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รายงานประจาปี
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบเี อส
ประจาปี 2559

จัดทาโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบเี อส
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คานา
สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย เป็ น
องค์กรที่ เป็ นตัวแทนของผูช้ มและผูฟ้ ั ง รายการขององค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย สมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ ส.ส.ท. เป็ นตัวแทนที่หลากหลายของประชาชนจาก
ทุกภูมิภาคตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มาตรา 45 ได้กาหนดให้สภาฯ จัดทารายงานประจาปี และการถอดบทเรี ยนการทางานของสภาผูช้ มและ
ผู้ฟั ง รายการในรอบปี พร้ อ มข้อ เสนอแนะที่ มี เ หตุ ผ ลสนับ สนุ น จากข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบาย
การดาเนินงานของสภาฯ ในปี 2559 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และกระบวนการในการทางาน มีการ
จัดทาคู่มือการรับฟังความคิดเห็น และมีการประชุ มเพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายต่างๆ เป็ นระยะ
โดยในรอบมีการประชุมสามัญ 4 ครั้ง ประชุมวิสามัญ 3 ครั้ง การประชุมของคณะทางาน และการประชุม
ของสมาชิ กสภาฯ ในแต่ละภาคอย่างต่อเนื่ องและการจัดเวที การรับฟั งความคิ ดเห็ นด้วยรู ปแบบต่างๆ
ทัว่ ประเทศมากกว่า 100 ครั้ง
ในด้านงบประมาณเพื่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผน และกิจกรรมที่กาหนด สภาฯ ได้รับ
งบประมาณจานวน 21,167,500.00 บาท หรื อประมาณร้อยละ 1 ของงบประมาณของไทยพีบีเอส แบ่งเป็ น
งบประมาณที่สนับสนุ นตรงต่อสภาฯ จานวน 16,000,0000.00 บาท และงบสนับสนุ นผ่านกิจกรรมการมี
ส่ วนร่ วมของสานักที่เกี่ยวข้อง จานวน 5,167,500.00 บาท
รายงานฉบับนี้เป็ นการสรุ ปผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส
ซึ่ งประกอบด้วย รายงานผลการรับฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย การดาเนิ นงานของ
คณะทางานต่ างๆ การปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กในแต่ ละภาค บทเรี ยนการทางานในรอบปี รายงานด้าน
การเงิ น และผลงานสาคัญต่างๆ สมาชิ กสภาฯ ทุ กท่านหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลงานในรายงานฉบับนี้ จะ
สะท้อนคุ ณค่า ความสาคัญของการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาสื่ อสาธารณะและความคุ ม้ ค่ าของการใช้
งบประมาณของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส
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สารจากผู้เกีย่ วข้ อง
ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็ นกลไกทีส่ าคัญของ ส.ส.ท.
บทบาทหน้าที่ของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการตามมาตรา 45 ของ พ.ร.บ. องค์การกระจาย
เสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถือว่ามีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการทางาน
ของ ส.ส.ท. ตามแนวคิดและหลักการสื่ อสารมวลชน โดยสื่ อมวลชนต้องรับผิดชอบ
ต่อสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของความเป็ นมนุ ษย์ ต่อสิ ทธิ การรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชน
โดยการเสนอข่ าวสารและรายการ อย่างถ้วนทั่ว รอบด้าน ด้วยการน าเสนอข้อมู ล
ข่าวสารอย่างมี อิสระ ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริ ง มีหลักฐาน อ้างอิ งได้ เพิ่มพูนความรู ้ และให้ความบันเทิ ง
อย่างมีสาระ และรับผิดชอบในสิ่ งที่นาเสนอและการทางานตามกรอบจริ ยธรรมสื่ ออย่างเคร่ งครัด
การมีส่วนร่ วมของผูช้ มและผูฟ้ ั ง ผูร้ ับข่าวสาร ย่อมนามาสู่ การปรับปรุ งการทางานของ ส.ส.ท. ทั้งในด้าน
นโยบาย การบริ หารจัดการสื่ อในทุ กพื้ นที่ สื่ อที่ ส.ส.ท. ดาเนิ นการอยู่ ให้มี คุ ณภาพ มี มาตรฐานสู งและ
หลากหลาย มีความเป็ นประชาธิ ปไตยเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่ งในยุคสมัยปั จจุบนั เนื้ อหาสาระของข่าว
และรายการถือเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ กว่าตัวสื่ อเอง ดังนั้น เนื้อหาสาระที่มาจากประชาชน ผูช้ ม ผูฟ้ ั ง น่าจะตรงกับสิ่ ง
ที่ประชาชนต้องการ มากกว่าเนื้อหาที่มาจากความต้องการในเชิงสร้างรายได้ทางธุ รกิจขององค์การสื่ อ หรื อใคร
คนใดคนหนึ่งเป็ นผูก้ าหนด เนื้อหาดังกล่าวจะตรงกับภาระหน้าที่ของสื่ อสาธารณะ เช่น ส.ส.ท. เป็ นต้น
เนื้ อหาสาระที่ มาจากประชาชน ไม่ ว่า จะเป็ นปั ญหาหรื อวิธีแก้ปั ญหาทุ กๆ ด้านในเรื่ องปากท้อง การ
ดารงชีวติ การหาเลี้ยงชี พ เรื่ องสิ่ งแวดล้อม ไม่วา่ คนนั้นหรื อชุ มชนนั้นจะมีฐานะและสภาพทางเศรษฐกิจหรื อ
สังคมอย่างไร ส.ส.ท. ไม่ควรละเลยที่จะเอามาเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ ไปเกิดความเข้าใจ และร่ วมกัน
หาทางออก เพื่อให้เกิ ดสันติ สุขในสังคม นอกจากนั้น เรื่ องราววัฒนธรรมขนบประเพณี ที่ดีงามของคนไทย
รวมทั้งศิ ลปะที่ มีคุณค่าในท้องถิ่ นต่างๆ เพื่ อแสดงความเป็ นไทย ย่อมเป็ นสิ่ งที่ สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ
สามารถสะท้อนเรื่ องราวเหล่านี้ได้เป็ นอย่างดี
โดยนโยบาย ในอนาคตอันใกล้น้ ี เนื้ อหาสาระต่ างๆ ที่ ได้กล่ าวมานั้น ส.ส.ท. จะเก็ บรวบรวมไว้เป็ น
ฐานข้อมูล อ้างอิง เป็ นแหล่งศึกษาถึงบทเรี ยนที่ผา่ นมา เกิดกระบวนการจัดการให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ใน
ปัจจุบนั และอนาคต ทาให้เป็ นโรงเรี ยนของสังคม ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาและใช้บริ การได้ง่าย
ผมหวังว่า สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการจะทาหน้าที่ติดตามและเสนอแนะการทางานของ ส.ส.ท. และเป็ นกลไก
ที่สาคัญในการทาให้ ส.ส.ท. เป็ นสื่ อสาธารณะที่เป็ นของประชาชนต่อไป
จุมพล รอดคาดี
22 พฤศจิกายน 2559
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ผู้อานวยการ ส.ส.ท.
มุ่งมั่นในความเป็ นสื่ อสาธารณะ..สู่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ปี พ .ศ. 2559 นับเป็ นปี ที่ ส.ส.ท. ได้แสดงให้สังคมประจักษ์ถึงบทบาทของสื่ อสาธารณะ
ในการยืนอยูร่ ่ วมกับสังคมไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะความ
สู ญเสี ยครั้งยิ่งใหญ่สุดของประเทศไทย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต นามาซึ่ งความโศกเศร้าและความหวัน่ ไหวในจิตใจของพสกนิ กรชาว
ไทยอย่างเหลื อคณานับ ในช่ วงเวลาดังกล่ าวนี้ ไทยพีบี เอสได้ท าหน้าที่ สื่อสาธารณะด้วยการจัดพื้ นที่ ในทุ ก
ช่องทางสื่ อ นาเสนอรายการ “แสงจากพ่อ” เพื่อร่ วมกับคนไทยทั้งประเทศถวายความอาลัย และร่ วมเปิ ดพื้นที่ส่งต่อ
แรงบันดาลใจและแรงปณิ ธาน ที่ทุกคนมุ่งมัน่ จะทาความดีเพื่อให้สมกับที่เกิดมาเป็ นพสกนิกรของพระองค์
ไทยพีบีเอสได้ตดั สิ นใจสานต่อพลังแห่ งความรั กความภักดี ดงั กล่าวนี้ ด้วยรายการ “แสงจากพ่อ...สู่
ความยัง่ ยืน” เพื่อก้าวเดินไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศสู่ วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตามแนวพระราชดาริ และด้วยตระหนักดีวา่ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนี้ เป็ นเรื่ องที่ยิ่งใหญ่สาหรับสังคมไทย
และสังคมโลก การแสดงบทบาทของสื่ อสาธารณะเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการสื่ อสาร จึงต้อง
อาศัยการขับเคลื่ อนงานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายจานวนมาก เพื่อให้การนาเสนอเนื้ อหานั้นมีความหนักแน่น ทาได้
จริ ง และยัง่ ยืน
การจับมือร่ วมกันไปกับสภาผูช้ มผูฟ้ ังจึงเป็ นแนวทางที่สาคัญ ตลอดทั้งปี 2559 บทบาทของสภาผูช้ มผูฟ้ ัง
เป็ นทั้งภาคีร่วมสะท้อนการทาหน้าที่ของสื่ อสาธารณะตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ และเป็ นทั้งภาคีที่หนุ นนาให้
ไทยพีบีเอสได้แสดงบทบาทของสื่ อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น เพราะสภาผูช้ มผูฟ้ ั งก็คือ
กลไกเชื่อมต่อกับประชาชนมากมายในพื้นที่ เป็ นทั้งเครื อข่ายที่ร่วมให้ขอ้ มูลข่าวสาร และร่ วมชี้ แนะทิศทางเพื่อให้
การนาเสนอของไทยพีบีเอส มีความแตกต่าง และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้สื่ออย่างแท้จริ ง
ในปี 2560 ที่ จะถึ งนี้ ฝ่ ายนโยบายและฝ่ ายบริ หารของไทยพีบีเอส ได้ตกลงร่ วมกันว่า จะมุ่งทางาน
ร่ วมกับ ภาคีเครื อข่ายให้เกิ ดสัมฤทธิ ผลและเกิ ดความรู ้ สึกร่ วมเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะให้มากขึ้น เพราะภาคี
เครื อข่ายรวมถึง สภาผูช้ มผูฟ้ ัง คือหนึ่งในกลไกสาคัญที่จะทาให้ไทยพีบีเอส เผชิ ญกับความท้าทายต่างๆ ในปี ที่
สิ บของการดาเนินงานได้ ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคสื่ อ ความเปลี่ยนแปลง
ของอุ ตสาหกรรมโทรทัศน์และข่ าวสาร ความเปลี่ ยนแปลงทางสังคมการเมื อง ไปจนถึ งการเตรี ยมทบทวน
พระราชบัญญัติตามที่กาหนดไว้
ในนามของฝ่ ายบริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานของไทยพีบีเอส จึงขอแสดงความมุ่งมัน่ ที่จะร่ วมกับสภาผูช้ มผูฟ้ ั ง
ช่วยกันทาให้สื่อสาธารณะแห่ งนี้ เป็ นกลไกทางปั ญญาที่จะร่ วมกันสร้ างสังคมแห่ งความยัง่ ยืน ทั้งในมิติของการ
เรี ยนรู้ คุณธรรม และการปฏิบตั ิ ไทยพีบีเอสและสภาผูช้ มผูฟ้ ังจะขอน้อมนาแนวพระราชดาริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
เป็ นหลักในการดาเนินงาน ด้วยน้อมสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างหาที่สุดมิได้
กฤษดา เรื องอารี ยร์ ัชต์
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ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สวัสดีครับ เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่สมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ส.ส.ท.
ทาเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ั งกลุ่มต่างๆ มาประมวลสรุ ปเพื่อเป็ นข้อเสนอเชิ ง
นโยบายให้กบั คณะกรรมการบริ หาร เพื่ อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่ อ
ประกอบในการจัดทานโยบาย เป็ นภารกิจของสภาผูช้ มผูฟ้ ั งรายการ ส.ส.ท. ตามเจตนาของ พรบ.มาตรา
45 และ 1 ปี ที่ผา่ นมากับการดาเนิ นงาน ทางสภาผูช้ มฯ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความเป็ นจิตอาสา โดยมี
ใจมุ่งมัน่ ในการทาหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ที่สาคัญแนวทางการทางานร่ วมกันยึดหลักหม้อ 3 ขาประสาน
ร่ วมกัน เดินไปด้วยกัน รู ้ เท่ากัน เป็ นแนวทางการดาเนิ นงานของทุกส่ วนที่เป็ นองค์ประกอบของ ส.ส.ท.
สภาผูช้ มและผูฟ้ ัง ได้มีการดาเนิ นกิจกรรมจนครบตามกิจกรรมในแผนงานของงบประมาณ ปี 2559 และ
มีการจัดงานสมัช ชาเพื่อ นสื่ อสาธารณะ ประจาปี 2559 ขึ้ น เมื่ อวันที่ 26 สิ งหาคม 2559 เพื่ อที่จะให้
เครื อข่ายเพื่อนสื่ อสาธารณะเป็ นสักขีพยานในการที่จะยื่นข้อเสนอเชิ งนโยบายอย่างเป็ นทางการ ให้กบั
กรรมการบริ หารและกรรมการนโยบาย สมาชิกสภาผูช้ มฯ จานวน 50 คน ที่กระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ครอบคลุมทุกประเด็น อาจจะยังไม่ทุกเนื้ อหาของข้อเสนอแต่ได้มีการพัฒนาและมุ่งมัน่ ที่จะทา
หน้าที่ต่อไปอย่างไม่ลดละ การขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ ัง อีกหนึ่งภารกิจที่เป็ นการสร้างฐานผูช้ มและผูฟ้ ั งให้
ครอบคลุ มและมีผชู ้ มที่มีคุณภาพ ซึ่ งทั้งหมดนี้ รวบรวมเป็ นเนื้ อหาในรายงานประจาปี ฉบับนี้ ที่จะเป็ น
ประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ได้ศึกษาและเป็ นข้อมูลสาหรับการดาเนินงานต่อไป
ในนามของประธานสภาผูช้ มผูฟ้ ั งรายการ ส.ส.ท. ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้เสี ยสละทุ่มเท
ทั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบตั ิหน้าที่จนลุล่วง ตลอดจนทีมงานฝ่ ายวิชาการ ทีมสนับสนุน และพี่นอ้ ง
ภาคีเครื อข่ายทุกๆ ท่านทุกๆ องค์กร ที่สนับสนุนและให้ความร่ วมมือด้วยดีเสมอมา
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บทที่ 1
ความเป็ นมา บทบาทหน้ าที่ และสมาชิกของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
ความเป็ นมา
สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย เป็ น
องค์กรที่ เป็ นตัวแทนของผูช้ มและผูฟ้ ั ง รายการขององค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย สมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ ส .ท .ส . เป็ นตัวแทนที่หลากหลายของประชาชนจาก
ทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ และจากกลุ่มเฉพาะต่างๆ จานวนไม่เกิน 50 คน ที่คณะกรรมการนโยบาย องค์การ
กระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย ดาเนิ นการคัดเลือกและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 45 ได้กาหนดบทบาท
และความรับผิดชอบสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ดังต่อไปนี้
เฝ้ าติดตามรับชมและรับฟังรายการจากทุกสื่ อขององค์การ และนาข้อคิดเห็นมาหารื อแลกเปลี่ยน
ในระหว่างสมาชิก และกาหนดเป็ นวาระนาเสนอต่อที่ประชุมสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
1. จัดให้มีกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่ วมในการรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อ
รายการขององค์การ และข้อเสนอแนะจากประชาชนในภูมิภาคและเครื อข่าย ทุกไตรมาส
2. จัดให้มีการขยายเครื อข่าย ฐานผูช้ มผูฟ้ ั งรายการ ‚เพื่อนสื่ อสาธารณะ‛ โดยจัดให้มีสมาชิ ก
สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการระดับภาคในสัดส่ วนที่เหมาะสมทัว่ ประเทศ และจากผูท้ ี่ประสงค์จะมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและกิจการขององค์การ
3. จัดทารายงานที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภูมิภาคและ
ในวงกว้าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สะท้อนถึงคุณภาพมาตรฐาน
จริ ยธรรมขององค์การ และผลกระทบ จากการนาเสนอรายการทุกไตรมาสพร้อมทั้งรวบรวม
เป็ นรายงานประจาปี เพื่อส่ งมอบให้คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบาย
4. จัดทารายงานประจาปี และการถอดบทเรี ยนการทางานของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการในรอบปี
พร้ อมข้อเสนอแนะที่มี เหตุผลสนับสนุ นจากข้อมูลที่ รวบรวมได้ นาเสนอคณะกรรมการ
บริ หารและคณะกรรมการนโยบาย

9

ทาเนียบสมาชิ กสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2559
ทาเนียบสมาชิ กสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่ นที่ 4
รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

1. ภูมิภาคเหนือตอนบน
นางสาวอิสรี ย ์
ชมภูศรี รักษ์

188/3 ม.8
ต.ปงแสนทอง
อ.เมือง
จ.ลาปาง
52100

บุคคล

ประสบการณ์ประสานงาน
เครื อข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภาคเหนื อ กว่ า 7
ปี
ป ร ะ ส า น ง า น เ พื่ อ น สื่ อ
สาธารณะ 17 ดูแลสมาชิ ก
สภาฯ รุ่ น 1-3 และทางาน
เครื อข่ายภาคประชาชนใน
ภาคเหนื อ ตั้ง แต่ 2541 –
ปัจจุบนั
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

2. ภูมิภาคเหนือตอนล่ าง
นายอนัน
จันทราภิรมย์

27/1 ม.4
ต.วังยาง
อ.คลอง
จ.กาแพงเพชร
62120

ส มั ช ช า
อ ง ค์ ก ร
เอกชน
ด้ า น ก า ร
คุ ้ ม ค ร อ ง
สิ่ ง
แ ว ด ล้ อ ม
แ ล ะ
อ นุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ

เป็ นผูป้ ระสานงานในการ
จัด เวที ผู้น าองค์ ก รชุ ม ชน
ภาคเหนื อล่าง เป็ นตัวแทน
ภาคี อ งค์ ก รร่ ว มเครื อข่ า ย
สมัช ชาองค์ก รชุ ม ชนด้า น
การคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ ง ค์ ก ร
ชุ ม ชนเพื่ อ การปฎิ รู ปใน
ส ถ า บั น พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร
ชุ มชน (องค์การมหาชน)
เคยเป็ นกองบรรณาธิ ก าร
ร่ วมทีวจี อเหนือ

นายจิตติ
กิจพงษ์
ประพันธ์

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40002

สถาบัน
ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
วิจยั และ คัดเลือกจากรุ่ นที่ 3
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

3. ภูมิภาคอีสานตอนบน
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

4. ภูมิภาคอีสานตอนล่ าง
น.ส. นิชรา
บุญตะนัย

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

45 ม.19
บุคคล
ต.แจระแม
อ.เมือง
จ.อุ บ ลราชธานี
34000

5. ภูมิภาคกรุ งเทพฯและปริมณฑล
นางจันทรารัตน์ 72/261 หมู่บา้ น
หล้าปิ งเมือง
นนท์ทิวาการ์ เด้น
ถ น น ติ ว า น น ท์
หมู่ 2 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี
11120

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ ด้านการจัด
กิ จกรรมจัดกระบวนรั บฟั ง
ความคิดเห็นหลายกลุ่ม เช่น
สุ ข ภาพ เกษตร การเมื อ ง
ประชาสั ง คมเคยเป็ นที ม
ประสานรายการและเป็ นผู้
ดาเนิ นรายการวิทยุร่วมด้วย
ช่ ว ย กั น ใ น อ ดี ต เ ค ย ท า
โครงการด้า นการป้ องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ค รู เ พื่ อ
โรงเรี ย นปลอดบุ ห รี่ และ
เป็ น กกต. จัด การเลื อ กตั้ง
ท้องถิ่น ทต. / อบจ.

ส ม า ค ม ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
ส ภ า คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3
ผู้ สู ง อ า ยุ
แ ห่ ง
ประเทศ
ไทย
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

6. ภูมิภาคกลางตะวันออก
น.ส.วิชดา
นฤวรพัฒน์

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

25/64 ม.3
ต.ห้วยกะปิ
อ.เมือง
จ.ชลบุรี
20000

เครื อข่าย
ตะวันออก
ดีจงั /
สมาคม
สื่ อสร้าง
สรรค์เพื่อ
เด็กและ
เยาวชน
และ
ครอบครัว
ภาค
ตะวันออก

นายกสมาคมสื่ อสร้างสรรค์
เพื่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ภาคตะวันออกโดยบริ หาร
เครื อข่ า ยในภาคด้ า นสื่ อ
สร้ างสุ ขภาวะเยาวชนเป็ น
คณะท างานกลไกตั้ งต้ น
ภาคท างานกับ สสส. ด้า น
สื่ อ รู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ สื่ อ
สร้ างสรรค์ สุ ขภาวะทุ ก
ประเด็ น ที่ แ วดล้อ มตัว เด็ ก
เยาวชน ครอบครั ว และ
ชุ ม ช น ท า โ ค ร ง ก า ร
ตะวันออกดีจงั รวมพลังสื่ อ
สร้ า งสรรค์ ส ร้ า งเมื อ งสุ ข
ภาวะ โครงการสื่ อพันธุ์
ใหม่ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาวะเด็ ก ท า
วิ จ ัย สถานี วิ ท ยุ ส บายเอฟ
เอ็ม 88.25 MFz

28/2 หมู่ที่ 8
ต.บางแก้ว
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
75000

เครื อข่าย
ผูบ้ ริ โภค
ภาค
ตะวันตก

ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3

7. ภูมิภาคกลางตะวันตก
นายพงษภัทร
หงส์สุขสวัสดิ์
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/ เครือข่ าย

ประสบการณ์

8. ภูมิภาคใต้ ตอนบน
นายเอกนัฐ
บุญยัง

420 ถนนอ่าวลึก
–พระแสง
ต.ปลายพระยา
อ.ปลายพระยา
จ.กระบี่
81160

สภา
ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
องค์กร
คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3
ชุมชน /
ศูนย์เพื่อน
ไทยพีบี
เอส
จ.กระบี่

นางสาวอัสรา
รัฐการัณย์

109/14
ถนนยะรัง
ต.จะบังติกอ
อ.เมือง
จ.ปัตตานี
94000

เครื อข่ า ย ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
ผูห้ ญิงภาค คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3
ประชา
สั ง คมเพื่ อ
สั น ติ ภ าพ
ชายแดน
ใต้

168/3 ม.10
ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
50180

เครื อข่ า ย เป็ นเจ้า หน้ า ที่ สื่ อและสื่ อ
ผูส้ ู งอายุ อ ง ค์ ก ร มู ล นิ ธิ พั ฒ น า
ผู้ สู งอายุ ข ั บ เคลื่ อนงาน
ผูส้ ู ง อายุและมี ส่ วนร่ วมใน
การผลัก ดัน เบี้ ย ยัง ชี พ จาก
การคั ด เลื อ กเป็ นการให้
แบบถ้วนหน้า ร่ วมเป็ น บก.
รายการทีวีภูมิภาคจอเหนื อ
จัดการประกวดภาพยนตร์
สั้ นเพื่ อ ผู ้สู งอายุ ปี 25522554

9. ภูมิภาคใต้ ตอนล่ าง

10. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคเหนือตอนบน
นายเจนวิทย์
วิโสจสงคราม
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

11. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคเหนือตอนล่ าง
นายอธิศ
หวังซื่อกุล

12. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคอีสานตอนบน
น.ส. แสงระวี
ดาปะ

39,41,43
ถ.เวสสุ วรรณ
ต.ปากน้ าโพ
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
60000

ผูป้ ระกอบ ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
การ
คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3

17 ม.10
ต.ห้วย
อ.ภูกระดึง
จ.เลย
42180
และ
3 ซ.10
ถ.พิพฒั น์มงคล
ต.กุดป่ อง
อ.เมือง
จ.เลย
42000

ส านัก ข่ า ว
เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน
จังหวัดเลย

ผู ้ป ระสานงานส านั ก ข่ า ว
เด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
คุ ณ ธรรม
"เยาวชน
อาสาสมั ค รค้ น หาคนดี "
เป็ นช่างภาพและตัดต่อของ
ส านัก ข่ า วเด็ ก และเยาวชน
จังหวัดเลย เช่ น เด็กติดเกม
หลักประกันสุ ขภาพรวมไป
ถึ ง สารคดี เ กี่ ย วกับ จัง หวัด
เลย เป็ นวิ ท ยากรอบรม
โครงการค่ า ยแผนที่ ค นดี
เ ย า ว ช น ค้ น ธ ร ร ม เ ป็ น
วิ ท ยากรอบรมการผลิ ต
สื่ อ ส า ร ค ดี แ ล ะ ก า ร ใ ช้
โปรแกรมตัด ต่ อ เสี ย งและ
ภ า พ ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบตั ิการ "การผลิตสื่ อเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม"
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร ผ ลิ ต
รายการเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์

13. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคอีสานตอนล่ าง
นายสมชัย
ประจักษ์สูตร์

39/1 ม.12
ต.หนองบัวน้อย
อ.สี คิ้ว
จ.นครราชสี มา

14. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคกรุ งเทพฯและปริมณฑล
น.ส. กาญจนา 45/45 หมู่ที่ 3
รอดประดิษฐ์ ต.บางกรวย
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
11130
15. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคกลางตะวันออก
จ.ส.ต.
ณัชภณทร
แจ่มศรี

89/375 ม.8
ต.คลองอุดมชล
จร
อ.เมือง

บุคคล

ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นบ้า น
ห้วยตะแคง จัดการศึกษาใน
ระบบอนุ รักษ์พลังงานและ
สร้ า งพลั ง งานใช้ เ องใน
โร งเ รี ย นโ ดย โร งเ รี ย น
ชนะเลิ ศการลดใช้พลังงาน
ระดับ จัง หวัด ได้รั บ เกี ย รติ
บัตรโรงเรี ยนลดใช้พลังงาน
ระดับ ดี เ ด่ น จากกระทรวง
พลังงาน

ครู วทิ ยาศาสตร์
(เคมีเชิง
ฟิ สิ กส์)

ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3

บุคคล

ผูจ้ ัด การ ส านัก งานพัฒ นา
ธุ รกิ จ / เลขานุ การก่อสร้ าง
บริ ษัท ปี กานติ จ ากั ด เคย
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ฝ่ า ย
ยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ าย
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

จ.ฉะเชิงเทรา
24000

ประสบการณ์
สื่ อ ส า ร สั ง ค ม ร ว ม ถึ ง
หัว หน้ า กองบรรณาธิ ก าร
ว า ร ส า ร "เ พื่ อ น สื่ อ
สาธารณะ" แผนแม่บทของ
องค์ก ารกระจายเสี ย งและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย พ .ศ . 25532555 แผนสารองฉุ กเฉิ น
ส.ส.ท. แผนบริ ห ารความ
เสี่ ยง ส.ส.ท.

16. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคกลางตะวันตก
น.ส. อุบล
วรรณ
คงสว่าง

55/1 ม.2
ต.ท่าราบ
อ.เมือง
จ.ราชบุรี
70000

เครื อข่ า ย
องค์ ก รงด
เหล้ า ภาค
ตะวันตก

ผูช้ ่วยประสานงานเครื อข่าย
อ ง ค์ ก ร ง ด เ ห ล้ า ภ า ค
ต ะ วั น ต ก ส า นั ก ง า น
เครื อข่ า ยองค์ ก รงดเหล้ า
ภ า ค ต ะ วั น ต ก เ ป็ น
คณะท างานสมาชิ ก สภา
ผู้ช มภาคกลางตะวัน ตก
เป็ นแกนประสานเพื่อนสื่ อ
ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง จั ง ห วั ด
ราชบุ รี ร่ วมแสดงความ
คิ ดเห็ นและขยายเครื อข่ า ย
เพื่ อ นสื่ อ สาธารณะระดับ
จัง หวัด และระดับ ภาค เข้า
ร่ วมเวทีสมัชชาไทยพีบีเอส
ร่ วมประเด็นสาธารณะภาค
ก ล า ง ต ะ วั น ต ก กั บ ก า ร
ขับเคลื่ อนสถานการณ์ ก าร
บริ หารจัดการน้ า
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

17. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคใต้ ตอนบน
นายวิระ
ปัจฉิมเพ็ชร

18. ผู้ชมเข้ มข้ นภูมิภาคใต้ ตอนล่ าง
นายสุ วรรณ
อ่อนรักษ์

370/25 ม.4
ต.วังตะกอ
อ.หลังสวน
จ.ชุมพร
86110

บุคคล

ประธานสภาองค์กรชุ มชน
จั ง หวัด ชุ มพร เป็ นแกน
ประสานไทยพีบีเอสจังหวัด
ชุมพร แนะนาช่องทีวีไทยพี
บี เ อสในเวที ป ระชุ ม สภา
อ ง ค์ ก ร ชุ ม ช น ร่ ว ม
ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ทยพี บี
เ อ ส กิ จ ก ร ร ม ใ น ง า น
ประเพณี งานขึ้ นโขนชิ ง
อ าเภอหลั ง สวน งานวิ่ ง
ทะเลแหวกเกาะพิทกั ษ์ ร่ วม
เวทีผชู้ มเข้มข้น เวทีสมัชชา
ปี 2557

220/1 ม.1
ต.คูหาใต้
อ.รัตนภูมิ
จ.สงขลา
90180

บุคคล

ครู กศน. ต าบล อ าเภอรั ต
ภูมิ จังหวัดสงขลา เป็ นแกน
น าประสานจั ง หวัด และ
ผูช้ มเข้มข้นเป็ นแกนนาใน
การก่ อ ตั้ง เครื อ ข่ า ยพิ ท ัก ษ์
สิ ทธิ ชุ ม ชนเขาคู ห าและ
โรงเรี ยนสิ ทธิชุมชนเขาคูหา
การใช้สื่อสาธารณะไทยพีบี
เอสเพื่อยกระดับปั ญหาการ
ระเบิ ด หิ น ที่ เ ขาคู ห าผ่ า น
รายการเปิ ดปม
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

19. ประเด็นการศึกษาในระบบ
นายสมจิต
สุ วรรณบุษย์

20. ประเด็นการศึกษาตามอัธยาศัย
น.ส. วริ นธร
ลับไพรี

160 ม.2
ถ.ราษฎบูรณะ 1
ต.ขุนยวม
อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน
58140

สมาคม
พัฒนา
การศึกษา
จังหวัดแม่
ฮ่อง
สอน /
สภา
การศึกษา
จังหวัดแม่
ฮ่อง
สอน

358/12
บุคคล
ซ.พิบูลย์คอนโด
เขมา
ถ.เนรมิตร
ประชาราษฎร์
สาย 1
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุ งเทพฯ
10800
กรุ งเทพฯ

อดีตข้าราชการครู ผูบ้ ริ หาร
ทาหน้าที่ครู ผสู้ อน ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นผูช้ ่ วยหัวหน้า การ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า อ า เ ภ อ
หัว หน้ า หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศ
จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รั บ
ผูด้ ้อ ยโอกาส เช่ น ชาวเขา
คนชายขอบจัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยนขนาดเล็ ก
ยกระดับคุ ณภาพการศึกษา
ให้ดีข้ ึน

อาสาสมัครบ้านหนังสื อ จัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น
ให้แก่ เยาวชนเชื่ อว่าปั ญหา
ใหญ่ ข องเด็ ก และผูส้ ู ง อายุ
ในชุมชน คือการขาดทักษะ
ฟัง พูดอ่าน เขียน ซึ่งถือเป็ น
ทัก ษะพื้ น ฐานของมนุ ษ ย์
แม้แต่ ใ น กทม. เขตเมื องก็
ยังขาดอยู่ โดยมีขอ้ เสนอให้
ฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้เข้าถึงทัว่ ประเทศ
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

21. ประเด็นการศึกษาทางเลือก
นางสกุลศรี
บุญโชติอนันต์

22. ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
น.ส. แก้วตา
แสงสุ ข

365
ซ.รังสิ ตนครนายก 44/1
ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
12130

กลุ่ม
ศักยภาพ
พลังบวก
ออทิสซึ่ม

แบ่ ง ปั นประสบการณ์ ดูแล
บุตรที่มีภาวะออทิสติกและ
ทางานในกลุ่ ม นิ ทานสร้ า ง
ได้ เ ป็ นเครื อข่ า ยที่ ก่ อ ตั้ ง
กลุ่มพลังด้านบวกออทิสซึ ม
ที่ ร วมกลุ่ ม ครอบครั ว ผู ้ มี
บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ร่ วมเป็ นทั้งผูใ้ ห้ความรู ้ และ
ลงมื อ ท ากิ จ กรรมเพื่ อ ให้
บุตรมีพฒั นาการที่ดีข้ ึนโดย
ปั จ จุ บ ัน มี ส มาชิ ก ในกลุ่ ม
กว่า 2,000 คน

225/418 ม.5
ต.บ้านแหวน
อ.หางดง
จ.เชียงใหม่
50230

องค์กร
ทางเลือก
ของเรา
(Our
Choice)

ผอ. องค์กรทางเลือกของเรา
ทางานด้านเด็กและเยาวชน
ตั้ง แต่ 2541 และความ
หลากหลายทางเพศ ตั้ง แต่
2553 ผ่านงานด้านสุ ขภาพ
เอชไอวี และส่ งเสริ มให้คน
เข้ า ใจสิ ทธิ พื้ นฐานของ
ตนเอง เคยเป็ นตั ว แทน
เ ย า ว ช น ไ ท ย เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ YSEALI ใน
USA ปี 2558 ในประเด็น
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

23. ประเด็นคนพิการ
นายแสงเดื อ น 221/6
สุ ระเดช
ซ.ประชาอุทิศ 5
แยก 3-2
แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง
กรุ งเทพฯ
10210
24. ประเด็นชาติพนั ธุ์และชนเผ่ าพืน้ เมือง
นายเกรี ยงไกร 1 ม.1
ชีช่วง
ต.บ้านบึง
อ.บ้านคา
จ.ราชบุรี
70180

กรม
ส่ งเสริ ม
และพัฒนา
คุณภาพ
ชีวติ คน
พิการ

เป็ นอาสาสมั ค รรณรงค์
มู ล นิ ธิ เ ม า ไ ม่ ขั บ แ ล ะ
ตัวแทนคนพิการ 1 ใน 33
คนของสมาคมคนพิ ก าร
แห่งประเทศไทย

บุคคล

นักพัฒนาโครงการในพระ
บรมราชู ป ถัม ถ์ สายใยรั ก
แห่งครอบครัว ทางานอาสา
เครื อข่ า ย ก ะ เหรี่ ย งเพื่ อ
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
ขับ เคลื่ อ นสภาชาติ พ ัน ธุ์
และชนเผ่าพื้นเมืองปี 2556
ประสานงานสภาชนเผ่ า
ภาคกลางตะวันตกและออก
ร่ ว ม เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส ภ า
กะเหรี่ ยงภาคตะวันตก และ
เ ป็ น ตั ว แ ท น ช น เ ผ่ า ใ น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น เ ว ที
ประชาชนอาเซี ย นท างาน
เพื่ อ สั ง คมประเด็ น ชุ ม ชน
เด็กและเยาวชน ชาติพนั ธุ์
ทรั พยากร ครอบครั ว ฯลฯ
ร่ วมนาเสนอเวที ป่าไม้โลก
ที่แอฟริ กาใต้ เป็ นสภาผูช้ ม
ก ลุ่ ม ผู ้ ช ม เ ข้ ม ข้ น ก ล า ง
ตะวันตก
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ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

25. ประเด็นเกษตรกร
น.ส.วลัยพร
ภูมิรัตน์

136 หมู่ 10
(หน้าสานักงาน
เทศบาล
ตาบลแม่คา)
ต.แม่คา
อ.แม่จนั
จ.เชียงราย
57240

บุคคล

นายวิทวัส
เทพสง

27 ม.2
ต.บางม่วง
อ.ตะกัว่ ป่ า
จ.พังงา
82190

เครื อข่ า ย ผู้ป ระสานงานส านัก งาน
ชาวเลอั น เครื อข่ า ยชาวเลฯ จ.พัง งา
ดามัน
เป็ นรองประธานเครื อข่ า ย
ชนเผ่าพื้นเมื องภาคใต้ เป็ น
กรรมการกิจการสภาชนเผ่า
พื้นเมือง

ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3

26. ประเด็นประมง

27. ประเด็นสิ ทธิมนุษยชน
นายสุ ป ระดิ ษ ฐ์ 517/2
แสนทวีสุข
ถ.เทศบาล 12
ต.กระสัง
อ.กระสัง
จ.บุรีรัมย์ 31160

บุคคล

ทนายความสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
เพื่อเด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ และ
ผูพ้ ิการ กรรมการเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ เขต 2
คณะท างานสมาชิ ก ปฏิ รู ป
จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์ แ ล ะ
ตาแหน่งทางกฎหมายอื่น
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ทีอ่ ยู่

บุคคล
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ประสบการณ์

28. ประเด็นธุรกิจและผู้ประกอบการ
นายวิเชียร
เจษฎากานต์

212 ม.2
ต.ดอนทราย
อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี
70140

เครื อข่ า ย
ธุ ร กิ จ เพื่ อ
สังคมและ
สิ่ ง แ ว ด
ล้อม

กรรมการเครื อข่ า ยธุ ร กิ จ
เพื่ อสัง คมและสิ่ ง แวดล้อม
ร่ วมปฏิ รู ปการศึ ก ษาใน
สมัช ชาปฏิ รูปเครื อข่ า ยนัก
ธุ ร กิ จ ในองค์ ก ร เป็ นรอง
ประธานมูล นิ ธิ กระต่า ยใน
ดวงจันทร์

นายอานนท์
วาทยานนท์

103/1 ม.5
ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย
จ.สุ ราษฎร์ธานี
84140

บุคคล

กรรมการผู้จ ัด การ หจก.
สมุ ย อัก ษร เคยรั บราชการ
ตาแหน่ งนักวิชาการเกษตร
ประกอบธุ รกิ จด้านสิ่ งพิมพ์
เมื่อปี 2536 ประสบการณ์
ทั้งราชการและธุ รกิ จทาให้
มองเห็นปั ญหาของประเทศ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่ งแวดล้ อ มการบริ หาร
จั ด ก า ร ทั้ ง ข อ ง รั ฐ แ ล ะ
เอกชนมี ส่ ว นเกี่ ย วข้องกับ
ปั ญ ห า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มมี ส่ ว นในการ
จัด ตั้ง และเคลื่ อ นงานของ
เครื อข่ายปกป้ องเกาะแห่ง

29. ประเด็นหอการค้ า
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ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์
ชี วิต สมุ ย พะงัน เกาะเต่ า
แ ล ะ ห มู่ เ ก า ะ อ่ า ง ท อ ง
ปั จ จุ บั น อ ยู่ ใ น ฐ า น ะ ผู ้
ประสานงานคนหนึ่ งของ
เครื อข่าย

30. ประเด็นสภาอุตสาหกรรม
นายนิกร
สุ ศิริวฒั นนนท์

33/234 ซ.6/5
หมู่บา้ นลดาวัลย์
ถ.ศรี นคริ นทร์
จ.สมุทรปราการ

31. ประเด็นเด็กอายุต่ากว่ า 15 ปี
นายพงษ์ พ ัฒ น์ 545/1 ม.4
ด่านอุดม
ต.ฉวาง
อ.จันดี
จ.นครศรี ธรรมราช 80250

สภาอุต
สาห
กรรมแห่ง
ประเทศ
ไทย

เ ป็ น ร อ ง ป ร ะ ธ า น
อุ ตสาหกรรมแห่ ง ประเทศ
ไทยโดยท าหน้ า ที่ ต่ อ ต้า น
ค อ ร์ รั ป ชั่ น แ ล ะ ป ฏิ รู ป
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย เ ข้ า
ร่ ว มงานกั บ ภาครั ฐ แก้ ไ ข
ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ที่ ส่ ง ผ ล
ก ร ะ ท บ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม
และที่ ผ่า นมาเคยแก้ปั ญหา
การออกใบ รง.4

โรงเรี ยน
ฉวาง
รัชดา
ภิเษก

เป็ นคณะกรรมการนักเรี ยน
/ แกนนากลุ่ ม เยาวชนใน
โรงเรี ย น ชมรมดนตรี และ
กิจกรรมด้านการสื่ อสาร ทา
หนัง สั้ นวัน วิ ช าการได้รั บ
รางวัลที่ 2 ระดับเขต ผลิ ต
ชิ้ น ง า น ข่ า ว พ ล เ มื อ ง
อ อ ก อ า ก า ศ ที่ ส ถ า นี
ThaiPBS
สร้ า งสรรค์
เยาวชนในโรงเรี ยนให้รู้เท่า
ทันสื่ อ
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

32. ประเด็นเยาวชนอายุไม่ เกิน 25 ปี
น.ส. นริ นทร์
ปากบารา

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

181 หมู่ 6 ถนน สถานี เ ด็ ก ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
เจริ ญประดิษฐ์ ใต้จายข่าว คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3
ต.รู สะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี
94000

33. ประเด็นครอบครัว
น า ง จ า รุ นั น ท์ 75/2
บุคคล
อึ้งภากรณ์
ซ.สั ม พัน ธ์ อ ารี ย ์
1 ถ.พหลโยธิ น
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
ก รุ ง เ ท พ ฯ
10400

ผู้ พิ พ า ก ษ า ส ม ท บ ศ า ล
ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาและ
การค้ า ระหว่ า งประเทศ
กลางและศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว กลางท าหน้ า ที่
อนุ ก รรมการด้า นผูส้ ู ง อายุ
รัฐสภา กรรมการร่ าง พรบ.
วิธี พิ จารณาคดี เด็ก เยาวชน
ครอบครัว กรรมการมูลนิ ธิ
สร้างสรรค์เด็ก

น า ง อ ร ว ร ร ณ 854/7-8 หมู่บา้ น บุคคล
โอวราริ นท์
อยูเ่ จริ ญ
ถ.รัชดาภิเษก 3
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ
10400

ประธานเครื อข่ า ยเพื่ อ น
มะเร็ ง เป็ นผูไ้ กล่ เกลี่ ย และ
ให้ความรู้ดา้ นเด็ก สตรี ศาล
และเรื อนจา

34. ประเด็นผู้สูงอายุ
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ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

35. ประเด็นส่ งเสริมสถานภาพสตรี
น.ส. ธั ญ ชนก 165 ม.8
หอมขาว
ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
93150

36. ประเด็นแรงงานในระบบ
นายสมพร
ขวัญเนตร

324/88 ม.5
ต.บึง
อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี 20110

บุคคล

เป็ นประชาสัมพันธ์สมาคม
ผู้ น าอ า ส า ส มั ค ร พั ฒ น า
ชุ มชน จ.พัทลุ ง สานักงาน
พั ฒ น า ชุ ม ช น เ ป็ น แ ก น
ประสาน จ.พัทลุ ง ร่ วมจัด
เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ใน
ภ า ค ใ ต้ ล่ า ง เ ป็ น
คณะกรรมการพัฒ นาสตรี
จ . พั ท ลุ ง แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
ชาวสวนยาง จ.พัทลุง

สมานฉันท์
แรงงาน
ไทย

PIPE FITTER A บริ ษทั
CUEL แหลมฉบังโดยเป็ น
ก ร ร ม ก า ร ก ลุ่ ม ส ห ภ า พ
แรงงาน คณะท างานกลุ่ ม
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก
คณะกรรมการสมานฉัน ท์
แรงงานไทย ประธาน
กรรมการลู ก จ้ า ง บริ ษั ท
CUEL
และกรรมการ
สหภาพแรงงานผลิ ต แท่ น
ขุดเจาะน้ ามัน 12 ปี
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ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

37. ประเด็นแรงงานนอกระบบ
น า ง ณี ร ม ล 306/ 18 การ
เครื อข่ า ย ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
สุ ทธิพรรณพงศ์ เคหะทุง่ สองห้อง แ ร ง ง า น คัดเลือกจากรุ่ นที่ 3
กาแพงเพชร 6
นอกระบบ
ซอย 7
ถนนวิภาวดี
รังสิ ต แขวงทุ่ง
สองห้อง เขต
หลักสี่
กรุ งเทพฯ
10210
38. ประเด็นแรงงานข้ ามชาติ
นายเสถียร
ทันพรม

5 หมู่ที่ 5
ต.กุดปลาดุก
อ.กิ่งอาเภอชื่น
ชม
จ.มหาสารคาม

เครื อข่ า ย ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
ปฏิ บตั ิการ คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3
เ พื่ อ
แรงงาน
ข้ามชาติ

79/1
ซ.อินทามระ 23
ถ.สุ ทธิสาร
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุ งเทพฯ
10400

เครื อข่ า ย
ภ า ค
ประชา
สั ง ค ม
ร ะ ดั บ
จั ง ห วั ด
กทม.

39. ประเด็นคนจนเมือง
นายประสม
ทรัพย์
บุญเลิศ

ที่ ปรึ กษาสภาองค์กรชุ มชน

เขตพญาไท เป็ นนักวางกล
ยุทธ์ และออกแบบรู ปแบบ
การทางานของสภาองค์กร
มี ค ว า ม ส น ใ จ ด้ า น ง า น
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมอันดีทาง
การเมื อ งสั ง คม ชุ ม ชน วิถี
ชีวติ ประชาธิปไตย โดยเน้น
พ ลั ง ชุ ม ช น เ ป็ น พ ลั ง
ขับ เคลื่ อ นการท างานเป็ น
หลัก
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ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

40. ประเด็นผู้บริโภค
น า ง โ ส ภิ ด า 16/8 หมู่ที่ 4
เอกจิตร
ถนนมาลัยแมน
ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง
จ.สุ พรรณบุรี
72000

ศูนย์
คุม้ ครอง
สิ ทธิ
ผูบ้ ริ โภค
สุ พรรณ
บุรี

น.ส.บุษยา
คุณากรสวัสดิ์

ศูนย์
ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
ประสาน คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3
งานหลัก
ประกัน
สุ ขภาพ
ประชาชน

ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
คัดเลือกจาก รุ่ นที่ 3

41. ประเด็นสุ ขภาพ
96/ 3 ( 303 )
หมู่ 10
ต.สุ เทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50200

จ.เชียงใหม่

42. ประเด็นสิ่ งแวดล้อม
นายรัฐ
เรื องโชติวทิ ย์

83 แยก 5 ซอย
สุ ขมุ วิท 36
ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ
10110

ศูนย์วจิ ยั
และ
ฝึ กอบรม
ด้านสิ่ ง
แวด
ล้อม

ส มาชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
คั ด เ ลื อ ก จ า ก รุ่ น ที่ 3
และรองประธานสภาผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการ รุ่ นที่ 4 อันดับ
ที่ 2
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ชื่อ-นามสกุล

43. ประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ
นายมะลิ
ทองคาปลิว

44. ประเด็นเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
นายเทอดศักดิ์
จานงค์ศิลป์

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

225 ม.4
ต.ชมพู
อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก
65190

ทรั พ ยากร
ดิ น น้ า ป่ า
ภาคเหนื อ
ตอนล่าง

ประธานเครื อข่ายดิ นน้ าป่ า
ภ า ค เ ห นื อ ต อ น ล่ า ง ท า
หน้า ที่ เป็ นวิทยากรในการ
ให้ ค ว า มรู้ ร่ ว มร ณร ง ค์
พ ร บ .ป่ า ชุ ม ช น ฉ บั บ
ประชาชนตั้งแต่ปี 2545 –
ปั จจุบนั ร่ วมส่ งเสริ มการทา
การเกษตรอิ น ทรี ย ์ค ัด ค้า น
การเปิ ดเหมื อ งแร่ ทองค า
และโรงโม่ หิ น ที่ เ ทื อ กเขา
เ นิ น ม ะ ป ร า ง จั ง ห วั ด
พิษณุโลก

63/107
ซ.ราษฎร์พฒั นา
5
แขวงสะพานสู ง
เขตสะพานสู ง
กรุ งเทพฯ
10240

บุคคล

จัดการรณรงค์เพื่อสังคมใน
ประเด็ น สุ ข ภาวะทางเพศ
ทางสื่ อ ออนไลน์ซ่ ึ งมี ผูช้ ม
มากกว่า 10 ล้านครั้ง

45. ประเด็นสื่ อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง
นายอานนท์
556/ 475 หมู่ 5
มีศรี
ต.ปากพูน
อ.เมือง

สมาคมสื่ อ ส ม าชิ ก เก่ า ที่ ได้ รั บก า ร
ชุมชน
คั ด เลื อ กจากรุ่ นที่
3
ภาคใต้
และประธานสภาผูช้ มผูฟ้ ั ง
จ.นครศรี ธรรมราช
รายการ รุ่ นที่ 4
80260
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์

46. ประเด็นสื่ อพืน้ บ้ าน
นายอภิวตั ร
กูบกระโทก

47. ประเด็นศิลปวัฒนธรรม
นางปริ ศนา
สาราญกิจ

11 ม.9
ต.ฝั่งแดง
อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
48110

บุคคล

สภานัก ศึ ก ษา ชมรมพุ ท ธ
ศาสน์ สถาบัน ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มรภ. สกลนคร
สนใจในศิ ล ปะพื้ นบ้า นทั้ง
ประเพณี วฒั นธรรมดั้งเดิมที่
ปั จจุบนั ถูกปรับจนเพี้ยนไป
จากเดิ มมาก เคย ได้ รั บ
รางวัล คนดี ศ รี ราชภั ฏ ปี
การศึ ก ษา 2557
และ
นั ก ศึ ก ษาต้ น แบบใฝ่ รู้ ใ ฝ่
เรี ยน 2557 ได้เป็ นประธาน
โครงการเยาวชนไทย ไร้
คอร์ รัปชั่น YOUTH 2020
รุ่ น 2 ปี 2558

ข1- 210
ต.นครนายก
อ.เมือง
จ.นครนายก
26000

บุคคล

อดีตครู สอนภาษาไทย
โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคม
(ครู เชี่ ย วชาญ) โดยสอน
มศ.5 / ม.6 เวลา 38 ปี เขียน
หลักสู ตรท้องถิ่ นวิชาภาษา
วัฒ นธรรมฯ วรรณกรรม
ท้อ งถิ่ น ฯ วาทศิ ล ป์ สรรค์
สร้ างชี วิต นิ ทานพื้นบ้านฯ
เรี ยนรู ้ อ ย่ า งรู ้ ใ จ เป็ นอดี ต
ผู ้ ช่ ว ย เ ล ข า ฯ ศู น ย์
วัฒ นธรรมจั ง หวัด และ
หน่วยอนุรักษษ์สิ่งแวดล้อม
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์
ศิ ล ป ก ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น ฯ
กรรมการสภาวัฒ นธรรม
นครนายก 5 สมัย บก.สยช.
วารสาร รั บ รางวัล ชมเชย
โรงเรี ยนดีเด่น 2 ปี

48. ประเด็นศาสนา กลุ่มกิจกรรมทางศาสนา
พระอธิการดุษฎี วัดทุ่งไผ่ 111
อังสุ เมธางกูร
ม.10
ต.บางหมาก
อ.เมือง
จ.ชุมพร
86000

บุคคล

เจ้า อาวาสวัด ทุ่ ง ไผ่ ชุ ม พร
และรองประธานมู ล นิ ธิ
สั ง ฆะเพื่ อ สั ง คมเป็ นพระ
นัก พัฒ นา 4 ภาค เป็ น
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ผ น ง า น
สุ ข ภ า พ จิ ต ส ส ส . เ ป็ น
ผูส้ อนบรรยายการทาสมาธิ
ให้ช าวต่ า งชาติ แ ละเคยจัด
ให้ มี ก ารถ่ า ยถอดความรู ้
ของครู อ าจารย์สู่ ส งฆ์แ ละ
ชาวพุ ท ธรุ่ น ใหม่ ที่ จ ะเป็ น
ผู้น าการเปลี่ ย นแปลงใน
อนาคต

บุคคล

เลขาธิ การสมาคมเครื อข่าย
บริ ก ารวิศวการท างานวิจยั
เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า
อุ ต สาหกรรมและบริ การ
ไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
เพิ่มผลผลิต วิจยั การเพิ่ม

49. ประเด็นนักวิชาการและการวิจัย
นายวศิน
177 จรัญสนิท
มหัตนิรันดร์กุล วงศ์ 66/1
ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

กรุ งเทพฯ
10700

50. ประเด็นส่ งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
นายเธี ยรศักดิ์
54 ม.5
ปิ ยธรรมสิ ริ
ถ.เทพกระษัตรี
อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต
83110

ประสบการณ์
ผลผลิ ต บนแนวทางการ
พัฒนาต้นทุนมนุษย์วิจยั การ
พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม
ผูป้ ระกอบการเพื่ อ เปลี่ ย น
แหล่ ง ระบบการศึ ก ษาที่
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคธุ รกิจบริ การ สร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
บริ ก ารร่ ว มถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้
ภาคอุตสาหกรรมดูแลรักษา
ด้านสิ่ งแวดล้อม

สโมสรโร
ตารี พรหม
ภูเก็ตภาค
3330
โรตารี
สากล

ส ม า ชิ ก ส โ ม ส ร โ ร ต า รี
พรหมเทพภู เ ก็ ต ภาค 3330
โรตารี สากล องค์กรบาเพ็ญ
ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ก ล ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา
ตนเองให้ เ ป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
มุ่ ง ช่ ว ยเหลื อ ผูด้ ้อ ยโอกาส
ส่ ง เสริ มการยกระดั บ ทุ ก
วิ ช า ชี พ ใ น สั ง ค ม ใ ห้ มี
มาตรฐานจริ ยธรรมที่ดีงาม
และมีสวนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ทั้งใน
ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น
ระดับประเทศ และชุมชน
โลกเพื่อสร้างสันติสุข
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รู ปถ่ าย

ชื่อ-นามสกุล

ทีอ่ ยู่

บุคคล
/เครือข่ าย

ประสบการณ์
ให้กบั มวลมนุ ษยชาติเข้าไป
มี ส่ วนร่ วมในการแก้ ไ ข
ปั ญหาของสังคมชุ มชนจน
ได้รับความไว้วางให้ให้ทา
หน้ า ที่ ห ลายระดั บ อาทิ
คณะกรรมการฝ่ ายสโมสร
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
นายกฯคณะกรรมการภาค
ตะวันตกและกลางบางส่ วน

นักวิชาการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่ นที่ 4
ผศ.สอรัฐ
มากบุญ

189 ม.9
ต.ขุนทะเล
อ.เมือง
จ.สุ ราษฎร์ธานี
84100

บุคคล

- ผู ้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า
นคริ นทร์ วิทยาเขต
สุ ราษฎร์ธานี
- ผูจ้ ดั การโครงการบัณฑิ ต
อ า ส า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
สงขลานคริ นทร์ เขตภาคใต้
ตอนบน
- ผู้ประสานงานสมัชชา
สุ ขภาพจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
- อนุ กรรมการหลักประกัน
สุ ขภาพเขต11
- อนุ กรรมการส่ งเสริ มขบวน
องค์กรชุมชนภาคใต้ตอนบน
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โครงสร้ างการทางาน
ที่ประชุ มสามัญครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 มีมติจดั โครงสร้างของสภาผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการ ปี 2559 ตามแผนภาพด้านล่าง

ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
(นายอานนท์ มีศรี)
รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการคนที่ 1
(นายวศิน มหัตนิรันดร์ กลุ )

รองประธานสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการคนที่ 2
(นายรัฐ เรืองโชติวทิ ย์ )

เลขานุการสภาฯ
(นายวิระ ปัจฉิมเพ็ชร)

สานักงานกิจการสภา

คณะทางานบริหารกลาง

คณะทางานรับฟัง
ความคิดเห็น

คณะทางานวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพ

คณะทางานติดตามและ
สนับสนุน

คณะทางานรายไตรมาส

คณะทางานการเงิน
คณะทางานภาค

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

กรุ งเทพและปริมณฑล

34

ยุทธศาสตร์ การทางาน
สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ ได้กาหนดทิ ศทางสาคัญในการขับเคลื่ อนงานตามแผนยุทธศาสตร์
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการในปี 2559 ดังนี้

กรอบแนวคิดการดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2557-2559
วิสัยทัศน์ การดาเนินงาน
‚สร้ า งส านึ ก ความเป็ นเจ้า ของสื่ อสาธารณะ เพื่ อนาไปสู่ ก ารร่ วมพัฒนาสู่ สั ง คมคุ ณภาพและ
คุณธรรม‛
พันธกิจ
1. สภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง รายการเป็ นกลไกประสานความร่ วมมื อระหว่างเครื อข่ ายและ ส.ส.ท.
ในการพัฒนาคุณภาพ เพิม่ คุณค่าและใช้ประโยชน์รายการของ ส.ส.ท.
2. พัฒนาระบบการจัดการระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การรับฟังความคิดเห็นและการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ ส.ส.ท.
4. ขยายฐานสมาชิ ก สร้างสานึ กการเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ และสร้ างการมีส่วนร่ วมในการ
จัดตั้งสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการระดับภูมิภาค
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวสิ ัยทัศน์และพันธกิจข้างต้นตามที่กาหนด สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการฯ
จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินงานที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

ยุทธศาสตร์ ที่ 2

ยุทธศาสตร์ ที่ 3

การยกระดั บ การมี ส่ วนร่ วม
ของประชาชนทุ ก ภาคส่ วน
เพื่อสร้ างความเป็ นเจ้ าของสื่ อ
สาธารณะ

การประสานความร่ วมมื อ
ระหว่ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยจาก
สสท. เพือ่ ขยายฐานผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ

การส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
ทางานของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
ร า ย ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
การยกระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน เพื่อสร้างความเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ได้ขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบายที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ต่อการพัฒนาคุณภาพ
รายการและการกาหนดนโยบายของ ส.ส.ท.
2. ได้สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการระดับภูมิภาคเพื่อขยายการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสื่ อสาธารณะ
3. ได้ผใู ้ ช้ประโยชน์จากสื่ อสาธารณะกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 กลุ่ม
4. ได้รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นแนวใหม่ในการพัฒนาคุณภาพรายการและการกาหนดนโยบายของ
ส.ส.ท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
การประสานความร่ วมมือภาคีเครื อข่ายเพื่อขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ส.ส.ท.
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. การบู รณาการระหว่างสภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง รายการ ส.ส.ท. และศู นย์ข่า วภู มิ ภาค เพื่อพัฒนา
องค์การและเพื่อสร้างความเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะอย่างเป็ นรู ปธรรม
2. เกิดตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ เพื่อใช้วดั ผลการดาเนินการของ ส.ส.ท.
3. เครื อข่ายเพื่อนสื่ อสาธารณะใช้ประโยชน์จาก ส.ส.ท. เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่
3.1 การใช้ประโยชน์ของสื่ อสาธารณะด้านสังคม
3.2 การใช้ประโยชน์สื่อสาธารณะด้านการทางาน
3.3 การใช้ประโยชน์สื่อสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
การส่ งเสริ มและสนับสนุนการทางานของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ประสิ ทธิภาพการบริ หารแผนและงบประมาณของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
2. มีระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นการของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการและเครื อข่ายเพื่อน
สื่ อสาธารณะ
3. เกิดกลไกสนับสนุนการดาเนินงานของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
4. สมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการรุ่ นที่ 4 สามารถดาเนิ นงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ อย่างมี
คุณภาพ
5. ทิศทางและเป้ าหมายการรับฟังความคิดเห็นประจาปี พ.ศ. 2559

กระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็น
บทเรี ยนการดาเนิ นงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการที่ ผ่านมาทาให้เห็ นได้ชัดว่า การจะทาให้สื่อ
สาธารณะไทยพีบีเอสเป็ นสื่ อเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการที่สาคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่
1. กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต รายการที่ เ รี ย กว่ า
“กระบวนการพัฒนาหน้าจอ” มีกรอบคิดสาคัญคือ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผูร้ ับชมและรับ
ฟังรายการของ ส.ส.ท. ทั้งทางช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ อใหม่ให้ได้ขอ้ เสนอแนวทางการปรับคุณภาพ
ของรายการ และสื่ อ ทุ ก ประเภทของ ส.ส.ท. เพื่ อ นาไปสู่ ก ารออกแบบรายการที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ประชาชน และการกาหนดนโยบายของ ส.ส.ท. ที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของการเป็ นสื่ อสาธารณะ
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2. กระบวนการขับ เคลื่ อ นเพื่ อ การใช้ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ สาธารณะ (ไทยพี บี เ อส) ที่ เ รี ย กว่ า
‚การขับเคลื่อนหลังจอ‛ หมายถึ ง การขับเคลื่ อนงานเชิ งประเด็นที่เป็ นประเด็นหลักของ ส.ส.ท. ทั้ง 8
ประเด็นและประเด็นตามที่สมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการร่ วมกับเครื อข่ายเพื่อนสื่ อสาธารณะคัดเลือก
โดยให้น้ าหนักกับ 3 ประเด็น คือ คุ ณแม่วยั ใส คอร์ รัปชัน่ และภัยแล้ง เพื่อสร้ างการสื่ อสารทุกช่ องทาง
ของ ส.ส.ท. และพัฒนาผูช้ มผูฟ้ ั ง รายการให้ย กระดับเป็ น ประชาชนที่ ตื่นรู้ เป็ นการขยายฐานเพื่ อน
สื่ อสาธารณะสู่ บทบาท Feed backer อย่างเป็ นรู ปธรรม
ในปี 2559 สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการมุ่งสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อสร้างสานึ กความเป็ น
เจ้าของสื่ อสาธารณะ จึงได้ปรับปรุ งรู ปแบบ และกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ั งกลุ่มต่างๆ
ทัว่ ประเทศ ดังนี้

การรับฟั งแต่ละรู ปแบบมีจุดเน้นที่ แตกต่างกัน บางรู ปแบบการรั บฟั งให้ความสาคัญกับการ
แสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มรายการ/รายการ ในขณะที่บางประเภทของการรับฟังเน้นการสร้างยุทธศาสตร์
การสื่ อสารเพื่อสร้ างการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง น้ าหนัก ของจุ ดเน้นของการรั บ ฟั ง ในแต่ ล ะรู ป แบบมี ค วาม
แตกต่างกันตามภาพด้านล่าง
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สั ดส่ วนการให้ นา้ หนักกระบวนการหน้ าจอและหลังจอ เพื่อนาไปสู่ เวทีสมัชชาระดับภาค
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงาน
ปี 2559 สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการฯ ได้ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ และคู่มือที่จดั ทาไว้
ซึ่งมีผลงานที่สาคัญ ดังนี้
1. การรับฟังความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็ นดาเนิ นการกับหลากหลายกลุ่มเป้ าหมาย หลากหลายพื้นที่ในทุกภูมิภาค เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะของประชาชน และขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
เพื่อให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตรง
ตามเป้ าหมายสภาฯ โดยฝ่ ายวิชาการจึงได้กาหนดให้มีคู่มือการปฏิบตั ิงานให้สมาชิ กสภาฯ ได้ใช้ร่วมกัน
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในปี 2559 มากกว่ า 77 ครั้ ง โดยสภาฯ ได้ใ ช้มี รู ป แบบ วิธี ก ารที่
หลากหลาย ประกอบด้วย
รู ปแบบการรับฟัง
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสื่ อใหม่
เวทีกลุ่มประเด็น
เวทีสมัชชาภูมิภาค
เวทีผชู้ มและผูฟ้ ังเข้มข้น
เวทีรับฟังกลุ่มรายการ
เวทีแกนประสาน
รวม
ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สาคัญสามารถศึกษาได้ในบทที่ 4

จานวนครั้ง
1
21
6
9
33
7
77
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2. การจัดทาข้ อเสนอแนะและข้ อเสนอเชิงนโยบาย
หลัง การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เสร็ จ สิ้ น สภาฯ มี ห น้าที่ ใ นการประมวล สั งเคราะห์ และจัดท าเป็ น
ข้อเสนอต่ อกรรมการบริ หาร และกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในปี 2559 สภาฯ ได้จดั ท าข้อเสนอใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. การจัดทาข้อเสนอเป็ นรายไตรมาส จานวน 3 ครั้ง
2. จัดทารายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบาย จานวน 1 ครั้ง

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและข้ อเสนอจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไตรมาสที่ 1ปี 2559
(1 มกราคมคม – 31 มีนาคม 2559)
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นอกจากการนาเสนอเป็ นเอกสารแล้ว ได้มีการคัดเลื อกประเด็นสาคัญที่ ตอ้ งการแก้ปัญหา และ
ผลักดันการปฏิบตั ิให้เห็นผลโดยเร็ วเพื่อนาเสนอในการประชุม 4 ฝ่ าย ซึ่งประกอบด้วย กรรมการนโยบาย
กรรมการบริ หาร สภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง รายการ และกรรมการมูลนิ ธิ ไ ทยพี บี เอส ซึ่ ง ผลจากการประชุ ม
นอกจากสามารถสร้างการมีส่วนร่ วมในระดับร่ วมคิด ร่ วมทาแล้วยังส่ งผลต่อการปฏิบตั ิโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้นาผลจากการประชุ ม ไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที เช่ น การจัดตั้งสภาภูมิภาค การแก้ระเบี ยบที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการทางาน การนาข้อเสนอไปใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์รายการ การปรับผังรายการ การร่ วม
ขับเคลื่อนประเด็นงานในพื้นที่ เป็ นต้น
3. การปรับปรุ งระเบียบเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ในปี 2559 สภาฯ มีการประชุ มสามัญ จานวน 4 ครั้ ง และประชุ มวิสามัญ จานวน 3 ครั้ ง ในการ
ประชุมดังกล่าวนอกจากการพิจารณาอนุมตั ิยทุ ธศาสตร์แผนการทางาน และงบประมาณต่างๆ แล้ว ยังได้
ใช้ที่ประชุมดังกล่าวในการปรับปรุ งระบบ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงาน
ตามยุทธศาสตร์ ที่กาหนด ประกอบด้วย
3.1 การออกระเบียบเรื่ อง “หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการภูมิภาค”
ซึ่ งที่ประชุมสามัญครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 เห็นด้วยกับการมีสภาภูมิภาคตามความพร้อม
ของแต่ละภาค นอกจากนี้ยงั ได้จดั ทาข้อเสนอร่ างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการงานของ
สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ พ.ศ.2560 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมในการดาเนิ นการของสภาฯ
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และกรรมการนโยบายได้เห็ นชอบและประกาศเป็ นระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการงาน
ของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นั้น ตามรายละเอียดในผนวก 2
3.2 การปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ในการประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ซึ่ งต่อมาได้มีการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2560 ตามรายละเอียดในผนวก 3
4. การพัฒนากลุ่มงานสร้ างสรรค์ ประเด็นร่ วม
กิ จกรรมที่ สร้ างจุ ดเปลี่ ย นส าคัญในการพัฒนาข้อเสนอของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง รายการคื อการ
กาหนดยุทธศาสตร์ การสื่ อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็ นรู ปแบบของการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายอย่าง
เป็ นรู ปธรรมที่มีการใช้สภาฯภาคใต้เป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิการเชื่ อมต่อระหว่างเครื อข่ายทางสังคม กับ ส.ส.ท.
อัน น าไปสู่ ก ารจัด ตั้ง “กลุ่ ม งานสร้ า งสรรค์ป ระเด็ น ร่ ว ม” เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการจัด การทรั พ ยากรและ
สิ่ ง แวดล้อ ม กรณี ข ยะ โดยใช้พ้ื น ที่ เ กาะสมุ ย จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ นพื้ น ที่ น าร่ อ งเพื่ อ การสร้ า งการ
เปลี่ ย นแปลงในการปลุ ก จิ ตส านึ ก คนเกาะสมุ ย และนัก ท่ องเที่ ย วให้เห็ นความส าคัญของปั ญหาขยะ
ที่ส่งผลต่อระบบนิ เวศ อันเป็ นฐานทรัพยากรสาคัญที่ทรงคุ ณค่าอันประเมินมูลค่าไม่ได้ภายใต้แนวคิ ด
“สร้างสานึ กความเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ สู่ สังคมคุณภาพและคุ ณธรรม” นาสู่ กระบวนการขับเคลื่ อน
“ร่ วมคิด แยกทา เป้ าหมายเดียวกัน”
การด าเนิ น งานของ “ประเด็ น ร่ ว ม” มี ส านัก ฯ ใน ส.ส.ท. (ส านัก ข่ า ว ส านัก เครื อ ข่ า ยสื่ อ
สาธารณะ) สมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ประชุ มร่ วมกัน เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายเดี ยวกันคื อ “ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง” โดยได้ต้ งั เป้ าไว้วา่ “ผลจากการสื่ อสาร คือ เราต้องการเห็นเกาะสมุย เป็ นเมืองที่สะอาด”
การสื่ อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงตีแผ่ปัญหา รากลึ กของปั ญหา ทาให้เกิดกระแส เรื่ องขยะ
เกาะสมุยต้องถูกยกเป็ นเรื่ องสาธารณะ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของคนเกาะสมุย และเป็ นการสร้างการตื่นรู้ของคน
และแบ่งการทางานออกเป็ น 3 ระยะ จนจบด้วยชมคอนเสิ ร์ตเพื่อรณรงค์ และส่ งต่อเป็ นข้อตกลงที่งาน
สมัชชา ซึ่ งน่าจะสร้างกระแสการตื่นรู ้และการเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลง คือ
1. เปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้จดั การขยะตั้งแต่ตน้ ทาง สร้างสานึกและความตระหนัก
2. เปลี่ยนระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบในเรื่ องของการจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล้อม
3. เปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนกฎหมาย เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการขยะ
กิ จกรรมเริ่ มต้นที่ สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการได้ดาเนิ นการร่ วมกับสานักเครื อข่ายสื่ อสาธารณะ
จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่ อรณรงค์การจัดการขยะ 1 Clip 4 Change : สมุย ด้วยความเชื่อว่าที่วา่ ในสังคม
ยังมีพลเมืองดี ที่อยากร่ วมกันลดปริ มาณขยะในสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สร้ างสรรค์ และเมื่อโลกการ
สื่ อสารทาให้เราเข้าถึงกันมากขึ้น เราจึงต้องการใช้พ้ืนที่ของ Social Media สื่ อสารเรื่ องราวและกิจกรรม
สร้างสรรค์ของเหล่าพลเมืองดี เพื่อเป็ นแบบอย่างสร้างสานึกการลดปริ มาณขยะร่ วมกัน
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หลังจากการอบรมได้มีการมอบรางวัลชนะเลิศ 1-3 สาหรับผูผ้ ลิต 1 Clip 4 Change : สมุย ในงาน
สมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะภาคใต้
ตลอดครึ่ งปี ที่ผ่านมา สานักข่าว สานักเครื อข่ายสื่ อสาธารณะ ศูนย์ข่าวภาคใต้ ได้ลงพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อผลิตรายการและข่าว รวมทั้งได้จดั เวทีรับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในการจัดการขยะ
ทั้งใน กทม. และในพี้นที่เกาะสมุย
จากการปฎิบตั ิการร่ วมกันได้ขอ้ สรุ ปว่าวิธีการสื่ อสารเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง งานที่ตอ้ งทา
หลายๆ เรื่ อง ประกอบด้วย
1. สร้างกระแส จุดพลัง ปลุกประกาย ได้แก่ กิจกรรมการทาคลิป หนังสั้น
2. สื่ อเพื่อสร้างจิตสานึก เพื่อให้คนเกิดความตระหนักว่าภัยกาลังจะเข้ามา
3. สื่ อเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการจัดการขยะ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไหน อย่างไร
4. สื่ อเพื่อสร้างความโปร่ งใสในการจัดการขยะ กระตุน้ ไม่ให้เกิดความสู ญเสี ยเรื่ องงบประมาณ
5. นาไปสู่ การสร้างนโยบายใหม่ๆที่จะช่วยเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการที่ดีกว่า
6. สร้างอาสาสมัคร สร้างพื้นที่ตน้ แบบใหม่ๆ เพื่อให้เป็ นพื้นที่การเรี ยนรู ้
7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Thai PBS กับประชาชน ทาให้ประชาชนเห็นคุณค่าของไทยพีบีเอส
ทาให้เห็นเรตติ้ง และเห็นประโยชน์ของการดารงอยู่ของไทยพีบีเอส ซึ่ งอาจจะเชื่ อมโยงไป
หนุนเสริ มเรื่ อง CSR ของไทยพีบีเอส อันส่ งผลให้สื่อสาธารณะแห่ งนี้ เป็ นของทุกคนอย่าง
แท้จริ ง
5. การจัดสมัชชาเพือ่ นสื่ อสาธารณะระดับชาติ
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการฯ ได้จดั สมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะระดับชาติปีละ 1 ครั้ง ซึ่ งการจัดในปี
2559 มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่ อ ส่ ง มอบข้อ เสนอเชิ ง นโยบายซึ่ งเป็ นผลจากการรั บ ฟั ง ทั้ง ปี แก่ ก รรมการบริ ห ารและ
กรรมการนโยบาย
2. เพื่อสานพลังภาคีและเพื่อนสื่ อสาธารณะสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อสานความสัมพันธ์ของกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ไทยพีบีเอสในด้านต่างๆ
การจัดสมัชชากาหนดขึ้นในวันที่ 26 สิ งหาคม 2559 ณ อาคาร D ของไทยพีบีเอสมีผเู ้ ข้าร่ วม
ประมาณ 200 คนโดยสาระสาคัญที่นาเสนอในงานดังกล่าวประกอบด้วย
1. การเสวนา “10 ปี สื่ อสาธารณะและจังหวะก้าวกับสังคมไทย”
2. การสัมมนาของกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ 3 ห้องย่อย
ห้องที่ 1 คุณภาพและผลกระทบเชิงประจักษ์
ห้องที่ 2 การใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ในการทางาน

46

ห้องที่ 3 การสานพลังภาคีเพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
3. การส่ งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในงานดังกล่าวยังมีการมอบรางวัลแก่ผผู ้ ลิต และผูใ้ ช้ประโยชน์รายการยอดเยีย่ มอีกด้วย
การจัดงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนด ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพึงพอใจในระดับ
“มาก” ตามแผนภูมิดา้ นล่าง
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ่ วมงานตามแผนภูมิดา้ นล่าง

แผนภูมเิ พศ
1%

ชาย
48%

หญิง

51%
ผูมึ
้ ความหลากหลายทาง
เพศ

แผนภูมอิ ายุ
มากกวา่ 60 ปี
19%

41-60 ปี
54%

16-25 ปี
5%
26-40 ปี
22%
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แผนภูมิระดับการศึกษา

สูงกวาปริ
ญญาตรี
่
18%

ประถมศึ กษาหรือ
ตา่ กวา่
3%

มัธยมศึ กษา/
อาชีวศึ กษา/
อนุ ปริญญา
42%

ปริญญาตรี
37%

แผนภูมิอาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4%

ผูป้ ระกอบธุ รกิจเอกชน

21%
21%

ผูใ้ ช้แรงงาน (ทุกระบบ)
9%

เกษตรกร

12%
13%
4%

16%

นักเรี ยน/นักศึกษา
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แผนภูมิบทบาททีเ่ กีย่ วข้ อง
นักขาวพลเมื
อง/
่
สื่ อมวลชน
4%

อืน
่ ๆ
9%

ผูแทนกลุ
มประเด็
น
้
่
19%
อดีตสมาชิกสภา
ผูชมและผู
ฟั
้
้ ง
รายการชุดปัจจุบน
ั
1%

ผูแทนจั
งหวัด/
้
ภูมภ
ิ าค
31%

สมาชิกสภาผูชม
้
และผูฟั
้ งรายการชุด
ปัจจุบน
ั
36%
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่ วมสมัชชา 2 ตามแผนภูมิดา้ นล่าง
แผนภูมิด้านรู ปแบบกระบวนการจัดงาน
แนวคิดของงาน "คนบ้านเดียวกัน สานพลังฯ

กระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานโดยรวม

กระบวนการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับแนวคิดฯ

การสร้างการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน

บรรยากาศการจัดงาน กิจกรรมมีความน่าสนใจ

4.075

3.95

4.0375

3.8

3.875

แผนภูมิด้านกิจกรรมต่ างๆ
พิธีเปิ ดงาน
การแสดงเปิ ดงาน
ปาฐกกถาพิเศษ "ทิศทางของสื่ อสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์ฯ
การจัดบูธของสานักข่าวและรายการนิทรรศการฯ
การเสวนา "ก้าวอย่างไทยพีบีเอสสู่ สังคมไทยยุค 4.0
กิจกรรมห้องย่อย (3 ห้อง)
ข้อเสนอเชิงนโยบาย และพิธีการส่ งมอบข้อเสนอ
พิธีปิดการประชุมสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะ
3.975

4.275

4.2125

3.8875

4.0375

3.975

3.85

3.8625
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แผนภูมิด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.1

ความเหมาะสมของเอกสาร

4.05
4

ความเหมาะสมของที่ระลึก

3.95

ความเหมาะสมของสถานที่

3.9

การบริ การด้านที่พกั

คุณภาพอาหาร

ความเหมาะสมด้านระยะเวลาที่ใช้ใน…

ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการจัด…

ความเหมาะสมของสถานที่

ความเหมาะสมของเอกสาร

ความเหมาะสมของที่ระลึก

3.8

ความเหมาะสมด้านครุ ภณั ฑ์ วัสดุ…

3.85

ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม
ความเหมาะสมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดงาน
คุณภาพอาหาร
การบริ การด้านที่พกั

แผนภูมดิ ้ านผลทีไ่ ด้ รับประโยชน์ จากการเข้ าร่ วมงาน/กิจกรรม
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6

ได้ขอ้ มูลความรู ้เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ได้ขอ้ มูลความรู ้หรื อประสบการณ์ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ฯ
ได้ความเข้าใจเรื่ องสื่ อสาธารณะ และเห็นฯ
ได้ใกล้ชิดกับผูผ้ ลิตรายการ/พิธีกร/บุคคลใน
รายการที่ชื่นชอบ
ได้เพื่อน/เครื อข่ายที่จะร่ วมมือกันทากิจกรรมใน
อนาคต
ได้เข้าใจความสาคัญ คุณค่าของเวทีการรับฟังฯ
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6. การดาเนินงานของสภาภูมิภาค
การนาเสนอผลการดาเนินงานของสภาภูมิภาค เน้นผลงานรู ปธรรมและบทเรี ยนสังคม ซึ่ งแต่ละ
ภาคมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
ก. ภาคใต้
สมาชิ ก สภาผู้ช มและผู้ฟั ง รายการภาคใต้ ประกอบด้ว ยสมาชิ ก 12 คนร่ ว มกัน ขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ พ .ศ.2559 เพื่อ “สร้างสานึกความเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ สู่ สังคมคุณภาพและคุณธรรม
การเริ่ มต้นที่ส าคัญคื อการพัฒนาศักยภาพแกนประสาน ที่ ต้องสร้ างอุ ดมการณ์ ร่วมกันในการ
พัฒนาคุ ณภาพการผลิ ตรายการและการบริ ก ารสื่ อสาธารณะเพื่ อให้ค นส่ วนใหญ่ ส ามารถเข้า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
ตลอด 1 ปี กิจกรรมและเวทีรับฟั งที่จดั ในพื้นที่ภาคใต้ เริ่ มด้วยโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
ของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการหรื ออบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่แกนประสานจังหวัด 14 จังหวัด
ภาคใต้ หลังจากนั้น ได้จดั เวทีรับฟั งความคิดเห็ นต่อกลุ่มรายการ โดยสมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ
ร่ วมกับแกนประสานแต่ละจังหวัดออกแบบและจัดกระบวนการเวทีรับฟั ง และมีเวทีรับฟังเข้มข้นระดับ
ภูมิภาค และรับฟังเชิงประเด็น ดังนี้
1. เวทีรับฟั งกลุ่มรายการ 6 เวที จัดที่จงั หวัดชุ มพร ระนอง ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส พัทลุง ตรัง
สตูล สงขลา นครศรี ธรรมราช สุ ราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต และกระบี่
2. เวทีรับฟังเชิงประเด็น 2 เวที คือประเด็นหอการค้าและประเด็นประมง
นอกจากนี้ ร่วมจัด เวทีรับฟังเชิงประเด็น ณ ไทยพีบีเอส หลายประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น
สื่ อกระจายเสี ยงภาคพลเมือง จัดร่ วมกับประเด็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี และประเด็นเด็กอายุ ต่ากว่า 15
ปี ประเด็นส่ งเสริ มพัฒนาประชาธิ ปไตย จัดร่ วมกับประเด็นส่ งเสริ มสถานภาพสตรี และประเด็นศาสนา
กลุ่มกิจกรรมทางศาสนาร่ วมกับประเด็นศิลปวัฒนธรรม
3. เวทีรับฟังเข้มข้นระดับภูมิภาค 2 เวที คือ เวทีรับฟังเข้มข้น ภูมิภาคใต้บนและเวทีรับฟังเข้มข้น
ภูมิภาคใต้ล่าง
4. ประชุมบริ หารจัดการภาคใต้ 7 ครั้ง
5. จัดสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะ ภาคใต้ ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สุ มหัวคนใต้ ใช้ สื่อเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง” มี ผูเ้ ข้าร่ วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วย แกนประสาน ผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ
ตัวแทนประเด็น,นักวิชาการ และผูส้ นใจทัว่ ไป
สมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อนาเสนอผลจากการรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอ
เชิงนโยบายในภาค การพัฒนากลไกการทางานร่ วมของภาคีต่างๆ และการร่ วมปฏิบตั ิการประเด็นในภาค
หรื อ การปฏิบตั ิการของ “กลุ่มงานสร้างสรรค์ประเด็นร่ วมภาคใต้”
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กลไกการขับเคลือ่ นกลุ่มงานสร้ างสรรค์ ประเด็นร่ วมภาคใต้

 
















สมัชชาภาคใต้ ปี 2559 บรรลุ เป้ าหมายอย่างดียงิ่ เพราะนอกจากมีผเู ้ ข้าร่ วมที่หลากหลายแล้วใน
ส่ วนของไทยพีบีเอสมีผบู ้ ริ หาร กรรมการนโยบาย และผูร้ ับผิดชอบเข้าร่ วมงานเป็ นจานวนมาก ที่สาคัญ
ยิ่งคือการบรรลุขอ้ ตกลงความร่ วมมือ “คาประกาศปฏิญญาสงขลา” ที่ได้ประกาศบนเวทีกลางแจ้ง และ
ประธานกรรมการนโยบาย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ ได้รับมอบเพื่อไปผลักดันเป็ นนโยบายต่อไป
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คาประกาศปฏิญญาสงขลา
ภาคใต้ 14 จังหวัดเป็ นคาบสมุทรที่มีความสาคัญยิ่งของไทยทั้งระดับประเทศและการแสดง
บทบาทระดับ โลก เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ล ัก ษณะพิ เ ศษที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและ
วัฒนธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เป็ นแหล่งผลิ ตอาหารหล่อเลี้ ยงคนไทยและพลโลก
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของโลก และเป็ นศูนย์พฒั นาทางจิตวิญญาณที่รู้จกั ในระดับสากล
แผ่นดินทองแห่ งนี้ จึงมีคุณค่าที่ทุกภาคส่ วนจะต้องร่ วมกันปกปั กษ์ รักษา และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างยัง่ ยืน โดยใช้พลังของการสื่ อสาร และการปฏิบตั ิการเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีเอกภาพเพื่อให้ภาคใต้
คงความสมบูรณ์ที่ยงั่ ยืน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพยอดนิยมระดับโลก ชาวใต้มีความมัน่ คงทาง
อาหาร ที่ ป ระชุ ม สมัช ชาเพื่ อ นสื่ อ สาธารณะไทยพี บี เ อสภาคใต้ “คนใต้สุ ม หัว ใช้สื่ อ เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง” ภาคีที่ได้มาประชุ มกันในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรื อ
สงขลา จึงร่ วมกันประกาศปฏิ ญญาที่จะดาเนิ นการร่ วมกันตั้งแต่ระดับพื้นที่ ถึงระดับนโยบายของ
ไทยพีบีเอส และขยายสู่ ระดับนานาชาติ ดังนี้
1. จะร่ วมกันสร้ างภาคใต้แห่ งความสุ ขที่ยงั่ ยืน ด้วยการสื่ อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ผ่านสื่ อสาธารณะ การสื่ อสารทางสังคม และการสานพลังภาคีการพัฒนาภาคใต้ และพลังเพื่อนสื่ อ
สาธารณะเพื่อสร้างสรรค์การปฏิบตั ิการสู่ เป้ าหมายในรู ปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยจัดทาแผนปฏิ บตั ิ
การ และยุทธศาสตร์การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ
2. จะร่ ว มกัน ปกป้ อง รั ก ษา ทรั พ ยากรและทรั พ ย์สิ น ที่ มี ค่ า ของภาคใต้ใ ห้ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งที่เป็ นทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพนั ธุ์
และสิ่ งมีคุณค่าอื่น เพื่อให้ภาคใต้มีความมัน่ คงทางอาหาร การท่องเที่ยว และทุนการพัฒนาอื่นๆ โดย
สนับสนุ นการเปิ ดพื้นที่ และช่ องทางการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความตื่นตัวเพื่อรับมือกับ
วิกฤติต่างๆ ทั้งที่เป็ นภัยธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจภัยเทคโนโลยี และภัยจากการกระทาของมนุ ษย์ดว้ ย
การเปิ ดพื้นที่ให้มีการสื่ อสารภาคประชาชนและการสื่ อสาธารณะแบบไร้รอยต่อ
3. จะร่ วมกันสร้างสรรค์สันติสุขชายแดนใต้ โดยการนาเสนอความจริ ง ความดีงามที่มีอยูใ่ น
พื้นที่ นาเสนอเพื่อลดความรุ นแรง ลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
4. สนับสนุนการสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักศาสนาที่ถูกต้อง กระตุน้ ให้ศาสนิกชน
รู้สึกรับผิดชอบ เอาใจใส่ ในการปกป้ อง ต่อต้านการใช้ศาสนา และความแตกต่างระหว่างศาสนาเป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างความขัดแย้ง ก่ อความรุ นแรงในสังคม ตลอดจนส่ งเสริ มการสื่ อสารที่ สร้ าง
ความเคารพในความเชื่อและการปฏิบตั ิที่แตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
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5. ส่ งเสริ มสิ ทธิ และเสรี ภาพของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพนั ธุ์ให้มีความเท่าเทียมกับ
พลเมืองอื่นๆ ในประเทศ เพื่อยกระดับความมัน่ คงในการดาเนินชีวติ
6. สนับสนุ นการดาเนิ นงานการสื่ อสารสาธารณะของเครื อข่ายเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อเป็ นพลังในการสื่ อสาร สื บสานสิ่ งดีงามที่เป็ นคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นให้ยงั่ ยืน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปี 2559 กับการขับเคลื่ อนงาน ภาคใต้ ได้ปรากฏเป็ นรู ปธรรมหลายเรื่ อง หัวใจสาคัญมาจากการ
ประสานพลังความร่ วมมือการทางานระหว่าง กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กรรมการบริ หาร สมาชิกสภา
ผูช้ มและผู้ฟั ง รายการทั้ง อดี ต และปั จ จุ บ ัน บุ ค ลการและเจ้า หน้า ที่ ส านัก ต่ า งๆ แกนประสาน และ
นักวิชาการในพื้นที จึงส่ งผลให้เกิดการขับเคลื่อนสื่ อสาธารณะทั้งหน้าจอและหลังจออย่างเป็ นรู ปธรรม
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ข. ภาคเหนือ
รู ปแบบการทางานสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการของภาคเหนื อทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วยสมาชิ ก
สภาผูช้ มฯ สัดส่ วนภูมิภาค 2 คน สมาชิ กผูช้ มเข้มข้น 1 คน ตัวแทนประเด็นจานวน 6 คน โดยรู ปแบบ
การทางานของภาคเหนื อไม่ผูกโยงภารกิ จหน้าที่ท้ งั หมดไว้ในมือของสมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ
แต่ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่ วมกับแกนประสานและเครื อข่ายในพื้นที่ พยายามจัดรู ปแบบ
การมี ส่ วนร่ วมคิ ดร่ วมท ากับแกนประสานทั้งหมด เพื่ อท าความเข้าใจทิ ศทางและบทบาทการทางาน
ความสาคัญของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการตามเจตนารมณ์ของสื่ อสาธารณะ ทั้งนี้ ได้แบ่งภารกิ จกระจาย
การท างานเป็ นภู มิ ภ าคเหนื อ บนและภู มิ ภ าคเหนื อ ล่ า งให้ เ นื้ อ งานสอดคล้ อ งกับ บริ บทของพื้ น ที่
ความคล่ อ งตัว รวมถึ ง ระยะเวลาในการด าเนิ น งานให้ ท นั ตามแผน ทั้ง นี้ การท างานของภาคเหนื อ มี
เป้ าหมายสาคัญ 2 ส่ วนคือ 1) การรับฟังความคิดเห็นจากผูช้ มเพื่อการพัฒนาหน้าจอ 2) การสร้างการมี
ส่ วนร่ วมอย่างเป็ นรู ปธรรมกับบทบาทหลังจอ
“รู ปธรรมของการทางานของภูมิภาคเหนื อล่ างคื อ กระบวนการรั บฟั งความคิ ดเห็ นที่ เน้ นการ
ทางานมีส่วนร่ วมหลังจอเพื่อกาหนดประเด็นพัฒนาเนือ้ หาสู่ การนาเสนอหน้ าจอ เปิ ดพืน้ ที่ ให้ เรื่ องราวใน
พื ้น ที่ ไ ด้ ถูก สื่ อสารต่ อ สาธารณะ เพื่ อให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ พื ้น ที่ มี ก ารจั ด
รู ปขบวนไปสู่ การจัดยุทธศาสตร์ การทางานประเด็นร่ วมอย่ างเป็ นรู ปธรรม โดยเป้ าหมายสาคัญคื อเพื่ อ
ตอกยา้ ให้ ไทยพี บีเอส.เห็นว่ าผู้ชมของไทยพีบีเอสในพืน้ ที่ คาดหวังและต้ องการให้ ไทยพีบีเอสทาหน้ าที่
สื่ อสาธารณะที่ กล้ านาเสนอเรื่ องราวที่ แตกต่ างจากสื่ อช่ องอื่ นโดยเฉพาะประเด็นความเดือนร้ อนในพืน้ ที่
ให้ สามารถนาไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงในระยะยาว โดยก าหนดประเด็น ชาวนาในยุคเปลี่ ย นผ่ าน เป็ น
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ประเด็นร่ วมหลังจอสู่หน้ าจอ”
รู ป ธรรมพื้ นที่ ภูมิ ภาคเหนื อล่ า งพบประเด็ นเนื้ อหาหน้า จอส าคัญในไทยพี บี เอสคื อ ประเด็ น
ทรั พยากรสิ่ งแวดล้อมในรายการข่าว และรายการที่เ กี่ ยวข้องกับภูมิภาค เช่ น รายการภูมิภาค 3.0 ที่มี
ต่ อเนื่ อง อาทิ ป ระเด็ นเหมื องแร่ ใ นพื้ นที่ พิ จิตร ประเด็ นการจัดการทรั พ ยากร ประเด็ นการจัดการน้ า
ในภาวะภัยแล้ง สิ่ งที่น่าสนใจคือกระบวนการสื่ อสารไม่ได้ถูกสื่ อสารขึ้นมาลอยๆ แต่เป็ นการทางานที่เป็ น
ลัก ษณะเชื่ อมการท างานกับ สภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง รายการ ผ่า นกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น และใช้
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการเป็ นกลไกกลางในการต่อเชื่ อมระหว่างเครื อข่ายภาคประชาชน เจ้าของประเด็น
กับสื่ อสาธารณะโดยมุ่งเป้ าหมายไปที่การใช้ประโยชน์จากศูนย์ข่าวภาคเหนื อ จนกระทัง่ เกิ ดการกาหนด
ประเด็นร่ วมในการสื่ อสารอย่างหลากหลายประเด็นตามสถานการณ์ในพื้นที่
นอกเหนื อจากบทบาทภารกิ จหลักในการรั บฟั งของสภาผูช้ มฯ แล้ว กระบวนการของภูมิภาค
เหนื อล่างได้ขบั เคลื่ อนภายใต้ยุทธศาสตร์ การทางานของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ เน้นการเตรี ยมความ
พร้ อม 3 เรื่ องหลัก คือ 1) ตั้งสภาภูมิ ภาค 2) กอง บก.ร่ วม 3) ประเด็ นร่ วม แนวทางการเคลื่ อนภายใต้
ยุทธศาสตร์ ดงั กล่ าวจึ งเป็ นไปในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไปเพื่อเตรี ยมความพร้ อมไปสู่ แนวทางดังกล่ าว
สาหรับประเด็นร่ วมของพื้นที่ภูมิภาคเหนื อล่างที่พ้ืนที่ตอ้ งการให้ไทยพีบีเอส สื่ อสารคือ ‚ชาวนา‛ แม้วา่
ส.ส.ท. จะกาหนดให้เรื่ องชาวนา ข้าวเป็ นวาระหลักภายใต้สถานการณ์วกิ ฤตที่ผา่ นมา แต่ภูมิภาคเหนื อล่าง
ยังคงให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวในระยะยาว หลังได้ประเด็นร่ วมสมาชิ กสภาฯ และเครื อข่าย
ยัง คงเดิ นหน้านาประเด็ นชาวนามาเป็ นพื้ นที่ ก ลางในการพูดคุ ย ระหว่า ง สภาผูช้ มฯ ที่เป็ นกลไกการ
ประสานหลัก กับ เครื อข่ า ย และไทยพี บี เอส เพื่ อให้เกิ ดการท างานร่ วมกันอย่า งเป็ นรู ป ธรรมโดยใช้
ประเด็นชาวนาเป็ นตัวเคลื่ อนผ่านหน้าจอให้เกิ ด ‚ปฏิ บตั ิการร่ วมกันในการสื่ อสารประเด็นชาวนา‛ มี
กลไกร่ วมจากหลายส่ วน เช่น สภาผูช้ ม ศูนย์ข่าวภูมิภาค เครื อข่ายและนักวิชาการในพื้นที่ ซึ่ งแต่ละฝ่ ายจะ
ท าหน้า ที่ ข องตนเองภายใต้ป ระเด็ นดัง กล่ า ว เปิ ดโอกาสให้ศู นย์ข่ า วเหนื อได้มี โอกาสในการพัฒนา
ประเด็นร่ วมกับเครื อข่ายภาคเหนือล่างในระยะ 3 เดือน (ระหว่างพฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560)
ค. ภาคกลาง
รู ปธรรมการดาเนินงานด้านการสร้างการมีส่วนร่ วมในพื้นที่ระดับภูมิภาค คือ คณะทางานบริ หาร
ภาคกลาง 9 คน สามารถทาให้เกิดกลไกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส ภาคกลางขึ้น ภายใต้แนวคิด
การดึ งภาคีในพื้นที่ภาคกลางมาร่ วมดาเนิ นงานขับเคลื่ อนงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการในพื้นที่อย่างมี
ส่ วนร่ วมอย่างแท้จริ ง โดยรู ปแบบการทางานสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการของภาคกลางเป็ นการทางานใน
ลักษณะการมี ส่วนร่ วมเชิ งกลไกสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการระดับภาค โดยมี องค์ประกอบที่ มาด้วยกัน
3 ส่ วนหลักๆ ได้แก่ คณะทางานบริ หารภาคกลาง 9 คน ตัวแทนเชิ งพื้นที่จงั หวัด จานวน 20 คน และ
ตัวแทนเชิ งกลุ่มประเด็น 32 ประเด็นและผูช้ มผูฟ้ ังเข้มข้น จานวน 22 คน รวมสภาฯ ภาคกลางมีสมาชิ ก
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จานวน 51 คน ซึ่ งสมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการวางแผนการขับเคลื่อนงานสภาฯ ในภาค ออกแบบและ
ร่ วมดาเนิ นการกระบวนการรั บฟั งความคิ ดเห็ นภาค รวมทั้งแสดงความคิ ดเห็ นในการพัฒนาการผลิ ต
รายการและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอส ผ่านเวทีประชุมสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการภาคกลาง
นอกจากนี้ ข ้อเสนอของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการภาคกลางสามารถทาให้ส ภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง
รายการไทยพีบี เอส มี การพิจารณาปรั บแก้ไขแนวทางการใช้จ่า ยเงิ นของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการฯ
ที่เป็ นธรรม โปร่ งใส และสมเหตุสมผล ซึ่ งเกิ ดจากข้อเสนอในการแสดงจุดยืนของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง
รายการภาคกลางต่อการเข้าร่ วมงานสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะ ปี 2559
ส่ วนผลงานรู ปธรรมอื่นของภาคกลางมี ดังนี้
1. มีขอ้ เสนอในการทบทวนพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ.2551 จากเครื อข่ายเพื่อนสื่ อสาธารณะในพื้นที่ภาคกลาง
2. เกิดการขยายเครื อข่ายเพื่อนสื่ อสาธารณะในพื้นที่ภาคกลางครบทั้ง 32 ประเด็นตามระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วธิ ีการดาเนินการของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ พ.ศ. 2558
3. พื้ น ที่ ภ าคกลางเป็ นต้น แบบในการคิ ด แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องสภาฯ ปี 2560 ในการจัด
กระบวนการรับฟังเชิงสถานการณ์/บริ บทในพื้นที่
4. เกิดการขับเคลื่อนประเด็นร่ วมเชิ งนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทิศทางของสื่ อสาธารณะกับการ
ขับเคลื่อนประเด็นความมัน่ คงทางอาหารในภาคกลาง
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จในการทางาน
การสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันของสมาชิ กสภาฯในภาคกลาง เห็นว่าปั จจัยที่ส่งผลสาเร็ จต่อการทางาน
มี ดังนี้
1. การทางานที่เน้นการมีส่วนร่ วมจากสมาชิกสภาฯ ในภาคกลางทั้งในการร่ วมคิด และร่ วมทาใน
การขับเคลื่อนงานในภาค รวมทั้งให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน
2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาคและสถานการณ์ในปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง
3. การสื่ อสารที่ดี โดยมีช่องทาง Line ของสภาฯ ภาคกลางที่สมาชิ กสภาฯ ในภาคใช้สาหรับ
การติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ ยนกันอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งในการประชุ มสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการภาคกลาง
แต่ละครั้งมีการเพิ่มวาระแลกเปลี่ยนและจัดทาข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ในภาคกลาง
ได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นต่อไทยพีบีเอส ทุกไตรมาส
4. สมาชิ กสภาฯ ในภาคกลางให้ความสาคัญกับงานสภาฯ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากสมาชิ กทุกคน
มีความเชื่อว่าเป็ นเจ้าของไทยพีบีเอส
5. การปรับปรุ ง (Update) ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกสภาฯ ภายในภาคอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ
ทาให้สมาชิกสภาฯ ในภาคมีขอ้ มูลในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. สมาชิกสภาฯ ในภาคมีการดาเนินงานภายใต้หลักการความถูกต้อง ความเป็ นธรรม
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ง. ภาคอีสาน
ผลงานส าคัญของภาคอี ส านคื อการจัด สมัชชาภาคอี ส าน 59 ภายใต้ชื่ อ ‚ตุ ้มโฮมไทอี ส าน...
การขับ เคลื่ อนร่ วมกับ ไทยพีบี เอสเพื่อการเปลี่ ย นแปลงสั งคม‛ ระหว่า งวันที่ 8-9 ตุ ล าคม 2559
ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
สมัชชาภาคเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมที่สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการได้จดั ขึ้นเพื่อเป็ นการรวบรวม
สรุ ปข้อคิ ดเห็ นและเป็ นเวที ข องการพบปะระหว่างภาคประชาชนกับกรรมการนโยบายผูบ้ ริ หารและ
สานักต่างๆ ของไทยพีบีเอส
เวทีสมัชชาภาคอีสาน ‘59 ดาเนินการโดยใช้แนวคิดในทางวิถีวฒั นธรรมและการมีส่วนร่ วมของ
พี่นอ้ งในชื่อ ‚ตุม้ โฮมไทอีสาน... การขับเคลื่อนร่ วมกับไทยพีบีเอสเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม‛ จัดให้มี
วงโสเหล่ (การพูดคุยแลกเปลี่ยน) มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน การแสดงนิทรรศการโดย
บรรยากาศของเวที ไม่วิชาการมากนักแต่ใช้อารมณ์ ความรู ้ สึกนึ กคิ ดและความตั้งใจของผูเ้ ข้าร่ วมเป็ น
สิ่ งสาคัญมีกลุ่มเป้ าหมายทั้งในส่ วนของผูช้ มทัว่ ไป ผูช้ มเข้มข้น เยาวชน ผูส้ ู งอายุ แกนนาจังหวัด เครื อข่าย
ประเด็นต่างๆ ในภาคอีสาน นอกจากนี้ ยงั ได้มีตวั แทนในส่ วนของกรรมการนโยบายกรรมการบริ หาร
สานักและรวมถึงศูนย์ข่าวภูมิภาคเข้าร่ วมด้วย
‚ตุม้ โฮมไทอีสาน... การขับเคลื่ อนร่ วมกับไทยพีบีเอสเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม‛ ได้ขอ้ สรุ ป
ของการขับเคลื่อนจากการเวทีดงั นี้
1. ต้องจัดให้มี ‚พื้นที่เรี ยนรู ้ ร่วมกัน‛ ระหว่างสมาชิ กสภาฯ กับประชาชนเครื อข่ายให้มากขึ้น
นอกเหนือจากเวทีรับฟังโดยสภาภาคอีสานเป็ นเจ้าภาพ
2. ต้องให้มี ‚ฐานข้อมูล‛ ของสมาชิ กองค์กรเครื อข่ายประเด็นผูเ้ ชี่ ยวชาญนักวิชาการสื่ อท้องถิ่น
ทั้งนี้ ผเู ้ ข้าร่ วมให้ความคิดเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์มากกว่าแค่จดั ทาระบบของสภาฯ แต่สมาชิ กสามารถ
นาไปใช้เชื่อมโยงกันเองระหว่างสมาชิกได้ดว้ ย
3. ‚การขับเคลื่อน‛ มีความเห็ นร่ วมกันว่าควรขับเคลื่ อนในลักษณะภาคีเครื อข่ายมากกว่าการ
จัดตั้งโดยมีประเด็นเป็ นตัวกาหนดตามสถานการณ์และสามารถเชื่ อมโยงกับประเด็นอื่นๆ ได้ดว้ ย ทั้งนี้
มองว่า ‚การจัดตั้งสภาภูมิภาค‛ ไม่มีความยัง่ ยืนและด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคน ที่สาคัญกิจกรรมที่ตอ้ ง
หนุ นเสริ มในการเป็ นสภาภูมิภาคต้องมี อย่างไม่ขาดตอน และรวมถึ งงบประมาณด้วยในส่ วนของแกน
ระดับจังหวัดยังคงให้มีและควรเพิ่มในระดับอาเภอตาบล
ในเวทีสมัชชามีการเสนอให้ทางไทยพีบีเอส ส่ งตัวแทนเข้าร่ วมเวทีดว้ ยอย่างสม่ าเสมอทุกเวที
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีเวทีพบปะกรรมการนโยบายกรรมการบริ หารหรื อเวที ‚ไทยพีบีเอส
สัญจร‛ นาผลงานการแสดงหรื อรายการที่น่าสนใจจากทางสถานี ไปพบปะประชาชนให้ครอบคลุ มทุก
จังหวัดเพื่อเป็ นการขยายผูช้ มและสร้างความรู้สึกการเป็ นเจ้าของ
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จ. กรุ งเทพฯ และปริมณฑล
ภูมิภาคกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ประกอบด้วยพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ด้านพื้นที่เมื่อรวมกันเป็ นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย แม้จะมีพ้นื ที่ไม่มากนักแต่พ้ืนที่น้ ี เองได้กลายเป็ นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาประเทศ ท าให้ผู้ค นเลื อกที่ จะเดิ นทางเข้า มาอยู่อาศัย จานวนมาก จนท าให้มี ประชากร
หนาแน่ น เพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ๆ ปี ปั ญ หาต่ า งๆ จากการอยู่ร่ วมกันของคนจ านวนมาก รวมถึ ง ความแตกต่ า ง
หลากหลายนี้ เอง ทาให้องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดให้
ภูมิภาคนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของพื้นที่ในการสารวจความคิดเห็นของผูช้ มผูฟ้ ังรายการ ซึ่ งจะมีสภา
ผูช้ มฯ
คอยทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ฝ้ าจับตาสถานการณ์ ต่างๆ และทาหน้าที่จดั กระบวนการรับฟั งความคิดเห็น เพื่อนา
ข้อมูลไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของรายการต่างๆ ของสถานีต่อไป
ในปี 2559 ที่ผ่านมา สมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการภูมิภาคกรุ งเทพฯและปริ มณฑลรุ่ นใหม่
ซึ่ งเป็ นรุ่ นที่ 4 ที่ได้ผ่านการคัดสรรตามระเบียบเข้ามาทาหน้าที่จานวน 13 คน ที่ต่างเข้ามาในประเด็น
ที่ไม่ซ้ ากันและมีความแตกต่างหลากหลาย ทาให้การวางแผนการดาเนิ นการจัดกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็ นในพื้นที่ตลอดทั้งปี เพื่อให้สามารถสกัดเอาข้อมูลที่ทนั ต่อสถานการณ์ และข้อเสนอแนะที่ได้มา
ในแต่ ล ะกลุ่ ม ประเด็ น มาสรุ ป เป็ นข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย เสนอต่ อ คณะกรรมการนโยบายและ
คณะกรรมการบริ หารของไทยพีบีเอส เพื่อวางรากฐานการสร้ างสรรค์รายการในปี ต่อไปให้เกิ ดความ
ครอบคลุมรอบด้านและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง
ปี 2559 สมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการภูมิภาคกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลทุกคนได้พยายามอย่าง
หนักเพื่อจะศึกษาบทบาทหน้าที่ที่แท้จริ งของตัวเอง เพื่อดาเนินงานให้ตอบรับกับสิ่ งที่ไทยพีบีเอสต้องการ
และให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด แต่ดว้ ยประสบการณ์ที่ของแต่ละคนที่มีความชานาญงานคนละด้านมาก
น้อยแตกต่างกันออกไป ทาให้ตอ้ งใช้เวลาพอสมควรเพื่อที่จะวางระบบและวางแผนการทางานตลอดทั้งปี
ให้ประสบความสาเร็ จมากที่สุดและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยกระบวนการเริ่ มต้นด้วยกระบวนการ
สร้ างความรู ้ สึกและบรรยากาศที่ดีให้กบั การทางาน เพราะว่าผูท้ ี่มีความแตกต่างกัน มาจากคนละสาขา
อาชี พและสังคมที่ ไม่เหมื อนกัน แต่ตอ้ งมาทางานร่ วมกัน ย่อมทาให้เกิ ดความรู ้ สึกไม่มนั่ ใจในตนเอง
เพราะทุ กสิ่ งที่กาลังจะเผชิ ญถื อเป็ นสิ่ งที่ยงั ใหม่ในชี วิต และไม่มีความเข้าใจมากพอถึ งสิ่ งที่ จะทาอย่าง
แท้จริ ง กฎแรกที่สมาชิกสภาฯ ภาคฯ ตั้งใจจะทาร่ วมกัน คือ การสร้างความรู ้สึกของความเป็ นครอบครัว
ทุกคนเป็ นเหมือนญาติพี่นอ้ งกัน ในการมาพบกันแต่ละครั้งต้องพยายามสร้างความคุน้ เคยและปรับตัวเข้า
หากัน อาทิ เช่ น การร่ วมกันรั บประทานอาหาร การผลัดเปลี่ ยนกันแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นด้วยความ
อะลุ่มอล่วย การรับฟังทุกความคิดเห็นอย่างตั้งใจ เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความเคารพซึ่ งสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและ
กัน เมื่อความรู ้สึกเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการถือตัวถือตน หรื อการไม่กล้าแสดงออกก็
จะค่อยๆ หลอมละลายลง จนทุกคนเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน มีเป้ าหมายในการทางานที่เหมือนกันเพื่อทา
ให้สื่อสาธารณะแห่งนี้เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ ึนได้
ผลงานจากการดาเนินการสารวจความคิดเห็นที่สาคัญของประชาชนผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส
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ในภูมิ ภาคกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลที่ ผ่า นมา ได้ถู ก ส ารวจไปมากมายหลากหลายประเด็ น สามารถ
ที่จาแนกได้ 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 การสารวจความคิดเห็นกลุ่มรายการ ซึ่ งประกอบไปด้วย กลุ่มข่าวและนักข่าวพลเมือง
กลุ่มสารประโยชน์และสารคดี กลุ่มสาระบันเทิง และกลุ่มเด็กและครอบครัว ซึ่ งตั้งเป้ าหมายเพื่อจะทาการ
สารวจความคิ ดเห็ นของบุ คคลทัว่ ไปต่อหมวดต่างๆ ตามที่ จาแนกให้ทราบเบื้ องต้นว่าในสถานการณ์
ปั จจุบนั ผูช้ มผูฟ้ ั งรายการทัว่ ไปมีความสนใจในเนื้ อหา และรู ปแบบของรายการแต่ละหมวดเป็ นอย่างไร
บ้าง และต้องการให้ ThaiPBS นาเสนอหรื อตัดทอน แก้ไขหรื อปรั บปรุ งข้อมูลใด อันจะนาไปสู่ ความ
สนใจในระยะยาวที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันของประชาชนได้บา้ ง
กลุ่มที่ 2 การสารวจความคิดเห็ นในกลุ่มประเด็นที่รับผิดชอบในภาค ซึ่ งในภาคฯ ประกอบด้วย
ทั้งหมด 11 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นคนจนเมือง ประเด็นนักวิชาการและการวิจยั ประเด็นสิ่ งแวดล้อม
ประเด็นการศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นผูส้ ู งอายุ ประเด็นครอบครัว ประเด็นคนพิการ ประเด็นเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ประเด็นแรงงานนอกระบบ ประเด็นการศึกษาทางเลือก และประเด็นสภาอุตสาหกรรม
ซึ่ งทั้ง 11 ประเด็นนี้ สมาชิกสภาฯ ภาคฯ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะจัดให้ได้ครบทุกประเด็น แต่ก็เป็ น
ที่น่าเสี ยดายว่าในประเด็นสภาอุตสาหกรรมไม่สามารถจัดการได้ เนื่ องจากสมาชิ กฯ ในประเด็นนี้ มีความ
จาเป็ นต้องปฏิ บตั ิภารกิ จหลักอื่นในสายอาชี พของตนเองจึงทาให้ตอ้ งถอนตัวออกจากการทาหน้าที่ ไป
กลางคัน และสภาฯ ไม่สามารถหาผูแ้ ทนมาจัดในประเด็นนี้ ได้ทนั แต่ ก็ตอ้ งถื อได้ว่าผลงานที่ ผ่านมา
สามารถจัดเวทีฯ ไปได้จานวนมากแล้ว และประสบการณ์ที่ผา่ นมาทุกเวทีประเด็นฯ ก็เป็ นประสบการณ์ที่
ดีที่ทาให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รับประโยชน์และได้รับความรู ้ไปอย่างมากมาย เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถ
จะหาประสบการณ์ ที่ ดีเ ช่ น นี้ ได้ง่ า ยนัก ในสั ง คมปั จจุ บ ัน ที่ ส าคัญที่ สุ ดการท างานด้า นนี้ ยัง ท าให้ ไ ด้
เครื อข่ายภาคี หรื อเรี ยกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ได้เพื่อน เพื่อนผูจ้ ะคอยสนับสนุ นเกื้อกูลการทางานซึ่ งกันและ
กันไปอีกตราบนานเท่านาน ซึ่ งสิ่ งนี้ถือว่าเป็ นสิ่ งมีค่ามากที่เกิดขึ้นจากการทางานในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3 การสารวจความคิดเห็นในกลุ่มผูช้ มเข้มข้นในภาคฯ คือ การเฝ้ าสังเกตดูผเู ้ ข้าร่ วมตลอด
ทุกๆ เวทีฯ ในภาคฯ ที่เกิ ดขึ้น และคัดเลือกเฉพาะผูท้ ี่มีความสามารถที่จะสะท้อนความคิดเห็นที่เข้มข้น
เชิ งลึ ก และมีประเด็นในการนาเสนอที่น่าสนใจที่จะนาไปพัฒนาเป็ นข้อเสนอที่สามารถพัฒนาคุ ณภาพ
รายการของ ThaiPBS ได้อย่างทันทีทนั ใด และตรงใจตรงกับความต้องการของผูช้ มผูฟ้ ั งจานวนมากได้
มาเสนอความคิดเห็นร่ วมกันอีกครั้ง ถึงแม้วา่ กระบวนการในการทางานเพื่อเค้นข้อเสนอเหล่านี้ ออกมาจะ
ทาได้อยากและต้องใช้การวิเคราะห์ที่เป็ นวิชาการมาช่ วยสนับสนุ นมากสักเพียงใด แต่ท้ งั ผูน้ าเสนอและ
ผูร้ ั บข้อเสนอ ผูจ้ ดั ทากระบวนการทุกฝ่ าย ก็พยายามและมี ความตั้งใจกันอย่างเต็มที่ โดยไม่ทอ้ ถอยจน
ในที่สุดก็สามารถประสบความสาเร็ จได้
กลุ่มที่ 4 การสารวจความคิดเห็ นสมัชชาภาคฯ ซึ่ งหากกล่าวให้เข้าใจอย่างง่ายก็คือ การสารวจ
ประเด็นที่เป็ นปั ญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมในภูมิภาคนั้นๆ และต้องการแรงกระเพื่อมให้
มี ค วามตระหนัก รู ้ และให้มี การแก้ไขอย่า งเร่ ง ด่ วน ซึ่ งในปี 2559 ภูมิ ภาคกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ได้คดั เลื อก ประเด็นสัง คมสู ง วัย เป็ นประเด็นนาเสนอหลัก เพราะต้องการที่ จะสะท้อนให้ผูช้ มผูฟ้ ั ง
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รายการเห็ นว่า ปั ญหานี้ เป็ นปั ญหาที่กาลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ และต้องการการแก้ไข ร่ วมทั้งต้องการให้
ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่ วมในประเด็นนี้ ร่วมกันอย่างจริ งจัง โดยหลักคิดในการเลือกประเด็นนี้
ขึ้นมาเป็ นการสารวจความคิดเห็นจากผูช้ มผูฟ้ ั งรายการหลัก ๆ นั้นมากจากการสังเกตและวิเคราะห์ของ
สมาชิกสภาฯ ภาคฯ และแกนประสานจังหวัดทั้งหมดที่เห็นพ้องต้องกันว่า ประเด็นทั้ง 11 ในภาคฯ มีจุด
ร่ วมในทิศทางเดียวกันทั้งหมดทุกมิติ คือประเด็นผูส้ ู งอายุ ยกตัวอย่างเช่น แรงงานนอกระบบกับสังคมสู ง
วัย คือ จะทาอย่างไรให้ผสู ้ ู งอายุที่เป็ นแรงงานนอกระบบได้รับสวัสดิการคุม้ ครองในยามชราอย่างทัว่ หน้า
/ ครอบครัวกับสังคมสู งวัยคือ เมื่อเกิดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวจะรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ร่ ว มกัน อย่า งไร / สิ่ ง แวดล้อ มกับ สั ง คมสู ง วัย เมื่ อ ก้า วเข้า สู่ สั ง คมสู ง วัย สิ่ ง แวดล้อ มอย่า งใดจะเอื้ อ
ประโยชน์ในการช่ วยอานวยความสะดวกของผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น ทุกๆ ประเด็นจึ งมี ส่วนสัมพันธ์ กนั กับ
สังคมสู งวัยในทุกมิติ และเรื่ องนี้ เองก็ถือเป็ นผลงานหลักที่ เป็ นผลงานที่ โดดเด่ นของภูมิภาคกรุ งเทพฯ
ปริ มณฑล และได้นาไปสู่ การสร้ างความเชื่ อมโยงหลายแขนง อาทิ เกิ ดความร่ วมมือระหว่าง สภาผูช้ ม
ผูฟ้ ังรายการกับสมาคมสภาผูส้ ู งอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่ งได้ผนั ตัวมาเป็ นภาคีเครื อข่าย
คอยให้ก ารสนับ สนุ นและอนุ เคราะห์ หนังสื อ และเอกสารให้ความรู้ ทางด้านผูส้ ู งอายุด้วยดี เสมอมา
ตลอดจนได้ตวั บุคลากรของสมาคมฯ มาเป็ นวิทยากรให้ความรู ้อยูไ่ ม่ขาด สาเหตุน้ ี เองจึงทาให้งานสมัชชา
เพื่อนสื่ อสาธารณะสภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการไทยพีบีเอส 2559 ภูมิภาคกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลจึงได้เชิญให้
ตัวแทนจากสมาคมสภาผูส้ ู งอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ มารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนสภาฯ ภาคฯ ด้วยดีตลอดมา
จากผลงานดังกล่าวที่ กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น กระบวนการในการสารวจความคิดเห็ นของ
ผูช้ มผูฟ้ ั ง ของสภาฯ ภาคฯ ก็ เป็ นอี ก หนึ่ ง ส่ วนส าคัญที่ ใ ห้ง านประสบความส าเร็ จมาได้อย่า งทุ ก วันนี้
ซึ่ งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในภาคฯจะมีลกั ษณะเดียวกันทุกครั้ง โดยเริ่ มต้นจากสมาชิกสภาฯ ภาค
และแกนประสานจังหวัดทุกคนที่อยูใ่ นภาคฯ ต้องได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และมีความต่อเนื่ องกันเสมอ
โดยทุ ก ๆ การประชุ ม เพื่ อหารื อเรื่ องการบริ ห ารจัด การในภาคฯหากเป็ นไปได้จะพยายามเรี ย นเชิ ญ
ผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ นบุคลากรในการทางานในภาคมาให้ได้ท้ งั หมด แต่หากมีอุปสรรคใดๆ ที่ไม่เอื้ออานวยให้
รวมตัวกันได้ครบก็จะมีการผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนให้ผเู ้ ข้าร่ วมในภาคฯ ผลัดเปลี่ ยนกันและสลับกันเข้า
รับฟั งเนื้ อหาเป็ นวงจรเช่ นนี้ ไปเรื่ อยๆ และหลังเสร็ จสิ้ นการหารื อก็จะมีเอกสารสรุ ปการประชุ มส่ งให้
ทาความเข้าใจร่ วมกันทุกครั้ง นอกจากนี้ การเลื อกที่ จะผลิ ตเอกสารและสื่ อที่มีคุณภาพตรงกับประเด็ที่
ต้องการรับฟั งความคิดเห็ นก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่จะนาเข้าข้อมูลเพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายได้ ตัววิทยากรผูใ้ ห้
ความรู ้และผูจ้ บั ประเด็นกลุ่มย่อย ผูจ้ ดั ทาสรุ ปรายงานก็จะต้องสามารถทาหน้าที่ได้อย่างเชี่ ยวชาญในกรณี
นี้ ภาคฯ ได้จดั ให้มีผทู ้ ารายงานคนเดี ยวกันตลอดทั้งปี เพื่อเป็ นการฝึ กฝนให้ผสู ้ รุ ปจับประเด็นได้เกิดการ
ทาซ้ าจนชานาญจนนาไปสู่ การขัดเกลาให้ได้ประเด็นที่แหลมคมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ส่ วนวิทยากรก็มาจากการ
คัดเลือกจากเจ้าของประเด็นที่ได้คลุกคลีอยูใ่ นแวดวงเหล่านั้นอยูแ่ ล้ว จึงสามารถระบุตวั ผูจ้ ะมาให้ความรู ้
ได้อย่างตรงประเด็นที่ตอ้ งการ ส่ วนสุ ดท้ายหัวใจสาคัญที่สุดของขั้นตอนทั้งหมด ก็คือ ผูเ้ ข้าร่ วมเป้ าหมาย
ซึ่ ง ผูค้ ดั เลื อกกลุ่ ม เป้ าหมายทุ ก ฝ่ ายไม่ว่า จะเป็ นสมาชิ ก ฯ เจ้าของประเด็น แกนประสานจังหวัด หรื อ
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เครื อข่ายที่ช่วยเหลื อในการคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วม ต่างก็ทางานกันอย่างหนักเพื่อเฝ้ าค้นหาผูท้ ี่ จะได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาฯ ภาคฯ ต้องการได้
ทุ กองค์ประกอบที่ กล่ าวมาข้างต้นนี้ ล้วนเป็ นมาตรฐานที่ สภาผูช้ มผูฟ้ ั งรายการภูมิ ภาคกรุ งเทพฯ และ
ปริ ม ณฑลได้พยายามวางระบบเอาไว้ และจะคอยบันทึ ก ทุ กรายละเอี ยดเพื่ อพัฒนาสิ่ ง ที่ ดีอยู่แ ล้ว ให้
กลายเป็ นสิ่ งดีที่สุด และอุดรอยรั่ว ช่องโหว่ต่างๆ แก้ไขสิ่ งที่ผดิ พลาดให้ยงิ่ ขึ้นไปอยูเ่ สมอ
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บทที่ 3
งบประมาณและค่าใช้ จ่าย
ก. งบประมาณ
ในปี 2559 สภาฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ใน 2 ลักษณะ คือ
1. สนับสนุนตรงแก่สภาฯ จานวน 16,000,000.00 บาท (สิ บหกล้านบาท)
2. สนับสนุนผ่านกิจกรรมร่ วมกับสานักที่เกี่ยวข้อง จานวน 5,167,500.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติจดั สรรงบประมาณดังกล่าว จาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณจานวน 16 ล้ านบาท ตามยุทธศาสตร์ 3 ด้ านของ
สภาผู้ชมและผู้ฟังฯ ปี 2559
การยกระดับการมีส่วนร่ วมทุกภาค
ส่ วน
6,330,500
7,869,500

1,800,000

การประสานความร่ วมมือระหว่าง
ภาคีเครื อข่าย
การส่ งเสริ มและสนับสุ นการทางาน
ของสมาชิกให้เป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์
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งบประมาณดังกล่าว มีการจาแนกตามยุทธศาสตร์ และกิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาค
ส่ วน เพื่อสร้างความเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 1 รับฟังความคิดเห็นตามฐานที่มาของสมาชิกสภาผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการ (จากผูช้ มและผูฟ้ ัง หน้าจอ/การบริ การ/การกระจายเสี ยง/
สื่ อใหม่)
1. รับฟังความคิดเห็นจากผูช้ มเข้มข้นเชิงประจักษ์
2. รับฟั งความคิดเห็นจากผูช้ มกลุ่มประเด็น 32 ประเด็น
(32 ประเด็นๆ ละ 20 คน x 60,000 บาท)
3. รับฟังความคิดเห็นกลุ่มรายการ (20 คน x 2,500 บาท x
77 จังหวัด )
4. รับฟังความคิดเห็นเชิงเข้มข้นระดับภูมิภาค (30 คน x
4,000 บาท x 9 ภูมิภาค)
กลยุท ธ์ ที่ 2 การพัฒ นาข้อ เสนอให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้อ ง
ประโยชน์สาธารณะ
1. จัดทาคู่มือดาเนินงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
2. รายงานเวที รับ ฟั งความคิ ดเห็ นกลุ่ ม รายการ (77
จังหวัดx 2,500 บาท )
3. จัดทารายงานการรับฟังความคิดเห็นจากผูช้ มเข้มข้น
ในภูมิภาค (9 เวที x 3,000 บาท)
4. จัดทารายงานการรับฟั งความคิดเห็ นกลุ่มประเด็น
(32 ประเด็น x 2,500 บาท)
5. จัดทารายงานสมัชชาระดับภูมิภาค(5 ภาค x 4,000
บาท)
กลยุทธ์ที่ 3 การออกแบบพัฒนาตัวชี้ วดั คุณค่าประโยชน์ของรายการ
และบริ การของ ส.ส.ท.โดยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกสภาฯ
1. สนับสนุนงานวิชาการสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ

200,000
1,920,000
3,850,000
1,080,000

250,000
192,500
27,000
80,000
20,000

250,000
7,869,500
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การประสานความร่ วมมือระหว่างภาคีเครื อข่ายจาก
ส.ส.ท.เพื่อขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
1. การบริ หารจัดการสภาฯ ระดับภูมิภาค (9 ภูมิภาค x
200,000 บาท)

1,800,000
1,800,000

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการทางานของสมาชิ ก
สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการดาเนินงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
ให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
1. การติดตามและสนับสนุนการทางานเชิงยุทธศาสตร์
2. การถอดบทเรี ยนการทางานสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
3. การติดตามผลการดาเนิ นการตามมติที่ประชุ มสภา
ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
กลยุทธ์ที่ 3 การบริ หารจัดการสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1. ประชุมสามัญ / วิสามัญ / คณะทางานชุดต่างๆ และ
การเข้าร่ วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ในฐานะตัวแทนจากสภาฯ
2. การประกันอุบตั ิเหตุหมู่แบบคุม้ ครองรายปี
3. การจัดจ้างบุคลากรของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ
รายการ {5 x (16,000 +12,000) x 12}
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรสภาผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการ
1. พัฒนาทักษะบุคลากรของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
(50,000 บาท x 9 ภูมิภาค)

330,500
400,000
100,000

3,250,000
100,000
1,700,000

450,000
6,330,500

รวมทั้งสิ้ น

16,000,000
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ในส่ วนงบประมาณสนับสนุ นผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของสานักต่างๆ จานวน 5,167,500.00 บาท
นั้น ได้จดั สรรเป็ นค่าใช้จ่าย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วนเพื่อสร้าง
ความเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 1 รับฟั งความคิดเห็ นตามฐานที่มาของสมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง
รายการ (จากผูช้ มและผูฟ้ ัง หน้าจอ / การบริ การ / การกระจายเสี ยง / สื่ อใหม่)
1. รับฟั งความคิดเห็นจากกลุ่มผูช้ มและผูฟ้ ั งทางสื่ อกระจายเสี ยงและ
สื่ อใหม่ (20 คน x 1,000 บาท x 3 กลุ่ม = 60,000 บาท)
2. เวทีสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะ

งบประมาณที่โอน
มาจากสานัก
เครือข่ ายสื่ อฯ

100,000
1,500,000

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาข้อเสนอให้มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องประโยชน์สาธารณะ
1. ประมวลข้อเสนอของปี ที่ผา่ นมา (ปี 2552 - 2558)
กลยุทธ์ที่ 3 การออกแบบพัฒนาตัวชี้ วดั คุ ณค่าประโยชน์ของรายการและบริ การ
ของ ส.ส.ท.โดยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกสภาฯ
2. การพัฒนาชุดความรู ้ที่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์

55,000

100,000
1,755,000

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การประสานความร่ วมมือระหว่างภาคีเครื อข่ายจาก ส.ส.ท.เพื่อ
ขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน ส.ส.ท. / สมาชิกสภาฯ / ภูมิภาค
1. ประชุมร่ วม 3 ฝ่ าย

362,500

2. สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการพบ ส.ส.ท. / ศูนย์ข่าวภาค
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้ างและขยายเครื อข่ายแกนประสาน/กลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์และ
พัฒนาเครื อข่ายเพื่อนสื่ อสาธารณะในระดับภูมิภาค

200,000

1. สร้างและขยายผูช้ มและผูฟ้ ังกลุ่มผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการวางแผนออกแบบและปฏิบตั ิการ
เพื่อนาสื่ อสาธารณะไปใช้ประโยชน์

500,000
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1. สมัช ชาระดับ ภู มิ ภ าคสภาผู้ช มและผู้ฟั ง รายการ ส.ส.ท. พบ
เครื อข่าย (300,000 x 5)

1,500,000
2,562,500

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการทางานของสมาชิ กสภาผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการดาเนินงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการให้เป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์
1. สนับสนุนการดาเนินงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ

100,000

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบข้อมูลสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
กลยุทธ์ที่ 3 การบริ หารจัดการสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการตามหลักธรรมาภิบาล
1. ประชุมสามัญ / วิสามัญ / คณะทางานชุ ดต่างๆ และการเข้าร่ วม
ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ในฐานะตัวแทนจากสภาฯ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์และการสื่ อสารระหว่างสมาชิ กสภาผูช้ มและ
ผูฟ้ ังรายการรุ่ นต่างๆ และการสื่ อสารสู่ สังคม
1. ผลิตสื่ อและเครื่ องมือสนับสนุ นการทางานสภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง
รายการ
รวมทั้งสิ้ น

100,000

250,000

400,000
5,167,500
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งบประมาณรวมจานวน 21,167,500.00 บาท ได้จดั สรรตามยุทธศาสตร์ ตามแผนภูมิดา้ นล่าง
แผนภูมิการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด
จานวน 21,167,500 บาท ตามยุทธศาสตร์ 3 ด้ านของสภาผู้ชมและผู้ฟังฯปี 2559

การยกระดับการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วน

8,348,000

9,019,500

การประสานความร่ วมมือระหว่างภาคี
เครื อข่าย
การส่งเสริ มและสนับสุนการทางานของ
สมาชิกให้เป็ นไปตามยุทธศาสตร์

3,800,000

ข. รายจ่ าย
ณ สิ้ นปี 2559 สภาฯ มี ค่าใช้จ่าย จานวน 20,498,600.15 บาท มีงบประมาณคงเหลือ จานวน
677,899.85 บาท จาแนกรายละเอียด และเปรี ยบเทียบตามยุทธศาสตร์ ตามแผนภูมิ ด้านล่าง
แผนภูมิรายจ่ ายจานวน 20,498,600.15 บาท
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ปี 2559
การยกระดับการมีส่วนร่ วมทุกภาค
ส่ วน
8,277,537.33

3,500,000

8,721,062.82

การประสานความร่ วมมือระหว่าง
ภาคีเครื อข่าย
การส่ งเสริ มและสนับสุ นการทางาน
ของสมาชิกให้เป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณและรายจ่ าย ปี 2559 จาแนกตามยุทธศาสตร์
25,000,000

20,000,000

15,000,000
งบประมาณ
รายจาย
่

10,000,000

5,000,000

0
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 ยุทธศาสตรที
์ ่ 2 ยุทธศาสตรที
์ ่ 3

สรุปรวม
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สรุ ปรายจ่ ายจาแนกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ปี 59

งบปี 59
ทบทวนมติ

จานวนทีข่ อใช้

คงเหลือ

1,755,000

งบประมาณ
เมื่อทาการ
ปรับปรุ ง
ระหว่างปี
9,019,500

1. ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนทุ กภาค
ส่ ว น เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความเป็ นเจ้าของ
สื่ อสาธารณะ
2. การ ป ร ะ สา น
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ร ะ ห ว่ า ง ภ า คี
เครื อข่ า ย ส.ส.ท.
เพื่ อ การขยายฐาน
ผูช้ มและผูฟ้ ังฯ
3. การส่ งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ทางานของสมาชิก
สภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการให้ เป็ นไป
ตามยุทธศาสตร์

7,869,500

8,721,062.82

298,437.18

1,800,000

2,562,500

3,800,000

3,500,000

3000,000

6,330,550

850,000

8,348,000

8,277,537.33

70,432.67

รวม

16,000,000

5,167,500

21,167,500

20,498,600.15

668,899.85

จากข้อมู ลจะเห็ นได้ว่า สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการใช้งบประมาณในสัดส่ วนน้อยนิ ดเมื่ อเที ยบกับ
งบประมาณโดยรวมของไทยพี บี เอส และจากแผนภูมิ และรายละเอี ยดประกอบ จะเห็ นได้ว่า สภาฯ ได้
พยายามใช้งบประมาณให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยใช้ยุทธศาสตร์ และตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ
เป็ นเครื่ องมือในการจัดสรรงบประมาณประจาปี และจากกากับควบคุมของคณะทางานด้านการเงิน ภายใต้
ชื่อ “กติกามารวย” (ประชุ มและกาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายของสมาชิ กสภา ณ โรงแรมมารวยการ์ เด้นท์)
จึงทาให้สภาฯ มีงบประมาณคงเหลือ ณ สิ้ นปี มากกว่าหกแสนบาท
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บทที่ 4
ข้ อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการผลักดันสู่ การใช้ ประโยชน์
การรับฟั งความคิดเห็ นของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการในปี 2559 ที่นาเสนอเป็ นผลจากการประมวล
วิเคราะห์จากรายงานการรับฟังทุกรู ปแบบประกอบด้วย
1. การรับฟังความคิดเห็นระดับกลุ่มจังหวัด จานวน 33 ครั้ง
2. การจัดเวทีรับฟังรายประเด็น
จานวน 21 ครั้ง
3. การจัดเวทีรับฟังจากผูช้ มเข้มข้นในภูมิภาค จานวน 9 ครั้ง
4. การจัดเวทีแกนประสาน หรื อเวทียทุ ธศาสตร์ภาค จานวน 7 ครั้ง
5. การรับฟังจากสมัชชาภูมิภาคและสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะระดับชาติ จานวน 7 ครั้ง
6. เวทีขยายฐานผูช้ มผูฟ้ ังผ่านเวทีสัญจร และกิจกรรมพิเศษต่างๆ จานวนหลายครั้ง
จากการสังเคราะห์ขอ้ เสนอต่างๆ สภาฯ ได้พฒั นาเป็ นข้อเสนอ ดังนี้

ข้ อเสนอเชิงประเด็น
ข้อเสนอเชิ งประเด็นที่ควรนาเสนอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายผลสู่ การเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมดังนี้
1. คดีคอรัปชัน่ ควรนาเสนอเป็ นสารคดีแบบต่อเนื่ อง (ซี รี่ส์) เน้นคดีที่สร้างความเสี ยหายมูลค่าสู ง
ที่ผา่ นการพิพากษาแล้วจากศาล เพื่อให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรง
2. กรณี เหมืองทองควรนาเสนอประเด็นการเยียวยาหลังปิ ดเหมือง
3. กรณี ภยั พิบตั ิควรนาเสนอประเด็นดินโคลนถล่มในพื้นที่ต่างๆ
4. ประเด็นนิ ค มอุ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลควรสร้ างความเข้าใจที่ถู กต้องและผลประโยชน์ที่
ประเทศจะได้รับ ถ้าประเทศไทยมีการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่สามารถพัฒนา
เป็ นครัวโลกได้
5. กระบวนการพูดคุยสันติภาพพื้นที่ปลอดภัยชายแดนใต้ และผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษ
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคใต้และความเคลื่อนไหวของ
โครงการต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โครงการท่าเรื อน้ าลึ กปากบารา โครงการคลองไทย การขุดเจาะ
สารวจปิ โตรเลียมในอ่าวไทย
7. ประเด็นด้านเศรษฐกิจ เช่น ราคายางพาราตกต่า การทวงคืนผืนป่ า
8. แนวทางการจัดการน้ าในระยะยาว การจัดการสิ่ งแวดล้อม เช่ น เกาะสมุย เกาะหลีเป๊ ะ และที่
อื่นๆ
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9. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนทัว่ ประเทศตามนโยบายรัฐ
10. ประเด็นความมัน่ คงทางอาหารควรดาเนิ นการ ดังนี้
10.1. ควรนาเสนอให้ครอบคลุม เนื้ อหาโดยจะต้องสะท้อนถึ งสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาความมัน่ คงด้านอาหารที่เกิ ดขึ้นให้รอบด้านทั้งในด้านแง่มุมของผูป้ ระกอบการ
หน่ วยงานรั ฐเกษตรกรและผูไ้ ด้รับ ผลกระทบเพื่ อผลัก ดันให้เกิ ดนโยบายการแก้ไ ข
ปั ญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับการใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง
10.2. นาเสนอแนวทางการใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ชุมชน และสิ ทธิ ของเกษตรกรการ
จัดสรรทรั พยากรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู ้ และภูมิคุม้ กันในด้านการผลิ ต
และในการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายทุน
10.3. เกาะติดสถานการณ์ที่นาเสนออย่างต่อเนื่ องหรื อนาเสนอประเด็นที่ยงั ไม่มีสื่อไหนหรื อ
หน่วยงานไหนดาเนินการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่
10.4. ควรมี รายการที่ ใ ห้ค วามรู ้ ส ร้ า งความเข้า ใจกับ ผูช้ มเรื่ องวิถี ก ารใช้ชี วิตอย่า งพอเพี ย ง
เพื่อให้สอดคล้องกับความมัน่ คงทางอาหารอย่างยัง่ ยืน เชื่ อมโยงมิติชีวิตและสุ ขภาพ
นาเสนอการใช้ชีวติ ที่ตอบโจทย์วถิ ีวฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.5. นาเสนอผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรม นิ คมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิ จ
พิเศษที่มีต่อความมัน่ คงทางอาหาร
10.6. เสนอบุคคลตัวอย่าง พื้นที่ตวั อย่าง ในการใช้ชีวติ แบบพอเพียงที่ส่งผลต่อความมัน่ คงทาง
อาหาร สุ ขภาพ และความมัน่ คงของชีวติ
10.7. ควรมี ง านรณรงค์ห ลัง จอ จัดเป็ นงาน Event สนับ สนุ น เกษตรกรในการจาหน่ า ย
ผลิ ตภัณฑ์เพื่ อให้เกิ ดความมัน่ คง ทั้ง ส่ วนกลาง และภู มิ ภาคและผ่า นเครื อข่ า ย หรื อ
ร่ วมกับศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส

ข้ อเสนอในการพัฒนาการดาเนินงานของไทยพีบีเอส
การสั ง เคราะห์ รายงานต่ า งๆ พบข้อเสนอในการพัฒนาการดาเนิ นงานของไทยพี บี เอสในส่ วนที่
นอกเหนือจากการพัฒนารายการ ดังนี้
1. ควรหาวิธีให้ผชู ้ มสามารถจดจาชื่ อสถานี ให้ง่ายขึ้น เนื่ องจากชื่ อสถานี ในปั จจุบนั ยาวเกินไปทา
ให้ยากต่อการจดจา
2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของไทยพีบีเอสที่เชื่อมโยง หนุนเสริ มระหว่าง platform ต่างๆ
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนสื่ อสารธารณะ โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1. ให้ขอ้ มูลสะท้อนข้อเสนอโดยผ่านโปรแกรม fb / line / App และรายการเปิ ดบ้านไทยพีบี
เอส
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4.

5.
6.
7.

3.2. เร่ งการพัฒนาระบบการรับสมาชิกเพื่อนสื่ อสาธารณะทั้งในด้านรู ปแบบการรับสมาชิก การ
สร้างความสัมพันธ์ และการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงบริ การต่างๆ ของไทยพีบีเอส และการนาไปใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น เช่น
4.1. จัดรายการพบ Fan Club Thai PBS เพื่อเป็ นการพบปะแลกเปลี่ยนกันและสร้างฐานผูช้ มให้
เข้มแข็ง
4.2. จัดทาแผ่นพับและสื่ ออื่นๆ
4.3. ฉายคลิ ปโฆษณาเพื่ออธิ บายวิธีการเข้าถึ งการบริ การสั้นๆ คัน่ ระหว่างรายการในแต่ละวัน
เช่น ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด พิพิธภัณฑ์ และห้องเธี ยร์ เตอร์ ของไทยพีบีเอส
4.4. ประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการวิทยุ และสื่ อใหม่จดั กิ จกรรมสัญจรให้ประชาชนรู ้ จกั ไทยพีบีเอ
สมากขึ้น ทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคอย่างน้อย 1-2 ครั้ง โดยจัดร่ วมกับเทศกาลสาคัญๆ ของ
แต่ละภาค
พัฒนากลไกการเชื่อมโยงการสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หาร เจ้าของประเด็น ผูผ้ ลิต สภาผูช้ มและผูฟ้ ั ง
รายการให้มากขึ้น
ประชาสัมพันธ์นโยบายองค์กร งบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ ถึ งและโปร่ งใส
ควรชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภท
จัดทายุทธศาสตร์ รายการที่ให้ความสาคัญกับเนื้ อหา พื้นที่ และกลุ่มเป้ าหมายต่อไปนี้ เพิ่มขึ้ น
เช่น
7.1 ยุท ธวิธี ใ นการสื่ อสารเพื่ อสร้ า งความเข้า ใจ และการปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก ศาสนาของแต่ ล ะ
ศาสนาที่ถูกต้อง กระตุน้ ให้ศาสนิ กชนมีความรู ้สึกรับผิดชอบ เอาใจใส่ ปกป้ องศาสนาของ
ตน และต่อต้า นการใช้ความแตกต่ างระหว่า งศาสนาเป็ นเครื่ องมื อในการหาประโยชน์
สร้างความแตกแยก ขัดแย้ง ก่อความรุ นแรงในสังคม
7.2 การเป็ นสื่ อหลักในการสร้างสรรค์สันติสุขชายแดนใต้ โดยนาเสนอความจริ ง ความดีงามที่
มี อยู่ใ นพื้ น ที่ สื่ อสารเพื่ อลดความรุ น แรง ลดความขัดแย้ง อย่า งสร้ า งสรรค์ร วมทั้ง การ
สื่ อสารเพื่อสะท้อนสิ ทธิ เสรี ภาพของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพนั ธุ์ ตลอดจนสื่ อสาร
เพื่อส่ งเสริ มความเคารพต่อการปฏิบตั ิที่แตกต่างตามความเชื่ อ และวิถีวฒั นธรรมของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ
7.3 สนับ สนุ น เสริ ม สมรรถนะเยาวชนและเครื อข่ า ยด้า นการสื่ อ สารสาธารณะให้ มี ค วาม
เข้ม แข็งเพื่ อเป็ นพลัง ในการสื่ อสารเพื่อการสื บสารสิ่ งดี ง าม สิ่ ง ที่ เป็ นคุ ณค่ า ของชุ ม ชน
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ท้องถิ่ นให้ ย งั่ ยื นและควรสร้ า ง ‚สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งเยาวชน” เพื่ อเป็ นพลังของไทยพี บี
เอสในอนาคต
8. วางมาตรการเพื่ อให้รายการซึ่ งเป็ นที่นิย มของผูช้ มและผูฟ้ ั งให้ สามารถออกอากาศได้อย่า ง
ต่อเนื่ อง ไม่ชะงักเป็ นระยะๆ เช่ น รายการ Home Room

คุ ยกับแพะ สามัญชนคนไทย

ภัตตาคารบ้านทุ่ง รายการหนังพาไป ละครฝันเปลี่ยนโลก ครอบครัวเดียวกัน เป็ นต้น
9. พัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริ การ ดังนี้
9.1 วางคิวอาร์ โค้ต (QR Code) ในรายการเพื่อให้ผชู ้ มสามารถติดต่อรายการได้ทนั ทีพร้อมจัด
ผูด้ ูแล ระบบที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่ อง
9.2 การพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบการเสนอรู ปแบบสื่ อของไทยพีบีเอสที่ผสู้ ู งอายุเข้าถึงได้
ง่าย และสื่ อสารสองทางในการนาเสนอระหว่างผูช้ มกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
1. เร่ งปรั บภาพลักษณ์ ให้ไ ทยพีบีเอสเป็ นสื่ อสาธารณะที่ เป็ นกลาง พร้ อมเป็ นพื้นที่ กลางที่ เป็ น
อิสระในการแสดงความคิดเห็นสาหรับทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะภาคธุ รกิ จ เอกชน ภาคราชการ
กลุ่ มประชาสังคม และประชาชน และควรแสดงบทบาทในการประสานความเข้าใจ ความ
ร่ วมมือของความแตกต่างอย่างเหมาะสม โดยให้มีกลไกการประสานและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นอย่างสร้ างสรรค์เนื่ องจากภาพลักษณ์ ดงั กล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการติดตามชม และให้การ
สนับสนุนไทยพีบีเอสของภาครัฐและภาคธุ รกิจ
2. จัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน ระบบการพัฒนาให้ไทยพีบีเอสเป็ นคลังทางปั ญญา และเร่ งพัฒนา
ความพร้ อมรองรับ การใช้ประโยชน์ของรายการ โดยควรมอบหมายให้สถาบันวิชาการสื่ อ
สาธารณะ (ส.ว.ส.) สานักสื่ อใหม่ และสานักที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
2.1. รวบรวมชุ ดความรู ้จากข่าวและรายการ เพื่อพัฒนาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้โดยผ่านทุกช่องทาง
ของไทยพีบีเอส เพื่อให้ประชาชน สถาบันการศึกษา สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่ อง
ได้ เช่ น พัฒนารายการข่าวจากประเด็นปั ญหามาเป็ นชุ ดความรู ้ โดยมีมิติด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหานั้นๆ สอดแทรกเพื่อสร้างความเข้าใจ
2.2. จัดทาคลังความรู้ที่มีระบบให้ผสู้ นใจ ผูใ้ ช้ประโยชน์สามารถเติมเต็มข้อมูลได้ภายใต้การ
ควบคุม ที่เหมาะสม
2.3. พัฒ นารู ป แบบรายการ ระบบการส่ ง ต่ อที่ เ อื้ อต่ อ การเผยแพร่ ผ่า นวิ ท ยุ ชุ ม ชน และหอ
กระจายข่าวประจาหมู่บา้ น
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2.4. พัฒนา Website ของไทยพีบีเอส ให้มี ICON คลังความรู ้ และจัดหมวดหมู่ความรู ้ จาก
รายการของไทยพีบีเอสทั้งจากรายการโทรทัศน์ วิทยุ รายการข่าว และสื่ อใหม่ ที่กลุ่มผูใ้ ช้
ประโยชน์สะดวกในการเข้าถึง และนาไปใช้
2.5. ประชาสัมพันธ์ ผ่านหน้าจอ หรื อช่ องทางอื่ นที่ เหมาะสมเพื่อให้ประชาชน สถานศึกษา
หรื อผูส้ นใจสามารถติดตามหรื อขอรับชุ ดความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้
3. ขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ ังรายการให้มากพอที่จะเป็ นพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง โดย
3.1. ประสาน และสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสถานศึกษาให้เป็ นรู ปธรรม
ทั้งในระดับ โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย เพื่อให้เปิ ดชมไทยพีบีเอสและใช้ประกอบเป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอน
3.2. ผลิตรายการ “ที่โดนใจ และมีประโยชน์” ให้ครอบคลุมทุกประเด็นและทุกกลุ่มทางสังคม
เช่น กลุ่มภาคธุ รกิจ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวัยรุ่ น 15-25 ปี กลุ่มศาสนาต่างๆ
3.3. ขยายฐานผูช้ ม และความนิ ยมต่อไทยพีบีเอส ด้วยการเพิ่มรายการนาเสนอเสี ยงสะท้อน
จากประชาชนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ
3.4. ขยายแกนจัง หวัด และเพื่ อ นสื่ อ สาธารณะถึ ง ระดับ ต าบลและให้ ท วั่ ถึ ง มากยิ่ ง ขึ้ น และ
สนับสนุนเพื่อนสื่ อสาธารณะและแกนประสานในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบการทางาน
ในภาค การจัดทาข้อมูล หรื อการออกบัตรสมาชิกเพื่อนสื่ อสาธารณะเพื่อแสดงสถานะโดย
จัดหมวดหมู่ประเภทสมาชิกอย่างชัดเจน
4. ขยายเครื อข่าย และพัฒนาเพื่อนสื่ อสาธารณะให้เป็ นพลังสาคัญในการขยายฐานผูช้ มและผูฟ้ ั ง
รายการ โดย
4.1. กระจายเครื อข่ า ยของกลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตรายการภาคประชาชน และเพิ่ ม เครื อข่ า ยของนัก ข่ า ว
พลเมืองให้ครอบคลุ มในทุกพื้นที่เพื่อเป็ นช่ องทางในการนาเสนอเรื่ องราวที่น่าสนใจใน
ชุมชน
4.2. สานักเครื อข่ายสื่ อสาธารณะ และสานักข่าวร่ วมกันพัฒนานักข่าวพลเมืองให้มีศกั ยภาพใน
การเป็ นนักข่าวอิ สระ ผูผ้ ลิ ตอิสระ และพัฒนาศักยภาพนักข่าวภูมิภาค พร้ อมสร้ างขวัญ
กาลังใจในลักษณะของค่าตอบแทน และการช่ วยเหลื อแก่นกั ข่าวพลเมืองที่ทางสถานี นา
ผลงานออกอากาศตามความเหมาะสม
4.3. ควรประสานเครื อข่ายต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมและจัดทาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ไทยพีบี
เอสเป็ นคลังข้อมูลและแหล่งวิชาการ รวบรวมความรู ้ จากเครื อข่ายต่างๆทัว่ ประเทศ เช่ น
งานวิชาการ งานวิจยั ข้อกฎหมาย นโยบายต่างๆ
4.4. สร้ างความเข้มแข็งของเครื อข่ายครู ไทยพีบีเอสอย่างต่อเนื่ อง โดยจัดกลไก ระบบ และ
ความร่ วมมื อในการสรรค์สร้ า งรายการ รวมทั้งจัดเวที สัญจรตามโรงเรี ยนต่างๆ ให้ท วั่
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ภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณะครู และนักเรี ยนใช้สื่ อไทยพีบีเอส ประกอบการเรี ยน
การสอน
5. ตอบสนองการพัฒนาภูมิภาคและกลุ่มประเด็น ดังนี้
5.1. เพิม่ ศักยภาพศูนย์ข่าวภูมิภาคทั้งในเชิงคุณภาพและศักยภาพเพื่อให้สามารถทางานด้านการ
สื่ อสารทุก Platforms โดยเฉพาะการพัฒนานักข่าวมือถือ
5.2. นาเสนอประเด็นปั ญหาของภู มิภาคผ่านช่ องทางรายการข่าว / สารคดี ต่างๆ สื่ อสารทั้ง
หน้าจอและหลังจอ โดยให้มีความเข้มข้นและมีความสมดุ ล อันนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง
ใน ประเด็นดังกล่าวมากขึ้น
5.3. ไทยพีบีเอสควรมีกิจกรรมเพื่อขับเคลื่ อนประเด็นอย่างต่อเนื่ องในงานหลังจอร่ วมกับภาค
ประชาชน
5.4. เชื่อมต่อกับกลุ่มผลิตสื่ อในชุ มชนในการนาเสนอข่าว เช่น กลุ่มทีวีชุมชน วิทยุชุมชน วิทยุ
ท้องถิ่น เช่น ให้มีการเผยแพร่ รายการ หรื อใช้เป็ นแหล่งข่าว
5.5. เป็ นสื่ อกลางในการปรับทัศนคติ สร้างความสัมพันธ์ รับเรื่ องร้องเรี ยน เสนอปั ญหาในทุก
มิติ สร้างแรงกระเพื่อมสังคม และจัดให้มีสายด่วน
5.6. ผลักดันให้เกิ ดการสร้างเครื อข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ผูส้ ู งอายุ เช่น แท็กซี่ อาสา
หรื อกรณี มี เหตุฉุกเฉิ นและคนพิ การไปรั กษาพยาบาลจัดรถตู้ให้เพี ยงพอโดยมี กองทุ น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
5.7. สนับสนุ นการทางานสานพลัง และกลไกในภูมิภาคเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
ของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการภูมิภาค ศูนย์ข่าวไทยพีบีเอสในภูมิภาค และภาคีเครื อข่าย
ต่างๆ ในการสื่ อสาร และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค ตามแผนภูมิดา้ นล่าง
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โดยกลไกดังกล่าวมีบทบาทที่สาคัญ ดังนี้
1) เป็ นพื้นที่กลางของการปรึ กษา หารื อ ประเด็นงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
2) ขยายฐานผูใ้ ช้ประโยชน์ ผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ
3) เป็ นกลไกสร้างความร่ วมมือของการสื่ อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
4) หนุนเสริ มการนาข้อเสนอของสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมในภูมิภาค
5) ร่ วมปฏิบตั ิการประเด็นร่ วมของภูมิภาค
6. ประสานพลัง ภาคี ต่า งๆ ในการท างานร่ วมกันในการออกแบบ ผลิ ต หรื อนารายการไปใช้
ประโยชน์ เช่น
6.1. ควรทางานเชื่ อมโยงกับแกนนาสตรี ในระดับตาบล หมู่บา้ น กลุ่ม อสม. เพื่อการได้มาซึ่ ง
ข้อมู ลของชุ ม ชน แหล่ ง เรี ยนรู ้ หรื อปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึ ง ศิ ลปิ นพื้ นบ้า นและควรให้
อสม. เข้ามามีส่วนร่ วมในการออกแบบรายการที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน เพื่อการขยาย
ฐานผูช้ ม ผูฟ้ ังรายการและมีส่วนในการสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์ไทยพีบีเอสให้เป็ นที่
รู ้จกั มากยิง่ ขึ้น
6.2. ควรเชิญผูใ้ ช้ประโยชน์รายการด้านการศึกษา เช่น ครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา หรื อเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการออกแบบรายการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การดาเนิ นการข้างต้นควรเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่ วมในขั้นตอนต่างๆ ตามวงจรที่
แสดงในแผนภาพด้านล่าง
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7. จั ด ร ะ บ บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า คี ห ลั ก ข อ ง ไ ท ย พี บี เ อ ส ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริ หาร สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ และมูลนิธิไทยพีบีเอส
เพื่อยกระดับการรับฟั งสู่ การเปลี่ ยนแปลง โดยจัดความสัมพันธ์ของส่ วนต่างๆ ตามแผนภาพ
ข้างล่าง

8. กาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเพื่อนสื่ อสาธารณะและ
เครื อ ข่ า ยให้ เ ป็ นพลัง พัฒ นาไทยพี บี เ อส โดยเร่ ง การพัฒ นาระบบการรั บ สมาชิ ก เพื่ อ นสื่ อ
สาธารณะทั้งในด้านรู ปแบบการรับสมาชิ ก การสร้างความสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูล และยกระดับศักยภาพ บทบาทของเพื่อนสื่ อสาธารณะให้เป็ นพลังสาคัญของไทยพีบี
เอส ตามแผนภาพข้างล่าง

82

9. ควรเร่ งการสื่ อสารในทุกช่ องทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจสื่ อสาธารณะ เข้าใจถึงบทบาทของ
Thai PBS ที่มีต่อสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม และใช้ประโยชน์จากสื่ อสาธารณะอย่าง
คุ ม้ ค่าตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิ ญชวนการติดตามชมรายการ ตลอดจนการสื่ อสารเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยพีบีเอส
10. ให้ความสาคัญอย่างเป็ นรู ปธรรมกับคุณค่าของไทยพีบีเอส โดยดาเนินการ ดังนี้
10.1. กาหนดตัวชี้ วดั และเครื่ องมื อวัดความสาเร็ จของการเป็ นสื่ อสาธารณะและสื่ อเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
10.2. ให้มีการวัดคุ ณภาพสื่ อสาธารณะในเชิ งการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่ น ด้านสังคม
ด้านการทางาน และด้านชีวติ และครอบครัว

ข้ อเสนอเชิงระบบและกลไกการใช้ ประโยชน์ จากผลการรับฟังความคิดเห็น
จากการประมวลข้อเสนอจากการรับฟั งในปี 2559 พบข้อเสนอในการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อม
กลไกการขับ เคลื่ อนข้อเสนอเพื่ อนาไปสู่ ก ารขับ เคลื่ อนการเปลี่ ย นแปลงสั งคมร่ วมกันตามไดอะแกรม
ข้างล่าง

ไดอะแกรมภาพรวมข้อเสนอปี 2559
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ข้อเสนอในไดอะแกรมข้างต้นอาจจาแนกออกเป็ นด้านๆได้ ดังนี้
1. ด้ านการบริหาร
1.1. ด้านการขยายฐานไม่วา่ จะเป็ นเพื่อนสื่ อสาธารณะกลุ่มประเด็นและเครื อข่ายต่างๆ ส.ส.ท. จาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องมี กลไกการขับเคลื่ อนไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างกระบวนการมี ส่วนร่ วมการขยับประเด็นทาง
สังคมกลุ่มประเด็น (สร้ างสรรค์ประเด็นร่ วม) ส.ส.ท. ต้องมีความชัดเจนในบทบาทและการหนุ นเสริ ม
เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนร่ วมกับประเด็นทางสังคม ส.ส.ท. ต้องกาหนดตาแหน่งของตนเองให้ชดั ใน
สังคม ด้านเพื่อนสื่ อสาธารณะ ส.ส.ท. ต้องมีกลไกในการทางานร่ วมกับเพื่อนสื่ อสาธารณะให้ชดั เจนการ
กาหนดบทบาทต้องมีคณะทางานทีมงานเฉพาะเพื่อขับเคลื่ อนร่ วมกับเพื่อนสื่ อสาธารณะและการมีรูปแบบ
การทางานที่สอดคล้องกับบริ บทของเพื่อนสื่ อสาธารณะเช่นการเปิ ดพื้นที่ On Line เพื่อรับฟั งเสี ยงสะท้อนต่อ
รายการหรื อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สาคัญทาอย่างไรจึงจะทาให้เพื่อนสื่ อสาธารณะที่เป็ นผูต้ ิดตามและชมชอบ
ส.ส.ท. มีสถานะที่ชดั เจนมากขึ้น
ด้านเครื อข่ายต่างๆ ส.ส.ท. ต้องมีกลไกในการทางานร่ วมกับเครื อข่ายต่างๆ ทางสังคมต้องสร้ าง
ตัวแทนจากเครื อข่ายเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึ งการเข้าร่ วมกิ จกรรมของเครื อข่ายในรู ปแบบต่างๆ
เช่น ร่ วมกาหนดยุทธศาสตร์ การทางาน (ด้านการสื่ อสาร) ร่ วมแสดงผลงานอื่นๆ
1.2. ภาพลักษณ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ชดั เจนของ ส.ส.ท. เพื่อกาหนดบทบาทและจุดยืนของตนเอง
ในสัง คม (ด้า นการเป็ นพื้ นที่ สื่ อสาธารณะ) ตลอดจนการหนุ นเสริ ม เพื่ อ ขับ เคลื่ อนสั ง คมไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน
ด้านบทบาท ส.ส.ท. ต้องชัดเจนในการแสดงสถานะทางสังคมในฐานะที่เป็ นสื่ อสาธารณะซึ่ งเป็ น
กลไกที่สาคัญในการขับเคลื่ อนสังคมไทยร่ วมกับประชาชนในด้านต่างๆ บทบาทของ ส.ส.ท. ต้องไม่ไป
ซ้ าซ้อนกับการทางานของภาคประชาชนแต่ความที่จะแสดงถึงความรู ้ความสามารถด้านการสื่ อสาธารณะให้
ประชาชนสามารถพึ่งพิงและมีส่วนร่ วมในการเข้าถึงพื้นที่สื่อสาธารณะแห่งนี้
ด้า นการหนุ น เสริ ม ไม่ ว่า จะเป็ นพื้ น ที่ เพื่ อสื่ อ สารเรื่ อ งราวข้อ เท็จ จริ ง การหนุ น เสริ ม ให้ เกิ ด การ
ขับเคลื่ อนการรับรู ้ทางสังคมวงกว้างนั้นยังไม่เพียงพอ ส.ส.ท. ยังจะต้องมีการหนุนเสริ มด้านความรู้เทคนิ ค
การผลิตสื่ อและรวมถึงการสร้างแนวร่ วมสื่ อจากพื้นที่ (มีเพิ่มเติมจากกรณี นกั ข่าวพลเมือง) เพื่อร่ วมสื่ อสาร
และพัฒนาสื่ อสาธารณะให้เป็ นพื้นที่สื่อสาธารณะของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริ ง
1.3. คลังข้อมูล ส.ส.ท.ได้ดาเนิ นกิจการมากว่า 9 ปี แล้ว ทาอย่างไรที่จะมีการจัดการข้อมูลความรู ้
สาระทางรายการต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงการนาไปใช้ในด้านศึกษาการประกอบอาชี พ
และทางเลือกในการดาเนิ นชี วิตทั้งนี้ ส.ส.ท. ต้องมีแนวทางการสื่ อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
เข้าใช้คลังข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและอย่างทัว่ ถึง
คลังความรู้ ส.ส.ท. ต้องให้มีทีมวิชาการเฉพาะเพื่อทาการรวบรวมจัดกลุ่มข้อมูลและทาการจัดทาให้
เป็ นชุ ดความรู ้ดา้ นต่างๆ การบูรณาการข้อมูลความรู ้ต่างๆ ที่มีใน ส.ส.ท. เพื่อนาสู่ การเผยแพร่ และนาไปใช้
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ในสังคมไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึกษาทุ กระดับด้านการประกอบอาชี พและรวมถึ งการใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจเป็ นต้น
คลังข้อมูล ส.ส.ท. ต้องมีกลไกการจัดการฐานข้อมูลด้านรายการทั้งทีวีและวิทยุเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยการจัดรวบรวมไว้ในที่เดียวกันและรวมถึงสามารถดาวน์โหลดนาไปใช้ได้ง่าย
1.4. นักข่าวพลเมืองนับว่าเป็ นผลผลิตที่มีความสาคัญต่อการเป็ นสื่ อสาธารณะอย่างยิ่งและเป็ นกลไก
ที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงสังคมไทย ส.ส.ท. ต้องมีกลไกการสร้ างการผลักดันให้นกั ข่าว
พลเมืองมีคุณค่ามากยิง่ ขึ้น
การพัฒนาไปสู่ การเป็ นผูผ้ ลิ ตอิ สระทาง ส.ส.ท. มี แนวทางที่ ชัดเจนแล้วและได้มีการสนับสนุ น
ผลักดันนัก ข่ าวพลเมื องขึ้ นมาสู่ การเป็ นผูผ้ ลิ ตอิ สระอย่า งมากมาย แต่ ท้ งั นี้ ท าอย่า งไรที่ จะขยายนักข่ า ว
พลเมื องให้ค รอบคลุ มกลุ่ ม ประเด็ นต่ า งๆ ทางสัง คมการวางแนวทางในการพัฒนาตั้ง แต่ระดับ นัก เรี ย น
นักศึ กษาประชาชนกลุ่ มต่างๆ ทางสังคม ทั้งนี้ ส.ส.ท. ต้องสร้ างกลไกขยายนักข่าวพลเมื องผ่านนักข่าว
พลเมืองผูผ้ ลิตอิสระหรื อเจ้าหน้าที่จากสถานีภูมิภาคมากกว่าจากส่ วนกลาง
การพัฒนาให้นกั ข่าวพลเมืองสู่ การเป็ น ‚ผูส้ ื่ อข่าวอิสระ‛ ส.ส.ท. ต้องมีนโยบายการพัฒนานักข่าว
พลเมืองให้เป็ นผูส้ ื่ อข่าวอิสระซึ่ งจะทาให้งานด้านการข่าวของ ส.ส.ท. มีความกว้างและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้นที่
สาคัญข้อเท็จจริ งจะมีความน่าเชื่ อถือมากทั้งนี้ ส.ส.ท. ต้องมีหลักสู ตรการอบรมพัฒนาเสริ มศักยภาพนักข่าว
พลเมือง (ที่มีแววและมีเครื่ องมื อที่สามารถสื่ อสารได้) ทั้งด้านการเป็ นผูส้ ื่ อข่าวอิสระผ่านหน้าจอผ่านวิทยุ
ออนไลน์และรวมถึงการเปิ ดพื้นที่การสื่ อสารทาง Socail media แก่กลุ่มผูส้ ื่ อข่าวอิสระ
2. ด้ านวิทยุออนไลน์
วิทยุออนไลน์เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่สาคัญสามารถเข้าถึ งผูฟ้ ั งได้รวดเร็ วและสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนได้ง่าย ส.ส.ท. ต้องมีนโยบายและกลไกในการขับเคลื่อนวิทยุออนไลน์เชิงรุ กให้มากยิง่ ขึ้น
2.1. การขยายฐาน ส.ส.ท. ต้องมีนโยบายการขยายฐานผูฟ้ ั งให้มากขึ้นทั้งในส่ วนกลางและภูมิภาค
โดยเฉพาะในภูมิภาคจะทาอย่างไรที่จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงวิทยุออนไลน์ได้มากขึ้นและรวมถึงการกาหนด
เนื้ อหารายการทางวิทยุออนไลน์จะเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างฐานการรับฟั งได้มากยิ่งขึ้น ส.ส.ท. ต้องมีการ
ปรับผังรายการให้สอดคล้องกับความต้องของประชาชนและรวมถึงการมีกิจกรรมร่ วมกับทางผูฟ้ ั งทั้งผ่าน
ช่องทางรายการวิทยุและการออกทากิจกรรมในพื้นที่
2.2. พัฒนาร่ วมกับสื่ อใหม่ของ ส.ส.ท. เพื่อขยายช่ องทางและการประชาสัมพันธ์ให้วิทยุออนไลน์ไทย
พีบีเอส สามารถเข้าถึงและเป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
2.3. การกาหนดช่วงเวลาให้วิทยุภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่ วมในการนาเสนอความเคลื่อนไหวข่าวสาร
เรื่ องดีๆ และอื่นๆ โดยมีผสู ้ ื่ อข่าวอิสระ (ที่พฒั นามาจากนักข่าวพลเมือง) เป็ นตัวหลักทั้งนี้ ส.ส.ท. ต้องมี
นโยบายและกลไกที่ชดั เจนที่จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ ง
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3. ด้ านการพัฒนารายการ
รายการต่างๆ พบว่ายังมี หลายรายการที่ ไม่ตอบสนองต่อผูช้ มข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอจากการรั บฟั งที่
ผ่านมายังไม่ถูกนาไปปรับเท่าที่ควรจึงมีขอ้ เสนอ ดังนี้
3.1. ผังรายการพบว่ามีการปรับทุกสามเดือนตามระเบียบของ ส.ส.ท. แต่กลับไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูช้ ม เช่ น รายการที่น่าสนใจและเป็ นที่ชื่นชอบของผูช้ มกลับไม่มีอย่างต่อเนื่ องทาให้ผตู ้ ิดตาม
รายการของไทยพีบีเอสหายไป และรวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่ งพบว่าช่วงเวลาที่ปรับจะตอบสนองคนใน
ส่ วนกลางมากกว่าภูมิภาค ส.ส.ท. จะต้องมีแนวทางและกลไกในการปรับผังรายการให้สอดคล้องกับผูช้ มทั้ง
ประเทศมากขึ้น
3.2. การพัฒนารายการไม้ลม้ ลุก (รายการที่ออกอากาศช่ วงสั้นๆ) ไปสู่ การเป็ นรายการไม้ยืนต้น
(รายการประจาที่ออกอากาศยาวนาน) ส.ส.ท. ต้องมีนโยบายบายในหนุ นเสริ มการพัฒนาการผลักดันให้
รายการไม้ลม้ ลุ กไปเป็ นรายการไม้ยืนต้นเช่นการทาช่ วงเวลาของสัญญากับรายการที่เป็ นที่นิยมให้ยาวขึ้น
การสนับสนุนด้านการผลิตงบประมาณอื่นๆ
3.3. การจัดสัดส่ วนรายการให้สอดคล้องกับการเป็ นสื่ อสาธารณะทั้งนี้ ส.ส.ท. ต้องคานึ งถึงความ
เหมาะสมและการกระจายการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วนของสังคมทั้งด้านการผลิตรายการเพื่อครอบคลุมการมี
ส่ วนร่ วมในการนาเสนอ (กรณี นกั วิชาการส่ วนกลาง นักวิชาการการท้องถิ่ น ผูร้ ู้ ปราชญ์ อื่นๆ) เช่ น กลุ่ม
องค์กรพัฒนากลุ่มนักธุ รกิจภาครัฐการศึกษาและภาคประชาชนโดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็ นหลัก
3.4. การสร้างการเข้าถึงของผูพ้ ิการ เช่ น การมีภาษามือซับไตเติ้ลเพื่อให้ผพู ้ ิการได้สามารถเข้าใจ
และเข้าถึงได้รวมถึงประเด็นการนารายการจากทีวไี ปออกอากาศทางวิทยุออนไลน์ควรมีการปรับรู ปแบบให้
สอดคล้องกับการสื่ อสารผ่านทางวิทยุดว้ ย
ข้อเสนอแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนข้อเสนอของผูช้ มและผูฟ้ ัง รายการต่อเชิ งนโยบายข้างต้น
เป็ นส่ วนที่สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการเห็ นว่าจะเป็ นกลไกหลักที่จะทาให้เกิ ดการขับเคลื่ อนแบบมีส่วนร่ วม
ของประชาชนการสร้างความพร้อมของ ‚สื่ อสาธารณะ‛ ให้ทนั ต่อสถานการณ์และตอบสนองต่อการเข้าถึง
ของประชาชนจะเป็ นฐานของการพัฒนา ‚สื่ อสาธารณะ‛ ให้เป็ นพื้นที่ ของประชาชนทุ กหมู่เหล่าอย่าง
แท้จริ งเพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีข้ ึนต่อไป
นอกจากนี้ยงั พบเสี ยงสะท้อนจากผูช้ มและผูฟ้ ังรายการว่า การดาเนินงานของไทยพีบีเอสในปี 2559
ให้ความสาคัญกับการยกระดับคุ ณภาพ และมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบรายการเพื่อเพิ่มความนิ ยมของผูช้ ม
รวมทั้งการพัฒนาสื่ อใหม่ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผลการรับฟั งโดยรวมเห็นว่ารายการของ
ไทยพีบีเอสดี มีสาระ แต่ตอ้ งการเห็ นการนาไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางมากขึ้ น และควรเร่ งดาเนิ นการ
ประชาสัมพันธ์และใช้มาตรการต่างๆ ในการขยายฐานผูช้ มผูฟ้ ังให้เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
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บทที่ 5
บทเรียนการทางาน
คณะทางานฝ่ ายติดตามประเมินผลและถอดบทเรี ยน ได้จดั ประชุ มเพื่อทาการถอดบทเรี ยนการทางาน
ของสภาฯ ในปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการ
แลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ และมีขอ้ เสนอเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
ก. ด้ านโครงสร้ างและการจัดองค์ กร
1. ควรออกแบบโครงสร้ างบนฐานข้อจากัดด้านงบประมาณ บุ คลากรที่ เป็ นจิ ตอาสา และระบุ
บทบาทหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับ ให้ชดั เจน และสอดคล้องกับโครงสร้าง ส.สท. และโครงสร้าง
ไม่ควรแข็งตัว แต่ควรยืดหยุน่ ปรับตัวตามสถานการณ์ สังคม ประเทศ หรื อตามยุทธศาสตร์ แต่
ละช่วงเวลา
2. ควรมีการกระจายอานาจ/บทบาทการทางานแก่สมาชิกให้มากขึ้น
- ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทางานเป็ นทีม
- ให้อานาจการตัดสิ นใจ ในการจัดการ และปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับภาค
- ให้มีคณะทางานเล็กๆ เพื่อเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
- คณะรับฟังควรมีการบริ หารโดยทีมภาค
- ให้มีทีมวิชาการของภาค ทาวิชาการและติดตามในภาคตนเอง
- ควรมีคณะกลางเพื่อสื่ อสารภายใน และภายนอกองค์กร
ส่ วนงานปฐมนิเทศ วางแผน การประชุมหารื อ ควรให้สภาฯ ดาเนินการ ครั้งเดียวร่ วมกันทั้งประเทศ
3. สร้ างระบบมาตรฐานกลางให้ทุ กภู มิ ภาคใช้บริ หารจัดการ และได้เข้าใจเป้ าหมาย เจตนารมณ์
กิจกรรม ฯลฯ ร่ วมกัน
4. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่ อนประเด็นที่มีแผนงานขัดเจน และดาเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องควรรวม
ประเด็นให้เป็ นกลุ่ม
5. แก้ไขระเบียบที่เป็ นข้อจากัด เช่น การเงิน จัดซื้ อ จัดจ้าง เป็ นต้น
ข. ด้ านกระบวนการและการจัดการรับฟังความคิดเห็น
1. ลดเงื่อนไขผูเ้ ข้าร่ วมเวทีรับฟัง
2. เปลี่ยนรู ปแบบการจัดเวทีรับฟัง เช่น จัดกิจกรรมในโรงเรี ยน
3. ให้ความรู้ทีมระดับภาคในการจัดอีเว้นท์ได้
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4. เพิ่มการรับฟังสื่ อใหม่ทางออนไลน์และออกแบบกระบวนการรับฟั งสื่ อใหม่ไปประกอบในเวที
ต่างๆ เพื่อนาไปสู่ การใช้จริ งในพื้นที่
ค. ด้ านการพัฒนาระบบการทางาน
1.
2.
3.
4.
5.

ทาระบบฐานข้อมูลในด้านวิชาการ และจัดผูร้ ับผิดชอบบริ หารข้อมูลที่ชดั เจน
ควรมีคณะกลางเพื่อสื่ อสารภายใน และภายนอกองค์กร
ข้อมูลใน Line ให้ส่งเป็ น Note เพื่ออ่านซ้ าได้
ควรมีหลักสู ตรอบรมบทบาท หน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับให้กบั สมาชิกสภาฯ
การติ ดตามการท างานควรให้เน้นการติดตามเชิ งยุทธศาสตร์ และควรมี การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง
6. ควรสร้างวินยั ในองค์กร
บทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการระดับภูมิภาค
นอกจากการถอดบทเรี ยนรวมในส่ วนกลางแล้ว สมาชิกสภาฯ ในแต่ละภาคได้สรุ ปบทเรี ยนเฉพาะ
ภาค ซึ่งผูร้ ับผิดชอบในแต่ละภาคได้สรุ ปเป็ นข้อเขียนและบทเรี ยนที่สาคัญ ดังนี้
1. ภาคใต้
สมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการภาคใต้ ได้ร่วมคิดและวิเคราะห์วา่ งานที่โดดเด่นของภาคใต้ ในปี
2559 คือ งานสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะภาคใต้ ปี 2559 ประเด็น “สุ มหัวคนใต้ ใช้สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุ มสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรื อสงขลา และลาน
วัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลาโดยจัดขึ้นเป็ นเวลา 2 วัน
- วันแรก แบ่งงานเป็ น 3 ช่วง คือ ภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค่า
- ภาคเช้า และภาคบ่าย จัดที่ หอประชุมสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรื อสงขลา
- ภาคค่า จัดที่ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา เป็ นสถานที่ที่ต้ งั อยูร่ ิ มหาดชลาทัศน์ เพื่อ
สร้างบรรยากาศความเป็ นกันเอง
โดยผูเ้ ข้าร่ วมงาน เป็ นแกนประสาน และเป็ นผูช้ มผูฟ้ ั ง ไทยพีบี เอส ที่มีความหลากหลาย มีการ
แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “จะใช้สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร” โดยมีการแลกเปลี่ยนระดม
ความคิดเห็นใน 4 ประเด็น ได้แก่
1. สิ ทธิมนุษยชน ชาติพนั ธุ์ ศาสนา
2. นโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อคนใต้
3. ความมัน่ คงด้านอาหาร

89

4. เยาวชนกับการใช้สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มีการเสวนา เรื่ องโดยกลุ่มงานสร้างสรรค์ประเด็นร่ วมสาธารณะการใช้ประโยชน์จากสื่ อ “กรณี ขยะเกาะ
สมุย”
นอกจากนี้ ยงั มีการแสดงดนตรี พ้ืนบ้านและการแสดงจากพื้นที่ อันเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในการเป็ นสื่ อสาธารณะของทุกภาคส่ วน และสร้ างความรื่ นรมย์ให้กบั ผูม้ าร่ วมงานได้แก่ วงดนตรี พ้ืนบ้าน
วงไหดาจาก ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ ลิ เกฮูลูจากนักเรี ยนโรงเรี ยนการศึกษาคนตาบอด ธรรมสากล หาดใหญ่ วง
ดนตรี พ้ืนบ้านอัสลี มาลา และศิลปิ นเดี่ยวลุ งเท่ง คนอันดามัน อีกทั้งได้รับความร่ วมมือจากองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) ในการจัดอาหารสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมงาน และสนับสนุ นอุปกรณ์การจัดงาน โต๊ะ
เก้าอี้ และอื่นๆ
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
ความสาเร็ จในงานสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะภาคใต้ คือ การมีแกนประสานที่เข้มแข็ง สามารถ
ประสานคน ติ ดต่อสถานที่ เป็ นวิทยากรกระบวนการ จดบันทึก ติดตามชมและสะท้อนไทยพีบีเอสอย่าง
ใกล้ชิด อี กทั้งมี สมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการรุ่ นที่ผ่านมา ที่คอยเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาแนะนา และร่ วม
ออกแบบเวที
นอกจากนี้ความสาเร็ จของงานจัดสมัชชาภูมิภาค ยังประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น
1. กรรมการบริ หารและกรรมการนโยบาย พบปะ พูดคุย และตอบข้อซักถามกับผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
2. แกนประสาน ติดต่อประสานเชิญผูเ้ ข้าร่ วมงานล่วงหน้า
3. องค์กรท้องถิ่น เครื อข่ายในพื้นที่ ให้การสนับสนุน และร่ วมขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน
4. สมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการรุ่ นที่ 4 มาให้คาปรึ กษา แนะนา
5. ถ่ายทอดสดเวทีผา่ นเว็บไซด์ของสมาคมสื่ อชุมชนภาคใต้
6. ผูเ้ ข้าร่ วมงาน ร่ วมคิด และนาเสนอ จนเกิดปฏิญญาสงขลาที่ตอ้ งขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ข. ภาคเหนือ
บทเรี ยนสาคัญของภูมิภาคเหนือล่างคือ สร้างกลไกสภาผูช้ มฯภูมิภาคที่เข้มแข็งเพื่อเคลื่อนอย่างเป็ น
รู ปขบวนและอาศัยองคาพยพที่หลากหลาย
การทางานของภูมิภาคเหนื อบนมี ความโดดเด่ นในแง่ ของการให้ขอ้ เสนอต่อหน้าจอและเนื้ อหา
รายการได้อย่างชัดเจนที่ ม าจากกลุ่ มผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการที่ มี ความเข้มข้นต่ อการติ ดตามชมไทยพีบีเอส
รวมถึ งกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์จากสื่ อของไทยพีบีเอส ทั้งในแง่การใช้สื่อเพื่อการเรี ยนการสอน การใช้สื่อเพื่อ
การแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ (เครื อข่ายลุ่มน้ าแม่ทา) กลุ่มคนเหล่านี้ ใช้กระบวนการคัดเลือกจากแกนประสาน
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จังหวัด โดยเน้นการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่และสถานการณ์ใน
พื้ นที่ จนค้น พบแนวทางการรั บ ฟั ง เชิ ง สถานการณ์ ข องพื้ นที่ สะท้อนถึ งการรั บฟั งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สอดคล้องต่อพื้นที่และความต้องการของพื้นที่ “เน้นพื้นที่เป็ นตัวตั้ง มากกว่าการเข้าไปเพื่อประโยชน์ของ
สภาฯ”
กรณี การรั บฟั งที่ น่าสนใจคื อ เวทีรับฟั งความคิ ดเห็ นกลุ่ มรายการจังหวัดแพร่ -น่ าน ซึ่ งมี ประเด็น
สถานการณ์ภูเขาหัวโล้นและการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่จงั หวัดน่าน ในรายการพลิกปมข่าว ส่ งผล
ให้ ค นจัง หวัด น่ า นได้รั บ ผลกระทบจากการน าเสนอข่ า วของไทยพี บี เ อส การรั บ ฟั ง ของสภาฯ จึ ง ให้
ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยเชิ ญผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมอาทิ ราชการ ภาคประชาชน
สื่ อ องค์ก รพัฒนาเอกชน (แม้ว่า ผูเ้ ข้าร่ วมเวที ฯจะมี ท้ งั ผูช้ มหรื อผูท้ ี่ ไ ม่เคยชมไทยพีบี เอสก็ตาม) เพื่อให้
ข้อคิดเห็ นต่อการนาเสนอรายการของไทยพีบีเอส เสี ยงสะท้อนจากคนในพื้นที่จงั หวัดน่ านมีท้ งั ด้านบวก
ด้านลบ ในแง่บวกทาให้สังคมเห็นปั ญหา คนในจังหวัดน่านทั้งรัฐเอกชนเห็นปั ญหา กลายเป็ นสถานการณ์ที่
คนจังหวัดน่ านต้องลุกขึ้นมาจัดการปั ญหาดังกล่าวร่ วมกันกลายเป็ นประเด็นร่ วมของคนจังหวัดน่านมีพ้ืนที่
กลางในการพูดคุยเพื่อนาไปสู่ การจัดการปั ญหา ขณะเดี ยวกันในแง่ลบนั้นการนาเสนอข่าวของไทยพีบีเอส
ดังกล่าวส่ งผลให้คนน่ านถูกตีตราจากสังคมว่า “คนน่ านทาลายป่ า คนน่ านใช้สารเคมีเยอะ ลาน้ าน่ านมี
สารเคมี เยอะส่ งผลให้ปลาในน้ าน่ านสะสมสารพิษ” ฯลฯ ซึ่ งข้อกล่ าวหาดังกล่ าวเป็ นผลพวงที่ เกิ ดการ
นาเสนอประเด็นดังกล่าวเกิดผลกระทบที่ตามมาในพื้นที่คืออาหารที่มาจากลาน้ าน่าน เช่น ปลากลายเป็ นสิ่ ง
ต้องห้ามเพราะเป็ นแหล่งสะสมสารพิษ เป็ นต้น นอกจากนี้มีเสี ยงสะท้อนสาคัญคือ สิ่ งที่คนน่านได้พยายาม
ทาดี เช่ น การปลูกป่ า การสร้ างพื้นที่สีเขียว และสิ่ งดี งามของคนน่ านที่ทามาโดยตลอดได้ถูกทาลายลงไป
ด้วยการนาเสนอของรายการดัง กล่ า ว ภาพลัก ษณ์ ข องน่ า นกลายเป็ น ‚เมื องตัด ไม้ท าลายป่ า เมื องปลู ก
ข้าวโพด เมืองที่ใช้สารเคมี ‛ เป็ นต้น ดังนั้นการนาเสนอเนื้ อหาของ ส.ส.ท. ทาให้เห็ นว่าเมื่ อสื่ อพยายาม
สื่ อสารเพื่อแก้ปัญหาด้านหนึ่ ง แต่กลับส่ งผลกระทบและเกิ ดปั ญหาอีกด้านหนึ่ งเสมอ ดังนั้นการนาเสนอ
เนื้อหาต้องรอบด้านและเป็ นไปอย่างมีส่วนร่ วมกับพื้นที่
ผลจากการรับฟั งในพื้นที่จงั หวัดน่านถูกส่ งต่อเข้ามายังเวทีสมัชชาของภาคเหนื อบน ทาให้คนน่าน
ได้มีพ้ืนที่ในการสื่ อสารกับทั้งกรรมการบริ หาร กรรมการนโยบาย และฝ่ ายผลิตของ ส.ส.ท. โดยตรง และ
ส่ งผลให้สานักเครื อข่ายสื่ อสาธารณะได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ดงั กล่าว และเปิ ดพื้นที่การสื่ อสาร
ให้กบั คนน่านได้สื่อสารกับสังคมในแง่มุมต่างๆ มากขึ้นเพื่อให้สังคมเข้าใจความเป็ นน่านในหลากหลายมิติ
ปัจจัยความสาเร็จในการทางาน
ภูมิ ภาคเหนื อล่ า งมี รูปแบบการทางานภายใต้การจัดตั้ง กลไกการทางานของสภาผูช้ มเหนื อล่ า ง
ที่มีองค์ประกอบสาคัญ คือ ที่ปรึ กษา ซึ่ งประกอบด้วย อดีตสมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ / ตัวแทนภาค
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ประชาชน / นักวิชาการ / แกนประสาน 9 จังหวัดที่มีท้ งั แกนประสานทุกจังหวัดทั้งเก่าและใหม่จากกลุ่ม
หลากหลาย อาทิ ข้าราชการ ภาคประชาชน สื่ อ เครื อข่ายประเด็น ฯลฯ ซึ่ ง ‚ผลสัมฤทธิ์ ของภูมิภาคเหนื อล่าง
คือการขยับรู ปแบบการทางานในแง่ของการทางานเชิงยุทธศาสตร์ ตามบทบาทของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ
ที่เน้นเรื่ องกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย จนกระทัง่ ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย 9 ข้อในปี พ.ศ.2559 ‛
ภูมิภาคเหนื อบน เน้นกระบวนการสะท้อนความคิ ดเห็ นต่อเนื้ อหารายการของ ส.ส.ท. เนื่ องจาก
ภูมิภาคเหนือบนมีการนาเสนอเรื่ องราวในพื้นที่อย่างต่อเนื่ องในหลากหลายมิติ ดังนั้นการรับฟั งจึงเน้นไปที่
กลุ่มรายการและเนื้ อหาที่สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ และแกนประสานเป็ นกลไกสาคัญในการเชื่ อมร้อย
ผูช้ มเข้าสู่ เวทีรับฟังความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอต่อไทยพีบีเอส ดังนั้นภูมิภาคเหนื อบนจึงมีความโดดเด่นใน
แง่ของการให้ขอ้ เสนอต่อหน้าจอและเนื้อหารายการได้อย่างชัดเจน แม้วา่ การให้ขอ้ เสนอดังกล่าวไม่สามารถ
นาไปสู่ การกาหนดทิศทางข้อเสนอเชิงนโยบายหรื อข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ต่อไทยพีบีเอส ที่เป็ นรู ปธรรมได้
ก็ตาม
การทางานของสภาผูช้ มฯเหนือบนมีขอ้ สังเกตสาคัญ คือ
1) การรับฟังของสภาผูช้ มฯ ควรปรับรู ปแบบในการรับฟั งที่ลึกซึ้ งโดยกระบวนการลงพื้นที่เพื่อรับ
ฟั ง ในกรณี พ้ื น ที่ ที่ ถู ก น าเสนอเรื่ อ งราว และเป็ นผูต้ ิ ด ตามชมรายการของ ส.ส.ท. อาจใช้ก ระบวนการ
สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน พูดคุยหารื อ เก็บเกี่ยวผลสัมฤทธิ์ ในระดับพื้นที่
2) สภาผูช้ มฯ ต้องก าหนดบทบาท วางตาแหน่ ง และการให้ค วามส าคัญต่ อภารกิ จหน้า ที่ ภายใต้
เจตนารมณ์ของสื่ อสาธารณะ เน้นบทบาทการพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายที่มีประสิ ทธิ ภาพ น่าจะเป็ นทิศทาง
ที่สาคัญที่จะนาไปสู่ การได้ขอ้ เสนอที่มีคุณภาพเป็ นประโยชน์ต่อไทยพีบีเอสต่อไป
ค. ภาคอีสาน
จากการถอดบทเรี ยนเวทีสมัชชาภาค ’59 ‚ตุม้ โฮมไทอีสาน... การขับเคลื่อนร่ วมกับไทยพีบีเอสเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคม‛ มีปัจจัยแบ่งดังนี้
1. การใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดรู ปแบบการทางานทาให้บรรยากาศมีความเป็ นกันเอง
คุน้ เคยและไม่มีชนชั้นมาก
2. การตั้งโจทย์ที่ชดั ทั้งการนาเข้าข้อมูลการแลกเปลี่ ยนโดยเป้ าหมายร่ วมทาให้การพูดคุยไม่หลุ ด
ออกนอกประเด็นมากนักที่สาคัญตัวผูน้ ากระบวนการมีความชัดเจนมีขอ้ มูลทาให้การแลกเปลี่ยนได้อรรถรส
มากขึ้น
3. กรรมการนโยบายกรรมการบริ หารได้ให้ความรู ้ความกระจ่างต่อผูเ้ ข้าร่ วมทาให้บรรยากาศของ
ความรู้สึกเป็ นเจ้าของ ‚สื่ อสาธารณะไทยพีบีเอส‛ มากขึ้น
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ง. กรุ งเทพฯ และปริมณฑล
การรับฟั งความคิดเห็ นต้องสร้ าง ระบบ กระบวนการทางานร่ วมกันภายในทีมให้เข้มแข็ง สมาชิ ก
สภาฯ ภาคฯทุกคนจะต้องออกไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ในความรับผิดชอบอย่างแท้จริ ง ต้องพบเจอกับผูค้ น
จานวนมาก ถึงแม้วา่ รู ปแบบกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจะมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน
เช่ น มี วิทยากรผูใ้ ห้ความรู ้ มี ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นเป้ าหมาย มี การจัดกลุ่ ม ระดมสมอง มี วิทยากร
กระบวนการกลุ่มย่อย มีเอกสารและสไลด์เพื่อการนาเสนอในหัวข้อต่างๆ เป็ นต้น แต่สิ่งที่มกั จะเกิดขึ้นและ
ไม่สามารถควบคุมได้ คือ ปั ญหาการจัดการ ไม่วา่ จะวางแผนหรื อคิดทบทวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพียงใด
แต่ปัญหาเฉพาะหน้าก็มกั จะเกิดขึ้นต่างๆ กันไปตามวาระอยูเ่ สมอ สิ่ งเหล่านี้ เองที่จะเป็ นบททดสอบสมาชิ ก
สภาฯ ภาคฯ อย่างแท้จริ ง ที่ตอ้ งอาศัยการทางานเป็ นทีม ไหวพริ บปฏิภาณ เพื่อแก้ปัญหาแต่ละครั้งให้เป็ นที่
น่าพอใจสาหรับทุกฝ่ ายมากที่สุด
กรณี ศึกษาการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่สมาชิ กสภาฯ ภาคฯ ประสบร่ วมกัน เป็ นกรณี ที่เกิ ดขึ้นนี้
เกิ ดขึ้ นขณะที่ จดั เวที รับ ฟั ง ความคิ ดเห็ นในเวที ประเด็นการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เหตุ ก ารณ์ มี อยู่ว่า การให้
ความรู ้ ผูน้ าเข้าข้อมูลต่อผูเ้ ข้าร่ วม ทางสมาชิ กสภาฯ ได้เชิ ญวิท ยากรมาให้ความรู ้ ในหัวข้อที่ แตกต่างกัน
ออกไปจานวน 3 ท่าน เมื่อวิทยากรท่านที่ 2 เริ่ มพูดเรื่ องสถานการณ์หอ้ งสมุดไทย ท่านก็เกิดอาการสับสนใน
เนื้อหาเล็กน้อยจึงทาให้หยุดพูดลงกลางคันเพื่อทบทวนข้อมูล เมื่อเกิดความเงียบที่นานถึงเพียงนั้น ผูเ้ ข้าร่ วม
ทุกคนต่างก็เกิดความสงสัย และเริ่ มมีการคาดเดาสถานการณ์กนั ไปต่างๆ นาๆ ทาให้สมาชิ กสภาฯ ภาคฯ ผู้
ดาเนินรายการหลักในวันนั้นต้องแก้สถานการณ์ดว้ ยการเรี ยบเรี ยงข้อมูลเชื่ อมโยงใหม่เพื่อให้วิทยากรท่านที่
3 พูดในหัวข้อถัดไปได้อย่างกลมกลืน และสมาชิ กสภาฯ ภาคฯ ที่เหลือก็ช่วยกันดึงความสนใจด้วยการตั้ง
ประเด็นคาถามที่น่าสนใจกับวิทยากรที่ให้ความรู ้อยู่ ในส่ วนของสมาชิกสภาฯ ภาคฯ อีกจานวนหนึ่ งก็เข้าไป
สอบถามและช่วยวิทยากรท่านที่ 2 แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น และหนุ นเสริ มข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ท่านพูด
ต่อเนื่องต่อไปได้ต่อหลังจากที่วิทยากรท่านที่ 3 พูดจบ จะเห็นได้วา่ ทุกๆ คนต่างก็ร่วมแรงร่ วมใจสามัคคีกนั
และตระหนัก ถึ ง ปั ญหาร่ วมกันเพื่ อ แก้ไ ขสถานการณ์ ที่ มี ค วามผิดพลาดเกิ ดขึ้ นอย่า งทันที ท ันใด ท าให้
สามารถฝ่ าฝันอุปสรรคในครั้งนั้นผ่านไปได้อย่างราบรื่ น ซึ่ งปั ญหาเหตุการณ์ในประเด็นการจัดการเหล่านี้ ก็
มักจะเกิดขึ้นอยูเ่ สมอแต่สมาชิกสภาฯ ภาคฯ ก็จะค่อยๆ เรี ยนรู ้ที่จะทางานร่ วมกัน และพร้อมใจกันที่จะเผชิ ญ
กับทุกๆ ความท้าทายได้อยูเ่ สมอ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งบทเรี ยนที่ทาให้ได้ประจักษ์แก่ใจว่า ไม่วา่ ปั ญหาเล็กหรื อใหญ่
จะเกิดขึ้น ถ้าทุกคนมีสติ ให้ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน ทางานกันเป็ นทีม และสามัคคีกนั อย่างจริ งใจ ปั ญหา
เหล่านั้นย่อมจะผ่านไปได้จนได้มาซึ่ งความสาเร็ จที่ต้ งั เป้ าหมายไว้อย่างแน่นอน
นอกจากการมีทีมที่ดี และมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับปั ญหาด้านการจัดการอันเป็ นปั จจัย
ที่ควบคุ มไม่ได้จากภายนอกแล้ว สิ่ งที่ เป็ นกาลังหลักสาคัญอย่างมหาศาลที่ สุดของภูมิภาคกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลที่ทาให้ประสบความสาเร็ จได้ก็คือ แกนประสานจังหวัดที่เข้มแข็งทั้งหมด 20 คน ซึ่ งแต่ละคนมี
ความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันไป เมื่อสมาชิ กสภาฯ ภาคฯ ได้รับนโยบายจากสภาฯ ส่ วนกลางให้
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จัดตั้งที มสภาฯ ภู มิภาคขึ้ น สมาชิ ก สภาฯ ภาค ก็หารื อร่ วมกันอย่างหนักว่าจะวางโครงสร้ างรู ปแบบการ
ทางานเป็ นอย่างไรดี ซึ่ งในที่สุดก็ได้ขอ้ สรุ ปว่า สภาฯ ภาคฯ จะยังไม่กระจายอานาจด้วยการสรรหาคนนอก
เข้ามาทาหน้าที่เพิ่มเติมอีก แต่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์และความเท่าเทียมให้กบั บุคลากรที่มีอยูแ่ ล้ว
อย่างต่อเนื่ องและดี ที่สุด เมื่อภูมิภาคฯ มีตวั แทนจากชุ มชนในพื้นที่ครบทั้ง 6 จังหวัดอยู่แล้ว ก็ไม่จาเป็ นที่
จะต้องทาการสรรหาสมาชิกฯ เพิ่มเติมอีก ควรจะพัฒนาศักยภาพความรู ้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่
มีอยู่เดิ มให้สูงที่สุดจะมี ประโยชน์มากกว่า การเพิ่มจานวนคนมี แต่จะพัฒนาไปในทิศทางของเชิ งปริ มาณ
เท่านั้นไม่ได้สร้างคุณภาพใดๆ ได้เลยหากไม่มีการอบรมทักษะให้เชี่ ยวชาญ แกนประสานจังหวัดทุกคนจึงถูก
พัฒนาความสามารถและฝึ กฝนไปพร้ อมๆ กับสมาชิ กสภาฯภาคฯตลอดมา ในบางครั้ ง บางที แกนประสาน
จังหวัดก็มีความสามารถที่สมาชิกสภาฯ ภาคไม่ถนัด ในทานองเดียวกันสมาชิ กสภาฯ ภาคก็มีความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะเรื่ องบางเรื่ องมากกว่าแกนประสานจังหวัด ลักษณะเช่นนี้ จึงเป็ นระบบการถ้อยทีถอ้ ยอาศัยซึ่ งกันและ
กัน เปรี ยบความสัมพันธ์น้ ี เหมือนดัง่ เพื่อนสนิ ทที่ช่วยกันติวหนังสื อจนสามารถทาข้อสอบได้สาเร็ จทุกวิชา
แกนประสานจังหวัดสาคัญที่สุดที่จะเป็ นรากฐานของการพัฒนาจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถให้มีศกั ยภาพ
เท่ากันทุกคน
บทเรี ยนสุ ดท้ายนี้สมาชิกสภาฯภาคฯขอสรุ ปว่า ในงานทุกงานย่อมมีท้ งั สิ่ งที่ทาได้อย่างราบรื่ น และ
มี สิ่งที่ เป็ นอุ ปสรรคเกิ ดขึ้ นอยู่เสมอ แต่ไ ม่ว่างานอะไรก็ ตามปั ญหาจากเนื้ องานต่ อให้ย ากหรื อหนักหนา
เพียงใด ย่อมมีทางออกอยูเ่ สมอ แต่อุปสรรคสาคัญที่หากเกิดขึ้นแล้วจะทาให้ทุกอย่างพังทลายลงได้ง่ายก็คือ
ปั ญหาความสามัค คี ถ้าคนใดคนหนึ่ ง คอยแต่ จะเอารั ดเอาเปรี ยบ หรื อโทษการกระทาของผูอ้ ื่ นอยู่เสมอ
บรรยากาศในการทางานที่ดีก็จะหมดไป เมื่ อมี บรรยากาศที่ไม่ดีก็ไม่มีใครอยากที่ จะทางาน เมื่อไม่มีใคร
อยากทางานก็จะไม่มีผลงาน และเมื่อไม่มีผลงานก็จะไม่เกิดผลประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นไม่ว่าจะในทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ในทางกลับกันหากทุกคนพยายามเรี ยนรู ้ ที่จะยอมรับในตัวผูอ้ ื่น แก้ไขในสิ่ งที่ตนเองบกพร่ อง
รับฟังเหตุผลให้มากขึ้นแสดงอารมณ์ให้นอ้ ยลง เพียงเท่าที่ไม่วา่ การงานใดๆ ก็ตามที่ผา่ นเข้ามาก็ยอ่ มสาเร็ จ
ลงได้โดยง่ าย ดัง พระพระบรมราโชวาท ด้านความสามัคคี และความเสี ยสละ ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ได้พระราชทานไว้แก่กลุ่มชาวไร่ หมู่บา้ นตัวอย่างโครงการ
ไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี 25 พฤษภาคม 2513 ความว่า
‚…ความสามัคคีน้ ี หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่ งกันและกันบ้าง ก็ตอ้ งปรองดองกันเสี ย และหาทางออก
โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความสามัคคีเป็ นกาลังอย่างสู งสุ ดของ หมู่ชน…‛
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1. ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงานสมัชชาระดับชาติ ปี 2559
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
รายการ
1. เพศ
ชาย
หญิง
ผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
2. อายุ
16-25 ปี
26-40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผูป้ ระกอบธุรกิจเอกชน
ผูใ้ ช้แรงงาน(ทุกระบบ)
เกษตรกร
นักเรี ยน/นักศึกษา
พนักงานสื่ อสารสาธารณะ/สื่ อมวลชน/อาชีพอิสระ
อื่นๆ
ไม่ประกอบอาชีพ
5. บทบาทที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการชุดปัจจุบนั
ผูแ้ ทนจังหวัด / ภูมิภาค
อดีตสมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการชุดปัจจุบนั
ผูแ้ ทนกลุ่มประเด็น

จานวน

ร้ อยละ

38
41
1

47.50
51.30
1.30

4
18
43
15

5.00
22.50
53.80
18.80

6
32
28
14
17

2.6
40.0
35.0
17.5
21.3

7
10
13
3
10
17
3
29

8.8
12.5
16.3
3.8
12.5
21.3
3.8
36.30

25
1
15

31.30
1.30
18.80
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รายการ
นักข่าวพลเมือง / สื่ อมวลชน
อื่นๆ

จานวน

ร้ อยละ

3
7

3.80
8.80

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่ วมสมัชชา
ประเด็น
1. ด้านรู ปแบบกระบวนการจัดงาน
1.1 แนวคิดของงาน "คนบ้านเดี ยวกันสานพลัง
สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง"
1.2 กระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานโดยรวม
1.3 กระบวนการจั ด กิ จ กรรมสอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดและวัตถุประสงค์การจัดสมัชชา
1.4 การสร้างการมีส่วนร่ วมของผูร้ ่ วมงาน
1.5 บรรยากาศการจั ด งานกิ จ กรรมมี ค วาม
น่าสนใจ
2. ด้านกิจกรรมต่าง ๆ
2.1 พิธีเปิ ดงาน
2.2 การแสดงเปิ ดงาน
2.3 ปาฐกกถาพิเศษ "ทิศทางของสื่ อสาธารณะ
เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย"
2.4 การจั ด บู ธ ของส านั ก ข่ า วและรายการ
นิทรรศการของสภาผูช้ มฯและเครื อข่าย
2.5 การเสวนา "ก้าวย่างไทยพีบีเอสสู่ สังคมไทย
ยุค4.0"
2.6 กิจกรรมห้องย่อย (3ห้อง)
2.7 ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายและพิ ธี ก ารส่ ง มอบ
ข้อเสนอ
2.8 พิธีปิดการประชุมสมัชชาเพื่อนสื่ อสาธารณะ
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
3.1 ความเหมาะสมาของเอกสาร

จานวน

ค่ าเฉลีย่

S.D

ความหมาย

80

4.0750

.67082

มาก

80
80

3.9500
4.0375

.67317
.68332

มาก
มาก

80
80

3.8000
3.8750

.78595
.78555

มาก
มาก

80

3.9750

.81092

มาก

80
80

4.2750
4.2125

.69309
.65010

มากที่สุด
มากที่สุด

80

3.8875

.74619

มาก

80

4.0375

.70160

มาก

80
80

3.9750
3.8500

.74587
.71334

มาก
มาก

80
80

3.8625
3.9625

.79147
.77040

มาก
มาก
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ประเด็น
3.2 ความเหมาะสมของที่ระลึก
3.3 ความเหมาะสมของสถานที่
3.4 ความเหมาะสมด้านครุ ภณ
ั ฑ์วสั ดุอุปกรณ์เช่น
โต๊ะเก้าอี้ระบบภาพและเสี ยงอื่นๆ
3.5 ความเหมาะสมของสื่ อที่ ใ ช้ ใ นการจั ด
กิจกรรม
3.6 ความเหมาะสมด้านระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
งาน
3.7 คุณภาพอาหาร
3.8 การบริ การด้านที่พกั (สาหรับผูพ้ กั ค้างคืน)
4. ด้านผลที่ได้รับ ประโยชน์จากการเข้าร่ วมงาน/
กิจกรรม
4.1 ได้ขอ้ มูลความรู ้ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วม
งาน
4.2 ได้ ค วามรู้ ห รื อประสบการณ์ ที่ ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ /การทางาน
4.3 ได้ความเข้าใจเรื่ องสื่ อสาธารณะและเห็นฯ
4.4 ได้ใกล้ชิดกับผูผ้ ลิ ตรายการ/พิธีกร/บุคคลใน
รายการที่ชื่นชอบ
4.5 ได้เพื่อน/เครื อข่ายที่จะร่ วมมือกันทากิจกรรม
ในอนาคต
4.6 ได้เข้าใจความสาคัญคุณค่าของเวทีการรับฟั ง
และการรู้สึกเป็ นเจ้าของสื่ อสาธารณะ
5. สรุ ปความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่ วมงาน
สมัชชาฯในครั้งนี้

จานวน
80
80
8

ค่ าเฉลีย่
4.0125
4.0750
4.0625

S.D
.68425
.75933
.76875

ความหมาย
มาก
มาก
มาก

80

3.9625

.75379

มาก

80

3.9500

.72740

มาก

80
80
80

3.9250
3.9 25
4.1250

.74247
.81821
.58190

มาก
มาก
มาก

80

4.0305

.66454

มาก

80
80

4.1125
3.7750

.71146
.77908

มาก
มาก

80

3.9750

.76266

มาก

80

4.1125

.65591

มาก

80

4.0750

.61160

มาก
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2. ระเบียบองค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560

99

100

101

102

103

104

105

106

107
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3. ระเบียบปรับปรุ งว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายของสมาชิ กสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560

109

110

111

112

