รายงานประจำปี

2560
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สารจากผู้เกี่ยวข้อง
สารจากประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย กาหนดให้มีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งจานวนไม่เกิน 50 คน เพื่อ
ทาหน้าที่รับฟังความคิดเห็น และสะท้อนความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคและทุก กลุ่ มที่
หลากหลาย เพื่อนามาพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการของไทยพีบีเอส ดังนั้น ตั้งแต่ไทยพีบีเอสได้เปิด
ดาเนินการมาจนครบรอบ 10 ปีคณะกรรมการนโยบายได้มีการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน รวม 4 รุ่น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและความแตกต่างของไทยพีบี
เอสที่สื่ออื่นๆ ไม่มี ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 4 ได้แสดงบทบาท
และทาหน้าที่อย่างเข้มแข็งในฐานะกลไกสาคัญขององค์การสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในภาค
ส่วนต่างๆ ด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์ขยายฐานผู้ชม รวมถึงการจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ทางสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ และได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
และผลงานเหล่ านั้ นมาน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบาย เพื่ อ น าไปใช้
ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานเป็ น ผลงานที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด อยู่ ใ น
เอกสารรายงานประจาปี 2560 ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฉบับนี้แล้ว
ในนามของคณะกรรมการนโยบาย ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 4 ที่ได้
เสียสละแรงกายและสติปัญญาเป็นจิตอาสาทางานร่วมกับไทยพีบีเอสมาเป็นเวลาถึง 2 ปี และได้สร้าง
คุณประโยชน์แก่องค์การเป็น อย่างมาก จึงหวังว่าท่านจะยังคงสนับสนุน ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะ
แห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ ให้ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของการทาหน้าที่สื่อสารมวลชนที่สร้างประโยชน์
สาธารณะต่อสังคมและประชาชนไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิตลอดไป

(รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคาดี)
ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารจากผู้อานวยการ ส.ส.ท.
ในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2560 ที่ฝ่ายบริหารของ ส.ส.ท. จัดทาแผนบริหารกิจการ และ
ทิศทางยุ ทธศาสตร์ ของปี พ.ศ. 2561 – 2564 นั้น ได้มีการนาเอาข้อเสนอของสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการ มาพิจารณาประกอบหลายด้าน โดยเฉพาะข้อเสนอเพื่อปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบ ให้ไทยพีบี
เอสสามารถเข้าถึงและสนองตอบความสนใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
และทั่ว ถึงมากขึ้น อัน น ามาสู่ การก าหนดเป็น ยุทธศาสตร์ใ หม่ คือ “ขับเคลื่ อนการเรีย นรู้ สู่ การ
เปลี่ยนแปลง”
ส.ส.ท. มั่น ใจว่า ด้ว ยทุน ความรู้ที่ได้ส ะสมมาตลอดสิ บปีบวกกับประสบการณ์และความ
เข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่ทางานร่วมกันมาทั้ง 4
รุ่นนี้ จะช่วยเสริมให้ความมุ่งมั่น ที่จะทาหน้าที่สื่อสารไปให้ถึงขั้นการมีส่วนจุดประกายและสนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมได้นั้น สามารถเป็นจริงได้และแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้
นอกจากนี้ ในการประกาศวาระเด่น 10 เรื่อง ที่เป็นทิศทางในทศวรรษที่สองของ ส.ส.ท.นั้น
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ ส.ส.ท. จากภายนอก โดยจับมือกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการใน
ฐานะเป็นกลไกสาคัญตามกฎหมายของ ส.ส.ท. ได้ถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งในวาระสาคัญที่ฝ่ายบริหารได้
แถลงต่อสาธารณะ เพราะเราเชื่อว่า ส.ส.ท.จะเข้มแข็งและยั่งยืนได้ ก็เพราะ ส.ส.ท. มีกลไกการรับฟัง
ที่จะเป็นหลักประกันได้ว่า ส.ส.ท. มิได้หลงลืมหรือทิ้งใครไว้เบื้องหลังเพราะเราเชื่อว่า สื่อสาธารณะมี
พันธกิจที่มากไปกว่าการทาสื่อให้มีคนดู เราจึงต้องทาให้มากขึ้นไปอีกในบทบาทของการร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย โดยเปิดพื้นที่สื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
ในนามของฝ่ายบริหาร ส.ส.ท. ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น 4 ทุก
ท่าน ที่ได้ทาหน้าที่นี้ อย่ างมีศักดิ์ศรี ดิฉันเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นกัล ยาณมิตรของสื่ อสาธารณะเช่ นนี้
ตลอดไป และจะร่วมกันดูแลให้พื้นที่สื่อสาธารณะแห่งนี้ ได้ทาหน้าที่สร้างสรรค์การเรียนรู้แก่สังคมไทย
ได้อย่างมีคุณภาพสมกับที่ประชาชนคาดหวัง
ขอบคุณและเชื่อมั่น
(รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล)
ผู้อานวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารจากประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ปี 2560 เป็นปีที่ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะของประชาชน ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาครบ
9 ปี ภายใต้ความมุ่งหมายให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นกลไกตามพระราชบัญญั ติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2551 หมวด 5 มาตรา 45 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ในการกาหนดทิศทางการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะและการเป็นสื่อสาธารณะของ
ประชาชนอย่างแท้จริงในรูปแบบการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ปี 2560 เป็นปีแห่งการเตรียม
ความพร้อมของการก้าวสู่ "10 ปีไทยพีบีเอสในปี 2561" สภาผู้ชมฯ ได้พัฒนาคุณภาพการดาเนิน
กิจกรรมทั้งภายนอกและภายในองค์การ คือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติง านให้
ประชาชนได้ ใ ช้ บ ริ ก ารสื่ อ สาธารณะ ทั้ ง การรั บ และการส่ ง เนื้ อ หาสาระรายการผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลายของกลุ่มรายการของไทยพีบีเอส โดยสอดแทรกในการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นทั้ง
5 ภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาผู้ชมฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสื่อภูมิทัศน์อย่าง
เป็นพลวัต ทั้งนี้รวมถึงการขยายเครือข่ายในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อ ให้ก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนทาง
สังคมของไทยพีบีเอส
รายงานสรุปการปฏิบัติงานประจา 2560 ของสภาผู้ชมฯ ในเอกสารฉบับนี้ เป็นการแสดงผล
งานความมุ่งมั่นของสมาชิกสภาผู้ชมฯ ทั้ง 5 ภูมิภาค ในการรวบรวมผลงาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูล
เชิงนโยบาย จากประชาชนสู่การนาไปใช้ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบไร้รอยต่อ โดย
สมาชิกสภาผู้ชมฯ ทุกภูมิภาค จะยังคงขับเคลื่อนให้ไทยพีบีเอสบรรลุเป้าหมายการเป็นสื่อสาธารณะที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

(นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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บท รุปผู้บริ าร
ภาผู้ ช มและผู้ ฟัง รายการการจั ดตั้ ง ขึ้นตามพระราชบั ญญั ติ อ งค์ ก ารกระจายเ ี ย งและแพร่ ภ าพ
าธารณะแ ่งประเท ไทย ( . .ท.) พ. . 2551 ม ด 5 มาตรา 45 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการใ ้บริการ
และการผลิตรายการขององค์กรใ ้มีคุณภาพ อดคล้องกับประโยชน์ าธารณะและ ังคม และ ะท้อนค าม
ต้องการของผู้ใช้บริการ ร มถึง ่งเ ริมการมี ่ นร่ มของประชาชน โดยใ ้ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบี
เอ เป็น กลไกของผู้ชมและผู้ฟังรายการในการเ นอค ามคิดเ ็นเกี่ย กับรายการและการดาเนินงานของ
องค์กรกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเท ไทย ใ ้ตอบ นองประโยชน์และค ามต้องการของ
ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้ ยองค์ประกอบของผู้แทนที่ ลาก ลายจากประชาชนทั่
ทุกภูมิภาคของประเท และจากกลุ่มเฉพาะต่างๆ ซึ่งในปี 2560 นั้น ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกา นดทิ ทาง
และแน ทางการดาเนินงานไ ้คือ “เชื่อมโยงการดาเนินงานแบบไร้รอยต่อบน ลักการรับฟังค ามคิดเ ็นแน
ใ ม่” ภายใต้ยุทธ า ตร์ 3 ประการ ได้แก่
1. ยุทธศา ตร์ด้านการรับฟังความคิดเ ็น โดยใช้กระบ นการรับฟัง 3 รูปแบบคือ (1) การรับฟังเชิง
ถานการณ์และบริบทพื้นที่ (2) การรับฟังแบบเข้มข้น และ (3) การรับฟังทาง ื่อออนไลน์
2. ยุทธศา ตร์ด้านวิชาการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดทาเครื่องมือและระบบ นับ นุนการดาเนินงาน
ด้ ยการติดตาม นุนเ ริมด้าน ิชาการของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อนาผลการ ึก าที่นาเ นอต่อไทย
พีบีเอ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
3. ยุทธศา ตร์ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วมภายในและภายนอก ที่มุ่งเน้นการ ร้างค ามร่ มมือกับ
น่ ยงานภายในไทยพีบีเอ ร มทั้งเครือข่ายภายนอก และการ ร้างค ามร่ มมือใน มู่ มาชิก ภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธ า ตร์และแผนงาน การประชา ัมพันธ์ การพัฒนา
อัตลัก ณ์และคุณค่าของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ร มถึงการพัฒนาทัก ะและ ักยภาพการดาเนินงาน ภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ผลการดาเนินงานในปี 2560
ในปี 2560 ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีผลการดาเนินงานตามยุทธ า ตร์ที่จัดทาไ ้ ซึ่ง ามารถ รุปผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธ า ตร์ปี พ. . 2560 ได้ดังนี้
1. การดาเนินงานตามแผนยุทธศา ตร์รับฟังความคิดเ ็น
1.1 การจัดเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นทุกภูมิภาคจาน น 78 เ ที แบ่งเป็นเ ทีรับฟั งตามบริบทและ
ถานการณ์พื้นที่ 41 เ ทีและเ ทีรับฟังกลุ่ มผู้ชมเข้มข้นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 37 เ ที
ง

โดยมีจาน นผู้เข้าร่ มกิจกรรมทั้ง มดไม่น้อยก ่า 3,143 คน และได้นา ่งรายงานข้อเ นอการ
รับฟังค ามค ามคิดเ ็นและการข้อเ นอเชิงนโยบายแก่ไทยพีบีเอ ทุกไตรมา
1.2 การจัดเ ที มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะระดับภูมิภาค 5 ครั้ง และเ ที มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะ
ระดับ ชาติ 1 ครั้ ง จ าน นผู้ เข้าร่ มเ ทีกิจกรรมทั้ง มดจาน น 998 คน และเกิดข้อเ นอ
ภาพร มในการพัฒนารายการและข้อเ นอเชิงนโยบายนาเ นอต่อไทยพีบีเอ
2. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิชาการ
2.1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ เตอร์ระบบปฏิบัติการด้านการเงินและฐานข้อมูลผู้เข้าร่ มกิจกรรม
เ ทีรับฟังค ามคิดเ ็น
2.2 การจัดทาคู่มือแน ทางปฏิบัติงานด้านการเงิน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2.3 การจัดทาคู่มือแน ทางการรับฟังค ามคิดเ ็นและติดตาม นุนเ ริม ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2.4 การร บร ม ังเคราะ ์และถอดบทเรียนผลการดาเนินงานการรับฟังค ามคิดเ ็นและกิจกรรม
อื่ น ๆของ ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการเพื่ อ เป็ น องค์ ค ามรู้ ใ นการ างแผนและพั ฒ นาการ
ดาเนินงานในอนาคต
3. การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกองค์กร
3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อ ังคม (CSR) เพื่อ ่งเ ริมภาพลัก ณ์และคุณค่าของไทยพีบีเอ และ ภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ จาน น 4 กิจกรรมคือ
1) การ ่งเ ริมค ามรู้และทัก ะด้านดนตรีไทยแก่เด็กและเยา ชนในชุมชนพื้นที่โดยรอบ
ไทยพีบีเอ
2) การอบรมนัก ื่อ ารพลเมือง
3) การร่ มมือกับภาคีเครือข่ายภาคเ นือซ่อมแซมที่อยู่อา ัยแก่ประชาชนยากจน
4) การร่ มมือกับเครือข่ายภาคประชา ังคมภูมิภาคใต้เพื่อ างแผน ่งเ ริมการเรียนรู้เพื่อ
ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง ังคม
3.2 การพัฒนาทัก ะค ามรู้และค าม ามารถของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และ
1) อบรม ิทยากรกระบ นการ รือ Facilitator การจัดเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็น
2) อบรมแน ทางปฏิบัติการจัดการทางการเงิน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
3) อบรมค ามรู้การเท่าทัน ื่อใ ม่ รือ Media Information Digital Literacy: MIDL
4) อบรมการใช้เครื่องมือรับฟังค ามคิดเ ็นเพื่อพัฒนารายการ รือ Media Lab
5) อบรมแน ทางการรับฟังค ามคิดเ ็นทาง ื่อออนไลน์
จ

6) การ ึก าดูงานแน ทางการจัดการพื้นที่เ ร ฐกิจพิเ
ธรรมชาติ

ธุรกิจเพื่อ ั งคม และเก ตร

3.3 การจัดกิจกรรมประชา ัมพันธ์และ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจ ื่อ าธารณะแก่กลุ่มผู้ชมเป้า มาย
ใ ม่เพื่อขยายฐานผู้ชม (Event) จาน น 40 ครัง้ จาน นผู้เข้าร่ มกิจกรรม 9,287 คน
3.4 การ นับ นุนและ ร้างค ามร่ มมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็นทาง ังคม อาทิเช่น
1) ภูมิภาคเ นือเรื่องต่อต้านการค้ามนุ ย์ เ มืองแร่ทองคา และเรื่องผลกระทบนโยบายข้า
2) ภู มิ ภ าคอี านเรื่ อ งผลกระทบนโยบายเขตเ ร ฐกิ จ พิ เ และการ ่ ง เ ริ ม พื้ น ที่ เ ขต
อุต า กรรม และ ิลปะประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์
3) ภูมิภาคกลาง เรื่องการพัฒนาทัก ะแรงงานในอนาคต (อาชี ะ 4.0) อา ารปลอดภัย
ระบบ ลักประกัน ุขภาพ และค ามปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของแรงงาน
4) ภูมิภาคใต้ เรื่องค ามมั่นคงทางอา าร การจัดการพลังงานในพื้นที่ และการจัดการขยะ
5) กรุงเทพและปริมณฑล เรื่อง ิทธิผู้ ูงอายุ (เปลี่ยนภาระเป็นพลัง) ิทธิคนพิการ และการ
จัดการน้า
3.5 การ ร้างร่ มมือกับ น่ ยงานภายในไทยพีบีเอ ได้แก่
1) การ ่งผู้แทน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้าร่ มเป็นคณะอนุกรรมการและคณะทางานต่างๆ
ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมี ่ นร่ ม (2) คณะอนุกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน (3) คณะอนุกรรมการประเมินผลภายนอก (4) คณะอนุกรรมการ
ทบท นและปรับปรุงกฎ มาย . .ท. เป็นต้น
2) การร่ มกิจกรรมต่างๆที่ ไทยพีบีเอ จัดขึ้น เช่นกิจกรรมแ งจากพ่อ กิจกรรมด้ ยปณิธานที่
าญมุ่ง กิจกรรมเปิด ูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค และกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ไทยพีบีเอ เป็น
ต้น
3.6 การ นับ นุนและขับเคลื่อนงานของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีการจัดประชุม ามัญและ
ิ ามัญ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จาน น 7 ครั้ง
ข้อเ นอจากการรับฟังความคิดเ ็นของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1. ข้อเ นอที่ ังเคราะ ์จากเวทีการรับฟังความคิดเ ็นผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้มข้น
จากผลงานที่ผ่านมาของ ื่อ าธารณะไทยพีบีเอ มีการรายงานข่า ที่ ร้างการเปลี่ยนแปลงใ ้กับ
ังคม ลายด้านเช่น การผลักดันกฎ มายใ ม่ การ ร้างค่านิยมใ ม่ รือการขับเคลื่อนใ ้เกิดคุณภาพชี ิตที่ดี
ขึ้น เช่นข่า เ มืองแร่ ประเด็นข่า คนชายขอบ ซึ่งทางไทยพีบีเอ ได้ทุ่มเททั้งคน เครื่องมือและทรัพยากร ิ่ง
าคัญที่ไทยพีบีเอ ทามาตลอดและต่อเนื่องคือ การรายงานข่า เจาะลึกรอบด้าน และการเปิดพื้นที่ใ ้คนกลุ่ม
ฉ

ต่างๆ ได้ ื่อ ารเรื่องรา ปัญ าออกมา เป็นการ ร้างอานาจต่อรองของประชาชนใ ้รู้ ึก ่าตนเองมี ิทธิเป็น
พลเมืองที่ตื่นรู้และ ามารถเคลื่อนไ จนนาไป ู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตามจากการจัดเ ทีรับฟังเข้มข้นในภูมิภาค ประชาชนยังเน้นย้าในบทบาท น้าที่ดังกล่า
โดยเ ็น ่า ไทยพีบีเอ ค รยืน ยัดในการทางานเพื่อเป็นเ ที ื่อ ารแลกเปลี่ยนปัญ าของคนในชุมชน ซึ่ง
บทบาทของ ื่อ าธารณะไทยพีบีเอ ถือ ่าเนื้อ าเป็น ิ่ง าคัญและต้องพัฒนาทั้งในแง่รายการและข่า อีกทั้ง
การนาเ นอนั้นค ร อดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมของผู้ชม โดยเน้นที่ค ามน่าเชื่อถือ และมี ิธีการนาเ นอ
ที่น่า นใจ เนื้อ าค รเป็นเรื่องใกล้ตั และ อดคล้องกับค ามต้ องการของผู้ชมกลุ่มเป้า มายของ ื่อ าธารณะ
นอกจากนี้ค รมีการนาเ นอข่า ที่โดดเด่นเป็นเอกลัก ณ์ เพื่อ ร้างการรับรู้และจดจา ร้างค ามผูกพันต่อ
ผู้ชม โดยมีการ ร้างเครือข่าย รือ มาชิกแบบไม่เ ียค่าใช้จ่าย และไม่ค รเปลี่ยนผังรายการบ่อย ร มถึงค รใ ้
ค าม าคัญกับการขยายกลุ่มเป้า มายของ ื่อ าธารณะไทยพีบีเอ โดยเฉพาะกลุ่มเยา ชน และใ ้พัฒนา
ักยภาพของผู้ชมเข้มข้นเพื่อช่ ยขยายกลุ่มเป้า มายที่เป็น พลเมืองแบบ active citizen ต่อไป ซึ่งจากข้อมูล
ดังกล่า ข้างต้น ามารถ ังเคราะ ์เป็นข้อเ นอเพื่อการพัฒนารายการที่ าคัญดังต่อไปนี้
1.1 นับ นุนการใช้เครื่องมือรับฟังความคิดเ ็นที่มีประ ิทธิภาพ โดยการ ่งเ ริมใ ้มีการใช้
เครื่องมือรับฟังค ามคิดเ ็น Media Lab ที่มีการพัฒนาขึ้นแล้ ไปใช้อย่างก ้างข างทั้งกับการ
ดาเนินงานรับฟังค ามคิดเ ็นของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และการรับฟังค ามคิดเ ็นจาก
ผู้ชมและผู้ฟังทั่ ไปในทุกช่องทาง ื่อขององค์การ เพื่อใ ้ ามารถรับข้อมูลนาไปปรับปรุงพัฒนา
รายการได้อย่างเ มาะ ม ร ดเร็ และทันต่อ ถานการณ์
1.2 นั บ นุ น การใช้ ป ระโยชน์จ ากเนื้อ ารายการ นอกจากการนาเ นอรายการที่ มี เ นื้ อ า
เกี่ย ข้องและมีผลกระทบต่อกับการดาเนินชี ิต การทางานของประชาชน และการพัฒนา ังคม
ที่มีการดาเนินการอยู่แล้ ไทยพีบีเอ ค รมีการพัฒนาเนื้อ ารายการที่ ามารถใช้เป็น ื่อการ
เรียนการ อนทั้งในและนอกระบบการ ึก าแก่เด็กและเยา ชน ตลอดจนประชาชนทั่ ไป
พร้ อม นั บ นุ น ใ ้ ถาบั น การ ึ ก าต่ างๆได้น า ื่ อการเรี ยนการ อนดัง กล่ า ไปใช้ ใ ้ เ กิ ด
ประโยชน์ ร้างการเรียนรู้อย่างเต็มที่
1.3 เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเ ็น ทาง ื่อออนไลน์ นอกจากการรับฟังค ามคิดเ ็น ผ่ าน
กลไก ภาผู้ ช มและผู้ ฟั งรายการแล้ ไทยพีบีเอ ค รขยายช่ องทางรั บฟั ง ค ามคิ ดเ ็ น ต่ อ
รายการโดยตรงผ่านทางช่องทาง Online ต่างๆเช่น Facebook, e-mail และ line ใ ้มาก
ขึ้นเพื่อใ ้ อดคล้ องกับ ิถีชี ิตประชาชนในยุคดิจิทั ล และ ามารถได้รับข้อมูลนามาพัฒ นา
รายการได้ตรงประเด็นและทันต่อเ ลา ขณะเดีย กัน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเองจะต้องมีการ
พัฒนารูปแบบการรับฟังค ามคิดเ ็นทางช่องทาง ื่อ ออนไลน์ ร มถึงการพัฒนาทัก ะของ
มาชิกในการใช้ ื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นด้ ย
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1.4 ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อ ารายการใ ้ทัน มัย โดยเปิดโอกา ใ ้นัก ึก าและประชาชนรุ่น
ใ ม่ที่มีค าม นใจและมีทัก ะด้านเทคโนโลยี ื่อ ารได้มี ่ นร่ มเ นอค ามคิด ร้าง รรค์เพื่อ
ผลิตรายการในฐานะนักข่า พลเมืองและผู้ผลิตอิ ระมากขึ้น
1.5 เพิ่มโอกา การเข้าถึงเนื้อ ารายการของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการโดยเพิ่ม
รายการที่มกี ารใ ่ Subtitle และ Audio Description ร มถึงมีรายการที่ใช้ภา าท้องถิ่นพร้อม
คาแปลของกลุ่มประชาชนชาติพันธุ์ และกลุ่ม ัฒนธรรมต่างๆด้ ย
2. ข้อเ นอที่กลั่นกรองจากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นเชิง ถานการณ์และบริบทพื้นที่ 6 กลุ่มประเด็น
ใน ่ นของเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นเชิง ถานการณ์และบริบท 6 กลุ่มประเด็น ามารถ รุปข้อเ นอ
เพื่อการพัฒนาการผลิตรายการและการดาเนินงานของไทยพีบีเอ ได้ ดังนี้
2.1 กลุ่ม ุขภา ะและคุณ ภาพชี ิต ไทยพีบีเอ ค ร เ ริ ม ร้ า งพลเมืองตื่น รู้ โดยเผยแพร่
ข่า ารข้อมูล รือจัดกิจกรรมขับเคลื่อน ังคมใ ้ประชาชนมีค ามรู้ในการดูแล ุขภาพตนเอง
มีค ามเท่าทันในเรื่องกฎ มายและนโยบายรัฐที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชี ิตอย่างรอบด้าน
ร มถึงใ ้ ามารถเข้าถึง ิทธิในการรับบริการของรัฐ เพื่อเกิด ุขภา ะและคุณภาพชี ิตที่ดีทั่
น้า
2.2 กลุ่มการ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต ไทยพีบีเอ ค ร ร้างพื้นที่การเรียนรู้
แก่ ังคม โดยจัดใ ้มีข้อมูลข่า ารและระบบฐานข้อมูลที่ประชาชนและเครือข่าย ามารถ
เข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดารงชี ิต การทางานและการขับเคลื่อนพัฒนา ังคม ร มถึง
นับ นุนใ ้เกิดปัจจัยแ ดล้อมและ ื่อการ ึก าเพื่อเ ริม ร้าง ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต
ของประชาชนไทย
2.3 กลุ่ม ังคมผู้ ูง ัย ไทยพีบีเอ ค ร นับ นุน การ ื่อ ารพลังบ ก โดยจัดใ ้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่า าร รือจัดกิจกรรมที่เ ริม ร้างค าม ัมพันธ์ที่ดีของประชากรต่าง ัย เพื่อลดอคติ
และค ามเ ลื่ อ มล้ าใน ั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ชี ิ ต ของผู้ ู ง ั ย ทั้ ง ด้ า น ุ ข ภาพกายและ
ุขภาพจิต ร มถึง ่งเ ริมการเตรียมค ามพร้อมของประชากรเพื่อก้า เข้า ู่ ังคม ูง ัยอย่างมี
ค าม ุข
2.4 กลุ่ ม ่ ง เ ริ ม เ ร ฐกิ จ การค้ า อุ ต า กรรม และแรงงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ไทยพีบีเอ ค ร ่งเ ริมใ ้ประชาชนมีค ามรู้ และเท่าทันนโยบายรัฐ โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ข่า ารแก่ประชาชนเรื่องนโยบายด้านเ ร ฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ร มถึงทา น้าที่ ะท้อนค ามเป็นจริงและค ามต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อ น่ ยงานที่
เกี่ย ข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายและการบังคับใช้กฎ มายเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง
2.5 กลุ่ม ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรที่ยั่งยืน ไทยพีบีเอ ค ร ่งเ ริมใ ้ประชาชนรู้เท่า
ทันนโยบายและเข้าใจกฎ มายด้าน ิ่งแ ดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเผยแพร่
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ข้อมูลข่า ารการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎ มายที่เกี่ย ข้องอย่างชัดเจนต่อเนื่อง
ร มถึงเป็นช่องทางใ ้ประชาชนได้แ ดงค ามคิดเ ็นเพื่อมี ่ นร่ มดูแลปกป้อง ิ่งแ ดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเกิดประโยชน์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
2.6 กลุ่มวัฒนธรรม ศา นา และความเท่าเทียมใน ังคม ไทยพีบีเอ ค ร ่งเ ริม การ ื่อ ารเชิง
ุนทรียศา ตร์ โดยเผยแพร่ข่า ารข้อมูลที่ ร้างค ามซาบซึ้งในคุณค่าของ ิ่งที่งาม ไพเราะ
รือรื่นรมย์ไม่ ่าจะเป็นธรรมชาติ รือ ิลป ัฒนธรรม ซึ่ง ่งผลใ ้เกิดค ามงอกงามทางจิตใจ
ของประชาชน
การ ังเคราะ ์ข้อเ นอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาในการดาเนินงานของไทยพีบีเอ
1. พัฒนากลไกการมี ่วนร่วมจากเครือข่าย ู่ ุ้น ่วนการดาเนินงาน ค รใ ้ค าม าคัญกับกลไก
การมี ่ นร่ มเพื่อนาไป ู่การทางานแบบภาคี ุ้น ่ น โดย ร้างใ ้เกิดกลไกการทางานแบบกองบรรณาธิการ
ร่ มกับ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและเครื อข่ายพื้นที่เพื่อพัฒ นาประเด็นและเนื้อ าใ ้ อดคล้ องกับค าม
ต้องการของพื้นที่ ลงลึกและทันต่อ ถานการณ์
2. ่งเ ริมการใช้ประโยชน์จาก ื่อ าธารณะ ค ร นับ นุนใ ้มีการใช้ ื่อจากไทยพีบีเอ เพื่อการใช้
ประโยชน์ในชี ิตประจา ัน การทางาน และการพัฒนา ังคมใ ้ก ้างข างมากขึ้น โดยการเพิ่มเนื้อ าใ ม่ๆที่
ตรงใจผู้ชม ร้างการรู้เท่าทัน ร มทั้งเป็น ื่อการเรียนการ อนแก่เด็กและเยา ชน และการเปิดช่องทางใ ้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่า ารและเนื้อ า ื่อ าธารณะได้มากขึ้น เป็นต้น
3. การ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะของ ังคม โดยพัฒนา ลัก ูตรการพัฒนานัก ื่อ าร าธารณะที่เป็น
มาตรฐานขึ้นมา และร่ มมือกับภาคีเครือข่าย ร้างและพัฒนานัก ื่อ าร าธารณะในระดับต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อ
เป็นกลไกของ ังคมในการ ื่อ ารข้อมูลของกลุ่ม รือเครือข่าย ู่ าธารณะชนได้อย่างถูก ต้องเ มาะ ม และ
ร้างค ามเข้าใจที่ดีและเท่าเทียมกันของประชาชนใน ังคม
4. การเป็ น พื้ น ที่ ก ลางการ ื่ อ ารเพื่ อ ประโยชน์ าธารณะ โดยเปิ ด พื้ น ที่ านั ก งานใ ญ่ แ ละ
ูนย์ภูมิภาคใ ้เป็น ูนย์การเรียนรู้และพื้นที่พบประแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่า ารและ ประ บการณ์การ
ทางานระ ่างประชาชนและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ร มถึงการ ร้าง ช่องทางใ ้ประชาชนได้มีโอกา ื่อ าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่า ารระ ่างกันเพื่อ ร้างการ เรียนรู้ การ ่งต่อข้อมูล และค าม ัมพันธ์ในลัก ณะชุมชน
นัก ื่อ าร าธารณะผ่านระบบเทคโนโลยีการ ื่อ าร รือ แอพพลิเคชั่นที่ไทยพีบีเอ และเครือข่ายร่ มกัน
พัฒนาขึ้น
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ข้อเ นอแนะจากคณะนักวิชาการ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
จากเป้า มายเพื่อ “การ ื่อ ารพลังบ ก” ใน 4 ด้าน คือ ด้านทั นคติ ด้านค ามตระ นัก ด้านการ
ยอมรั บ และด้ า นการมี ่ นร่ ม คณะนั ก ิ ช าการ ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการและผู้ ฟั ง รายการเ ็ น ่ า
ไทยพีบีเอ ค รมีการดาเนินการดังนี้
1. ด้านทัศนคติ ไทยพีบีเอ ค รมีบทบาทเ นอขับเคลื่อน และนาเ นอข่า ารข้อมูลเพื่อ ร้างค าม
เข้าใจที่ถูกต้องต่อภาพลั ก ณ์ของกลุ่มคนใน ั งคมที่มีค ามแตกต่างๆกัน เช่น การนาเ นอภาพของค าม
ลาก ลายทางเพ ชาติพัน ธุ์ต่างๆ ใ ้ เกิดค ามเ มอภาค และ ร้างทั นคติเชิงบ กใ ้ เกิดขึ้นใน ั ง คม
ตลอดจนการนาเ นอเรื่องรา ที่ดีในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อ ร้างข ัญกาลังใจ ลดค ามขัดแย้งใน ังคม ร มถึง
การ ร้างทางเลือกใ ม่ใ ้แก่คนใน ังคมด้ ย
2. ด้านความตระ นัก ไทยพีบีเอ ค รร่ ม ร้างค ามตระ นักแก่คนใน ังคมในประเด็นปัญ าต่างๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อ ั งคมใน งก ้าง เพื่อ ร้างค ามเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดค าม งแ นเป็นเจ้ าของ ร่ ม
ป้องกันและแก้ไขปัญ า ตลอดจนการ ื่อ ารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ ังคมเพื่อลดค ามอคติ ค ามเข้าใจผิด และ
ค ามแตกแยกใน ังคม
3. ด้านการยอมรับ ังคมไทยเป็น ังคมที่มีค าม ลาก ลาย ไม่ ่าจะเป็นด้าน า นา ประเพณี
ัฒนธรรมค ามเชื่อ และค าม รัทธา ไทยพีบีเอ ค รทา น้าที่ ื่อ ารอย่างรอบด้านเพื่อใ ้คนใน ังคมมีค าม
เข้าใจและยอมรับในค ามแตกต่างเ ล่านี้ และประชาชน ามารถใช้ชี ิตร่ มกันด้ ยค าม งบ ุข
4. ด้านการมี ่วนร่วม ไทยพีบีเอ ค รเป็นพื้นที่ใ ้คนใน ังคมไทยได้มี ่ นร่ มคิด ร่ มพัฒนา ร่ ม
ตร จ อบ และการร่ มกันรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญ า ังคมและ ิ่งแ ดล้อมที่เกิดขึ้น
บทเรียน าคัญจากการดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้ฟังรายการปี 2560
1. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้ฟังรายการค รมี างแผนการทางานอย่างชัดเจนในการจัดเ ทีรับ
ฟังค ามคิดเ ็นของภูมิภาคเพื่อใ ้การดาเนินงานเกิดประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล และ ามารถนาผลการรับ
ฟังค ามคิดเ ็นมาใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม ัตถุประ งค์มากขึ้น
2. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้ฟังรายการค ร ่งเ ริมใ ้ มาชิกมีค ามรู้และค ามเข้าใจเกี่ย
ระเบียบการเงินและกระบ นการการเบิกจ่ายงบประมาณมากขึ้น เพื่อลดค ามผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการ
ทางานและเกิดค ามคล่องตั ในการทางานมากขึ้น
3. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้ฟังรายการค ร ร้างการมี ่ นร่ มในการกา นดประเด็นเนื้อ า
ร่ มกับ ูนย์ข่า ภูมิภาคมากขึ้น เพื่อคัดเลือกประเด็นเนื้อ ามาเผยแพร่ในช่องทางต่างๆเพื่อ ื่อ ารไปยังภาครัฐ
ที่เป็นผู้กา นดนโยบายรับทราบและดาเนินการแก้ไข โดยผลที่เกิดขึ้นดังกล่า จะต้อง ื่อ ารกลับไปยังภาค
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อใ ้เกิดการแก้ไขปัญ าอย่างเป็นรูปธรรม
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4. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้ฟังรายการควรพัฒนาการรับฟังความคิดเ ็นจากผู้ชมผู้ฟังเข้มข้นที่
ใช้กระบวนการ Media Lab ใ ้ กว้างขวางทั้งในเวทีการรับฟังความคิดเ ็นและการรับฟังออนไลน์เพื่อใ ้
ามารถได้รับข้อมูลทีร่ อบด้าน ตรงประเด็น รวดเร็วและทันเวลา
5. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้ฟังรายการควรใ ้ความ าคัญกับกลไกการทางานแบบมี ่วนร่วม
โดยการ ร้างและ านต่อการทางานแบบมี ่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีอยู่เดิม รวมถึงเครือข่ายใ ม่ที่จะเกิดขึ้น
และต้องพัฒนายกระดับรูปแบบการทางานจากเครือข่ายไป ู่การทางานแบบภาคี ุ้น ่วนใ ้มากขึ้น
6. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการควรใ ้ความ าคัญต่อการใช้ประโยชน์จาก ื่อต่างๆอย่าง ลาก ลาย
โดยเฉพาะ ื่อออนไลน์เพื่อใ ้เท่าทันยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ ื่อ ารและภูมิทัศน์ ื่อ
7. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการควรมี ่วนร่วม ร้างนัก ื่อ าร าธารณะ โดยการร่วมมือกับไทยพีบีเอ
พัฒนา ลัก ูตรการอบรมออนไลน์ พัฒนาและ ร้างเครือข่ายนัก ื่อ าร าธารณะใ ้มากขึ้นเพื่อเป็นกลไกการ
ทางานพัฒนา ื่อ าธารณะและขับเคลื่อนการเรียนรู้ทาง ังคมร่วมกัน
งบประมาณและค่าใช้จ่าย ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2560
การใช้งบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในปี 2560 โดย ่วนใ ญ่เป็นไปตามแผนยุทธศา ตร์
ที่กา นดไว้ ามารถโดย รุปได้ดังนี้
ยุทธศา ตร์/แผนงาน

งบประมาณ ปี 2560
(บาท)

ยุทธศา ตร์ที่ 1: ด้านการรับฟังความคิดเ น็

ยอดคงเ ลือ
(บาท)

7,525,000.00
1,363,000.00
5,774,000.00
4,138,000.00

7,305,000.00
925,375.00
5,491,524.00
3,554,597.00

220,000.00
437,625.00
282,476.00
583,403.00

18,800,000.00

17,276,496.00

1,523,404.00

ยุทธศา ตร์ที่ 2: ด้านวิชาการ
ยุทธศา ตร์ที่ 3: ด้าน ่งเ ริมการมี ว่ นร่วม
แผนงานตามงบฯ ดาเนินการ
รวม

งบประมาณทีข่ อใช้
(บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

************************************************************************************************

ฎ

ารบัญ
น้า
ารจากผู้เกี่ยวข้อง
บท รุปผู้บริ าร
ารบัญ
บทที่ 1 ความเป็นมา บทบาท น้าที่ของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
บทที่ 2 ผลการดาเนินงานของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาปี 2560
บทที่ 3 การ ังเคราะ ์ข้อเ นอจากการรับฟังความคิดเ ็นของ ภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการประจาปี 2560
บทที่ 4 การถอดบทเรียนการทางานของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาปี 2560
บทที่ 5 งบประมาณและค่าใช้จ่ายของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาปี 2560
ภาคผนวก
- ระเบียบองค์การกระจายเ ียงฯ วิธีการดาเนินงาน 2560
- ระเบียบค่าใช้จ่าย ภาฯ 2560
- รุปประเมินการจัดงาน มัชชาเครือข่ายเพื่อน ื่อ าธารณะระดับชาติ
ประจาปี 2560
- แผนปฏิบัติการ 2560
- รุปจานวนผู้ร่วมเวทีต่างๆ ที่จัดโดย ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- ภาพกิจกรรมงาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะ 5 ภาค ปี 2560

ก
ง
ฏ
1
14
49
59
69
73

บทที่ 1
ความเป็นมา บทบาท น้าที่ของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเทศไทยตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเท ไทย พ. . 2551 เพื่อมุ่งมั่นเป็น ถาบัน ื่อ
าธารณะที่ ร้ าง รรค์ ั งคมคุ ณภาพและคุ ณธรรมและมีภ ารกิจ ใ ้ บริการด้านข่า าร ค ามรู้
ารประโยชน์ าระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบ
จรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่าน ื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์ าธารณะเป็น าคัญ ตาม
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเท ไทย พ. . 2551 ม ด 5
มาตรา 45 ได้กา นดใ ้ มี การจั ด ตั้ง ภาผู้ ช มและผู้ ฟัง รายการ เพื่อประโยชน์ใ นการพัฒ นาการ
ใ ้บริการ และการผลิตรายการขององค์กรใ ้มีคุณภาพ อดคล้องกับประโยชน์ าธารณะและ ังคม
และ ะท้อนค ามต้องการของผู้ใช้บริการ ร มถึง ่งเ ริมการมี ่ นร่ มของประชาชน
แผนยุทธ า ตร์การขับเคลื่อน ภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการองค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ
แ ่งประเท ไทย พ. . 2560 เป็นเครื่องมือในการกา นดทิ ทางการดาเนินงานของ มาชิก ภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ ทั่ ประเท ใ ้ อดคล้องและเป็นไปตาม พระราชบัญญัติองค์การกระจายเ ียงและ
แพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเท ไทย พ. . 2551 และระเบียบ ่าด้ ย ลักเกณฑ์และ ิธีการดาเนินการ
ของ ภาฯ พ. . 2558 ตลอดจนแผนยุทธ า ตร์และแผนบริ ารกิจการ 3 ปี ขององค์การกระจาย
เ ียงและแพร่ภาพ าธารณะ ( . .ท.) พ. . 2559– 2561 โดยมีเป้า มาย ลักในการมุ่งเน้นนโยบาย
ด้านการมี ่ นร่ ม ค ามเป็นเจ้าของ และการเข้าถึง ื่อ าธารณะ ู่การขยายฐานของผู้ชมผู้ฟังด้ ย
การเป็ น ผู้ น าด้านเทคโนโลยีการ ื่อ าร การกระจายเ ียงแพร่ภาพ โดย ามารถเชื่อม ื่อครบทุก
ช่องทางในยุค ื่อ ังคมออนไลน์ (Social Online) และประเท ไทย 4.0 ู่การพัฒนาคุณภาพชี ิตของ
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่ ถึง และนาไป ู่การเป็นผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการ ร้าง รรค์ ังคมแ ่งการ
เรียนรู้ การพัฒนาระบบค ามคิด เคารพใน ิทธิมนุ ยชนตาม ิถีประชาธิปไตย เกิดการบริ ารจัดการ
ทรัพยากรของประเท ชาติใ ้เป็นไปตาม ลักธรรมาภิบาล มีกระบ นการจัดระบบฐานข้อมูลผู้ชม
ผู้ฟังด้ ยเทคโนโลยี าร นเท อย่างมีคุณภาพ อันจะนาไป ู่การเป็นองค์กร ื่อ าธารณะที่มีค าม
มั่นคงในระยะยา
ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเทศไทย
เป็นองค์กรที่เป็นตั แทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ในการเ นอค ามคิดเ ็นใ ้เกี่ย กับรายการและ
การดาเนินงานขององค์กรกระจายเ ีย งและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเท ไทยตอบ นองประโยชน์
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และความต้องการของทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่มาจากตัว
แทนที่ ลาก ลายของประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจากกลุ่มเฉพาะต่างๆ จานวนไม่เกิน
50 คน ที่คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่ งประเทศไทย
แต่งตั้ง จากผู้ผ่านกระบวนการ รร าและคัดเลือกตามระเบียบขององค์การ
บทบาท น้าที่ของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1. ติ ด ตามรั บ ชมและรั บ ฟั ง รายการจากทุ ก ื่ อ ขององค์ ก าร และน าข้ อ คิ ด เ ็ น มา ารื อ
แลกเปลี่ยนในระ ว่าง มาชิก และกา นดเป็นวาระนาเ นอต่อที่ประชุม ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2. จัดใ ้มีกระบวนการกิจกรรมการมี ่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเ ็นข้อเ นอแนะต่อรายการ
ของ องค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเทศไทย ( ท.) และข้อเ นอแนะจาก
ประชาชนในภูมิภาค และในกลุ่มต่างๆ ใ ้ ลาก ลายครอบคลุมทุกไตรมา
3. จัดใ ้มีการ ร้างและขยายเครือข่าย “เพื่อน ื่อ าธารณะ” ทั่วประเทศจากผู้ที่ประ งค์ที่
จะมี ่วนร่วมในการแ ดงความคิดเ ็นต่อรายการและกิจการขององค์การ
4. จัดทารายงานที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเ ็นและข้อเ นอแนะในภูมิภาค
และในวงกว้าง โดยวิเคราะ ์และ ังเคราะ ์ใ ้ครอบคลุมประเด็นที่ ะท้อนการใ ้บริการและการผลิต
รายการใ ้ มีคุณภาพ อดคล้ องกับประโยชน์ าธารณะและ ั งคมและ ะท้ อนความต้อ งการของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ่งเ ริมการมี ่วนร่วมของประชาชนในการกา นดนโยบาย
5. จัดทารายงานประจาปีที่ถอดบทเรียนการทางานของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในรอบปี
พร้อมข้อเ นอแนะที่มีเ ตุผล นับ นุนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ นาเ นอคณะกรรมการบริ ารและ
คณะกรรมการนโยบาย
วิ ัยทัศน์และยุทธศา ตร์การดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2560
วิ ัยทัศน์
“ ร้าง านึกความเป็นเจ้าของ ื่อ าธารณะด้วยการใช้ประโยชน์ และพัฒนา ื่อ าธารณะ
เพื่อนา ู่การเปลี่ยนแปลงทาง ังคม”
พันธกิจ
1. ร้าง านึกความเป็นเจ้าของ ื่อ าธารณะด้วยการใช้ประโยชน์ และพัฒนา ื่อ าธารณะ
เพื่อนา ู่การเปลี่ยนปลงทาง ังคม
2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลการดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการด้วยเทคโนโลยี
าร นเทศ
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3. พัฒนาขยายฐาน มาชิก ร้าง านึกการเป็นเจ้าของและมี ่วนร่วมในการจัดตั้ง ภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการระดับภูมิภาค
4. ร้างและพัฒนากระบวนการการจัดทาข้อเ นอเชิงนโยบายที่มีประ ิทธิผล
วัตถุประ งค์
1. เพื่อใ ้เกิดการพัฒนาการใ ้บริการและการผลิตรายการขององค์การกระจายเ ียงและ
แพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเทศไทย อย่างมีคุณภาพ อดคล้ องกับประโยชน์ าธารณะและ ั ง คม
ะท้อนความต้องการของประชาชน
2. เพื่อ ่งเ ริมการมี ่วนร่วมของประชาชนในการกา นดนโยบายและการดาเนินการของ
องค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเทศไทย
ทิศทางและแนวทางการดาเนินงาน
“เชื่อมโยงการดาเนินงานแบบไร้รอยต่อบน ลักการรับฟังความคิดเ ็นแนวใ ม่ ” โดย
วิธีการดาเนินงานดังนี้
1. การจัดกิจกรรมรับฟังเชิง ถานการณ์และบริบทของพื้นที่
2. การขยายฐานผู้ชม ผู้ฟังและผู้ใช้ประโยชน์โดย เน้นเป้า มายเพิ่มจานวนองค์กรภาคีและ
เครือข่ายทาง ังคมที่ทางานร่วมกัน
3. การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเ ็นจากกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังทาง ื่อกระจายเ ียง แพร่ภาพ
และ ื่อใ ม่ ในทุกรูปแบบ
4. การพัฒนาระบบข้อมูล าร นเทศที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของไทยพีบีเอ
5. การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและกลไกตามโครง ร้าง
6. บูรณาการงานขับเคลื่อน ังคมเพื่อ ร้างการเปลี่ยนแปลงกับไทยพีบีเอ และเครือข่ายทาง
ังคมอื่นๆ
7. การติดตามประเมินผลด้วยระบบตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน การถอดบทเรียน และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมี ่วนร่วม
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ยุทธศา ตร์ในการดาเนินงาน
1. ยุทธศา ตร์ด้านการรับฟังความคิดเ ็น
มุ่งเน้นการรับฟังในกลุ่มเป้า มายใน 6 ประเด็น าคัญตามเป้า มายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คือ (1) ุขภา ะและคุณภาพชี ิต (2) การ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต (3)
ังคมผู้ ูง ัย (4) การ ่งเ ริมเ ร ฐกิจ การค้า อุต า กรรม แรงงานเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (5) ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรที่ยั่งยืน และ (6) ัฒนธรรม า นา การ
ร้ า งค ามเท่ า เที ย ม เพื่ อ พลั ง แ ่ ง ค ามร่ มมื อ ต่ อ การพั ฒ นา ั ง คมที่ ยั่ ง ยื น โดยใช้
กระบ นการรับฟัง 3 รูปแบบคือ (1) การรับฟังเชิง ถานการณ์และบริบท (2) การรับฟัง
แบบเข้มข้น และ (3) การรับฟัง ื่อออนไลน์
2. ยุทธศา ตร์ด้านวิชาการ
มุ่งเน้นพัฒนาการจัดทาเครื่องมือและระบบ นับ นุนการดาเนินงาน ังเคราะ ์ข้อมูลการ
ดาเนินกิจกรรมของ ภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการ ด้านการรับฟังค ามคิดเ ็น การขยายฐาน
ผู้ ช ม การจั ดเ ที มัช ชา และการติดตาม นุนเ ริมด้าน ิช าการของ ภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ เพื่อนาผลการ ึก านาเ นอต่อไทยพีบีเอ ในการพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
และพัฒนา ักยภาพการดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
3. ยุทธศา ตร์ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วมภายในและภายนอกองค์กร
มุ่งเน้ น การพัฒ นาทัก ะและ มรรถนะบุคคลากรของ ภาผู้ ช มและผู้ ฟังรายการ การ
ประชา ัมพันธ์ การพัฒนาอัตลัก ณ์และคุณค่าของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ การ ร้าง
ค ามร่ มมือกับ น่ ยงานภายในไทยพีบีเอ ร มทั้งเครือข่าย และการ ร้างค ามร่ มมือใน
มู่ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ตัวชี้วัดผล าเร็จในการดาเนินงาน
1. ระดับผลผลิต (Output) จากผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนงานจานวน 30 รายการ
(แผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2560 ในภาคผน ก)
1) ผลผลิตตามแผนงานยุทธ า ตร์ที่ 1 จาน น 5 รายการ
2) ผลผลิตตามแผนงานยุทธ า ตร์ที่ 2 จาน น 14 รายการ
3) ผลผลิตตามแผนงานยุทธ า ตร์ที่ 3 จาน น 11 รายการ
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2. ระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
1) ชุดข้อมูลการรับฟังความเ ็นจากผู้ชมผู้ฟังและเครือข่ายกลุ่มประเด็นที่ ามารถนาไปใช้
พัฒนาการผลิตรายการใ ้มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อ าธารณะ อดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน และ นับ นุนการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง ังคม
2) ชุ ด ข้ อ เ นอแนะเชิ ง นโยบายที่ ไ ทยพี บี เ อ ามารถน าไปใช้ ก า นดนโยบายและ
พัฒนาการดาเนินงานได้อย่างมีประ ิทธิผล
3) เกิดฐานการดาเนินงานใ ม่ทั้งใน ่วนของผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผู้ใ ้การ นับ นุน ผู้ใช้
ประโยชน์ ื่อ าธารณะ รวมถึงเกิดภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีรูปธรรมการ
ร่วมงานกับ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอย่างน้อย 5 น่วยงาน
4) ชุดความรู้เชิงวิชาการที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผนยุทธศา ตร์ของ ภาผู้ช มและ
ผู้ฟังรายการที่เชื่อมโยงกับยุทธศา ตร์การดาเนินงานของไทยพีบีเอ ที่ ามารถใช้เป็น
แนวทางการดาเนินงานของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรุ่นต่อไปได้
5) มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ามารถบริ ารจัดการงบประมาณและดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศา ตร์ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้อย่างมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือจากการทา น้าที่
แ ดงความคิดเ ็นเพื่อกา นดทิศทาง ื่อและพัฒนาคุณภาพการผลิตข่าวและรายการของไทยพีบีเอ
ในช่องทางต่างๆได้อย่างเป็นผล
2. ไทยพีบีเอ เป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับในฐานะ ื่อ าธารณะที่ประชาชนมี ่วนร่วมและ
เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
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คณะกรรมการ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอ
รุ่นที่ 4 (พ. . 2559 – 2560)

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
นายเธียร ักดิ์ ปิยธรรม ิริ

ประธาน ภาผู้ชมฯ

ดร. ิน ม ัตนิรันดร์กุล
รองประธาน ภาผู้ชมฯ คนที่ 2

รองประธาน ภาผู้ชมฯ คนที่ 1

นายมะลิ ทองคาปลิ
ประธานคณะรับฟังฯ

นาง า ิชดา นฤ รพัฒน์
ประธานคณะติดตามฯ
นายจิตติ กิจพง ์ประพันธ์
ประธานคณะ ิชาการฯ

นาง า อุบล รรณ คง ่าง
ประธานคณะการเงินฯ

จ. .ต.ณัชภณทร แจ่ม รี
เลขานุการ ภาฯ
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มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอ
รุ่นที่ 4 (พ. . 2559 – 2560)
่ นภูมิภาคเ นือ

นายเจน ิทย์ ิโ จ งคราม

นายอนัน จันทราภิรมย์

นาง า แก้ ตา แ ง ุข

(ประธาน ภาฯภาคเ นือ)
ตั แทนภูมิภาคเ นือตอนบน

ผู้ชมเข้มข้นภูมิภาคเ นือตอนบน

ตั แทนภูมิภาคเ นือตอนล่าง

ประเด็นค าม ลาก ลาย
ทางเพ

นาย มจิต ุ รรณบุ ย์

นายมะลิ ทองคาปลิ

นาง า ลัยพร ภูมิรัตน์

ประเด็นการ ึก าในระบบ

ประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นเก ตรกร

นาง า บุ ยา คุณากร ั ดิ์

นาง า อิ รีย์ ชมภู รีรัก ์

นายมนตรี อิ่มเอก
ประเด็น ื่อกระจายเ ียงภาคพลเมือง

นายอธิ

ังซื่อกุล

ผู้ชมเข้มข้นภูมิภาคเ นือตอนล่าง
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ประเด็น ุขภาพ

่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเ นือ

นาย มชัย ประจัก ์ ูตร์

นาย ุประดิ ฐ์ แ นทวี ุข

นาง าวแ งรวี ดาปะ

นาง าวนิชรา บุญตะนัย

(ประธาน ภาฯภาคอี าน)

(รองประธาน ภาฯภาคอี าน)
ประเด็น ิทธิมนุ ยชน

ผู้ชมเข้มข้นภูมภิ าคอี านตอนบน

ตัวแทนภูมิภาคอี านตอนล่าง

ผู้ชมเข้มข้นภูมิภาคอี านตอนล่าง

นายอภิวัตร กูบกระโทก

นายจิตติ กิจพง ์ประพันธ์

นายเ ถียร ทันพรม

ประเด็น ื่อพื้นบ้าน

ตัวแทนภูมิภาคอี านตอนบน

ประเด็นแรงงานข้ามชาติ
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่ นภูมิภาคกลางตะ ันออกและตก

นายพง ภัทร ง ์ ุข ั ดิ์

นาง า ชิดา นฤ รพัฒน์

นาง า อุบล รรณ คง ่าง

(ประธาน ภาฯภาคกลาง)
ตั แทนภูมิภาคกลางตะ ันตก

(รองประธาน ภาฯภาคกลาง)
ตั แทนภูมิภาคกลางตะ ันออก

ผู้ชมเข้มข้นภูมภิ าคกลาง
ตะ ันตก

จ. .ต. ณัชภณทร แจ่ม รี

นางปริ นา าราญกิจ

นาย มพร ข ัญเนตร

นาย ิเชียร เจ ฎากานต์

ผู้ชมเข้มข้นภูมภิ าคกลาง
ตะ ันออก

ประเด็น ิลป ัฒนธรรม

ประเด็นแรงงานในระบบ

ประเด็นธุรกิจและผู้ประกอบการ

นายเกรียงไกร ชีช่ ง

นายร่มไทร ทิพยเ ต

ประเด็นชาติพันธุ์
และชนเผ่าพื้นเมือง

ประเด็น ภาอุต า กรรม
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นาง า โ ภิดา มลมาด
ประเด็นผู้บริโภค

่ นภูมิภาคกรุงงเทพและปริมณฑล

นายประ มทรัพย์ บุญเลิ

นาย ิน ม ัตนิรันดร์กุล

นายเทอด ักดิ์ จานงค์ ิลป์

นางจันทรารัตน์ ล้าปิงเมือง

ประเด็นนัก ิชาการและการ ิจัย

ประเด็นเครือข่าย ังคมออนไลน์

ตั แทนภูมิภาคกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

นายแ งเดือน ุระเดช

นายรัฐ เรืองโชติ ิทย์

นางอร รรณ โอ รารินท์

นางณีรมล ุทธิพรรณพง ์

ประเด็นคนพิการ

ประเด็น ิ่งแ ดล้อม

ประเด็นผู้ ูงอายุ

ประเด็นแรงงานนอกระบบ

นาง า รินธร ลับไพรี

นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์

นาง กุล รี บุญโชติอนันต์

ประเด็นการ ึก าตามอัธยา ัย

ประเด็นครอบครั

ประเด็นการ ึก าทางเลือก

นาง า กาญจนา รอด
ประดิ ฐ์

(ประธาน ภาฯกรุงเทพฯและปริมณฑล)

ประเด็นคนจนเมือง

ผู้ชมเข้มข้นภูมภิ าคกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
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่ นภูมิภาคใต้

พระอธิการดุ ฎี อัง ุเมธางกูร

นาย ุ รรณ อ่อนรัก ์

นาง า นรินทร์ ปากบารา

นาง า อั รา รัฐการัณย์

(ประธาน ภาฯภาคใต้)

ประเด็นเยา ชนอายุไม่เกิน 25 ปี

ตั แทนภูมิภาคใต้ตอนล่าง

ประเด็น า นา-กลุ่มกิจกรรมทาง า นา

(รองประธาน ภาฯภาคใต้)
ผู้ชมเข้มข้นภูมภิ าคใต้ตอนล่าง

นาง า ธัญชนก อมขา

นาย ิระ ปัจฉิมเพ็ชร

นายเธียร ักดิ์ ปิยธรรม ิริ

นาย ิท ั เทพ ง

ประเด็น ่งเ ริม ถานภาพ ตรี

ผู้ชมเข้มข้นภูมภิ าคใต้ตอนบน

ประเด็น ่งเ ริมพัฒนาประชาธิปไตย

ประเด็นประมง

นายอานนท์ าทยานนท์

นายพง ์พัฒน์ ด่านอุดม

นายเอกนัฐ บุญยัง

ประเด็น อการค้า

ประเด็นเด็กอายุตาก
่ ่า 15 ปี

ตั แทนภูมิภาคใต้ตอนบน
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เจ้า น้าที่ฝ่ายประ านความร่วมมือและ นับ นุน ภาฯ
เจ้า น้าที่ . .ท.

นายชาญชัย ทอง ัมฤทธิ์

นาง าวจันทร์จิรา อนไม้

นาง าวปาณิ รา เพชรรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายประ านความร่วมมือ
และ นับ นุน ภาฯ

เจ้า น้าที่ประ านความร่วมมือ
และ นับ นุน ภาฯ อาวุโ

เจ้า น้าที่ประ านความร่วมมือ
และ นับ นุน ภาฯ อาวุโ

นาง าว มใจ จันทนวงศ์วาน

นายธเรศวร์ ธนอังกูรกุล

เจ้า น้าที่ประ านความร่วมมือ
และ นับ นุน ภาฯ

เจ้า น้าที่ประ านความร่วมมือ
และ นับ นุน ภาฯ
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เจ้า น้าที่ประ านงาน ภาฯ

นายกันภัย ไชย ง ์น้อย

นาง า ุธารัตน์ บุตรลพ

นายภูตะ ัน บารุงภักดี

นาย ุริยนั บุญตาเพ

เ นือตอนบนและเ นือตอนล่าง

ตะ ันออกเฉียงเ นือตอนบน

ตะ ันออกเฉียงเ นือตอนล่าง

กรุงเทพฯและปริมณฑล

นาง า นิตยา ด ง ั ดิ์

นาง า พ งเพ็ญ จิ๋ ิเ ณา
ใต้ตอนล่าง

นาง า ุดาพร พลชิต

นาย รา ุธ ญาติกิ่ง

กลางตะ ันออก

กลางตะ ันตก

ใต้ตอนบน
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาปี 2560
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้ดาเนินงานตามยุทธ า ตร์และแผนงานที่
จัดทาไ ้โดย ามารถ รุปผลการดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามแผนยุทธ า ตร์ปีพ. . 2560
ได้ ดังนี้
1. การดาเนินงานตามแผนยุทธศา ตร์รับฟังความคิดเ ็น
1.1 การจั ดเ ทีรั บ ฟังค ามคิดเ ็ นทุกภูมิภ าค 78 เ ที แบ่งเป็นเ ทีรับฟังตามบริบทและ
ถานการณ์พื้นที่ 41 เ ทีและเ ทีรับฟังกลุ่มผู้ชมเข้มข้นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 37
เ ที โดยมีจาน นผู้เข้าร่ มกิจกรรมจาน น 3,143 คน และได้นา ่งรายงานข้อเ นอการ
รับค ามค ามคิดเ ็นและการข้อเ นอเชิงนโยบายแก่ไทยพีบีเอ ได้ทุกไตรมา
1.2 การจั ดเ ที มัช ชาเพื่อน ื่ อ าธารณะระดับภูมิภ าค 5 ครั้ง และเ ที มัช ชาเพื่อน ื่ อ
าธารณะระดับ ชาติ 1 ครั้ง จาน นผู้ เข้าร่ มกิจกรรม 998 คนและเกิดข้อเ นอเชิ ง
นโยบายที่นาเ นอต่อไทยพีบีเอ เพือ่ เป็นแน ทางพัฒนาการดาเนินงานแล้
2. การดาเนินงานตามแผนยุทธศา ตร์วิชาการ
2.1 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ เตอร์ระบบปฏิบัติการด้านการเงินและฐานข้อมูลผู้เข้าร่ ม
กิจกรรมเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็น
2.2 การจัดทาคู่มือแน ทางปฏิบัติงานด้านการเงิน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2.3 การจัดทาคู่มือแน ทางการรับฟังค ามคิดเ ็นและติดตาม นุนเ ริม ภาผู้ชมและผู้ ฟัง
รายการ
2.4 การร บร ม ังเคราะ ์และถอดบทเรียนผลการดาเนินงานการรับฟังค ามคิดเ ็นและ
กิจ กรรมอื่น ๆ ของ ภาผู้ ช มและผู้ ฟังรายการเพื่อเป็นองค์ค ามรู้ในการ างแผนและ
พัฒนาการดาเนินงานในอนาคต
3. การดาเนินงานตามแผนยุทธศา ตร์ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วมภายในและภายนอกองค์กร
3.1 การพัฒนาทัก ะค ามรู้และค าม ามารถของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และเจ้า น้าที่ผู้
ประ านงานภูมิภาคตาม ลัก ูตรต่อไปนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

อบรม ิทยากรกระบ นการ รือ Facilitator การจัดเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็น
อบรมแน ทางปฏิบัติการจัดการทางการเงิน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
อบรมค ามรู้การเท่าทัน ื่อใ ม่ รือ Media Information Digital Literacy: MIDL
อบรมการรับฟังค ามคิดเ ็นเพื่อพัฒนารายการ รือ Media Lab
อบรมแน ทางการรับฟังค ามคิดเ ็น ื่อออนไลน์
การ ึก าดูงานแน ทางการจัดการพื้นที่เ ร ฐกิจพิเ ธุรกิจเพื่อ ังคม และเก ตร
ธรรมชาติ

3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อ ังคม (CSR) เพื่อ ่งเ ริมภาพลัก ณ์และคุณค่าของไทยพีบีเอ และ
ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ าคัญจาน น 4 กิจกรรมคือ
1) การ ่ ง เ ริ ม ค ามรู้ แ ละทั ก ะด้ า นดนตรี ไ ทยแก่ เ ด็ ก และเยา ชนในชุ ม ชนพื้ นที่
โดยรอบ ถานี โ ทรทั น์ ไ ทยพี บี เ อ โดย ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล
2) การอบรมนัก ื่อ ารพลเมืองแก่เยา ชนและครูโดย ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการพื้นที่
ภูมิภาคตะ ันออกเฉียงเ นือ
3) การร่ มมือกับภาคีเครือข่ายซ่อมแซมที่อยู่อา ัยแก่ประชาชนยากจนโดย ภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการภูมิภาคเ นือ
4) การจั ดกิจ กรรมร่ มกับ ูนย์ ข่ า และเครื อ ข่ายภาคประชา ั งคมในการ างแผน
กิจกรรมและประชา ัมพันธ์ ูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอ ภาคใต้โดย ภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการภูมิภาคใต้
3.3 การจัดกิจกรรมประชา ัมพันธ์และ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจ ื่อ าธารณะแก่กลุ่ มผู้ ช ม
เป้ า มายใ ม่เพื่อขยายฐานผู้ ช ม (Event) จาน น 40 ครั้งจาน นผู้ เข้าร่ มกิจกรรม
9,287 คน
3.4 การ นับ นุนและ ร้างค ามร่ มมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็นทาง ังคม
อาทิเช่น
1) ภูมิภาคเ นือเรื่องต่อต้านการค้ามนุ ย์ และเรื่องผลกระทบนโยบายข้า
2) ภูมิภาคอี านเรื่องผลกระทบนโยบายเขตเ ร ฐกิจพิเ และการ ่งเ ริมพื้นที่เขต
อุต า กรรม
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3) ภูมิภาคกลาง เรื่องการพัฒนาทัก ะแรงงานในอนาคต (อาชี ะ4.0) อา ารปลอดภัย
และระบบ ลักประกัน ุขภาพ และค ามปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของ
แรงงาน
4) ภูมิภาคใต้ เรื่องค ามมั่นคงทางอา าร การจัดการพลังงานในพื้นที่ และการจัดการ
ขยะ
5) กรุงเทพและปริมณฑล เรื่อง ิทธิผู้ ูงอายุ (เปลี่ยนภาระเป็นพลัง) ิทธิคนพิการ และ
การ จัดการทรัพยากรน้า
3.5 การ ร้างร่ มมือกับ น่ ยงานภายในไทยพีบีเอ ได้แก่
1) การ ่ ง ผู้ แ ทน ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการเข้ า ร่ มเป็ น คณะอนุ ก รรมการและ
คณะทางานต่างๆ ได้ เช่น (1) คณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมี ่ นร่ ม
(2) คณะอนุ ก รรมการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากประชาชน (3) คณะอนุ ก รรมการ
ประเมินผลภายนอก (4) คณะอนุกรรมการทบท นและปรับปรุงกฎ มายที่เกี่ย ข้อง
กับการดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2) การร่ มกิจกรรมต่างๆที่ ทางไทยพีบีเอ จัดขึ้น เช่นกิจกรรมแ งจากพ่อ กิจกรรม
ด้ ยปณิธานที่ าญมุ่ง กิจกรรมเปิด ูนย์การเรียนรู้ภูมิภาค และกิจกรรมครบรอบ 10
ปีไทยพีบีเอ เป็นต้น
3.6 การ นั บ นุ น และขับ เคลื่อนงานของ ภาผู้ ชมและผู้ ฟังรายการ โดยมีการจัด ประชุม
ามัญและ ิ ามัญ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จาน น 7 ครั้ง
ทั้งนี้ใน ่ นของการจัดเ ที ามารถ รุปกิจกรรมและจาน นผู้เข้าร่ มตามเ ทีต่างๆ ได้ดัง
ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 รุปการจัดกิจกรรมตามเ ทีต่างๆ โดย ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กทม. และ
ปริมณฑล

กิจกรรม
1. กิจกรรมเ ทีรบั ฟังเชิง ถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการและตามบริบทพื้นที่

7 เ ที
398 คน
1 เ ที
121 คน
1 เ ที
34 คน
1 เ ที
136 คน
1 เ ที
30 คน
7 เ ที
2,565คน
2 เ ที
199 คน
20 / 3,483

2. กิจกรรมเ ทีรบั ฟังค ามคิดเ ็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น
3.กิจกรรมอบรมกระบ นการและ ิธีร บร มข้อมูลรับฟังกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังทาง ื่อกระจายเ ียง และ
ื่อ Online
4. เ ที มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะประม ลข้อเ นอเชิงนโยบายระดับภาคเ นอต่อไทยพีบเี อ
5. กิจกรรมถอดบทเรียนการดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการระดับภูมภิ าคและระดับประเท
ประจาปี 2559-2560
6. กิจกรรมประชา ัมพันธ์และ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจ ื่อ าธารณะแก่กลุ่มผู้ชมเป้า มายใ ม่ขยาย
ฐานผู้ชม ( Event)
7. กิจกรรมรับผิดชอบต่อ ังคม ่งเ ริมอัตลัก ณ์และคุณค่าของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
รวม
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ภาคเ นือ

ภาคกลาง

ภาคอี าน

ภาคใต้

7 เ ที
248 คน
4 เ ที
234 คน
-

9 เ ที
390 คน
14 เ ที
356 คน
-

9 เ ที
366 คน
10 เ ที
241 คน
-

1 เ ที
166 คน
1 เ ที
19คน
14 เ ที
3,748คน
2 เ ที
56 คน
29 / 4,471

1 เ ที
61 คน
1 เ ที
14คน
6 เ ที
667คน
-

1 เ ที
120 คน
1 เ ที
21คน
6 เ ที
1,353คน
3 เ ที
600 คน
30/2,701

9 เ ที
591 คน
8 เ ที
198 คน
1 เ ที
45 คน
1 เ ที
215คน
1 เ ที
16คน
7 เ ที
954คน
1 เ ที
49 คน
28 / 2,068

31/ 1,488

4. การรับฟังความคิดเ ็นและข้อเ นอจากเวทีรับฟังความคิดเ ็นผู้ชมและผู้ฟังรายการ
มาตรา 45 แ ่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเ ียงและแพร่ภาพ าธารณะแ ่งประเท
ไทย กา นดใ ้มี ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งจาน นไม่เกิน 50 คน เพื่อ
ทา น้าที่รับฟังค ามคิดเ ็น และ ะท้อนค ามต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคและทุก กลุ่ มที่
ลาก ลาย เพื่อนามาพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการและบริการขององค์การ ดังนั้น ตั้งแต่ไทยพีบี
เอ ได้ดาเนินการมาจนครบรอบ 10 ปีคณะกรรมการนโยบายได้มีการ รร าและแต่งตั้ง มาชิก ภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการต่อเนื่องมาโดยตลอดถึง 4 รุ่น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและค ามแตกต่างที่ ื่ออื่นๆไม่มี
ซึง่ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 4 ได้มีการจัดเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็น
จากกลุ่มผู้ชมผู้ฟังในภู มิภาคและกลุ่มประเด็นต่างๆอย่าง ลาก ลาย ซึ่ง ามารถ รุป ผลการรับฟัง
ค ามคิดเ ็นและข้อเ นอที่ าคัญที่ได้รับจากเ ทีต่างๆได้ ดังนี้
4.1 ข้อเ นอจากเวทีการรับฟังความคิดเ ็นผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้มข้น ประกอบด้ ย
1) การใช้เครื่องมือรับฟังความคิดเ ็น Media Lab
จากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็น ผู้ชมและผู้ฟังรายการเ ็น ่าเครื่องมือการรับฟังค ามคิดเ ็น
รือ Media Lab ที่ไทยพีบีเอ พัฒนาขึ้น เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งที่จะช่ ยในการประเมินคุ ณภาพ
รายการที่เน้นการใช้ประโยชน์และทิ ทางการพัฒนาร มถึงข้อดีข้อเ ียของรายการ อย่างไรก็ตาม
เพื่อใ ้ เกิดประโยชน์ ู ง ุ ด ในการดาเนินงานดังกล่ า ไทยพีบีเอ ค ร นุนเ ริมด้ ยการกา นด
กลุ่มเป้า มายของแต่ละรายการ ข้อมูลที่ทางผู้ผลิตข่า และรายการต้องการนาไปใช้ประโยชน์ และ
ผลการพัฒนา รือปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นใ ้ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรับทราบ ร มทั้งค รขยายผล
ด้ ยการ ื่อ ารการใช้เครื่องมือนี้ผ่าน ื่อออนไลน์ในทุกช่องทางของผู้ชมไทยพีบีเอ เพื่อใ ้ ามารถนา
ข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขรายการได้ทันท่ งที นอกจากนี้ ค ร นับ นุนการดาเนินงาน ภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการในการจัดเ ทีรับฟังผล ะท้อนกลับจากผู้ชมรายการโดยการทา roadshow ของพิธีกรรายการ
ที่ประ บค าม าเร็จและมีผู้ชมค่อนข้างมากตามเ ทีต่างๆที่ทาง ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้ฟังจัด
ในแต่ละภูมิภาค ก็จะช่ ยทั้งในด้านการประชา ัมพันธ์รายการและได้รับผลตอบรับจากประชาชนที่
ชมรายการใน ่ นภูมิภาค ซึ่งจะทาใ ้ผู้ผลิตรายการ ามารถพัฒนารายการได้เช่นกัน
2) การใช้ประโยชน์จากเนื้อ ารายการ
ไทยพีบีเอ ค ร นับ นุนใ ้เกิดการนาเนื้อ ารายการไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดย
นาเ นอรายการมีเนื้อ ารายที่เกี่ย ข้องและมีผลกระทบต่อกับการดาเนินชี ิตและการทางานของ
ประชาชน เช่น เนื้อ าเกี่ย กับด้านกฎ มาย ิทธิที่ประชาชนค รรู้ เนื้ อ าด้านเ ร ฐกิจ ปัญ า
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่ิงแ ดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชน และปัญ าด้าน ังคมพร้อมแน ทางแก้ไข ฯลฯ ร มถึงการ
พั ฒ นาเนื้ อ าที่ ามารถใช้ เ ป็ น ื่ อ การเรี ย นการ อนทั้ ง ในและนอกระบบการ ึ ก า เช่ น ด้ า น
ิลป ัฒนธรรม ประ ัติ า ตร์ ิลปะ คณิต า ตร์ และ ิทยา า ตร์ ฯลฯ แก่เด็กและเยา ชนด้ ย
ทั้งนี้การนาเ นอนั้นค ร อดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชม เพื่อใ ้เข้าถึงและเข้าใจง่ายต่อ
การน าไปใช้ ป ระโยชน์ เนื้ อ าค รเป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั และ อดคล้ อ งกั บ ค ามต้ อ งการของผู้ ช ม
กลุ่มเป้า มาย โดยเน้นที่ค ามน่าเชื่อถือของ ื่อ าธารณะไทยพีบีเอ เป็น าคัญ
นอกจากการพัฒนาเรื่องการใช้ประโยชน์จากเนื้อ ารายการแล้ ประชาชนยังเน้นย้าใน
บทบาท น้าที่ของไทยพีบีเอ ในเรื่องของการทางานเพื่อเป็นเ ที ื่อ ารแลกเปลี่ยนปัญ าของคนใน
ชุมชน และเ นอแนะ ิ่งที่ไทยพีบีเอ ามารถเพิ่มเติมได้คือ
(1) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกประเด็นนาเ นอในแต่ละปีที่ ่งผลกระทบต่อ
ั งคมใน งก ้างโดยท าทั้ง On Air, Online และ On Ground โดยจัดล าดั บ
ประเด็นเร่งด่ นที่ ุดอันดับแรก
(2) นาประเด็นทีม่ ีค ามเร่งด่ นรองลงมาเก็บไ ้เป็นฐานข้อมูล า รับการทาข่า เชิง
ลึก และการจัดเ ทีแลกเปลี่ยนในรายการต่างๆ
(3) ติ ด ตามต่ อ เนื่ อ งผลการด าเนิ น งานแก้ ปั ญ าดั ง กล่ า และ ่ ง ข้ อ มู ล กลั บ ใ ้
ประชาชนผ่านเครือข่ายภูมิภาค รือ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในภูมิภาคนั้นๆ
3) การรับฟังความคิดเ ็นทางช่องทาง ื่อออนไลน์
จากการรับฟังค ามคิดเ ็นในเ ทีเข้มข้นพบ ่า นอกจากการรับฟังค ามคิดเ ็นผ่าน
กลไก ภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการแล้ ไทยพีบีเอ ค รขยายช่องทางรับฟัง ค ามคิดเ ็นต่อรายการ
โดยตรงผ่านทางช่องทาง Online ต่างๆ เช่น Facebook, e-mail และ Line Application ใ ้มาก
ขึ้นเพื่อใ ้ อดคล้องกับ ิถีชี ิตประชาชนในยุคดิจิทัล และเพื่อใ ้ได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารายการได้ตรงประเด็นและทันต่อเ ลา ขณะเดีย กัน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เองจะต้องมีการ
พัฒนารูปแบบการรับฟังค ามคิดเ ็นทางช่องทาง ื่อออนไลน์ ร มถึงการพัฒนาทัก ะของ มาชิกใน
การใช้ ื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นด้ ย
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4) การปรับปรุงรูปแบบและเนื้อ ารายการใ ้ทัน มัย
ในการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อ ารายการ ไทยพีบีเอ ค รเปิดโอกา ใ ้นัก ึก าและ
ประชาชนรุ่ น ใ ม่ ที่ มี ค าม นใจและมี ทั ก ะด้ า นเทคโนโลยี ื่ อ ารได้ มี ่ นร่ มเ นอค ามคิด
ร้าง รรค์เพื่อผลิตรายการในฐานะนักข่า พลเมืองและผู้ผลิตอิ ระมากขึ้น ทั้งนี้ ามารถ ร้างค าม
ผูกพันต่อผู้ชม โดยมีการ ร้างเครือข่าย รือ มาชิกแบบไม่เ ียค่าใช้จ่าย ร มถึง ร้าง รรค์เนื้อ าเพื่อ
การ ื่อ ารพลังบ ก โดยค ร ื่อ ารเรื่องรา ดีๆ ใน ังคม เปิดช่องทางการ ื่อ ารใ ้กับเยา ชนได้
แ ดงผลงานที่มีค ามคิด ร้าง รรค์ใ ม่ๆ และ ื่อ ารใ ้เ ็นบุคคลต้นแบบที่ประ บค าม าเร็จ และ
ชุมชนต้นแบบตามแน ทางเ ร ฐกิจพอเพียง รือชุมชนเข้มแข็งที่ ามารถพึ่งตนเองและแก้ปัญ าใน
ชุมชนได้
นอกเ นือจากการเปิดโอกา ใ ้ นัก ึก าและประชาชนรุ่นใ ม่ได้เข้ามามี ่ นร่ มแล้
ไทยพีบีเอ ค รออกแบบยุทธ า ตร์ที่ทางานประ านกันระ ่าง ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ นักข่า
พลเมืองและฝ่ายข่า และรายการในลัก ณะกองบรรณาธิการร่ ม รือกลุ่ม ร้าง รรค์ประเด็นร่ ม
โดยใช้กระบ นการมี ่ นร่ มในการออกแบบเนื้อ าและการ ื่อ าร มีการคัดเลือกประเด็นที่นาเ นอ
ร่ มกันและ างแผนการดาเนินงานร มทั้งประ านเครือข่ายในพื้นที่เพื่อทาใ ้เกิดการขับเคลื่อนอย่าง
มีพลัง มีการกา นด ัด ่ นของเนื้อ าโดยนาเ นอครอบคลุมและกระจายพื้นที่ คานึงถึงค ามเท่า
เทียมในการ ื่อ ารเรื่องรา ของชุมชน ร มถึงค รคานึงเ มอ ่า งานของ ื่อพลเมืองเป็นงานของ ื่อ
าธารณะ ื่อพลเมืองจึงถือเป็น ุ้น ่ น าคัญของไทยพีบีเอ ดังนั้นงานของ ื่อพลเมืองจึงค รนามา
บูรณาการร่ มกับฝ่ายข่า และรายการ และถือเป็นโต๊ะข่า นึ่งที่ ามารถเ นอประเด็นและพัฒนา
กลไกการทางานค บคู่ไปกับเครือข่าย ่ นภูมิภาคของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
อย่างไรก็ดี ประชาชนมีค ามเ ็น ่า การเปลี่ยนผังรายการของไทยพีบีเอ ที่ค่อนข้าง
บ่อยจะมีผลต่อจาน นผู้รับชมรายการของไทยพีบีเอ เนื่องจากทาใ ้ผู้ชมไม่ ามารถติดตามรายการที่
นใจ และชื่น ชอบได้อย่ างต่อเนื่ อง ดังนั้นจึงไม่ค รเปลี่ ยนผั งรายการบ่อย และเน้น รูปแบบการ
นาเ นอข่า เชิงลึกในการ ืบ น อบ นข้อเท็จจริง และค รนาเ นอเนื้อ ารายการในรูปแบบซีรี ์
เกม ์โช ์ Cartoon Animation Graphic และค รใช้เทคนิคการนาเ นอที่น่า นใจคมชัด แปลกใ ม่
และ ร้าง รรค์ด้ ย
5) การเพิ่มโอกา การเข้าถึงเนื้อ ารายการของประชาชนทุกกลุ่ม
การเพิ่มโอกา การเข้าถึงเนื้อ ารายการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการ
ถื อ เป็ น ประเด็ น าคั ญ ตาม ลั ก การ ื่ อ าธารณะในการ ร้ า งการเข้ า ถึ ง ข่ า ารอย่ า งเท่ า เที ยม
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ประชาชนมีค ามเ ็น ่า ไทยพีบีเอ ค รเพิ่มรายการที่ มีการบรรยายใต้ภาพ (Sub Title) มี Audio
Description และมีภา ามือประกอบการเล่าเรื่องด้ ย ร มถึงการมีรายการที่การนาเ นอเป็น การ
ใช้ภา าท้องถิ่นพร้อมคาแปลของกลุ่มประชาชนชาติพันธุ์ และกลุ่ม ัฒนธรรมต่างๆ เพื่อการ ื่อ าร
ข้าม ัฒนธรรมและ ร้างค ามเข้าใจที่ดี ตลอดจนช่ ยลดค ามขัดแย้งระ ่างประชาชนใน ังคมด้ ย
4.2 ข้อเ นอแนะจากเวที รั บ ฟั งความคิดเ ็น เชิ ง ถานการณ์ แ ละบริ บ ทพื้ น ที่ 6 กลุ่ ม
ประเด็น
การจัดเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นเชิง ถานการณ์และบริบทพื้นที่ ตามยุทธ า ตร์ของ ภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการได้กา นดประเด็น ถานการณไ ้ 6 กลุ่ม โดยประยุกต์มาจากแน ทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ ประชาชาติ รือ Sustainable Development Goals: SDG ดังนี้คือ
1. กลุ่ม ุขภา ะคุณภาพชี ิต
2. กลุ่มการ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต
3. กลุ่ม ังคมผู้ ูง ัย
4. กลุ่ม ่งเ ริมเ ร ฐกิจการค้า อุต า กรรมแรงงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. กลุ่ม ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรที่ยั่งยืน
6. กลุ่ม ัฒนธรรม า นา การ ร้างค ามเท่าเทียม เพื่อพลังแ ่งค ามร่ มมือต่อ
การพัฒนา ังคมที่ยั่งยืน

ภาพที่ 1 ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแน ทางSustainable Development Goals: SDG
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ผลจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเ ็นเชิง ถานการณ์ฯ 6 กลุ่มประเด็น ตามยุทธศา ตร์ของ
ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการดังกล่าว ามารถ รุปประเด็น เนื้อ า และตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงตามกลุ่ม
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 รุปการจัดประเด็น ถานการณ์ตามกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน
(1) กลุ่ม ุขภาวะ
คุณภาพชีวิต

ประเด็น

เนื้อ า

ตัวชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลง

- ความมั่นคงทาง
อา าร

- ระบบนิเวศน์ถูก
ทาลาย ระบบทุน
นโยบายกฎ มายที่
่งผลกระทบ การ
ูญเ ียพันธุกรรม
พื้นถิ่น และความ
ปลอดภัย

- การพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน(ผลิตเอง
จัดการเอง)

- ความปลอดภัยใน
การใช้รถโดย าร
าธารณะ

- แนวทางการ
- ผู้ใช้รถโดย าร
พัฒนารถโดย าร
าธารณะมีความ
าธารณะที่
ปลอดภัยมากขึน้
ปลอดภัยผ่าน ื่อ
าธารณะ (ศูนย์
ประ านงาน
ลักประกัน ุขภาพ
ประชาชน งาน
คุ้มครอง ิทธิ
ผู้ใช้บริการรถ
โดย ารปลอดภัย

- ความปลอดภัยบน
ท้องถนนของแรงงาน
ภาคกลาง ภาค

- กลไกการป้องกัน
และการแก้ปัญ า
อุบัติเ ตุของผู้ใช้
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- มีการบูรณาการ
การทางานร่วมกัน
ทุกฝ่ายเพื่อร่วม

กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็น

เนื้อ า

ตั ชี้ ัดการ
เปลี่ยนแปลง

ตะ นั ออก และภาค
ตะ นั ตก

แรงงานในนิคม
อุต า กรรมต่างๆ

แก้ปัญ าอุบัติเ ตุ
ของผู้ใช้แรงงาน

- ุขภา ะ ังคมเขต
เมือง กรุงเทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานี
มุทร าคร
- เยา ชนรู้เท่าทัน ื่อ

- ปัญ าด้าน ังคม
เ ร ฐกิจและ
ิ่งแ ดล้อมของ
ังคมเขตเมือง
- ่งเ ริมการรู้เท่า
ทัน ื่อใ ้เยา ชน

- ังคมเขตเมืองมี
คุณภาพชี ิตที่ดีขึ้น

(3) กลุ่ม ังคมผู้ ูง ัย

- ผู้ ูงอายุและคุณภาพ
ชี ิต กรุงเทพฯ
ปทุมธานี นครปฐม
มุทรปราการ

- ผู้ ูงอายุมี ุขภา ะ
ที่ดีทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ

(4) กลุ่ม ่งเ ริม
เ ร ฐกิจการค้า
อุต า กรรมแรงงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ประเด็นเขต
เ ร ฐกิจพิเ

- ปัญ าผู้ ูงอายุทั้ง
ในด้าน ุขภาพ
รายได้ ที่อยู่อา ัย
และการ
รัก าพยาบาล
ร มทั้งกิจกรรมกลุ่ม
ผู้ ูงอายุ
- การมี ่ นร่ มของ
ประชาชนในการ
ทบท นนโยบาย
และการเยีย ยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก
การเ นคืนพื้นที่

(2) กลุ่มการ ึก าและ
ังคมแ ่งการเรียนรู้
ตลอดชี ิต
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- ไทยพีบีเอ ออก
แบบรายการที่เข้าใจ
ื่อ

- ประชาชนมี ่ น
ร่ มในการแ ดง
ค ามคิดเ ็น
เกี่ย กับนโยบาย
ภาครัฐที่มีผลกระทบ
ต่อชุมชน

กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน

(5) กลุ่ม ิ่งแ ดล้อม
และการพัฒนา
ทรัพยากรที่ยั่งยืน

ประเด็น

เนื้อ า

ตั ชี้ ัดการ
เปลี่ยนแปลง

- การพัฒนาเ ร ฐกิจ
ไทยบนแน ทางธุรกิจ
เพื่อ ังคมและเขต
เ ร ฐกิจพิเ

- ค ามเข้าใจของ
ภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนเกี่ย กับ
แน ทางธุรกิจเพื่อ
ังคมและเขต
เ ร ฐกิจพิเ

- ประชาชนเข้าใจ
ธุรกิจเพื่อ ังคมและ
เขตเ ร ฐกิจพิเ
มากขึ้นและ ามารถ
รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง

- อุต า กรรมอ้อย
และน้าตาลภาค
ตะ ันออกเฉียงเ นือ

- ผู้ประกอบการเปิด
โรงงานน้าตาลพ่ ง
โรงไฟฟ้าชี ม ลก ่า
20 โรงงานทาใ ้เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ของ ภาพแ ดล้อม
ในพื้นที่และชุมชน
- มุมผลกระทบ ภัย
พิบัติ ท่องเที่ย
ชุมชน การจัดการ
น้า ขยะ ป่าชุมชน
และผลกระทบจาก
นโยบาย/กฎ มาย
ต่อ ังคม
- โรงไฟฟ้าถ่าน ิน
พลังงานทางเลือก
น้า แ ง ก๊าซชี ม ล
และชุมชนต้นแบบ
การจัดการพลังงาน

- ข้อค้นพบแน
ทางแก้ไขและ
ทางเลือกในการ
พัฒนาอุต า กรรม
อ้อยและน้าตาลภาค
ตะ ันออกเฉียงเ นือ

- ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแ ดล้อม

- พลังงาน

23

- ชุมชนเกิดระบบ/
กลไกการจัดการ
ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน

- ชุมชนเป็นเจ้าของ
พลังงาน ังคม/ชุมน
การจัดการพลังงาน
ที่ไม่ทาลายฐาน
ทรัพยากร

กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็น

เนื้อ า

- ชาวนา นโยบายรัฐ
และผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับชาวนา

- นโยบายรัฐและ
ผลดีและผลเ ีย

- คุณภาพน้า
กรุงเทพฯ นนทบุรี
มุทร าคร
มุทรปราการ

(6) กลุ่มวัฒนธรรม
ศา นา การ ร้างความ
เท่าเทียม เพื่อพลังแ ่ง
ความร่วมมือต่อการ
พัฒนา ังคมที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลง
- รัฐบาลทบท น
นโยบายที่เ มาะ ม
กับการพัฒนาด้าน
เก ตรกรรม

- น้าเ ีย ท่อระบาย
น้าอุดตัน น้าทะเล
นุน กัดเซาะ
ชายฝั่ง ปัญ าขยะ
ล้นแ ล่งน้า ซึ่งแต่
ละพื้นที่มีปริบท
ปัญ าที่แตกต่างกัน
ไป
- ันติภาพชายแดนใต้ - ังคมพ ุ
ัฒนธรรม
ผลกระทบจาก ื่อ
การจัดการ
ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนและอาชีพใน
พื้นที่พิเ
- ศา นา วัฒนธรรม - ผลกระทบจาก ื่อ
ประเด็นทาง ังคม
นโยบาย/กฎ มายที่
ไม่เป็นธรรม ังคม
พ ุ ัฒนธรรม

- มีกลไกการ
แก้ปัญ าด้าน
คุณภาพน้าและการ
ป้องกันน้าท่ ม

- คนจนเมือง

- ังคมร่ ม
แก้ปัญ าคนจนเมือง

- มีรายได้น้อย า
เช้ากินค่า ถูกไล่ที่
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- ันติภาพชายแดน
ใต้

- ังคมมี
กระบ นการ ื่อ าร
เพื่อค าม ุขของ
ังคม

กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็น

เนื้อ า

- กลุ่ม LGBT

ตัวชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลง

- ังคมขาดค าม
- เกิดค ามเท่าเทียม
เข้าใจเรื่อง LGBT ใน งั คม า รับกลุ่ม
กีดกั้น ิทธิ ื่อเ นอ LGBT
ภาพ LGBT เกินจริง
ระบบการ ึก าขาด
ชุดค ามรู้เกี่ย กับ
เพ ทางเลือก

ซึ่งจากการ ิเคราะ ์ประเด็นปัญ า ค ามต้องการและค ามเ ็นของเครือข่ายกลุ่มประเด็น
ดังกล่า ข้างต้น ามารถ รุปเป็นข้อเ นอแนะการพัฒนาเนื้อ ารายการแก่ไทยพีบีเอ เพื่อ ื่อ ารต่อ
าธารณะได้ ดังนี้
1) กลุ่ม ุขภาวะ คุณภาพชีวิต
จากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นพบ ่า ปัจจุบันเกิดปัญ าที่เกี่ย กับ คุณภาพชี ิตเช่น ชุมชนแออัด
การไล่รื้อค ามยากจน ยาเ พติด การท้องไม่พร้อม อา ารไม่ปลอดภัย ารเคมี และการปลูกพืช
เชิงเดี่ย ขึ้น ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งข้อมูลเ ล่านี้ได้มาจากการรับฟังเ ทีเชิง ถานการณ์ในภูมิภาคต่ างๆ เช่น
เ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรื่อง ุขภา ะเมือง ปัญ าท้องไม่พร้อม ร มถึงปัญ า
คนพิการผู้ ูงอายุ และการ ึก า ในจัง ัดพิ ณุโลกและจัง ัดเชียงใ ม่ ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมา
จากประชาชนยั ง ขาดค ามรู้ เ กี่ ย กั บ กฎ มายและนโยบายต่ า งๆ ที่ ่ ง ผลกระทบคุ ณ ภาพชี ิ ต
ประกอบกับการบังคับใช้และการกากับดูแลกฎ มายไม่เป็นธรรม ่งผลใ ้ประชาชนถูกลิดรอน ิทธิ
ตามระบอบประชาธิปไตย และมีข้อจากัดในการเข้าถึง ิทธิในการรับบริการจากรัฐด้าน เ ร ฐกิจ
ังคม ภาพแ ดล้อม ุขภาพ ดังนั้นเป้า มาย าคัญคือ ไทยพีบีเอ เป็น ื่อกลางในการ ะท้ อนปัญ า
และค ามคิดเ ็นในประเด็นเ ล่าไปนี้ไป ู่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ย ข้อง จะเป็นการขับเคลื่อนเคลื่อนและ
ช่ ย ร้างพลเมืองตื่นรู้และเท่าทันต่อ ถานการณ์ปัญ า ผลกระทบ นโยบายและข้อกฎ มายต่างๆที่
มีผลกระทบต่อ ุขภา ะและคุณภาพชี ิตของประชาชน
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2) กลุ่มการ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต
จากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นพบ ่า ปัจจุบันเกิดปัญ าที่เกี่ย กับ การ ึก าและ ังคมแ ่งการ
เรียนรู้ตลอดชี ิต เช่น การขาดบุคลากรทางการ ึก า มาตรฐานการ ึก า คุณภาพเด็กใน ัยเรียนต่า
การเข้าถึง ิทธิการเรียนรู้กลุ่มพิเ

คนพิการ และคอรัปชั่น รือธุรกิจ ีเทาบนโลกออนไลน์ในพื้นที่

ต่างๆ ซึ่งข้อมูลเ ล่านี้ได้มาจากการรับฟังเ ทีเชิง ถานการณ์ในภูมิภาคต่างๆ เช่น เ ทีรับฟังค าม
คิดเ ็นในประเด็นเยา ชนรู้เท่าทัน ื่อ จัง ัดนคร รีธรรมราช ถานการณ์ด้านการ ึก าต่างๆ ใน
ภาคตะ ันออกเฉียงเ นือ เรื่องผู้ ูงอายุ และคนพิการ ในภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ เชียงใ ม่ ซึ่ง
ปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจากกฎ มายและนโยบายที่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการ ึก า การ
จัด ภาพแ ดล้อมใ ้เ มาะต่อ ังคมการเรียนรู้ ประกอบกับทั นคติและองค์ค ามรู้ต่อการกา นด
นโยบายรัฐในการพัฒนาคุณภาพทางการ ึก าไม่ อดรับและไม่ต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทาง ังคม
รือ บริบทในพื้นที่ ดังนั้นเป้า มาย าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็นพื้นที่กลางในการใ ้ค ามรู้ และ
่งเ ริมการเรียนรู้แบบทางเลือกใ ้กับประชาชนทั่ ไป อันจะเป็นการ ร้างพื้นที่การเรียนรู้ใ ้แก่
ังคม
3) กลุ่ม ังคมผู้ ูง ัย
จากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็ นพบ ่า ปัจจุบันเกิดปัญ าที่เกี่ย กับ ั งคมผู้ ู ง ัย เช่น การถูก
ทอดทิ้ง การขาดการเข้าถึง ั ดิการรัฐ การขาดการเตรียมตั ก่อนเข้า ู่ ังคมผู้ ูง ัย ภาพแ ดล้อม
ไม่ เ มาะ มโดยเฉพาะ ั ง คมเมื อ ง มาตรฐานการดู แ ลผู้ ู ง ั ย ที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น เงิ น ออมไม่ เ พี ย งพอ
ภาพลัก ณ์ด้อยคุณค่ามากก ่าเป็นพลังทาง ังคม มีทั นคติทางลบต่อตั เอง ซึ่งข้อมูลเ ล่านี้ได้มา
จากการรั บ ฟั ง เ ที เ ชิ ง ถานการณ์ ใ นภู มิ ภ าคต่ า งๆ เช่ น เ ที รั บ ฟั ง ค ามคิ ด เ ็ น ในกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล ได้แก่พื้นที่ ในกรุงเทพ จัง ัดปทุมธานี จัง ัดนครปฐมและจัง ัด มุทรปราการ ซึ่ง
ปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจากทั นคติและค ามเ ลื่อมล้าใน ังคมมีผลต่อการใช้ชี ิตที่เปลี่ยนไปของผู้
ูง ัย ทั้งด้าน ุขภาพกายและ ุขภาพจิต ร มถึงขาดแผนการเตรี ยมค ามพร้อมและการขับเคลื่อน
ั ง คม (Social movement) เพื่ อ เข้ า ู่ ั ง คมผู้ ู ง ั ย อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ประกอบกั บ การก า นด
นโยบาย มาตรการและบทลงโท ของภาครัฐในการเตรียมการ ู่ ังคมผู้ ูง ัยยังขาดประ ิทธิภาพ
ดังนั้นเป้า มาย าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็นพื้นที่กลางในการ ื่อ ารพลังบ กใน ังคมผู้ ูง ัย
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4) กลุ่ม ่งเ ริมเ ร ฐกิจ การค้า อุต า กรรม แรงงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นพบ ่า ปัจจุบันเกิดปัญ าที่เกี่ย กับการ ่งเ ริมเ ร ฐกิจ การค้า
อุ ต า กรรม แรงงาน เช่ น ปั ญ าแรงงานข้ า มชาติ เขตเ ร ฐกิ จ พิ เ

การคอรั ป ชั่ น ระบบ

อุต า กรรมทาลาย ิ่งแ ดล้อม การขาดการมี ่ นร่ มต่อการจัดการ ระบบทุนผูกขาด ประชาชนถูก
คุกคามจากผู้มีอานาจใน ังคม ประชาชนถูกฟ้องถูกดาเนินคดี ิถี ัฒนธรรมถูกรุกราน ค ามปลอดภัย
ปัญ าโรคระบาดและโรคติดต่อของผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งข้อมูลเ ล่านี้ได้มาจากการรับฟังเ ที
เชิง ถานการณ์ในภูมิภาคต่างๆ เช่น เ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นในประเด็นคนจนเมืองและเขตเ ร ฐกิจ
พิเ

จัง ัด ุโขทัย และ ประเด็นธุรกิจเพื่อ ังคมและนโยบายเขตเ ร ฐกิจพิเ ภาคกลาง และ

ประเด็นอุต า กรรมอ้อยและน้าตาล อุต า กรรมชี ภาพภาคอิ าน ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจาก
ขาดการมี ่ นร่ มต่อการจัดการเพื่อการพัฒนา ่งเ ริมเ ร ฐกิจและอุต า กรรมร มถึงการบังคับใช้
กฎ มายเขตเ ร ฐกิจพิเ ที่ ่งผลต่อค ามเ ลื่อมล้าประกอบกับนโยบายและกฎ มายที่ ่งผลต่อ
ังคม อธิปไตยของประชาชนถูกลิดรอน ดังนั้นเป้า มาย าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็นพื้นที่กลางใน
การใ ้ค ามรู้ และ ่งเ ริมการเท่าทันนโยบายใ ้ประชาชน ร มถึงเป็น ื่อกลางในการ ะท้อนปัญ า
และค ามคิดเ ็นในประเด็นเ ล่าไปนี้ไป ู่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ย ข้อง อันจะเป็น นับ นุนใ ้ประชาชน
การรู้เท่าทันนโยบายต่างๆ ที่เกี่ย กับเ ร ฐกิจและแรงงาน
5) กลุ่ม ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรที่ยั่งยืน
จากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นพบ ่า ปัจจุบันเกิดปัญ าที่เกี่ย กับ ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนา
ทรัพยากรที่ยั่งยืน เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากา ภัยพิบัติ การพัฒนาที่ทาลายระบบ ิ่งแ ดล้ อม
และระบบนิเ พันธุกรรมพืชท้องถิ่นถูกทาลาย ฝุ่นค ัน การปลูกพืชเชิงเดี่ย เก ตรอินทรีย์ การไล่
รื้อ ค ามปลอดภัยทางอา าร ขยะ การแย่งชิงทรัพยากร คอรัปชั่น นโยบายประกันราคาข้า ระบบ
ทุนนิยม และ นี้ ินระดับครั เรือน ซึ่งข้อมูลเ ล่านี้ได้มาจากการรับฟังเ ทีเชิง ถานการณ์ในภูมิภาค
ต่างๆ เช่น ปัญ า ิ่งแ ดล้อมคุณภาพน้าในกรุงเทพและปริมณฑล ปัญ าค ามมั่นคงทางอา ารใน
ชุมพร การจัดการขยะที่นคร รีธรรมราช ผลกระทบการ ร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขง เขตเ ร ฐกิจพิเ
และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในเขตพื้นที่ 7 จัง ัดในภาคอิ าน ปัญ าชา นาในยุคเปลี่ยนผ่าน จัง ัด
พิจิตร และ จัง ัดพิ ณุโลก ปัญ าฝุ่นค ันใน จัง ัดเชียงราย ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจากการ
ขาดค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับนโยบายและกฎ มายที่ ่งผลต่อ ิ่งแ ดล้อม ร มถึง ิทธิการมี ่ นร่ ม
ต่อการพัฒนาของชุมชนของประชาชนถูกลิดรอน ดังนั้นเป้า มาย าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็น
พื้นที่กลางในการใ ้ค ามรู้ และ ่งเ ริมการเท่าทันนโยบายใ ้ประชาชน ร มถึงเป็น ื่อกลางในการ
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ะท้อนปัญ า และค ามคิดเ ็นในประเด็นเ ล่าไปนี้ไป ู่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ย ข้อง อันจะเป็นการ
นับ นุนใ ้ประชาชนรู้เท่าทันนโยบายและกฎ มายต่างๆ ที่ ่งผลต่อ ิ่งแ ดล้อม
6) กลุ่มวัฒนธรรม ศา นา การ ร้างความเท่าเทียม เพื่อพลังแ ่งความร่วมมือต่อการ
พัฒนา ังคมที่ยั่งยืน
จากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นพบ ่า ปัจจุบันเกิดปัญ าที่เกี่ย กับวัฒนธรรม ศา นา และความ
เท่าเทียมใน ังคม เช่น การไม่รู้ภา า ังคมมองด้านเดีย มีปัญ ากับภาครัฐ ระบบทุน การ ่งเ ริ ม
กับ น่ ยงานแยกเป็ น ปั จ เจก คนต่างด้า ิ ทธิการเป็นคนไทย ิ ทธิช นเผ่ าชาติพันธุ์ถูกรุกราน
ถานะทางการทะเบียนของชนเผ่า คุณภาพชี ิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ค ามขัดแย้ง ค่านิยมคนรุ่น
ใ ม่ การแต่งกาย ค าม ลาก ลายทางเพ การค้ายา รุกล้าป่า ซึ่งข้อมูลเ ล่านี้ได้มาจากการรับฟัง
เ ทีเชิง ถานการณ์ ในภู มิภ าคต่า งๆ เช่น บทบาท า นาบนพื้ นที่ ื่ อ าธารณะ และการ ื่ อ าร
ชายแดนใต้ จัง ัดปัตตานี ปัญ า ิทธิมนุ ยชนของกลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบอี านตอนล่าง
จัง ัดบุรีรัมย์ จัง ัด ุรินทร์ และจัง ัด รี ะเก ชาติพันธุ์และชนเผ่าริมโขงกับการเปลี่ยนแปลง
ทาง ังคมและ ัฒนธรรม จัง ัดนครพนม และจัง ัดมุกดา าร และปัญ าชาติพันธุ์และค าม
ลาก ลายทางเพ LGBT ในนคร รรค์ และเชียงใ ม่ ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจากค ามเชื่อ
และทั นคติที่งมงายของคนใน ังคม ร มถึงพฤติกรรมที่ไม่เ มาะ มกับขนมธรรมเนียมประเพณีของ
ังคมไทยและบริบททาง ังคม ดังนั้นเป้า มาย าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็นพื้นที่กลางในการใ ้
ค ามรู้ค ามเข้าใจในค าม ลาก ลาย และ ่งเ ริมค ามเท่าเทียม เป็น ื่อกลางในการ ะท้อนปัญ า
และค ามคิดเ ็นในประเด็นเ ล่าไปนี้ไป ู่ผู้ที่เกี่ย ข้อง อันจะเป็นการ นับ นุนใ ้เกิด การ ื่อ ารเชิง
ุนทรียศา ตร์ ของประเด็นทาง ังคมและ ิลป ัฒนธรรมดังกล่า
4.3 ข้อเ นอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานไทยพีบีเอ
ในปี 2560 ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้จัดเ ที มัชชาชาติ ฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รุป
บทเรียน และ ะท้อนผลการ ังเคราะ ์ในการรับฟังค ามคิดเ ็นจากเ ทีต่างๆ ทั้งภูมิภาคและประเด็น
ตลอดจนร่ มเ นอทิ ทางยุทธ า ตร์การพัฒนา ื่อ าธารณะในปีต่อไป ร มถึงเพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ต่อคณะกรรมการไทยพีบีเอ และ าธารณะ เพื่อ ร้างการมี
่ นร่ มในการ านพลังเพื่อ ร้าง รรค์การเปลี่ยนแปลง ื่อ าธารณะและเพื่อนเครือข่ าย ู่ ังคม ที่มี
คุณภาพ และคุณธรรม
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การประชุม มัชชาเครือข่ายเพื่อน ื่อ าธารณะประจาปี 2560 ได้จัดขึ้นภายใต้ ัวข้อ “ก้าว ู่
ปีที่ 10 ื่อ าธารณะกับการ ื่อ ารเพื่อ ังคมไทย” โดยแบ่งกลุ่มเวทีย่อยระดมความคิดเ ็ นเพื่อ
พัฒนาข้อเ นอเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอ ออกเป็น 4 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 : กลไกการมี ่วนร่วมจากเครือข่าย ู่ ุ้น ่วนดาเนินงานของไทยพีบีเอ
กลุ่มที่ 2 : มิติของการใช้ประโยชน์จาก ื่อ าธารณะ
กลุ่มที่ 3 : บทบาทการ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะระดับชุมชนและ ังคม
กลุ่มที่ 4 : พื้นทีก่ ลางการ ื่อ ารเพื่อประโยชน์ าธารณะ
ทัง้ นี้ ามารถ รุปข้อเ นอแนะเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอ จากเวทีย่อยดังกล่าว ได้ดังนี้
4.3.1 การ ร้างกลไกการมี ่วนร่วมจากเครือข่าย ู่ ุ้น ่วนดาเนินงานของไทยพีบีเอ
ประเด็น

ข้อเ นอ

1) แนวทาง รูปแบบกลไก โครง ร้าง
บทบาท น้าที่การดาเนินการ

กลไกระดับพื้นที่
ใช้กลไกกรรมการ ่วนภูมิภาคใ ้ขับเคลื่อนในเชิงประเด็น
และ ังเคราะ ์ประเด็นร่วมกันเพื่อกา นดยุทธศา ตร์ รือ
นโยบายระดับภาค
- เครือข่ายศูนย์ประ านงานระดับจัง วัด และมีการจัดตั้ง
คณะ อนุกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วย มาชิก ภาผู้ชมและ
ผู้ ฟังรายการ ตัว แทนจัง วัด ตัว แทนประเด็ น นักวิช าการ
เครือข่ายศูนย์ประ านงานภูมิภาค

กลไกการดาเนินงานขับเคลื่อนระดับประเทศ
กรรมการ มาชิก ภาค 50 คน โดยมีการพัฒนาศักยภาพ
แกนประ านที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ใ ้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ขยั บ จากฐานราก ู่
ระดับภูมิภาค พร้อมเพิ่มเติมการทางานเชิงประเด็นในพื้นที่ใ ้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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ประเด็น

ข้อเ นอ
รูปแบบกลไกการมี ่วนร่วม
- โครง ร้างที่ าคัญคือประเด็นร่ ม รือผลกระทบร่ มใน
ทิ ทางการพัฒนานโยบายของรัฐ เช่น พื้นที่เ ร ฐกิจพิเ
ใ ้มีกลุ่มเชื่อมโยงเพื่อทางานร่ มกับนัก ิชาการ ื่อ ในพื้นที่
เชื่อมโยงกับไทยพีบีเอ
- ลดขั้นตอนการเข้าถึงการ ื่อ ารที่มีโครง ร้าง ลายชั้น
โครง ร้างบทบาท น้าที่
เพิ่มจาน นกรรมการ ภาผู้ ชมและผู้ฟังรายการจาก 50
เป็น 100 คน เพื่อเป็นกลไกในการทางานร่ มกับไทยพีบีเอ

2) เป้า มายประเด็น รือเนื้อ าร่วม
ของการ ื่อ าร

3) กิจกรรมเชื่อมโยง

4) เครือข่ายขับเคลื่อน

การมี ่ นร่ มอย่างจริงใจจากทุกฝ่าย
การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยใ ้ มี ก ารยกเรื่ อ งผลกระทบจาก
นโยบายรัฐ ิทธิชุมชน ิทธิมนุ ยชน นาเข้า ู่แผนพัฒนา
เครือข่าย
มีกระบ นการกิจกรรม นับ นุน ูนย์ข่า เพื่อทาค ามรู้
จักกลไกพื้นที่
ร้ า งค ามรู้ ร้ า งแผนพั ฒ นาร่ มกั น เพื่ อ ใ ้ ู น ย์ ข่ า
เชื่อมโยงและทางานอย่างเป็นระบบนา ู่การขยายผลใน
ระดับพื้นที่
ใช้กิจกรรมมาเป็น ่ นร่ มเพื่อใ ้เ ็นประเด็นร่ มกันใน
การขับเคลื่อนร่ มกันในทิ ทางใดทิ ทาง นึ่ง พัฒนาขึ้น
มาเป็น “กลุ่มงาน”
ร้างทาเนียบเครือข่ายและจัดทาทาเนียบประเด็น โดย
ู น ย์ ข่ า รื อ ภา เพื่ อ ร้ า งพื้ น ที่ ก ลางในการจั ด ท า
ประเด็นร่ มและ นุนเ ริมการลงพื้นที่ของ ่ นกลาง
จัดตั้ง ูนย์ระดับจัง ัดโดยย่อจากภาคทั้งโครง ร้าง กลไก
และ ิธีการ
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ประเด็น

5) ช่องทางการสื่อสาร

ข้อเสนอ
ร้างฝ่ายติดตาม นุนเ ริม ที่มีตั แทนจากเครือข่ายมา
ติดตามร่ มกัน
ร้างฐานข้อมูลที่มาจากข้อเ นอ ปัญ าและข้อจากัด เพื่อ
่งกลับมาเครือข่ายในการพัฒนา
พั ฒ นาชุ ด ค ามคิ ด ค ามรู้ เพื่ อ น ามาปรึ ก า ารื อ กัน
และมีการ นุนเ ริม รือติดตามผู้ผลิต
พัฒนา ักยภาพในการ ื่อ ารของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาในทุกพื้นที่
จัดตั้งกองทุนนัก ื่อ ารพลเมือง กองทุนในระดับจัง ัด
เป็ น ุ่ น ่ นร่ มกั น เพื่ อ ใ ้ เ ครื อ ข่ า ยมี ก ารกระชั บ
ค าม ัมพันธ์เกิดการมี ่ นร่ ม
พัฒนากระบ นการการติดตาม เชื่อมโยง และเปิดช่องทาง
กลางในการ ื่อ ารร่ มกันในระดับภูมิภาคและ ่ นกลาง
ด้ ยค ามจริงใจและทาทุกอย่างด้ ยค ามจริงใจ
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4.3.2 การใช้ประโยชน์จาก ื่อ าธารณะ
ประเด็น
1) การใช้ประโยชน์จาก
ไทยพีบีเอ ใน
ชีวิตประจาวัน (เช่น การ
พัฒนาตนเอง การเรียนรู้
การเพิ่มทัก ะ ฯลฯ)

่วนอดีตและปัจจุบัน

่วนอนาคต

ิ่งที่เคยใช้

ิ่งที่คาด วัง

ิ่งที่ ามารถทางานร่วมกัน

Thai PBS ร้างค ามเชื่อมั่นข่า าร แม่นยา
ไม่บิดเบือน และไม่เพิ่มค ามแรงใ ้กับ ถาน
การณ์นั้นๆ
รายการทั่ ทิ ทั่ ไทยในเรื่องจิตอา า เอา ลัก
และแรงบันดาลใจมาใช้ต่อยอดในโครงการย้อน
รอยเมืองชลบุรี
รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง และรายการกินอยู่
คือ ได้ค ามรู้ในการประกอบอา ารและดูแล
ุขภาพใกล้ตั
รายการพื้นที่ชี ิต ได้มีการ อนในเรื่องการ ติ
มาธิ และธรรมะในใจ

ค รมีการนาเ นอ มุนไพรใกล้ตั
ค รมีรายการเนื้อ ากฎ มายที่พูดง่ายๆ ใ ้เข้าใจ
ง่าย จะได้เข้าถึง ิทธิต่างๆ

เปิ ด ใ ้ มี ก ลไกในการ ื่ อ าร 2 ทางกั บ
ประชาชนอย่างก ้างข าง
ค รมี ายด่ น เพื่อใ ้ประชาชนติดต่อได้ง่าย
ในการออกข่ า ของประชาชน ไม่ ค รมี
ค่าใช้จ่ายในการทาข่า
ในการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนค ร ื่อ
เป็นภา าไทย
เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ ต้องมีการตอบกลับ
อยากใ ้ Thai PBS ร่ ม ่งเ ริมใ ้ประชาชน
ามารถเป็นผู้ผลิต ื่อได้เอง
อยากใ ้มีการจัดการพบปะร่ มพูดคุยกันเป็น
กลุ่มๆ ประเด็น และกลุ่มอาชีพต่างๆ
Thai PBS ค รมีการ ร้าง ื่อด้าน ิทยุ ซึ่งจะ
เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
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ประเด็น

่วนอดีตและปัจจุบัน

่วนอนาคต

ิ่งที่เคยใช้

ิ่งที่คาด วัง

ิ่งที่ ามารถทางานร่วมกัน
ได้มีการ ่ งเรื่องผ่ านนักข่ า พลเมือ ง แต่ไม่
ค่ อ ยได้ รั บ การพิ จ ารณา ซึ่ ง น่ า จะมี ก ลไกที่
ชัดเจน
Thai PBS ค รมี ก ารพั ฒ นาและท างาน
เครือข่ายร่ ม จะได้ข้อมูลระดับพื้นที่มากขึ้น

2) การใช้ประโยชน์จาก
ไทยพีบีเอ ในการทางาน

3) การใช้ประโยชน์จาก
ไทยพีบีเอ ในการ
ขับเคลื่อนประเด็น
าธารณะ รือ ังคม

อาชี พ ครู เอาข้ อ มู ล ไปใช้ ใ น ื่ อ การเรีย นการ
อนในทุกระดับชั้น เช่น รายการ อน ิลป์
รายการกินอยู่คือ เอาค ามรู้ด้านอา ารมาใช้
ในด้านดูแลเยี่ยมผู้ป่ ย
ใช้ข้อมูลในเรื่องการทาอา ารไปประกอบอาชีพ
อาชี พ เก ตร น าค ามรู้ ที่ ช มรายการไปใ ้
ค ามรู้กับผู้บริโภค
ระบุรีมีการเทนมที่กระทร งฯ แล้ Thai PBS
ออก ทาใ ้ รมต.ออกมารับข้อเ นอ
เรื่ อ งเบี้ ย คนพิ ก าร Thai PBS ช่ ยร้ อ งท าใ ้
ภาครัฐยอม

อยากใ ้มีการนาเ นอในเรื่องการใ ้การ ึก าใน
กลุ่มด้อยโอกา คนพิการ เด็กพิเ
ค รมีการนาเ นอเทคนิคทางเก ตรเชิงลึก (Tactic
Knowledge) เพื่ อ ใ ้ ช า ไร่ ช า นา ามารถท า
เก ตรกรรมใ ้มีประ ิทธิภาพมากขึ้น

การเพิ่มช่องทางใ ้มีการใช้ประโยชน์ ื่ อ าธารณะ
ต่อชุมชมใ ้มากขึ้น
ค รมี ก ารน าเ นอ ั ก ดิ์ รี คุ ณ ค่ า มั ย ใ ม่ เช่ น
ประเท ที่เจริญเขาทากันอย่างไร
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่วนอดีตและปัจจุบัน

่วนอนาคต

ิ่งที่เคยใช้
ได้ เ ขี ย นเรื่ อ งขุ ด คลองและโดนเวนคื น ที่ดินที่
นครศรีธรรมราช ได้เขียนข่าวมาใ ้ Thai PBS
และได้มีการออกข่าว

ิ่งที่คาด วัง
ควร ร้างรายการที่นา ังคม ไม่ได้ตาม ังคม เช่น
ไม่ ร้างละครตบตี แต่ควรเป็นละครที่นา ังคม
ควรมีศูนย์ที่ ามารถติดต่อกับทางเครือข่ายและ
มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นเก่า
อยากใ ้มีการนาเ นอในเชิงบวก เช่น Live ดว่า
ทาไมเราถึงใ ่ มวกกันน๊อค
ควรน าเ นอวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ าคอร์ รั ป ชั่ น ที่
ต่างประเทศเขาทากัน
คนทาดี ทาง Thai PBS ต้องป้องกันเขาใ ้ได้
ควรใ ้เยาวชนตื่นรู้ในเรื่องเ ล้า บุ รี่
ควรมีรายการศา นา เพื่อใ ้ ังคมไปรอด และลด
ความขัดแย้งระ ว่างศา นาที่ต่างกัน
ควรมีรายการติว/กวดวิชาใ ้เด็กผ่าน TV ในเวลาที่
เ มาะ ม า รับเด็ก
อยากใ ้เป็น ื่อที่เป็นกลาง และไม่จากัด รือปิดกั้น
ในการ ื่อใ ้ าธารณะได้ทราบ
พัฒนาเนื้อ าด้าน ร้างใ ้คนรู้เท่าทันคอรัปชั่น
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ิ่งที่ ามารถทางานร่วมกัน

4.3.3 การสร้างนักสื่อสารสาธารณะระดับชุมชนและสังคม
ประเด็น

ข้อเสนอ

1) การมีส่วนร่วมกับ Thai PBS

มี ก ลไกกลั่ น กรองข่ า ในระดั บ ชุ ม ชน ต าบล เพื่ อ ร่ ม ร้ า ง
กระบ นการตัด ินใจในทุกกระบ นการ เช่น ในการตัดต่อต่างๆ
ขอใ ้คงเ น่ ์และ ิถีชี ิตที่เป็นจริง ไม่ตัดต่อใ ้ ยงามจนขาด
ค ามเป็น ิถีชุมชน ต้องใ ้ชุมชนร่ มตัด ินใจ เป็นต้น
มีการเปิดพื้นที่ใ ้นักข่า พลเมืองเข้ามามี ่ นร่ มเพิ่มมากขึ้น
ใ ้ประชาชน ามารถนาเ นอข่า ได้
มีกลไกในการเปิดเ ที ัญจร 6 พื้นที่ เพื่อ ื่อ าร น้าที่ บทบาท
การ ร้าง การมี ่ นร่ มกับประชาชนของThai PBS
มีการจัดทา MOU เชื่อมร้อยใ ้เกิดเรื่องรา ระ ่าง Thai PBS
และ นักข่า พลเมือง ต้องมีการนาเ นอทุกข่า เพื่อใ ้เกิดค าม
รัทธาทั้งจากชุมชนและนักข่า พลเมือง

2) กลไกสาคัญ

กลไกที่เป็นทางการ
- มี ูนย์นักข่า พลเมืองในระดับพื้นที่ โดยมีกองบรรณาธิการ
ร่ มที่พื้น ที่เป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อใ ้ทา น้าที่ร บร มข้อมูล คัด
กรองข้อมูลก่อน ่งข่า ใ ้กับ Thai PBS
- มีกลไก ภาภาคที่เชื่อมกับแกนประ านระดับจัง ัด โดยมี
ที่ปรึก า ที่คัดเลือกจากคนในพื้นที่เพื่อทา น้าที่ช่ ยเ ลือ
และใ ้ข้อเ นอแนะแน ทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ นาไป ู่
การพัฒนานักข่า พลเมือง
- ในอนาคตค รมีกลไก ภาระดับจัง ัด
- มีการเชื่อมประ านกับเ ทีประชาคมระดับจัง ัดในพื้นที่
เช่น เ ที มัชชา ุขภาพระดับจัง ัด เป็นต้น
- มี ก ลไกการท างานแบบเป็ น ุ้ น ่ น มี ค ามเป็ น พี่ น้ อ ง
มากก ่าการทางานแน ดิ่ง เพื่อใ ้คนทางานมีค าม ุข มี
ุขภา ะที่ดี
กลไกที่ไม่เป็นทางการ
- ร้างช่องทางในการ ื่อ ารออนไลน์ ใ ้เป็นพื้นที่ าธารณะ
(Smart Network) เช่น มีการ ื่อ ารทางแฟนเพจ การมี
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3) ลัก ูตรในการอบรมการ ร้างนัก
ื่อ าธารณะ

ข้อเ นอ
่ นร่ มในรายการต่างๆของ Thai PBS การเชื่อมประ าน
ผ่าน Social Media เป็นต้น
วัตถุประ งค์ อดคล้องกับกลุ่มเป้า มาย
- ผู้ ู ง อายุ มี ั ต ถุ ป ระ งค์ เ พื่ อ ร้ า งค ามรู้ ใ ้ กั บ ผู้ ู งอายุ
พัฒนาค ามรู้เบื้องต้นในการใช้ ื่อและบอกเล่าใ ้ผู้อื่นรับรู้
ได้
- ครู มี ัตถุประ งค์เพื่อใ ้นักเรียน/นัก ึก าเป็นนัก ื่อ ารที่
ามารถเล่าเรื่องได้ถูกต้อง
ลัก ูตร
- ใ ้ ค ามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย กั บ พรบ. ื่ อ าร าธารณะ
จรรยาบรรณ จริยธรรม ิทธิมนุ ยชน เป็นต้น
- อบรมด้านค ามรู้ในการ ื่อ ารแบบง่ายๆ เช่น การถ่ายภาพ
การถ่าย ิดีโอแก่ผู้ ูงอายุ
- มี ลัก ูตร า รับผู้เชี่ย ชาญ
- มี ลัก ูรที่ ร้างค ามเข้าใจใ ้ผู้เข้าร่ ม ามารถย่อยประเด็น
จับใจ ค าม าคัญใ ้น่า นใจ
- เป็ น ลั ก ู ต ร าธารณะ รื อ ระบบการเรีย นแบบออนไลน์
เพื่อใ ้ทุกคน ามารถเข้าถึง ลัก ูตรได้ มีการทด อบและ
Workshop โดยเมื่ อ ผ่ า นการทด อบค รมี ก ารมอบใบ
ประกา เกี ย รติ คุ ณ รื อ ใบรั บ รองการผ่ า น ลั ก ู ต รใ ้ แ ก่
ผู้เรียน โดยคานึงถึงการนา ลัก ูตรไปใช้ในพื้นที่ที่ ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทในพื้นที่
- มีใบรับรองการผ่าน ลัก ูตรใ ้กับผู้ผ่านการอบรม
บทบาทของไทยพีบีเอ
- ต้อง ร้าง ลัก ูตรที่ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจในการ ิเคราะ ์
คัด รรประเด็นในการ ื่อ าร ามารถฝึกเล่าเรื่องใ ้เป็น
ข่า ได้
- ต้ อ งมี ก ารอบรมกลุ่ ม ใ ม่ ๆ โดยใช้ เ ลาในการอบรมใน
กลุ่มเป้า มายเดิม 3 ครั้ง/ปี
- นับ นุนงบประมาณในการจัดอบรม นับ นุนงบประมาณ
ในการทา ิดีโอ/คลิปข่า
36

ประเด็น

ข้อเสนอ
-

นับ นุนพี่เลี้ยงในการใ ้คาแนะนาในการนาเ นอข่าว มี
การดูแลในระดับพื้นที่

4.3.4 การเป็นพื้นที่กลางการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ประเด็น
1) การใช้สื่อสาธารณะที่ผ่านมา
และการมีส่วนร่วม

2) สิ่งที่จะทาร่วมกันในอนาคต

ข้อเสนอ
พื้นที่นาเสนอข่าวสารจากนักข่าวพลเมือง
- เรื่องราวของศิลปะพื้นบ้านมา ื่อ ารเพื่อการเรียนรู้
- เรื่องราวในชุมชนมา ื่อ ารเพื่อ ร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ช่องทางการรับสื่อ(ดู/ฟังสื่อผ่านอะไรบ้าง)
- โทรทัศน์ โดยดูข่าว ซีรี่ ์ รายการต่างๆ
- มาร์ทโฟน Facebook ดูไลฟ์ ด ข่าว เพจรายการและภูมิภาค
ต่างๆ Youtube ดูรายการย้อน ลัง
ศูนย์ประสานงาน/สานักงานภูมิภาค
- ใช้เป็นพื้นที่ระดมความคิดเ ็น /แลกเปลี่ยน ถานการณ์ของภาค/
เปิดพื้นที่ใ ้มาใช้ประโยชน์มากขึ้น
- เชื่อมศูนย์การเรียนรู้ รือองค์กรต่างๆ ของแต่ละภาค
นักข่าวพลเมือง
- ผลิต ื่อและ ่งข่าวใ ้ ่วนกลาง
- ลิงค์และเชื่อมกับ ื่ออื่นๆ เข้า Facebook Thai PBS
เครือข่ายการขับเคลื่อน
- เครือข่ายเป็นแ ล่งข้อมูล ่งข่าว
- มีกองบรรณาธิการข่าวภูมิภาค
- นักข่าวพลเมือง ทาข่าวในพื้นที่ ่ง านักข่าว
- พั ฒ นานั ก ข่ า วพลเมื อ ง และพั ฒ นาประเด็ น การ ื่ อ ารที่
น่า นใจ เช่นการเล่าเรื่องใ ้น่า นใจ
- ติดตามผลการดาเนินงานของศูนย์ข่าวแต่ละภูมิภาค
- พื้นที่ของศูนย์ข่าวทุกภูมิภาค กลุ่มของแต่ละภูมิภาค ามารถ
ประ านงานเพื่อขอใช้พื้นที่ เพื่อประชุมพร้อมกับนักข่าว และ
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ข้อเสนอ
นักข่าวจะลงพื้นที่ไปกับแ ล่งข่าวเพื่อใ ้เกิด การ ื่อ ารข่าวได้
ถูกต้อง
- ออกแบบกลไกในระดับภูมิภาค ในประเด็นเชิงยุทธศา ตร์ภาค
ประชาชน โดยท างานเป็ น ุ่ น ่ ว นกั น ตอบโจทย์ ข อง
ถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ นั้ น ๆ เช่ น ุ ข ภาพ ผู้ ญิ ง ชาติ พั น ธุ์
ิ่งแวดล้อม
- การ ร้างกลไกในการขยายเครื่องมือ รือกลไกในภูมิภาคนั้นๆ
- ทาระบบ นับ นุนนักข่าว รือคนทาข่าว
- มีคนกรองข่าว เพื่อใ ้เกิดความน่าเชื่อถือ เช่น การลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจ อบข้อเท็จจริง
ช่องทางการสื่อสาร
- เชื่อมเพจระ ว่างพื้นที่ภูมิภาค ามารถ ่งข่าวและรับประเด็น
ได้
- ประ านงาน ื่อ ารกันเป็นระยะ เพื่อใ ้เกิดการร่วมทางในการ
ทางานอย่างแท้จริง
- ใ ้ ความ าคัญกั บช่อ งทางการ ื่ อ ารอื่นๆ ที่นอกเ นื อ จาก
โทรทัศน์
- ควรมีเพจ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อเป็นช่องทางในการ ่ง
ข้อมูล รือการ ื่อ าร
- จัดทาเพจกลุ่มปิดพร้อมคนดูแลตรวจ อบเพื่อใ ้เกิดการ ื่อ าร
ที่ดี
- การ ื่ อ ารออนไลน์ การไลฟ์ แ ละแชร์ ไ ลฟ์ เ รื่ อ งราวผ่ า น
เครือข่ายและลิงค์ Thai PBS
- การ ื่อ ารออนไลน์ แบบอิ ระ ามารถ ื่อ ารได้ตลอดเวลา
และ ื่อ าร ถานการณ์จริง
- Thai PBS ต้องเป็นแกนกลางและเป็น ลักในการใ ้ประชาชน
มาเชื่อม
และพัฒนาทั้งระบบ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไป
พร้อมๆ กัน
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3) อื่นๆ

ข้อเสนอ
การแบ่งพื้นที่ของ Thai PBS 4 ภูมิภาค น้อยไปเ นอใ ้แบ่งแยก
เป็นภาคตอนบน และภาคตอนล่าง
เน้นข่าวประชาชนระดับชาวบ้าน ไม่ต้องใ ้เ มือนกับ ื่ออื่นๆเพื่อ
ะท้อนความจริง ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและทาใ ้คุณภาพ
ชีวิตของคนดีขึ้น
รัก าเพื่อนร่วมทาง ติดตาม ถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประ านงาน ื่อ ารกันเป็นระยะ เพื่อใ ้เกิดการร่วมทางในการ
ทางานอย่างแท้จริง
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5. ผลงานสภาผู้ชมผู้ชมและผู้ฟังรายการที่โดดเด่นปี 2560
ในปี 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีผลงานที่โดดเด่นตามภาคต่างๆ ดังนี้
5.1 กรุงเทพฯและปริมณฑล
“เปลี่ยนภาระเป็นพลังของสังคมสู่ความยั่งยืน”

ในปี 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ประเด็นต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพฯและปริมณฑลมีผลงานที่โดดเด่นตาม

1) สังคมผู้สูงวัย
(1) สร้างจิตสานึกจากทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกัน
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(2) เตรียมค ามพร้อมผู้ ูง ัยร่ มกับไทยพีบีเอ และทุกภาค ่ นของประเท ในการก้า เข้า ู่
ผู้ งู ัยอย่าง มบูรณ์แบบในปี 2564
(3) ร่ มกับไทยพีบีเอ และ น่ ยงานภาครัฐในการผลักดันนโยบายการจ้างงานผู้ ูง ัย ลัง ัย
เก ียณ
2) คนพิการ
(1) พัฒนาคุณภาพชี ิตของคนพิการอย่างเ มอภาค
(2) ผลักดันร่ มกับไทยพีบีเอ กับการจัดจ้างแรงงานคนพิการใน น่ ยงานภาครัฐและเอกชน
(3) นับ นุนการเข้าถึง ิทธิทางข่า ารข้อมูลของทุกกลุ่มของคนพิการ
3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผ่านศิลปวัฒนธรรม
(1) ดนตรีไทยกับการเปลี่ยนผ่านทาง ัฒนธรรมของคน อง ัยในชุมชนเมือง
(2) ่งเ ริมและ นับ นุนยุ จิตอา าเพื่อพัฒนาคุณภาพชี ิตคนในชุมชนเมือง
4) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(1) ่งเ ริมใ ้คนในชุมชนมีการบริ ารจัดการน้าอย่างมีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ในเขต
กรุงเทพม านครและปริมณฑล
(2) ร่ มกัน ร้างกลไกการป้องกันภัยพิบัติจากน้า รัก า ิ่งแ ดล้อม ในทุกพื้นที่ในกทม.และ
ปริมณฑล
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5.2 ภาคตะวันออกเฉียงเ นือ
“การ ื่อ ารผลกระทบจากนโยบายการการพัฒนาภาคอี านของรัฐ”

ในปี 2560 ภาผู้ ช มและผู้ ฟังรายการ ภาคตะ ันออกเฉียงเ นือมีผ ลงานที่โ ดดเด่ น ตาม
ประเด็นต่างๆ โดย เป็นช่องทาง /พื้นที่ ื่อ ารข้อเท็จจริงเกี่ย กับผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐ
ในการพัฒนาภาคอี านอย่างต่อเนื่องเพื่อใ ้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้เท่าทันและ ามารถปรับตั ได้
ร มถึงเป็นพื้นที่กลางในการพูดคุยระ ่างประชาชน รัฐ กลุ่มทุน นัก ิชาการต่อนโยบายการพัฒนา
ของรัฐในกรณีโรงน้าตาลในพื้นที่อี าน กรณีการบุกรุกที่ าธารณะของชุมชน กรณีการเข้าถึง ิทธิ
ต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีแม่น้าโขงกับผลกระทบต่อ ิถีชี ิตของชุมชนริมน้า กรณีนโยบายด้าน
การ ึก าของรัฐ โดยเฉพาะการ ึก าทางเลือกที่ได้มีการพัฒนาใ ้ อดคล้องกับบริบทชุมชน กรณี
การใช้ ารเคมีในภาคการเก ตร การเ นอเรื่องของกฎ มาย การค บคุมร มถึงนโยบายการ ่งเ ริม
การเก ตรปลอดภัยอย่างจริงจัง
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5.3 ภาคกลาง
“ประชากรตื่นรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ในปี 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคกลางมีผลงานที่โดดเด่นตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) แรงงาน
(1) ส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่
(2) พัฒนาคุณภาพแรงงานเพื่อการยอมรับเศรษฐกิจ 4.0
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2) การจัดการน้า
(1)
่งเ ริมและอนุรัก ์ระบบ ิถีชี ิตในพื้นที่ลุ่มแม่น้าแม่กลองและโครง
เ ร ฐกิจพิเ และธุรกิจเพื่อ ังคม

ฟลัชเ ย์ เขต

(2) เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อ ังคมกับการลงทุนในภาคอุต า กรรมของเ ร ฐกิจพิเ
3) การคุ้มครองผู้บริโภค
(1) คุ้มครอง ิทธิผู้โดย ารทางรถยนต์และทาง าธารณะ
(2) ื่อ ารค ามรู้ค ามเข้าใจ ผลกระทบของเ า ัญญาณโทร ัพท์ต่อ ุขภา ะของประชาชน
ในพื้นที่
4) สุขภาพอนามัย
(1) รณรงค์การไม่ใช้น้ามันซ้าในอา าร
(2) เฝ้าระ ังและป้องกัน ารเคมีในอา ารและ ่งเ ริมเก ตรปลอด าร

44

5.4 ภาคเหนือ
“ร่ ม ร้าง รรค์ ังคมคุณภาพและพัฒนาระบบการ ึก า”

ในปี 2560 ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคเ นือมีผลงานที่โดดเด่นตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การศึกษา
(1) ่งเ ริมการใช้ประโยชน์จากเนื้อ ารายการไทยพีบีเอ ู่การเรียนรู้ของเด็กและเยา ชน
(2) พัฒนาชุดคู่มือการเรียนการ อนจากรายการไทยพีบีเอ และนา ู่การพัฒนาการเรียนการ
อนใน ถาน ึก า
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2) ภัยพิบัติ
(1) นับ นุนข้อมูลในพื้นที่ ู่การ ร้างเนื้อ ารายการของไทยพีบีเอ
(2) ร้างกลไกการเฝ้าระวังภัยพิบัติในชุมชนพื้นที่
(3) ร่วมฟื้นฟูเยียวยาและแก้ไข ภาพทางกายภาพและจิตใจ
(4) ร้างเครื่องมือการเตือนภัย ู่ ังคมจากองค์ความรู้ในพื้นที่

3) สิ่งแวดล้อมชุมชน
(1) ร่วมกับชุมชนจัง วัดน่าน ะท้อนความต้องการข่าว ารไทยพีบีเอ ที่ อดคล้องกับพื้นที่
(2) นาเ นอทางเลือกรูปแบบเก ตรกับ ิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนผ่านไทยพีบีเอ
4) การค้ามนุษย์
(1) ร้างปฏิญญา นองจองคา ข้อตกลงร่วมของชาวแม่ฮ่อง อนเพื่อแก้ไขปัญ าการค้า
มนุ ย์อย่างยั่งยืน
(2) ร่วมกับไทยพีบีเอ ในการ ื่อ ารประเด็นต่างๆ ู่ ังคม
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5.5 ภาคใต้
“การสื่อสารพลังบวกเพื่อความสุขของคนภาคใต้”

ในปี 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคใต้มีผลงานที่โดดเด่นตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การพัฒนาการเรียนรู้
(1) พัฒนานักสื่อสารพลเมืองรุ่นจิ๋วเพื่อสื่อสารการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นในดินแดน
ภาคใต้
(2) พัฒนาชุดความรู้จากรายการสู่การใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน การงานและ
สังคม
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2) ันติภาพ 3 จัง วัดชายแดนใต้
(1) ร้างนัก ื่อ ารพลเมืองกับเครือข่ายผู้ ญิงภาคประชา ังคมเพื่อ ันติภาพชายแดนใต้
(2) เกาะติดนโยบายเ ทีพูดคุย ันติภาพอย่างต่อเนื่อง
(3) ร่ มกับไทยพีบีเอ เปิดพื้นที่การ ื่อ าร ันติภาพชายแดนใต้
(4) ขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบการบังคับใช้กฎ มายพิเ และการละเมิด ิทธิมนุ ยชน
3) มุยโมเดล
(1) จุดประกาย ร้างค ามตระ นักรู้ของชุมชนคน มุยต่อปัญ าขยะล้นเกาะ
(2) ร มพลังประชาชนเกาะ มุยร่ มคิดค้นน ัตกรรม การ ร้างทางเลือกใ ม่เพื่อแก้ไขปัญ า
ขยะล้นเกาะ
(3) ร่ ม ร้างพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ การแก้ไขปัญ าขยะบนเกาะนา ู่การขยายผล
(4) ร่ มมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับและขยายผล ู่ข้อเ นอนโยบายระดับชาติ มุย
4) โมเดล ื่อ ารพลังบวก
(1) นาข้อมูลขับเคลื่อน ู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย าธารณะ
(2) เปิดพื้นที่กลางการ ื่อ ารเพื่อแก้ไขปัญ า ังคม
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บทที่ 3
การ ังเคราะ ์ข้อเ นอจากการรับฟังความคิดเ ็นของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ประจาปี 2560
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดเวทีในการรับฟังความคิดเ ็นและได้รวบรวม
ข้อเ นอจากประชาชนมานํ าเ นอต่อคณะกรรมการบริ ารและคณะกรรมการนโยบาย และถูก
นําไปใช้เป็นข้อมูลในการกํา นดยุทธศา ตร์และแนวทางการดําเนินงานในแผนบริ ารกิจการปี 2561
ทั้งนี้จากการนํา ข้อเ นอจากเวทีรับฟัง ในภาพรวมของเวทีทั้ง 5 ภาคและ ่วนกลางมาประมวลผล
วิเคราะ ์ ังเคราะ ์ และ รุปผลเป็นข้อเ นอแนะที่ ําคัญต่อไทยพีบีเอ เพื่อ (1) นําไปใช้ประโยชน์
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพรายการและ (2) เป็นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานขององค์การ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้
1. การ ังเคราะ ์ข้อเ นอเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
จากผลงานที่ผ่านมาของ ื่อ าธารณะไทยพีบีเอ มีการรายงานข่าวที่ ร้างการเปลี่ยนแปลง
ใ ้กับ ังคม ลายด้านเช่น การผลักดันกฎ มายใ ม่ การ ร้างค่านิยมใ ม่ รือการขับเคลื่อนใ ้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นข่าวเ มืองแร่ ประเด็นข่าวคนชายขอบ ซึ่งทางไทยพีบีเอ ได้ทุ่มเททั้ง คน
เครื่องมือและทรัพยากร ิ่ง ําคัญที่ไทยพีบีเอ ทํามาตลอดและต่อเนื่องคือ การรายงานข่าวเจาะลึก
รอบด้าน และการเปิดพื้นที่ใ ้คนกลุ่มต่างๆ ได้ ื่อ ารเรื่องราวปัญ าออกมา เป็นการ ร้างอํานาจ
ต่อรองของประชาชนใ ้รู้ ึกว่าตนเองมี ิทธิเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และ ามารถเคลื่อนไ วจนนําไป ู่การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลความคิดเ ็นเ ล่านี้ถือเป็นข้อดี รือจุดแข็งที่ไทยพีบีเอ ควรดํารงไว้ อย่างไรก็
ตามเพื่อใ ้ ก ารดํ าเนิ น งาน ื่ อ าธารณะของไทยพีบี เ อ มี การพั ฒ นาที่รุ ด น้ าและ อดคล้ อ งกั บ
ถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้นําข้อเ นอจากการรับฟัง
ความคิดเ ็นของผู้ชมผู้ฟังจากเวทีการรับฟังต่างๆมาประมวล วิเคราะ ์และ รุปผลเป็นข้อเ นอเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพรายการที่ ําคัญได้ ดังนี้
1.1 ข้อเ นอแนะจากการรับฟังความคิดเ ็นกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น ประกอบด้วย
1) นับ นุนการใช้เครื่องมือการรับฟังความคิดเ ็นที่มีประ ิทธิภาพ โดยการ ่งเ ริม
ใ ้มีการใช้เครื่องมือ รับฟังความคิดเ ็น Media Lab ที่มีการพัฒนาขึ้นแล้ว ไปใช้
อย่ างกว้างขวางทั้ง กั บการดํ าเนิ นงานรับ ฟั ง ความคิ ดเ ็ น ของ ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการ และการรับฟังความคิดเ ็นจากผู้ชมและผู้ฟังทั่วไปในทุกช่องทาง ื่ อของ
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องค์การ เพื่อใ ้ ามารถรับข้อมูลนําไปปรับปรุงพัฒนารายการได้อย่างเ มาะ ม
ร ดเร็ และทันต่อ ถานการณ์
2) นับ นุนการใช้ประโยชน์จากเนื้อ ารายการ ไทยพีบีเอ ค ร นับ นุนใ ้เกิดการ
นํ าเนื้ อ ารายการไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนําเ นอรายการมีเนื้อ ารายที่
เกี่ย ข้องและมีผลกระทบต่อกับการดําเนินชี ิตและการทํางานของประชาชน เช่น
เนื้อ าเกี่ย กับด้านกฎ มาย ิทธิที่ประชาชนค รรู้ เนื้อ าด้านเ ร ฐกิจ ปัญ า
ิ่งแ ดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชน และปัญ าด้าน ังคมพร้อมแน ทางแก้ไข
ฯลฯ ร มถึงการพัฒนาเนื้อ าที่ ามารถใช้ เป็น ื่อการเรียนการ อนทั้งในและนอก
ระบบการ ึ ก า เช่น ิล ป ัฒ นธรรม ประ ัติ า ตร์ ิล ปะ คณิต า ตร์ และ
ิทยา า ตร์ ฯลฯ แก่เด็กและเยา ชน ด้ ย
3) เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเ ็นทาง ื่อออนไลน์ ค รขยายช่องทางรับฟังค าม
คิดเ ็นต่อรายการโดยตรงผ่านทางช่องทาง ื่อใ ม่ต่างๆเช่น Facebook, e-mail
และ line ใ ้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ใ ้ อดคล้ อ งกั บ ิ ถี ชี ิต ประชาชนในยุค ดิ จิ ทั ล และ
ามารถได้รับข้อมูลนํามาพัฒนารายการได้ตรงประเด็นและทันต่อเ ลา ร มถึง
นับ นุน ภาผู้ชมและผู้ชมรายการใช้เครื่องมือการรับฟังค ามคิดเ ็นทางช่องทาง
ื่อออนไลน์ และพัฒนาทัก ะของ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการในการใช้ ื่ อ
ออนไลน์เพิม่ ขึ้นด้ ย
4) ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อ ารายการใ ้ทัน มัย โดยเปิดโอกา ใ ้นัก ึก าและ
ประชาชนรุ่นใ ม่ที่มีค าม นใจและมีทัก ะด้านเทคโนโลยี การ ื่อ ารได้มี ่ นร่ ม
เ นอค ามคิด ร้าง รรค์เพื่อผลิตรายการในฐานะนักข่า พลเมืองและผู้ผลิตอิ ระ
มากขึ้น
5) เพิ่มโอกา การเข้าถึงเนื้อ ารายการของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคน
พิการ โดยเพิ่มรายการที่มีการใ ่ Sub Title ภา ามือ และ Audio Description
ร มถึงค รมีรายการที่ใช้ภา าของกลุ่มประชาชนชาติพันธุ์พร้อมคําแปลมานําเ นอ
เพื่อ ร้างการเรียนรู้ข้าม ัฒนธรรมและ ื่อ าร ร้ างค ามเข้าใจที่ดีของคนใน ังคม
มากขึ้น
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1.2 ข้อเ นอแนะจากเ ทีรับฟังค ามคิดเ ็นเชิง ถานการณ์และบริบทพื้นที่ 6 กลุ่มประเด็น
ประกอบด้ ย
1) กลุ่ม ุขภา ะและคุณภาพชี ิต
จากการ ิเคราะ ์ข้อมูลจากเ ทีการรับฟังค ามคิดเ ็น พบ ่า ังคมไทยยังมี ปัญ าที่
เกี่ย กับคุณภาพชี ิตเช่น ชุมชนแออัด การไล่รื้อค ามยากจน ยาเ พติด การท้องไม่พร้อม
อา ารไม่ปลอดภัย ารเคมี และการปลูกพืชเชิงเดี่ย ขึ้น ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งปัญ าเ ล่ านี้มี
าเ ตุมาจากประชาชนยั งขาดค ามรู้เกี่ย กับกฎ มายและนโยบายต่างๆ ที่ ่งผลกระทบ
คุ ณ ภาพชี ิ ต ประกอบกั บ การบั ง คั บ ใช้ แ ละการกํ า กั บ ดู แ ลกฎ มายไม่ เ ป็ น ธรรม ่ ง ผลใ ้
ประชาชนถูกลิดรอน ิทธิตามระบอบประชาธิปไตย และมีข้อจํากัดในการเข้าถึง ิทธิในการรับ
บริการจากรัฐด้าน เ ร ฐกิจ ังคม ภาพแ ดล้อม ุขภาพ ดังนั้นข้อเ นอที่ าคัญคือ ไทยพีบี
เอ ค รเป็น ื่อกลางในการ ะท้อนปัญ า และค ามคิดเ ็นในประเด็นเ ล่าไปนี้ไป ู่ภาครัฐ
และผู้ที่เกี่ย ข้อง จะเป็นการขับเคลื่อนเคลื่อนและช่ ย ร้างพลเมืองตื่นรู้
2) กลุ่มการ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต
จากการ ิเคราะ ์ข้อมูลจากเ ทีการรับฟังค ามคิดเ ็น พบ ่า ังคมไทยยังมีปัญ าที่
เกี่ย กับการ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต เช่น การขาดบุคลากรทางการ ึก า
มาตรฐานการ ึก า คุณภาพเด็กใน ัยเรียนต่ํา การเข้าถึง ิทธิการเรียนรู้กลุ่มพิเ คนพิการ
และคอรัปชั่น รือธุรกิจ ีเทาบนโลกออนไลน์ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจาก
กฎ มายและนโยบายที่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการ ึก า การจัด ภาพแ ดล้อมใ ้
เ มาะต่อ ังคมการเรียนรู้ ประกอบกับทั นคติและองค์ค ามรู้ต่อการกํา นดนโยบายรัฐในการ
พัฒนาคุณภาพทางการ ึก าไม่ อดรับและไม่ต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทาง ั งคม รือ
บริบทในพื้นที่ ดังนั้นข้อเ นอที่ าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็นพื้นที่กลางในการใ ้ค ามรู้
และ ่งเ ริมการเรียนรู้แบบทางเลือกใ ้กับประชาชนทั่ ไป อันจะเป็นการ ร้างพื้นที่การ
เรียนรู้ใ ้แก่ ังคม
3) กลุ่ม ังคมผู้ ูง ัย
ปัจจุบันประเท ไทยกําลังก้า เข้า ู่ยุค ังคม ูง ัย ซึ่งมีปัญ าที่เกี่ย กับผู้ ูง ัย ลาย
ประการ เช่น การถูกทอดทิ้ง การขาดการเข้าถึง ั ดิการรัฐ การขาดการเตรียมตั ก่อนเข้า ู่
ังคมผู้ ูง ัย ภาพแ ดล้อมไม่เ มาะ มโดยเฉพาะ ังคมเมือง มาตรฐานการดูแลผู้ ูง ัยที่ไม่
เท่ากัน เงินออมไม่เพียงพอ ภาพลัก ณ์ด้อยคุณค่ามากก ่าเป็นพลังทาง ังคม มีทั นคติทางลบ
ต่อตั เอง ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจากทั นคติและค ามเ ลื่อมล้ําใน ังคมมีผลต่อการใช้
ชี ิตที่เปลี่ยนไปของผู้ ูง ัย ทั้งด้าน ุขภาพกายและ ุขภาพจิต ร มถึงขาดแผนการเตรียมค าม
พร้ อ มและการขั บ เคลื่ อ น ั ง คม ( Social Movement) เพื่ อ เข้ า ู่ ั ง คมผู้ ู ง ัย อย่ า งเป็ นรูปธรรม
ประกอบกับการกํา นดนโยบาย มาตรการและบทลงโท ของภาครัฐในการเตรียมการ ู่ ังคม
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ผู้ ูง ัยยังขาดประ ิทธิภาพ ดังนั้นข้อเ นอที่ าคัญคือ ไทยพีบีเอ ค รเป็นพื้นที่กลางในการ
ื่อ ารพลังบ กใน ังคมผู้ ูง ัย
4) กลุ่ม ่งเ ริมเ ร ฐกิจ การค้า อุต า กรรม แรงงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปั จ จุ บั น ประเท ไทยมี ปั ญ าที่ เป็ น ผลกระทบจากนโยบายการ ่ ง เ ริม เ ร ฐกิจ
การค้า อุต า กรรม แรงงาน เช่น ปัญ าแรงงานข้ามชาติ เขตเ ร ฐกิจพิเ การคอรัปชั่น
ระบบอุต า กรรมทําลาย ิ่งแ ดล้อม การขาดการมี ่ นร่ มต่อการจัดการ ระบบทุนผูกขาด
ประชาชนถูกคุกคามจากผู้มีอํานาจใน ังคม ประชาชนถูกฟ้องถูกดําเนินคดี ิถี ัฒนธรรมถูก
รุกราน ค ามปลอดภัย ปัญ าโรคระบาดและโรคติดต่อของผู้ ใช้แรงงาน ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่ง
ปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจากขาดการมี ่ นร่ มต่อการจัดการเพื่อการพัฒนา ่งเ ริมเ ร ฐกิจ
และอุต า กรรมร มถึงการบังคับใช้กฎ มายเขตเ ร ฐกิจพิเ ที่ ่งผลต่อค ามเ ลื่ อมล้ํา
ประกอบกับนโยบายและกฎ มายที่ ่งผลต่อ ังคม อธิปไตยของประชาชนถูก ริดรอน ดังนั้น
ข้อเ นอที่ าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็นพื้นที่กลางในการใ ้ค ามรู้ และ ่ง เ ริมการเท่า
ทันนโยบายรัฐใ ้แก่ประชาชน ร มถึงเป็น ื่อกลางในการ ะท้อนปัญ า และค ามคิดเ ็น
ในประเด็นเ ล่าไปนี้ไป ู่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ย ข้อง เพื่อใ ้เกิดแก้ไขปัญ าอย่างเป็นรูปธรรม
5) กลุ่ม ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรที่ยั่งยืน
ปัญ าที่เกี่ย กับ ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรที่ ําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากา ภัย พิบั ติ การพัฒ นาที่ทําลายระบบ ิ่ งแ ดล้ อม และระบบนิเ พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นถูกทําลาย ฝุ่นค ัน การปลูกพืชเชิงเดี่ย เก ตรอินทรีย์ การไล่รื้อ ค ามปลอดภัยทาง
อา าร ขยะ การแย่งชิงทรัพยากร คอรัป ชั่น นโยบายประกันราคาข้า ระบบทุนนิยม และ
นี้ ินระดับครั เรือน ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมาจากการขาดค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับนโย
บายและกฎ มายที่ ่งผลต่อ ิ่งแ ดล้อม ร มถึง ิทธิการมี ่ นร่ มต่อการพัฒนาของชุมชนของ
ประชาชนถูกลิดรอน ดังนั้นข้อเ นอที่ าคัญคือ ไทยพีบีเอ จึงค รเป็นพื้นที่กลางในการใ ้
ค ามรู้ และ ่งเ ริมการเท่าทันนโยบายใ ้ประชาชน ร มถึงเป็น ื่อกลางในการ ะท้อน
ปัญ า และค ามคิดเ ็นในประเด็นเ ล่าไปนี้ไป ู่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ย ข้องเพื่อแก้ไขปัญ า
อั น จะเป็ น การ นั บ นุ น ใ ้ ป ระชาชนรู้ เ ท่ า ทั น นโยบายและกฎ มายต่ า งๆ ที่ ่ ง ผลต่ อ
ิ่งแ ดล้อม
6) กลุ่ม ัฒนธรรม า นา การ ร้างค ามเท่าเทียม เพื่อพลังแ ่งค ามร่ มมือต่อการ

พัฒนา ังคมที่ยั่งยืน
ปัญ าต่างๆ ที่เกี่ย กับ ัฒนธรรม า นา และค ามเท่าเทียมใน ังคมไทย ได้แก่ การไม่
รู้ภา า ังคมมองด้านเดีย มีปัญ ากับภาครัฐ ระบบทุน การ ่งเ ริมกับ น่ ยงานแยกเป็น
ปั จ เจก คนต่างด้า ิ ทธิการเป็นคนไทย ิทธิช นเผ่าชาติพันธุ์ถูกรุกราน ถานะทางการ
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ทะเบียนของชนเผ่าชาติพันธุ์ คุณภาพชี ิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ค ามขัดแย้ง ค่านิยมคนรุ่น
ใ ม่ การแต่งกาย ค าม ลาก ลายทางเพ การค้ายา รุกล้ําป่า ซึ่งปัญ าเ ล่านี้มี าเ ตุมา
จากค ามเชื่อและทั นคติที่งมงายของคนใน ังคม ร มถึงพฤติกรรมที่ไม่เ มาะ มกับขนม
ธรรมเนี ย มประเพณี ข อง ั ง คมไทยและบริ บ ททาง ั ง คม ดั ง นั้ น ข้ อ เ นอ าคั ญ คื อ
ไทยพีบีเอ จึงควรเป็นพื้นที่กลางในการใ ้ความรู้ความเข้าใจในความ ลาก ลาย และ
่งเ ริมความเท่าเทียม เป็น ื่อกลางในการ ะท้อนปัญ า และความคิดเ ็นในประเด็นเ ล่า
ไปนี้ไป ู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการ นับ นุนใ ้เกิดการ ื่อ ารเชิง ุนทรียศา ตร์ที่เป็น
ประเด็นทาง ังคมดังกล่าว
2. การ ังเคราะ ์ข้อเ นอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาในการดาเนินงานของไทยพีบีเอ
ประกอบด้ ย
2.1 การพั ฒ นากลไกการมี ่ ว นร่ ว มจากเครื อ ข่ า ย ู่ ุ้ น ่ ว นการด าเนิ น งาน โดยใ ้
ค าม ําคัญกับกลไกการมี ่ นร่ มเพื่อนําไป ู่การทํางานแบบภาคี ุ้น ่ น มีการ ร้างรูปแบบการ
ทํางานแบบกองบรรณาธิการร่ มกับ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและเครือข่าย เพื่อพัฒนาประเด็นและ
เนื้อ าใ ้ อดคล้องกับค ามต้องการของพื้นที่ที่ลงลึกและทันต่อ ถานการณ์
2.2 การใช้ ป ระโยชน์ จ าก ื่ อ าธารณะ นั บ นุ น ใ ้ มี ก ารใช้ ื่ อ จาก ไทยพี บี เ อ เพื่ อ
ประโยชน์ในการดําเนินชี ิตประจํา ัน การทํางาน และการพัฒนา ังคมใ ้ก ้างข างมากยิ่งขึ้น โดย
เพิ่มเนื้อ าใ ม่ๆที่ตรงใจผู้ชมผู้ฟัง ร้างการเรียนรู้เท่าทัน พัฒนาใช้เป็น ื่อการเรียนการ อนแก่เด็ก
และเยา ชน และเปิดช่องทางใ ้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่า ารและเนื้ อ า ื่อ
าธารณะได้มากยิ่งขึ้น
2.3 การ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะของ ังคม ค รดําเนินการดังนี้
1) กลไกการ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะ ค รเป็นกลไกการทํางานร่ มโดยไม่ได้มุ่งเป้า มาย
่าต้องมีเนื้อ าออก ู่ น้าจอเพียงอย่า งเดีย แต่ค รเน้นไปที่การ ื่อ าร ร้างค าม
เข้าใจที่เท่าเทียมกันของเครือข่ายที่ทํางานร่ มกัน และการทํา น้าที่ ื่อ ารข้อมูลของ
กลุ่มและเครือข่าย ู่ ังคมอย่างถูกต้องและเ มาะ ม
2) ลัก ูตรการ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะ ที่ผ่านมายังไม่มี ลัก ูตรระบุชัดเจน โดย ่ น
ใ ญ่เป็นการอบรมนักข่า พลเมืองโดย ํานักเครือข่าย ื่อ าธารณะเป็น ลัก ในอนาคต
ค รมี ก ารพั ฒ นา ลั ก ู ต รนั ก ื่ อ าร าธารณะแบบออนไลน์ ขึ้ น เพื่ อ ใ ้ ผู้ ที่ นใจ
ามารถเข้ามา ึก าและนําไปใช้ประโยชน์ได้ใน งก ้าง
3) บทบาทการ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะ ไทยพีบีเอ ค รทํางานร่ มกับภาคีเครือข่ายใน
ภู มิ ภ าคเพื่ อ ร้ า งและพั ฒ นานัก ื่ อ าร าธารณะในระดั บ ต่า งๆมากขึ้ น รื อ อาจ
ร่ มมือนักข่า พลเมืองรุ่นแกนนําที่มีอยู่ในการขับเคลื่อนพัฒนานัก ื่อ ารพลเมืองรุ่น
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ใ ม่ๆในพื้นที่ขึ้นมา พร้อมเปิดโอกา ใ ้นัก ื่อ าร าธารณะเ ล่านี้ ามารถพัฒนา
ยกระดับเป็นผู้ผลิตอิ ระ รือผู้ ื่อข่า ท้องถิ่นได้ในอนาคต
2.4 การเป็นพื้นที่กลางการ ื่อ ารเพื่อประโยชน์ าธารณะ ไทยพีบีเอ ค รดําเนินการเปิด
พื้นที่ ํานักงานใ ญ่และ ูนย์ภูมิภาคใ ้เป็น ูนย์การเรียนรู้และพื้นที่พบประแลกเปลี่ยนข้อมูลข่า าร
และประ บการณ์การทํางานระ ่างประชาชนและเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ร มถึงเป็นพื้นที่การ
เรี ย นรู้ ต่ า งๆที่ เ กี่ ย ข้ อ งกั บ การดํ า รงชี ิ ต ของประชาชน เช่ น ทํ า การเก ตร การทํ า อาชี พ
ิล ป ัฒ นธรรม และใ ้ บ ริ การรั บ เรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญ าของประชาชน ร มถึงการ ร้าง
ช่องทางใ ้ประชาชนได้มีโอกา ื่อ ารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่า ารระ ่างกันเพื่อ ร้างการเรียนรู้ การ
่งต่อข้อมูล และค าม ัมพันธ์ในลัก ณะชุมชนนัก ื่อ าร าธารณะผ่านระบบเทคโนโลยีการ ื่อ าร
รือ แอพพลิเคชั่นที่ไทยพีบีเอ และเครือข่ายร่ มกันพัฒนาขึ้น
3. การ ังเคราะ ์ข้อเ นอจากคณะนักวิชาการ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
จากเป้า มายเพื่อ “การ ื่อ ารพลังบ ก” ใน 4 ด้าน คือ ด้านทั นคติ ด้านค ามตระ นัก
ด้านการยอมรับ และด้านการมี ่ นร่ ม เพื่อนําไป ู่ ังคมตื่นรู้ มีค ามเข้มแข็ง ร มถึงบทบาทของ
ไทยพีบีเอ ที่เป็น ถาบัน ื่อ าธารณะ เป็นพื้นที่ ื่อที่จะต้องพัฒนา ังคมไทยทั้งในเรื่อง การรู้เท่าทัน
ื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็น ื่อเพื่อ ันติภาพ ข้อเ นอต่อ “การ ื่อ ารพลังบ ก” ใน 4 ด้าน มีดังนี้
3.1 ด้านทัศนคติ พบ ่า มีข้อเ นอใ ้ ไทยพีบีเอ ขับเคลื่อน และนําเ นอการ ร้างค าม
เข้าใจที่ถูกต้องและภาพลัก ณ์ เช่น การนําเ นอภาพของค าม ลาก ลายทางเพ ชาติพันธุ์ต่างๆ
ใ ้เกิดค ามเ มอภาค และ ร้างทั นคติเชิงบ กต่อ ังคมไทย ตลอดจนการนําเ นอเรื่องรา ที่ดี เพื่อ
ร้างข ัญ กําลังใจ ร มถึงการ ร้างทางเลือกใ ้แก่คนใน ังคมไม่ ่าจะเป็นเรื่องของผู้ ูง ัย ค าม
มั่นคงทางอา าร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน า นาและ ัฒนธรรม กรณี 3 จัง ัดชายแดนใต้ ที่ทําใ ้
เกิดค ามขัดแย้งจากค ามเข้าใจ และทั นคติที่เป็นลบต่อ ถานการณ์ ร มถึงนําเ นอภาพซ้ําๆ พื้นที่
นําเ นอเดิมๆ ที่ก่อใ ้เกิดภาพตั แทน ซึ่งอาจนําไป ู่ค ามเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คนในพื้นที-่ นอกพื้นที่
รือคนต่าง า นาและ ัฒนธรรมอาจตีค ามและเข้าใจต่างกัน
3.2 ด้านความตระ นัก พบ ่า มีค ามจําเป็นอย่างที่ ไทยพีบีเอ จะต้องร่ ม ร้างค าม
ตระ นั ก ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ค่ า เช่ น เรื่ อ งของค ามมั่ น คงทางอา าร คุ ณ ค่ า ของพั น ธุ ก รรมพื ช พื้ น บ้ า น
ค าม ําคัญของการผลิตอา ารที่ปลอดภัย ผลกระทบจากการใช้ ารเคมี ด้านการยกระดับคุณค่าของ
ผู้ ูง ัย ทั้งเรื่องของประ บการณ์การทํางาน ค ามเชี่ย ชาญ และร มถึงภูมิปัญญาเรื่องต่างๆ ใน
ท้องถิ่น ด้านการใ ้ค ามรู้ ค ามเข้าใจ ปัญ าด้านฝุ่นค ันในทางภาคเ นือ ที่ ่งผลกระทบต่อ ุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง ิทธิมนุ ยชน ที่เป็นประเด็นที่ ําคัญอย่างยิ่ง ที่คนใน ังคมไทยยังขาดค ามรู้
ค ามเข้าใจ อันนําไป ู่การถูกละเมิด ิทธิในด้านต่างๆ มากมาย เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยังเข้าไม่ถึง ิทธิ
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การรัก าพยาบาล การ ึก า บัตรประจําตั ประชาชน อื่นๆ กลุ่มค าม ลาก ลายทางเพ ที่ถูก
ละเมิด ิทธิค ามเป็นคน การดูถูกดูแคลน การนําไปแ ดงล้อเลียนใน ื่อต่างๆ ร มถึงกรณี 3 จัง ัด
ชายแดนใต้ ต้องมี น่ ยตร จ อบข่า ปลอม (เพื่อจุดกระแ ) ในองค์กร ที่ต้องทํางานร ดเร็ ทํา
น้าที่แก้ข่า เพื่อช่ ยคลี่คลายและ ร้างค ามเข้าใจที่ถูกต้อง และร มถึงการ ร้างค ามตระ นักด้าน
คุณค่า และการดูแลรัก าคุณภาพน้ํา เป็นต้น
3.3 ด้านการยอมรับ พบ ่า ังคมไทยเป็น ังคมที่มีค าม ลาก ลาย ไม่ ่าจะเป็นด้าน า นา
ัฒนธรรมค ามเชื่อ ค าม รัทธา กรณี กลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่ไม่มีค ามเชื่อมั่นในค ามเป็นชาติพันธุ์
ของตนเองเพราะ ังคมไม่ใ ้การยอมรับอย่างเท่าที่ค ร คนรุ่นใ ม่จึงไม่กล้าที่จะแ ดงออกถึงค าม
เป็นตั ตน ด้าน ถานการณ์ า นาใน 3 จัง ัดชายแดนใต้ ได้ถูก ร้างกระแ ใ ้เป็นเรื่องค ามขัดแย้ง
แต่ค ามเป็นจริงในพื้นที่กลับพบ ่าค ามแตกต่างทาง า นา ค าม รัทธาไม่ใช่อุป รรค รือเป็น
ปัญ าที่แท้จริง ทั้งนี้ ร มถึงด้าน ัฒนธรรมที่มีค ามใกล้เคียง แต่อาจแตกต่างกันบ้างในด้า นการ
แ ดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านชาติพันธุ์ริมโขง พบ ่าค ามคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ริมโขงได้อา ัย
ัฒนธรรม ประเพณี เช่น ฮีต 12 คอง 14 เป็นตั เชื่อมร้อย และ ืบ านค ามเป็นชาติพันธุ์มาอย่าง
ยา นาน แต่จะมีค ามแตกต่างกันบ้างในการแ ดงออก และขนบประเพณีบางอย่าง การนําเ นอ
ค าม ลาก ลายทางเพ เชิงบ กเพื่อช่ ยใ ้ ังคมเข้าใจ และยอมรับ
3.4 ด้านการมีส่วนร่วม พบ ่า มีข้อเ นอใ ้ ไทยพีบีเอ ร้างพื้นที่ใ ้คนใน ังคมไทยได้มี
่ นร่ มคิด ร่ มทําในการพัฒ นาประเท เช่น การ ึก าของไทย จะทําอย่างไรที่จะใ ้ ผู้ มี ่ น
เกี่ย ข้อง และตั แทนภาคประชาชนได้มีเ ทีที่จะมาร่ มคิด ร่ มทํา เพื่อใ ้การ ึก าไป ร้างคนใ ้มี
คุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และการมี ํานึกต่อ ังคมที่ตนอยู่ ทําอย่างไรที่จะเกิดการ ึก าที่ตอบ นอง
ต่ อ บริ บ ทของชุ ม ชนแต่ ล ะพื้ น ที่ เป็ น ต้ น ด้ ยการร่ มตร จ อบ และการร่ มกั น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ิ่งแ ดล้อม เช่น การจัดการน้ํา กรณี คุณภาพน้ํา การจัดการมลภา ะทางอากา กรณี ปัญ าการเผา
ซังข้า โพด การนําเ นอใ ้เ ็นถึง าเ ตุที่แท้จริง และนําเ นอด้านการจัดการปัญ าด้ ยชุมชน การ
ทํางานด้ ยจิตอา าที่จะช่ ยกันป้องกันภัยต่างๆ
ทั้งนี้ ามารถ รุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 กระบ นการพัฒนาการ ื่อ ารพลังบ ก
4. ข้อเสนอแนะจากคณะนักวิชาการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเพื่อร่ วมกัน ขับเคลื่อนสังคมใน
อนาคต
จากการประชุมระ ่างคณะ ิชาการและประธาน ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการพบ ่า ในปี น้า
ภาฯ ค รใ ้ ค าม ํ าคัญกับ การเ ริม ร้ างค ามเข้ มแข็ง กับเครือ ข่ายในพื้นที่ ่ นภู มิภ าค โดย
เครือข่ายทํา น้าที่ประ านค ามร่ มระ ่างข้าราชการ องค์กรธุรกิจ ภาคประชา ังคม และองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ย ข้องในพื้นที่เพื่อกํา นด/ชี้แนะประเด็นที่มีค ามผลกระทบใน งก ้างกับประชาชนในแต่
ละภูมิภาค จากนั้นนําเ นอประเด็นดังกล่า มา ู่ ูนย์ภูมิภาคฯที่ประกอบไปด้ ย ูนย์ฯภาคเ นือ
ูนย์ภาคกลาง ูนย์ภาคใต้และ ูนย์ภาคอี าน โดยทาง ูนย์ภูมิภาคฯทํางานร่ มกับตั แทน ภาฯ ่ น
ภูมิภ าคเพื่อทํา น้ าที่เป็ น บรรณาธิการร่ มคัดเลื อกประเด็นในพื้นที่เ นอใ ้ กับไทยพี บีเอ เพื่อ
ออกอากา ทาง on air, online, on ground ซึ่งประเด็นดังกล่า จะ ามารถ ื่อ ารไปยังภาครัฐที่
เป็นผู้กํา นดนโยบายและผลจากการดําเนินงานดังกล่า จะ ามารถ ื่อ ารกลับไปยังภาคประชาชนใน
พื้นที่ต่อไป เพื่อใ ้เกิดการแก้ไขปัญ าอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการขับเคลื่อนประเด็น ทาง ังคม
ร่ มกันระ ่าง ภาฯ ูนย์ภูมิภาคฯ ไทยพีบีเอ และเครือข่ายในพื้นที่ นอกจากนี้ทางไทยพีบีเอ
และ ภาฯ ามารถทํางานร่ มกับชุมชนผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้ ย
ในปี น้าบทบาทของ ูน ย์ภูมิภ าคนอกจากจะทํา น้าที่บรรณาธิการร่ มกับ ภาฯแล้ ยัง
ขยายบทบาทในด้านจัดเ ทีประชุม เป็น ูนย์เรียนรู้ ทั้งในเรื่อง ิชาการ ถานการณ์ต่างๆ ัฒนธรรม
และประเด็นอื่นๆ เพื่อเ ริม ร้างทัก ะอาชีพ ทัก ะชี ิต และ นับ นุนทัก ะการผลิต ื่อ กิจกรรม
ร้าง รรค์ เพื่อใ ้ค ามบันเทิงและ ่งเ ริม ุขภาพ ใน ่ นของคลังค ามรู้เป็นคลังค ามรู้ใ ้แก่ชุมชน
และ ามารถ ่งต่อไประดับภูมิ ภาคและระดับประเท ทั้งนี้โมเดลการทํางานดังกล่า ได้แ ดงดัง
แผนภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ข้อเสนอนโยบายการทํางาน
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จากแผนการดําเนินงานดังกล่าวที่เน้นการทํางานแบบชุมชนเป็นศูนย์กลาง (communitybased) ซึ่งใ ้ความ ําคัญกับการทํางานของเครือข่ายใน ่วนภูมิภาค ทําใ ้แผนดังกล่าวนี้ อดคล้อง
กับ ยุทธศา ตร์ ของไทยพีบี เอ ใน ปี พ.ศ. 2560 ที่เน้นการทํางานร่ว มกั บภาคีเ ครื อข่ ายดั ง แผน
ยุทธศา ตร์ต่อไปนี้

ภาพที่ 3 ยุทธศา ตร์การดําเนินงานไทยพีบีเอ ในปี 2560
จากภาพ ยุ ทธศา ตร์ การดํา เนิ นงานในปี 2560 ของไทยพีบี เ อ ยั ง อยู่ใ นกรอบเดี ย วกั บ
ยุ ท ธศา ตร์ ปี 2559 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศา ตร์ ข่ า ว (News Strategy) ยุ ท ธศา ตร์ ร ายการ
(Program Strategy) ยุ ทธศา ตร์เนื้อ าดิจิทัล (Digital Content Strategy) ยุ ทธศา ตร์ พัฒ นา
ถาบันวิชาการ ื่อ าธารณะ (Academic & Institution Strategy) และยุทธศา ตร์เครือข่ายและ
การขับเคลื่อนทาง ังคม (Network & Social Campaign Strategy) แต่มีการปรับ จุดเน้นที่ต่างไป
โดยในปี 2560 นั้นมีการมุ่งเน้นไปที่ การ ร้าง รรค์เนื้อ า การบูร ณาการ ื่อใ ม่ และการทํางาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
จากข้อเ นอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางดําเนิน งานองค์การ จะเ ็นได้ว่า ภาผู้ชมและ
ผู้ ฟังรายการ มีบ ทบาท ลั ก ในฐานะผู้ เชื่ อ มโยงเครื อข่ ายใน ่ ว นภูมิภ าค ด้ว ยการทํางานร่ว มกั บ
ศูนย์ภูมิภาคไทยพีบีเอ ทั้ง 4 ภาค โดยยึดแนวคิด ลักในการดําเนินงาน คือ เชื่อมโยงการดาเนินงาน
แบบไร้รอยต่อบนหลักการรับฟังความคิดเห็นแนวใหม่
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บทที่ 4
การถอดบทเรียนการทางานของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาปี 2560
จากการทางานในปี พ. . 2560 ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มี การถอดบทเรียนการทางานจาก
การประชุม ิ ามัญ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการครั้งที่ 3/2560 โดย รุปผลการถอดบทเรียนได้ดังต่อไปนี้
รุปผลการดาเนินงานของพื้นที่และคณะทางานตามโครง ร้าง ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1. กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้ ย 6 จัง ัดได้แก่กรุงเทพฯ มุทรปราการ มุทร าคร
นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม ได้ดาเนินงานครบถ้ นตามแผนยุทธ า ตร์และกรอบงานของ ภาผู้ชม
และผู้ ฟังรายการ โดยไม่มีอุป รรค รือปั ญ าในการด าเนิน งานมากนั กเนื่ อ งจากแกนประ านและ
เจ้า น้าที่ประ านงานภาคมีค ามรู้และค าม ามารถ ามารถ นับ นุนการดาเนินงานของ มาชิกได้ดี
2. ภูมิภาคเ นือ มีเป้า มายการทางานที่ชัดเจนและ อดคล้องกับแผนยุทธ า ตร์ ภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ ในการ ร้างการมี ่ นร่ มและกระจายอานาจจาก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ู่ มาชิกและ
แกนประ านในพื้นที่ โดยผลการดาเนินงานจัดเ ทีเข้มข้นเ นือบน 8 เ ที เ นือล่าง 6 เ ที มีผู้เข้าร่ ม
356 คน ่ นเ ทีรั บ ฟังเชิง ถานการณ์ไ ด้มี การแบ่ง ใ ้ มาชิก ภาผู้ ช มและผู้ ฟั งรายการ แต่ล ะคน
รับผิดชอบในประเด็นต่างๆได้แก่ ประเด็นฝุ่นค ัน ชาติพันธุ์ ลาก ลายทางเพ ชา นายุคเปลี่ยนผ่าน
ระบบขน ่ง าธารณะ ผู้ ูงอายุและการ ึก า ผู้พิการ เยา ชน คนจนเมือง เขตเ ร ฐกิจพิเ

ซึ่งมี

ผู้เข้าร่ มทั้ง ิ้น 439 คน เ ทีเ ล่านี้ อดคล้องกับกลุ่ม SDG ที่ได้ออกแบบไ ้ และได้มีการประชุมร่ ม
มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ แกนประ านเ นือบน-ล่าง เพื่อการประม ลข้อมูลและได้ประเด็นร่ ม
คือเรื่องนโยบายรัฐที่มีผลกระทบกับกลุ่มประเด็นต่างๆ ในพื้นที่
3. ภูมิภาคอี าน มีรูปแบบโมเดลการทางานภายในภาคเป็นรูปแบบ ิถีชี ิต ESAN ซึ่ง E มาจาก
คา ่า Enjoy มีการทางานแบบม่ นซื่น ทางานแบบมีค าม ุข พร้อมกับการ Evaluation คือ ลังจากการ
ทางานจะมีการ AAR ประเมินจาก ถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อนา ิ่งเ ล่านั้นมา างแผนการทางานต่อไป
เป็น งจร PDCA ตั ต่อมา S มาจากคา ่า Staff and Strong เป็นการทางานแบบตุ้มโฮมร่ มมือร่ มใจกัน
ทุกคนซึ่งถือเป็นค ามแข็งแกร่งของภาคอี านถึงจะมีค ามขัดแย้งด้านค ามคิดเ ็นกันบ้าง แต่ก็ ามารถ
บริ ารค ามขัดแย้งใ ้เกิดประโยชน์ต่องานได้ ตั ต่อมาคือ A ย่อมาจากคา ่า Attitude คือมีทั นคติที่ดี
ต่อการทางานไม่ ่าจะเป็ นภาคีเครื อข่ายแกนประ านต่างมีทั นคติที่ดีต่อ ื่ อ าธารณะ ร มถึงการมี
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Accountability การรับผิดชอบและค ามทุ่มเท และตั ุดท้าย N ย่อมาจากคา ่า Network เนื่องจาก
ไม่ได้ทางานเฉพาะภูมิภาคอี านแต่มีการประ านภูมิภาคอื่นๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อ ร้าง
เครื อข่ายการทางานร่ มกัน และ ุ ดท้ายคือ Natural เป็นการทางานตามธรรมชาติของแต่ล ะบุคคล
า รับข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกร บร มไ ้ในรายงานแล้ ่ นการบริ ารจัดการการเงินซึ่ง ได้งบประมาณ
ทั้ง มด 2,424,000บาท ใช้ไปร้อยละ 97.6 โดยเ ลืองบประมาณคืน ไทยพีบีเอ 57,745 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.4
4. ภูมิภาคกลาง ผลการดาเนินงานมีการจัดเ ทีรับฟังเชิง ถานการณ์และบริบท 6 กลุ่มประเด็น
ไปทั้ง ิ้น 7 เ ที 10 ประเด็น ได้แก่
(1) กลุ่ ม ุ ขภา ะและคุณภาพชี ิ ต คือ ถานการณ์ค ามปลอดภัยบนท้องถนน และ
ประเด็น ถานการณ์อา ารปลอดภัย
(2) กลุ่มการ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ตลอดชี ิต คือ ถานการณ์การ ึก าเพื่อการ
ขับเคลื่อน ู่ประเท ไทยยุค 4.0
(3) กลุ่ม ังคมผู้ ูง ัย คือการ ร้าง ังคมแ ่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ ังคมคน ูง ัย
(4) กลุ่ม ่งเ ริมและพัฒนาเ ร ฐกิจ การค้า อุต า กรรม แรงงานเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 ประเด็นที่จัดคือ ประเด็นค ามปลอดภัยบนท้องถนนของ
แรงงาน และประเด็น ถานการณ์การ ึ ก า “ทัก ะอาชีพ 4.0 เพื่อการมีงานทาที่
ยั่งยืน
(5) กลุ่ ม ิ่ ง แ ดล้ อ มและการพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ ยั่ ง ยื น คื อ การขั บ เคลื่ อ นของ ื่ อ
าธารณะกับการพัฒนาเ ร ฐกิจไทยบนแน ทางธุรกิจเพื่อ ังคมกับนโยบายเขต
เ ร ฐกิจพิเ

และ ุดท้ายคือ

(6) กลุ่ม ัฒนธรรม า นา และการ ร้างค ามเท่ าเทียมฯ คือ ถานการณ์การพัฒนา ิถี
ค ามเป็ น ไทยในยุค 4.0 และ ถานการณ์การแก้ไข พ.ร.บ. ลั กประกัน ุ ขภาพ
า รับเครื่องมือกระบ นการที่ใช้ คือ
(6.1) ข้อมูล ถานการณ์ปัญ าของแต่ละประเด็นและบริบทของพื้นที่ที่จัดเ ที
(6.2) ใช้กระบ นการ Focus group รือการประชุมกลุ่มย่อย
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5. ภูมิภาคใต้ การดาเนินงานของภาคยึด ลัก 5 ประการเชื่อมโยงการทางานกับเครือข่ายได้แก่
(1) การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
(2) ยุทธศา ตร์การทางานเพื่อ ันติ
(3) ความมั่นคงทางอา าร
(4) พลังงานที่ยั่งยืนและ
(5) ภาคีวัฒนธรรม บนฐานยุทธศา ตร์มุ่ง ร้างความเปลี่ยนแปลงใน ังคม
ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาจากกระบวนการใช้ประโยชน์จาก ื่อ าธารณะเพื่อใ ้ตรงตามความต้องการ
ของเครือข่ายและนาไป ู่การพัฒนาช่องทางการ ื่อ าร า รับเวทีรับฟังความคิดเ ็นทางภาคใต้ได้จัดไป
ทั้ง มด 17 เวที และได้ประมวลผลนาไป ู่การจัดเวที มัชชาภาคซึ่งเป็นการ ร้างเป้า มายร่วม 5 เรื่องคือ
(1) การกา นดทิศทางการ ื่อ าร
(2) ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงระ ว่างเครือข่ายกับ ไทยพี
บีเอ
(3) การพัฒนากลไกการทางานเพื่อนาไป ู่การพัฒนาความคิดเ ็น
(4) การพัฒ นาข้อเ นอด้านวิทยุซึ่งต้อง ร้างกระบวนการขับเคลื่ อนบนพื้นฐานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(5) การ ร้างทิศทางการ ื่อ ารพลังบวก ทั้ง มดคือข้อตกลงร่วมในเวที มัชชาภาคที่จะ
ขับเคลื่อนร่วมกัน
ซึ่งผลจากเวทีรับฟัง ามารถนามารวบรวมเป็น ถานการณ์ าคัญ 2 เรื่องคือ 1) นโยบายของรัฐที่
่งผลกระทบต่อ ังคม 2) ผลกระทบจากการนาเ นอข่าว ารข้อมูลของ ื่อ าธารณะ
6. คณะทางานรับฟังความคิดเห็น การทางานของคณะรับฟังฯ มีการแบ่งความรับผิดชอบไปใน
แต่ละภาค โดย ่วนกลางได้มีการประชุมเพื่อกา นดทิศทางการรับฟังเพื่อใ ้ได้รูปแบบและกระบวนการ
เป้า มายร่วมกันและทาใ ้ฝ่ายวิชาการ ามารถนาข้อมูลไป กัดเป็นข้อเ นอใ ้มีคุณภาพมากขึ้น าก
เปรียบเทียบข้อมูลการรับฟังปี 2560 กับปีที่ผ่านมา
7. คณะทางานวิชาการ คณะวิชาการจะมีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ มาช่วยออกแบบเครื่องมือรับ
ฟังและ กัด ังเคราะ ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจากเวทีรับฟังเป็นรายไตรมา ซึ่งในปี 2560 นี้มีจานวนเวทีทั้ง ิ้น
86 เวที แบ่งเป็นเวทีรับฟังเชิง ถานการณ์ฯ 46 เวที และเวทีรับฟังเข้มข้น 40 เวที และได้รับข้อมูลมา
พัฒ นาเป็ น ข้อเ นอการรั บ ฟัง ความคิด เ ็ นและข้ อเ นอเชิ งนโยบายเ นอต่อ กรรมการนโยบายและ
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กรรมการบริ าร

า รับแน ทางการจัดเ ทีรับฟังเชิง ถานการณ์ปีนี้ใช้ข้อมูลตามแน ทางองค์การ

ประชาชาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) 7 ข้อมาออกแบบเป็น 6 กลุ่มประเด็น คือ กลุ่ม ุขภา ะ
คุณภาพชี ิต กลุ่มการ ึก าและ ังคมแ ่งการเรียนรู้ กลุ่มผู้ ูง ัย กลุ่มเ ร ฐกิจการค้าอุต า กรรม
แรงงาน กลุ่ม ิ่งแ ดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่ม ัฒนธรรม า นา การพัฒนาเพื่อค ามเท่าเทียม
8. คณะติดตามและ นุนเ ริม เนื่องจากปีนี้ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไม่มีคู่มือการรับฟังค าม
คิ ด เ ็ น ท าใ ้ ก ารรายงานผลการติ ด ตาม ่ นใ ญ่ ยั ง ไม่ มี รู ป แบบการท างานที่ ชั ด เจน ่ นใ ญ่ ใ ช้
ประ บการณ์การทางานที่ผ่านมาและ ถานการณ์ที่พบแต่ละเ ทีเป็น ลัก ดังนั้นการติดตาม ่ นใ ญ่จะ
เป็นเรื่องแผนและผลจัดการเ ทีเป็น าคัญยังไม่ได้มุ่งที่ประ ิทธิผลของการจัดเ ทีและการนาข้อเ นอไปใช้
ประโยชน์เท่าที่ค ร
รุปบทเรียนการดาเนินงานของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2560
จากการด าเนิ น งานของ ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการปี 2560 ามารถ รุ ป บทเรี ย นจากการ
ดาเนินงานได้ดังตารางต่อไปนี้
ตางรางที่ 1 รุปผลการถอดบทเรียนการทางานในปี 2560 ของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
คณะทางาน
- กรุงเทพฯและปริมณฑล

ข้อค้นพบ าคัญ
บทเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ บริบทของพื้นที่
กทม. ยั ง ไม่ ามารถ ร้ า งเครื อ ข่ า ยได้ เ นี ย แน่ น มากนั ก
ผลงานตามภารกิจและแผนงานที่ได้ในพื้นที่ค่อนข้างครบถ้วน
แต่อาจมีบางพื้นที่อาจยังขาดเรื่ององค์ค ามรู้และกระบ นการ
เครื อ ข่ า ยบ้ า ง งบประมาณที่ นุ น เ ริ ม ค่ อ นข้ า งเพี ย งพอ
เพราะในพื้นที่ 6 จัง ัดมีระยะทางไม่ ่างไกลกันมาก บทเรียน
ที่ าคัญคือในปี 2560 มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้
ประโยชน์จากการได้เรี ยนรู้การเป็น Facilitator ซึ่ง ามารถ
นาไปใช้งานจริงได้ ทั้งนี้ทาง มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ควรเพิ่มกระบวนการการมี ่วนร่วมในการดาเนินงานใ ้มากขึ้น
ข้อเ นอแนะ า รับการทางานในอนาคต ได้แก่ ควรมีการต่อ
ยอดกิจกรรม CSR กับชุมชนพื้นที่รอบไทยพีบีเอ เช่นกิจกรรม
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คณะทางาน

- ภูมิภาคเ นือ

- ภูมิภาคอี าน

ข้อค้นพบ าคัญ
อบรมดนตรี ใ ้ แ ก่ เ ยาวชน ควรต่ อ ยอดเป็ น กิ จ กรรมที่ ร้ า ง
รายได้แก่เด็กและเยาวชนและเชื่อมการทางานกับผู้นาในพื้นที่ใ ้
เป็ น แกนประ านของ ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ ได้ อี ก ด้ ว ย
กิจกรรมงาน มัชชาระดับภาค ที่กรุงเทพฯ ได้ประเด็นเนื้อ า
ที่ าคั ญ คื อ เรื่ อ งผู้ ู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารซึ่ง ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการ กรุงเทพฯ ทาได้เป็นอย่างดีและ วังว่าจะเกิดการต่ อ
ยอดได้ในอนาคตทั้งใน
บทเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ ประชาชนยังรู้จัก
ื่อ าธารณะไทยพีบีเอ น้อย ประชาชนในภูมิภาคยังต้องการ
การมี ่วนร่วมกับ ไทยพีบีเอ เรื่องประเด็นและเนื้อ ารายการ
เพราะเมื่ อ ได้ น าไปใช้ แ ล้ ว เกิ ด ประโยชน์ มี ค วามผู ก พั น และ
ต้องการปกป้องดูแล ื่อ าธารณะ และ รูปแบบการทางานเป็น
คณะเล็กครอบคลุมพื้นที่ระดับจัง วัด ่งผลต่อการรับรู้และการมี
่วนร่วมของประชาชนได้มากกว่า
ข้อเ นอแนะ า รับการทางานในอนาคต ได้แก่ . .ท ค ร
ติดตามนโยบายรั ฐที่ ร้ า งผลกระทบเป็นความเดือดร้ อ นแก่
ประชาชนนามาเผยแพร่ด้วย
นุนเ ริมกิจกรรมเ ริม ร้างอัตลัก ณ์กับเครือข่ายในพื้นที่
เช่ น ถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน(พอช.) และม าวิ ท ยาลั ย
นเรศวร เพื่อการพัฒนานัก ื่อ ารภาคพลเมืองในพื้นที่ และมี
การพัฒนาประเด็นร่ มกับ ูนย์ข่า ภูมิภาคเ นือ เพื่อออกแบบ
การทางานร่วมกันในการ ื่อ ารกับ ังคม
บทเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ ภูมิภาคอี านมีการ
ทางานและพัฒนานักข่าวพลเมืองร่วมกับศูนย์ข่าวภูมิภาคด้วย
ข้อเ นอแนะ า รับการทางานในอนาคต ได้แก่
ควรจะ านต่อการทางานกับแกนประ านที่มีอยู่และยกระดับ
การ ื่อ ารระ ว่างกันเพื่อคุณภาพการทางานที่ดีขึ้น
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คณะทางาน
- ภูมิภาคกลาง

- ภูมิภาคใต้

ข้อค้นพบ าคัญ
บทเรี ย นจากการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่ การจั ด
กระบวนการในเวที ค่ อ นข้ า งยื ด เยื้ อ ไม่ ก ระชั บ ขาดการ
ประชุ ม เตรี ย มงานที่ ดี พ อ กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ มบาง ่ นไม่ ต รงกั บ
กลุ่มเป้า มายที่ต้องการ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการ มี
ค ามต้องการเพิ่มประเด็นที่จะจัดเ ทีมากก ่าที่ างแผนไ ้ และ
ผู้เข้าร่ มตอบรับเข้าร่ มแต่ถึง ันจัดเ ทีกลับไม่เข้าร่ ม รือมา
มากก ่าที่กา นดไ ้ทาใ ้มีปัญ าการจัดการด้านงบประมาณ
ปัญ า าคัญที่พบคือแกนประ านขาดทัก ะ Facilitator และ
ไม่ ึก าข้อมูล รายการที่จะต้องรับฟังค ามคิดเ ็ น และการ
ออกแบบเครื่ อ งมื อ ในการคัด เลื อ กกลุ่ มผู้ ช มเป้า มายยั ง ไม่ มี
ค ามชัดเจนทาใ ้ไม่ได้ผู้ชมผู้ฟังตั จริงมาร่ มเ ที
การจัดเวทีเข้มข้นได้นากระบวนการ Media lab มาใช้ในเวที
ท าใ ้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เ ข้ ม ข้ น ชั ด เจนและ ามารถน าข้ อ มู ล ไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนารายการได้
ข้ อ เ นอแนะ า รั บ การท างานในอนาคต ได้ แ ก่ การจั ด
กระบวนการต้องมีการออกแบบใ ้กระชับมากขึ้น ค รมีการ
ประชุมเตรียมการและแผนการประ านงานที่ชัดเจน ค รมีการ
กา นดผู้คุมภาพร มของงานแต่ละเ ที การกา นดประเด็นและ
จ าน นกลุ่ ม เป้ า มายค รก า นดใ ้ อดคล้ อ งกั บ จ าน น
งบประมาณของเ ที ค ร ร้างแน ทางร่ มการปฏิบัติในการจัด
กระบ นการรับฟังที่ชัดเจน การประชุม AAR ค รมีการ รุ ป
รายงาน ่งใ ้คณะทางานในภูมิภาคได้รับรู้ร่ มกันด้ ย
บทเรี ย นจากการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่ ข้ อ จ ากั ด ด้ า น
การเงินเกี่ย กับการอนุมัติงบประมาณที่ค่อนข้างกระชั้นทาใ ้ไม่
ามารถด าเนิ น การได้ ทั น ค่ า ตอบแทนและค่ า ประ านงาน
เจ้า น้าที่ประ านงานภูมิภาคไม่มีค ามคล่องตั เพราะขึ้นอยู่กับ
กระบ นการอนุมัติจาก ่ นกลาง
ข้อเ นอแนะ า รับการทางานในอนาคต ได้แก่
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คณะทางาน

คณะทางานรับฟังความคิดเ ็น

คณะทางานวิชาการ

ข้อค้นพบ าคัญ
การจัดเวทีกลุ่มประเด็น ถานการณ์ควรมีการเรียนรู้ข้ามภาค
เพื่อแลกเปลี่ยนประ บการณ์ การทาประเด็น ถานการณ์ พ ุ
วัฒนธรรม ากทาที่ภาคใต้ก็จะได้เพียงภาคใต้ ากทาที่กรุงเทพฯ
ก็จะได้ภาพอีกแบบ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดทางศา นา
พุทธกับมุ ลิมไม่ค วรเน้น ปัญ า 3 จัง วัดชายแดนภาคใต้
เกินไปแต่ควรพิจารณาในภาพรวม ควรมีการจัด Event ใ ้เด็ก
ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ ื่อเป็นการขยายผู้ชมผู้ฟังเด็กในโรงเรียน
ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ใ ้อานาจภายในภาคเป็นผู้ออกแบบ
การรับฟัง ทาใ ้ได้ข้อเ นอที่ ลาก ลาย ะท้อนความต้องการ
และ ถานการณ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นจริงจากพื้นที่ ซึ่ง
นาไป ู่ข้อเ นอการแก้ปัญ าเชิงนโยบายภาครัฐได้
อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปี 2560 ไม่มีการจัดทาคู่มือรับฟัง
ความคิดเ ็นที่เป็นแกนกลางทาใ ้เกิดข้อจากัดในการรวบรวม
ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเ ็นที่มีรูปแบบ ลาก ลายไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันจึงยากต่อการวิเคราะ ์และประเมินผล
บทเรียนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่
การจั ด เวที มั ก ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตาม Timeline ของแผนงานที่
กา นดและมีการเลื่ อนจั ดเวทีบ่ อยเพราะความไม่ พร้ อ มของ
มาชิก ภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการ ดังนั้นกระบวนการท างาน
และการ ื่ อ ารภายในของ ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ จึ ง มี
ความ าคัญมาก ที่ผ่า นมาบทบาทคณะติดตามไม่ใ ช่ก ารไป
ติดตามผลตามตัวชี้วัดแต่เป็นการไปติดตามเพื่อ นุนเ ริมและ
ใ ้ ข้อเ นอแนะตามทิศ ทางบริ บทพื้นที่ ที่ควรจะเป็นมากกว่ า
ปัญ าและอุป รรคการเงินที่ล่าช้า ข้อค้นพบคือไม่ได้เกี่ยวกับ
ระบบการเงินของ ไทยพีบีเอ ทั้ง มด แต่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของ มาชิกเองที่ ่งโครงการล่าช้า ซึ่ง ่วนนี้เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบและข้อปฏิบัติทางการเงิ นที่ มาชิก ภาผู้ช มและผู้ ฟั ง
รายการ ต้ อ งท าความเข้ า ใจเพื่ อ วางแผนงานการใช้ เ งิ น ใ ้
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ข้อค้นพบ าคัญ
อดคล้องกับระเบียบขององค์การฯนอกจากนี้ การฟังออนไลน์
ของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ยังไม่มีรูปแบบชัดเจน
อยากใ ้ ทุ ก ภู มิ ภ าคใ ้ ค วาม าคั ญ กั บ การกลั่ น กรองและ
วิเคราะ ์ข้อเ นอใ ้มีความชัดเจนไม่ใช่เป็นเพียงข้อเ นอเชิง
ประเด็นในพื้นที่ แต่ควรเป็นประเด็นที่มีผ ลกระทบในวงกว้า ง
มากกว่า รวมถึงต้องมีแผนการขับเคลื่อนงานในประเด็นนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง
บทเรียน าคัญที่พบในการทางานติดตามคือ ัวใจของการ
ติดตาม นุนเ ริม ากต้องการใ ้เกิดผลงานการติดตามอย่างมี
คุ ณ ค่ า คณะติ ด ตามควรมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกเข้ า
มาร่วมด้วยเพื่อใ ้เกิดคาแนะนาที่เป็นประโยชน์ เพราะปัจจุบัน
เป็น มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ติดตามกันเองจึงค่อนข้าง
เกื้ อ กู ล และเกรงใจกั น ควรพั ฒ นาการรั บ ฟั ง เข้ ม ข้ น ที่ ใ ช้
กระบวนการ Media Labเพื่อใ ้ เกิดการขยายฐานผู้ ช มผู้ ฟั ง
และใ ้ฝ่ายรายการเข้ามามี ่วนร่วมในเวทีจะเป็นประโยชน์อย่าง
มาก

จากข้อมูลในตารางดังกล่าว ามารถ รุปข้อค้นพบและบทเรียน าคัญจากการดาเนินงานของ ภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงานในอนาคตได้ ดังนี้
1. การจัดเวทีภูมิภาคควรมีวางแผนการทางานอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาการจัดเวทีของภูมิภาค
ค่อนข้างยืดเยื้อ ขาดการประชุมเตรียมงานที่ดีพอ กลุ่มผู้เข้าร่วมบาง ่วนไม่ตรงกับกลุ่มเป้า มายที่ต้องการ
เมื่อนาเ นอประเด็นจึงเ นอประเด็นในพื้นที่ของตนไม่ได้เ นอประเด็นที่มีผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งใน
โอกา ต่อไป มาชิกและผู้บริ ารภูมิภาคต้องใ ้ความ าคัญในการวางแผนจัดเวที และเตรียมกระบวนการ
รับฟังความคิดเ ็นใ ้เ มาะ ม และมีประ ิทธิภาพเพื่อใ ้การจัด ทาเวทีรับฟังเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ ที่
ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและตรงตามวัตถุประ งค์ยิ่งขึ้น
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2. ควรมี ่งเ ริมใ ้ มาชิกมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวระเบียบการเงินและกระบวนการการ
เบิกจ่ายงบประมาณมากขึ้น เพื่อใ ้ ามารถจัดทาโครงการและงบประมาณได้ตามแผนงานและ ามารถ
มีการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องตามระเบียบขององค์ การ ที่ผ่านมามักปัญ าและอุป รรคการเงินที่ล่าช้า
เนื่องจากการทางานของ มาชิกที่ ่งโครงการล่าช้าแม้จะมีข้อตกลงในการดาเนินงานไ ้แล้ ก็ตาม ซึ่ง ่ น
นี้เกี่ย ข้องกับระเบียบและข้อปฏิบัติทางการเงินที่ มาชิก ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต้องเข้าใจ ดังนั้น ภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการและไทยพีบีเอ ค รจัดอบรม ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจเกี่ย กับระเบียบและแน ปฏิบัติ
ทางการเงินของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการใ ้แก่ มาชิกเพื่อลดค ามผิดพลาดคลาดเคลื่อนและค ามล่าช้า
ในการดาเนินงาน
3. ควรมีการกา นดประเด็นการทางานร่วมกันกับศูนย์ข่าวภูมิภาคมากขึ้น เพื่อใ ้ได้ประเด็น
เนื้อ าที่ร ดเร็ และ อดคล้องกับปัญ า รือค ามต้องการของพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาแม้ในบางพื้นที่จะมีการ
ประชุม ารือการทางานด้านการพัฒนาเนื้อ ากับ ูนย์ข่า ภูมิภาคในลัก ณะกองบรรณาธิการร่ มอยู่บ้าง
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขาดค ามต่อเนื่องของการทางานร่ มกัน
4. ควรพัฒนาการรับฟังเข้มข้นที่ใช้กระบวนการMedia Lab ในวงกว้าง เพื่อใ ้เกิดการขยาย
ฐานผู้ชมผู้ฟัง และใ ้ฝ่ายรายการเข้ามามี ่ นร่ มในเ ที ที่ มาชิก ภาจัดขึ้นในแต่ละครั้ง ร มถึงการ
พัฒนาการใช้เครื่องมือ Media Lab เพื่อการรับฟังค ามคิดเ ็นออนไลน์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
5. ควรใ ้ความ าคัญกับกลไกการทางานแบบมี ่วนร่วม โดยเฉพาะการ ร้างและ านต่อการ
ทางานแบบมี ่ นร่ มกับ ภาคีเครื อข่ายที่มี อยู่ เดิ ม ร มถึงเครือข่ายใ ม่ที่จะเกิดขึ้น และต้องพัฒ นา
ยกระดับรูปแบบการทางานจากเครือข่ายไป ู่การทางานแบบภาคี ุ้น ่ นใ ้มากขึ้น
6. ควรใ ้ความ าคัญต่อการใช้ประโยชน์จาก ื่อต่างๆ อย่าง ลาก ลาย ปัจจุบันภูมิทั น์ ื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง โดยโทรทั น์และ ิทยุ กระจายเ ียงได้ลดบทบาทค าม าคัญลง ดังนั้น ภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการจะต้องปรับเปลี่ยนการทางานและการ ื่อ ารมา ู่การใช้ ประโยชน์จาก ื่อที่ทัน มัย เช่น ื่อ
ออนไลน์ใ ้มากยิ่งขึ้น เพื่อใ ้เท่าทันกับ ถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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7. ควรสนับสนุนการสร้างนักสื่อสารสาธารณะ โดย
(1) กลไกการ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะ คือกลไกการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย
ไม่ได้มีเป้า มายว่าต้อง ื่อ ารข้อมูลออก ู่ น้าจอเพียงอย่างเดียว แต่เน้นไปที่การ
ื่ อ าร ร้ างความเข้าใจที่เท่ า เที ยมกันในเครื อข่ ายที่ ทางานร่ว มกัน โดยใช้ ช่อง
ทางการ ื่อที่ ลาก ลายและเ มาะ ม
(2) ลัก ูตรการ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะ ที่ผ่านมายังไม่มี ลัก ูตรชัดเจนเป็นมาตรฐาน
่วนใ ญ่เป็นการจัดอบรมนักข่าวพลเมืองของ านักเครือข่าย ื่อ าธารณะเป็น ลัก
ภาผู้ ช มและผู้ ฟังรายการ ควรผลั กดันใ ้ ไทยพีบีเอ มี การพัฒ นา ลั ก ู ต รนั ก
ื่ อ าร าธารณะออนไลน์ ขึ้ น เพื่ อ ใ ้ ผู้ ที่ นใจ ามารถเข้ า มาเรี ย นรู้ น าไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจานวนนัก ื่อ าร าธารณะที่มีคุณภาพใน ังคมไทย
และเป็นเครือข่ายร่วมดาเนินงานกับ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและไทยพีบีเอ
(3) บทบาทการ ร้างนัก ื่อ าร าธารณะ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการควรเป็น ะพาน
เชื่อมใ ้ไทยพีบีเอ มีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายภูมิภาคในการ ร้างและพัฒนา
นั ก ื่ อ าร าธารณะ รวมถึ ง การร่ ว มมื อ กั บ นั ก ข่ า วพลเมื อ งรุ่ น แกนน าในการ
ขับเคลื่อนพัฒนานัก ื่อ าร าธารณะรุ่น ใ ม่ๆในพื้นที่ขึ้นมา พร้อมใ ้โอกา แก่นัก
ื่อ าธารณะเ ล่านี้ในการพัฒนายกระดับเป็นผู้ผลิตอิ ระ รือผู้ ื่อข่าวท้องถิ่นได้ใน
อนาคต
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บทที่ 5
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ประจาปี 2560
ในปีงบประมาณ 2560 ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้รับอนุมัติงบประมาณประเภทงบอุด นุน
จากไทยพีบีเอ ในช่ งต้นปีจาน น 19,000,000 ล้านบาท ( ิบเก้าล้านบาท) ต่อมาได้มีการปรับ
ทบท นงบประมาณโดยโอนงบประมาณการจัด าระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิ เตอร์
จาน น 200,000 บาท ไปอยู่ใน ม ดงบลงทุนของไทยพีบีเอ เพื่อใ ้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ
ทาใ ้มีงบประมาณเ ลือ ุทธิจาน น 18,800,000 ล้านบาท ( ิบแปดล้านแปดแ นบาท) โดย รุป
ยอดค่าใช้จ่าย ณ ันที่ 20 ธัน าคม 2560 มียอดงบประมาณที่ขอใช้จาน น 17,276,496 บาท รือ
เท่ากับร้อยละ 91.9 ของงบประมาณทั้ง มด และมียอดงบประมาณคงเ ลือจาน น 1,523,404บาท
รือเท่ากับร้อยละ 8.1 ของงบประมาณ โดย ามารถจาแนกเป็นการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ยุทธ า ตร์และตามรายภูมภิ าคได้ดังนี้
1. ยุทธศา ตร์ด้านการรับฟังความคิดเ ็น ซึ่งเกี่ย ข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดเ ทีรับฟัง
ค ามคิดเ ็ น ทุกประเภทได้รั บ การจัด รรงบประมาณจาน น 7,525,000 บาท ขอใช้ไปจาน น
7,305,000บาท รือร้อยละ 97.0 ของงบประมาณทั้ง มด โดยมียอดงบประมาณคงเ ลือ 220,000
บาท
2. ยุทธศา ตร์ด้านวิชาการ เกี่ย ข้องกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดทาเครื่องมือ และ
ระบบ นับ นุนการดาเนินงาน ังเคราะ ์ข้อมูลการดาเนินกิจกรรมของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการด้าน
การรับฟังค ามคิดเ ็น การขยายฐานผู้ชม การจัดเ ที มัชชา และการติดตาม นุนเ ริมด้าน ิชาการ
ของ ภาผู้ชมฯได้รับการจัด รรงบประมาณจาน น 1,363,000บาท ขอใช้ไปจาน น 925,375 บาท
รือร้อยละ 67.8 ของงบประมาณทั้ง มด โดยมียอดงบประมาณคงเ ลือ 437,625 บาท
3. ยุ ท ธศา ตร์ ด้ า น ่ ง เ ริ ม การมี ่ ว นร่ ว มภายในและภายนอกองค์ ก ร เกี่ ย ข้ อ งกั บ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาทัก ะและ มรรถนะบุคคลากรของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการการประชา ัมพันธ์ การ
พัฒนาอัตลัก ณ์และคุณค่าของ ภาผู้ชมฯการ ร้างค ามร่ มมือกับ น่ ยงานภายใน ไทยพีบีเอ ร ม
ทั้งเครื อข่าย และการ ร้ างค ามร่ มมือ ใน มู่ มาชิก ภาผู้ ชมและผู้ ฟังรายการได้รับการจัด รร
งบประมาณจาน น 5,774,000บาท ขอใช้จ่ายไปจาน น 5,491,524 บาท รือร้อยละ 95.1 ของ
งบประมาณทั้ง มด โดยมียอดงบประมาณคงเ ลือ 282,476 บาท
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4. งบประมาณตามแผนงานดาเนินการ เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายการจัดจ้างบุคลากรช่วยงาน
ภู มิ ภ าค วั ดิ ก ารประกั น อุ บั ติ เ ตุ และค่ า บริ ารจั ด การ ภาผู้ ช มฯภู มิ ภ าค ได้ รั บ การจั ด รร
งบประมาณจานวน 4,138,000บาท ขอใช้จ่ายไปจานวน 3,554,597 บาท รือร้อยละ 85.9 ของ
งบประมาณทั้ง มด โดยมียอดงบประมาณคงเ ลือ 583,403 บาท
ากพิจารณางบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมตามรายภูมิภาคปรากฎว่า
1) ภูมิภ าคเ นื อได้รั บ จั ด รรงบประมาณจานวน 2,334,000 บาท ขอใช้จ่ายไปจานวน
2,103,580 บาท รือร้อยละ 90.1 โดยมีงบประมาณคงเ ลือ 230,420บาท
2) ภูมิภาคตะวันออกเ นือได้รับจัด รรงบประมาณจานวน 2,424,000 บาท ขอใช้จ่ายไป
จานวน 2,366,255 บาท รือร้อยละ 97.6 โดยมีงบประมาณคงเ ลือ 57,745บาท
3) ภูมิภ าคกลางได้รั บ จั ด รรงบประมาณจานวน 2,424,000 บาท ขอใช้จ่ายไปจานวน
2,053,859 บาท รือร้อยละ 84.7 โดยมีงบประมาณคงเ ลือ 370,141 บาท
4) ภู มิ ภ าคใต้ ไ ด้ รั บ จั ด รรงบประมาณจ านวน 2,264,000 บาท ขอใช้ จ่ า ยไปจ านวน
2,086,947 บาท รือร้อยละ 92.1 โดยมีงบประมาณคงเ ลือ 177,053 บาท
5) กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้รับจัด รรงบประมาณจานวน 1,552,000 บาท ขอใช้จ่ายไป
จานวน 1,572,287 บาท รือร้อยละ 101.3 โดยใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่าที่รับจัด รร
20,287 บาท
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่าการใช้จ่ายงบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี
2560 ่วนใ ญ่บรรลุเป้า มายตามแผนงานที่กา นดไว้ ่วนการมีงบประมาณคงเ ลือนั้นเป็นผลมา
จาก (1) การบริ ารจัดการโดยการบูรณาการทางานกับ น่วยงานภายใน ไทยพีบีเอ และการบูรณา
การกิจกรรมของ ภาผู้ชมฯเองทาใ ้ ามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้บาง ่วน (2) การดาเนินงานในไตร
มา แรกของ ภาผู้ ช มฯล่ า ช้ า กว่ า แผนงานที่ ก า นดไว้ และ (3) ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด จ้ า งเจ้ า น้ า ที่ ผู้
ประ านงานภาคครบตามอัตรากาลังที่กา นดไว้ทาใ ้มีงบประมาณเ ลืออยู่
ทั้งนี้รายละเอียดงบประมาณและค่าใช้จ่า ย ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปรากฎอยู่ในตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2560 แยกตามแผน
ยุทธศา ตร์
ยุทธศา ตร์/แผนงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ขอใช้

ยอดคงเ ลือ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ยุทธศา ตร์ที่ 1:ด้านการรับฟังความคิดเ ็น
ยุทธศา ตร์ที่ 2; ด้านวิชาการ
ยุทธศา ตร์ที่ 3: ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วม
แผนงานงบดาเนินการ
รวม

7,525,000.00
1,363,000.00
5,774,000.00
4,138,000.00
18,800,000.00

7,305,000.00
220,000.00
925,375.00
437,625.00
5,491,524.00
282,476.00
3,554,597.00
583,403.00
17,276,496.00 1,523,404.00
ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2560 ของภูมิภาคเ นือ
ยุทธศา ตร์/แผนงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ขอใช้

ยอดคงเ ลือ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ยุทธศา ตร์ที่ 1:ด้านการรับฟังความคิดเ ็น
ยุทธศา ตร์ที่ 2; ด้านวิชาการ
ยุทธศา ตร์ที่ 3: ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วม
แผนงานงบดาเนินการ

1,105,000.00
80,000.00
245,000.00
904,000.00

1,105,000.00
65,000.00
245,000.00
688,000.00

15,000.00
215,420.00

รวม

2,334,000.00

2,103,580.00

230,420.00

ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 3 ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2560 ของภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเ นือ
ยุทธศา ตร์/แผนงาน

ยุทธศา ตร์ที่ 1:ด้านการรับฟังความคิดเ ็น
ยุทธศา ตร์ที่ 2; ด้านวิชาการ
ยุทธศา ตร์ที่ 3: ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วม
แผนงานงบดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ขอใช้

ยอดคงเ ลือ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1,180,000.00
80,000.00
260,000.00
904,000.00
2,424,000.00

1,180,000.00
55,000.00
260,000.00
871,255.00
2,366,255.00

25,000.00
32,745.00
57,745.00

ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 4 ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2560 ของภูมิภาคกลาง
ยุทธศา ตร์/แผนงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ขอใช้

ยอดคงเ ลือ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ยุทธศา ตร์ที่ 1:ด้านการรับฟังความคิดเ ็น
ยุทธศา ตร์ที่ 2; ด้านวิชาการ
ยุทธศา ตร์ที่ 3: ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วม
แผนงานงบดาเนินการ

1,180,000.00
80,000.00
260,000.00
904,000.00

1,180,000.00
60,000.00
100,000.00
713,859.00

20,000.00
160,000.00
190,141.00

รวม

2,424,000.00

2,053,859.00

370,141.00

ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 5 ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2560 ของภูมิภาคใต้
ยุทธศา ตร์/แผนงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ขอใช้

ยอดคงเ ลือ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ยุทธศา ตร์ที่ 1:ด้านการรับฟังความคิดเ ็น
ยุทธศา ตร์ที่ 2; ด้านวิชาการ
ยุทธศา ตร์ที่ 3: ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วม
แผนงานงบดาเนินการ

1,050,000.00
80,000.00
230,000.00
904,000.00

1,050,000.00
65,000.00
230,000.00
741,947.00

15,000.00
162,053.00

รวม

2,264,000.00

2,086,947.00

177,053.00

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 6 ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณของ ภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2560 ของกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล
ยุทธศา ตร์/แผนงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ขอใช้

ยอดคงเ ลือ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ยุทธศา ตร์ที่ 1:ด้านการรับฟังความคิดเ ็น
ยุทธศา ตร์ที่ 2; ด้านวิชาการ
ยุทธศา ตร์ที่ 3: ด้าน ่งเ ริมการมี ่วนร่วม
แผนงานงบดาเนินการ

830,000.00
80,000.00
190,000.00
452,000.00

830,000.00
75,000.00
190,000.00
477,287.00

5,000.00
-25,287.00

รวม

1,552,000.00

1,572,287.00

-20,287.00

ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2560

72

ภาคผนวก

สรุปประเมินการจัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสือ่ สาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2560
“สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคม”
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 1-2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D) ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 อายุ

…53..ชาย
...58..หญิง
...-....เพศทางเลือก ...4…ไม่ระบุ
..12..อายุ 21-30 ปี
..10...อายุ 31-40 ปี
..53...อายุ 41-60 ปี
..32…อื่นๆ...อายุ18-20 ปี....และ..อายุ..62-83..ปี..........
1.3 การศึกษาชั้นสุงสุด ...4…ประถมศึกษา
...26…มัธยมศึกษา
...41…ปริญญาตรี
...9…อื่นๆ...มศ.5…ปวส....ปริญญาโท..........................................................
1.4 อาชีพ
นักศึกษา ข้าราชการบำนาญ เกษตรกร พนักงานเอกชน ครู-อาจารย์ รับจ้าง
นักจัดกิจกรรม ฝ่ายผลิต ธุรกิจส่วนตัว นักจัดรายการ นักวิชาการอิสระ
นักพัฒนาอิสระ ผูป้ กครอง พยาบาล NGO
.
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการ บรรณารักษ์ ประธานภาคประชาสังคม แม่บ้าน
.
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน
.
บทบาทของท่านในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้ชมและผูฟ้ ังรายการ ส.ส.ท.
อดีตสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ เครือข่ายทำงาน แกนประสาน ผูป้ ระสานงาน
ผู้ชมเข้มข้น
.

2. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ ส.ส.ท.
2.1 ผลที่ได้รับกับตนเอง
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากเดิม

กิจกรรม

ค่าเฉลีย่

ระดับความพึง
พอใจ

1.กลไกการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายสู่หุ้นส่วนดำเนินงานของส.ส.ท.
(ผู้รบั ผิดชอบ : คุณเอกนัฐ บุญยัง)
2. มิติของการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ
(ผู้รบั ผิดชอบ:ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กลุ และคุณวิเชียร เจษฎากานต์
3.บทบาทการสร้างนักสื่อสารสาธารณะระดับชุมชนและสังคม
(ผู้รบั ผิดชอบ: คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม)

4.03

ดี

4.03

ดี

4.00

ดี

4.พื้นที่กลางการสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(ผู้รับผิดชอบ: คุณจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์)

4.00

ดี

2.2 การนำไปใช้งาน
..110...ใช้ได้ : ใช้อย่างไร

..44...ใช้ในการดำเนินชีวิต
..50…ใช้ในการบูรณาการงานในพื้นที่
..28…ใช้ในองค์กรที่ทำงานอยู่ ..69…ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายและ
สร้างการมีส่วนร่วม
..1…อื่นๆ (โปรดระบุ)........-........................................................................
..-…ใช้ไม่ได้ : เพราะอะไร................................-............................................................................

2.3 การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อื่น
..108…ถ่ายทอดได้ : กับใคร
..71…เพื่อนร่วมงาน
..51…ญาติ-พี่นอ้ ง
..79…คนใน
ชุมชน
..19…อื่นๆ (โปรดระบุ)....เครือข่ายและนักเรียน.
.....1…ถ่ายทอดไม่ได้ : เพราะอะไร..................................-...................................................................

3. ความพึงพอใจต่อการจัดงาน (ระดับคะแนน 5=ดีมาก 4=ดี 3=พอใช้ 2=น้อย 1=น้อยมาก)
ระดับความพึง
ที่
หัวข้อความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
พอใจ
3.1

3.2

3.3

ความเหมาะสมของหลักสูตร
1.) เนื้อหาของเวทีกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อส.ส.ท.
2.) สัดส่วนของเนื้อหาการสร้างความเข้าใจระหว่างบทบาทสือ่
สาธารณะกับความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
3.) กิจกรรมเอื้ออำนวยต่อการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ

4.07

ดี

3.92

พอใช้

3.91

พอใช้

4.) เอกสารประกอบการจัดงานมีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจน

3.80

พอใช้

5.) ระยะเวลาการจัดงานในแต่ละช่วงมีความเหมาะสม

3.97

พอใช้

6.) ผู้เข้าร่วมมีจำนวนเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม

3.83

พอใช้

ผู้ดำเนินรายการ(Facilitator)ประจำแต่ละห้องโดยรวม
1.) ความรอบรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่ชวนคุย/เรือ่ งบรรยาย

4.11

ดี

2.) ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา

4.09

ดี

3.) การเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหา

3.94

พอใช้

4.) การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.05

ดี

5.) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย

3.79

พอใช้

ภาพรวมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2560
1.) ความเหมาะสม พร้อมเพรียงของพิธีกร

4.08

ดี

2.) ความเหมาะสมของหัวข้อปาฐกถาพิเศษ“จริยธรรมสื่อ สาธารณะ
กับการขับเคลื่อนการเรียนรูส้ ู่การเปลี่ยนแปลง”

4.37

ดี

ที่

หัวข้อความพึงพอใจ
3.) ภาพรวมของพิธีเปิดงานเหมาะสมสอดคล้อง สามารถเชือ่ มโยง
ความเป็นสือ่ สาธารณะ และสมาชิกเครือข่ายฯ

ที่

หัวข้อความพึงพอใจ

3.4

ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ

4.37

ดี

ค่าเฉลีย่

ระดับความพึง
พอใจ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ประสานงานก่อน/ระหว่างการจัดงาน
1.) ให้ข้อมูลชัดเจนและถูกต้อง

4.22

ดี

2.) บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

4.14

ดี

3.) บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต

4.32

ดี

4.) ความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ

4.23

ดี

1.) สถานที่จัดงาน

4.55

ดี

2.) สถานที่พัก

4.29

ดี

3.) อุปกรณ์การประชุม

4.21

ดี

4.) คุณภาพของอาหาร

4.13

ดี

3.5

สิ่งอำนวยความสะดวก

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.1 รูปแบบและเนื้อหา
- กิจกรรมวันที่ 1 ช่วงรับประทานอาหารเย็น และร่วมงานสังสรรค์“สายสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อน
สาธารณะ” เสนอให้มีการจัดอาหารและการแสดง 4 ภาค และมีกิจกรรมการละเล่นที่สร้างการมีส่วน
ร่วม หรือจัดแบบพื้นเมืองมีซุ้มอาหาร ซุ้มเครื่องดื่ม ซุ้มเล่นเกม ซุ้มแสดงของพื้นบ้านนำมาทำหรือ
แสดงโชว์
- การจัดสมัชชาประจำปีควรเพิ่มเนื้อหา การนำข้อเสนอจากเวทีรับฟังความคิดเห็น

จากเวทีต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับ ข้อเสนอที่สู่การปฏิบัติที่ตอบสนองในแต่ละปี
เพื่อทำให้เห็นความ เปลี่ยนแปลงที่ได้รับมาจากการรับฟังความคิดเห็น
- เสนอให้นำมติภูม ิภาค มาร่วมวิเ คราะห์แลกเปลี่ยน สรุป บทเรียน พร้ อ มให้ม ี ม ติ เป็น
เป้าหมาย ร่วมในการเสนอทิศทางเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ต่อไป
- การจัดงานสมัชชาอยากเห็นบรรยากาศให้แต่ละภาคนำอาหารมาจัดให้ผู้เข้าร่วมได้เลือก
รับประทาน พร้อมกับการชมการแสดงของแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างความเป็นเอง สร้างการมีส่วน
ร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
- เสนอให้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในห้องประชุมบ้างไม่ควรให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว เพื่อให้
เกิ ด ความน่ า สนใจ เช่ น เพิ ่ ม ช่ ว งแนะนำรายการดี ๆ หรื อ คำพู ด วลี เ ด็ ด ๆ จากรายการทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อมุ่งเน้น กระตุ้น สร้างความตระหนักต่อสังคมส่วนร่วม การเล่นเกม
ต่างๆ
- เสนอเพิ่มการจัดสัญจรย่อยแต่ละภาคหรือในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น มีการลงพื้นที่เพื่อกระตุ้น
ผู้ชมและผู้ฟัง
- ระยะเวลาการจัดงานควรจัด 2 วันเต็มและเริ่มตั้งแต่ 09.00 -16.30 ทั้งสองวัน
- พิธีกรควรควบคุมเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมภาคบ่ายควรกระชับ
- วิทยากรไม่ควรใช้คำย่อกับผู้เข้าร่วม เพราะผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่รู้จักคำเต็มของตัวย่อนั้นๆ
- ได้ความรู้ โดยเฉพาะช่วงปาฐกถาพิเศษ
4.2 กลุ่มเป้าหมาย
- ให้ความสำคัญกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
- ควรมีหน่วยงานพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วม
- ตัวแทนสื่อในท้องที่น่าจะมีครอบคลุมทุกอำเภอ
- เครือข่ายที่เข้าร่วมแต่ละภาคจังหวัดไม่เท่ากัน เสนอให้แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนที่เท่ากัน
- เครือข่ายที่เข้าร่วมควรมีหลากหลายและมีจำนวนมากกว่านี้
- เสนอในปีต่อไปขอให้เชิญผู้ชมผู้ฟังกลุ่มโรงเรียน โรงงาน ประธานแต่ละกลุ่ม หรือประธาน
ชมรม เพื่อจะได้ขยายผู้ชมผู้ฟังของไทยพีบีเอส
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่านี้ไม่เน้นเฉพาะภายในกลุ่มสมาชิก
ที่ใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม
4.3 การประสานงานและการอำนวยความสะดวก
- การรับฝากสัมภาระ กระเป๋าควรมีความปลอดภัยมากกกว่านี้
- การประสานงานด้านที่พักต้องให้มีความชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากกว่านี้ เสนอให้

ผู้เข้าร่วมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เข้าพักเมื่อมาถึงในช่วงเช้าได้เลยเพื่อสะดวกใน
การจัดการเรื่องส่วนตัวและเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่าย
- สถานที่จัดงานควรอยู่ใกล้กันกับที่พัก หรือควรจัดรถรับส่งให้เพียงพอ
- การประสานงานของภาคไม่ค่อยชัดเจน
- การจัดงานจัดได้เหมาะสม จัดในวันศุกร์และเสาร์เป็นสิ่งที่ดี ให้มีการจัดครั้งต่อๆ ไป
- อาหารมีความหลากหลาย อาหารรสชาดดีแต่ถ้าลดความหวานของอาหารลงจะดีมาก
- ให้มีข้อมูลสรุปย่อๆ แจกให้ผู้เข้าร่วมการบรรยายและเสวนาเสนอ
- ช่วงปาฐกถาพิเศษข้อความที่ขึ้นจอขาดๆ หายๆ ควรมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแก้ไข
- โต๊ะและเก้าอี้สำหรับกินอาหารควรมีเพียงพอต่อผู้เข้าร่วม
- เสนอให้ตรวจสอบเอกสารที่แจกตัวหนังสือ คำ ประโยคให้ถูกต้องชัดเจน
4.4 อื่นๆ
- ผังรายการควรปรับให้ทันยุค ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และรายการแต่ละช่วงเวลาควรทำให้
ชัดเจนสะดวกต่อการค้นหา
- รายการของไทยพีบีเอสควรเน้นประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลัก ตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและความจำเป็นของประชาชน
ที่เกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนือ่ ง
- ขอให้ทางไทยพีบีเอสมีการพัฒนางานที่มีประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด
และมองเห็นความสำคัญในเรือ่ งต่างๆ ทุกด้าน เพื่อให้กับผู้รับสือ่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้
การดำเนินชีวิตและสังคมส่วนรวม
- เสนอไลฟ์สดกีฬาทุกประเภท
- เสนอให้มีการจัดงานสมัชชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนครั้ง)
- เป็นกำลังใจให้ช่องไทยพีบีเอสในการสร้างกระบวนการทำงาน และขยายฐานผู้ชมให้มากขึ้น
--------------------

แผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรับฟังความคิดเห็น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๒

๓

๔

๗,๓๒๕๐,๐๐๐

๑.๑ แผนงานการรับฟังความคิดเห็นเชิงบูรณาการ
๑.๑.๑ การจัดกิจกรรมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น๖

๒,๔๐๐,๐๐๐

ประการและตามบริบทของพื้นที่

ข้อเสนอแนะเชิงสถานการณ์ประเด็น(๑) สุขภาวะ
และคุณภาพชีวิต(๒) การศึกษาและสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (๓) สังคมผู้สูงวัย (๔) การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม แรงงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาทรัพยากรที่ยั่งยืน และ(๖) วัฒนธรรม
ศาสนา การสร้างความเท่าเทียม สร้างพลังแห่ง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

๑.๑.๒การจัดกิจกรรมเวทีรับความคิดเห็นจากผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น

๑,๙๒๕,๐๐๐

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย๓ ด้าน คือ รู้เท่าทันสื่อ
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และสื่อเพื่อสันติภาพ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

๑.๑.๓ การจัดกระบวนและวิธีการรวบรวมข้อมูลการรับฟังจากกลุ่ม

๒๐๐,๐๐๐

ผู้ชมและผู้ฟังทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อ Online
๑.๑.๔การจัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะประมวลข้อเสนอเชิง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๒

๓

๔

ข้อเสนอแนะOnline๓ ด้าน คือ รู้เท่าทันสื่อ การ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และสื่อเพื่อสันติภาพ

๑,๐๐๐,๐๐๐

นโยบายระดับภาคเสนอต่อ ส.ส.ท.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับภาค ๓ ด้าน คือ
รู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และสื่อเพื่อ
สันติภาพ

๑.๑.๕การจัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะประมวลข้อเสนอเชิง

๑,๘๐๐,๐๐๐

นโยบายระดับชาติเสนอต่อ ส.ส.ท.

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากเวทีสมัชชาชาติ ๓
ด้าน คือ รู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
และสื่อเพื่อสันติภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านวิชาการ

๒,๑๑๓,๐๐๐

๒.๑ แผนงาน การสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของสภาผู้ชมฯ
เชิงวิชาการ
๒.๑.๑ การศึกษาทบทวนโปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรม Online

๒๐๐,๐๐๐

โปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรม Online ที่
สามรถใช้งานได้สอดคล้องกับบริบทของสภาฯ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

๒.๑.๒ การจัดทำชุดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการรับฟังความคิด/

๒๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๒

๓

๔

คู่มือปฏิบัติการและขั้นตอนการรับฟังความ

วิชาการ/การถอดบทเรียน/การติดตามหนุนเสริมและการจัดทำ

คิดเห็น/ถอดบทเรียน/การติดตาม/การทำ

รายงานเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ

รายงาน๑ชุด

๒. ๑.๓ การพัฒนาคู่มือการจัดการด้านงบประมาณ การเงิน และการ

๑๖๐,๐๐๐

คู่มือปฏิบัติการจัดการด้านการงบประมาณ

บัญชีของสภาผู้ชมฯ

การเงินและการบัญชีของสภาฯ ๑ ชุด

๒.๑.๔ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ๕ ภูมิภาค เพื่อการสร้าง ยุทธศาสตร์

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์ร่วมกับ สสท. มูลนิธิ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ไทยพีบีเอส และเครือข่าย

ร่วมกับ ส.ส.ท.

๒.๒ แผนงานศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น
๒.๒.๑การสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความ

๑๕๐,๐๐๐

คิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทพื้นที่

รายงานสรุปการรับฟังเชิงสถานการณ์/บริบทใน
พื้นที่ ๕ ภาค ๆ ละ ๑๒ เล่ม

๒.๒.๒การสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำงานสรุปผลเวทีรับฟังผู้ชมเข้มข้น

๑๒,๕๐๐

รายงานสรุปเวทีรับฟังเชิงเข้มข้น ๕ ภาค ๕ เล่ม

๒.๒.๓การสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังจาก

๑๒,๕๐๐

รายงานสรุปเวทีรับฟังจากกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังทาง

กลุ่มผู้ชมและผู้ฟังทางสื่อกระจายเสียง และสื่อ Online

สื่อกระจายเสียง และสื่อ Online ๕ ภาค ๕ เล่ม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

๒.๒.๔ การสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลกิจกรรม

๑๒,๕๐๐

ประชาสัมพันธ์และขยายฐานข้อมูลผู้ชมใหม่ (Event)
๒.๒.๕ การสังเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๒

๓

๔

รายงานสรุปกิจกรรม Event และฐานข้อมูลผู้ชม
ใหม่ ๕ ภาค ๕ เล่ม

๑๒,๕๐๐

คิดเห็นเวทีสมัชชาเพื่อสื่อสาธารณะระดับภาค (๕ ภูมิภาค)
๒.๒.๖ การสังเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

รายงานการรับฟังความคิดเห็นสมัชชาภาค๕ ภาค
๕ เล่ม

๓,๐๐๐

รายงานการรับฟังความคิดเห็นสมัชชาชาติ ๑ เล่ม

คิดเห็นเวทีสมัชชาชาติเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ
๒.๒.๗ การจัดประชุมเพื่อสรุปผลและจัดทำรายงานรับฟังความคิดเห็น

๒๕๐,๐๐๐

รายไตรมาส
๒.๒.๘การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังฯ

จำนวน ๔ ครั้งที่มาประชุมเพื่อสรุปความคิดเห็น
รายไตรมาส ๔ ไตรมาส

๒๕๐,๐๐๐

รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของสภาฯ ๑ ฉบับ

๔๐๐,๐๐๐

รายงานการถอดบทเรียนจากกระบวนการติดตาม

ประจำปี ๒๕๖๐
๒.๓แผนงานการติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ
๒.๓.๑ การติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของสภาผู้ชมฯระหว่าง
ภาค

๔ ไตรมาส

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

๒.๓.๒ กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังระดับ

๔๐๐,๐๐๐

ภูมิภาคและระดับประเทศประจำปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในและ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๒

๓

๔

รายงานการถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการประจำปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐

๕,๓๙๔,๐๐๐

ภายนอกองค์กร
๓.๑ แผนงานพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคคลากรของสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ
๓.๑.๑ การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประสานงาน

๒๐๐,๐๐๐

ระดับภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภูมิภาคสามารถ
ปฏิบัติงานด้านธุรการและการเงินตามบทบาท
หน้าที่และศักยภาพที่กำหนดไว้

๓.๑.๒ การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาผู้ชมฯ
๓.๒ แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างฐานผู้ชมและเครือข่าย

๗๐๙,๐๐๐

การอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา ๒ ครั้ง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

๓.๒.๑ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจสื่อ

๓๘๕,๐๐๐

สาธารณะแก่กลุ่มผู้ชมเป้าหมายใหม่ขยายฐานผู้ชม (Event)
๓.๒.๒การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้สนับสนุนการ

๕๐๐,๐๐๐

๒

๓

๔

จำนวนสมาชิกผู้ชมใหม่เพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐คน หรือ

สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใชสนับสนุนการ
ทำงานของสภาฯ

ร่วมมือ ส.ส.ท.

ทางช่องสื่อต่างๆของ ส.ส.ท.
๓.๒.๔การทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส

จังหวัดละ ๑,๓๐๐ คน

ดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้ชมฯ
๓.๒.๓การจัดทำรายการและสื่อของสภาผู้ชมฯและเครือข่ายเผยแพร่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

จำนวนรายการของสภาฯ และเครือข่ายที่ออก
อากาศและเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆของ ส.ส.ท.

๓๐๐,๐๐๐

และคุณค่าของสภาผู้ชมฯ

รายงานสรุปกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของสภา
ผู้ชมและผู้ฟัง ภาคละไม่น้อยกว่า๑ กิจกรรม หรือ
เป็นกิจกรรมร่วมของทั้งสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด

๓.๓แผนงานความร่วมมือกับหน่วยงานใน สสท.และเครือข่าย
๓.๓.๑ ประสานงานเพื่อเกิดการร่วมมือกับ ส.ส.ท. ในการพัฒนาและ

๑๐๐,๐๐๐

แนวทางการดำเนินงาน
๓.๓.๒ กิจกรรมตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายและ
คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท.

รายงานสรุปผลการประสานงานกับหน่วยงานใน
สสท.

งบ กนย./กบห.

จำนวนกิจกรรมตามนโยบาย กนย.และกบห.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๒

๓

๔

๓.๓.๓การทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนขับเคลื่ อน ยุทธศาสตร์

จำนวน MOU ความร่วมมือกับหน่วยงาน

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมตามข้อตกลง

เครือข่ายและ ส.ส,ท.

ร่วมกับส.ส.ท.

๓.๔แผนงานประชุมและขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาผู้ชมฯ
๓.๔.๑ ประชุมสามัญและวิสามัญสภาผู้ชมฯ จำนวน ๖ ครั้ง
๓.๔.๒ ประชุมคณะทำงานของสภาผู้ชมฯ

๒,๔๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

รายงานผลการประชุมสามัญและวิสามัญ ๖ ครั้ง
รายงานผลการประชุมคณะทำงานสภาผู้ชมฯ
อย่างน้อย ๔ ฉบับ ตามไตรมาส

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์

๑๔,๘๓๒,๐๐๐

๒. แผนงบประมาณดำเนินการสภาผูช้ มและผู้ฟังรายการ

๒.๑แผนงบประมาณบริหารจัดการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วน

๑,๘๐๐,๐๐๐

ภูมิภาค
๒.๒แผนงบประมาณจัดจ้างบุคลากรของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ส่วนภูมภิ าค

รายงานการประชุมและผลของการบริหารจัดการ
ภายในภาคประจำปี ภาคละ ๑ ฉบับ

๒,๒๖๘,๐๐๐

ผู้ประสานงานภูมิภาค ๙ คนที่มีผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่สภาผู้ชมฯกำหนด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส
๑

๒.๓ การจัดทำประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คุ้มครองรายปีแก่สมาชิกสภาฯ

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
๒

๓

๔

จำนวนสมาชิกที่ได้รับการประกันอุบัติเหตุแบบ
หมู่คุ้มครองรายปี

รวมงบประมาณดำเนินการ
รวมงบประมาณทั้งหมด

๔,๑๖๘,๐๐๐
๑๙,๐๐๐,๐๐๐

สรุปจํานวนผู้ร่วมเวทีต่างๆ ที6จัดโดยสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
หมวดกิจกรรมA.A. A โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ ม่ ุงเน้ น 6 ประการและตามบริบทพืนN ที6 รวม OP เวที รวมทังN สินN A,RRS คน
ภูมิภาคกรุงเทพฯ จํานวน 4 เวที รวม SRT คน
ที6
กิจกรรม
วันที6
สถานที6
จํานวนผู้เข้ าร่ วม(คน)
1 โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "สิAงแวดล้ อมนํ Gา" H(สมุทรปราการ / นนทบุรี)
HM มี.ค.OP เทศบาล ต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ
55
2 โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "สุขภาวะสังคมฯ" H( ปทุมธานี / กทม.)
Y เม.ย.OP สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กทม..
56
3 โครงการเวทีรบั ฟั งฯเชิงสถานการณ์ "ผู้สงู วัย" H( ปทุมธานี / กทม)
HY พ.ค.OP ศูนย์พฒ
ั นาการจัดการสวัสดิการสังคม ผู้สงุ อายุ จ.ปทุมธานี
60
4 โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "สิAงแวดล้ อมนํ Gาc" (กทม./ สมุทรสาคร )
YH-พ.ค.-OP โรงเรี ยนกระทุมแบน จ. สมุทรสาคร
48
5 โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "ผู้สงู วัย" c ( สมุทรปราการ / นนทบุรี )
Hf-มิ.ย.-OP อบต.บางเลน จ. นครปฐม
60
6 โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "สุขภาวะสังคมฯ" c( นนทบุรี / สมุทรสาคร)
Hh-ก.ค.-OP อบต.บางบัวทอง(นนทบุรี)
58
7 โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "สิAงแวดล้ อมนํ Gา" Y
c ก.ย. OP ส.ส.ท.
61
โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "สุขภาวะสังคมฯ"Y
โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ "ผู้สงู วัย" Y
หมวดกิจกรรมA.A. A โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ ม่ ุงเน้ น 6 ประการและตามบริบทพืนN ที6
ภูมิภาคกลาง จํานวน 4 เวที รวม cif คน
ที6
กิจกรรม
วันที6
1 อาหารปลอดภัยและความปลอดภัยทางท้ องถนน
cH พ.ค.OP
2 สังคมแห่งการเรี ยนรู้ความมัAนคงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
Y มิ.ย.OP
3 การสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ เพืAอรองรับสังคมสูงวัย
i มิ.ย. OP
4 แนวทางธุรกิจเพืAอสังคมเพืAอรองรับสังคมสูงวัย
c ส.ค.OP
5 สืAอสาธารณะจะมีบทบาทอย่างไรทีAจะช่วยพัฒนาวิถีความเป็ นไทยในยุคi.P กับ
Hh ส.ค. OP
การแก้ ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพให้ ครองคลุมสิทธิของคนทุกคนในประเทศไทย
6 กลุ่มประเด็นส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้ า อุตสาหกรรม แรงงานเพืAอการพัฒนาทีAยงัA ยืน
( ประเด็นความปลอดภัยบนท้ องถนนของคนทํางาน)
YP ส.ค. OP
7 กลุ่มประเด็นส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้ า อุตสาหกรรม แรงงานเพืAอการพัฒนาทีAยงัA ยืน
(ประเด็นปฏิรูปการศึกษา “ทักษะอุตสาหกรรม i.Pสู่การพัฒนาทีAยัAงยืน”
Hc ต.ค.OP

สถานที6
มุลนิธิค้ ุมครองผุ้บริโภค กทม.
วัดคมบาง จ.จันทบุรี
วัดคมบาง จ.จันทบุรี
โรงแรมกานต์มณี กทม.
โรงแรมกานต์มณี กทม.

จํานวนผู้เข้ าร่ วม(คน)
30
76
35
45
29

สวนอาหารไพเราะ จ.ชลบุรี
33
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
1

หมวดกิจกรรมA.A. A โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ ม่ งุ เน้ น X ประการและตามบริ บทพืนN ที6
ภูมิภาคเหนือ จํานวน M เวที รวม YMP คน
ที6
กิจกรรม
1 กลุ่มทีA 5 กลุ่มสิAงแวดล้ อมและการพัฒนาทรัพยากรทีAยัAงยืน-ประเด็นฝุ่นควัน
2 กลุ่มทีA O ประเด็นความหลากหลายทางเพศและชาติพนั ธุ์
3
4
5
6
7
8
9

วันที6
สถานที6
จํานวนผู้เข้ าร่ วม(คน)
ci-ch เมษายน chOP อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
118
Y-i พฤษภาคม chOP โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.
24
นครสวรรค์
กลุ่มทีA H ประเด็นวัยรุ่นท้ องไม่พร้ อม ผู้สงู อายุ และคนพิการ
cH พฤษภาคม chOP โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
21
กลุ่มทีA i ประเด็นคนจนเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ci-ch มิถุนายน chO โรงแรมสุโขทัยออร์ คิด อ.เมือง จ.สุโขทัย
26
กลุ่มทีA 6 ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
15 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเดอะปาร์ ค อ.เมือง จ.เชียงใหม่
34
กลุ่มทีA H สุขภาวะและคุณภาพชีวิต "รถโดยสารสาธารณะกับความปลอดภัย"
HM กรกฎาคม chOP โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
52
กลุ่มทีA h กลุ่มสิAงแวดล้ อมและการพัฒนาทรัพยากรทีAยงัA ยืน : ทางเลือกทางรอด cY กรกฎาคม chOP
สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
36
ชาวนาในยุคเปลีAยนผ่าน
กลุ่มทีA c กลุ่มการศึกษาและสังคมแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต : ประเด็น
Hi พฤศจิกายน chOP
36
โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การศึกษา
กลุ่มทีA Y กลุ่มสังคมผู้สงู วัย : ประเด็นครอบครัวและผู้สงู วัย
Hi พฤศจิกายน chOP
โรงแรมฮอลิเดย์ การ์ เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
43

2

หมวดกิจกรรมA.A. A โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ ม่ ุงเน้ น 6 ประการและตามบริบทพืนN ที6
ภูมิภาคอีสาน จํานวน

9

เวที รวม YOO คน

ที6
กิจกรรม
1 โครงการเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 โครงการรับฟั งความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติ
พันธ์
3 โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นสถานการณ์ชาติพนั ธ์และชนเผ่าริ มฝัAงโขง
4 โครงการรับฟั งความคิดเห็นเชิงสถานการณ์ด้านการศึกษา
5 โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นสถานการณ์ด้านสิAงแวดล้ อม
(การสร้ างเขืAอนนํ Gาโขง)
6
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นสถานการณ์ด้านสิAงแวดล้ อม (โรงงานนํ Gาตาล)
7 โครงการรับฟั งความคิดเห็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนกับการสืAอสารเพืAอ
แก้ ไขปั ญหาการใช้ สารเคมีเกษตร พื GนทีAภาคอีสาน
8 สถานการณ์นโยบายการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในพื GนทีA อําเภอบ้ านไผ่
จ.ขอนแก่น
9 ประเด็นสืAอพื Gนบ้ าน“การนําเสนอสืAอพื Gนบ้ าน หมอลําเชิงธุรกิจบันเทิง”

วันที6
18-19 ก.พ.60
1-เม.ย.-60

สถานที6
นาข่าบุรี รี สอร์ ท อ.เมือง จ.อุดรธานี
โรงแรมมาติน่า อําเภอเมือง จ.สุรินทร์

10-เม.ย.-60
22-23 เม.ย.60
1-2 มิ.ย.60

ศาสากลางจังหวัดนครพนม
โรงแรมกิจตรงวิลล์ อําเภอเมือง จ.อุบลราชธานี
เทศบาลตําบลบ้ านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

39
31
36

16-ส.ค.-60

46

30 พ.ย.OP

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มข.
จ.เชียงใหม่
ห้ องประชุมโรงพยาบาลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา
จ.หนองบัวลําภู
เทศบาลเมืองบ้ านไผ่ อําเภอบ้ านไผ่ จ.ขอนแก่น

HY ธ.ค. OP

โรงแรมตักศิลา อําเภอเมือง จ.มหาสารคาม

30

f-M พ.ย. OP

จํานวนผู้เข้ าร่ วม(คน)
23
36

65
60

3

หมวดกิจกรรมA.A. A โครงการเวทีรับฟั งฯเชิงสถานการณ์ ม่ ุงเน้ น 6 ประการและตามบริบทพืนN ที6
ภูมิภาคใต้ จํานวน M เวที รวม hMH คน
ที6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
กลุ่มความมันA คงทางอาหาร"ภาคใต้ บน
"ประเด็นศาสนา/วัฒนธรรม"
"กลุ่มความมันA คงทางอาหาร"ภาคใต้ บน
" ประเด็นเยาวชนกับการรู้เท่าทันสืAอ"
ประเด็นประมง พรบ.เดินเรื อน่านนํ Gาไทย chOP
" ประเด็นศาสนา / วัฒนธรรม
"ประเด็นสันติภาพชายแดนใต้ "
"ภาคใต้ แห่งความสุขอย่างยัAงยืนภายใต้ h ประเด็น "
ประเด็นขยะ

วันที6
HM-cP มี.ค.OP
h-O พ.ค.OP
HP-HH พ.ค.OP
20พ.ค.OP
27-ส.ค.-60
HH ต.ค.OP
Hi ต.ค.OP
17-18 ต.ค.
Hf ต.ค.OP

สถานที6
ห้ องประชุมม.แม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร
ม.สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี อ.เมือง
จ.ปั ตตานี
ลานทีAทําการสภาองค์กรชุมชนจ.สตุล อ.มะนัง จ.สตูล
ศุนย์ปฏิบตั ิธรรมห้ วยเขาแก้ ว จ.นครศรี ธรรมราช
โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา
อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ม.สงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี จ.ปั ตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช

จํานวนผู้เข้ าร่ วม(คน)
96
47
139
43
82
45
43
50
46

4

หมวดกิจกรรม).).+ เวทีผ้ ชู มและผู้ฟัง เข้ มข้ น รวม <= เวที รวมทัง> สิน> ),)AB คน
ภูมิภาคกรุงเทพฯ จํานวน 4 เวที รวม 464 คน
ทีD
1

กิจกรรม
โครงการเวทีรับฟั งผู้ชมเข้ มข้ น

วันทีD
@A ก.ย.DA

สถานทีD
กรมส่งเสริมคุณภาพสิHงแวดล้ อม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
121

ภูมิภาคกลาง จํานวน N เวที รวม 6@N คน
ทีD
1
2
3
4

กิจกรรม

โครงการเวทีรับฟังผู้ชมฯเข้ มข้ น ครังO ทีH 1/2560
โครงการเวทีรับฟังผู้ชมเข้ มข้ นภาคกลาง (ครังO ทีH2)
โครงการเวทีรับฟังผู้ชมเข้ มข้ นภาคกลาง (ครังO ทีH3)
โครงการเวทีรับฟังผู้ชมฯเข้ มข้ น ครังO ทีH 4/2560

วันทีD

20-ส.ค.-60
10-ก.ย.-60
17-ก.ย.-60
11-ต.ค.-60

สถานทีD

โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
จ.สิงห์บุรี
จ.นครนายก
รร.โกลเด้ น บีช ชะอํา

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
64
66
55
49

1

หมวดกิจกรรม).).+ เวทีผ้ ชู มและผู้ฟัง เข้ มข้ น
ภูมิภาคเหนือ จํานวน 4N เวที รวม @`D คน
ทีD
1
2
3
4

กิจกรรม
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดเชียงราย
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดพะเยา
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดน่าน
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดเชียงใหม่

วันทีD
29-30 เมษายน 256
@ พฤษภาคม 6`DA
4h-6A พฤษภาคม 6`DA
4h-6A พฤษภาคม 6`DA

5

เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์

44-46 มิถุนายน 6`DA

6
7
8
9
10
11
12

เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดนครสวรรค์และอุทยั ธานี
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดลําปาง
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดกําแพงเพชรและตาก
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดพิจิตร
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดพิษณุโลก
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดเพชรบูรณ์
เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดแพร่

4@-4N มิถุนายน 6`DA
6A มิถุนายน 6`DA
@A มิถุนายน 6`DA
6 กรกฎาคม 6`DA
@ กรกฎาคม 6`DA
N กรกฎาคม 6`D
4D กรกฎาคม 6`DA

13 เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 เวทีรับฟั งฯเข้ มข้ นจังหวัดลําพูน

6h สิงหาคม 6`DA
4p พฤศจิกายน 6`DA

สถานทีD
โรงแรมโพธิcวดล รี สอร์ ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย
สถาบันปวงผญาพยาว อ.เมือง จ.พะเยา
โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รี สอร์ ท แอนด์ สปา อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย
โรงแรม แกรนด์ ฮิลล์ รี สอร์ ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โรงแรมรี เจนท์ ลอดจ์ อ.เมือง จ.ลําปาง
โรงแรมชากังราว ริเวอร์ วิว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
โรงแรมมีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วิว แอนด์ วู๊ด รี สอร์ ท อ.เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์
จินเจอร์ เบรดเฮ้ าส์ คาเฟ่ แอนด์ แกลลอรีH อําเภอเมือง จังหวัด
แพร่
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้ องบงกชประเสริฐ โรงเรี ยนอนุบาลลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
27
19
24
20
25
40
23
29
22
28
21
22
24
32

2

หมวดกิจกรรม).).+ เวทีผ้ ชู มและผู้ฟัง เข้ มข้ น
ภูมิภาคอีสาน จํานวน 4A เวที รวม 6N4 คน
ทีD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรม
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (ยโสธร,อํานาจเจริ ญ)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (สุรินทร์ ,บุรีรัมย์)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (ศรี สะเกษ,อุบลราชธานี)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (ชัยภูม,ิ นครราชสีมา)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (มุกดาหาร,สกลนคร)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (เลย,หนองบัวลําภู)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (กาฬสินธุ์,ร้ อยเอ็ด)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (มหาสารคาม,ขอนแก่น)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (อุดรธานี,หนองคาย)
โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ชมเข้ มข้ น (นครพนม , บึงกาฬ)

วันทีD
3-มิ.ย.-60
10-มิ.ย.-60
25-มิ.ย.-60
15-ก.ค.-60
17-มิ.ย.-60
8-ก.ค.-60
23-ก.ค.-60
29-ก.ค.-60
19-ส.ค.-60
26-ส.ค.-60

สถานทีD
เดอะกรี นปาร์ ค รี สอร์ ท อ.เมือง จ.ยโสธร
บ้ านเจริญสุข รี สอร์ ท อ.เมือง จ.สุรินทร์
แกลเลอรีH ดีไซน์ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ
สยามริเวอร์ รี สอร์ ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
เรื อนฟ้าเดอฮิลล์ รี สอร์ ท อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เลยพาวิลเลีHยน อ.เมือง จ.เลย
ริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ปั นO หยา อ.เมือง จ.อุดรธานี
ไป โอเท็ล อ.มือง จ.นครพนม

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
28
27
16
29
22
21
23
26
28
21

3

หมวดกิจกรรม).).+ เวทีผ้ ชู มและผู้ฟัง เข้ มข้ น
ภูมิภาคใต้ จํานวน p เวที รวม 4hp คน
ทีD
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH 1ปั ตตานียะลา นราธิวาส
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH 2 นครศรี ธรรมราช
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH @ ระนอง
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH N ชุมพร
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH ` กระบีH พังงา
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH D ภูเก็ต
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH w สุราษฎร์ ธานี
เวทีรับฟั งผู้ชมและผู้ฟังเข้ มข้ นครังO ทีH p พัทลุง ตรังสตูล สงขลา

วันทีD
6-7 พ.ค.60
4h พ.ค.DA
4w-4p มิ.ย.DA
18-19 มิ.ย.DA

สถานทีD
ห้ องประชุมม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี อ.เมือง จ.ปั ตตานี
โรงแรมฮารูฮารา อ.เมืองจ.นครศรี ธรรมราช
สถานีวิทยุจงั หวัดระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

44-46 ก.ค.DA

มัสยิดกลาง อ.เมือง จ.กระบีH
อาคารศูนย์เรี ยนรู้ ภูเก็ต

4N-4` ก.ค.DA
46-4@ ส.ค.DA
16-17 ก.ย.60

ศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
Mile coffee & restaurant จ. สุราษฎร์ ธานี
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการทีH 46 จ.สงขลา

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
34
21
16
15
25
17
17
53

4

หมวดกิจกรรม).).+ กระบวนและวิธีการรรวบรวมการรั บฟั งผู้ชมและผู้ฟังทางสื?อกระจายเสียงและสื?อออนไลน์ จํานวน F กิจกรรม รวม 7H คน
ที?
กิจกรรม
1 กระบวนการและวิธีรวบรวมข้ อมูลรับฟั งกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังทางสื=อกระจายเสียง
และสื=อOnlineภาคใต้
2. อบรมการรับฟั งความคิดเห็นทางสื=อออนไลน์

วันที?
FG พ.ค.JK

สถานที?
ศุนย์ปฏิบตั ิธรรมห้ วยเขาแก้ ว จ.นครศรี ธรรมราช

FG ธ.ค.JK

ห้ องสัมมนา W อาคารD ส.ส.ท.

จํานวนผู้เข้ าร่ วม(คน)
45
34

หมวดกิจกรรม).).+ เวทีสมัชชาเพื6อนสื6อสาธารณะประมวลข้ อเสนอเชิงนโยบายระดับภาคเสนอต่ อ ส.ส.ท. รวม H เวที
ภูมิภาค จํานวน H เวที รวมทังK สินK LMN คน
ที6
กิจกรรม
1 สมัชชาเพื*อนสื*อสาธารณะภาคกทม.และปริมณฑล
2 สมัชชาเพื*อนสื*อสาธารณะภาคกลาง “ <A ปี พ.ร. ไทยพีบีเอส แก้
กฎหมายสื*อสาธารระอย่างไรให้ ได้ ประโยชน์ต่อสาธารณชน”
3 เวทีสมัชชาเครื อข่ายเพื*อนสื*อสาธารณะภาคเหนือ “มองอนาคต :
ทิศทางสื*อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก <A ปี
ข้ างหน้ า”
4 สมัชชาเพื*อนสื*อสาธารณะภาคอีสาน ( <A ปี สานสัมพันธ์ชาติพนั ธุ์
กับสื*อสาธารณะ ไทยพีบีเอส)
5 สมัชชาเพื*อนสื*อสาธารณะภาคใต้ “ <A ปี ไทยพีบีเอสกับการสื*อสาร
เพื*อความสุขของภาคใต้ ”

วันที6
<=-พ.ย.-@A
<<- <Z พ.ย.-@A

สถานที6
โรงแรม.เซ็นทราฯ แจ้ งวัฒนะ
โรงแรมโกลเด้ นซิตี [ จ.ราชบุรี

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
136
166

ZA-Z< พ.ย. Z`@A

สุโขทัยพรเจริ ญ รี สอร์ ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย

61

<e พ.ย.@A

โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ

120

<e ต.ค.@A

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช

215

หมวดกิจกรรม).).+ เวทีสมัชชาเพื6อนสื6อสาธารณะประมวลข้ อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ จํานวน ) เวที รวม F++ คน
ที6
กิจกรรม
วันที6
1 เวทีสมัชชาเพือ- นสื-อสาธารณะประมวลข้ อเสอเชิงนโยบายระดับชาติ ต่อ ส.ส.ท. D-I ธ.ค.JE
ก้ าวสู่ปีที- DE สื-อสาธารณะกับการสื-อสารเพื-อสังคมไทย”

สถานที6
ห้ องคอนเวนชัน- D-I อาคาร D ส.ส.ท.

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
255
สมาชิกสภาฯ
ผู้เข้ าร่วมภายนอก
ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าทีส.ส.ท.

หมวดกิจกรรม).+.) ถอดบทเรียนการดําเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังระดับภูมิภาค จํานวน E เวที รวม FGG คน
ทีH
กิจกรรม
1 กิจกรรมถอดบทเรี ยนการดําเนินงานสภาฯกทม.
2 กิจกรรมถอดบทเรี ยนการดําเนินงานสภาฯกลาง
5 การประชุมสรุปผลและถอดบทเรี ยนการดําเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ส.ส.ท. ครอบรอบ WX ปี
4 กิจกรรมถอดบทเรี ยนการดําเนินงานสภาฯอีสาน
5 กิจกรรมถอดบทเรี ยนการดําเนินงานสภาฯใต้

วันทีH
4-ต.ค.-60
2-ต.ค.-60

สถานทีH
โรงแรมกานต์มณี
ห้ องสัมมนา 3 ThaiPBS

Y ตุลาคม Z[\X
a ต.ค.\X
W-Z ต.ค.\X

โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สถาบันวิจัยเพืdอพัฒนาสังคม ( RSDI) จ.ขอนแก่น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจ.นครศรี ธรรมราช

จําวนผู้เข้ าร่ วม(คน)
30
19
14
21
16

หมวดกิจกรรม).+., ประชาสัมพันธ์ และสร้ างความรู้ความเข้ าใจสืBอสาธารณะแก่ ผ้ ชู มเป้ าหมายใหม่ ขยายฐานผู้ชม( Event) รวม K) เวที รวมทังN สินN O,+QR คน
ภูมิภาคกรุงเทพฯ จํานวน 4 เวที รวม +,STS คน
ทีB
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม

โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 1
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 2
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 3
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 4
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 5
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 6
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 7
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 8

วันทีB

27-เม.ย.-60
21-พ.ค.-60
25-พ.ค.-60
17-มิ.ย.-60
22-ก.ค.-60
1-ก.ย.-60
3-พ.ย.-60
8 ธ.ค.^_

สถานทีB

โรงแรมปริTนพาเสช ฯ
โรงเรียนวัดลาดหวาย
โรงแรมปริTนพาเสช ฯ
ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ

วัดชัยสิทธาวาส จ.ปทุมฯ
โรงเรี ยนไทยนิยมสงเคราะห์

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)

245
162
136
110
126
443
244
1,099

หมวดกิจกรรม).+., ประชาสัมพันธ์ และสร้ างความรู้ความเข้ าใจสืBอสาธารณะแก่ ผ้ ชู มเป้ าหมายใหม่ ขยายฐานผู้ชม( Event)
ภูมิภาคกลาง จํานวน cd เวที รวม e,4df คน
ทีB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กิจกรรม

โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 1
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 2
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 3
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 4
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 5
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 6
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 7
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 8
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 9
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 10
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 11
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 12
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 13
โครงการสื:อสารประชาสัมพันธ์สร้ างฐานผู้ชมฯ(Event) 14

วันทีB

29 ส.ค. ^_
ec ส.ค.^_
d ก.ย. ^_
cc ก.ย.^_
h พ.ย.^_
j_ พ.ย.^_
jj พ.ย.^_
28-30 พ.ย.^_
c ธ.ค.^_
e ธ.ค.^_
^ ธ.ค.^_
^ ธ.ค.^_
4 ธ.ค.^_
4 ธ.ค.^_

สถานทีB

จ.ราชบุรี
จ.ระยอง
จ.ชลบุรี
จ.ชัยนาท

จ.กาญจนบุรี
จ.สมุทรสาคร

จ.อ่างทอง
จ.ลพบุรี
จ.สระแก้ ว
จ.สิงห์บุรี
จ.สระบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
429
647
180
146
108
364
329
338
260
207
147
181
117
295

หมวดกิจกรรม).+., ประชาสัมพันธ์ และสร้ างความรู้ความเข้ าใจสืBอสาธารณะแก่ ผ้ ชู มเป้ าหมายใหม่ ขยายฐานผู้ชม( Event)
ภูมิภาคเหนือ จํานวน ^ เวที รวม ^^4 คน
ทีB
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
กิจกรรม Event จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรม Event จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรม Event จังหวัดกําแพงเพชร
กิจกรรม Event จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรม Event จังหวัดพิจิตร
กิจกรรม Event จังหวัดเชียงราย

วันทีB
n มิถุนายน jn^_
jd มิถุนายน jn^_
jh มิถุนายน jn^_
e_ สิงหาคม jn^_
j-e กันยายน jn^_
jh กันยายน jn^_

สถานทีB
อาคารบึงราชนก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ถนนคนเดินเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
ศูนย์วฒ
ั นธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง กําแพงเพชร
ศาลาประชาคม อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานแข่งเรื อยาวประเพณี วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
101
176
152
55
128
55

ภูมิภาคอีสาน จํานวน ^ เวที รวม c,ene คน
ทีB
กิจกรรม
1 โครงการประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจสื:อสาธารณะ (Event)
2 โครงการประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจสื:อสาธารณะ (Event)
3 โครงการประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจสื:อสาธารณะ (Event)

วันทีB
10-เม.ย.-60
21-มิ.ย.-60
cd ต.ค.^_

สถานทีB
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
โรงเรี ยนบ้ านหนองแสง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
33
100
120

4
5

โครงการประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจสื:อสาธารณะ (Event)
โครงการประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจสื:อสาธารณะ (Event)

16 ธ.ค.^_
19-พ.ย.-60

โรงเรี ยนจุฬรภรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ

300
100

6

โครงการประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจสื:อสาธารณะ (Event)

cj ธ.ค.^_

อ่างเก็บนํ zาซับประดู่ อ.สีคิ zว จ.นครรราชสีมา

700

หมวดกิจกรรม).+., ประชาสัมพันธ์ และสร้ างความรู้ความเข้ าใจสืBอสาธารณะแก่ ผ้ ชู มเป้ าหมายใหม่ ขยายฐานผู้ชม( Event)
ภูมิภาคใต้ จํานวน 4 เวที รวม hnd คน
ทีB
กิจกรรม
1 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจสื:อสาธารณะแก่ผ้ ูชมเป้าหมายขยายฐานผู้ชม
(EVENT)จ.สตูล
2 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจสื:อสาธารณะแก่ผ้ ูชมเป้าหมายขยายฐานผู้ชม(EVENT)
จ. พัทลุง
3 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจสื:อสาธารณะแก่ผ้ ูชมเป้าหมายขยายฐานผู้ชม
(EVENT)จ.กระบี: ชุมพร
4 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจสื:อสาธารณะแก่ผ้ ูชมเป้าหมายขยายฐานผู้ชม
(EVENT)จ.พังงา
5 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจสื:อสาธารณะแก่ผ้ ูชมเป้าหมายขยายฐานผู้ชม(EVENT)
จ.สงขลา , ตรัง
6 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจสื:อสาธารณะแก่ผ้ ูชมเป้าหมายขยายฐานผู้ชม(EVENT)
จ.สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช ,กระบี,: ภูเก็ต
7. สร้ างความรู้ ความเข้ าใจสื:อสาธารณะแก่ผ้ ูชมเป้าหมายขยายฐานผู้ชม
(EVENT)จ.ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส

วันทีB
10-11 พ.ค.60

สถานทีB
ลานที:ทําการสภาองค์กรชุมชน จ.สตูล

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
125

cd-cn มิ.ย.^_

ศาลากลางจ.พัทลุง

87

7-8 ก.ค.60

วัดพระบรมธาตุสวี จ.ชุมพร

193

17 ต.ค. 60

82

10-11 พ.ย.60

ศุนย์วิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่ง
อันดามัน จ.พังงา
ตลาดกรี นเวย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

17-18 พ.ย.60

ศูนย์ประสานงานจ.ชุมพร

193

ตลาด Green Marketณ ตลาด Green Market
อําเภอเมือง ปั ตตานี

134

c^ ธ.ค.^_

140

หมวดกิจกรรม).+., กิจกรรมรับผิดชอต่ อสังคมส่ งเสริ มอัตลักษณ์ และคุณค่ าของสภาฯ

รวม D เวที รวมทังG สินG IJ, คน

ภูมิภาคกรุ งเทพฯ จํานวน + เวที รวม NII คน
ทีO
กิจกรรม
1 โครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมฯ CSR
2 โครงการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมฯ CSR
ภูมิภาคเหนือ

วันทีO
:-<: ส.ค.>?
17-ก.ย.-60

สถานทีO
ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนาฯ
โรงเรี ยนบางเขน(ไว้ สาลีอนุสรณ์)

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
137
62

วันทีO
W:-WX ส.ค. >?
<?-<<ส.ค. >?

สถานทีO
ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
28
28

วันทีO
:-ต.ค.->?

สถานทีO
โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)

จํานวน 2 เวที รวม VW คน

ทีO
1 กิจกรรมสร้ างบ้ านพอเพียง
2 กิจกรรมสร้ างบ้ านพอเพียง

กิจกรรม

ภูมิภาคอีสาน จํานวน ) เวที รวม WJJ คน
ทีO
กิจกรรม
1 การทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพืaอส่งเสริมอัตลักษณ์ของสภาผู้ชมฯ
พัฒนากลไกสนับสนุนเครื อข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๐ การ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการนักสืaอสารความดี Common goods for communication
2 การทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพืaอส่งเสริมอัตลักษณ์ของสภาผู้ชมฯ
“การอบรมครูนกั สืaอสาร สืaอสาธารณะไทยพีบีเอส”
3 การทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพืaอส่งเสริมอัตลักษณ์ของสภาผู้ชมฯ
“ขยายผลหมู่บ้านชุมชน / กลุ่มองค์กร / ส่วนราชการใสสะอาด จ.นครพนม”

60
W?-W< พ.ย.>?
WX ธ.ค.>?

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อ.เมือง จ.
นครราชสีมา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อ. เมืองนครพนม
จ.นครพนม
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ภูมิภาคใต้ จํานวน N เวที รวม ,I คน
ทีO
กิจกรรม
1 การทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพืaอส่งเสริมอัตลักษณ์ของสภาผู้ชมฯ
( CSR )พัฒนากลไกการใช้ พื Äนทีaศูนย์ข่าวเพืaอส่งเสริมการเรี ยนรู้

วันทีO
WÅ ธ.ค.>?

สถานทีO
ศูนย์ข่าวภาคใต้ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จํานวนผู้เข้ าร่ วม (คน)
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ภาพกิจกรรมงาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะ 5 ภาค ปี 2560
งาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
” ื่อ าธารณะกับการ ร้าง ังคมใ ้เป็นมิตรกับผู้ ูงวัย”
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราฯ บายเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ จัง วัดนนทบุรี

งาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะภาคกลาง
“ 10 ปี พรบ.ไทยพีบีเอ แก้กฎ มาย ื่อ าธารณะอย่างไรใ ้ได้ประโยชน์ต่อ าธารณชน”
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จัง วัดราชบุรี

งาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะภาคเ นือ
“ มองอนาคต: ทิศทาง ื่อ าธารณะกับ ังคมไทยและคนภาคเ นืออีก 10 ปี ข้าง น้า”
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ ุโขทัยพรเจริญ รี อร์ท อนด์ ปา จัง วัด ุโขทัย

งาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะภาคตะ ันออกเฉียงเ นือ
“10 ปี าน ัมพันธ์ชาติพันธุ์กับ ื่อ าธารณะไทยพีบีเอ ”
ันที่ 19 พฤ จิกายน 2561 ณ โรงแรมพร มพิมาน จัง ัด รี ะเก

งาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะภาคใต้
“10 ปี ไทยพีบีเอ กับการ ื่อ ารเพื่อความ ุขของภาคใต้”
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ม าวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัง วัดนครศรีธรรมราช

งาน มัชชาเพื่อน ื่อ าธารณะระดับชาติ
“ก้าว ู่ปีที่10 ื่อ าธารณะกับการ ื่อ ารเพื่อ ังคมไทย”
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ ้องคอนเวนชั่น 1-2 อาคาร D . .ท.

