รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ความเป็นมา
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นองค์กร
ที่เป็นตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในการเสนอความคิดเห็น ให้เกี่ยวกับรายการและการดําเนินงานของ
องค์กร เป็นกลไกที่มีบทบาทสําคัญใน การพัฒนาในการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ และสังคม สะท้อน
ความต้องการของประชาชน และมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
และการดําเนินการของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อให้สื่อต่าง ๆ ของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ตอบสนองประโยชน์และความต้องการของ
คนทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ชุดปัจจุบัน เป็นชุดที่ 3

มีวาระการทํางานตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558

ซึ่งสมาชิกสภาฯได้ร่วมกันกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การทําหน้าที่ของสภาฯ ในปี 2557-2558

โดยให้

ความสําคัญกับพันธกิจ 5 ประการ ดังนี้
1. พัฒนากลไกและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกําหนดนโยบาย ส.ส.ท.
3. ผลักดันการพัฒนา ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ และสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานของสภาฯอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของสภาฯ
เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว สภาฯได้วางยุทธศาสตร์การทํางาน และการรับฟังความคิดเห็น
ปี 2557 ในด้านต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลไกและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้มีคุณภาพ โดยให้มีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกําหนดนโยบาย ส.ส.ท.
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่มาจากประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย

1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันการพัฒนา ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม
โดยจะมีการขับเคลื่อนเชิงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการใช้สื่อสาธารณะให้เกิดประโยชน์ และสื่อสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานของสภาผู้ชมฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ สภาผูช้ มฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของสภาผู้ชมฯ ให้สมาชิกสภาผู้ชมฯเข้าใจบทบาท
หน้าที่และมีศักยภาพ

2. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นไตรมาสที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เน้นการตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการ สร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกําหนดนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่มาจากประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย โดยการรับฟังมุ่งที่เวทีระดับจังหวัด ซึ่งรายงานใน
ไตรมาสที่ 2 เป็นการสรุปจากเวทีจังหวัด 23 จังหวัด ดังนี้
ภาค
ใต้ล่าง (7 จังหวัด)

จังหวัด
1.สงขลา
2.นราธิวาส
3.สตูล

ใต้บน (7 จังหวัด)

-

เหนือบน (8 จังหวัด)

1.ลําปาง
2.แม่ฮ่องสอน

เหนือล่าง(9 จังหวัด)

1.สุโขทัย
2.พิจิตร
3.ตาก
4.จันทบุรี
5.ตราด

2

กลางตะวันออก (11 จังหวัด)

1.ชลบุรี
2.ปราจีนบุรี
3.ระยอง

กลางตะวันตก (9 จังหวัด)

1.สมุทรสงคราม
2.ชัยนาท
3.สิงห์บุรี
4.อ่างทอง
5.กาญจนบุรี
6.ราชบุรี
7.สุพรรณบุรี

ภาค

จังหวัด

กทม.-ปริมณฑล (6 จังหวัด)

1.นครปฐม
2.สมุทรสาคร
3.ปทุมธานี

อีสานตอนบน (12 จังหวัด)

-

อีสานตอนล่าง (8 จังหวัด)

-

3. ผลการรับฟังความคิดเห็น
จากรายงานการประชุมของคณะทํางานจัดทํารายงานการรับฟังรายไตรมาสในการประชุมเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมไทยพีบีเอส ที่ประชุมได้สรุปผลการรับฟังจาก 23 จังหวัดทั่วประเทศ แล้วมี
ความเห็น ดังนี้
3.1. ความเห็นต่อกลุ่มรายการ/รายการ
3.1.1 กลุ่มรายการข่าว
1) ข่าวโทรทัศน์
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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1.ความโดดเด่นของ
เนื้อหาและรูปแบบ

- วิเคราะห์ได้ดี ตรงประเด็น เจาะลึก ทันต่อ
สถานการณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว ชมย้อนหลังได้
รวดเร็ว
- ข่าวบันเทิง ใส่ใจคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนใน
การนําเสนอ

- เสนอให้มีนักข่าวที่มีชื่อเสียงและเป็นคนที่
สังคมยอมรับหรือรู้จัก
- ไม่ควรให้นักวิชาการวิเคราะห์แบบชี้นํามาก
เกินไป ประชาชนมีวิจารณญาณที่จะตัดสินใจ
เองได้

- ข่าวกีฬาไม่มอมเมาให้เล่นการพนัน

- เพิ่มกลุ่มคน (แขกรับเชิญ) ที่มาออกรายการ
- มีจํานวนข่าวมากกว่าช่องอื่น หลากหลาย เถียงให้รู้เรื่อง ให้หลากหลายมากขึ้น รวมทั้ง
ขยายประเด็นในการเถียง เช่น ประเด็น
- มีการเชิญนักวิชาการมาร่วมวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม ประเด็นผู้สูงอายุ การจัดการน้ํา
เป็นต้น ไม่พุ่งเป้าไปที่เรื่องการเมืองอย่างเดียว
- รายการข่าวเด็ก เสนอให้ฝึกเด็กเป็นพิธีกร
รายงานข่าว หรือผู้ดําเนินรายการเอง

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
- ข่าวทําให้เห็นปัญหาคอรัปชั่นชัดเจนขึ้น เช่น
พฤติกรรมนักการเมืองที่โกงประเทศ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ชนเผ่า ทําให้ได้เรียนรู้ปัญหาไป
พร้อมกันทุกกลุ่ม การนําเสนอรายการเหล่านี้
ควรนําไป ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียน โรงงาน
เช่น เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคม
อุดมปัญญา
- เสนอให้เพิ่มข่าวที่เน้นเนื้อหาวิชาชีพด้าน
เกษตร การพึ่งตนเอง ให้สังคมอยู่รอด
- ไม่ควรมีตัววิ่งมากนัก จะทําให้เบี่ยงเบนความ
สนใจ และผู้สูงอายุอ่านไม่ทัน จับใจความไม่ได้

2.ความรวดเร็วของ

- เท่าทันสถานการณ์ เช่น กรณีน้ํามันรั่วที่

- เสนอให้มีการฝึกนักข่าวพลเมืองตามภูมิภาค
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ข่าวและการเข้าถึง
แหล่งข่าว

อ่าวพร้าว
และตามกลุ่มประเด็นเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
- มีการแลกเปลี่ยนข่าวกับวิทยุชุมชน เคเบิล แหล่งข่าวไทยพีบีเอสและสามารถเจาะลึก
ทีวีท้องถิ่น
เข้าถึงแหล่งข่าวได้มากขึ้น
- เสนอให้เริ่มออกอากาศตั้งแต่ตี 4 ทุกวัน
เพราะข่าวเช้าวันใหม่มาช้ากว่าช่องอื่นๆ
- ควรพัฒนาเป็นสถานีข่าว 24 ชั่วโมง

3.ความชัดเจนของ
ข่าว

- ไม่บิดเบือน
- เสนอให้ขยายข้อมูลให้รอบด้าน แสดงให้เห็น
- มีความชัดเจนในเชิงประเด็นข่าว เช่น ที่นี่ องค์ประกอบสาเหตุของการเกิดที่ชัดเจน เช่น
Thai PBS
กรณีเรือล่มที่เกาหลี

-ข่าวต่อเนื่องควรนํามาฉายซ้ําและอัพเดต
4.ความลุ่มลึก การ - มีการถ่ายทอดและรายงานข่าวจาก
เจาะลึกอย่างต่อเนื่อง สถานที่จริง
- มีการขยายให้ข้อมูลที่ลึกขึ้น ในรายการ
เกี่ยวกับข่าวต่างๆ เช่น "เปิดปม" "เถียงให้รู้
เรื่อง" ทําให้ประชาชนรับรู้แนวคิดที่แตกต่าง
- "เปิดปม" มีความกล้าหาญในการนําเสนอ
ค้น หาความจริงและเจาะลึก
- เนื้อหามีความครอบคลุมในเชิง
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

5.นําเสนอง่ายต่อ
ความเข้าใจ

- ควรมีความเด็ดขาดในการตัดบทแขกรับเชิญ
- การนําเสนอใช้ภาษาเหมาะสม ทุกวัย
เข้าใจได้
หรือผู้ให้สัมภาษณ์ที่พูดออกนอกประเด็น
- มีการสร้างโมเดลเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยเฉพาะในรายการสดหรือสัมภาษณ์สด
- ผู้ประกาศข่าว ผู้ดําเนินรายการสามารถ
จับประเด็นและรายงานข่าวได้กระชับ
ตรงไปตรงมา

6.ความสามารถใน

- นําปัญหาที่เกิดขึ้นในกระแสปัจจุบันมา

- ควรติดตามความคืบหน้าในประเด็นปัญหา
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การสะท้อนโครงสร้าง วิเคราะห์หรือให้ข้อมูลที่รอบด้านเพื่อหาทาง ต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้าง ซึ่งเป็นที่มาของ
ปัญหาของประเทศ ออก
ปัญหามากกว่านี้
- เป็นทีวีแห่งการร้องเรียน เปิดรับข้อเสนอ
และปัญหาของชาวบ้านได้จริง
- กล้านําเสนอปัญหากรณีพิพาทระหว่างรัฐ/
เจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน
7.สัดส่วนข่าว การ
เพิ่มขึ้นของข่าว
ภูมิภาค

- เสนอให้เพิ่มสัดส่วนข่าวภูมิภาค ปรับเวลาให้
มากขึ้น
- เสนอให้มีทีวีจอภูมิภาคหรือศูนย์ข่าวภูมิภาค
ทั้ง 9 ภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์เดียวกับสภาผู้ชม
ฯ
- เพิ่มข่าวที่เสนอให้เห็นภาพหรือ
ประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ เช่น เรื่องการประกอบ
อาชีพ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ของภาค เป็น
ต้น

8.ความชัดเจนในการ - กล้าหาญที่จะนําเสนอเรื่องจริงต่อสังคม
สะท้อนผลกระทบต่อ อย่างตรงไปตรงมา แต่หากกระทบกับกลุ่มผู้
สังคม
มีอิทธิพลหรือกลุ่มคนอื่นๆ จะทําให้ถูก
ฟ้องร้องได้มากขึ้น
9.การขยายผลการ
สร้างการเรียนรู้จาก
ข่าว

ประเด็นรับฟัง

- สามารถนําข้อเสนอจากข่าวต่างๆ ไปใช้ใน - เสนอให้มีการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังวิทยุ
ชีวิตประจําวันได้จริง
ชุมชนทั่วประเทศ หรือพัฒนาคลื่นวิทยุของไทย
พีบีเอส เพื่อให้ข่าวของไทยพีบีเอสถูกกระจาย
ไปยังประชา ชนมากขึ้น

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
- "เถียงให้รูเรื่อง" เสนอให้เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมที่
อยู่ทางบ้านโทรศัพท์แสดงความคิดเห็นต่อ
รายการได้
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10.ประโยชน์ต่อผู้ชม
และความสามารถใน
การนําไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ

- ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ - สาระประโยชน์ของข่าวควรมีมากขึ้น
สถานีได้ทันที
- "เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย" เป็น
ราย การที่ช่วยเหลือประชาชน หาทางออก
ร่วมกันให้ประเด็นและท้องที่
- ผู้ชมตื่นตัวที่จะร่วมแก้ปัญหากับประเด็น
ต่างๆ ที่นําเสนอ

11.ความเหมาะสม
ด้านเวลา

- เสนอให้มีข่าวด่วนทุกครึ่งชั่วโมง
- "เถียงให้รู่เรื่อง” อยากให้เพิ่มวันและเวลา
และรายการออกอากาศดึกเกินไป
- อยากให้ไทยพีบีเอสแบ่งเวลานําเสนอข่าวให้
เท่าเทียมกัน เพราะในช่วงนี้มีการนําเสนอบาง
ข่าวมากเกินไป
- ปรับผัง ให้ข่าวอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะกับคนดู
ข่าว และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ชนกับละครช่อง
อื่นๆ

2) ข่าวผ่านสื่อเว็บไซด์
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

1.ความทันการณ์

- สร้างการกระต้นผู้ชม สะดวก มีการ
อัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย รับชมและติดตามได้
ตลอดเวลา

2.ความถูกต้อง

- ผู้ชมไม่มั่นใจ ไม่ให้น้ําหนักข่าวทั้ง 100
เปอร์เซ็นต์

3.ความรวดเร็ว

- รวดเร็ว แต่เนื้อหาข่าวสั้น ทําให้ไม่
น่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะ

4.การสื่อสารสองทาง - สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย รับชมแล้วแสดง
ความคิดเห็นได้ในทันที
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ประเด็นรับฟัง
5.ความน่าสนใจ
ของเว็ปเพจข่าว

ข้อคิดเห็น
- เว็บเพจ มีการแบ่งเนื้อหาสาระของข่าว
ชัดเจน สามารถติดตามย้อนหลังได้ แต่
บางครั้งรายละเอียดมีไม่ครบ

ข้อเสนอแนะ
- เสนอให้ประชาสัมพันธ์สื่อเว็บไซด์ให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น
- จะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อนการ
เผยแพร่ทุกครั้ง

6.การกระตุ้นส่งต่อ
ผู้ชมข้ามสื่อ
3.1.2 กลุ่มรายการเด็ก
ประเด็นรับฟัง
1.รูปแบบรายการ
น่าสนใจ การส่งเสริม
ความสามารถและการ
แสดงออก

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

- รูปแบบรายการน่าสนใจ เด็กดูแล้วรู้สึก - เสนอให้ขยายโอกาสให้เด็กในชุมชน ชนบท
สนุก เกิดแรงบันดาลใจให้ทําตาม
หรือภูมิภาคมากขึ้น หรือเชิญเด็กหลากหลาย
- มีความเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วม กลุ่มต่างๆ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กยากจน เด็ก
ชนบท เด็กตามชาติพันธ์ เข้าร่วมรายการ
ทางความคิด การแสดงออก
- ควรมีพื้นที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบ
รายการ
- รายการเด็กเป็นวิชาการมากเกินไป ควรใช้
รูปแบบที่สร้างสรรค์น่าสนใจมากขึ้น เช่น
นําเสนอในรูปแบบการ์ตูน
- รายการสอนภาษาควรให้มีการสอนวิธีการ
เขียนบนหน้าจอด้วย
- เสนอให้มีการชี้แจงโปรแกรมล่วงหน้า

2.เนื้อหาการนําเสนอ - สร้างคุณค่า ได้ความรู้ แลกเปลี่ยน
เหมาะกับช่วงอายุและ มุมมอง สอนให้เด็กรู้จักคิดและมีพัฒนา
ปลอดภัยสําหรับเด็ก ทางความคิด
- เป็นรายการที่เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี

- เสนอให้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อ
สาธารณะให้เด็กดูมากขึ้น เพื่อปลูกฝัง
- เสนอให้ผลิตรายการที่จะสามารถชี้ช่องทาง
ให้กับเด็กว่า เรียนจบแต่ละสาขาแล้วมา
ทํางาน (อาชีพ) อะไรได้บ้าง
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- เสนอรายการที่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา

ประเด็นรับฟัง
3.การมีส่วนร่วมการ
เพิ่มขึ้นของผู้ดําเนิน
รายการเด็ก

ข้อคิดเห็น
- พิธีกรดําเนินรายการเป็นธรรมชาติ
- มีวิทยากรที่น่าเชื่อถือมาให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับหนังสือดีดีน่าอ่าน

ข้อเสนอแนะ
- เสนอให้มีรายการข่าวที่เป็นเด็กๆ ลดภาษาที่
เป็นวิชาการ และใช้พิธีกรเด็ก
- "ท้าให้อ่าน" ควรปรับเปลี่ยนพิธีกรให้เป็นเด็ก
หรือพิธีกรที่มีอายุใกล้เคียงกับเด็กมากขึ้น
- เสนอให้มีวิทยากรมาแนะนํา เพิ่มพูนองค์
ความรู้ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ

4.ความหลากหลายของ - ความหลากหลายมีข้อดี ทําให้เด็กรับรู้
รายการ
ข้อมูลที่หลากหลาย แต่การรับสื่อมาก
เกินไปทําให้เด็กสับสน
- รายการค่อนข้างหลากหลาย มีทั้ง
เกี่ยวกับศิลปะ อาหาร ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
- ขาดรายการที่เกี่ยวกับเพลง

- เสนอ เพิ่มรายการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับ
เด็กและเยาวชน
- เสนอ มีการสอนภาษาต่างประเทศที่
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชา
สังคมอาเซียนเข้าใจวัฒนธรรม ใช้เป็นสื่อสาร
ในอนาคต
- เสนอให้เพิ่มรายการเกี่ยวกับเพลง

5.การส่งเสริมการเรียนรู้ - “สอนศิลป์" จัดรายการได้ดี เด็กสามารถ
สร้างจินตนาการ และส่ง ทําตามได้ ส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์
เสริมแรงบันดาลใจ
- “หม้อข้าวหม้อแกง" ทําให้เด็กรู้จัก
อาหารโบราณ ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหาร
ไม่ให้สูญหาย

- เสนอให้มีรายการธรรมะและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของชุมชน

6.การเพิ่มขึ้นของ
รายการที่เหมาะสมกับ
วัยรุ่น

- ควรเพิ่มรายการเยาวชนวัยรุ่นช่วง 15-20 ปี
ไม่มีรายการวัยรุ่นที่ดึงดูความสนใจ สามารถ
นําไปพัฒนาช่วงวัย

- เพิ่มให้มีรายการเรื่องอาหารการกินที่มี
ภาษาต่างประเทศ
- เสนอให้มีซี่รี่ส์ต่างประเทศที่มีเนื้อหา
สร้างสรรค์ ชวนให้สังเกต คิดวิเคราะห์ เช่น ซี่
รี่ส์เกี่ยวกับหมอ
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ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

7.คุณค่าและประโยชน์ - “ท้าให้อ่าน" ส่งเสริมให้รักการอ่าน
- อยากให้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมกับเด็ก
ของรายการต่อการ
- “English breakfast” “ละครการ์ตูน" - ประชาสัมพันธ์ทําเป็นแผ่นซีดีแจกจ่ายตาม
เรียนรู้ระบบโรงเรียน ช่วยสอนและส่งเสริมความรู้ในบทเรียน หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ
และประโยชน์อื่นๆ
- เสนอให้โปรโมทรายการต่างๆ ตาม
สถานศึกษา เพื่อให้มีผู้ชมรายการมากขึ้น หรือ
จัดทํารายการเสนอตามสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม
คนดูมากขึ้น
- จัดทํารายการที่แบ่งตามช่วงวัยของเด็กทั้งใน
ระบบและการศึกษานอกโรงเรียน
- เสนอให้มีแผ่นรายการ ซีดี ส่งไปไว้ตาม
ห้องสมุดประชาชนเพื่อยืมดูได้
- เพิ่มรายการประกาศการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย (ข่าวการศึกษา)
- เสนอให้มีรายการ "ติว" ความรู้ให้เด็ก เพื่อ
เตรียมสอบ
8.จํานวนรายการมีมาก - รายการไม่ต่อเนื่อง เช่น English
- รายการภาษาอังกฤษควรมีทุกวัน วันละ 15
เพียงพอ
Breakfast รายการมีน้อยไป มีแค่สัปดาห์ นาที เป็นต้น
ละวัน
- ควรเพิ่มรายการเด็กที่ทันสมัย เช่น รายการ
ประ กวดวาดภาพการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบ
- เพิ่มรายการในช่วงปิดเทอมให้มากขึ้น
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9.ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาออกอากาศ

- ช่วงเช้า ออกอากาศเหมาะสม

- เวลาออกอากาศน่าจะเป็นช่วงที่เด็กกลับมา
จากโรงเรียนแล้ว คือหลัง 4 โมงเย็น

3.1.3.กลุ่มรายการครอบครัว
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

1.เนื้อหารูปแบบ
- “ครอบครัวเดียวกัน" ทําให้เกิดแรง
รายการเหมาะแก่การที่ บันดาลใจ จากประสบการณ์การใช้ชีวิต
ของครอบครัวที่นําเสนอ
สมาชิกในครอบครัว
รับชมร่วมกัน สร้างแรง
บันดาลใจ รัก เข้าใจ
ครอบครัวมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
- เสนอให้มีรายการแบ่งปันประสบการณ์การ
เลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
- ควรมีรายการที่ให้คําแนะนําการดูแลจิตใจ
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
- "ครอบครัวเดียวกัน" นําเสนอครอบครัว
ตัวอย่าง ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จและ
สังคมยอมรับควรฉายให้เห็นปัญหาครอบครัว
ด้วย ให้เห็นเหรียญทั้งสองด้าน ทั้งดีและไม่ดี
อาจจะทําเป็นละครให้น่าสนใจ
- รายการครอบครัวและเด็ก ให้อยู่ในหมวด
เดียวกันได้ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีบทบาท
เสริมสร้างสถาบันครอบครัว

2.รูปแบบรายการ/การ - “ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร" ดูแล้วชวนให้
นําเสนอน่าสนใจและน่า ติดตาม
ติดตาม

- เพิ่มรายการธรรมะ โดยให้การ์ตูนดําเนิน
เรื่อง
- ”ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร” ควรนําเสนอทั้ง 2
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ด้านแล้วให้ผู้ชมคิดตามหรือตัดสินเอง
- เสนอให้นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัวมาแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา
ครอบครัวในเชิงโครงสร้างของประเทศ
- รายการเกี่ยวกับอาหาร อยากให้เพิ่มเนื้อหา
ส่วนประกอบ
- เสนอให้เพิ่มรายการการ์ตูน ตลก
- อยากให้มีการ์ตูนโดราเอมอน ทอมแอนเจอรี่

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

3.ประโยชน์และคุณค่า - “ลุยไม่รู้โรย" ทําให้คนในครอบครัวเห็น - “food work” เสนอให้เพิ่มคําแนะนําการ
ของรายการ
คุณค่าของผู้สูงอายุ และนําความรู้มาใช้ใน เพาะเห็ดฟางเพิ่มเติม
ชีวิตประจําวันได้
- ควรเพิ่มรายการการดํารงชีวิตของครอบครัว
- ”บ้านเธอก็บ้านฉัน” นําเสนอแหล่ง
ต่างศาสนา
ท่องเที่ยว สร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมการ - เสนอให้นําครอบครัวอดีตในสมัยก่อนกับ
กินท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ได้ครบทุกด้าน ปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างไร เช่น อัต
- "กินอยู่คือ" สร้างความสามัคคี สามารถ ลักษณ์ครอบครัว การเลี้ยงลูก
ใช้ในชีวิตประจําวันได้ สร้างวัฒนธรรมการ
กินที่หลากหลาย
- เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาสุขภาพ
- สะท้อนปัญหาภายในครอบครัวสู่สังคม
4.ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาออกอากาศ

- รายการออกอากาศในช่วงเวลาที่คนส่วน - ให้เพิ่มเวลาออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์
ใหญ่ต้องทํางาน
- เปลี่ยนเวลา "ครอบครัวเดียวกัน" จากเช้ามา
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เป็นช่วงเย็น
- เพิ่มเวลาให้กลุ่มรายการครอบครัว
- ”กินอยู่คือ” “คนสู้โรค” ต้องการให้ออก
ในช่วงเช้าเหมือนเดิม
3.1.4 กลุ่มรายการสาระประโยชน์/สารคดี
ประเด็นรับฟัง
1.ความแตกต่าง

ข้อคิดเห็น
- มีรูปแบบที่ดึงดูด ไม่จืดชืด เร้าใจ
- รายการให้ความรู้ดี แต่แทบไม่มีความ
แตกต่างกับสาระบันเทิงและ
สาระประโยชน์

ประเด็นรับฟัง

ข้อเสนอแนะ
- ให้เชิญคนพิการเข้าร่วมในกลุ่มรายการสาร
คดีเพื่อเป็นตัวอย่างการสู้ชีวิต
- “คนสู้โรค" ควรขยายเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และบริการสื่อสารให้ดีกว่าเดิม

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

2.ความหลากหลาย

- สารคดีท่องโลก มีการนําเสนอที่ดี อยาก
ให้เล่าเรื่องหลากหลายมากขึ้น (ซ้ําบ่อยๆ)
- ขาดความหลากหลายในเรื่องใกล้ตัว เช่น
ประเพณี ความแตกต่างของวิถีชีวิต การ
กินอยู่ของแต่ละท้องถิ่น

- ควรมีรายการสารคดีที่เน้นความเป็นไทยมาก
ขึ้นลงรายละเอียดเรื่องวัฒนธรรม
- อยากให้มีรายการลิเกกับงิ้ว
- “กินอยู่คือ" ควรขยายความหมายของ
คําศัพท์เฉพาะ หรือศัพท์วัตถุดิบ
- “ลุยไม่รู้โรย" เสนอให้มีกลุ่มผู้สูงอายุที่มา
ออกรายการหลากหลายและทั่วถึงขึ้น

3.การเป็นแบบอย่างที่ดี
ต้นแบบระดับประเทศ
และกลุ่มเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

- สารคดีเกี่ยวกับ AEC ที่นําเสนอจุดแข็ง - เพิ่มสารคดีที่เจาะลึกโดยเฉพาะจุดแข็งและ
และเอกลักษณ์ของท้อถิ่น อันเป็นจุดแข็ง เอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ของไทย เพื่อนําเสนอ
ในการท่องเที่ยว, ธุรกิจ และอื่นๆ หลังการ ความแตกต่างด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับ
เปิด AEC
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- “กินอยู่คือ" เป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเรื่องอาหาร และมีความ
แตกต่างระหว่างวัตถุดิบไทยและ
ต่างประเทศ

4.ความถูกต้องของ
เนื้อหา

ประเทศเพื่อนบ้าน
- ให้มีช่องทางที่จะให้กลุ่มประเทศอาเซียนมา
ค้นหาข้อมูล เพื่อมาดูรายการสารคดีที่ไทยพีบี
เอสได้
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ในระดับอาเซียน

- ผู้ชมมีความมั่นใจในเนื้อหาที่รายการ
นําเสนอ

5.การสะท้อนอัตลักษณ์ - เป็นการนําเสนอความเดือดร้อนของ
- สร้างสถาบันสื่อสาธารณะเพื่อฝึกอบรม
ของการเป็นสื่อ
ประชา ชนพร้อมให้คําแนะนํา
เครือข่ายสังคมมากขึ้น มั่นคงเข้มแข็ง มีจุดยืน
สาธารณะ
และส่งต่อผ่านสื่อ
- ผู้ชมสามารถสื่อสารหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่ชมได้ทันที เช่น
โทรไปหา สถานี
6.การเสริมสร้าง
สังคมไทยสู่สังคมแห่ง
ภูมิปัญญา

- "ท่องโลกกว้าง" สามารถนําไปเป็น
สื่อการศึกษาได้
- “ท่องโลกกว้าง" นําเสนอสิ่งแปลกใหม่
น่าสนใจมาก แต่ยังขาดสารคดีในเรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับเยาวชนที่ปัจจุบันห่างกัน
ออกไปมาก
- “คนสู้โรค" สร้างองค์ความรู้ให้คนเรียนรู้
สุขภาพ

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

7.คุณค่าและประโยชน์ - เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพจริง และ
ของรายการ
ความรู้ที่ได้ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
- รายการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
- "ลุยไม่รู้โรย" เสนอรายการผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้ง คนแก่ที่เกษียร

- ให้นํารายการเผยแพร่ในวงกว้าง ให้คนมี
จิตสํานึกเรื่องโลกร้อน
- รายการ "วัฒนธรรมชุบแป้งทอด" "ท่องโลก
ว้าง" ให้มีอยู่ตลอดไป
- เสนอให้มีรายการเชื่อมโยงภูมิปัญญาแบบ
ไทยๆ กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

ข้อเสนอแนะ
- ควรนําเสนอสารคดีที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ไทย เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปในแต่ละ
เดือน
- อยากให้มีรายการสมุนไพรท้องถิ่น
- รายการไทยพีบีเอส เหมือนแกงจืดที่กินแล้ว
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- “ลุยไม่รู้โรย" “คนสู้โรค" สร้างความสุข
และแรงบันดาลใจ ให้กําลังใจผู้สูงอายุหรือ
ผู้ป่วยให้ดูแลตัวเองและสู้ชีวิต ทําให้เข้าใจ
– เข้าถึง – รู้จักโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ได้ประโยชน์ แต่ไม่เข้มข้นจัดจ้านในการ
นําเสนอ และเหมือนการสวดมนตร์วันอาทิตย์
ที่ทํา (ดู) เรื่อยๆ ได้ ไม่เครียด

- “กินอยู่คือ" อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหาร
เป็นองค์ความรู้นําไปปรับใช้ได้

- “คนสู้โรค" ควรสื่อสารเพิ่มเติมให้เห็นว่า การ
ป้องกันโรคนั้นดีอย่างไร

- “กินอยู่คือ" ควรเพิ่มเวลาให้มากขึ้น

- “ลุยไม่รู้โรย" รายการสะท้อนความเป็น
จิตอาสา
8.จํานวนรายการมีมาก - รายการถูกเปลี่ยนแปลงจากผังทุกสาม - "คนสู้โรค" เสนอให้เพิ่มเวลาออกอากาศ
พอ
เดือน ทําให้ผู้ชมไม่สามารถติดตามรายการ - ควรตรวจสอบไม่ให้รายการนิยมออกจากผัง
โปรดต่อเนื่องได้
ผู้ชมสูงอายุชอบรายการที่เกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น
"ภัตตาคารบ้านทุ่ง"
9.ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาออกอากาศ

- เหมาะสมกับช่วงเวลาครอบครัว

- วางผังออกอากาศรายการให้ตรงกับช่วง
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

3.1.5 กลุ่มรายการสาระบันเทิง
ประเด็นรับฟัง
1.การมีอัตลักษณ์
แตกต่าง

ข้อคิดเห็น
- รูปแบบรายการต่างจากช่องอื่น เน้น
สาระควบคู่กับความบันเทิง
- มีความโดดเด่น เนื้อหาสาระสามารถ
ดึงดูดใจผู้ชม ญาติพี่น้องมานั่งดูกันเยอะ
มากขึ้น

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
- สร้างจุดเด่นของรูปแบบรายการ สัญลักษณ์
รูปแบบการดําเนินรายการ ผู้ดําเนินรายการ ที่
ดึงดูดให้ผู้คนจดจําและติดตามรับชมมากขึ้น
- เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ให้คนได้เห็นว่า
เรื่องไหนที่สื่อสาธารณะทําไม่ได้ พัฒนาผู้ชมให้
ยกระดับในการชม

ข้อเสนอแนะ
- เสนอให้ผลิตดาราของไทยพีบีเอสเอง
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- รายการควรมีตัวหนังสือวิ่งแนะนําให้คนหู
หนวก
- เสนอให้มีศูนย์กลางในการรับฟังเพื่อ
ช่วยเหลือ
2.ความสามารถในการ - กระแสตอบรับน้อย เนื่องจากเน้นสาระ - เพิ่มความบันเทิงให้เทียบเท่าหรือมากกว่า
สร้างความบันเทิงอย่าง มากกว่าความบันเทิง
สาระประโยชน์
สร้างสรรค์
3.ความสามารถในการ - ดึงดูดเฉพาะกลุ่มคนที่สนใจสาระบันเทิง - เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบรายการ
ดึงดูดใจผู้ชม
บางประเภท (เฉพาะทาง) ให้ติดตามชม สาระบันเทิง
- เพิ่มผู้ดําเนินรายการที่เป็นบุคคลที่ผู้ชมรู้จัก
ให้การยอมรับ เพื่อดึงดูดให้น่าสนใจ
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์รายการให้น่าสนใจใน
วงกว้างและเกิดการติดตามรับชม
- อยากให้ใช้ภาษาชาวบ้าน และพิธีกรพูดให้
ชัดเจน ไม่ต้องพูดย้ํา
4.เนื้อหาพัฒนาสังคมสู่
สังคมคุณภาพ

- อยากให้รายการมีการสัญจรไปตามพื้นที่แต่
ละภูมิภาค

5.สร้างเสริมค่านิยม/ รส - เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สาระความ
- จัดเวทีการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
นิ ยมที่ดีงาม
บันเทิงทั้งของไทยและต่างประเทศได้เป็น ความสามารถ เช่นประกวดร้องเพลง
อย่างดี
6.ความคุ้มค่าแก่การ - ได้รับสาระความรู้ แง่คิดควบคู่ความ
- ควรมีรายการอาหารแต่ละภาคอยู่ในรายการ
รับชม ให้ความรู้ แง่คิด บันเทิง จากการนําเสนอรายการที่วางตัว
ควบคู่ความบันเทิง
ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังรองรับต่อการ
เปิดประชาคมอาเซียน
7.จํานวนรายการมีมาก - มีมากเพียงพอและมีหลากหลายประเภท - เพิ่มจํานวนรายการที่เป็น "ละคร "และเสนอ
พอ
เปิดโอกาสให้ได้เลือกชมตามเหมาะสมกับ ให้เพิ่ม "ละครประวัติศาสตร์"
ความต้องการของทุกเพศ ทุกช่วงอายุ
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- ละครที่ผลิตออกอากาศ มีเวลาน้อย
เกินไป
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

8.ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาที่ออกอากาศ

ข้อเสนอแนะ
-”ดนตรีกวีศิลป์” อยากให้ปรับเวลา เนื่องจาก
เวลาออกอากาศปัจจุบันดึกเกินไป
-รายการ Dr.oz ดึกเกินไป

3.2.ความเห็นอื่นๆ
1) การแก้ ภาพลักษณ์เป็นสื่อเอ็นจีโอ
2) การเสนอ เนื้อหาลึก ควรนําเสนอให้เข้าใจได้ง่าย
3) ควรเสนอให้รอบด้านและทุกกลุ่ม (การรับฟังสะท้อนว่าไทยพีบีเอสเสนอข่าวของรัฐมากกว่ากลุ่มทาง
การเมืองอื่นๆ)

4. ข้อเสนอจากการรับฟัง
ที่ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานไตรมาสได้สรุปเป็นข้อเสนอ ดังนี้
4.1.ข้อเสนอในการพัฒนารายการ/กลุ่มรายการ
4.1.1. กลุ่มรายการข่าว
1) ประเด็นข่าวควรมีการเจาะลึก รอบด้าน นําเสนอให้เห็นที่มาของต้นตอในข่าวนั้น ๆ เช่น
ข่าวการลักลอบตัดไม้พยุงในป่า ต้องสืบไปแต่ต้นตอว่าทําไมไม่พยุงจึงเป็นที่ต้องการ และแสดงให้เห็นข้อมูลในทุก
มิติเป็นองค์รวม ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางของข้อมูล โดยวางยุทธศาสตร์ของการรายงานข่าวรายวัน และ
นําเสนอผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าวผ่านรายการต่าง ๆ เช่น “รายการเปิดปม” เป็นต้น
2) ข่าวต้องรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยํา โดย “ทันเหตุการณ์” คือ
2.1) สถานการณ์เกิดขึ้นจริงให้รายงานได้เลย
2.2) การรายงานช่วงต่อมาให้นําข้อมูลมาขยายผล ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
3) ควรเพิ่มรายการสกู๊ปข่าวเจาะลึก เกาะติและติดตามอย่างต่อเนื่องแบบ “กัดไม่ปล่อย”
4) กรณีข่าวที่มีความอ่อนไหว สร้างความหวาดกลัว เช่น ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านชายแดนใต้
อยากให้รายงานให้น้อยลง ควรสอบความจริงและความถูกต้องให้มากขึ้น แล้วมานําเสนอให้รอบด้าน

17

5) ควรเพิ่มพื้นที่ในรายการให้ประชาชนทุกกลุ่มได้นําเสนอการปฏิรูปประเทศไทย
6) กรณี สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังการทํารัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557
ไทยพีบีเอส ควรนําเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจาก คสช.เช่น การ
จับกุม การคุมขัง การตรวจค้น และการปกปิดสถานที่ช่วงเรียกไปรายงานตัว โดยไม่ให้ติดต่อญาติ ทนายความ
เป็ นการจํ ากั ดสิ ทธิ เสรีภ าพในการแสดงออกอย่า งสงบและสัน ติ ทั้ งที่ กระทํา ต่อสื่ อมวลชน นักวิช าการ นั ก
กิจกรรม และประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร รวมถึงการอาศัยสถานการณ์ออกคําสั่งห้ามชุมชนในการ
ออกมาคัดค้านการกระทําของนายทุน เช่น กรณีเหมืองทองคํา จ.เลย การกล่าวอ้างว่าทําไปตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนทุกประการซึ่งไม่ใช่หลักการที่ยึดถือตามหลักสากลจะสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคม
7) รายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว เช่น ตอบโจทย์ เถียงให้รู้เรื่องไม่ควรให้นักวิชาการชี้นํามาก
เกินไป พิธีกรในรายการตอบโจทย์ไม่สามารถดึงดูดผู้ชมได้
8) รายการเถียงให้รู้เรื่อง ควรเพิ่มประเด็นถกเถียง และกลุ่มคนหลากหลายมากขึ้น
4.1.2 กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน
1) ให้มีรายการข่าวเด็กและเยาวชน
2) เพิ่มพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการผลิต
3) ให้เพิ่มรายการในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมากขึ้น
4) เนื้อหารายการควรเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต อาชีพ ความรู้ที่หลากหลายแก่เยาวชน เช่น การแนะ
แนวการเรียน อาชีพ เรื่องเพศศึกษา เป็นต้น
4.1.3 กลุ่มรายการครอบครัว
1) เพิ่มประเด็นครอบครัวที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพลัง และสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว เช่น
ครอบครัวความหลากหลายทางเพศ ครอบครัวเชิงเดี่ยว ครอบครัวต่างศาสนา ครอบครัวในเมือง นําเสนอให้เห็น
มิติสัมพันธ์ครอบครัวที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
2) รูปแบบรายการจะต้องมีวิธีการนําเสนอที่สมจริงไม่ฟูมฟาย และการนําเสนอครอบครัวไม่นําเสนอ
เฉพาะชนชั้นกลาง จะต้องตอบโจทย์ครอบครัวให้หลากหลายมากขึ้น
3) เพิ่มรายการที่มีเนื้อหาคําสอนศาสนาต่าง ๆ คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ฮินดู ฯลฯ ที่
ส่งเสริมครอบครัวและสังคมเป็นสุข โดยนําเสนอในช่วงขั้นรายการ เป็นรายการสั้น ๆ
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4) ให้ความรู้เนื้อหารายการที่หลากหลาย เช่น เพศในสังคม เชื่อมโยงมิติกฎหมาย สุขภาพ นโยบาย
สาธารณะ สังคมโลก ฯลฯ
5) พัฒนายุทธศาสตร์รายการในการสร้างความเข้มแข็ง และสร้างพลังเชิงบวกแก่ครอบครัว
4.1.4 กลุ่มรายการสารประโยชน์/สาระคดี
1) เพิ่มความหลากหลายเนื้อหารายการ เช่น รายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนสู้ชีวิต รายการสะท้อน
มุมมองประชาธิปไตย รายการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
2) เพิ่มเวลาในกลุ่มรายการ เรื่องสุขภาพและผู้สูงอายุ
4.1.5 กลุ่มรายการสาระบันเทิง
1) เปลี่ยนรูปแบบรายการให้ดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น
2) สื่อสารให้เห็นทิศทางการนําเสนอของไทยพีบีเอส และต้องสื่อสารและยกระดับผู้ชมโดยการ
ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ
3) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ละครผ่านสื่อ เช่น สื่อออนไลน์
4) เพิ่มละครสร้างสรรค์ น่าสนใจ ภายใต้กรอบจริยธรรม
5) เพิ่มสีสัน เทคนิคการผลิตละครที่จะดึงดูดผู้ชม
6) เพิ่มละครเชิงประวัติศาสตร์ เน้นความหลากหลายของประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะนําเสนอ
ประวัติศาสตร์ชนชั้นปกครอง
7) เพิ่มรายการประกวดดนตรีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
8) รักษาคุณภาพ “ละครฝันเปลี่ยนโลก” เพราะเรทติ้งในกลุ่มวัยรุ่นค่อนข้างดีมาก
4.2. ข้อเสนออื่นๆ
1) ระมัดระวังการโฆษณาแฝงในรายการ “Sci&Tech” ซึ่งพบในตอนการนําเสนอ Technology ของ
Operation บน Smart phone
2) เพิ่มรูปแบบรายการให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอได้ทันที่ (เช่น Home Room)
3) การแจ้ง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงของผังรายการ เหตุผล หรืออื่น ๆ ของรายการที่หายไปจากผัง
เพื่อทางสมาชิกสภาฯ จะได้นําไปอธิบายในเวทีรับฟัง เช่น วัฒนธรรมชุบแป้งทอด รายการหนังพาไป
4) ปรับช่วงเวลาของผังรายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
5) ผังรายการควรปรับ 6 เดือน หรือ 1 ปี/ครั้ง
6) จัดให้มีรายการที่เป็นไม้ยืนต้น (รายการประจํา) ในทุกกลุ่มรายการ เช่น รายการครอบครัวเดียวกัน
ที่เป็นรายการไม้ยืนต้นของกลุ่มรายการครอบครัว
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7) ควรมีการตรวจสอบ เช็คเรทติ้งรายการที่ได้รับความนิยมสูง โดยกําหนดเป็นประเภทรายการไม้ยืน
ต้น (รายการประจํา) และรายการไม้ล้มลุก (รายการไม่ประจํา) ทางสํานักรับฟัง และสมาชิกสภาฯจะดําเนินการ
8) ควรรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอปี 56 และปี 57 แก่สมาชิกสภาฯ และผู้ชม ผู้ฟังรายการ
9) ควรพัฒนาสถานีวิทยุของไทยพีบีเอสที่สามารถส่งสัญญาณ และรับฟังผ่านทางวิทยุได้ หรือการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกลุ่มวิทยุชุมชนในการถ่ายทอดข่าวต้นชั่วโมง เพื่อขยายฐานผู้ฟังในชนบทห่างไกล เป็นต้น
10) ควรเพิ่มสัดส่วนของนักข่าวพลเมืองภาคประชาชน และแนวทางการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เช่น ด้านการรายงานข่าว
11) ควรสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา โดยการนําสารคดีที่เคยออกอากาศมาจัดทําเป็นชุดสื่อเพื่อ
การศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนที่ห่างไกล (อาจต้องมีการทําข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์เพิ่มเติม)
12) ควรจัดไทยพีบีเอสสัญจร เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก และเข้าถึงพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ได้มากขึ้น และ
เป็นการขยายฐานผู้ชมผู้ฟังให้กว้างออกไป

5. สรุป
ไทยพี บี เ อสได้ รั บ การชื่ น ชมว่ า เป็ น สื่ อ ที่ มี คุณ ภาพ และมี คุ ณ ค่ า เป็ น ที วี ที่ ดี ม ากที่ สุ ด สํ า หรั บ เด็ ก
ครอบครัว และการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม แต่จากมีข้อจํากัดด้านช่องทางและเวลา และงบประมาณในการ
ดําเนินงาน จึงเป็นความท้าทายในการจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดในการสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการที่ มี เ ป็ น จํ า นวนมาก หลากหลาย และบางครั้ ง มี ข้ อ เสนอที่ ขั ด แย้ ง ความขั ด แย้ ง กั น
ทางออกสําหรับปัญหาดังกล่าวคงมีความชัดเจนขึ้นในไตรมาสถัดไปที่การรับฟังจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ชมและผู้ฟัง
เข้ มข้ น และใช้ การรั บ ฟั งในลั กษณะของการสนทนากลุ่ มย่ อย แต่ ความท้ า ทายที่ ควรได้ แก้ ไขในขณะนี้ คือ
ภาพลักษณ์ของการเป็นสื่อเอ็นจีโอ(NGOs) เพราะจะเป็นอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือกับบางภาคีในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ และคุณธรรมตามที่กําหนดไว้ เช่น ภาคีราชการ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
ในส่วนความความเห็นและข้อเสนอในการพัฒนารายการส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างจากการรับฟังในไตรมาส
ที่ 1 ส่วนที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือความเห็นด้านความรุนแรง ความขัดแย้งทางการเมืองที่ลดลง ส่วนความ
เร่งด่วนที่ไทยพีบีเอสต้องดําเนินการคือการขยายฐานผู้ชมผู้ฟังทั้งในรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพรายการ และ
การเชื่อมโยงกับภาคีต่างๆ การสัญจรในภูมิภาค ซึ่งคงต้องใช้พลังของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์รายการเป็นกลไกหลักในการดําเนินงานต่อไป
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รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 (กรกฎาคม-กันยายน 2557)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ความเป็นมา
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นองค์กร
ที่เป็นตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในการเสนอความคิดเห็น ให้เกี่ยวกับรายการและการดําเนินงานของ
องค์กร เป็นกลไกที่มีบทบาทสําคัญใน การพัฒนาในการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ และสังคม สะท้อน
ความต้องการของประชาชน และมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย
และการดําเนินการของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อให้สื่อต่าง ๆ ของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ตอบสนองประโยชน์และความต้องการของ
คนทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ชุดปัจจุบัน เป็นชุดที่ 3

มีวาระการทํางานตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558

ซึ่งสมาชิกสภาฯได้ร่วมกันกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การทําหน้าที่ของสภาฯ ในปี 2557-2558

โดยให้

ความสําคัญกับพันธกิจ 5 ประการ ดังนี้
1. พัฒนากลไกและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกําหนดนโยบาย ส.ส.ท.
3. ผลักดันการพัฒนา ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ และสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานของสภาฯอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของสภาฯ
เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว สภาฯได้วางยุทธศาสตร์การทํางาน และการรับฟังความคิดเห็น
ปี 2557 ในด้านต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากลไกและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้มีคุณภาพ โดยให้มีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกําหนดนโยบาย ส.ส.ท.
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่มาจากประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันการพัฒนา ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม
โดยจะมีการขับเคลื่อนเชิงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการใช้สื่อสาธารณะให้เกิดประโยชน์ และสื่อสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานของสภาผู้ชมฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ สภาผูช้ มฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของสภาผู้ชมฯ ให้สมาชิกสภาผู้ชมฯเข้าใจบทบาท
หน้าที่และมีศักยภาพ

2. แผนและกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ปี 2557
การรับฟังความคิดเห็นในปี 2557 มีความแตกต่างจากการรับฟังในปีที่ผ่านๆ มาในในหลายด้าน เช่น
1. การรับฟังโดยตรงผ่านสมาชิกสภาแต่ละท่าน
2. การจัดเวทีผู้ชมผู้ฟังเข้มข้น 4 ภาค
3. การประชุมรับฟังของกลุ่มประเด็น
4. การรับฟังเพื่อประเมินคุณภาพรายการโดยใช้แบบสอบถาม ใน 5 กลุ่มรายการ คือ
4.1.กลุ่มรายการข่าวและรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว
4.2.กลุ่มรายการครอบครัว
4.3.กลุ่มรายการเด็ก
4.4.กลุ่มรายการสารประโยชน์
4.5.กลุ่มรายการสาระบันเทิง

3. ผลการรับฟังความคิดเห็น
จากรายงานผลการรับฟังตามรูปแบบข้างต้น ปรากฏความคิดเห็นและข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
ก.ความเห็นจากเวทีภูมิภาคและการสํารวจคุณภาพรายการ
1.ความเห็นต่อคุณภาพและคุณค่าของไทยพีบีเอส
"รายการของไทยพีบีเอสเหมือนยาสมุนไพร รายการของช่องอื่นเหมือนลูกกวาด"
"ไทยพีบีเอสเหมือนข้าวกล้อง...................."
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"คนฉลาดไม่ดูทีวี(เพราะดูแล้วทําให้โง่) แต่สําหรับไทยพีบีเอสแนะนําให้ลูกดู เพราะดูแล้วฉลาดได้
ความรู้ ไม่มีพิษภัย วางใจได้"
เสียงสะท้อนข้างต้น ชี้ชัดว่ารายการของไทยพีบีเอสมีคุณภาพสูง และเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจาก
รายงานผลการสํารวจประเมินคุณภาพรายการโดยแบบสอบถามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการร่วมกับสถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดทําขึ้น และทําการสํารวจในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
จํานวน 3,003 ชุด จากกลุ่มผู้ชมผู้ฟังเข้มข้น จํานวน 2,142 ชุด และกลุ่มผู้ชมทั่วไป จํานวน 861 ชุด
ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือว่ารายการของไทยพีบีเอสมีคุณภาพสูง ตามผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรายการของไทยพีบีเอสจากกลุ่มผู้ชมทั่วไปและผู้ชมเข้มข้น
ด้าน
1.ด้านคุณภาพ
1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา
ตรงไปตรงมา
ด้าน
2) ปริมาณข้อมูลมีความสมดุลเหมาะสม
กับเวลา
3) เนื้อหามีความน่าเชื่อถือ
4) ใช้ภาษได้เหมาะสมกับเนื้อหา
5) บอกเล่าเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน ไม่
คลุมเครือ
2. ด้านสุนทรียศาสตร์/ความงาม
1) ภาพรวมผลิตและทําออกมาได้ดี
2) เนื้อหาเหมาะสมกับเหตุการณ์/
ทันสมัย
3) มีเนื้อเรื่อง/ฉากหลังที่สวยงาม
4) มีบทสนทนา/สัมภาษณ์ดี
5) มีผู้แสดง/เจ้าของเรื่อง ดีน่าสนใจ
3. ด้านอารมณ์-ความรู้สึก

กลุ่มผู้ชมทั่วไป
กลุ่มผู้ชมเข้มข้น
จํานวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย จํานวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย
861

4.2578

มาก

2,142

4.3063

มาก

กลุ่มผู้ชมทั่วไป
กลุ่มผู้ชมเข้มข้น
จํานวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย จํานวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย
861 4.0604
มาก
2,142 4.1083
มาก
861
861
861

4.2393
4.2462
4.2288

มาก
มาก
มาก

2,142
2,142
2,142

4.2750
4.2722
4.3235

มาก
มาก
มาก

861
861

4.1765
4.1823

มาก
มาก

2,142
2,142

4.2297
4.2549

มาก
มาก

861
861
861

3.9872
4.0941
4.0290

มาก
มาก
มาก

2,142
2,142
2,142

4.1387
4.1914
4.1443

มาก
มาก
มาก
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1) ดึงความสนใจฉันได้จนจบ
2) สร้างความทรงจําแก่ฉันได้ดี
3) เหมาะสมกับช่องนี้เวลานี้มาก
4) คุ้มค่าแก่เวลาที่ฉันได้ดู
5) ทําให้ฉันชอบ
4. ด้านการศึกษา-การเรียนรู้
1) ทําให้ได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจ
2) ทําให้ได้ความคิด
3) ไม่มีสิ่งใดที่เป็นต้องห้าม/อันตราย
4) ได้สร้างความอยากรู้สนใจในแบบที่
ต้องการ
5) ให้สิ่งที่ฉันไม่เคยได้ยิน/ได้เห็นมาก่อน
5. การวัดด้านผลกระทบเชิงสังคม
1) ฉันจะบอกให้คนรอบข้างฉันดู
2) สามารถดูได้ทั้งครอบครัว
3) ช่วยให้ฉันเข้าใจสังคมและความจริง
มากขึ้น
4) ทําให้ฉันอยากมีส่วนร่วมรับรู้ต่อไปว่า
อะไรเกิดขึ้น
5) แขกรับเชิญ/แหล่งข่าวได้รับความ
เคารพนับถือและให้ความสําคัญ
ด้าน
6. ด้านยุทธศาสตร์
1) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะ
2) ทําให้ผู้ชมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
3) สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ
4) ให้ความหลากหลายและสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม
5) ทําให้เข้าใจชุมชน สังคมและโลกมาก
ขึ้น

861
861
861
861
861

4.1231
4.0360
4.0383
4.1022
4.0813

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2,142
2,142
2,142
2,142
2,142

4.2087
4.1293
4.1116
4.2003
4.1928

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

861
861
861
861

4.3182
4.2613
4.0976
4.1069

มาก
มาก
มาก
มาก

2,142
2,142
2,142
2,142

4.3791
4.3063
4.2115
4.2171

มาก
มาก
มาก
มาก

861

4.1568

มาก

2,142

4.2675

มาก

861
861
861

4.1440
4.2683
4.2160

มาก
มาก
มาก

2,142
2,142
2,142

4.2624
4.3417
4.3077

มาก
มาก
มาก

861

4.1626

มาก

2,142

4.2577

มาก

861

4.0825

มาก

2,142

4.1699

มาก

กลุ่มผู้ชมทั่วไป
กลุ่มผู้ชมเข้มข้น
จํานวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย จํานวน ค่าเฉลี่ย ความหมาย
861
861
861
861

4.4123
4.2683
4.2311
4.1823

มาก
มาก
มาก
มาก

2,142
2,142
2,142
2,142

4.4552
4.3231
4.2880
4.2330

มาก
มาก
มาก
มาก

861

4.2462

มาก

2,142

4.3128

มาก
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7. ภาพรวมคุณภาพรายการ
1) คุณภาพโดยรวมของรายการอยู่ใน
ระดับ

861

4.3124

มาก

2,142

4.3866

มาก

2.ความนิยมต่อรายการ
ผู้ชมเข้มข้น และผู้ชมทั่วไปมีความนิยมต่อรายการที่แตกต่างกันในบางรายการ โดยรายการข่าว
และท่องโลกกว้าง เป็นรายการยอดนิยมลําดับต้นๆ ส่วนรายการอื่นมีลําดับความนิยมที่แตกต่างกันตามตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 ความนิยมที่มีรายการของไทยพีบีเอสในกลุ่มผู้ชมทั่วไปและผู้ชมเข้มข้น
รายการ
1) ไม่ระบุรายการ
2) ท่องโลกกว้าง
3) ข่าว
4) English Breakfast
5) ทีวีจอเหนือ
6) ที่นี่ไทยพีบีเอส
7) สถานีประชาชน
8) ข่าวชายแดนใต้
9) โฮมรูม/เถียงให้รู้เรื่อง
10) เปิดปม

กลุ่มผู้ชมทั่วไป
จํานวน
ร้อยละ
320
37.20
78
9.10
72
8.40
62
7.20
32
3.70
31
3.60
28
3.30
27
3.10
23
2.70
22
2.60

รายการ
1) ไม่ระบุรายการ
2) ข่าว
3) สารคดีท่องโลกกว้าง
4) เปิดปม
5) สถานีประชาชน
6) กินอยู่คือ
7) ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
8) ภัตตาคารบ้านทุ่ง
9) Food work
10) หม้อข้าว หม้อแกง

กลุ่มผู้ชมเข้มข้น
จํานวน
ร้อยละ
676
31.60
395
18.40
216
10.10
111
5.20
106
4.90
60
2.80
48
2.20
38
1.80
37
1.70
29
1.40

3.พฤติกรรมการรับชม
พฤติกรรมการชมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนารายการเพื่อตรึงผู้ชมให้ติดตามรายการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ผู้ชมทั่วไปส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการชมแบบสลับช่อง ชมเฉพาะรายการที่
ชอบ ในขณะที่ร้อยละ 12 ชมตลอดรายการไม่เปลี่ยนช่องการชม ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมการชมรายการของกลุ่มผู้ชมทั่วไป
พฤติกรรมการรับชม
1) ชมตลอดรายการไม่เปลี่ยนไปช่องอื่น
2) ชมสลับไปกับรายการช่องอื่น
3) ชมเฉพาะรายการที่ชอบ
4) ชมไปพร้อม ๆ กับทํากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วย
5) อื่น ๆ

ความถี่ช่วงเวลา
103
363
288
101
6

ร้อยละ
12.00
42.20
33.40
11.70
0.70

4. ความเห็นเชิงประเด็น
ความเห็นต่อรายการเชิงประเด็นตามยุทธศาสตร์ของไทยพีบีเอส เป็นการสะท้อนจากเวทีการรับฟัง
กลุ่มผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้นที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ 4 ภาค

ซึ่งการรับฟังนอกจากได้ความคิดเห็นใน

ประเด็นที่ไทยพีบีเอสกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในปี 2557 แล้ว ที่ประชุมได้เสนอประเด็นเพิ่มเติมตาม
สถานการณ์ปัญหาในแต่ละภูมิภาค โดยข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสในแต่ละประเด็นมี ดังนี้
ภูมิภาค
ภาคใต้

ประเด็น/รายการ

ข้อเสนอ

การสร้างสันติภาพ

1.สร้าง Model ใหม่เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเรื่องราวจากชายแดนใต้

ชายแดนใต้

เช่น ผลิตเรื่องสั้น เลียนแบบซีรีย์เกาหลี สะท้อนวิถีชีวิตมุสลิม
2.นําเสนอความยุติธรรมในพื้นที่ ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านกฎหมาย
3.สร้างแรงบันดาลใจ ในการร่วมขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสันติภาพในชายแดน
ใต้
4.นําเสนอซีรีย์ จากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตัวอย่าง ซีรีย์
อินโดนีเซีย เรื่อง Ayat-Ayat Cinta , Ketika Cinta bertasbih , การ์ตูน
Upin-Ipin
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ภูมิภาค

ประเด็น/รายการ
ปฏิรูปพลังงาน

ข้อเสนอ
1.ควรมีโต๊ะข่าวพลังงานเพื่อให้สามารถดําเสนอข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
2.เพิ่มประเด็นความมั่นคงทางอาหารให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของไทยพีบีเอส
และติดตามสถานการณ์ต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร

การปฏิรูปการเมือง 1.ความแหลมคมของประเด็นยังไม่ชัดเจน ทําให้ไม่สามารถก่อกระแสใน
ระดับสังคมเรื่องปฏิรูปการเมืองได้ จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
1.เพิ่มรูปแบบในการนําเสนอ เช่น ละคร
2.นําเสนอให้เป็นรูปธรรมให้เข้าใจง่าย และแหลมคม เน้นการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับจิตสํานึก เช่น ซีรีย์ของภูฏาน
อาเซียนกับ
การศึกษา

1.เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมรายการ หรือให้เยาวชนคั่นรายการเพื่อ
แนะนําเรื่องราวอาเซียน อาจจะเป็นเยาวชนที่มาจาก เด็กชายขอบ , เด็กใน
เมือง , เด็กด้อยโอกาส , เด็กจากหลายๆ พื้นที่
2.ผลักดันให้สื่อรายการของไทยพีบีเอส เข้าสู่การเรียนรู้ในโรงเรียน
3.ส่งเสริมให้เด็กทํารายการเรียนรู้ชุมชน เน้นการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เด็กเห็น
คุณค่าของรายการที่ดี
4.ควรผลิตรายการที่เน้นให้เด็กรู้จักตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อ
การประกอบอาชีพในอาเซียนมีความรู้ที่สามารถนําไปใช้ได้
5.มีรายการที่ยกระดับศักยภาพของครู การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นครู เน้น
การศึกษาในอาเซียนเชิงเปรียบเทียบชาติอื่นๆ
6.จัดรายการที่สื่อให้เห็นถึงปัญหาของการจัดการการศึกษา เช่น อัตราการ
ขาดแคลนครู ความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคการสอน เน้น
หลักสูตรท้องถิ่น
7.เน้นรายการที่ให้ความรู้เจาะลึกเรื่องอาเซียน เช่น พฤติกรรมทางสังคม
พื้นฐานจิตใจของคนในอาเซียน ทัศนคติของคนในอาเซียนที่มีต่อคนไทย
8.จัดกิจกรรมสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ ตั้งชุมนุมสื่อไทยพีบีเอส ชุมชนข่าว
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พลเมือง

ภูมิภาค

ประเด็น/รายการ

ข้อเสนอ

การต่อต้านทุจริต
คอรัปชั่น

1.ขยายความข่าว/ความหมายของคําต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอรัปชั่น
เช่น ทุจริตเชิงนโยบาย , ผลประโยชน์ทับซ้อน , ล็อกสเป็ก , ฮั้วประมูล เป็นต้น
ควรจะมีการอธิบายคําในข่าว เพราะผู้ชมจํานวนหนึ่งยังไม่เข้าใจความหมาย
ของคําดังกล่าว
2.สร้างอัตลักษณ์ของผู้ดําเนินรายการ ในรายการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ทุจริตคอรัปชั่น
3.เสริมความรู้ ประกอบข่าว เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น กรณี
ครอบครองยาเสพติด 1,000 เม็ด มีโทษอย่างไร
4นําเสนอพื้นที่/กรณีตัวอย่างการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
5.ผลิตสปอตโฆษณา พื้นที่ตัวอย่าง / บุคคลตัวอย่าง ที่ทํางานต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น เพื่อคั่นรายการ

8

ภาคเหนือ ปฏิรูปการศึกษา

ภูมิภาค

ประเด็น/รายการ

1.ควรจัดเวทีถกเถียงในระดับนโยบายให้ต่อเนื่อง ต้องมีการนําเสนอข้อมูลที่
รอบด้าน เข้มข้น และมากเพียงพอ โดยคัดเลือกดูว่านโยบายทางการศึกษา
ใดบ้างที่ต้องนํามาถกเถียงหรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทํางานเชิง
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ควรสร้างพลังอํานาจให้กับผู้เรียน ครู และชุมชน เพราะตอนนี้เมื่อผู้เรียนเข้า
สู่ระบบการศึกษาแล้วไร้อํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง จึงต้องมี
พื้นที่ให้เด็กมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถสร้างเลือกให้กับตัวเองได้
3.ควรมีการพัฒนาละคร หรือรายการเพื่อให้เด็กได้เห็นโอกาสที่อาจจะเกิด
ข้อผิดพลาด ต้องมีกระบวนการให้เด็กให้เห็นตัวอย่าง และทางเลือกทางรอดใน
การฝ่าวิกฤตของสังคม เมื่อเด็กล้มเหลวต้องมีกระบวนการเสริมความมั่นใจให้
เด็กได้อยู่รอดในสังคม โดยดึงชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
4.ไทยพีบีเอสควรเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของเด็ก ครู และชุมชน ถ้าครู
คนไหนอยากมีทักษะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทยพีบีเอสควรเป็นกลไกกลางใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทําการอบรมให้ผู้เรียนและครูได้ โดยกําหนด
ประเด็นในการอบรมไว้ชัดเจน และรับสมัครผู้เรียนผู้สอนที่สนใจมาสร้าง
หลักสูตรร่วมกัน ซึ่งสถานีสามารถทํางานเชิงรุกได้5.ไทยพีบีเอสควรช่วย
ผลักดันเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นให้เป็นวาระระดับชาติ

ข้อเสนอ
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6.ปัญหาของประเทศไทยคือการจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรเดียวกันทั้ง
ประเทศ ไม่มีการออกแบบหลักสูตรโดยอิงกับสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ ดังนั้น
ไทยพีบีเอสควรพัฒนาการทํางานแบบหลังจอเรื่องการออกแบบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เป็นการเสริมพลังครู โดยดึง
เครือข่ายของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังไปร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน
กับทางสถานี ซึ่งจะทําให้หลักสูตรท้องถิ่นร้อยละ 30 เกิดขึ้นได้จริง เพราะ
ตอนนี้นโยบายมีการกําหนดเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไว้ก็จริง แต่
ในทางปฏิบัติไม่สามารถทําได้ เพราะครูทําไม่เป็น ไม่รู้จักชุมชน และชุมชนก็
ไม่รู้ว่าเข้าไปออกแบบหลักสูตรอย่างไร
7.โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนและผู้เรียน เพราะทุกวันนี้
สถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่ปิด ทั้งที่ต้องเป็นพื้นที่เปิดในการตรวจสอบและ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้โรงเรียนแข็งแกร่ง ให้เด็กมีพลังอํานาจใน
ตัวเองมากขึ้น
8.ไทยพีบีเอสควรนําเสนอภาพชั้นเรียนในอุดมคติ เช่น โรงเรียนที่ปฏิรูปการ
เรียนการสอนทั้งของครูและนักเรียน หรือค้นหาโรงเรียนที่สามารถออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างอิสระ
9.มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ต่อต้านรากเหง้าเดิมของชุมชน เพราะรู้สึกว่าไม่มี
ประโยชน์สําหรับเด็กรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตในกระแสปัจจุบัน จึงความท้าทาย
ของไทยพีบีเอส ในการทดลองสร้างเวทีพูดคุยในประเด็นให้เด็กมีความ
เชื่อมั่นในวิถีชุมชน มีความภาคภูมิใจกับของดีในชุมชน
10.ควรมีรายการภาษาอังกฤษอยู่ในทุกช่วงรายการของทางสถานี
11.ควรมีรายการนําเสนอทางเลือกในการศึกษาของเด็ก
12.ทําประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างในระบบกับการศึกษาทางเลือก
เพื่อให้ความแตกต่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ในรูปแบบรายการ
ที่เข้าใจง่ายเหมาะกับคนทุกช่วงวัย
13.ทํารายการที่ให้เด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความโดดเด่นในการพัฒนา
ชุมชนได้สะท้อนวิธีคิดในการใช้ชีวิตของตัวเอง
14.เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนวิธีคิดระหว่างครูและนักเรียน
ควรมีการเปิดโอกาสให้ครูได้สะท้อนปัญหาที่เกิดจากระบบการศึกษาของไทย
15.ตีแผ่การทุจริตในระบบการศึกษาไทย
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ภูมิภาค

ประเด็น/รายการ

ข้อเสนอ

การจัดการภัยพิบัติ 1.สื่อสาธารณะควรมีบทบาทในการผลักดันประเด็นภัยพิบัติให้เป็นนโยบาย
ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้เท่าทันเรื่อง
ภัยพิบัติที่รอบด้านและต่อเนื่อง
2.เวลาในการนําเสนอเรื่องภัยพิบัติค่อนข้างน้อย จึงควรเพิ่มเวลาในข่าว
พยากรณ์อากาศ ซึ่งง่ายต่อการติดตามสถานการณ์
3.ควรพัฒนาสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนใน
พื้นที่ในการป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติ เช่น การประเมินภัยพิบัติ การ
เตรียมการรับมือกับภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้น และการอยู่ร่วมกับภัยพิบัติได้
อย่างมีสติ ซึ่งต้องมีรูปแบบในการนําเสนอครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย
ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและช่วยกัน
กระจายต่อในชุมชน
4.นําเสนอในมุมที่สื่อกระแสหลักไม่ได้นําเสนอ เพราะหลายพื้นที่ประสบ
ปัญหาแต่ความช่วยเหลือกลับเข้าไปไม่ถึง
5.จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทําให้ในพื้นที่พบความเปลี่ยนแปลงด้าน
ภูมิศาสตร์ เช่น ตาน้ําเปลี่ยนทางเดิน หรือน้ําพุร้อนมีปริมาณลดลง ซึ่ง
ประชาชนไม่รู้เรื่องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และความผิดปกติดังกล่าวกลับ
ไม่รับการเสนอผ่านสื่อเท่าที่ควร จึงควรมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ข้อมูล โดยเฉพาะในเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถ
วางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
6.สถานีควรให้ความสําคัญด้านการเยียวยาทั้งด้านสุขภาพกายและใจ
7.ขยายข้อมูลเรื่องภัยพิบัติผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องยูทูป
เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เป็นต้น
8.การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติของไทยพีบีเอสในพื้นที่ต่างๆ ควร
ให้หน่วยงานของภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรื่องภัย
พิบัติในพื้นที่ด้วย เพราะสามารถสนับสนุนในด้านงบประมาณได้เป็นอย่างดี
จึงไม่ควรปล่อยให้ภาคประชาชนดําเนินการเพียงลําพัง
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การจัดการน้ํา

ภูมิภาค

1.ไทยพีบีเอสต้องมีเอกลักษณ์ในการนําเสนอข่าวการจัดการทรัพยากรน้ําที่
ไม่จําเป็นต้องตอบสนองธุรกิจทางการตลาดเหมือนสื่อช่องอื่นๆ แต่ควรเสนอ
ทางออกและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2.ควรให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่
3.ควรนําเสนอแนวทางจัดการปัญหาเรื่องน้ําในแต่ละพื้นที่ว่ามีความเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้เห็น
รูปแบบการจัดการน้ําที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม ซึ่งมาจากแหล่งข่าวที่มี
ความหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน
ประเด็น/รายการ
ข้อเสนอ
4.นําเสนอว่าสถานการณ์ปกติเป็นอย่างไร และสถานการณ์ที่ไม่ปกติเป็น
อย่างไร โดยเอานักวิชาการและคนในพื้นที่มานําเสนอข้อมูลให้เห็นชัดเจน
5.ควรทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐเรื่องการ
บริหารจัดการน้ํา และควรทําหน้าที่ตรวจสอบที่มาที่แท้จริงของปัญหา
6.ควรให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการจัดการน้ําในรูปแบบรายการที่
หลากหลาย เนื้อหาเข้าใจง่าย ทั้งแบบวาไรตี้และสื่อการ์ตูน เพื่อให้ข้อมูล
เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
7.นําเสนอในแง่การจัดการน้ําโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือการจัดการของ
ชุมชน
8.ควรนําเสนอประเด็นข่าวการจัดการน้ําที่เป็นรูปธรรมตั้งต้นน้ํา กลางน้ํา ไป
จนถึงปลายน้ํา และต้องติดตามอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันการทุจริตและการ
คอรัปชั่นของนักการเมือง
9.ควรมีการจัดเวทีสาธารณะโดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านมานําเสนอแนวทางการ
จัดการน้ําโดยชุมชน
10.ควรให้ความสําคัญกับประชาชนที่เสียสละพื้นที่เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ําด้วย
โดยเฉพาะในประเด็นความไม่เป็นธรรมจากการบริหารจัดการน้ําที่หน่วยงาน
รัฐ
11ควรนําคนต้นเรื่องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและทางออกของการจัดการ
ระบบน้ําที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมข่าวภูมิภาค
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ประเด็นพลังงาน

ภูมิภาค

ประเด็น/รายการ

ภาคอีสาน อุตสาหกรรม
แรงงาน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร เหมือง
แร่ พลังงาน

1.ดําเนินประเด็นพลังงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ดําเนินรายการเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแหล่งขุดเจาะพลังงาน การนําเสนอข้อมูลแบบเจาะลึก
ของฝ่ายรัฐ ที่เป็นอย่างรอบด้าน สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน
2.แสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงตั้งแต่เรื่องกฎหมาย การสัมปทาน และการ
กระจายสินค้า
3.ควรนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอื่นมา
เปรียบเทียบกับของไทย ว่าประเทศอื่นรัฐมีการจัดการพลังงานอย่างไร
แตกต่างหรือเหมือนกับของไทยอย่างไร
4.แขกรับเชิญควรมาจากหลายภาคส่วน เช่น บริษัท นักวิชาการ ภาค
ประชาชน มาให้ข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสํารวจน้ํามัน การ
เปิดเผยข้อมูลการสัมปทานแหล่งน้ํามันของประเทศ และมีสภาประชาชน
มาร่วมตรวจสอบการใช้พลังงานในประเทศ
5.นําเสนอประเด็นพลังงานที่รอบด้าน จากหลายภาคส่วน เพราะประชาชน
แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นความจริง

ข้อเสนอ
6.ควรนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การปิโตรเลียม ซึ่งเป็นหัวใจใน
การสัมปทานและการจัดสรรผลประโยชน์ มาสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน และนําเสนอบทบาทของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
พลังงาน
1.นําเสนอผลกระทบจากอุตสาหกรรมที่มีต่อแรงงานของอีสาน (เชิงวิชาการ)
2.เสนอสถานการณ์ความจริง เรื่องอุตสาหกรรมภาคอีสาน การขนส่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ แก็ส การสร้างเขื่อน
3.นําเสนอตัวอย่างรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถทําให้ชีวิต และ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เช่น การพึ่งพาพลังงาน
ด้วยตนเองได้
4.นําเสนอเรื่องแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่อง
ผลกระทบกับประชาชน ภาคอีสาน ผ่านทีวีจออีสาน โดยร่วมมือกับนักข่าว
พลเมืองภาคอีสาน
5.สร้างร่วมมือกับสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ เคเบิ้ล ท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์การแก้
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ปัญหา และการจัดการผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เกษตร ความมั่นคง 1.ภายใน 3 เดือน ควรจัดให้มีการปรับเปลี่ยนผังรายการ
ทางอาหาร
โดยให้นําเสนอช่วงเวลาหลังข่าว ช่วงเวลา 19.00 น. สัปดาห์ละ 2 วัน (วัน
พุธ และวันศุกร์) ให้มีรายการที่นําเสนอเรื่อง
1.1.บุคคลต้นแบบ เปิดพื้นที่ให้ชุมชนภาคการเกษตร
1.2.เกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย โดยมี
รูปแบบการนําเสนอที่เป็นรูปธรรมความสําเร็จของ บุคคล
หรือชุมชนต้นแบบ และการสะท้อนปัญหาในแต่ละประเด็น เช่น
อาหารปลอดภัย “ครัวไทย ครัวโลก” “อีสานมั่นยืน” (การเกษตรอีสานมี
ความปลอดภัยไร้สาร อย่างยั่งยืน เกษตรกรมีความมั่นคงด้านคุณภาพ
ชีวิต)“สารคดีชีวิต : แรงงานภาคเกษตรกรรม”
2.จัดเวทีสาธารณะ “ผลกระทบจากการเกษตรพันธสัญญา
การชิงพื้นที่และทรัพยากร”
3.เชิญเครือข่าย หรือตัวแทนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่างๆ
เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการสภา
ศูนย์ข่าวภูมิภาคหรือในส่วนกลาง การวางผัง รายการและเสนอนโยบาย
4.ให้มีศูนย์ประสานงาน “เครือข่ายเพื่อนไทยพีบีเอส ภาคอีสาน”และ
มีการตั้งศูนย์ประสานงานทุกจังหวัด

ภูมิภาค

ประเด็น/รายการ

ข้อเสนอ

ชุมชนอีสานกับการ 1.นําเสนอรายการที่ต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลง ของ 2.มีรายการกลุ่มเด็กที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม
เด็กและครอบครัว 3.มีรายการครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงดูและสั่งสอนลูก
4.มีคลินิกครอบครัวเพื่อให้คําปรึกษา การแก้ไขปัญหาครอบครัว
5.ทํารายการเป็นตอนที่เกี่ยวกับครอบครัว ประเด็นการขาด
ความรักความอบอุ่น ไม่มีความผูกพัน ของสมาชิกในครอบครัว
6.ทําสปอรต์ คําพูดที่โดนใจ ก่อนเข้าแต่ละรายการ
7.นําคําพูดดีๆ สั้นๆ ที่เด็กคิดดี ทําดีต่อสังคม มาเผยแพร่เป็นช็อตสั้นๆ
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ภาคกลาง
กรุงเทพฯ
และ
ปริมณฑล

ภูมิภาค

เป็นระยะๆ เพื่อให้เด็กมี ความคุ้นเคย จําได้ ทําตาม
8.ทําซีรีส์สั้นๆ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการของนายกรัฐมนตรี
และถ่ายทอดทุกวันอย่างต่อเนื่อง
9.เพิ่ม หรือขยาย นักข่าวพลเมืองเด็ก เยาวชน ในชุมชนมากขึ้น
สื่อท้องถิ่น สื่อไทย 1.มีช่องทางการส่งข่าวระหว่างสื่อท้องถิ่น นักข่าวพลเมืองกับไทยพีบีเอส
พีบีเอส (มองอีสาน 2.ไทยพีบีเอสต้องรวมสื่อท้องถิ่น นักข่าวพลเมือง มาร่วมงานให้มากขึ้น
กับการทําหน้าที่ 3.ไทยพีบีเอสเปิดรับข้อมูลสื่อจากท้องถิ่นภาคอีสานให้มากขึ้น เช่น
ของสื่อ)
การแสดงพื้นบ้าน วิถีชีวิต วัฒนธรรม
4.ไทยพีบีเอสควรออกอากาศข่าว หรือรายการผ่านสื่อวิทยุชุมชนท้องถิ่น
และหนุนทีวีภูมิภาค ทํางานร่วมกับสื่อท้องถิ่น
5.ไทยพีบีเอสมีช่องทางรับข่าวจากท้องถิ่นที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
6.ไทยพีบีเอสต้องหนุนทีวีดิจิตอลชุมชนให้เกิดขึ้นให้ได้
7.จัดทําเนียบนักข่าวพลเมือง
สิ่งแวดล้อมชุมชน 1.คําว่า “สาธารณะ” ค่อนข้างติดลบ เช่น ห้องน้ําสาธารณะ เป็นต้น TPBS
เมือง
ต้องสร้างภาพให้เป็น
-People station สถาปนาให้เป็นทีวีประชาชน
-Participation สร้างการมีส่วนร่วม
-Partnership สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
-Pressure สร้างความประทับใจให้กับชุมชน ไม่ควรทําตัวเป็นสื่อ แต่ต้อง
เป็นห้องเรียนให้กับชุมชน
-ห้องเรียน : ความสําคัญของเครือข่าย สร้างกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่าย
เพื่อมีกระบวนการที่เอาคนลงเรือด้วยกัน (กองทุนการพัฒนาการเข้าถึงสื่อ
ของประชาชน) และประเด็นที่เอามาใส่จะต้องมีเทคนิค สร้างการเรียนรู้ใน
เชิงสังเคราะห์
-ห้องร้องเรียน : สะท้อนปัญหาได้ สร้างแนวร่วมได้ สร้างศูนย์ร้องเรียน

ประเด็น/รายการ

ข้อเสนอ
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-ห้องร่วมจัด : เวทีต้องเป็นของประชาชนจริง ๆ content มาจากชุมชน :
เวทีไม่ควรจัดจากไทยพีบีเอส แต่ต้องเป็นผู้ร่วมจัดที่ถามว่า ชุมชนอยากได้
อะไร และไทยพีบีเอสมีเนื้อหาที่สดและคนตามจริง ๆ เป็น reality ทําให้คน
ติดตาม เช่น นักข่าวพลเมือง เป็น content หลัก จะทําให้ไทยพีบีเอสเป็น
People TV
: สภาฯ จะต้องมอนิเตอร์ว่า ชุมชนจะมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างไร
: นําเสนอแบบ two-way สร้างเวทีคู่ขนาน เช่น ทุกภาคมีส่วนร่วมใน
ขณะนั้น เช่น ภาคเหนือมีข้อเสนอแนะอะไร เปิดศูนย์ไว้แต่ละภาค
2.การนําเสนอข่าว บางเรื่องค่อนข้างยากไป ในฐานะคนที่ทําสื่อมีความรู้
เรื่องการนําเสนอสื่อใน level ของบุคคล น่าจะมีการปรับให้เหมาะกับเด็ก
เยาวชน ผู้ใหญ่ คนที่มีอัตลักษณ์ต่างกัน เป็นต้น องค์ความรู้เหล่านี้ถ้าทําให้
ง่ายต่อการเข้าใจ น่าจะเป็นตัวช่วยให้คนเข้าใจเรื่องกฎหมาย ผังเมือง
สิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น
3.การใช้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นหลักการในการถ่ายทอด ถ่ายทอด
ความรู้เพื่อให้คนหันมารักษาสิ่งแวดล้อม ทําให้คนรู้ว่าจะดูแลสิ่งแวดล้อมได้
อย่างไร
4.สื่อไทยพีบีเอสน่าจะนําเสนอสะท้อนมุมมองคุณค่าของชุมชนแออัด
ประวัติศาสตร์/วิถีชีวิต/แรงงาน
5.อยากให้ไทยพีบีเอสเสนอรายการแบบเกาะติดสถานการณ์เพื่อหาทางออก
ในแต่ละกรณีปัญหาที่เร่งด่วน
6.กระตุ้นการทํางานขององค์กรทํางานส่วนท้องถิ่น กระตุ้นให้ท้องถิ่น
ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิ
ขยะอุตสาหกรรม

1.ติดตามเพื่อให้เกิดการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและ
ระบบของการควบคุมตรวจสอบเรื่องของการทิ้งขยะชนิดใดบ้าง เนื่องจาก
เกิดผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร
2.มีรายการให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการต่อสู้กับประชาชนต่อการกระทําที่
ไม่เป็นธรรม
3.สร้างเครือข่ายสื่อสาธารณะเฝ้าระวังปัญหาขยะอุตสาหกรรม
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ข.ผลการรับฟังจากเวทีจังหวัด
จากรายงานการประชุมของคณะทํางานจัดทํารายงานการรับฟังรายไตรมาสในการประชุมเมื่อวันที่ 20
กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมไทยพีบีเอส ที่ประชุมได้สรุปผลการรับฟังจาก 30 จังหวัดทั่วประเทศในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. รายการข่าว

ประเด็นรับฟัง
1.ความโดดเด่นของ
เนื้อหาและรูปแบบ

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

- มีความเป็นกลาง กล้าหาญในการนําเสนอและให้ - ให้ไทยพีบีเอสสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับข่าว
ข้อมูลได้หลากหลายมิติ
-การเชื่อมเครือข่ายส่วนกลางกับนักข่าวพลเมือง
- คนอ่านข่าวไม่มีอารมณ์ อ่านข่าว เรียบง่าย
แต่งกายสุภาพ
- เพิ่มข่าวศิลปวัฒนธรรมในส่วนของภูมิภาคและขน
-พิธีกรข่าวกีฬาประสบการณ์น้อย
เผ่ามากขึ้น
-ข่าวเป็นเครื่องมีอในการสอนทักษะการใช้ชีวิต

- เพิ่มสารคดีเชิงข่าวเกี่ยวกับภัยจากสุขภาพ เช่น

- เนื้อข่าวสามารถบอกต่อและช่วยเหลือผูไ้ ด้รับความ
เอดส์ ท้องไม่พร้อม เด็กติดเกม ทะเลาะวิวาทยา
เดือดร้อนได้ เช่นกรณีตดิ ตามคนหาย
เสพติด
-รายการเถียงให้รู้เรื่อง มีความโดดเด่นได้รับมุมมอง
- ให้ผู้ดําเนินรายการหรือผูผ้ ลิตรายการควบคุมการ
ที่แตกต่างของแต่ละฝ่าย พิธีกรทํารายการได้ดี
แสดงออก การอภิปรายการ การถกเถียงของผู้ร่วม
รายการ กรณี ตอบโจทย์ และรายการถึยงให้รู้เรื่อง
- นักข่าวพลเมืองในพื้นที่สามารถจะนําเสนอข้อมูลที่
เป็นจริงจากพื้นที่ได้ดีกว่า
- ให้นักข่าวพลเมืองรายงานข่าวของภูมิภาค พัฒนา
- ผู้ร่วมรายการมีการแสดงอารมณ์มากเกินไป
- ทีวีจอเหนือเป็นพื้นที่ที่เสนอข่าวท้องถิ่นและ
ภูมิภาค ของภาคประชาชน

นักข่าวพลเมืองให้สามารถรายงานข่าวในพื้นที่ได้
และการนําเสนอรายการนักข่าวพลเมืองส่วนมาก
กระจุกเฉพาะพื้นที่ ต้องกระจายรายงานให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
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- เพิ่มข่าวภูมิปัญญาชาวบ้าน ข่าวชาวบ้าน วิถี
วัฒนธรรมให้มากขึ้น

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

2.ความรวดเร็วของข่าว - ข่าวช้า ไม่ทันสถานการณ์
- การนําเสนอข่าวที่พาดพิงผู้อื่นให้มีข้อมูลหลักฐาน
และการเข้าถึงแหล่งข่าว -ข่าวพยากรณ์ข้อมูลรายงานตรงกว่าช่องอื่น
ในเชิงประจักษ์อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นป้องกันการ
- กรณีเกาะติดสถานการณ์ภยั พิบัติ ไทยพีบีเอสมี ไม่ถูกฟ้องร้องคดี
การติดตาม อย่างต่อเนื่อง เจาะลึกปัญหาสาเหตุ
การป้องกันรวมถึงการระดมการช่วยเหลือ อาทิการ
ตั้งศูนย์เตือนภัย ทําให้ผู้ชมเห็นภาพการนําเสนอ
ข่าวซ้ําๆ
- เฟสบุ๊คไทยพีบีเอสนําเสนอข่าวรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ เข้าถึงง่าย
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- การนําเสนอข่าวที่มผี ลกระทบกับแหล่งข่าว ต้องมี
ระบบการป้องกันเรื่องความปลอดภัย
- เป็นช่องที่เสนอข่าวได้เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งทีวี
ช่องอื่นต้องนําไปเป็นแบบอย่าง มีการนําเสนอ
รายการที่เกีย่ วข้องกับข่าวโดยมีผรู้ ู้หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
กับข่าวมาให้ความรู้ในรายการ
3.ความชัดเจนของข่าว

- ถูกต้อง รอบด้าน หลากหลาย เป็นจริง

- ผู้ร่วมรายการควรมีความหลากหลายมากขึ้น และ
ครอบคลุมโครงสร้างของประเทศ และกรณีเป็น
ตัวแทนของพื้นที่ พิธีกรต้องมีแนะนําและให้ข้อมูลผู้
ร่วมให้ชัดเจน

4.ความลุ่มลึก การ
เจาะลึกอย่างต่อเนื่อง

- รูปนําเสนอไม่เร้าใจ ไม่น่าสนใจ
-พิธีกรรายการข่าวหรือรายการเกีย่ วข้องกับข่าว
คุณนาตยา คุณณัฐฐา คุณพรวดี สามารถดึงดูด
ผู้ชมได้
-พิธีกรรายการข่าวเช้า พูดช้า ทําให้ข่าวที่นําเสนอไม่
น่าสนใจ

-ให้มีการเจาะลึกข่าวเรื่องสิทธิพื้นฐานที่ส่งผลกับ
ชีวิตประจําวันประชาชนต้องเจาะลึกอย่างต่อเนื่อง
เช่น เรื่อง ปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ต่างๆในประเทศอย่างครอบคลุม
- เสนอรายการชุมชนต้นแบบ เช่น รายการเมือง
เรืองแสง
-อยากจะพัฒนาบุคลากรที่เป็นพิธกี รรายการข่าว
และรายการที่เกีย่ วข้องกับข่าวให้มากกว่านี้
-ให้มีการขยายสถานีภูมภิ าคให้ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค

ประเด็นรับฟัง
5.นําเสนอง่ายต่อความ
เข้าใจ

ข้อคิดเห็น
-การนําเสนอข่าวที่ข้อมูลรอบด้าน ประชาชน
สามารถมาวิเคราะห์ได้

ข้อเสนอแนะ
- ไม่ควรใช้คําทับศัพท์ ควรใช้คําเต็มก่อนคําย่อ ที่
เกิดขึ้นมาใหม่ เช่น คสช. สนช.
- ส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาท้องถิ่น

- ผู้อ่านข่าวไม่แสดงความความรูส้ กึ ของตนเองกับ
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ข่าว
- เวทีสาธารณะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทําให้เห็นภาพ
ปัญหาของแหล่งข่าว
- การใช้ภาษาที่ผิด เช่น คนพิการ อ่านเป็นผู้พิการ
แรงงานข้ามชาติ อ่านเป็นแรงงานต่างด้าว
6.ความสามารถในการ -ชื่นชมรายการสถานีประชาชน เป็นพื้นที่ให้
สะท้อนโครงสร้างปัญหา ประชาชนสามารถเสนอประเด็นปัญหาต่อรัฐ เช่น
ของประเทศ
กรณีบ่อดิน

- ข่าวที่นําเสนอควรมีการพูดถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาเหตุของปัญหาทั้งวงจรรับผิดชอบ
กับประเด็นข่าวนั้นๆ เช่น เรื่องการทุจริต
- เพิ่มรายการทีเ่ กี่ยวกับรัฐบาลที่จะมีผลกระทบกับ คอรัปชั่น
- ควรมีรายการที่นําเสนอโครงสร้างทางการเมือง
ประชาชนเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับ
- เพิ่มรายการสร้างความสามัคคีในชุมชนและคนใน
ชาติ

7.สัดส่วนข่าว การเพิ่มขึ้น - ผังรายการไม่คงที่ ทําให้คนดูสบั สน
ของข่าวภูมิภาค
- ข่าวเยาวชนมีน้อยไป
-ศูนย์ข่าวยังมีไม่ครบทุกภุมภิ าค

- มีศูนย์รับแจ้งข่าว 24 ชั่วโมง
-ให้นําเสนอข่าวส่วนภูมิภาคเพิ่มขึน้ เช่น การ
รายงานข่าวภูมภิ าคมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ
การให้ความสําคัญของภูมภิ าค
-การติดตามความเคลื่อนไหวโครงการต่างๆของ
รัฐบาล ควรลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าและ
เจาะลึก เช่น โครงการต่างๆของรัฐ

8.ความชัดเจนในการ
สะท้อนผลกระทบต่อ
สังคม

- รายการเปิดปม ตอบโจทย์ ทําให้เห็นภาพหลายมิติ - เพิ่มรายการข่าวทีส่ ร้างแรงบันดาลใจควรมีมากขึ้น
มากขึ้น เช่นการนําเสนอกรณีแรงงานที่ถูกหลอกไป โดยใช้รูปแบบนําเสนอที่ไม่ฟูมฟาย
- การนําเสนอข่าวภัยพิบัติควรมีการนําเสนอในทุก
ทํางานต่างประเทศ
ฤดูกาล เช่น น้ําท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ
- ให้สะท้อนปัญหาของพี่น้องชายแดนมากกว่าเรื่อง
การเมือง ควรคํานึงถึงการดํารงชีวิตของคนใน
ตะเข็บชายแดนด้วย
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ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

9.การขยายผลการสร้าง - ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมาก - ควรปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยในระบบ
การเรียนรู้จากข่าว
ขึน้
การศึกษา
- การนําเสนอรายการที่เกีย่ วกับภัยพิบัติ ควรใช้เป็น
ต้นแบบในชุมชนเพื่อเรียนรูส้ ร้างความตระหนักใน
การรู้ป้องกันภัยพิบัติ
- การตรวจสอบความถูกต้องและแหล่งข่าวก่อน
นําเสนอหน้าจอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเด็กและ
เยาวชน
- ให้มีรายการเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่นกับเรื่อง
จริยธรรม ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องภิ่น
10.ประโยชน์ต่อผู้ชมและ - ไทยพีบีเอสเป็นแบบอย่างรุ้เท่าทันสื่อ
ความสามารถในการ
นําไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

-ควรมีการนําเสนอเรื่องของประชาชนที่ทํา
ประโยชน์ให้กับสังคม เช่น นําเสนอในรูปแบบละคร
หรือสารคดี สกู๊ปข่าว รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

2. กลุม่ รายการเด็ก
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

1.รูปแบบรายการน่าสนใจ - มีการสอดแทรกคุณธรรม และมีรูปแบบสร้าง - ให้มีรายการทีส่ ร้างความตระหนักแก่เด็กและ
การส่งเสริมความสามารถ ประโยชน์และพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ
เยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สดุ
และการแสดงออก
- เนื้อหาทีผ่ ลิตปัจจุบันเข้าถึงง่าย
-สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพ
- ทําอย่างไรให้เด็กติดตามข่าวตลอดรายการ เพื่อ
เด็กและผู้ปกครองดูร่วมกันได้ อาจต้องมีพิธีกร ติดในสังคมต่อเด็ก
เด็ก
-สอดแทรกเนื้อหาภัยสังคมต่อเด็ก เช่น เรื่อง
- ส่งเสริมและให้แรงบันดาลใจเด็กการค้นคว้า
ศักยภาพของตัวเอง

เพศศึกษา ท้องก่อนวัยอันควร

-บางรายการเด็กที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
หรือร่วมรายการยังแข็งทื่อไปไม่เป็นธรรมชาติ
อ่านตามสคลิบมากไป

เช่นพืชผักสมุนไพร ควรเพิ่มเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ในการนําเสนอรายการที่เกี่ยวกับวัตถุดิบพื้นบ้าน
ของพืชผักสมุนไพรนั้นๆ
-เปิดพื้นที่ให้เด็กที่อยู่ชายขอบและต่างจังหวัดได้มี
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โอกาสร่วมกิจกรรมในรายการ
- ช่วงคั่นรายการควรมีการ์ตูนสุภาษิตไทย

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

2.เนื้อหาการนําเสนอเหมาะ - เป็นแบบอย่างพฤติกรรม แบบอย่างให้เด็กทํา - อยากให้มีรายการทีเ่ ล่านิทานให้เด็กฟัง
กับช่วงอายุและปลอดภัย สิง่ ดีดี
- เป็นการเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใหญ่
สําหรับเด็ก
- หนูน้อยนักเวหา ทําให้เด็กและครอบครัวได้ทํา มากกว่าเด็ก เช่น ปัญหาวัยรุ่นตีกนั วัยรุ่นติดเกม
กิจกรรมร่วมกัน
-รายการทีผ่ ลิตสําหรับเด็กและเยาวชน เนื้อหา
เหมาะสม ชมแล้วยากจะทําตาม เช่นรายการ

-เพิ่มรายการการ์ตูนที่ใช้ในการเรียนการสอน แล้ว
ประชาสัมพันธ์ไปในโรงเรียนในชนบท

การ์ตูน จะไม่มคี วามรุนแรง เป็นการบอกเด็กให้
ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ รู้จักช่วยเหลือเพื่อน
- รายการบางรายการมีเวลาน้อยไป เช่น ละคร
ซิทคอม
3.การมีส่วนร่วมการเพิ่มขึ้น - English Breakfast กระตุ้นภาษาต่างประเทศ - เพิ่มรายการที่นําเสนอพระราชกรณียกิจ
ของผู้ดําเนินรายการเด็ก ให้เด็กทําสิ่งที่ดี
ของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้
- ท้าให้อ่าน สร้างนิสัยกระตุ้นให้เด็กรักการอ่าน - ฝึกพัฒนาเด็กให้ส่วนร่วมในการผลิตรายการ
มากขึ้น
-เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมในรายการ - ผู้ผลิตรายการเด็กต้องสํารวจความต้องการของเด็ก
ในการผลิตรายการ
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4.ความหลากหลายของ
รายการ

- หม้อข้าวหม้อแกง ปลูกฝังให้เด็กรู้จักและรัก
ความเป็นไทย
-ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น รายการสอน
ศิลป์
-กระตุ้นให้เด็กตื่นตัวฝึกเรียนรู้ทักษะเฉพาะตัว

-เพิ่มรายการวัยรุ่น ช่วงอายุ ๑๒-๒๔ ปี เช่น รายการ
เพศศึกษา รายการแนะแนวอาชีพรายการแนะแนว
การเรียน อาชีพ รายการเพศศึกษา รายการทักษะ
ชีวิต รายการเกีย่ วกับการรักสวยรักงามอย่างถูกวิธี
และปลอดภัยเพิ่มรายการที่เกีย่ วกับวัฒนธรรมวัยรุ่น
มากขึ้น เพื่อดึงดูดกลุม่ เยาวชนมาชมรายการของไทย
พีบีเอส
-บางรายการมีระยะเวลาสั้นไป (สอนศิลป์ ขนมไทย
อะไรเอ่ย)
-ให้เพิ่มรายการความรู้การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เนื่องจากมีกลุ่มแม่วัยใสจํานวนมาก

ประเด็นรับฟัง
5.การส่งเสริมการเรียนรู้
สร้างจินตนาการ และส่ง
เสริมแรงบันดาลใจ

ข้อคิดเห็น
- มีการเรียนรู้ไปพร้อมกับพิธีกร ผู้เข้าร่วม
วิทยากร

ข้อเสนอแนะ
- เสนอให้จัดทํา DVD สื่อ แจกให้ชุมชนหรือ
โรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

- สอนศิลป์ มีการประดิษฐ์ทําให้เด็กมีความสนใจ
หน้าจอทีวีและได้ความรู้
-รายการหนูทดลอง ทําให้เด็กได้ทดลองงาน
วิทยาศาสตร์
6.การเพิ่มขึ้นของรายการที่ -ขาดรายการที่ดึงดูดวัยรุ่นให้มาชมรายการ ไทย
เหมาะสมกับวัยรุ่น
พีบีเอส และรายการวัยรุ่นทีผ่ ลิตในปัจจุบันพิธีกร
หน้าโหดไป
-รายการของเด็กวัยรุ่น เช่นละครเด็กวัยรุ่นที่
เผลอไปทําความผิดแล้วไปอยู่ในสถานพินิจเด็ก
สื่อให้เห็นปัญหา และแนวทางป้องกัน และให้

- เนื่องจาก รายการ“สอนศิลป์” เป็นรายการที่ดี
ควรมีการรีรันออกอากาศ
-หาผู้ดําเนินรายการหรือผลิตรายการมาทํารายการ
ให้วัยรุ่น
-ให้ผลิตละครสะท้อนปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน ความ
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โอกาสเด็กที่หลงผิด

ต้องการ
-เพิ่มรายการประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมไทยทุก
ภาคเพื่อเด็กจะได้รู้จักรักษาวัฒนธรรมไทย

7.คุณค่าและประโยชน์ของ - มีบางรายการเมื่อชมแล้วได้รบั ความรู้ใหม่ๆ ไป - ไทยพีบีเอสนํารายการที่เป็นสือ่ การสอนให้กับ
รายการต่อการเรียนรู้ระบบ ประกอบในการเรียนได้ ( เช่นนําไปประกอบ
สถานศึกษาทุกจังหวัดโดยผ่านหน่วยงานการศึกษา
โรงเรียนและประโยชน์อื่นๆ โครงการในห้องเรียน
ในพื้นที่ เพื่อนํารายการเป็นสื่อการสอน
- บางรายการเมื่อชมแล้วได้รับความรู้ใหม่ๆ ไป - พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยใช้
รายการทีม่ ีอยู่ในการสร้างการเรียนรู้ของเด็กและ
ประกอบในการเรียนได้ เช่นรายการสอน
ภาษาอังกฤษ
เยาวชน
-ยังขาดการประชาสัมพันธ์ระหว่างไทยพีบีเอสกับ
สถานศึกษา
8.จํานวนรายการมีมาก
เพียงพอ

-เพิ่มเนื้อหารายการแบบคน 3 วัยคุยกัน เพื่อสื่อ
ความคิด ประสบการณ์และนําสู่การมีกิจกรรมร่วม
ของคน 3 วัย
- เพิ่มรายการสะท้อนปัญหา ความคิดรุ่นใหม่
ต้นแบบจากพื้นที่ภูมภิ าคให้เพิ่มขึน้

9.ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาออกอากาศ

เสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมกับวัยรุน่

3. กลุม่ รายการครอบครัว
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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1.เนื้อหารูปแบบรายการ
เหมาะแก่การที่สมาชิกใน
ครอบครัวรับชมร่วมกัน
สร้างแรงบันดาลใจ รัก
เข้าใจครอบครัวมากขึ้น

-เห็นภาพปัญหาครอบครัวที่แตกแยกส่งผล

-ให้เพิ่มเนื้อหาลักษณ์ของครอบครัวเอื้ออาทร การ

กระทบต่อเด็ก ทําให้เด็กไปกระทําความผิดแล้ว อยู่ร่วมกันแบบชุมชนในชนบท
ต้องไปอยู่ในบ้านพักเด็ก

-ควรจะนําเรื่องจริงไปสร้างเป็นละครเพื่อให้ทุก
ครอบครัวได้เรียนรู้
-ให้เชิญผู้ร่วมรายการเป็นครอบครัวเกษตรกรบ้าง
เพราะเกษตรมีจํานวนมากในประเทศไทย
-ให้เพิ่มรายการครอบครัวความหลากหลายทางเพศ
ทางชนชั้น ความหลากหลายทางศาสนา
-ให้เพิ่มรายการเกี่ยวกับการทํากิจกรรมร่วมกันของ
ครอบครัว

2.รูปแบบรายการ/การ
นําเสนอน่าสนใจและน่า
ติดตาม
3.ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาออกอากาศ

- นําเสนอรูปแบบรายการทีส่ ะท้อนปัญหาผูส้ ูงวัยใน
ประเทศไทย
-ให้ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นที่เลี้ยงลูกประสบ
ความสําเร็จ และครอบครัวที่ลม้ เหลวมา
แลกเปลีย่ นเพื่อเกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน

-

-ให้ผลิตละครเกี่ยวกับครอบครัววัยรุ่น
4. การส่งเสริมการเรียนรู้

-ควรจัดรายการแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูกับ
นักวิชาการ เช่น สถานีประชาชน

4. กลุม่ รายการสาระประโยชน์ / สารคดี
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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1.ความแตกต่าง

-มีบทบรรยายที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจต่อเนื่อง - รายการสารคดีไม่ควรใส่ดราม่าลงไป เพราะจะทํา
และเน้นเรื่องเนื้อหาเชิงลึก
ให้ข้อมูลบิดเบือนในบางกรณี
-รายการไม่จําเจ เลือกชมได้ตามชอบ

- อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบทางเสียง

- เปิดโลกทัศน์ที่มากขึ้น เช่น คนสูโ้ รค ทําให้เกิด - รายการที่ดีหายไป เช่น “ภัตตาคารบ้านทุ่ง” ควร
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมทราบล่วงหน้า
- ภัตตาคารบ้านทุ่ง ได้เห็นวิถีชีวิตของคนต่าง
พื้นที่
ประเด็นรับฟัง

-การนําเสนอเรื่องอาหารทุกชนิด ควรขึ้นรายละเอียด
ส่วนผสมไว้ให้ผู้ชมสามารถจดบันทึกได้ทันเวลา

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

- รายการสารคดีและสารประโยชน์ ที่ไทยพีบีเอ - ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดรายการ เช่น การ
สออกอากาศ ทันต่อสถานการณ์ เช่นสารคดีที่ ให้สัมภาษณ์เป็นแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับภัยพิบัติ ทําให้ผู้ชมได้เรียนรู้ในการ
ป้องกัน
2.ความหลากหลาย

-มีความหลากหลายในการนําเสนอทั้งเรื่อง

-เพิ่มรูปแบบสารคดีที่แตกต่างและดึงดูดใจผู้ชมมาก

อาหาร สัตว์โลก วัฒนธรรม ความเชื่อ ได้ความรู้ ขึ้น
หลากหลาย
-รายการดูได้ทุกเพศวัย ค่อนข้างหลากหลายมี
องค์ความรู้ใช้ในชีวิตประจําวัน

- พัฒนารายการให้หลากรูปแบบหลายสาระขึ้นใน
ทุกๆปี
- ให้มีรายการสารคดีที่นําเสนอประเด็นพลังงานที่

- สร้างการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ในเรื่องต่างๆ ไป หลากหลายช่องทางรายการของไทยพีบีเอส
ถึงที่มาที่ไปของจักรวาล

-อาเซียนบียอน ควรเสนอความหลากหลายของกลุ่ม

- ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่าง และถ่ายทอดภูมิ

คนในประเทศอาเซียน เช่น เรื่องเศรษฐกิจ สังคม

ปัญญาท้องถิ่น

การเมือง

- รายการแนววิจัยสืบสวน ยังน้อยไป

- มีรายการนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย
- รายการ HOMEROOM ออกอากาศมากไป
สัปดาห์ละ 5 วัน ให้แบ่งเวลาให้กบั รายการอื่นๆบ้าง
ในช่วงเวลา 17.00 น.
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3.การเป็นแบบอย่างที่ดี
- เนื้อหาที่นําเสนอมีประเด็นเยอะ หากมีการเล่า -ให้เพิ่มรายการผลกระทบกับประชาชนในประชาคม
ต้นแบบระดับประเทศและ เรือ่ งที่ชัดเจน รูปแบบสร้างสรรค์จะทําให้สารคดี อาเซียน และนําเสนอให้ครอบ ทั้ง 3 เสาหลักของ
กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียง ของไทยพีบีเอสไปสู่เวทีโลกได้
การเปิดประชาคมอาเซียน
ใต้
-มีการนําเสนอการดํารงชีวิตของคนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
มีการนําเสนอสภาพชีวิตของคนกลุ่มด้อยโอกาส
ในสังคม
-ในความเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส ใน
บางครั้งบางสถานการณ์ถูกการเมืองครอบงําไม่
เป็นไปตามหลักการของสื่อสาธารณะ
-ได้เรียนรู้กลุม่ ประเทศอาเซียน

ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

4.ความถูกต้องของเนื้อหา - เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทันเหตุการณ์
- ข้อมูลชัดเจน เข้าใจและเข้าถึงได้เรียนรู้
วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ห่างไกล
-มีการนําเสนอปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ
ผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
- อยากให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกําหนดโยบาย โดยการ
road show ตามชุมชน เพื่อทราบความต้องการที่
แท้จริง
- เสนอสารคดีวิถีชีวิตปราชญ์ชาวบ้านในการปรับใช้
ในชีวิตชุมชน
- พัฒนาเนื้อหาที่ช่วยปลูกฝังค่านิยมทัศนคติความสุข
ที่แท้จริงของชีวิตเช่น ฐานะ ความรวย-ความจน

5.การสะท้อนอัตลักษณ์ของ -มีพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานวิชาการและไม่ทํา -การเผยแพร่ความรู้ทเี่ ป็นจุดแข็ง ของสื่อสาธารณะ
การเป็นสื่อสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อการค้า การนําเสนอจึงไม่เอนเอียง ที่ให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มในสังคม
ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ผู้ชมติดตามได้
-ให้ความรู้ประชาชนในการตรวจสอบสถานีโทรทัศน์
-สื่อที่เน้นผลประโยชน์ในท้องถิ่น
ช่องอื่น เช่น เพิ่มรายการรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น
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6.การเสริมสร้างสังคมไทยสู่ -คนดูยอมรับและเข้าใจตัวตนมากขึ้น เช่นSpirit -เสนอให้ผผู้ ลิตที่อยูภ่ ายใต้ ไทยพีบีเอส ทบทวน
สังคมแห่งภูมิปญ
ั ญา
of Asia ทําให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลาย นโยบาย เช่น ชุมชนอยากให้นําเสนอไม่ตรงกับที่
เกิดความเห็นใจในหมู่เพื่อนมนุษย์ เห็นคุณค่า สถานีเสนอทําให้สร้างความขัดแย้งระหว่างกัน
ของวิถีชีวิตที่ต่าง
- สื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจในการรับข้อมูลรอบด้านและ
- เสนอแง่มุมต่างๆ ทีให้แง่มุมชวนคิดเกี่ยวกับ
สื่อสารได้ง่ายและนําไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์
ชีวิตที่ทุกคนไม่เหมือนกัน สามารถปรับและ
สังเคราะห์เรื่องราวใช้ในชีวิตประจําวัน
- สถานีประชาชน ให้เวลาน้อย และหากมีการคุยกัน
- รายการแนะนําทําให้คนเมือง คนรุ่นใหม่ได้ฝึก หลังไมค์ควรนําผลมารายงานในรายการครั้งต่อไป
ทําอาหาร เห็นคุณค่าของการทําอาหารกินเอง - ควรมีการยกระดับผู้ชม โดยการให้ข้อมูลเรื่อง “สื่อ
และพึ่งความสําเร็จรูปให้น้อยที่สดุ
สาธารณะ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนําเสนอ
-สื่อให้เห็นคุณค่าความสําคัญด้านความมั่นคง รายการทีต่ รงกันกับสถานี
ทางอาหาร เช่นรายการกินอยู่คือ
รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
7.จํานวนรายการมีมากพอ

- ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการบ่อยเพราะจะ
ทําให้ ขาดความต่อเนื่อง ควรมีตวั วิ่งที่หน้าจอ ว่า
รายการเปลีย่ นแปลงไป เวลาไหน เพื่อให้ทราบทั่วกัน
ผ่านรายการ เปิดบ้านไทยพีบเี อส
- ผลิตรายการท่องเที่ยวเรียนรู้ 77 จังหวัด เจาะลึกให้
เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และโดยใช้ไกด์
ท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมรายการ

5. กลุม่ รายการสาระบันเทิง
ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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1.การมีอัตลักษณ์แตกต่าง - Food Work เบื้องหลัง ทีมงาน ที่เข้ามาถ่าย - เพิ่มความบันเทิง สนุก ตลก รายการบันเทิงมากขึ้น
ทําไม่เคารพชุมชน ให้ชุมชนทําบางอย่างที่
-ผลิตละครที่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ชม
ไม่ควรทํา ผลประโยชน์ของตัวเอง มากเกินไป
-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไทยพีบีเอสให้กับ
- รายการเครียดเกินไป รายการบันเทิงเพื่อการ
ประชาชนวงกว้างไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น
ผ่อนคลายยิ่งเพิ่มความเครียด
-ไม่มีละครน้ําเน่า และไม่มีโฆษณา มีการนําหนัง
ประวัติศาสตร์มาฉายให้ประชาชนเรียนรู้
- หนังที่นํามาฉายส่วนใหญ่เป็นหนังเก่าเกินไป
ทําให้ไม่ดึงดูดผู้ชม
2.ความสามารถในการสร้าง -ศิลป์สโมสร ช่วงเวลาใกล้กับสถานีประชาชน -เพิ่มรายการบันเทิงที่เน้นความเป็นไทย นาฏศิลป์
ความบันเทิงอย่าง
ทําให้รู้สึกบรรยากาศมืดไป การจัดแสงไม่สดใส ละครไทย นิทานสอนเด็ก ละครเวที ลิเก โขน
สร้างสรรค์
การแต่งการพิธีกรควรปรับให้เข้ากับรายการที่
นําเสนอ
- โทนรายการคล้ายกันมาก แนวเดียวกัน ซ้ําๆ
เช่น กินอยู่คือ “Food work”และ “Home
room” บางครั้งเปลี่ยนไปดูช่องอื่น เพราะ
ใกล้เคียงกัน
-รายการบันเทิงมีเนื้อหาสาระเกินไปจนดูเหมือน
จะเป็นสารคดี
3.ความสามารถในการ
ดึงดูดใจผู้ชม

- ดึงดูดเฉพาะคนบางกลุ่ม

-เพิ่มความสดใสของวัยรุ่น เพื่อเพิม่ เรตติ้ง

- รูปแบบรายการซ้ําๆกัน
-ละครบางครั้ง ตัวแสดงเล่นแข็งเกินไป เหมือน
ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก

4.เนื้อหาพัฒนาสังคมสู่
สังคมคุณภาพ

- “คนละดาวเดียวกัน” ถือเป็นเกมส์โชว์และ
- เพิ่มละครแนวสิ่งแวดล้อม ครอบครัวสดใสบ้าง ให้
น่าสนใจ ควรนํากลับมาใหม่ และพูดเรื่องเพศ มีนักแสดงกลุม่ วัยรุ่น
ดีกว่าเด็กไปค้นคว้าเอง การผลิตรายการที่โลด
โผนแต่ก็ให้คณ
ุ ค่ากับสังคมก็ควรทํา
-เนื้อหาที่พัฒนาสู่สังคม ส่วนใหญ่สะท้อนด้าน
สังคมได้ดี
- เคร่งครัดเรื่องจริยธรรมจนขาดมิติ ของโลกแห่ง
ความจริง
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ประเด็นรับฟัง

ข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ

-ได้เห็นการดํารงชีวิตของดาราตอนที่มีความ
รุ่งโรจน์ และตอนที่ไม่มีงานแสดง เมื่อชมแล้ว
นําไปปรับปรุงการดําเนินชีวิตของเราได้
- ไม่มอมเมาผู้ชม ไม่มีการนําเสนอให้บริโภค
นิยมตามโฆษณาพัฒนาประชาชนให้รู้เท่าทันสื่อ
5.สร้างเสริมค่านิยม/
รสนิยมที่ดีงาม

- โดยรวมเห็นด้วยกับการพัฒนาคอนเซ็ปต์และ - ให้มีซิทคอมคลายเครียด
รูปแบบรายการ เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือก
ของสังคม
- ชื่นชมละครไม่มีความรุนแรง กรีด๊ กร๊าด ด่าทอ
อยากให้คงไว้เพิ่มความบันเทิง
- ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร” ทําให้มีกาํ ลังใจสู้ปัญหา
ชีวิต
- เป็นการสร้างค่านิยมใหม่ ไม่ทําให้ประชาชน
บริโภคนิยม ตามระบบทุนนิยมที่ครอบงําสังคม
ในปัจจุบัน

6.ความคุ้มค่าแก่การรับชม - “ไทยเธียเตอร์” หรือ” ลิตเติ้ล”เป็นหนังและ
ให้ความรู้ แง่คิด ควบคู่
ละครทีย่ ังมีสาระและแง่มุมให้เกิด
ความบันเทิง
-รายการโฮมรูม ให้ความบันเทิงและมีสาระ มี
ความรู้ ในแต่ละวันที่นําเสนอมีความหลากหลาย
เช่นการบริหารการใช้เงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ การ
นําเสนอคนที่ทําความดี สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ชม
-รายการวิชาการมากเกินไปไม่ดึงดูดผู้ชมวันรุ่น
7.จํานวนรายการมีมากพอ

- จํานวนรายการบางครั้งเกิดการทับซ้อน

-อยากให้นําละครหรือซีร่ ี่ย์มาฉายใหม่หลายรอบ

ระหว่างสารคดี และสาระบันเทิง
8.ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาที่ออกอากาศ

-ผังมีการขยับบ่อย ทําให้หารายการไม่เจอ แต่
การรองรับด้วยการนําซีร่ ี่ย์มาฉาย ทําให้ต่อเนื่อง
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4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ความสนใจที่แตกต่างของผู้ชมและผู้ฟังในไตรมาส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2557 ที่
ชัดเจน คือ ความเห็นต่อประเด็นความรุนแรงทางการเมือง เนื่องจากปัญหาความรุนแรงได้ลดลงจากการเข้า
ยึดอํานาจบริหารประเทศของ “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ค.ส.ช.)” แต่ในส่วนของประเด็นอื่นๆ
และความเห็นที่มีต่อรายการปกติของไทยพีบีเอสส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยข้อเสนอที่สําคัญ
ในไตรมาส 3 มี ดังนี้
4.1. ข้อเสนอในการพัฒนารายการ
ก. กลุ่มรายการข่าว
1. กลุ่มรายการข่าว ควรเน้นด้านการสืบสวน สอบสวน เพิ่มเวลาให้มากขึ้น และควรนําเสนอ
ข่าวให้ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว
2. ควรเสนอให้ทันต่อเหตุการณ์ 1) กรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงให้รายงานได้เลย 2)
การรายงานข่าวช่วงขยายผล ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีงานวิจัยรองรับ (บางกรณี)
และมีสาระประโยชน์
3. ควรสร้างแหล่งข่าวจากพื้นที่ ชุมชนให้มากขึ้น ตัวอย่างการสร้างนักข่าวพลเมืองให้มากขึ้น
และครอบคลุมพื้นที่ ประเด็น และเพิ่มสัดส่วนของนักข่าวพลเมืองในกลุ่มภาคประชาชน
และในยุคดิจิตอลที่มีการแข่งขันสูง ไทยพีบีเอสต้องพัฒนาให้นักข่าวพลเมืองสามารถรายงานข่าวจากพื้นที่ได้
4. การนําเสนอช่วงนักข่าวพลเมือง ต้องกระจายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่กระจุกเฉพาะบางพื้นที่
5. เพิ่มช่วง “สกุ๊ปข่าว” เจาะลึก ติดตามอย่างต่อเนื่องแบบ “กัดไม่ปล่อย”
6. ข่าวที่มีความอ่อนไหวต่อสังคม กรณีสถานการณ์ชายแดนใต้ให้เน้นที่การตรวจสอบหาข้อเท็จริง
มากกว่าการเน้นการรายงานข่าวบ่อยครั้ง
7. รายการเถียงให้รู้เรื่อง ควรเพิ่มประเด็นในการถกเถียง และบุคคลที่จะมาถกเถียง
ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
8. สร้างพื้นที่ให้พลเมืองได้แสดงออกถึงความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย เช่น
ความคิด ความเข้าใจเรื่อง ประชาธิปไตย
9. ให้มีศูนย์รับแจ้งข่าว 24 ชั่วโมง
10. ให้มีการนําเสนอข่าวภูมิภาคให้มากขึ้น ทั้งด้านการเมืองท้องถิ่น เศรษฐกิจ
และขยายช่วงออกอากาศของสถานีภูมิภาคให้มากขึ้น (ปกติอาทิตย์ละ 1 ชั่วโมง
11. ควรติดตามความเคลื่อนไหวในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น โครงการการจัดการน้ํา 3.5
แสนล้าน โครงการจํานําข้าว ฯ
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12. การเสนอเรื่องภัยพิบัติ ควรให้ครอบคลุมทุกภัยพิบัติให้รอบด้าน และต่อเนื่อง
ข. กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน
1.ผลิตรายการที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะเยาวชน เช่น รายการแนะแนวการเรียน อาชีพ
รายการเพศศึกษา รายการทักษะชีวิต รายการเกี่ยวกับการรักสวยรักงามอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เป็นต้น
2.รายการกลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี มีน้อย ควรมีมากกว่านี้
3.ให้เด็ก เยาวชน หลากหลายกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการผลิต
ค. กลุ่มรายการครอบครัว
1. นําเสนอความหลากหลาย เช่น ครอบครัวหลากหลายทางเพศ ครอบครัวเชิงเดี่ยว
ครอบครัวต่างศาสนา ในมิติความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
และต้องตอบโจทย์ครอบครัวได้หลากหลาย
2. ด้านเนื้อหาให้เชื่อมโยงครอบครัวกับมิติด้านสุขภาพ กฎหมาย นโยบายสาธารณะ สังคมโลก และ
ความหลากหลายทางศาสนา
3. รูปแบบการนําเสนอไม่ฟูมฟาย นําเสนอด้านบวกของชีวิต และด้านความเข้มแข็งของครอบตครัว
4. ควรให้มีคําสอนศาสนาที่เกี่ยวกับการทําให้ครอบครัวเป็นสุข หลังข่าวต้นชั่วโมง (ประมาณ 30-40
วินาที)
ง. กลุ่มรายการสาระประโยชน์/สารคดี
1. การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของพี่น้องที่อยู่ตามชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. รายการ “Sci&Tech” เป็นการนําเสนอเนื้อหาด้าน Technology ของ Operation
ส่อไปในทางโฆษณา Smart Phone
3. ควรปรับช่วงเวลาออกอากาศ เพราะรายการสารคดีที่ดีๆ (ออกอากาศช่วงเวลาดึกเกินไป)
มีข้อเสนอให้นํามาออกช่วงกลางวันของวันเสาร์-อาทิตย์ ให้มากขึ้น
4. เพิ่มรายการเกี่ยวกับวิถีพอเพียงให้มากขึ้น นําเสนอความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(ทางจออีสานมีออกทุกวันพุธ รายการ ลูกอีสานคืนถิ่น)
5. ให้มีรายการสารคดีเกี่ยวกับเรื่อง “พลังงานไทย” ที่หลากหลาย เช่น พลังงานทางเลือก
พลังงานทดแทน รวมถึงพลังงานก๊าซ น้ํามัน โดยนําเสนอให้หลากหลายมิติ
6. ให้มีสารคดีที่นําเสนอเกี่ยวกับ “ผลกระทบของการเปิกประชาคมอาเซียน” เช่น
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เรื่องการเปิดเสรีสินค้า อื่นๆ
จ. กลุ่มรายการสาระบันเทิง
1. เพิ่มความดึงดูดใจของรายการ โดยปรับทั้งทางด้านเทคนิค เนื้อหา และรูปแบบการนําเสนอที่ไม่
ติดกรอบของจริยธรรมมากเกินไป
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2. ควรประชาสัมพันธ์รายการผ่านสื่ออื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยได้รับรู้ เช่น คัทเอาต์
โปสเตอร์ วิทยุชุมชน อื่นๆ (มีละครดีๆ แต่มีคนรู้น้อยมาก)
3. ละครเชิงประวัติศาสตร์ ควรเน้นความหลากหลายไม่เฉพาะประวัติศาสตร์ชนชั้นปกครองจนเกินไป
4. รายการเกี่ยวกับดนตรี ควรมีการนําเสนอดนตรีพื้นบ้านแต่ละภูมิภาคด้วย
5. เพิ่มซีรี่ย์ละครที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอส เช่น การเน้นสาระประโยชน์ ความถูกต้องของเนื้อหา
และคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านบวก และด้านลบ
4.2. ข้อเสนอเชิงประเด็น
ประเด็น
การศึกษาและการเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อเสนอ
1.กําหนดจุดยืนของไทยพีบีเอสในการเป็นสื่อเพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของชาติ โดยจัดรายการ เนื้อหา สาระ ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ
และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนา”คน” ของไทย ดังนี้
1.1.รายการเสริมสร้างทัศนคติ และทักษะให้พ่อ-แม่ ทําหน้าที่เป็น “ครูคน
แรกของลูก”ได้อย่างถูกต้อง

ประเด็น

ข้อเสนอ
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1.2.รายการชี้ช่องทางเลือกทางการศึกษา
1.3.จัดระบบการเผยแพร่ให้สื่อรายการของไทยพีบีเอส เข้าสู่การเรียนรู้ใน
โรงเรียน
2.เป็นพื้นที่กลาง ในการพัฒนานโยบายการศึกษาของชาติ และชุมชน เป็น
พื้นที่เปิดในการแลกเปลี่ยนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยจัดเวทีถกเถียงใน
ระดับนโยบายให้ต่อเนื่อง มีการนําเสนอข้อมูลที่รอบด้าน เข้มข้น และมาก
เพียงพอ ในลักษณะต่างๆ เช่น
2.1.จัดเวที ณ ไทยพีบีเอส
2.2. จัดเวทีสัญจร
2.3.ผลิตรายการให้เด็กรู้จักตนเอง และเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อ หรือ
ประกอบอาชีพในประเทศอาเซียน และนําเสนอทางเลือกในการศึกษาของ
เด็ก
2.4 มีรายการที่สะท้อนปัญหาการศึกษาของไทย รายการยกระดับศักยภาพ
ของครู ระบบ และกระบวนการเรียนรู้เชิงเปรียบเทียบชาติอื่นๆในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
3.ให้ความรู้เจาะลึกเรื่องอาเซียน โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมทางสังคม ,
พื้นฐานจิตใจของคนในอาเซียน , ทัศนคติของคนในอาเซียนที่มีต่อคนไทย
4.จัดกิจกรรมสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ ตั้งชุมนุมสื่อไทยพีบีเอส , ชุมชนข่าว
พลเมือง
5.พัฒนาละคร หรือรายการเพื่อให้เด็ก(ที่อาจกระทําผิดพลาด)ได้เห็นโอกาส
เห็นตัวอย่าง และทางเลือกทางรอดในการฝ่าวิกฤตของสังคม
6.เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของเด็ก ครู และชุมชน เป็นกลไกกลางใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทําการอบรมให้ผู้เรียนและครูได้ โดยกําหนด
ประเด็นในการอบรมไว้ชัดเจน และรับสมัครผู้เรียนผู้สอนที่สนใจมาสร้าง
หลักสูตรร่วมกัน ซึ่งสถานีสามารถทํางานเชิงรุก
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ประเด็น

ข้อเสนอ
7. ไทยพีบีเอสควรพัฒนาการทํางานแบบหลังจอเรื่องการออกแบบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เป็นการเสริมพลังครู โดยดึงเครือข่าย
ของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังไปร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันกับทาง
สถานี ซึ่งจะทําให้หลักสูตรท้องถิ่นร้อยละ 30 เกิดขึ้นได้จริง เพราะตอนนี้
นโยบายมีการกําหนดเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นไว้ก็จริง แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่สามารถทําได้ เพราะครูทําไม่เป็น ไม่รู้จักชุมชน และชุมชนก็ไม่รู้ว่า
เข้าไปออกแบบหลักสูตรอย่างไร
8.ไทยพีบีเอสควรนําเสนอภาพชั้นเรียนในอุดมคติ เช่น โรงเรียนที่ปฏิรูปการ
เรียนการสอนทั้งของครูและนักเรียน หรือค้นหาโรงเรียนที่สามารถออกแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นการบ้านที่สื่อต้องไปค้นหา
ภาพห้องเรียนในอุดมคติมานําเสนอให้เจอ
9.ควรมีรายการภาษาอังกฤษอยู่ในทุกช่วงรายการของทางสถานี
10.ทํารายการเชิงเปรียบเทียบระหว่างในระบบกับการศึกษาทางเลือก เพื่อให้
ความแตกต่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ในรูปแบบรายการที่เข้าใจ
ง่ายเหมาะกับคนทุกช่วงวัย
11.ตีแผ่การทุจริตในระบบการศึกษาไทย
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การจัดการน้ํา

1.มีรายการเฉพาะที่เกาะติด เชื่อมโยง ลงลึกการบริหารจัดการน้ํา เกาะติด
ประเด็น สถานการณ์ นําเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริง (รอบด้าน)
2.ทําข่าวเชิงสืบสวน สอบสวน ค้นหาเหตุแห่งปัญหา โดยอ้างอิงหลัก
กฎหมายที่คลอบคลุมรอบด้าน และสะท้อนกระบวนการตรวจสอบ และการ
ปฏิบัติของรัฐ
3.นําเสนอการณ์ปัจจุบัน เช่น คันล้อม เขื่อน ประตูระบายน้ํา งานวิชาการ
และนําเสนอภาพอนาคต หากเกิดภัยพิบัติ เพื่อสร้างการเรียนรู้กับประชาชน
และเสนอทางเลือกทางออก
4.เปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นโอกาสให้ประชาชนได้นําเสนอท่ามกลาง
สถานการณ์ปัจจุบัน
5.ไทยพีบีเอส ควรมีที่ปรึกษา “กฎหมายมหาชน” และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่มุมมองกฎหมาย

ประเด็น

ข้อเสนอ
6.นําเสนอแนวทางจัดการปัญหาเรื่องน้ําในแต่ละพื้นที่ และ ผลการ
ดําเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นรูปแบบการจัดการน้ําที่หลากหลายและ
เป็นรูปธรรม
7.สื่อควรทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐเรื่องการ
บริหารจัดการน้ํา
8.ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการจัดการน้ําในรูปแบบรายการที่หลากหลาย
เนื้อหาเข้าใจง่าย ทั้งแบบวาไรตี้และสื่อการ์ตูน เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชน
ได้มากขึ้น
9.ควรนําเสนอประเด็นข่าวการจัดการน้ําที่เป็นรูปธรรมตั้งต้นน้ํา กลางน้ํา ไป
จนถึงปลายน้ํา และต้องติดตามอย่างเข้มข้น
10.นําเสนอทางออก และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือชาวนาไทยให้มี
ชีวิตรอด และไม่ขาดทุนจากการทําเกษตร
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การต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

1.ให้ความรู้ ขยายความข่าว/ความหมายของคําต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริต
คอรัปชั่น เช่น ทุจริตเชิงนโยบาย , ผลประโยชน์ทับซ้อน , ล็อกสเป็ก , ฮั้ว
ประมูล เป็นต้น
2.สร้างอัตลักษณ์ของผู้ดําเนินรายการ ในรายการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ทุจริตคอรัปชั่น
3. นําเสนอพื้นที่/กรณีตัวอย่างการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมเสริม
ความรู้ ประกอบข่าว เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย กรณีครอบครองยาเสพ
ติด 1,000 เม็ด มีโทษอย่างไร
4.ผลิตสปอตโฆษณา พื้นที่ตัวอย่าง / บุคคลตัวอย่าง ที่ทํางานต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น เพื่อคั่นรายการ

การปฏิรูปการเมือง

1.เพิ่มความแหลมคมในการนําเสนอประเด็น เน้นเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย
และเพิ่มรูปแบบในการนําเสนอ เช่น ละคร ซีรีย์ของภูฏาน ฯลฯ

ประเด็น
การปฏิรูปพลังงาน

ข้อเสนอ
1.ควรมีโต๊ะข่าวพลังงานเพื่อให้สามารถดําเสนอข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
2.นําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงตั้งแต่เรื่องกฎหมาย การสัมปทาน และการ
ส่งออก-นําเข้าพลังงาน นําเสนอประเด็นพลังงานที่รอบด้าน จากหลายภาค
ส่วน เพื่อสะท้อนความจริงที่รอบด้าน
3.นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
4.ควรนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การสัมปทานและการจัดสรรผลประโยชน์ มาสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
และนําเสนอกฎหมายการสํารวจปิโตรเลียมฉบับที่ 21 มานําเสนอผ่านสื่อที่
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เข้าใจง่าย
การสร้างสันติภาพชายแดนใต้

1.สร้าง Model ใหม่เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเรื่องราวจากชายแดนใต้ เช่น
ผลิตเรื่องสั้น เลียนแบบซีรีย์เกาหลี สะท้อนวิถีชีวิตมุสลิม
2.สร้างแรงบันดาลใจ สะท้อนความยุติธรรมในพื้นที่ และนําเสนอซีรีย์ จาก
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เช่น เรื่อง Ayat-Ayat Cinta , Ketika
Cinta bertasbih , การ์ตูน Upin-Ipin

การจัดการภัยพิบัติ

1.วางบทบาทในการเป็น “สื่อทุกช่วงภัย ทุกช่วงวัย” โดย
1.1.ก่อนเกิดภัยเป็นการสื่อสารเพื่อเตือนภัย จัดการความเสี่ยง และความ
พร้อมของประชาชนในการรับภัยพิบัติ
1.2.ระหว่างเกิดภัยเน้นการสื่อสารเพื่อการประสานงาน จัดการความ
ช่วยเหลือ ติดตามสถานการณ์ คลายความกังวลของผู้ประสบภัย และมี
ระเบียบวินัยในการรับความช่วยเหลือ
1.3.หลังเกิดภัย มีบทบาทในการระดมทุน และทรัพยากรในการฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหาย และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ต่างๆ และ
เผยแพร่สิ่งดีงามที่เกิดขึ้น
2.เพิ่มเวลาในการนําเสนอเรื่องภัยพิบัติในข่าวพยากรณ์อากาศ ซึ่งง่ายต่อการ
ติดตามสถานการณ์

ประเด็น

ข้อเสนอ
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3.พัฒนาสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่
ในการป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติ เช่น การประเมินภัยพิบัติ การเตรียมการ
รับมือกับภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้น และการอยู่ร่วมกับภัยพิบัติได้อย่างมีสติ ซึ่ง
ต้องมีรูปแบบในการนําเสนอครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กไป
จนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลและช่วยกันกระจายต่อในชุมชน
4.นําเสนอความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์จากแผ่นดินไหว เช่น ตาน้ํา
เปลี่ยนทางเดิน หรือน้ําพุร้อนมีปริมาณลดลง
5.จัดรายการให้ความรู้ด้านการเยียวยาทั้งด้านสุขภาพกายและใจ
6.ขยายข้อมูลเรื่องภัยพิบัติผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องยูทูป
เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เป็นต้น
7.ในการปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ควรประสานหน่วยงานของ
ภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรื่องภัยพิบัติในพื้นที่
ร่วมกับชุมชน
ขยะอุตสาหกรรมและ

1.ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความคืบหน้าในการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

และผลกระทบในด้านต่างๆ
2.จัดรายการให้ความรู้ และวิธีการในการจัดการปัญหาแก่ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ
3.สร้างเครือข่ายอาสาสื่อติดตาม เฝ้าระวังปัญหาขยะอุตสาหกรรม
4.พัฒนาให้ไทยพีบีเอสเป็นห้องเรียนให้กับชุมชนที่มีลักษณะ ดังนี้
-People station สถาปนาให้เป็นทีวีประชาชน
-Participation สร้างการมีส่วนร่วม
-Partnership สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
-Pressure สร้างความประทับใจให้กับชุมชน
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4.1. ห้องเรียน : สร้างเครือข่าย สร้างกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่าย (กองทุน
การพัฒนาการเข้าถึงสื่อของประชาชน)

ประเด็น

ข้อเสนอ
4.2 ห้องร้องเรียน : สะท้อนปัญหาได้ สร้างแนวร่วมได้ สร้างศูนย์ร้องเรียน
4.3 ห้องร่วมจัด : content มาจากชุมชน มีเนื้อหาที่สด เป็น reality 0tทํา
ให้คนติดตาม เช่น นักข่าวพลเมือง เป็น content หลัก จะทําให้ไทยพีบีเอส
เป็น People TV

4.3. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1. จัดทําทําเนียบผู้เข้าร่วมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อนสื่อสาธารณะ
2. การปรับเปลี่ยนผังรายการ กรณี รายการที่ต้องหยุดออกอากาศในไตรมาสต่อไป ควรมีการแจ้ง
ต่อผู้ชมผ่านรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่ง
3. การสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟังฯ กับสํานักผู้ผลิตรายการ ภายในไทยพีบีเอส
4. การขยายสถานีภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
5. พัฒนาอาสาสมัครเรื่องการตรวจสอบสื่อ (Feedbacker)
6. พัฒนาสถานีวิทยุของไทยพีบีเอสให้สามารถเข้าถึงประชาชน.ให้มากที่สุด
7. จัดไทยพีบีเอสสัญจรตามภูมิภาคเพื่อเป็นการขยายฐานผู้ชม และให้ประชาชนได้รู้จักไทยพีบีเอส
มากยิ่งขึ้น
4.4. ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
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ข้อมูลการสํารวจประเมินคุณภาพรายการและความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมในเวทีภูมิภาคสะท้อนชัดว่า
รายการของไทยพีบีเอสเป็นรายการที่มีคุณภาพสูง ดี มีประโยชน์ แต่คนจํานวนมากยังไม่ติดตามชมเพราะขาด
สีสัน ขาดสิ่งล่อ จูงใจให้ติดตามชม รายการของไทยพีบีเอสจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ “รายการดี ที่มีผู้ชมน้อย”
ผู้ติดตามชมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเฉพาะที่ให้ความสําคัญของคุณค่า เห็นความสําคัญของสาระประโยชน์ และใช้
รายการของไทยพี บีเอสเป็นสื่อในการสอนบุตรหลาน ตลอดจนนํ าไปใช้ประโยชน์ในชั้นเรียน สภาพการ
ดังกล่าวเป็นโจทย์สําคัญและเร่งด่วนที่ไทยพีบีเอสจะต้องรวมพลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกําหนดกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มจํานวนผู้ชมผู้ฟังให้ปรากฏผลเชิงประจักษ์โดยเร็ว และเพื่อให้การดําเนินงานมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น จึงมี
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ดังนี้
1. ขยายฐานผู้ชมผู้ฟังรายการ ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1.1.ขยายจากกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์รายการ เช่น เครือข่ายครูไทยพีบีเอส โดยที่ผู้ชมกลุ่มนี้เปรียบเสมือน
"ลูกค้าประจํา" ซึ่งนอกจากสะท้อนคุณค่ารายการของไทยพีบีเอสล้ว ยังสามารถเป็นผู้ขยายจํานวนผู้ชมผู้ฟัง
ได้เป็นอย่างดี เป็นกลุ่มผู้ชมที่ต้องรักษาไว้ให้ต่อเนื่องโดยจะต้องมีกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมวาง
แผนการใช้ประโยชน์รายการ การสร้างสรรค์รายการ ตลอดจนกําหนดเนื้อหา และรูปแบบการผลิตที่เอื้อต่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งดําเนินการอื่นๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่การศึกษาของชาติ เช่น
1) การผลิตรายการสร้างพลังอํานาจ และทางเลือกใหม่ในการจัดการศึกษาให้แก่ครู ผู้เรียน
ชุมชน
2) การเป็นพื้นที่พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็ก และเยาวชนในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ
3) การฝึกอบรม (Training) ครู ผู้เรียน ในการนํารายการของไทยพีบีเอสไปใช้ประโยชน์
4) การพัฒนาให้ไทยพีบีเอสเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Resource Center) สําหรับนักเรียน
ครู และผู้ปกครอง
5) เชื่อมโยงกับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (โครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว) โดยการนําเสนอรายการของไทยพีบีเอสที่เหมาะสมเสนอหลังจากเวลาเรียนตามปกติ(หลัง 14.00 น.)
ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มคุณค่าของไทยพีบีเอส และขยายฐานผู้ชมแล้ว ยังเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาอีกด้วย
1.2.ขยายผ่านเครือข่ายใหม่ที่มีพลัง หรือ กลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เช่น
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณะสุข( อสม.) เครือข่ายอาสาพัฒนาสังคม(อพม.) เครือข่ายองค์กรชุมชนของ
สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน(พอช.) เครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ เครือข่ายเหล่านี้นอกจากมีสมาชิกจํานวนมาก
กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มที่ทํากิจกรรมใกล้ชิดกับประชาชนระดับฐานราก ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ชม
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รายการของไทยพีบีเอส การทํากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายดังกล่าวจึงสามารถขยายฐานผู้ชมผู้ฟังกลุ่มใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิผล
1.3.ขยายเครือข่ายเยาวชน นิสิต นักศึกษา ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ
2.เพิ่มจํานวนผู้ชมผู้ฟังรายการทั่วไป โดย
2.1.พัฒนารายการให้ดึงดูดใจยิ่งขึ้น เพิ่มความบันเทิง ความสนุกในละคร รายการสาระบันเทิงต่างๆ
อาจมีความจําเป็นในการผลิตรายการแบบ "สมุนไพรเคลือบน้ําผึ้ง" เพื่อเพิ่มรสชาดเชิญชวนการบริโภค
2.2. จัดสิ่งเร้า จูงใจ ในการติดตามชมรายการ โดยอาจมีของรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ติดตามชม
3.เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาด ด้วยรูปแบบ วิธีการ ช่องทางที่หลากหลาย เช่น
3.1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หรือช่องทางอื่น
3.2. ดําเนินกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม และเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางสังคม
3.3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายร่วมประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น เช่น สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายเกษตร
มั่นคง เครือข่ายเยาวชน ธรรมมาภิบาลจังหวัด พระสงฆ์
3.4. ขยายร่วมมือกับสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ เคเบิ้ล ท้องถิ่น
4.จัดช่องทางรองรับการแจ้งข่าวจากประชาชนได้ตลอดเวลา เพิ่มพื้นที่ข่าวภูมิภาค และเตรียมความ
พร้อมในการเพิ่มศักยภาพของศูนย์ภูมิภาค
5.พัฒนารายการให้เจาะลึก ให้ความกระจ่ายในสถานการณ์ที่สับสน ไทยพีบีเอสควรให้ความชัดเจน
แก่ประชาชนด้วยการ"เจาะลึกเข้าถึงความจริง" เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังมีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะกรณีที่มีความขัดแย้งด้านข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันคนในชาติส่วนใหญ่มีความสับสนจากข้อมูลที่
แตกต่าง ขัดแย้งกัน ไม่มั่นใจว่าความจริงคืออะไร เช่น ข้อมูลด้านพลังงาน ข้อมูลโครงการพัฒนาของรัฐ
เป็นต้น
6. ปี 2558 ไทยพีบีเอสความเป็นพื้นที่กลางเพื่อ"การปฏิรูป" ให้ความรู้ ความเข้าใจเชิงลึก
เปรียบเทียบผลดี ผลเสีย ของระบบ วิธีการ ทางเลือกในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีพื้นฐานที่มากพอใน
การตัดสินใจ(ลงประชามติ) ในเรื่องใดๆ
7. สร้างความชัดเจนด้านแผนปฏิบัติการในการขยายงานใหม่ๆ เช่นการพัฒนาทีวีภูมิภาค สื่อชุมชน
วิทยุ และสื่อใหม่ของไทยพีบีเอส
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8. ยกระดับการมีส่วนร่วม และสนับสนุนบทบาทของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการโดยเฉพาะ
สมาชิกกลุ่มประเด็นในการร่วมกําหนดเป้าหมาย สาระ และรูปแบบรายการ ที่จะเกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชีวิต

5. สรุป
แม้ไทยพีบีเอสจะยังมีปัญหาด้านจํานวนผู้ชมและผู้ฟังรายการ แต่เป็นสื่อที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสื่อที่มี
คุณภาพ และมีคุณค่า เป็นทีวีที่ดีมากที่สุด จึงเป็นสื่อที่เป็นความหวังของสังคมโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว
กลุ่มการศึกษาทางเลือก และภาคประชาสังคมต่างๆ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

แต่สิ่งที่ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังต้องการคือการสร้างโอกาส

เป็นสื่อสาธารณะที่ทําหน้าที่สื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม ปลุกพลัง

ของความเป็น ท้องถิ่น พัฒ นาช่ องทางในการเข้าถึ งของประชาชนที่สะดวกขึ้ น เช่ น ทีวีภู มิภ าค ที วีชุ มชน
นักข่าวพลเมือง เป็นต้น ผู้ชมและผู้ฟังรายการคาดหวังให้ไทยพีบีเอสเป็นสถาบันสื่อเพื่อการพัฒนา สร้าง
การเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชน และประเทศไทย
ความเห็นและข้อเสนอจากเวทีจังหวัด เวทีภูมิภาค และข้อเสนอด้านรายการส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างจาก
การรับฟังในไตรมาสที่ 1-2 ส่วนที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือความเห็นด้านความรุนแรง ความขัดแย้งทางการเมือง
ที่ลดลง ความเห็นที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 คือข้อความเห็นและข้อเสนอเชิงประเด็นเนื่องจากในไตรมาสนี้มีการ
รับ ฟังความคิด เห็ นของผู้ช มและผู้ ฟังเข้ มข้ นในระดั บภู มิภ าคจํ านวน 4 ภาค ซึ่งเวทีภู มิภ าคส่ว นใหญ่ ให้
ความสําคัญในการพัฒนางานประเด็นมากกว่าคุณภาพรายการทั่วไป
ความเร่งด่วนที่ไทยพีบีเอสต้องดําเนินการคือการขยายฐานผู้ชมผู้ฟังผ่านเครือข่ายต่างๆ ทั้งเครือข่ายที่มี
อยู่เดิม เครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลง และเครือข่ายคนรุ่นใหม่ การเพิ่มคุณค่าของรายการด้วยการมีส่วนร่วม
ของภาคีผู้ใช้ประโยชน์รายการ การสร้างแรงจูงใจผู้ชมด้วยสิ่งที่มีคุณค่า และการเพิ่มความบันเทิงในรายการ
สําหรับผู้ชมทั่วไป เพิ่มการประชาสัมพันธ์และดําเนินกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม ตลอดจนเสริมศักยภาพ
บุคลากร สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์รายการ เพื่อการขับเคลื่อนไทยพีบีเอสสู่
การเป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือของสังคมอย่างยั่งยืน
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