธ
และเอาตัวรอดจากปั ญหาทางเพศ เพิมความหลากหลาย
ทางเพศวิถีและช่วงวัย เป็ นพื,นทีปลอดภัยในการเรี ยนรู ้
เรื องเพศ กล้าท้าทายกับค่านิยมประหลาดของสังคม
นําเสนอเชิงบวก มองอย่างรื นรมย์วา่ เรื องเพศเป็ นส่วน
หนึงของชีวติ รวมทั,งนําเสนอ ทางเลือกให้ผชู ้ มในกรณี
ต่างๆ
11. ให้มีรายการหรื อช่องทางทีเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มได้
ซักถามปั ญหาเรื องเพศจากผูเ้ ชียวชาญ ทั,งโทรศัพท์, Email, Facebook ฯลฯ มีกิจกรรมต่อยอดจากรายการ
ร่ วมกับผูช้ มอย่างต่อเนือง เพือให้เป็ นส่วนช่วยในการ
แก้ปัญหานั,น ๆ
12. เพิมพื,นทีออกสื อให้ผใู ้ ช้ยาเสพติดได้ออกมาแสดง
ความเป็ นมนุษย์ รวมทั,งส่งเสริ ม ให้เกิดการผลักดันการ
แก้ปัญหายาเสพติดเชิงนโยบาย และมีรายการทีนาํ เสนอ
การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม ให้หลากหลายมาก
ขึ,น มีการทํางานร่ วมกับชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ,น
13. ให้มีพ,ืนทีปลอดภัย ให้นกั เรี ยนได้แสดงความ
คิดเห็น เช่น รายการวิพากษ์การศึกษา โดยนักเรี ยน
สร้าง Critical Thinking พื,นทีการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่าง
รอบด้านและสร้างสรรค์ มีการนําเสนอประเด็นร้อน
เกียวกับนักเรี ยน เพือกดดันกลไกภาครัฐ โดยใช้มุมมอง
ของเด็ก และเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมาแสดงความ
คิดเห็น
14. ให้มีรายการทีเปิ ดโอกาสให้กบั การศึกษาทางเลือก
รวมทั,งทํารายการในช่อง ทาง ออนไลน์เพิมขึ,น

17

ประเด็น

ผูส้ ูงอายุ

สถานการณ์ /ความพร้ อม

ข้ อเสนอ
15. จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างหน่วยงานที
เกียวข้อง ผูป้ กครอง เยาวชน
16.เจาะประเด็นพื,นทีในเรื องภัยใกล้วยั รุ่ น
17.ให้เยาวชนจัดรายการทีเกียวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิน

1. การเข้าถึงและการได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์และข่าวสารทีไม่สะดวก
2. ปั ญหาสุขภาพ การป่ วยทั,งทางกาย
และใจ รวมถึงการเข้ารับการรักษา
3. ปั ญหาทางเศรษฐกิจ ขาดกิจกรรม
เสริ มรายได้และเบี,ยยังชีพทีนอ้ ย
4. การบูรณาการองค์กรทีทาํ งานด้าน
ผูส้ ูงอายุ เพือลดปั ญหาผูส้ ูงอายุถูก
ทอดทิ,ง และส่งเสริ มการก่อตั,งชมรม
ผูส้ ูงอายุอย่างทัว ถึง

1. ให้มีการสอดแทรกเนื,อหาสาระเรื องการเข้าถึงและ
การได้รับสิ ทธิประโยชน์ของผูส้ ูงอายุ ในรายการทีมีอยู่
แล้ว เช่น ในรายการลุยไม่รู้โรย เพิมรายการนําเสนอ
โดยเฉพาะเรื องการ เข้าถึงและสิทธิของผูส้ ูงอายุ ตาม
พรบ.ผูส้ ูงอายุแห่งชาติ จัดทําเป็ นสกู๊ปข่าวสั,นๆ โดยมี
ความถีในการนําเสนอ หรื อทําเป็ นละครทีแสดง
บทบาทสมมติทีมีเนื,อหาไม่ยาวมากนัก
2. สอดแทรกเนื,อหาความรู ้ดา้ นสุขภาพในรายการทีมีอยู่
แล้ว เช่น รายการกินอยูค่ ือ หรื อรู ้ทนั โรค เพิมรายการที
มีเนื,อหาลักษณะเชิงป้ องกันโรคต่างๆ ในผูส้ ูงอายุ
3. มีรายการคลินิกรักษ์สุขภาพให้แก่ผสู ้ ูงอายุทีเข้าไม่ถึง
การบริ การ หรื อมีรายการทีสามารถตอบคําถามเรื องโรค
ต่างๆ
4.มีรายการทีมีเนื,อหาส่งเสริ มการจัดอาชีพผูส้ ูงอายุ
นําเสนอรายการทีมีเนื,อหาทีสนับสนุนแหล่งจําหน่าย
สิ นค้า มีการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งจําหน่าย หรื อมีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า เพือให้ผทู ้ ีสนใจในสิ นค้ามารับ
ซื,อสิ นค้าได้ รวมทั,งมีรายการส่งเสริ มความรู ้เรื อง
การตลาดแก่ผสู ้ ูงอายุ
5. ทํารายการทีบูรณาการองค์กรทีทาํ งานเรื องผูส้ ูงอายุ
เนืองจากในปัจจุบนั มีการทํางานแบบต่างคนต่างทํา ทํา
ให้ผสู ้ ูงอายุไม่ได้รับบริ การอย่างทัว ถึง โดยมีรายการที
เป็ นสื อกลางในการ จัดเสวนาระหว่างองค์กร ทําความ
เข้าใจด้านการทํางานผูส้ ูงอายุ เพือให้ทาํ งานอย่างทัว ถึง
และมีเป้ าหมายเดียวกัน รวมทั,งนําเสนอความ
เคลือนไหวและการทํางานขององค์กรต่างๆ ทั,งภาครัฐ
และเอกชน เพือให้ผสู ้ ูงอายุทราบถึงการบริ การนั,นๆ ได้
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ข้ อเสนอ
6. มีรายการทีนาํ เสนอการแก้ไขปัญหาผูส้ ูงอายุถูก
ทอดทิ,ง โดยการนําเสนอตัวอย่างทีดีท, งั ใน อปท.
อาสาสมัครผูส้ ูงอายุ (อผส.) และครอบครัวทีสามารถ
ดูแลผูส้ ูงอายุได้เป็ นอย่างดี
7. ทํารายการทีส่งเสริ ม และประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ในการจัดตั,งชมรมผูส้ ูงอายุในแต่ละชุมชน
เพือขยายผลให้ชุมชนอืนๆ
8. มีรายการทีให้ความรู ้ต่อผูส้ ูงอายุในการเท่าทันต่อ
สถานการณ์ของประเทศอาเซียน และถ่ายทอด
สถานการณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทยให้
อาเซียนได้รับรู ้ เป็ นการแลกเปลียนข้อมูลทั,งสองทาง

พลังงาน

1. ให้ขอ้ มูลทีเป็ นข้อเท็จจริ งพลังงานในประเทศไทย
2. สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากนโยบาย
พลังงานไทยทีไม่โปร่ งใส
3. ให้ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งเรื องพลังงาน ได้แก่ ต้นทุนการ
ผลิต ผลประโยชน์ทบั ซ้อนต่าง ๆ
4. เจาะลึกหรื อนําเสนอข้อมูลพลังงานของคณะ
อนุกรรมมาธิการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน
ของวุฒิสภา นํามาเผยแพร่ เป็ นซีรีห์อย่างต่อเนือง เช่น
ซีรีห์ความจริ งของพลังงาน ต่อสาธารณะ
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ประเด็น
ทรัพยากรและความมัน คง
ทางอาหาร

สถานการณ์ /ความพร้ อม
1. ทรัพยากรชายฝัง/ทะเลเสื อมโทรม
2. กฎหมายการประกาศเขตทีดิน
เกษตรกรรมทับซ้อนกับอุทยาน
3. การประกาศเขตอนุรักษ์ทบั ทีทาํ กิน
4. พื,นทีทาํ นาลดลง
5. โรงไฟฟ้ ากระทบประมงพื,นบ้าน

ข้ อเสนอ
1. ทําเวทีชาวบ้านพบสื อเพือค้นหาข้อเท็จจริ งตาม
ประเด็น
2. ทําสารคดีกรณี ปัญหาทรัพยากรเพือยกระดับเป็ น
ประเด็นสาธารณะ
3. เพิมนักข่าวท้องถินเพือตอบสนองความต้องการอย่าง
รวดเร็ ว
4. ทํารายการส่งเสริ มให้ชุมชนมีจิตสํานึกรักรักษ์
ทรัพยากรในชุมชนและพื,นทีสาธารณะ ป้ องกันจากการ
รุ กคืบของกลุ่มทุนและนักการเมือง
5. นําเสนอข้อเท็จจริ งจากพื,นที และเผยแพร่ วธิ ี
แก้ปัญหาไปยังทั,งผูช้ มและผูท้ ีมีส่วนรับผิดชอบ
6. ลงพื,นทีสะท้อนปั ญหา โดยเฉพาะป่ าทับทีทาํ กิน
ปั ญหาการบุก ข่มขู่ ดําเนินคดี
7. ใช้รายการเป็ นตัวกลางระหว่างหน่วยงานรัฐ เช่น
อปท. รมต. กระทรวงทรัพย์ฯ มาเจรจากับผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบ
8. ตรวจสอบการถือครองทีดินของ ออป. โดยควรช่วย
ให้ประชาชนทัว ไปในวงกว้างมีความเข้าใจปั ญหาที
เผชิญอยู่ ไม่ใช่มองว่าผุไ้ ด้รับผลกระทบคือผูบ้ ุกรุ กอย่าง
เดียว
9. คงรายการทีนาํ เสนอเรื องทางเลือก ทางออกทียงั เห็น
ว่าดีอยู่ เช่น รายการคุยกับแพะ เป็ นปากเป็ นเสี ยง
สะท้อนความจริ ง ทั,งผูก้ ่อการดีเพือ เป็ นกําลังใจและ
ผูก้ ่อการร้ายเพือให้ปกป้ องตัวเองได้ดีข, ึน
10. เป็ นต้นเรื องในการนําเสนอทีสร้างภูมิคุม้ กันให้คน
กลางนํ,าและปลายนํ,า
11. สร้างเครื อข่ายผูก้ ่อการดีท, งั ใน social network และ
ในพื,นที

ทีดินและทีอยูอ่ าศัย

1. การออกเอกสารสิ ทธิqมีปัญหา
มากมาย
2. เจ้าหน้าทีของรัฐร่ วมมือกับนายทุน
ในการออกเอกสารสิ ทธิqโดยมิชอบ

1. ทํารายการสร้างความเข้าใจกระบวนการต่อสูข้ องภาค
ประชาชนให้ได้มาซึงทีดินของรัฐและคืนให้กบั รัฐ ใน
รู ปของสารคดีหรื อรายการข่าว
2. ร่ วมมือกับภาคประชาชนเปิ ดโปง/เปิ ดปม ผูท้ ี
เกียวข้องในการออกเอกสารสิ ทธิqโดยมิชอบ เพือให้
สังคมได้รับรู ้และร่ วมกันตรวจสอบ
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ภัยพิบตั ิ

คอรัปชัน

สถานการณ์ /ความพร้ อม

ข้ อเสนอ
3. ในพื,นทีทีมีขอ้ พิพาท ให้มีการนําเสนอสู่ เวที
สาธารณะ สารคดีเพือให้สงั คมเข้าใจและรับรู ้ เพือ
นําไปสู่การแก้ปัญหาร่ วมกัน
4. เสนอทีมา และตีแผ่ สะท้อนข้อมูลขบวนการ
ครอบครองทีดินของชาวต่างชาติ
1. สร้างการเรี ยนรู ้ผา่ นรายการหรื อข่าวเพือให้
ประชาชนมีความสามารถในการรับมือภัยพิบตั ิ
2. เพิมความรวดเร็ วในการนําเสนอข่าว
3. เปิ ดศูนย์เฉพาะกิจในพื,นทีและใช้ทีมนักข่าวพลเมือง
ในการรายงานสถานการณ์
1. การนําเสนอข่าวเชิงลึก เกาะติด ว่ากระบวนการ
คอร์รัปชัน เป็ นอย่างไรนําเสนอความรู ้เกียวกับ
คอร์รัปชัน แบบเข้มข้น
2. นําเสนอข่าวจากคนทีทาํ งานในด้านนี,เป็ นตัวจริ งเสี ยง
จริ ง
3. นําเสนอในรู ปบันเทิง บทกวี บทละคร
4. เชิญให้นกั การเมืองมาคุยในเวทีให้ตอบข้อซักถาม
จากประชาชน
5. เป็ นกระบอกเสี ยงในการโปรโมทคนดี
6. เป็ นรายการเรื อง รู ้ทนั คอร์รัปชัน วันละนาที เล่า
เกียวกับเรื องคอร์รัปชัน
7. พัฒนานักข่าวตนเอง ต้องรู ้ประเด็นให้มากพอ
ตระหนักถึงความรู ้ความคิดใช้กลไกต่าง ๆ ช่วยองค์กร
ต่าง ๆ ทําให้เห็นอย่างจริ งจัง ต้องเสนอข่าวอย่างจริ งจัง
แสดงความกล้าในการนําเสนอข่าว
8.นําเสนอข่าวผูท้ ีกระทําผิดทําการคอร์รัปชัน นําเสนอ
ออกมาให้ประชาชนทราบมาก ๆ
9. เลือกนําเสนอข่าวทีเป็ นผลกระทบต่อคนจํานวนมาก
อย่างเช่น เรื องพลังงาน นํากรณี ศึกษาจากต่างประเทศ
มานําเสนอให้คนไทยได้เห็น
10.นําเสนอคนต้นแบบ "ธรรมาภิบาล"
11. เกาะติดสถานการณ์โครงการของรัฐ
12. นําเสนอการคอรัปชัน ในระดับท้องถินและ
ระดับชาติ

ราคาผลผลิต ค่าครองชีพ
และหนี,สิน

1. เสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบราคาผลผลิตทางการเกษตร
ของแต่ละภาค
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ข้ อเสนอ
2. ติดตามโครงการจํานําผลผลิตทางการเกษตร ตีแผ่การ
ทุจริ ต การลักลอบนําผลผลิตจากประเทศเพือนบ้าน
3. จัดเวทีสาธารณะให้เกษตรกรได้สะท้อนปั ญหาสู่
สาธารณะ
ผลกระทบจากนโยบายของ
1.จัดทํารายการสร้างความเข้าใจและผลกระทบของการ
รัฐบาล
ก่อสร้างท่าเรื อนํ,าลึกทีจงั หวัดสตูล และผลกระทบจาก
นโยบายอืนๆ
ยาเสพติด และปั ญหา
1. เจาะประเด็น เปิ ดปมวงจรค้ายาเสพติด
อบายมุข
2. จัดทํารายการการใช้ศาสนาในการแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด
แรงงานในระบบ นอกระบบ
1. นําเสนอมุมมองแรงงาน แรงงานไทย แรงงานข้าม
และแรงงานข้ามชาติ
ชาติ แรงงานในชุมชน
2. นําเสนอข่าวสภาลูกจ้าง
3. ทํารายการสร้างทัศนคติทีถูกต้องกับแรงงานข้ามชาติ
ปั ญหาสิ งแวดล้อมและมลพิษ
1. ติดตามสถานการณ์ รายงานข่าว และนําเสนอ
ผลกระทบจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม และการ
ใช้ถ่านหิ น
2. นําเสนอผลของโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ทีมีต่อ
ประชาชนและสิ งแวดล้อม
ความไม่สงบชายแดนใต้
1. จัดช่องสัญญาณการสื อสารเฉพาะของพื,นทีภาคใต้ 5
จังหวัด
2. ทําสารคดีนาํ เสนอผลกระทบของความรุ นแรง และ
การใช้กฎหมายความมัน คงในพื,นทีภาคใต้
3. จัดทํารายการสร้างความเข้าใจในสาระและแนว
ปฏิบตั ิเกียวกับ พรก. ความมัน คง
การเมือง และสิ ทธิชุมชน
1. เสรี ภาพในการชุมชน ปั จจุบนั ถูก 1. เพิมรายการส่งเสริ มความรู ้ทางกฎหมายใน
ลิดรอนและถูกจํากัด เพราะห้ามการมี ชีวติ ประจําวัน และสิ ทธิชุมชน การคุม้ ครองสิทธิq ฯลฯ
ชุมชน หากมีการชุมนุมต้องรวมกัน 2. พัฒนาความเชียวชาญด้านสิ ทธิq เพือประโยชน์ใน
ในทีปลอดภัย
การพัฒนาคุณภาพายการ
2. การคุกคามสื อ โดยเฉพาะสื อ
3. ควรจะมีการตรวจสอบธรรมาภิบาลรัฐ นําเสนอข่าว
ออนไลน์ มีคนทีตอ้ งคดีคอมพิวเตอร์ ทั,งมิติภาครัฐและเอกชน เช่น กรณี สิทธิชุมชนป้ อม
พ่วงกับมาตรา 112 เยอะ
มหากาฬ ทีประชาชนอยูม่ าก่อน ต้องมีมุมมองภาครัฐใน
3. การส่งเสริ มองค์ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ
เชิงการจัดการนํามาสมดุลกับข้อเสนอของประชาชน
มนุษย์ชนให้มากขึ,น
ด้วย
4. ทํารายการเปิ ดเผยความจริ งของวงจรการทุจริ ตการ
เลือกตั,งตั,งแต่ระดับท้องถินถึงระดับชาติ
22

ประเด็น
อาเซียนกับสถานการณ์
ภายนอกประเทศ

สถานการณ์ /ความพร้ อม

ข้ อเสนอ
1. ควรนําเสนอผลกระทบให้ชดั เจน โดยเฉพาะกลุ่มคน
ระดับล่าง คนในพื,นทีชายแดน ฯลฯ
2. ให้คาํ แนะนําในการดํารงชีวติ อย่างมีความสุขของคน
ทีใช้ภาษาต่างประเทศไม่ได้ เช่น ชาวชนบท ชนเผ่า
ฯลฯ

ตอนที. 3: สรุปข้ อเสนอต่ อไทยพีบีเอส
ก. ข้ อเสนอในการพัฒนารายการโดยทัว. ไป
ข้อเสนอจากเวทีภูมิภาค เวทียทุ ธศาสตร์ และเวทีกลุ่มประเด็นมีจาํ นวนมากและหลากหลาย จึงเป็ นความ
ท้าทายต่อไทยพีบีเอสในการตอบสนองต่อข้อเสนอทีสามารถสร้างความพอใจต่อกลุ่มผูเ้ สนอ โดยข้อเสนอจาก
ผูช้ มผูฟ้ ังรายการมี 3 ลักษณะ คือ
1. ข้อเสนอเชิงร้องขอให้ไทยพีบีเอสเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเป็ นสําคัญ ข้อเสนอมีลกั ษณะที “หวังพึงพา” โดย
คาดหวังว่าไทยพีบีเอสจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาได้
2. ข้อเสนอทีมีความพร้อมด้านข้อมูลพื,นฐานประกอบ
ข้อเสนอลักษณะนี,ส่วนใหญ่เป็ นข้อเสนอจากกลุ่มประเด็น เนืองจากมีประสบการณ์ในการทํางานอย่าง
ต่อเนือง จึงมีขอ้ มูลพื,นฐานทีชดั เจน แต่ผเู ้ สนอยังขาดแนวคิด ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลือนงานสู่ เป้ าหมายโดย
ช่องทางของการสื อสารสาธารณะ ขาดความเข้าใจในบทบาทและยุทธวิธีในการใช้สือสารมวลชน
3. ข้อเสนอทีมีความพร้อมในการทํางานร่ วมกันทั,ง 2 ฝ่ าย
เป็ นข้อเสนอทียงั ปรากฏไม่มาก แต่ขอ้ เสนอในรู ปแบบนี,มีโอกาสในการตอบสนองได้มากทีสุด เนืองจาก
มีความพร้อมทั,งข้อมูล และผูร้ ับผิดชอบดําเนินการ เช่น ประเด็นพลังงาน การจัดการภัยพิบตั ิ เป็ นต้น
ข. ข้ อเสนอด้ านการจัดการของไทยพีบีเอส
คุณภาพรายการและการดําเนิ นงานของไทยพีบีเอสในภาพรวมอยูใ่ นระดับ”ดี” แต่ผเู ้ ข้าร่ วมเวทีการรับฟัง
ได้มีขอ้ เสนอเพือเพิมคุณภาพรายการ และการจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึ,น ดังนี,
1. การพัฒนาคุณภาพรายการทัว. ๆไป
1.1 นําเสนอรายการทีถูกถอดจากผังรายการให้ต่อเนือง ประกอบด้วย
1) คุยกับแพะ
2) เมืองเรื องแสง
1.2 คงและเพิมความเข้มข้นของรายการ เช่น รายการ เปิ ดปม
1.3 เพิมข่าวด้านการเกษตร
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2.ข้ อเสนอด้ านการจัดการ
2.1 เพิมจํานวนผูช้ มผูฟ้ ังรายการ โดย
1) การทําให้ประชาชนรู ้จกั ไทยพีบีเอสเพิมขึ,น
2) การทําให้มีผตู ้ ิดตามชมรายการเพิมขึ,น
2.2 การพัฒนาศักยภาพเพือนสื อสาธารณะ และผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
1) การพัฒนาแกนประสาน
2) การเพิมจํานวน และการพัฒนาศักยภาพนักข่าวพลเมือง
3) การพัฒนาศักยภาพผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
2.3 เพิมประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อประสานงาน
1) เพิมช่องทางในการนําเสนอข่าวสารจากภูมิภาค และช่องทางในการติดต่อสื อสารกับไทยพีบีเอส
2) จัดเจ้าหน้าทีเต็มเวลาไว้บริ การ พร้อมประสาน ตอบสนองต่อผูช้ มผูฟ้ ังรายการได้ทนั ที
3) ให้มีระบบส่ งข้อความ SMS ของผูช้ มผ่านหน้าจอ เพือสร้างรายได้แก่องค์กร
4) เพิมรายการ”เสี ยงพลเมือง 1 นาที ฟังเสี ยงร้องเรี ยนจากประชาชน
2.4 การจัดตั,งกองทุนรับความช่วยเหลือในการดําเนิ นงานโดยตรงจากผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
1) กองทุน”หนึงบาท สร้างชาติ สร้างคนดี กับไทยพีบีเอส”
2) กองทุนสนับสนุนการดําเนินงานของไทยพีบีเอส
3. การพัฒนาเฉพาะประเภทรายการ
3.1 รายการข่าว
1. สร้างเครื อข่ายในระดับภูมิภาคและท้องถิน
2. เน้นการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนเพือสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
3. ร่ วมมือกับสื อท้องถิน เคเบิ,ล วิทยุ สื อทางเลือกให้มากขึ,นในการเผยแพร่ ขอ้ มูล รายการของ
Thai PBS
4. ให้มีนกั ข่าวพลเมือง จิตอาสาอย่างน้อยตําบลละ 1 คน
5. รายการข่าว เปิ ดปม ควรติดตามอย่างต่อเนื องจนถึงทีสุด
6. เพิมพื,นทีข่าวภาคเกษตรทีเป็ นระบบ ไม่ใช่แค่นาํ เสนอเฉพาะการผลิต แต่ควรนําเสนอ
ทางออก ทางรอดของการทําเกษตรด้วย
7. ควรมีรายการข่าวในวันเสาร์ -อาทิตย์ช่วงเวลาทีเหมาะสม ช่วงเทียง
8. จัดให้มีการประกวดข่าวดีเด่น (นักข่าวพลเมือง)
9. เพิมเวลา ข่าวเช้า เป็ น 2 ชัว โมง (06.00 – 08.00 น.)
10. ควรมีชวั โมงเล่าข่าว และชัว โมงอ่านข่าว
11. ควรมีรายงานข่าวด่วนในรู ปของอักษรวิง หน้าจอระหว่างรายการ
12. มีศูนย์ข่าวท้องถิน เพือรับเรื องราวร้องทุกข์จากพื,นที มีทีมอาสาสมัครในพื,นทีเพือแจ้ง
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ข่าวสารหรื อกระจายข้อมูลข่าวสาร และพัฒนา ยกระดับกลุ่มอาสาสมัครเพือยกระดับเป็ นผูช้ มทีมี
คุณภาพ ให้ความรู ้ทางกฎหมาย ทีจาํ เป็ น ฯลฯ สร้างความมัน ใจให้ประชาชน กล้าพูดกล้านําเสนอ
ปั ญหาในชุมชน
13. ควรมีการเพิมจํานวนนักข่าว และพัฒนาศักยภาพนักข่าวให้เป็ นมืออาชีพยิง ขึ,น
3.2 กลุ่มรายการสาระบันเทิง
1. หาการ์ ตูนทีสร้างจินตนาการ สนุกมากขึ,นสําหรับเด็ก สร้างแรงบันดาลใจ และสะท้อน
สถานการณ์สังคม เชือมโยงกับการเรี ยนรู ้สังคม
2. หาภาพยนตร์ ใน ช่วงรายการ Thai theaters ทีสร้างความเข้าใจเรื อง อิสลาม อิหร่ านเพิมมาก
ขึ,น
3. การเสนอภาพยนตร์ เกาหลี ไม่ค่อยตรงกับวัฒนธรรม ของประเทศไทย ควรเน้นทางด้าน
วัฒนาธรรมประเทศไทยให้มากกว่านี,
4. ผลิตรายการให้น่าสนใจ ไม่แข็ง ทํารายการซิ ทคอม
3.3. กลุ่มสารประโยชน์
1. ทํารายการทีวเิ คราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยของการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน เพือให้ประชาชนทีชม
รายการได้เท่าทันสถานการณ์ทีจะเกิดขึ,นในอนาคตได้
2. นําเสนอข้อเท็จจริ งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์ ซึ งสื อทัว ไปนําเสนอแต่ขอ้ ดีของ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ แต่ไม่ได้นาํ เสนอข้อเสี ยของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ เพือให้ประชาชน
ได้รับความรู ้ ข้อเท็จจริ ง
3. ให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ งเรื องพลังงานของประเทศไทย เพือนํามาสู่ การยกระดับการวิเคราะห์
สถานการณ์ประเทศ และการมีส่วนร่ วมในการเลือกใช้พลังงาน
4. นําเสนอเรื องการทําการเกษตรให้มากขึ,น
5. ควรมีรายการทีเบาสมอง เป็ นประโยชน์กบั ประชาชน ผ่อนคลายบ้าง
6. เพิมศิลปิ นพื,นบ้านในรายการให้มากขึ,น
7. รายการคุยกับแพะ ควรนําเสนอใหม่ รวมถึงรายการ บ้านทุ่งลุงเกษตร ควรนํามาเสนอ
ใหม่ดว้ ย เนื องจากเป็ นรายการทีผรู ้ ับชมให้ความสนใจ
8. เสนอเนื,อหาเจาะลึก ต่อเนื อง ให้เห็นผลกระทบของบุคคลทั,งทีเป็ นผูถ้ ูกกระทํา และ
ผูก้ ระทํา
9. ประเด็นเรื องอาเซี ยน ควรนําเสนอข้อมูลด้านภาษาทีคนชั,นล่าง คนทัว ไปเข้าใจได้ง่าย และ
มีขอ้ มูลครบถ้วน
10. ให้นาํ เสนอเรื องราวจากมุมเล็กๆทั,งในเมืองและชนบทให้มากขึ,น เพือให้เกิดความ
ใกล้ชิดกับผูช้ มรายการ
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3.4 กลุ่มสารคดี
1. เสนอสารคดีทีเปิ ดเผยเกียวกับการคอร์ รัปชัน ยาเสพติด อบายมุข ในระดับท้องถิน
2. ควรมีการเพิมรู ปแบบการนําเสนอให้เหมาะสมกับชุมชน ในเรื องการเปลียนแปลงค่านิยม
เรื องสารเคมี พลังงาน ทรัพยากรชุมชน
3. กระบวนการผลิตรายการไม่ได้สร้างกระบวนการแก้ไขปั ญหาให้ต่อเนือง ควรมีกลไกนี, การ
เพิมความรู ้ให้กบั กลุ่มผูผ้ ลิต
4. ให้เพิมสารคดีทีสร้างการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเสนอ /เข้าถึง การผลิตรายการ การนําเสนอเนื,อหาจากพื,นที สนับสนุน
รายการในระดับท้องถิน มีกลไก เชือมโยงมากขึ,น
6. จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนในรู ปแบบต่างๆ เพือนํามาสู่ การแก้ไขปั ญหา เช่นการวิจยั โดย
ชุมชน โดยมีเทคโนโลยี เครื องมือทีตอบคําถามของชุมชนได้
7. เพิมความกล้าในการนําเสนอข่าวสารโดยเฉพาะเรื องคอรัปชัน ความไม่ถูกต้อง ทุกข์ของ
ชาวบ้านตีแผ่ให้เห็น โดยเสนอให้มีรายการเพิมอีก 1 รายการทีเจาะเฉพาะประเด็นเรื องคอรัปชัน เสนอ
ปั ญหาและหาตอบคําถามให้กบั ประชาชน
8. รายการสารคดีทีเกียวข้องกับชาติพนั ธุ์ควรกระจายไปสู่ พ,ืนทีชุมชนทางอีสานล่าง
9. ประเด็นสถานการณ์ปัญหาชายแดน ควรมีรูปแบบรายการทีส่งเสริ มให้ชุมชนได้กาํ หนด
หรื อสร้างความสัมพันธ์ร่วมของคนในชายแดน
10. ส่ งเสริ มการกําหนดแนวทางการดําเนิ นชีวติ ของตนเอง
11. ควรเพิมเวลาในการนําเสนอให้เด็กเยาวชนได้ดูทุกวัน
12. ประสานกับสถาบันท้องถิน ชุมชน สภาองค์กรชุมชนเพือศึกษา หรื อทําวิจยั ข้อมูลเชิงลึก
เพือนํามาสู่ การทําสารคดีเชิงข่าว
3.5 รายการเด็กและเยาวชน
1. รายการทุ่งแสงตะวัน มีการนําเสนอในเวลาทีนอ้ ยเกินไป
2. เพิมรายการสําหรับวัยรุ่ น
3. ปรับผังรายการ ช่วงเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย เช่นรายการสอนศิลป์ ทีมาในช่วง
16.00 น. เพราะเด็กๆยังกลับไม่ถึงบ้าน)
4. ช่วงเย็นวันศุกร์ -เสาร์ ควรมีรายการทีเกียวกับครอบครัวเพิมมากขึ,น
4. ข้ อเสนอเพือ. การพัฒนาพืน7 ทีแ. ละงานเชิ งประเด็น
ข้อเสนอจากเวทีภูมิภาค และเวทีกลุ่มประเด็นทีมีจาํ นวนมากและหลากหลาย เป็ นความท้าทายอย่างยิง
ของไทยพีบีเอสในฐานะของสื อสาธารณะในการตอบสนองกับข้อเสนอดังกล่าว ดังนั,นเพือประโยชน์ในการ
พิจารณาจึงขอเสนอหลักคิด และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี,
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4.1 หลักคิดในการเลือกประเด็นและสาระสํ าคัญของข้ อเสนอ
การตอบสนองต่อข้อเสนอจากภูมิภาคและกลุ่มประเด็น ควรพิจารณาจากปั จจัยเงือนไขเบื,องต้น
ต่อไปนี,
1) ระดับความสําคัญของปั ญหา และความรุ นแรงของผลกระทบ
2) ความชัดเจน ความพร้อมของข้อมูล
3) ความพร้อมของกลุ่มบุคคลทีรับผิดชอบ
4) ความยาก - ง่ายในการดําเนินการ
5) ความเสี ยง และผลกระทบจากการดําเนินการ
6) ปั จจัยแวดล้อมอืนๆ
ค. ข้ อเสนอในการพัฒนารายการแต่ ละประเภท
จากหลักคิดในข้อ 4.1 การดําเนินการต่อข้อเสนอจึงอาจดําเนินการตามลําดับ ดังนี,
1. กลุ่มประเด็นทีต. ้ องรีบดําเนินการเนื.องจากเป็ นสถานการณ์ วกิ ฤตของสั งคมและประเทศชาติ
ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยให้ความสําคัญกับรายการการศึกษา และรายสําหรับเด็ก
เยาวชน และครอบครัว โดยอาจดําเนิ นการ ดังนี,
1) ออกแบบรายการทีตอบโจทย์และเพิมฐานผูช้ มในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยทํารายการ บน
ฐานข้อมูลทางงานวิจยั ทีเกียวกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รับฟังความต้องการ ของเด็กและเยาวชน แล้ว
นํามาผลิตรายการให้ตรงกับความสนใจของวัยรุ่ น
2) ขยายช่องทางการทํารายการบน Social Network เพือเข้าให้ถึงกลุ่มวัยรุ่ น ทีนิยมใช้ Social
Media เป็ นหลักในชีวติ ประจําวัน
3) ให้มีรายการทีสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน โดยเพิมรายการสําหรับผูช้ มกลุ่มวัยรุ่ น
ตอนปลาย 18-25 ปี เพือสร้างแรงบันดาลใจหรื อดึงดูดให้กลุ่มนี,ใช้เวลาอย่างเหมาะสม
4) ปรับเวลาออกอากาศให้เหมาะสม เช่น ปรับรายการทีให้ความรู ้หรื อสาระดีๆ ให้อยูใ่ น
ช่วงเวลาทีไม่ดึกเกินไป และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผชู ้ มทราบว่า สามารถดูรายการย้อนหลังทางเว็บไซต์ของ
ไทยพีบีเอสได้ โดยอาจเน้นให้พิธีกรรายการนั,นๆ สื อสารกับผูช้ มให้ทราบ
5) เพิมการนําเสนอเรื องเพศอย่างเหมาะสม โดยรายการต่างๆ ต้องนําเสนอโดยไม่ตดั สิ น ไม่คิด
แทนเด็กและเยาวชน
6) รายการต่างๆให้ มีความหลากหลาย ไม่ผกู ติดกับคุณค่าบางประการมากเกินไป เพราะความ
สนใจของวัยรุ่ นเปลียนแปลงเร็ ว ต้องตามกระแสให้ทนั
7) นําเสนอรายการทีน่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน โดยรายการต้องมีคุณค่าทางศิลปะ
มากกว่าทีเป็ นอยู่
8) สร้างกระแสดีๆ ให้เกิดขึ,น โดยอาศัยเทคนิคทางการตลาด มี ฐานในอินเตอร์ เน็ต รวมถึง
New Media
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9) การนําเสนอให้ขอ้ มูลทีเป็ นกลาง ปกปิ ดแหล่งข่าว มีความรับผิดชอบต่อความเห็น ของผูช้ ม
ไม่ให้มีอิทธิ พลในแง่ของผลประโยชน์เข้ามาเกียวข้อง เช่น โฆษณาแฝงในรายการ กล้าพูด กล้านําเสนออย่าง
รอบด้าน พิธีกรในรายการต่างๆ มีความเคารพในการตั,งคําถาม หรื อในการพูดถึงผูร้ ่ วมรายการ
10) รายการเกียวกับพฤติกรรมทางเพศมีการนําเสนอแบบไม่ช, ีโพรงให้กระรอก สร้างทักษะใน
การปฏิเสธและเอาตัวรอดจากปั ญหาทางเพศ เพิมความหลากหลายทางเพศวิถีและช่วงวัย เป็ นพื,นทีปลอดภัยใน
การเรี ยนรู ้เรื องเพศ กล้าท้าทายกับค่านิยมประหลาดของสังคม นําเสนอเชิงบวก มองอย่างรื นรมย์วา่ เรื องเพศเป็ น
ส่ วนหนึงของชี วติ รวมทั,งนําเสนอ ทางเลือกให้ผชู ้ มในกรณี ต่างๆ
11) ให้มีรายการหรื อช่องทางทีเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มได้ซกั ถามปั ญหาเรื องเพศจากผูเ้ ชียวชาญ ทั,ง
โทรศัพท์, E-mail, Facebook ฯลฯ มีกิจกรรมต่อยอดจากรายการร่ วมกับผูช้ มอย่างต่อเนื อง เพือให้เป็ นส่ วนช่วย
ในการแก้ปัญหานั,นๆ
12) เพิมพื,นทีออกสื อให้ผใู ้ ช้ยาเสพติดได้ออกมาแสดงความเป็ นมนุษย์ รวมทั,งส่ งเสริ ม ให้เกิด
การผลักดันการแก้ปัญหายาเสพติดเชิงนโยบาย และมีรายการทีนาํ เสนอการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม ให้
หลากหลายมากขึ,น มีการทํางานร่ วมกับชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ,น
13) ให้มีพ,ืนทีปลอดภัย ให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น เช่น รายการวิพากษ์การศึกษา โดย
นักเรี ยน สร้าง Critical Thinking พื,นทีการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างรอบด้านและสร้างสรรค์ มีการนําเสนอประเด็น
ร้อนเกียวกับนักเรี ยน เพือกดดันกลไกภาครัฐ โดยใช้มุมมองของเด็ก และเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนมาแสดง
ความคิดเห็น
14) ให้มีรายการทีเปิ ดโอกาสให้กบั การศึกษาทางเลือก รวมทั,งทํารายการในช่องทาง ออนไลน์
เพิมขึ,น
15) จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้อง ผูป้ กครอง เยาวชนในรู ปแบบของ
เกมส์/การประกวดโดยการมีส่วนร่ วมของเยาวชน
16) เจาะประเด็นพื,นทีในเรื องภัยใกล้วยั รุ่ นโดยการจัดรายการทีมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีกา้ วทัน
ภัยวัยรุ่ น
17) ให้เยาวชนเป็ นผูถ้ ่านทอดในรายการทีเกียวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิน
1.2 การแก้ ปัญหาคอรัปชั. น โดยดําเนินการ ดังนี,
1) การนําเสนอข่าวเชิงลึก เกาะติด ว่ากระบวนการคอร์ รัปชัน เป็ นอย่างไรนําเสนอความรู ้
เกียวกับคอร์ รัปชัน แบบเข้มข้น
2) นําเสนอข่าวจากคนทีทาํ งานในด้านนี,เป็ นตัวจริ งเสี ยงจริ ง
3) นําเสนอในรู ปบันเทิง บทกวี บทละคร
4) เชิญให้นกั การเมืองมาคุยในเวทีให้ตอบข้อซักถามจากประชาชน
5) เป็ นกระบอกเสี ยงในการโปรโมทคนดี
6) เป็ นรายการเรื อง รู ้ทนั คอร์ รัปชัน วันละนาที เล่าเกียวกับเรื องคอร์ รัปชัน
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7) พัฒนานักข่าวของไทยพีบีเอสให้รู้รอบยิง ขึ,น สามารถทํางานร่ วมกับองค์กรภาคี เสนอข่าว
อย่างจริ งจัง แสดงความกล้าในการนําเสนอข่าว
8) นําเสนอข่าวผูท้ ีกระทําผิดทําการคอร์ รัปชัน นําเสนอออกมาให้ประชาชนทราบมาก ๆ
9) เลือกนําเสนอข่าวทีเป็ นผลกระทบต่อคนจํานวนมาก อย่างเช่น เรื องพลังงาน นํากรณี ศึกษา
จากต่างประเทศมานําเสนอให้คนไทยได้เห็น
10) นําเสนอคนต้นแบบ "ธรรมาภิบาล"
11) เกาะติดสถานการณ์โครงการของรัฐ
12) นําเสนอการคอรัปชัน ในระดับท้องถินและระดับชาติ
1.3 การเตรียมความพร้ อมและเตือนภัยพิบัติ โดย
1) สร้างการเรี ยนรู ้ผา่ นรายการหรื อข่าว ให้ประชาชนมีความสามารถในการรับมือ
2) เพิมความรวดเร็ วในการเสนอข่าว เปิ ดศูนย์เฉพาะกิจในพื,นทีภยั พิบตั ิ และใช้นกั ข่าว
พลเมืองร่ วมรายงานข่าว
1.4 การเมือง สิ ทธิชุมชน
1) เพิมรายการส่ งเสริ มความรู ้ทางด้านการเมือง ประชาธิ ปไตยเชิงอํานาจกฎหมายใน
ชีวติ ประจําวัน และสิ ทธิ ชุมชน การคุม้ ครองสิ ทธิq ฯลฯ
2) พัฒนาความเชียวชาญด้านสิ ทธิqของผูด้ าํ เนินรายการของไทยพีบีเอส เพือประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพรายการ
3) ควรจะมีการตรวจสอบธรรมาภิบาลรัฐ นําเสนอข่าวทั,งมิติภาครัฐและเอกชน เช่น กรณี สิทธิ
ชุมชนป้ อมมหากาฬ ทีประชาชนอยูม่ าก่อน ต้องมีมุมมองภาครัฐในเชิงการจัดการนํามาสมดุลกับข้อเสนอของ
ประชาชนด้วย
4) ทํารายการเปิ ดเผยความจริ งของวงจรการทุจริ ตการเลือกตั,งตั,งแต่ระดับท้องถินถึงระดับชาติ
ง. ข้ อเสนอเพือ. ดําเนินการตามประเด็นสถานการณ์
1. กลุ่มประเด็นทีต. ้ องเร่ ง เพิ.มประสิ ทธิภาพและความเป็ นธรรมในสั งคม ประกอบด้วย
1.1 การแก้ ปัญหาทีด. ินและที.อยู่อาศัย โดยควรดําเนินการ ดังนี,
1) ทํารายการสร้างความเข้าใจกระบวนการต่อสู ้ของภาคประชาชนให้ได้มาซึ งทีดินของรัฐและ
คืนให้กบั รัฐ ในรู ปของสารคดีหรื อรายการข่าว
2) ร่ วมมือกับภาคประชาชนเปิ ดโปง/เปิ ดปม ผูท้ ีเกียวข้องในการออกเอกสารสิ ทธิqโดยมิชอบ
เพือให้สังคมได้รับรู ้และร่ วมกันตรวจสอบ
3) ในพื,นทีทีมีขอ้ พิพาท ให้มีการนําเสนอสู่ เวทีสาธารณะ สารคดีเพือให้สังคมเข้าใจและรับรู ้
เพือนําไปสู่ การแก้ปัญหาร่ วมกัน
4) เสนอทีมา และตีแผ่ สะท้อนข้อมูลขบวนการครอบครองทีดินของชาวต่างชาติ
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5) ทํารายการส่ งเสริ มให้ชุมชนมีจิตสํานึกรักทรัพยากรในชุมชนและพื,นทีสาธารณะ ป้ องกัน
จากการรุ กคืบของกลุ่มทุนและนักการเมือง
6) นําเสนอข้อเท็จจริ งจากพื,นที และเผยแพร่ วธิ ี แก้ปัญหาไปยังทั,งผูช้ มและผูท้ ีมีส่วนรับผิดชอบ
7) ลงพื,นทีสะท้อนปั ญหา โดยเฉพาะป่ าทับทีทาํ กิน ปั ญหาการบุก ข่มขู่ ดําเนิ นคดี
8) ใช้รายการเป็ นตัวกลางระหว่างหน่วยงานรัฐ เช่น อปท รมต กระทรวงทรัพย์ มาเจรจากับผู ้
ได้รับผลกระทบ
9) ตรวจสอบการถือครองทีดินของ ออป. โดยควรช่วยให้ประชาชนทัว ไปในวงกว้างมีความ
เข้าใจปั ญหาทีเผชิ ญอยู่ ไม่ใช่มองว่าผูไ้ ด้รับผลกระทบคือผูบ้ ุกรุ กอย่างเดียว
10) คงรายการทีนาํ เสนอเรื องทางเลือก ทางออกทียงั เห็นว่าดีอยู่ เช่น รายการคุยกับแพะ เป็ น
ปากเป็ นเสี ยงสะท้อนความจริ ง ทั,งผูก้ ่อการดีเพือเป็ นกําลังใจและผูก้ ่อการร้ายเพือให้ปกป้ องตัวเองได้ดีข, ึน
11) เป็ นต้นเรื องในการนําเสนอทีสร้างภูมิคุม้ กันให้คนกลางนํ,าและปลายนํ,า
12) สร้างเครื อข่ายผูก้ ่อการดีท, งั ใน social network และในพื,นที
1.2 การจัดการพลังงาน
1) ให้ขอ้ มูลทีเป็ นข้อเท็จจริ งพลังงานในประเทศไทย
2) สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากนโยบายพลังงานไทยทีไม่โปร่ งใส
3) ให้ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งเรื องพลังงาน ได้แก่ ต้นทุนการผลิต ผลประโยชน์ทบั ซ้อนต่าง ๆ
4) เจาะลึกหรื อนําเสนอข้อมูลพลังงานของคณะอนุกรรมมาธิ การเสริ มสร้างธรรมาภิบาลด้าน
พลังงานของวุฒิสภา นํามาเผยแพร่ เป็ นซี รีส์อย่างต่อเนื อง เช่น ซี รีส์ความจริ งของพลังงาน ต่อสาธารณะ
1.3 การสร้ างความสงบชายแดนใต้
1) จัดช่องสัญญาณการสื อสารเฉพาะของพื,นทีภาคใต้ 5 จังหวัด
2) ทําสารคดีนาํ เสนอผลกระทบของความรุ นแรง และการใช้กฎหมายความมัน คงในพื,นที
ภาคใต้
3) จัดทํารายการสร้างความเข้าใจในสาระและแนวปฏิบตั ิเกียวกับ พรก. ความมัน คง
1.4 ความมั.งคงทางอาหาร
1) จัดเวทีสาธารณะแลกเปลียนเรี ยนรู ้โดยใช้กรณี พ,นื ทีรูปธรรม
2) จัดทําสารคดีเรื องพันธุ กรรมพืช/สัตว์/อาชีพ
3) ถ่ายทอดการประชุมสภาเกษตรกรระดับชาติ
4) ทําเวทีชาวบ้านพบสื อเพือค้นหาข้อเท็จจริ งตามประเด็น
5) ทําสารคดีกรณี ปัญหาเพือยกระดับเป็ นประเด็นสาธารณะ
6) เพิมนักข่าวท้องถินเพือตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ ว
1.5 ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
1) จัดทํารายการสร้างความเข้าใจและผลกระทบของการก่อสร้างท่าเรื อนํ,าลึกทีจงั หวัดสตูล
2) นําเสนอผลกระทบของแผนพัฒนาในภูมิภาคต่อความมัน คงด้านอาหารและผลกระทบอืนๆ
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3) ผลิตรายการเฉพาะ “ประเด็นร้อนก่อนพัฒนา” ฯลฯ
1.6 แรงงาน
1) นําเสนอมุมมองแรงงาน แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ แรงงานในชุมชน
2) นําเสนอข่าวสภาลูกจ้าง
3) ทํารายการสร้างทัศนคติทีถูกต้องกับแรงงานข้ามชาติ
4) ตีแผ่แรงงานต่างด้าวทีผิดกฎหมาย
1.7 มลพิษ
1) ติดตามสถานการณ์ รายงานข่าว และนําเสนอผลกระทบจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
และการใช้ถ่านหิ น
2) นําเสนอผลของโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ ทีมีต่อประชาชนและสิ งแวดล้อม
2. การเตรียมการรองรับการเข้ าสู่ ประชาคมโลกและกลุ่มอาเซียน
1. ควรนําเสนอผลกระทบให้ชดั เจน โดยเฉพาะกลุ่มคน ระดับล่าง คนในพื,นทีชายแดน ฯลฯ
2. ให้คาํ แนะนําในการดํารงชี วติ อย่างมีความสุ ขของคนทีใช้ภาษาต่างประเทศไม่ได้ เช่น ชาว
ชนบท ชนเผ่า ฯลฯ
3. นําเสนอวิถีชีวิตของประชาชนของกลุ่มประเทศอาเซี ยน รายการ Sptirt of Aaia (วิถีเอเชีย)
4. นําเสนอสถานการณ์ทีเกิดขึ,นในมุมต่างๆของโลกผ่านรายการข่าว “ทันโลก”
5. นําเสนอการเปลียนสภาพแวดล้อม/อาหาร ประชากรและประเพณี วฒั นธรรมท้องถินผ่าน
รายการ “ท่องโลกกว้าง”
6. วิเคราะห์ เจาะประเด็น การเปลียนแปลงของสังคมในประเทศอาเซี ยนผ่านรายการข่าวและ
รายการ
7. นําเสนอความหลากหลายทางกายภาพ ภูมิอากาศ สัตว์ ผ่านรายการ “มิติโลกหลังเทียงคืน”
8. นําเสนอสถานการณ์ในสังคมโลก การเมืองปกครอง ผ่านรายการข่าว
จ. สรุ ป
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผ้ชมผูฟ้ ังรายการ ปี 2555 มีความเข้มข้นกว่าปี ทีผา่ นมา
โดยมีการรับฟังในภูมิภาคครบทุกพี,นที รับฟังจากกลุ่มประเด็นทีหลากหลาย และมีการจัดการแลกเปลียนใน
เวทียทุ ธศาสตร์ จากการรับฟังพบว่าผูช้ มผูฟ้ ังรายการมีคุณภาพมากขึ,น มีผสู ้ นใจติดตามชมรายการของไทยพีบี
เอสเพิมขึ,น ซึ งส่ วนหนึงเป็ นผลจากการปรับปรุ ง เปลียนแปลงของไทยพีบีเอสในหลายด้าน อย่างไรก็ตามจาก
รายงานยังพบว่าข้อเสนอในปี 2554 หลายอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ งผูร้ ับผิดชอบควรรี บสื อสารให้ผเู ้ สนอ
รับทราบถึงปั ญหา และข้อจํากัดอย่างต่อเนื อง ในขณะทีขอ้ เสนอในปี 2555 ผูช้ มผูฟ้ ังรายการยังมีความคาดหวัง
ทีจะได้รับการตอบสนองจากไทยพีบีเอสอีกมาก และหลากหลาย
จึงงควรทีคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการนโยบายจะได้พิจารณากําหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีในการนําข้อเสนอดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนารายการ และพัฒนาการดําเนิ นงานของไทยพีบีเอสให้เกิดประสิ ทธิ ผล มีคุณภาพเพิมขึ,นต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
1. รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผูช้ มผูฟ้ ั งรายการไทยพีบีเอส ปี 2555 จํานวน
10 ภูมิภาค คือ
1. ภาคเหนื อตอนบน
6. ภาคกลางตะวันตก
2. ภาคเหนื อตอนล่าง

7. ภาคใต้ตอนบน

3. ภาคอีสานตอนบน

8. ภาคใต้ตอนกลาง

4. ภาคอีสานตอนล่าง

9. ภาคใต้ตอนล่าง

5. ภาคกลางตะวันออก
10. กรุ งเทพและปริ มณฑล
2. รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผูช้ มผูฟ้ ั งรายการไทยพีบีเอส ปี 2555 จากกลุ่ม
ประเด็น 22 ประเด็น คือ
1. ครอบครัว
11. สิ ทธิ มนุษยชน
2. เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
12. เกษตร
3. เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
13. ฐานทรัพยากร
4. การศึกษา
14. สิ งแวดล้อม
5. ผูส้ ู งอายุ
15. เครื อข่ายสื อสังคมออนไลน์
6. แรงงานในระบบ
16. ความหลากหลายทางเพศ
7. แรงงานนอกระบบ
17. กลุ่มชาติพนั ธุ์
8. แรงงานข้ามชาติ
18. สื อพื,นบ้าน
9. คนจนเมือง
19. ศิลปะ
10. สตรี
20. สื อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง
3. รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากเวทียทุ ธศาสตร์ 5 ภูมิภาค คือ
1. ภาคเหนื อ
2. ภาคอีสาน
3. ภาคกลาง
4. ภาคใต้
5. กรุ งเทพและปริ มณฑล
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