รายงานผลการศึกษา
“เหลียวหลังแลหนาขอเสนอเชิงนโยบายของสภาผูชมและผูฟงรายการ
ที่มีผลตอการทํางานขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)”

คณะติดตามและสนับสนุนการทํางาน
สภาผูชมและผูฟงรายการ ส.ส.ท.
พ.ศ. ๒๕๖๐
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บทนํา
Introduction

1. ที่มาและความสําคัญ
1.1 สภาผู ชมและผู ฟ ง รายการเปน กลไกสํา คั ญ ตาม พ.ร.บ. องคก ารกระจายเสีย งและแพร ภ าพ
สาธารณะแห ง ประเทศไทยในการใหข อ คิ ด เห็ น ข อเสนอแนะต อ ส.ส.ท. ทั้ง เชิง นโยบาย และการ
ดําเนินงานตามบทบาท 5 ดานที่ พ.ร.บ.ฯ กํ าหนด นับ แตพ.ศ. 2551- ปจจุบัน เวลา 8 ปในการ
ทํางานอยางตอเนื่องของสภาผูชมและผูฟงรายการ พบวาขาดกระบวนการทบทวนติดตาม ประเมินผล
นําขอเสนอเชิงนโยบายไปปฏิบัติ ส.ส.ท.นําไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประการใด ดังนั้นจําเปน
อยางยิ่งที่ตองติดตาม ทบทวนประเมินผลขอเสนอแนะของสภาผูช มและผูฟงรายการที่ผานมา เพื่อให
สภาผูชมและผูฟงรายการสามารถนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาขอเสนอของสภา
ผูช มและผูฟ งรายการตอไป
1.2 ขอเสนอเชิงนโยบายของสภาผูชมและผูฟงรายการไดมาจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย รอบดานจากผูชม และผูฟงรายการ เครือขายเพื่อนสื่อสาธารณะทั่วประเทศ ที่สงผาน
ความคิ ด เห็ น ให กั บ ของสภาผู ช มและผู ช มและผู ฟ ง รายการ ดั ง นั้ น กระบวนการติ ด ตาม ทบทวน
ประเมินผลขอเสนอดังกลาว สามารถใชขอมูลเปนเครื่องมือสําคัญในการทํางานเชิงรุกกับเครือขาย
เพื่อนสื่อสาธารณะในระดั บพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาการทํางานรับฟงความ
คิดเห็นไดมีคุณภาพมากขึ้น
1.3 การสงผานขอเสนอแนะใหกับกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
หนาจอถือเปนผลสัมฤทธิ์จากการทํางานของสภาผูชมและผูฟงรายการ ดังนั้นจําเปนตองติดตามหลัง
กระบวนการนําเสนอผานหนาจอ เพื่อศึกษาผลกระทบ (Impact) จากการนําเสนอผานหนาจอ มีผลตอ
ความเปลี่ ย นแปลงของเครื อ ข า ยกลุ ม ผู ใ ช ป ระโยชน และเครื อ ข า ยพื้ น ที่ อ ย า งไร เพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการนํ า เสนอผ า นหน า จอและกระบวนการทํ า งานหลั ง จอนั้ น ช ว ยทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม แกไขปญหาในพื้นที่ไดอยางแทจริง รูปธรรมผลสัมฤทธิ์ดังกลาวชวยสะทอน
ภาพการทํางานของสื่อสาธารณะที่วา “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง”ซึ่งเปนกระบวนการทํางานผานกลไก
สภาผูช มและผูฟ งรายการ
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2. คําถามการศึกษา
2.1 ส.ส.ท นํ า ขอ เสนอเชิ ง นโยบายของสภาผูช มและผูฟ ง รายการไปใชป ระโยชน อ ยา งไร
ขอเสนอใดบางที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมผานหนาจอและหลังจอ มีปจจัยและเงื่อนไข
อยางไรในการนําขอเสนอไปใชประโยชน
3. วัตถุประสงค
3.1 ศึกษาและติดตามการนําขอเสนอเชิงนโยบายของสภาผูชมและผูฟงรายการ ส.ส.ท. ไปใช
ประโยชนในการดําเนินงานของ ส.ส.ท.
3.2 ศึกษาปจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอการนําเสนอของสภาผูชมและผูฟงรายการ ส.ส.ท. ไปใช
ประโยชนในการดําเนินงานของ ส.ส.ท.

3

4. กรอบแนวคิดโครงการศึกษาเรื่อง ทบทวนขอเสนอเชิงนโยบายของสภาผูชมและผูฟงรายการที่มีผลตอการทํางานของส.ส.ท.
ปจจัย/เงื่อนไข

ขอเสนอไมไดรับการพิจารณา
ระยะแรก

ไทยพีบีเอส

ทบทวน/ติดตาม

ขอเสนอที่นาํ ไปใชประโยชน

(2551-2558)

นโยบายขาขึน

กรรมการนโยบาย

นโยบาย

กรรมการบริหาร

ยุทธศาสตรบริหาร

ขอเสนอ

นโยบายองคการ

เนื้อหาหนาจอ

กระบวนการ
ทํางานสภาฯ

วิสัยทัศนผูบริหาร

ฝายผลิต

การมีสวนรวม (หลังจอ)

ขอเสนอเชิงนโยบาย

ขอเสนอประเด็น

สรางอัตลักษณของไทยพีบี
เอส

โครงสรางองคกร

บุคลากร

มติ-ขอเสนอ

ระยะที่สอง(พ.ศ.๒๕๖๐)

ประชาชน

ข้ อเสนอเพือการเปลียนแปลง
ปฏิบัติการหลังจอ

ระบบ

งบประมาณ

ปฏิบัติการหนาจอ

เครือขายเพื่อนสื่อสาธารณะ

ส.ส.ท.

สภาผูชมและ
ผูฟงรายการ

ขอเสนอสภาผูชมและผูฟ งรายการ
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5. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาติดตามทบทวนขอเสนอเชิงนโยบายที่มีผลตอการทํางานของสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. มีวิธีการ
ดําเนินการ ดังนี้
1) พัฒนาโครงรางการศึกษาติดตามทบทวนขอเสนอเชิงนโยบายที่มีผลตอการทํางานของสื่อ
สาธารณะ ส.ส.ท.
2) ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3) ออกแบบกรอบเนื้อหาประเด็นในการสัมภาษณเชิงลึก
4) สัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ
5) คณะทํางานติดตามสังเคราะหขอมูลการศึกษา
6) ประมวลรวบรวบขอมูล วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการศึกษา
7) นําเสนอผลการศึกษาผูที่เกี่ยวของ
กลุมเปาหมาย
ตัวแทนกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร บุคลากรฝายปฏิบัติการไทยพีบีเอส สมาชิกสภาผูชม
และผูฟ งรายการและอดีตสมาชิกสภาผูชมและผูฟ งรายการ ผูชมและผูฟงรายการ / เครือขายเพื่อนสื่อ
สาธารณะ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ตัวแทนกรรมการบริหาร ( 2 ชุด อดีตและปจจุบัน) จํานวน 2 ทาน
ตัวแทนกรรมการนโยบาย จํานวน 2 ทาน
ตัวแทนสมาชิกสภาผูชมผูฟ ง และแกนประสาน จํานวน 2 ทาน
ตัวแทนบุคลากรส.ส.ท. จํานวน 3 ทาน
2. การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation)เขารวมสังเกตเวทีรับฟงความ
คิดเห็น 2 ครั้งและงานสมัชชาชาติ 1 ครั้ง
3. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research)
1.
รายงานประจําปส.ส.ท. 2552-2558
2.
รายงานสรุปสําหรับผูบ ริหาร โดยสภาผูชมและผูฟ ง 2552-2558
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3. พ.ร.บ องคการแพรภาพและกระจายเสียงสาธารณะแหงประเทศไทย 2551 และระเบียบ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยวาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการของสภาผูชมและผูฟ งรายการ
4. บันทึกขอความ หนังสือขออนุมัติ และเอกสารภายในส.ส.ท.
5. คูมือจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
6. รายงานวิจัย ความเขาใจของพนักงานไทยพีบีเอส และสภาผูชมและผูฟ งรายการตอ
บทบาทการมีสวนรวมของสภาผูชมฯ, เบญจรงค สามสี
7. BBC Audience Council Members Role Description
8. BBC Protocol : Audience Councils
9. ตัวอยาง BBC audience council’s reports and reviews
6. การวิเคราะหและอภิปรายผล
การวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เสนเวลา (timeline analysis) เชิงเปรียบเทียบ (comparative
analysis) สังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย (policy synthesis)และ นําเสนอผลงานวิจัย
สวนที่ 1 ผลการทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมขอมูล
1. ผลการนําขอเสนอของสภาผูชมผูฟ งไปใชประโยชน
2. รวบรวบขอเสนอป 2552-2558
3. ทบทวนกลไกการรับฟงความคิดเห็น และ การนําไปใชประโยชน2552-2559
4. คุณลักษณะเปรียบเทียบระหวางสภาผูชมและผูฟ งรายการไทยพีบีเอส กับ BBC audience councils
และ RTE
สวนที่ 2 สรุปปจจัยที่มีผลตอการนําขอเสนอไปใชประโยชน
1. วิเคราะหปจจัยเงื่อนไขการนําไปใชประโยชน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนวทางการพัฒนา
2. สังเคราะหขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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บทที่1
การนําขอเสนอของสภาผูชมผูฟงไปใชประโยชน (พ.ศ 2552-2558)

การนําไปใชประโยชนท่ีมีการรายงานเปนลายลักษณอักษร

ป

การนําไปใชประโยชนที่มีการรายงานเปนลายลักษณอักษร1

2552

ไมมีขอมูล

2553

ไมมีขอมูล

2554

ไมมีขอมูล

2555

ไมมีขอมูล

2556

ไทยพีบีเอสเสนอประเด็นจากขอเสนอของสภาผูชมผูฟง เชนประเด็นทุจริตคอรรัปชั่น ฐานทรัพยากร2
กําหนดเรื่องคอรรัปชันเปนประเด็นหลักในการทํางาน มุงเนนเนื้อหาขาวและรายการที่สรางการเรียนรู มี
งานวิจัย และขอมูลเชิงวิชาการรองรับ เนนขาวเชิงสืบสวนสอบสวนและเชื่อมโยงขอมูลที่รอบดานจากทุก
ภาคสวนทั้งในและตางประเทศ เชนการนําเสนอขาวโครงการจัดการนํ้า3.5 แสนลานบาท เปนตน
ปรับปรุงเรื่องการใชภาษา เนนการพัฒนา และมีแผนฝกอบรมรวมทั้งมีคณะทํางานพัฒนาและประเมิน
คุณภาพ
เรงพัฒนาดานเทคนิคและระบบสงสัญญาณ ควบคูกับการใหขอ มูลแกประชาชน มี application ที่สามารถ
รับชมไดจากอุปกรณตางๆ และใหขอมูลแกประชาชนเพื่อเตรียมความพรอมสูระบบดิจิทัล ควบคุมคุณภาพ
ไมใหเกิดปญหาสัญญาณการออกอากาศ (ความผิดพลาดเปนศูนย)3
ขอเสนอหลักตัง้ แตป2554คือเรือ่ งขยายฐานผูชม ไทยพีบีเอสมีแผนปรับการนําเสนอเพื่อขยายฐานไปสูผ ชู ม
ที่สนใจรายการวาไรตี้และกลุมเยาวชนในชอง 2 (แตไมเกิดชอง 2 ขึ้น)

2557

2558
1

ไทยพีบีเอสเพิ่มเวลาการออกอากาศของสื่อภาคพลเมืองจากรอยละ 2.6 เปนรอยละ 5.04
ไมมีขอมูล

หมายเหตุ:เกณฑการรวบรวมขอมูลการนําไปใชประโยชน ตองมีการเขียนเปนลายลักษณอกั ษรวาเปนการนํา ไปใชประโยชนจากขอเสนอของสภาผูชม
และผูฟงในเอกสารใดเอกสารหนึ่งดังตอไปนี้ รายงานประจําปของสสท. รายงานนําเสนอผูบริหาร, เอกสารภายในของสสท. (นําขอมูลจากการสัมภาษณ
มารวมเมื่อสามารถยืนยันดวยขอมูลจากเอกสารดวยเทานั้น)
2
สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของสสท.ในระยะเวลานั้น
3
รายงานประจําป สสท. ปพ.ศ. 2556
4
เอกสารขอเสนอเชิงนโยบายจากสภาผูชมและผูฟงรายการสูการพัฒนาไทยพีบีเอส ป 2558
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ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2558 พบวามีเพียงป พ.ศ. 2556 ที่มกี ารรายงานการนําขอเสนอของสภา
ผูช มและผูฟ งไปใชประโยชนในรายงานประจําป ของส.ส.ท. สวนปอื่นๆมีเพียงการสรุปประเด็นขอเสนอของ
สภาผูชมและผูฟงในรายงานประจําป นอกจากนั้นยังพบการรายงานการนําไปใชประโยชนในเอกสาร
ประกอบงานเวทีสมัชชาชาติ ป พ.ศ. 2557 สวนในปอื่นๆไมพบการรายงานเปนลายลัก ษณอัก ษรใน
เอกสารอื่นใด การนําไปใชประโยชนที่มีการบันทึกไวเกี่ยวของกับขอเสนอเชิงประเด็น (ทุจริตคอรรัปชั่น) ที่มี
การนําเสนอขาวเชิงสืบสวนในรายงานขาวตางๆ การแกปญหาทางเทคนิคเกี่ยวกั บคุณภาพการรับ ชม
ขอเสนอการขยายฐานผูชมที่ไทยพีบีเอสปรับการนําเสนอในรายการวาไรตี้และกลุมเยาวชน รวมถึงการให
ความสําคัญกับสื่อภูมิภาคและสื่อภาคพลเมือง
ผลการสัมภาษณ
การนําไปใชประโยชนในมุมมองของผูใหขอมูลหลัก
จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาถึงแมไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรแตในมุมมองของ
คณะกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารมีการนําขอเสนอไปใชประโยชนไดดีในทางปฎิบัติเปนรูปธรรม
สวนมุมมองของพนักงานเจาหนาที่ทั่วไปของสส.ยังไมเห็นการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม
“ขอเสนอที่ผานมามีผลตอการกําหนดทิศทางมากขึ้น เพราะภายใตการทํางานของ กบห
ชุดใหมที่ผานมา 6 เดือนไดมีกลไกที่สงเสริมใหเกิดการสื่อสารในระดับตางๆ” (กนย.,

สัมภาษณ 2559)

“รับฟงขอเสนอจากสภาผูชมฯและรวมผลักดันใหมีการนําเสนอเนื้อหาหนาจอตามที่สภา
ฯตองการมากขึ้น มีก ารนําไปสู ก ารเริ่มผลักดันขาวและรายการในรูปโฉมใหม แตการ
ปรับเปลี่ยนครั้งลาสุดเปนการปรับเปลี่ยนที่มากเกินไปจนผูชมฯปรับตัวไมทัน สภาฯเสนอ
ใหมีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพราะรูปแบบดูไมแตกตางจากทีวีชองอื่น กบห
จึงมีมติปรับปรุงตามที่มีเสียงสะทอนอีกครั้งหนึ่งดวยการปรับผังรายการใหเหมาะสมเปน
ครั้งที่สอง” (กนย., สัมภาษณ 2559)
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“ไมทราบ -- คิดวานาจะมีผลเพราะเปนขอมูลจากพื้นที่ หลากหลาย รอบดาน แตขอเสีย
คืออาจจะไมทันเวลา เพราะกวาจะจัดเวทีรวบรวมเขามาสูสวนกลาง” (จนท. ส.ส.ท.,

สัมภาษณ 2559)
“มี (การนําไปใชประโยชน) แตจะมากนอยเทาไร ไมแนใจนัก เพราะ สภาผูชมฯ ไมได
สื่อสารกับภาคีเทาที่ควร”(แกนประสาน, สัมภาษณ 2559)
“รูปธรรมการทํางานของสภาผูชมฯที่เห็นหลังจากไดเขามาทํางาน ๒ ป เห็นเรื่องของสภา
ภูมิภาคที่เปนขอเสนอและสภาผูชมขับเคลื่อนเปนทิศทางการทํางาน รวมไปถึงผลักดันให
เปนระเบียบของสภาผูชมฯ” (กนย., สัมภาษณ 2559)

ขอสังเกตเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชน
จากการวิเคราะหจากขอมูลที่มีอาจจะพอสรุปไดวาขอเสนอที่ถูกนําไปใชประโยชนเปนรูปธรรมสวน
ใหญเปนขอเสนอเชิงประเด็นขาว มากกวาขอเสนอเชิงนโยบาย
อยางไรก็ตามมีหลักฐานเชิงประจักษวาส.ส.ท.ไดนําขอเสนอของสภาฯไปใชประโยชนหรือไมอยางไร
น อ ยและไม แ น น อนในแต ล ะป การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ การนํ า ข อ เสนอไปใช ป ระโยชน จ ะอยู ใ นกลุ ม
กรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร สวนผายปฏิบัติการและจนท.ของส.ส.ท.ทั่วไปมีการรับรูเกี่ยวกั บ
ขอเสนอของสภาฯนอย
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บทที่ 2
ลักษณะขอเสนอและกลไกการรับฟงของสภาผูชมและผูฟงรายการ ส.ส.ท.
งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะของขอเสนอและกลไกการรับฟงโดยใชหลักการวิเคราะห 3 วิธีการไดแก การ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา เชิงเสนเวลาเพื่อดูพัฒนาการและ เชิงเปรียบเทียบกับขอเสนอของสภาผูชมผูฟงของสื่อ
สาธารณะในประเทศสหราชอาณาจักรและไอรแลนด
ตารางที่ 1 รวบรวบประเด็นขอเสนอป พ.ศ. 2552-2558
ป

2552

2553

2554

ขั้นตอนการ
พัฒนา
ขอเสนอ
แบบสอบถาม
เวทีรับฟง
ขอเสนอ

ขอเสนอพัฒนา
รายการ/หนาจอ

พัฒนารายการขาว
ทันการณ เจาะลึก /
เพิ่มชองเด็กเยาวชน
และครอบครัว
แบบสอบถาม รักษามาตรฐานขาว
เวทีรับฟง
และรายการ/
ประชาสัมพันธ/
ขอเสนอ
คาดหวังการนําเสนอ
ประเด็นสังคมเพื่อ
แกปญหาสังคม
แบบสอบถาม พัฒนาผังรายการ/
เวทีรับฟง
พัฒนาคุณภาพ
ขอเสนอแผนผัง รายการและ
รูป
ศักยภาพผูรับผิดชอบ
ผลิตรายการ/พัฒนา
ศักยภาพนักขาว ผู
ดําเนินรายการ

ขอเสนอเชิงนโยบาย

ขอเสนอนวัตกรรม

-

-

ปรับปรุงสัญญาณ

-

ขยายฐานผูช มผูฟ ง/
แกปญหาการรับ
สัญญาณ/พัฒนา
ศักยภาพผูชมผูฟ ง /
พัฒนาการมีสวนรวม

ไทยพีบีเอสเปนสื่อเพื่อการ

ขับเคลื่อน ”สังคม
คุณภาพและคุณธรรม”
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/รายการควรสนอง
ตอการขับเคลื่อนงาน
ของกลุมประเด็นใน
แตละพื้นที่
2555

2556

2557

2558

แบบสอบถาม เหมือนป 2554
เวทีรับฟง
ขอเสนอแผนผัง
รูป

ขยายฐานผูช มผูฟ ง/
พัฒนาศักยภาพเพื่อน
สื่อสาธารณะ และผูช ม
ผูฟ ง เนนการใช
ประโยชนจากสภาผูชมฯ
แบบสอบถาม เหมือนป 2555
ขยายฐานผูช มผูฟ ง
เวทีรับฟง
/จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ขอเสนอแผนผัง บุคลากรของไทยพีบี สาธารณะ
/พัฒนาสื่อสาธารณะ
รูป
เอส
ภูมิภาค
แบบสอบถาม
เวทีรับฟง
ขอเสนอแผนผัง
รูป

เวทีรับฟง
ขอเสนอแผนผัง
รูป

เหมือนป 2556
เพิ่ม/พัฒนาขาว
เจาะลึก ผังรายการ
นาจดจํา

ยกระดับสานพลังภาคี

การบริหารภาคี
พัฒนาระบบและ
ยุทธศาสตรในการเปน “ขุม

พลังทางปญญาของ
สังคม”
เหมือนป 2556
ไทยพีบีเอสเปนพื้นที่กลาง
เพิ่ม/การประชาสัมพันธ เรื่อง “ปฏิรูป” เชื่อม
เชิงรุก/พัฒนาทีวี
นโยบายสาธารณะ
ภูมิภาค
พลังไทยพีบีเอสเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
ยกระดับแกนสามประสาน
(กรรมการนโยบาย
กรรมการบริหารและ สภา
ผูช มผูฟ ง)
ยกระดับ แกนประสาน
เหมือนป 2557
เพื่อนสื่อสาธารณะในการ
เพิ่ม /การสรางอัต
ลักษณที่ชัดเจนของไทย เปน “หุนสวนของสื่อ
พีบีเอส
สาธารณะ”
ยุทธศาสตร “การเปน
เจาของรวม”
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จากการรวบรวมตามเนื้อหาขอเสนอสามารถจัดกลุ มขอเสนอออกไดเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแกขอเสนอ
พัฒนาคุณภาพรายการและผังรายการ ขอเสนอเชิงนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบงาน และ
ขอ เสนอเชิ งนวั ต กรรม พบว า ที่ผ า นมาสภาผู ช มและผู ฟ งมี ก ารพั ฒ นาข อ เสนออย างต อ เนื่ อ งอาจจะดู
คลายกันในแตละปแตมีรายละเอียดที่เปน รูปธรรมมากขึ้น อยางไรก็ตามจํานวนขอเสนอในแตละปมีเปน
จํานวนมาก มีความพยายามในการจัดกลุมแตไมไ ดถูกจัดลําดับ ความสําคัญ กอนหลัง ไมมีการติดตาม
ขอเสนออยางตอเนื่อง ขอเสนอบางสวนไมมีคุณลักษณะสะทอนความตองการของผูชมและฟงเหตุผลและ
ผลกระทบ ในแตละสวนที่สมาชิ กสภาฯเปนตัวแทนขอเสนอบางสวนไมไ ดวางอยูบนฐานขอมูลหรืองาน
วิชาการเชิงประจักษ ไมไดมีการทบทวนหรือติดตามขอเสนอของปที่ผานมา
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รูปภาพที่ 1 เหลียวหลัง6 ป กลุมประเด็นขอเสนอของสภาผูชมและผูฟ ง5
ปรับปรุงคุณภาพรายการ
พัฒนาศักยภาพผูชมผูฟง

สงเสริมยกระดับการมีสวนรวม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยพีบีเอส
ขยายฐานผูชมผูฟง

ขอเสนอเชิงนโยบาย

กองทุนสื่อสารสาธารณะ
พัฒนาสื่อ/ทีวีภูมิภาค

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

สื่อเพื่อการขับเคลื่อน ”สังคมคุณภาพและคุณธรรม”

สื่อเพื่อเปน“ขุมพลังทางปญญาของสังคม”

ขอเสนอนวัตกรรม
สื่อเพื่อ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร “การ
เปนเจาของรวม”

5

แสดงการจัดกลุมประเด็นขอเสนอรูปธรรมที่มีการเสนอซ้ําโดยวางบนเสนเวลาตามที่ปรากฎเปนครั้งแรก
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ลักษณะขอเสนอเชิงนโยบายมีความคลายคลึงกันในแตละป (เสนอซ้ํา) แตมีการเพิ่มขอเสนอที่เปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น เชน ขอเสนอการขยายฐานผูชมซึ่งเปนขอเสนอที่มีทุกปตั้งแตปพ.ศ 2554 เปนตนมา พบวาในป
ตอมาสภาฯไดเ พิ่มขอเสนอวาจะขยายไปกลุมใด อยางไร ใหเห็นเปน รูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยั งพบ
ขอเสนอที่เปนเชิงวาทกรรมในแงอัตลักษณของไทยพีบีเอส เชน สื่อเพื่อ การขับเคลื่อน ”สังคมคุณภาพ

และคุณธรรม” ในปพ.ศ. 2554 หรือ สื่อเพื่อเปน“ขุมพลังทางปญญาของสังคม”ในป พ.ศ. 2556 แต
อยางไรก็ตามขอเสนอเหลานี้ไมไดรับการพูดถึงอีกในปตอๆมา
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ลักษณะกลไกการรับฟงความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติรับขอเสนอ พ.ศ. 2552-2559
กลไกและกระบวนการรับฟง6ลักษณะกลไกการรับฟงขอเสนอตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมาแบงออกเปน
3สวนหลักๆ คือ 1.สวนการลงพื้นที่จัดเวทีรับฟง 2. สวนการประมวลขอมูลเพื่อนําไปสูสมัชชาชาติเพื่อให
ไดมติขอเสนอรวม 3. รับรองขอเสนอโดยสมาชิกสภาผูช มและผูฟ งและนําเสนอตอกรรมการบริหาร ที่ผา น
มาสวนที่2 และ สวนที่3 ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตสวนกระบวนการการรับฟงมีการพัฒนามาโดย
ตลอด โดยการแบงกลุมเวทีรับฟงตามลักษณะของผูรวมแสดงความคิดเห็นและตามพื้นที่ เชน เวทีผูชมผูฟง
เขมขน เวทีประเด็นเฉพาะ เวทีผูชมทั่วไปภูมภิ าค เวทีผูนําการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการรับฟงสภาผูชมผูฟงส.ส.ท. ป 2554-2557
6

เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ วันที่ 17-18 มกราคม 2558
เอกสารรายงานสรุปผูบริหาร ผลการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูช มผูฟงรายการไทยพีบีเอสประจําป 2554
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กระบวนการรับฟงสภาผูชมผูฟ งส.ส.ท. ป พ.ศ 2558
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1. กลุมผูใหความคิดเห็น
1. กลุมผูชมผูฟงเขมขน ซึ่งผูชมผูฟงเขมขนถูกนิยามโดยใชจํานวนชั่วโมงในการชมรายการของทาง
สถานีซึ่งตองมากกวาหรือเทากับ 4 ชั่วโมงตอสัปดาหจึงจะถือเปนผูชมผูฟงเขมขน นิยามนี้รวมถึง
การรับ ชมออนไลนและชองทางอื่นๆดวย อยางไรก็ดีนิยามนี้อาจจะตองทบทวน เพราะมีผูชมที่
ติดตามบางรายการเปนประจําแตอาจจะไมถึง 4 ชั่วโมงตอสัปดาห ซึ่งอาจจะถือเปนผูชมเขมขน
ในรายการนั้นๆได ในทํานองเดียวผูชมที่ดูสถานีตามนิยามนี้ไดไมไดติดตามรายการอยางตอเนื่องก็
อาจจะมีขอจํากัด ในการใหค วามเห็นเวทีรับ ฟงตอรายการได นอกจากนี้ยั งไดรับการสะทอน
เพิ่มเติมวาผูชมผูฟงเขมขนควรมีคุณลักษณะที่มีความเขาใจและรูจักไทยพีบีเอสในการเปนองคการ
สื่อสาธารณะและมีศักยภาพคิดเชื่อมโยงกับประเด็นหรือพื้นที่ที่ตนเองเปนตัวแทนได ดังนั้นสภาฯ
ควรมีภารกิจในการเลือกตัวแทนและเรงทําความเขาใจความเปนสื่อสาธารณะกอนการเขาสูเวทีรับ
ฟงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. กลุมผูชมทั่วไป ไมมีนิยามชัดเจนและไมมีเกณฑหรือที่มาของกลุมผูชมทั่วไป
3. กลุมประเด็นเปนกลุมเครือขาย 32 ประเด็นตามที่มาของสมาชิกสภา 32 ทาน อาทิเชน กลุม
การศึกษา กลุมหลากหลายทางเพศ พิการ ชาติพันธุ เกษตรกร ประมง สิทธิมนุษ ยชน กลุมธุรกิจ
ผูประกอบการ หอการคา สภาอุตสาหกรรม กลุมเด็น เยาวชน สูงผูอายุ สตรี แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ แรงงานขามชาติ คนจนเมือง องคกรผูบริโภค กลุมสุขภาพ สิ่งแวดลอม กลุมสื่อ
พลเมือง สื่อพื้นบาน กลุมศิล ปวัฒนธรรม กลุมศาสนา กลุมนักวิจัย นักวิช าการ กลุมสงเสริม
พั ฒนาประชาธิป ไตย ซึ่งตัวแทนเหลานี้จะเสนอประเด็ น เพื่อสื่อสารสาธารณะและรวมทํางาน
ขับเคลื่อนหลังจอกับสํานักขาวและสํานักเครือขาย
4. กลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงกลุมนี้เพิ่มมาเมื่อป พ.ศ. 2558 เพื่อเฟนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง
สังคมในมิติตางๆ
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กระบวนการรับฟงสภาผูชมผูฟง ส.ส.ท. ป พ.ศ. 2559
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2. กระบวนการการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
2.1 การรับฟงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามกับบุคคลทั่วไป (ป 2552-2557)
ป
จํานวนแบบสอบถาม ตั้งแตป 2552 สภาผูชมใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
(ชุด)
สํารวจความนิยมตอสถานี และความพึงพอใจตอคุณภาพของ
2552
1,994
รายการ ซึ่ ง แต ล ะป แ บบสอบถามมี คํ า ถามและรู ป แบบ
2553
6,452
แตกตางกันออกไป
2554
3,537
2555
1,403
รูปภาพที่4 กระบวนการรับฟงสภาผูชมและผูฟงสสท.ป2559
2556
2,674
การทํ า แบบสอบถามกั บ ประชาชนทั่ ว ไปนี้ ไ ด ยุ ติ ล งเมื่ อ ป
2557
3,003
2558 โดยมติของสภาผูชมผูฟงเนื่องจากการประเมินวาใช
ไมได ขาดความนาเชื่อถือเนื่องจากวิธีการวิจั ย การเลือกกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยาง และ คุณภาพ
แบบสอบถาม นอกจากนี้วัตถุประสงคเรื่องการสํารวจความนิยมปจจุบันมีกระบวนการวัดเรตติ้งผูชมอยู
แลวซึ่งไมจําเปนตองทําขอมูลซ้ําซอน

2.2 กระบวนการจัดเวทีรับฟงขอเสนอ
จากปพ.ศ. 2557 เปนตนมาทางสภาฯ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น
อยางตอเนื่อง กอนหนานี้การจัดเวทีกระจายไปตามกลุมเปาหมาย เชนเวทีผูชมผูฟงเขมขน เวทีผูชมผูฟง
ทั่วไปภูมิภาค เวทีเชิงประเด็น เปนตน ซึ่งการจัดเวทีเหลานี้มีขอเสนอเกิดขึ้นมากมายซึ่งไดรับการรวบรวม
มาเพื่อเขาสูเวทีสมัชชาผูชมผูฟงระดับชาติซึ่งเปนเวทีที่จะนําขอเสนอที่รับฟงมาจากเวทีตางๆมาพิจารณา
รว มกั น จัดลําดับ และยกระดั บเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อนําไปสูมติของสภาและจัดทํารายงานเสนอตอ
กรรมการบริหารส.ส.ท.ตอไป แตในทางปฏิบัติจริง แมจะมีคูมือจัดกระบวนการรับฟงออกมา เวทีจํานวน
มากไมไดถูกออกแบบใหมีการรับฟงและบันทึกขอเสนออยางเปนระบบ
นอกจากนี้เวทีสมัชชาผูชมและผูฟงระดับชาติมักจะใหน้ําหนักกับการรวมพลังเครือขาย แสดงนิทรรศการ
งานขับเคลื่อนสังคมจากพื้นที่ในภาคตางๆ ของประเทศไทยที่ไทยพีบีเอสมีสวนรวมมากกวาการทบทวนมติ
หรือขอเสนอที่ทํางานมาแลวตลอดป ทั้งนี้ยังมีการเปดรับขอเสนอใหมๆ เพิ่มเขามาดวยเพราะผูเขารวม
บางสวนไมเขาใจวัตถุประสงคของเวทีสมัชชาฯ และ/หรือ ไมไดเขารวมเวทียอยๆมากอนหนานี้หรือไมไดรับ
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ขอมูลวามีขอเสนออะไรมาแลวอยางเพียงพอ ทั้งหมดนี้ทําใหขอเสนอสุดทายที่ไดจากเวทีสมัชชาไมเปนไป
ตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว
ป 2558 และ 2559 เปนปที่เริ่มใชเครื่องมือสมัชชามาเปนกระบวนการขับเคลื่อนขอเสนออยางจริงจังลง
ไปถึงระดับภาค (รูปภาพที่ XX) การเปลี่ยนแปลงนี้นาจะอยูบนฐานคิดที่วาขอเสนอตางๆตองมีการผลักดัน
อยางจริงจังจึงจะถูกนําไปใชประโยชน เพราะที่ผานมาขอเสนอไมไดถูกส.ส.ท.นําไปใชประโยชนเทาที่ควร
หรือไมทราบวาไดถูกนําไปใชประโยชนแลวเพราะไมไดรับขอมูลยอนกลับ
3. การประมวลขอมูลและจัดทํารายงานขอเสนอ เนื่องจาก ในแตละป มีเวทีรับฟงจํานวนมาก และยังมี
ข อ มู ล และข อ เสนอเป น จํ า นวนมากในแต ล ะเวที แต ข อ มู ล เหล า นั้ น ไม ไ ด ถู ก จั ด การเก็ บ บั น ทึ ก อย า งมี
ประสิทธิภาพทําใหการนํามาใชในการพิจารณาหรือตัดสินใจไดยาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะนักวิชาการและ
คณะติดตามมีขอจํากัดเรื่องทรัพยากร จํานวนคน เวลา ทําใหไมสามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดจากเวทีได
เต็มที่ จึงไมสามารถทําใหเห็นปญหา/หนุนเสริมเวทีตางๆได
การจัดทํารายงานประจําปของสภาฯที่ผานมามีความหลากหลายกันไปในแตละป สวนใหญแบงหัวขอเปน
ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ (หนาจอ) และขอเสนอเชิงนโยบาย หรือบางปรายงานจะแบง หัวขอตามที่มาของ
ขอเสนอวาไดมาจากเวทีไหน ซึ่งการนําเสนอในลักษณะนี้อาจจะมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชนเพราะ
ไมตรงกับความตองการของผูใชและไมสามารถนําไปใชไดทันที
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4.

กลไกของส.ส.ท.ในการรับขอเสนอจากสภาฯมาใชประโยชน
สวนที่ ๒ กระบวนการปฏิบัติตอขอเสนอของสภาผูช มและผูฟงรายการ 7
สภาฯยืนและนําเสนอรายงานข้ อเสนอต่ อกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมอบหมายให้ หน่ วยงานทีเกียวข้ องกลันกรองและวิเคราะห์ ข้อเสนอ
นําเสนอข้ อเสนอและบทวิเคราะห์ กลันกรองส่ งกลับมาในทีประชุมกรรมการบริหาร

ข้ อเสนอทีไม่ ได้ นําไปใช้ ประโยชน์

ข้ อเสนอทีนําไปใช้ ประโยชน์

ข้ อเสนอทีนําไปใช้
ประโยชน์

ข้ อเสนอทีไทยพีบีเอส
ดําเนินการอยู่แล้ ว

ข้ อเสนอทีต้ องใช้ เวลาใน
การพิจารณา

หน่ วยงานนําไปปฏิบัติและรายงานผลการดําเนินการ

หน่ วยงานทีได้ รับมอบหมายดําเนินการจัดทํา
คําชีแจงถึงสาเหตุทไม่
ี ได้ นําใช้ ใช้ /ไม่ ได้ ใช้ ทนั ที

นําเสนอข้ อเสนอและผลการนําไปใช้ ประโยชน์ ต่อกรรมการนโยบาย

หน่ วยงานทีได้ รับมอบหมายจัดทําเอกสารข้ อสรุ ป

รายงานต่ อทีประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

7

เอกสารข้ อเสนอข้ อเสนอเชิงนโยบายจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการสูก่ ารพัฒนาไทยพีบีเอส (อ้ างอิง สํานักงานผู้อํานวยการส.ส.ท.ด้ าน
ยุทธศาสตร์ สือสารสาธารณะ)
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ส.ส.ท.มีกลไกการรับขอเสนอมาพิจารณาซึ่งเขียนไวเปนลายลักษณอักษร แตในทางปฏิบัติ มีเพียงบางป
เทานั้นที่มีรายงานยอนกลับตอที่ประชุมสภาผูชมผูฟ งวาขอเสนอถูกนําไปใชประโยชนหรือไมอยางไร
ลักษณะขอเสนอ และ กลไกการรับฟง ในมุมมองของผูใหขอมูลหลัก
“ความนาเชื่อถือของสภาฯ ประสิทธิภาพในการรับฟงความคิดเห็น การสรุปรวบรวมเนื้อหาให
ความสําคัญหลักรองของขอเสนอแนะ รวมถึงความชัดเจนในการนําเสนอตอ กนย. เพื่อโนมนาวให
ขอเสนอมีความสําคัญมากพอที่จะนําไปสูการกําหนดนโยบายได” (กนย., สัมภาษณ 2559)
“ข อ เสนอของสภาผู ช ม ฯ มั ก มี ลั ก ษณะเป น ข อ คิ ด เห็ น ไม อ ยู ใ นรู ป งานวิ ช าการที่ นํ า ไปเป น
Database ในการพัฒนานโยบายลําบาก” (แกนประสาน, สัมภาษณ 2559)
“ปจจัยดานทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนงบประมาณ (Man , Material , Money ,
Management) ของสภาผู ช ม ที่ น อยเมื่ อ เที ย บกั บ ความสํ า คั ญ และภาระงาน” (แกนประสาน,
สัมภาษณ 2559)
“ปจจัยสําคัญคือจะตองดึงหนวยงานของไทยพีเอสที่เกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมตั้งแตตน เพื่อจะได
นํามาขยายผล โดยไมรอจนจบงานแลวคอยสงขอเสนอ อีกทั้งจะเปนการบูรณาการระหวางสภาฯ
กับ ไทยพีบีเอสอยางแทจริง” (จนท. ส.ส.ท., สัมภาษณ 2559)
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สรุปลักษณะขอเสนอและกลไกการรับฟง
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บทที่ 3
ขอเสนอของสภาผูชมและผูฟงของสื่อสาธารณะทั่วโลก
วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ สภาผูชมและผูฟงของสื่อสาธารณะทั่วโลก

ตารางที่ 1เปรียบเทียบขอเสนอแนะของสภาผูชมผูฟงไทยพีบีเอสกับสภาผูชมและผูฟงอื่นๆ
คุณลักษณะ สภาผูชมผูฟง ไทยพีบีเอส
ลักษณะ
ขอเสนอ

การนําเสนอ
ขอเสนอ
รายงาน
ประจําป

สภาผูชมผูฟง บีบีซี (BBC
audience councils)
1. ประเมินการดําเนินงาน
1. Performance assessment
ของไทยพีบีเอส
and recommendation
2. ขอเสนอเชิงนโยบาย
2. Review of new project
3. ขอเสนอเชิงปฏิบัติการ
or proposal
(ประเด็น หนาจอ หลังจอ) 3. Proposed new topics
4. Audience priority
รายงานประจําปของสภา
รายงานประจําป (annual
ผูช ม
report) แบงเปน 3 สวน
ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายในแต 1. The Audience Council’s
ละป แบงเปนขอเสนอเชิง
assessment of BBC
performance
นโยบาย ขอเสนอปฏิบัติการ
แบงเปน 4 สวน
และบางปรายงานเปนการ
รวบรวมขอเสนอที่มาจากแต BBC Television, BBC radio,
ละเวทีรับฟง และ จากเวที
BBC news, BBC digital
สมัชชาระดับชาติ
services
2. Progress
against
audience priorities (ดู
ความกาวหนาของขอเสนอ
ปที่แลว)
3. Audience Priorities

สภาผูชมผูฟง RTÉ
ไอรแลนด
1. Performance
assessment and
recommendationby
topics

ไมพบวามีการทํารายงาน
ประจําป
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การนําเสนอ รายงานไตรมาส
ขอเสนอผาน รายงานเสนอผูบริหาร
ชองทางอื่นๆ รายงานประจําปของไทยพีบี
เอส
เวปไซต
กระบวนการ 1. ประชุมสภา ประชุม
วิสามัญสภา
จัดทํา
ขอเสนอ
2. ประชุมรวมกับ
กรรมการนโยบายและ
กรรมการบริหาร
3. เวทีรับฟงความคิดเห็น
ตางๆ
4. งานสมัชชาชาติ

ขอมูลนําเขา
ในการจัดทํา
ขอเสนอ

Reviews proposals and
recommendation
รายงานประจําปของ BBC
เวปไซต

1. มีประชุมสภา: 6-8 ครั้ง
ต อ ป ( ภายในพื้ น ที่ ข อง
ตั ว เ อ ง ) แ ล ะ อ า จ จ ะ
ป ร ะ ชุ ม ร ว ม ทุ ก พื้ น ที่
ตามแตโ อกาสและความ
จําเปน
2. ส ม า ชิ ก ส ภ า แ ต ล ะ ค น
สามารถจั ด ประชุ ม กั บ
คณะผู ช มผู ฟ ง ทั่ ว ไปเพื่ อ
ทํ า ค ว า ม เ ข า ใ จ ค ว า ม
ตองการใหดียิ่งขึ้น
3. ประชุมรวมกับ BBC trust
และ BBC executivesเพื่อ
หารือความตองการของผุ
ชมผูฟงในพื้นที่ของตน
1. ขอมูลจากเวทีรับฟงตางๆ 1. เรทติ้งละเอียดแบงตาม
ภูมิภาค
2. รายงานประจําป ส.ส.ท.
2. ความตองการของผูชม
และผูฟ งที่ไดมาจาก การ
ลงพื้นที่รับฟง
3. แผนปฏิบัติการ ผัง
รายการ
4. รางโครงการเฉพาะ
(specific proposal)

Working group report
รายงานประจําปของ RTE
เวปไซต

1. มีป ระชุมสภา: 6-8
ครั้งตอป
2. จั ด อี เ วนท รั บ ฟ ง ความ
คิดเห็น

1. ความตองการของผูชม
และผูฟ งที่ไดมาจาก
การลงพื้นที่รับฟง
2. งานวิจัยศึกษาการ
ทํางานของ RTe ใน
ประเด็นตางๆ เชน งาน
วิจัย Irish public
service broadcasting
and the climate
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งานสนับสนุน สํานักงานสภาผูชมและผูฟ ง
รายการ

เวทีรับฟง

Audience Council members
are supported in their role
by staff from the BBC’s
Trust Unit. Trust Unit staff
provide information and
advice to the Audience
Councils and organise and
support their meetings and
activities. An induction
programme is provided for
new members.
สมาชิกสภาจัดเวทีรับฟง แบง แบงเวทีตามพื้นที่ 4 เขต
ตามกลุมเปาหมายและพื้นที่ เปนกลุมเล็ก

change challenge
A designated Secretary is
provided by RTÉ

Rte ประชาสัมพันธเวทีรับ
ฟงผานชองทางตางๆ ทั้ง
หนาจอ ออนไลน และ
หนังสือพิมพ ผูเขารวมตอง
สมัครเพือ่ ขอบัตร (Ticket)
กอนเขารวม แบงเวทีตาม
ประเด็น
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของสภาผูชมผูฟงไทยพีบีเอสกับสภาผูชมผูฟงอื่นๆ
คุณลักษณะ

สภาผูชมผูฟง ไทยพีบีเอส

ปเริ่มตน

พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009)

จํานวนสมาชิก
สภา
ความเปน
ตัวแทนสมาชิก
สภา

50 คน

Qualification

กลุมประเด็นเฉพาะ 32 คน
กลุมผูแทนภูมิภาค 9 คน
กลุมผูชมทั่วไปและผูชมเขมขน
เชิงประจักษ 9 คน
เปนผูช ม ผูฟ ง และ ติดตาม
รายการทางสื่อทุกประเภทของ
องคการอยางตอเนื่อง โดย
สามารถใหขอมูล ความคิดเห็น
ตอรายการขององคการได
อยางชัดเจน
มีความสนใจ อุทิศเวลา มีจิต
อาสา และมีศักยภาพในการทํา
หนาที่รวบรวมความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของผูชมและ
ผูฟ ง ในภูมิภาคหรือในกลุมของ
ตนเองเพื่อนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและ
คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระ
โปรงใส ตรวจสอบไดและสุจริต

สภาผูชมผูฟง บีบีซี (BBC
audience councils)
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2007)
ทดแทน the Broadcasting
Council
พ.ศ. 2496 (ค.ศ.1953)
48 คน

สภาผูชมผูฟง RTÉ
ไอรแลนด
พ.ศ. 2544 (ค.ศ.
2003)

4 เขตเขตละ 12 คน
England, Northern Ireland,
Scotland and Wales.

representing a crosssection of Irish society.

1.An understanding of the
role of the BBC as a public
service broadcaster, and
an informed interest in its
local and UK-wide
services across television,
radio and online.
2. An understanding of the
diversity, needs and
interests of audiences in
the relevant nation in
relation to the range of
BBC UK-wide and local
programmes and services.
3. An ability to use
audience feedback, views

No specific qualification
required but prefer the
following:
You should be a good
listener, respect other’s
views and opinions (even
if you do not share them)
and have strong
communication skills.
Academic experience or
an understanding of
research processes are
helpful. Experience of
volunteering within a
group or community, and
working with members

15 คน
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ไมเคยถูกไลออก ปลดอออก
หรือใหออกจากงาน เพราะ
ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่ว
อยางรายแรงหรือถือวากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และ/หรือคําสั่งศาลให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ไมเปนผูผลิตหรือผูด ําเนิน
รายการใหแกองคการหรือเปน
หุนสวน กรรมการ และ
ผูบริหารในหางหุนสวนหรือ
บริษัท หรือหนวยงานของรัฐที่
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนหรือกิจการ
โทรคมนาคม หรือในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่ประกอบ
กิจการเปนผูผลิตรายการใหแก
องคการ
ไมดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือเปนผูบริหารในพรรค
การเมืองหรือเปนผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

and concerns, along with a of the public, is also an
asset.
range of other audience
information, to provide
strategic advice to the
Trust.
4. Experience of working
collaboratively with others
(for example in a
voluntary, community or
other organisation) to
identify and achieve group
objectives. For Audience
Council England :
Experience of facilitating
discussions and working
collaboratively with others
(for example, in a
voluntary, community or
other organisation) to
identify and achieve group
objectives.
5. A willingness to make
the time commitment
necessary and work to the
standards expected of
members. 6. You must be
a resident in the part of
the UK represented by the
Audience Council.
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คัดเลือกและ
แตงตัง้
ประธาน

กรรมการนโยบาย

BBC trust

The RTÉ Board

1 คน เลือกกันในสมาชิกสภา

เวลาทํางาน

ไมไดกําหนดเปนรายลักษณ
อักษร
ประชุมตางๆรวมประมาณ 14
วัน
ไมมีคาตอบแทน
ไดเบี้ยประชุม
ไดคาเดินทางและคาที่พักตาม
จริง

4 คน เปน Trust ของแตละ
ภูมิภาค
12 วันตอป

1 คน จาก The RTÉ
Board
4-7 ประชุมตอปครั้งละ
2-3 ชั่วโมง

ไมมีคาตอบแทน ไมมีเบี้ย
ประชุม
ไดคาเดินทางและคาที่พัก
ตามจริง

ไมมีคาตอบแทน ไมมีเบี้ย
ประชุม
ไดคาเดินทางและคาที่พัก
ตามจริง
เบิกคาใชจายอื่นๆไดตาม
จริง
5 ป
Broadcasting Act
2009(S.96)

คาตอบแทน

วาระ
กฎหมาย
รองรับ
สถานภาพ
บทบาทหนาที่
ตามกฎหมาย

2 ป
มาตรา 45 ของ พ.ร.บ
องคการกระจายเสียงและ
สื่อสารสาธารณะแหงประเทศ
ไทย
เพื่อประโยชนในการพัฒนาการ
ใหบริการและการผลิตรายการ
ขององคการ ใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับประโยชน
สาธารณะและสังคม และ
สะทอนความตองการของ
ผูใชบริการ รวมทั้งสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนในการ
กําหนดนโยบาย

3 ป
The BBC Royal Charter

The BBC audience councils The Council acts as an
are advisory bodies of BBC advisory group to the
trust.
RTÉ Authority.
The council advise the
trust on the perspectives of
licence fee payers, with a
specific function to provide
advice on how well the
BBC is performing in

different part of the UK
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บทบาทหนาที่
ในปจจุบัน

1. เฝาติดตามรับชมและรับ
ฟงรายการจากทุกสื่อ
ขององคการ และ นํา
ขอคิดเห็นมาหารือ
แลกเปลี่ยนระหวางสมาชิก
และกําหนดเปนวาระ
นําเสนอตอที่ประชุมสภา
ผูชมและผูฟ งรายการ
2. จัดใหมีกระบวนการ
กิจกรรม เพื่อการมีสวน
รวมในการรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะตอ
รายการขององคการและ
ขอเสนอแนะจากประชาชน
ในภูมิภาคและเครือขาย ทุก
ไตรมาส
3. จัดใหมีการขยาย
เครือขาย ฐานผูชมผูฟง
รายการ
“เพื่อนสื่อ
สาธารณะ” โดย จัดใหมี
สมาชิกสภาผูชมผูฟ ง
รายการระดับภาคใน
สัดสวนที่เหมาะสมทั่ว
ประเทศและจากผูท ี่
ประสงคจะมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นตอ
รายการและกิจการของ
องคการ

The role of the councils is
to:
(a) Provide and annual
assessment of BBC
performance in their
Nation.
(b) Identify
emerging
issues of importance
to audiences.
(c) Provide input into the
Trust’s
decision
making.

Assist and report to the
RTÉ Board
2. Attend regularly
scheduled meetings
3. Listen to the views of
members of the public
at events and through
public submissions,
surveys, focus groups,
social media, etc.
4. Help the Board
research issues relating
to RTE’s audience
needs
5. Report back to the
Board on the findings
6. Operate as part of a
confidential group
7. Attend RTÉ public
listening events
8. Contribute your ideas,
opinions and expertise
9. Attend events on
behalf of the council
(special RTÉ
screenings,
conferences, music
events)
1.
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4. จัดทํารายงานที่มีผลมา
จากการรวมรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะใน
ภูมิภาคและในวงกวาง โดย
วิเคราะหและสังเคราะหให
ครอบคลุมประเด็นที่
สะทอนถึงคุณภาพ
มาตรฐานจริยธรรมของ
องคการ และ ผลกระทบ
จากการนําเสนอรายการ
ทุกไตรมาสพรอมทั้ง
รวบรวมเปนรายงาน
ประจําป
เพื่อสงมองให
คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการนโยบาย
5. จัดทํารายการประจําป
และการถอดบทเรียนการ
ทํางานของสภาผูชมและ
ผูฟ งรายการในรอบปพรอม
ขอเสนอแนะที่มีเหตุผล
สนับสนุนจากขอมูลที่
รวบรวมนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการนโยบาย
ขอสังเกตที่สําคัญ
สภาผูช มผูฟ งBBC และ RTEมีบทบาทในการเปนสภาที่ปรึกษาของกรรมการนโยบายอยางชัดเจนโดยเฉพาะ
การไดรับการรองขอจากกรรมการนโยบายใหใหความเห็นตอรางนโยบายการเปลี่ยนแปลงใหญๆของ
องคกร
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สภาผูช มผูฟ งไทยพีบีเอสมีบทบาทและภาระหนาที่มากกวาสภาฯของBCC และRTE โดยเฉพาะการขยาย
ฐานผูชมและขับเคลื่อนในพื้นที่
ลักษณะการจัดเวทีรับฟงที่มีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันทั้งพื้นที่และลักษณะของการจัดเวที
ลักษณะการจัดทํารายงานขอเสนอของBBC จะเนนชัดเจนวาเปนขอเสนอใหใคร แผนกใด เพื่อการนําไปใช
ไดงายและมีประสิทธิภาพ
สภาผูช มผูฟ งBBC และ RTE มีขอมูลนําเขาทั้งสวนเรตติ้ง งานวิจัย และ อื่นๆ ในการจัดทําขอเสนอที่วางอยู
บนพื้นฐานวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษอยางแทจริง
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บทที่ 4
ปจจัยที่มีผลตอการนําไปใชและคุณภาพขอเสนอของสภาผูชมและผูฟง

สรุปปจจัยที่มีผลตอลักษณะและคุณภาพของขอเสนอออกไดเปนสองสวนหลักๆคือ ปจจัยจากสวนสภา
ผูชมและผูฟ ง และ ปจจัยจากสวน ส.ส.ท.
ปจจัยสวนสภาผูชมและผูฟง
1. สมาชิกสภาฯ ถูกคาดหวังใหมีบทบาทหนาที่หลายอยาง นอกจากประเมินการทํางานของส.ส.ท.รับ
ฟงความคิดเห็นเชิงนโยบายจากเครือขายเชิงประเด็นและพื้นที่และรวบรวมจัดทําขอเสนอแลว ยังมี
ความคาดหวังใหมีหนาที่สรางและขยายเครือ ขายผูชมผูฟง และ อาจจะรวมไปถึงการขับเคลื่อน
ประเด็นสาธารณะในพื้นที่รูปธรรมดวย ซึ่งการมีบทบาทหลายอยางนี้อาจสงผลให
a. การจัดกระบวนการเวทีรับฟงฯแยกไมชัดเจนวาจะเปนเวทีเสนอความคิดเห็นหรือเวทีขยาย
เครือขาย หรือเวทีขับเคลื่อนงาน ซึ่งสงผลตอคุณภาพขอเสนอที่ไดมา
b. ตองใชทรัพยากรสูงในการจัดการเวทีและจัดการขอเสนอ
c. ตองใชเวลาของสมาชิกสภาฯอยางมากในการทํางานตามภาระหนาที่ทั้งหมดนี้ซ่งึ อาจจะ
เปนขอจํากัดของหลายๆทาน
2. สมาชิกสภาผูชมผูฟงและเครือขายบางทานอาจจะยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ และ
โครงสรางการทํางานของส.ส.ท.มากเพียงพอ จึงทําใหขอเสนอบางอยางไมเปนรูปธรรมที่สามารถ
นําไปใชไดจริง
3. สมาชิกสภาฯและผูเขารวมเสนอความคิดเห็นในเวทีรับฟง บางสวนไมไดเปนผูชมเขมขน ไมไดดู
รายการไทยพีบีเอสอยางตอเนื่องจริงๆทําใหขอเสนอบางสวนไมไดวางอยูบนฐานหนาจอจริงๆ
4. สภาฯไม ไ ด รั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ แ ละข อ มู ล วิ ช าการที่ จํ า เป น มากเพี ย งพอในการพิ จ ารณาให
ขอเสนอแนะการทํางานของส.ส.ท. เชน งานวิจัยวิเคราะหรายการในประเด็นตางๆ เรตติ้งรายการ
ผังรายการ และ อื่นๆ
5. สภาฯ ถูกคาดหวังใหมีบทบาทหนาที่และภารกิจหลายอยาง แตมีขอจํากัดดานทรัพยากร และ การ
สนับสนุนกําลังคน
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ปจจัยสวนส.ส.ท.
1. ผูบริหารไทยพีบีเอสไมไดพัฒนาสงเสริมงานสภาเทาที่ควร อาจจะดวยความเขาใจวาสภาฯควรมี
ความเปนอิสระแยกจากส.ส.ท. ผูบริหารส.ส.ท.ไมควรเขาไปกาวกายงาน
2. หนวยงานสนับสนุนงานสภาฯของส.ส.ท. ในเชิงโครงสรางรวมอยูกับงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการมีสวน
ร ว มภาคประชาชน และการรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นหน า จอ (อาทิ เ ช น ศู น ย เ พื่ อ นสื่ อ สาธารณะ
คณะกรรมการพิจารณารับเรื่องรองเรียน) ซึ่งมีสวนทําใหบุคลากรส.ส.ท.เขาใจคลาดเคลื่อนวาเปน
บทบาทและงานเดียวกัน
3. ส.ส.ท.ไมไดสนับสนุนขอมูลสําคัญที่ม ากพอ เพื่อใชประกอบในการพิจารณาเสนอขอเสนอหรือ
คําแนะนําของสภาฯ เชน เรทติ้งผูช ม ผังรายการลวงหนา แผนปฏิบัติการ ฯลฯ
4. ทัศนคติของบุคลากรส.ส.ท.ตอสภาผูชมผูฟงอาทิเชน บุคลากรส.ส.ท.สวนใหญไมเขาใจบทบาทของ
สภาฯ และเขาใจผิดวาสภาฯมีหนาที่มาตรวจสอบหรือ ”จับผิด”การทํางานจึงมีทัศนคติแปลกแยก
ตอสภาฯ หรือมีความเชื่อวากระบวนการทํางานของสภาฯ ไมมีงานวิชาการหรืองานวิจัยรองรับ
สมาชิกสภาฯสว นหนึ่งจึงถู กมองวาไมมีความนาเชื่อถือและอาจถู กใชเปนกลไกของภาคประชา
สังคมเพื่อวาระของตัว เอง สมาชิกสภาฯสนใจแตประเด็นของตนเองไมดู ภาพรวมสภาฯไมไดดู
รายการต อ เนื่ อ ง ไม รู จ ริ ง สมาชิ ก สภาฯและเครื อ ข า ยมั ก จะวิ พ ากษ อ ะไรเล็ ก ๆน อ ยๆที่ ไ ม ใ ช
สาระสําคัญและเปนความเห็นสวนตัวของแตละคนเชนเรื่องการแตงตัว ตําแหนงการวางมือของ
พิธีกร ฯลฯ บุคลากรส.ส.ท.บางทานไมทราบวาขอเสนอของสภาผูชมและผูฟงแตกตางจากความ
คิดเห็นหรือขอรองเรียนของผูฟงผูชมทั่วไปอยางไร
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บทที่ 5
สรุปแนวทางพัฒนา
ขอเสนอแนวทางพัฒนาการจัดทําขอเสนอแนะของสภาผูชมผูฟง
ขอเสนอตอสภาผูชมผูฟง
1. กําหนดบทบาทสมาชิกสภาใหชัดเจนโดยเนน การเปนสภาที่ปรึกษา (advisory board) ใหกับ
กรรมการนโยบาย มีบทบาทการรับฟงความคิดเห็นและเสนอความเห็นคําแนะนําเชิงประเด็นและ
นโยบายตอกรรมการบริหารและกรรมการนโยบาย สวนภารกิจอื่นๆ เชนขยายเครือขายหรือ
ขับเคลื่อนเชิงประเด็นในพื้นที่ (on ground movement ) ควรเปนบทบาทหนาที่ของภาคสวนอื่นที่
จะทํางานสัมพันธกับสภาในรูปแบบตางๆเมื่อการกําหนดบทบาทชัดเจนขึ้นการจัดสรร
งบประมาณมีความเหมาะสมมากขึ้นดวย
*แผนผังตัวอยางการแบงบทบาทของแตละสวนงานใหชัดเจน
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2. สมาชิกสภาผูชมและผูฟง ควรเนนการเปนผูชมและผูฟงเขมขนหรือ คัดเลือกสมาชิกสวนหนึ่งมา
จากกลุมผูชมและผูฟงเขมขน โดยอาจจะแบงสรรรายการที่สมาชิกแตละทานติดตามเปนประจํา
เพื่อใหขอเสนอแนะอยูบนฐานใกลเคียงความเปนจริงของหนาจอมากที่สุด
3. เพิ่มวาระสมาชิกสภาฯยาวขึ้นเปน 3 หรือ 4 ป เพื่อการทํางานและความเขาใจตอเนื่อง รวมถึงมี
กระบวนการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯ
4. การจัดเวทีรับฟงทุกครั้งควรมีการตั้งวัตถุประสงคของการจัดเวทีใหชัดเจน และมีกระบวนการ
คัดเลือกกลุมเปาหมายเขาเวทีรับฟง เพื่อใหตรงวัตถุ ประสงค และลดจํานวนเวทีรับ ฟงความ
คิดเห็นที่ตองใชเวลาจัดการและงบประมาณสูงลง โดยเปลี่ยนเปนสนับสนุนใหสมาชิกสภาฯ ลง
พื้นที่พูดคุยมากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลในการมาจัดทําขอเสนอ
5. สภาผูชมผูฟงควรไดรับขอมูลนําเขาที่เพียงพอ ถูกตอง และตรงตามความตองการ เชน เรตติ้ง
ผูชมตามรายการ ผังรายการ โครงสรางองคกร และอื่นๆ เพื่อเปนสวนประกอบของการจัดทํา
ขอเสนอและคําแนะนํา
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6. ขอเสนอตองเปนรูปธรรม ไมควรมีจํานวนมากเกินไป ควรถูกจัดลําดับความสําคัญกอนหลังและ
ควรแบงหัวขอการรายงานขอเสนอตอ ส.ส.ท.ใหเปนไปตามผูใชหรือผูที่เกี่ยวของกับขอเสนอแนะ
นั้นๆ เชน ขอเสนอตอกรรมการบริหาร ขอเสนอตอฝายปฏิบัติการโทรทัศน ขอเสนอตอฝายวิทยุ
หรือขอเสนอตอฝายสื่อออนไลน เปนตน เพื่อการนําไปใชประโยชนที่งายและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
7. ฝายกิจการสภาควรจัดใหมีรายงานความกาวหนาและการติดตามขอเสนอของปที่ผา นมา โดย
ส.ส.ท. สนับสนุนการคืนขอมูลการนําไปใชประโยชนใหกับสภาฯ ดวยวิธีการรายงานแบบเปนลาย
ลักษณอักษร
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ขอเสนอตอส.ส.ท.
1. กรรมการนโยบายและกรรมการบริหารไทยพีบีเอสควรใหความสําคัญกับสภาผูชมผูฟงในฐานะเปน
สภาที่ปรึกษาฯ ควรมีกระบวนการมีสวนรวมของสภาฯ กรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร
ส.ส.ท.ตั้งแตเริ่มตนไมรอจนจบคอยสงขอเสนอ
2. ส.ส.ท.จัดตั้งโครงสรางใหมท่มี ีหนาที่บริหารกิจการสภาใหชัดเจน พัฒนาทีมหรือคณะทํางานในการ
บริหารจัดเวทีซึ่งอาจจะเปนทีมสนับสนุนสวนกลางหรือทีมสนับสนุนจากภาค เพื่อใหสมาชิกสภา
ผูชมและผูฟงควรมีบทบาทในฐานะไปรับฟงความคิดเห็นจริงๆเพื่อนํามาเปนขอมูลนําเขา ไมใชมี
บทบาทเปนคนจัดเวที
3. ส.ส.ท. ควรสนับสนุนขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาขอเสนอของสภาฯและจัดหาชองทางที่สภาฯ
จะเขาถึงขอขอมูลเหลานี้ไดสะดวก
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ภาคผนวก

แนวคําถามสัมภาษณ
(สัมภาษณกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ฝายผลิต อดีตสมาชิกสภาฯ แกนประสานฯ)
“เหลียวหลัง แลหนาขอเสนอเชิงนโยบายสภาผูชมและผูฟงรายการ”

๑. บทบาทของสภาผูชมและผูฟงรายการมีความสําคัญตอส.ส.ท.อยางไร (มุมมองหรือทัศนะของผูถูก
สัมภาษณ)
๒. การมีสวนรวมของสภาผูชมและผูฟงรายการกับการทํางานเชิงนโยบายของส.ส.ท.เปนอยางไร
๓. ขอเสนอของสภาผูชมและผูฟงรายการที่ผานมา มีผลตอการกําหนดทิศทางและการวางแผน
ดําเนินงานของส.ส.ท. หรือไม อยางไร
๔. ขอเสนอของสภาผูชมฯที่เห็นเปนรูปธรรมมีอะไรบาง ที่ส.ส.ท.นําไปใชประโยชนในการพัฒนาองคการ
ฯ ทั้งเนื้อหาหนาจอ/เนื้อหาหลังจอ/นโยบาย
๕. ปจจัยหรือเงื่อนไข ที่ขอเสนอของสภาผูชมฯไมสามารถนําไปดําเนินการเชิงนโยบาย ของ สสท.ได
๖. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสภาผูชมและผูฟงรายการ ในอนาคต
๗. ขอเสนอตอกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ตอทิศทางการทํางานกับสภาผูชมฯ

ถอดความสัมภาษณ
๑. ความสําคัญของสภาผูชมและผูฟงรายการตอสื่อสาธารณะ
“สภาผูชมและผูฟงรายการถูกกําหนดในเจตนารมณของสื่อสื่อสาธารณะ ตามมาตรา ๔๕”
“เปนหนวยหนุนเสริม ขุมพลังของสื่อสาธารณะ”

“เครื่องมือสะทอนความตองการของประชาชนแทนเรตติ้ง”

“เราจําเปนตองมีสภาผูชมและผูฟงรายการเปนไมบรรทัดวัดความสําเร็จ” สมชัย สุวรรณบรรณ

“เปนเกราะคุมกันใหส.ส.ท.ปลอดจากการครอบงําของฝายการเมืองและรัฐบาล ทุน” อ.สมศรี

“สําคัญมากเพราะเป็ นจุดเชือมต่อสําคัญในการสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีมีความหลากหลาย
วัฒนธรรม ความเชือ สถานภาพ อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ เพศสภาวะ ทําให้ ส.ส.ท. มีภาพลักษณ์ในการเป็ น
องค์กรของประชาชน”
๒. สภาผูชมและผูฟงรายการ กับการมีสวนรวมกําหนดนโยบายของสื่อสาธารณะ
“สมาชิกสภาฯเปนกลไกสําคัญที่รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนําไปสูการกําหนด
นโยบายโดยตรง และเปนเครื่องมือเดียวที่กรรมการนโยบายควรใหความสําคัญเปนพิเศษ”

“ สภาผูชมฯเปนตัวแทน(Agents) ที่ชวยกรั่นกรองคําแนะนําจากประชาชนยอยสรุปเสนอใหเปน
นโยบายที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนารายการ”

“กรรมการนโยบายชุดปจจุบัน(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙) มีนโยบาย ๑๐ ขอ โดยใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมในขอแรก”

๓. ขอเสนอของสภาผูชมและผูฟงรายการตอการกําหนดทิศทางและการวางแผนดําเนินงานของส.ส.ท.
“ไม่ได้ มีผลในการเปลียนแปลงเชิงโครงสร้ าง การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ เท่าทีควร (งานเท่าช้ าง
งบเท่ามด) แต่หากปี สองปี นี เกิดสภาผู้ชมฯระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดขึน อันนี แสดงว่ามีผลในเชิง
โครงสร้ างก่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมมากขึน”

๔. รูปธรรมการทํางานของสภาผูชมฯกับการนําไปใชประโยชนของส.ส.ท.
“รูปธรรมการทํางานป ๒๕๕๖ และพ.ศ. ๒๕๕๗ ของส.ส.ท.ที่มาจากขอเสนอของสภาผูชมและผูฟง
รายการคือ การนําเสนอประเด็นทุจริตคอรัปชั่น ฐานทรัพยากร ซึ่งปรากฏเปนทั้งประเด็นขาว
รายการตางๆของทางส.ส.ท.”
“การปรับผังหนาจอ รูปแบบรายการของกรรมการบริหารชุดปจจุบัน(๒๕๕๙) เปนการปรับเปลี่ยน
ที่มากเกินไปจนผูชมปรับตัวไมทัน สภาฯเสนอใหมีการทบทวนเนื่องจากรูปแบบไมแตกตางจากทีวี
ชองอื่น กรรมการบริหารมีมติปรบปรุงตามที่มีเสียงสะทอนอีกครั้ง
“ รูปธรรมเรื่องสภาภูมิภาค”
“รูปธรรมการทํางานรวมของสภาผูชมฯ กรณีกลุมสรางสรรคประเด็นรวมที่เกาะสมุย”
๕. ปจจัยหรือเงื่อนไข ที่มีผลตอการนําขอเสนอใชประโยชนของ สสท.
“ความนาเชื่อถือของสภาฯประสิทธิภาพในการรับฟงความคิดเห็น การสรุปรวบรวมเนื้อหาให
ความสําคัญหลักรองและขอเสนอแนะ และความชัดเจนเพื่อโนมนาวใหขอเสนอมีความสําคัญมาก
พอที่จะนําไปสูการกําหนดนโยบายได”

“ตองสรางกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆของส.ส.ท.กับสภาผูชมฯตั้งแตเริ่มตน ไมรอ
จนจบคอยสงขอเสนอ”(การบูรณาการงาน)

“ปั จจัยด้ านทรัพยากร สิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนงบประมาณ (Man , Material , Money
, Management) ของสภาผู้ชม ทีน้ อยเมือเทียบกับความสําคัญและภาระงาน”

๖. ปญหาการทํางานของสภาผูชมและผูฟงรายการ
“ คนเริ่มไมเห็นความสําคัญของการใชงบประมาณแตงตั้งตัวแทนสภาฯ ๕๐ คน ทําหนาที่รับฟง
ความคิดเห็นจากผูชมขาวและรายการของไทยพีบีเอสตามมาตรา ๔๕ อีกตอไป เพราะมีความลาชา
ไมทันการณ เสียเวลาในการเขารวม สูนําไปใชเงินสวนนี้กับทีวีชองที่ ๒ หรือวิทยุดีกวา”
“ขอเสนอไมทันตอเวลา สถานการณ”
๗. ทิศทางสภาผูชมและผูฟงรายการ ในอนาคต
จําเปนตองทบทวนการทํางานของสภาผูชมและผูฟงรายการอยางเรงดวนทั้งระบบ
“ หากไมมีการปฏิรูปสภาผูชมและผูฟงรายการอยางเรงดวนตอนนี้ อาจมีแรงกดดันจากผูมีอํานาจ
ของบานเมืองที่หวาดระแวงวา มีคนบางกลุมพยายามใชสภาผูชมฯ เปนกลไกภาคประชาสังคมเพื่อ
วาระทางการเมืองบางอยาง”

“ประเมินการทํางานของสภาผูชมฯทั้งในแงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คลายกรรมการนโยบาย
กําหนดใหมีคณะนักวิชาการภายนอกมาทําวิจัย ประเมินประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน”
“ คาดหวังตอบทบาทของสภาผูชมฯในแงการขยายฐานผูชมฯที่ตองติดตามชมรายการที่ตอง
ติดตามรายการแบบนี้ ประเภทนี้ เพื่อตอกย้ําใหความจําเปนในการผลิตลักษณะรายการที่
ตอบสนองตอภาคประชาชน เนื่องจาก KPI ขององคกรยังตองใชเรตติ้งในการวัด”

“ หากขอเสนอไมไดรับการพิจารณา จากกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร สภาผูชมฯหรือ
ประธานสภาฯควรติดตามทวงถามใหมีการนําเสนอเรื่องตางๆที่หนาจอตามที่ประชาชนตองการ”
“ เสนอใหเปลี่ยนตัวบุคคลในการทํางานฝายสนับสนุนสภาผูชมฯบางคน ทําความเขาใจใหมวา
ทํางานของกองเลขาฯสภาฯเต็มเวลามีความสําคัญอยางไร ตองทําหนาที่ประสานอยางรอบรู มี
อุดมการณ ซื่อสัตย ทํางานไดกับทุกคน ทํางานจําเจได และจะดีหากกองเลขาฯสนปญหาสังคม”

“การปรับรอบเวลาขอเสนอใหสอดคลองกับความเปนจริง และสภาควรคิดใหไกลและนอกกรอบ
กฎระเบียบเปนเพียงบรรทัดฐานขั้นตน เพราะจริงๆแลวสภาฯสามารถขับเคลื่อนอะไรไดมากกวาที่
เปนอยูมาก”

“พัฒนาการทํางานที่เปนวิชาการเนนการทํางานวิจัยที่มีความนาเชื่อถือรองรับกระบวนการ
ทํางาน”

“พัฒนาขอเสนอที่เปนเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนสังคมมากกวาขอเสนอหนาจอ”

“พัฒนารูปแบบการรับฟงที่ทาทายมากกวา ทันสถานการณ และเปนรูปแบบใหม”

“ยกระดับสภาผู้ชมฯ เป็ นสัญลักษณ์ของสิทธิของผู้บริ โภค เป็ นพืนทีสร้ างสรรค์ทีมีชีวิตชีวา และ
คิดนอกกรอบออกไปให้ ได้ มากกว่านี รวมไปถึงการพึงพาตนอง จัดการตนเองในด้ านต่างๆ ได้
โดยไม่ต้องติดกับระเบียบ สสท. แต่ก็ไม่ขดั กับกฎหมายด้ วย”

๘. ทิศทางการทํางานของสื่อสาธารณะกับสภาผูชมฯ
“ควรมีการทบทวนกระบวนการสรรหาสมาชิกสภา จัดกลไกการสนับสนุนกิจการสภาฯ(สํานักฯ) ให
สอดคลองกับภารกิจใหมีความคลองตัว เชิงรุก สรางสรรคมากขึ้น”

ระเบียบสภาผู้ชมไทยพีบีเอส
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This is achieved through the following activities:
Audience Council Meetings: Audience Councils meet between 6 and 8 times a year
to discuss and consider the advice they will provide for the Trust, drawing on a
range of audience information. Minutes are taken and published on the Council’s
webpages.
There are also mechanisms for the four Audience Councils to work together to
provide advice for the Trust on matters of common interest to audiences in different
parts of the UK.
Understanding audiences: Each Audience Council has a programme of direct
engagement with different sections of the audience in their nation to understand the
range of audience needs and perspectives. These activities are shared among
Council members who listen to audience views and sometimes facilitate discussion.
In England this is achieved through a network of audience panels, each led by a
Council member. Council members also draw on their own understanding of local
audiences, and their personal, social and professional networks, to contribute to
Council discussions.
Providing advice to the BBC Trust: The Audience Councils report regularly to the
Trust and provide advice into various streams of Trust work, such as reviews of BBC
services. Each year representatives of the four Audience Councils meet with the BBC
Trust to discuss the priorities for audiences around the UK. The Councils also make
an annual report to the Trust, a version of which is published.

3. Time Commitment
In order to effectively deliver the work of the Audience Council, members are asked
to make a time commitment of approximately 12 days per year, although some
months may be busier than others. This includes attending meetings and outreach
events along with other activities, such as preparation and travel. Audience Council
England members will also attend regional panel meetings.

4. Remuneration
This is a voluntary, unpaid position. However, any travel, accommodation or other
expenses incurred as a result of Audience Council business are paid in line with a
published expenses policy.
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5. Standards and Conflicts of Interest
As with other public bodies, members are expected to apply high standards of
behaviour in their approach to their role and responsibilities. The Trust has adopted
the standards outlined by the Committee on Standards of Public Life (see Appendix
Two). It is also necessary for members of all Audience Councils to declare any
potential conflicts of interest.

6. Support
Audience Council members are supported in their role by staff from the BBC’s Trust
Unit.
Trust Unit staff provide information and advice to the Audience Councils and
organise and support their meetings and activities. An induction programme is
provided for new members.

7. Selection Process
Council members are selected through an open selection process. Vacancies are
generally advertised on BBC services and sometimes in the local press. Usually a
shortlist is compiled and shortlisted candidates are invited to interview.
Membership is open to anyone aged over 16, except: certain elected political
representatives; office-holders in political parties; senior public servants; BBC
employees; senior employees of major suppliers to the BBC; and senior employees
of other media organisations.(i)
The following selection criteria will be used when considering who to nominate as
members of the Audience Councils:
1. An understanding of the role of the BBC as a public service broadcaster, and
an informed interest in its local and UK-wide services across television, radio
and online.
2. An understanding of the diversity, needs and interests of audiences in the
relevant nation in relation to the range of BBC UK-wide and local programmes
and services.
3. An ability to use audience feedback, views and concerns, along with a range
of other audience information, to provide strategic advice to the Trust.
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4. Experience of working collaboratively with others (for example in a voluntary,
community or other organisation) to identify and achieve group objectives.
For Audience Council England : Experience of facilitating discussions and
working collaboratively with others (for example, in a voluntary, community or
other organisation) to identify and achieve group objectives.
5. A willingness to make the time commitment necessary and work to the
standards expected of members.
6. You must be a resident in the part of the UK represented by the Audience
Council.
Appointments are based on merit and with regard, given the purpose of Audience
Councils, to the desirability of including people with varied skills, experiences,
knowledge and background from different parts of the nation.

8. Further Information
Further information about the BBC’s Audience Councils can be found on the BBC
Trust’s website at
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/who_we_are/audience_councils/

________
[i]

FormoreinformationaboutrolesthatmightexcludepeoplefrommembershipofanAudienceCouncil
pleaseseetheAudienceCouncilsProtocolF3at:
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/regulatory_framework/protocols/trust_operations.html
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APPENDIX ONE: The BBC’s Public Purposes

The BBC is a public service broadcaster with a specific remit to promote six Public Purposes.
They are:

1. Sustaining citizenship and civil society
2. Promoting education and learning
3. Stimulating creativity and cultural excellence
4. Representing the UK, its nations, regions and communities
5. Bringing the UK to the world and the world to the UK
6. In promoting its other purposes, helping to deliver to the public the benefit of
emerging communications technologies and services and, in addition, taking a
leading role in the switchover to digital television

For more information about the Public Purposes, see:
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/governance/tools_we_use/public_purposes.html
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APPENDIX TWO: Seven Principles of Public Life

Audience Council members are expected to apply high standards of behaviour in their work
for the BBC. The Seven Principles of Public Life, outlined below, set out the standards that
should guide the work of Council members.

Selflessness
Holders of public office should take decisions solely in terms of the public interest.
They should not do so in order to gain financial or other material benefits for
themselves, their family or their friends.
Integrity
Holders of public office should not place themselves under any financial or other
obligation to outside individuals or organisations that might influence them in the
performance of their official duties.
Objectivity
In carrying out public business, including making public appointments, awarding
contracts, or recommending individuals for rewards and benefits, holders of public
office should make decisions on merit.
Accountability
Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the public
and submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office.
Openness
Holders of public office should always be as open as possible about all decisions and
actions they take. They should give reasons for their decisions and restrict
information only when the wider public interest clearly demands.
Honesty
Holders of public office have a duty to declare any private interests relating to their
public duties and to take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects
the public interest.
Leadership
Holders of public office should promote and support these principles by leadership
and example.

The Seven Principles of Public Life were developed by the Committee on Standards in Public
Life, an independent advisory body to the UK government which monitors, reports and
makes recommendations on issues in relation to public life.
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Audience Council

RTÉ Audience Council

RTÉ, as a national Public Service Broadcaster,
is dedicated to putting the audience first.

About the Audience Council
RTÉ, as a national Public Service
Broadcaster, is dedicated to putting the
audience first. It provides radio and
television programmes, in Irish and
English, which are of the highest quality,
universally available, and which are
independent and impartial in accordance
with constitutional and statutory
obligations.
The idea of an Audience Council was
first discussed in RTÉ’s application for a
licence fee increase in November 2002:
“The relationship between the audience and
the broadcaster can be very uneven yet good
communications between the two are vital for
the ongoing development of a truly relevant
service. RTÉ is committed to being open to
its audience, welcoming all contact, listening
to all views, and responding promptly and
appropriately. To facilitate communication, and
to enhance accountability, RTÉ has decided to
establish an Audience Council.”

Purpose
The public interest tests that RTÉ sets for
itself include:
– Fairness
– Accuracy
– Impartiality
– Objectivity
– Independence from vested interests
and freedom from political control or
influence
– High quality schedules available to all
(i.e. free-to-air)
– A significant proportion of
programming originating in Ireland
– Schedules that include programming
for minority groups and interests
– Schedules that respect the views of the
audience and enhance their cultural
expectations
– Programming that recognises regional
interests and cultural diversity
– Programming that encourages
understanding and tolerance
– Programming that is imaginative and
original.

All of these tests are in the interest of the
audience, and are open to comment and
feedback by the audience; the Audience
Council facilitates this communication
and these topics form the basic agenda
for each Council meeting.

The RTÉ Authority, with appropriate
external advice and support, sought
applications from members of the public
who wished to be appointed as one of
Each Council has a life span of four years the ten individual members. There are
two members from each of Ireland’s
and elects a Chairperson annually from
EU constituency areas, and two from
among its members. The first Council’s
term is from December 2003 to December Northern Ireland. Advertisements inviting
2007. The Council meets five times a year, individuals interested in applying to join
the Council went out on RTÉ Radio and
including one meeting outside of Dublin.
Television and in the RTÉ Guide. The final
A designated Secretary is provided
composition of the Audience Council
by RTÉ. The members of the Council
was, under section 21 of the Broadcasting
participate on a voluntary basis being
Authority Act, 1960, as amended by section
reimbursed vouched expenses only.
5 of the Broadcasting Authority (Amendment)
Act, 1976, subject to the consent of the
There are 22 members on the Audience
Minister for Communications, Marine and
Council: 11 representative members
Natural Resources.
with a specialist interest in one or more
of the key strands of programming;
10 individual members who have a
Interaction
general interest in broadcasting and
The Audience Council interacts with:
the Chairperson of the Authority’s
`
The general public via a variety of
Programme Sub-Committee is an exmeans including website, annual report
officio ordinary member of the Council.
`
The Authority via the ex-officio
There are currently no vacancies on the
representation and occasional meetings
Audience Council.
`
The Director-General who attends
at least one meeting of the Council
The following organisations were asked to
annually and is available as appropriate
nominate a representative to the Council: `
RTÉ senior editorial management who
`
The Social Partners: IBEC, ICTU, IFA, and
attend meetings as necessary.
The Community & Voluntary Pillar
`
The Arts Council
The Council has developed close links
`
Office of the Minister for Children (then with the BBC NI Broadcasting Council.
The National Children’s Office)
Two joint meetings have been held and
`
The City and County Managers’
areas of mutual interest have been
Association
identified for ongoing discussion.
`
The Equality Authority
`
Foras na Gaeilge
`
The Irish Council of Churches
`
The Irish Sports Council.
Structure and Composition
The Council acts as an advisory group to
the RTÉ Authority.

Members of the Audience Council
(as of March 2007)
`Paul M. Kinsella, Chairman
`Sheena Walsh McMahon
`Anthony Kelly
`Des Sheridan
`Valerie Keegan
`Eddie Sheehy
`Eilís Boland
`Maolsheachlainn Ó Caollaí
`Maria Killian
`Alan McCormack
`Mary Gallagher MacBride
`Anne O’Donnell
`Niall Madigan
`Oliver Donohoe
`Pádraig McGinn
`Patrick O’Leary
`Mark Connolly
`Paul McDermott
`Ruth Gallagher
`Alison McCullagh
`Adrian Ó Donnabháin
`Stephanie O’Callaghan
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