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การวิ จั ย เรื่ อ ง “บทบาทของรายการเวที ส าธารณะกั บ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ ย นแปลงประเด็ น ทางสั ง คม” ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษา “รายการเวที ส าธารณะ” ออกอากาศทาง
สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ ศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
เวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
รายการเวทีสาธารณะที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) พร้อมกับ วิเคราะห์ประเด็นจากเทป
บันทึกรายการ (Content Analysis) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
สนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผลวิ จั ย พบว่ า รายการเวที ส าธารณะ ซึ่ ง เป็น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น และอยู่ ภ ายใต้ อ งค์ ก รสื่ อ
สาธารณะไทยพีบีเอส โดยมีหลักการในการทางานคือมีความเป็นอิสระในการดาเนินงาน ด้วยรูปแบบ
ของรายการที่เน้นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ่ม โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง เพื่อขับ เคลื่ อนสั งคมเพื่ อกาหนดนโยบายสาธารณะ ทาให้ รายการเป็นรายการข่าวที่สื่ อ
บทบาทความเป็นสื่อสาธารณะได้ชัดเจน จากการศึกษาประเด็นการนาเสนอรายการได้ให้สัดส่วนการ
นาเสนอประเด็นปฏิรูปมากที่สุด โดยรองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือ
โครงการขนาดใหญ่ ประเด็นเกี่ย วกับสิ่ งแวดล้ อมและภัยพิบัติ ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสั งคมและ
วัฒนธรรม ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ซึ่งมีระดับของ
ประเด็นตั้งแต่ 1) ประเด็นระดับเล็กที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน 2) ประเด็นระดับกลางที่มีผลกระทบ
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ระดับภูมิภาค และ 3) ประเด็นใหญ่ที่มีผลกระทบระดับประเทศ/ระดับสาธารณะ ซึ่งทั้ง 3 ระดับนั้น
แม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ถูกนาเสนออกมาในระดับที่แตกต่างกันไป แต่มักเชื่อมโยงและมีผลกระทบไปถึง
ในระดับนโยบายเกือบทุกกรณี
รายการได้ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายมิติ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็น
แหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น 2) มีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ 3) การมีส่วนร่วมใน
รายการ 4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น 5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหารายการ ซึ่งการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น และการมีส่วนร่วมใน
รายการ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่สูงที่สุด และพบว่าการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือ
เจ้าของประเด็น และการมีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ส่งผล
กระทบและสร้างการเปลี่ ยนแปลงต่อประเด็นที่ถูกนาเสนอมากที่สุ ด แต่ทั้งนี้ผ ลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากบางปัจจัยในการบริหารจัดการภายในองค์กร
อาจเป็นข้อจากัด ทาให้การเข้าไปมีส่วนร่วมยังไม่สามารถทาได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การหวังผล
ในการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายจึงไม่สามารถทาได้มากนัก อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นจุดเด่นของรายการ
คือ สามารถสร้างการรวมกลุ่มพลเมืองและเสริมพลังภาคพลเมือง เปิดโอกาสให้กับคนเล็กคนน้อยของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม ทาให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีตัวตน มีอานาจ มีอัตลักษณ์

ABSTRACT
Title of Thesis
Author
Degree
Year

The Role of Public Forum TV Program in Creating
Participation to Change Social Issues
Miss Anchalee Thiemkhiri
Master of Arts (Communication Arts and Innovation)
2017

In the research on “The Role of Public Forum TV Program in Creating
Participation to Change Social Issues”, the researcher focused on studying “Public
Forum TV Program” broadcasted on Thai PBS TV station and applied the Qualitative
Research method. The objective of the research is to study the process of creating
participation with Public Forum TV Program to change social issues and the results of
such process that lead to change of social issues. Data collection tools included
Documentary Research, In-Depth Interview with Key informants, Content Analysis of
the TV program, Participant Observation and Focus Group.Research findings were that
Public Forum TV Program, which was produced and remained under Thai PBS public
media organization, had the operational principle of being independent with its work.
The program’s concept was to provide all groups of people with an open public
space and focused on the citizen participation process to drive society and formulate
public policy, so it was a news program that explicitly conveyed the role of public
media. Following the study on the presentation, the program emphasized mostly
reform issues, followed by issues regarding effects of government policies or mega
projects, issues regarding environment and disasters, issues regarding communities,
society and culture, issues regarding human rights, and issues regarding politics and
administration. The levels of such issues ranged from 1) minor issues having impact
on communities only; 2) medium issues having regional impact; and 3) major issues
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having national/public impact. Although all three levels were presented in different
levels, almost all issues usually linked and affected the policy level. The TV program
created participation in several dimensions including 1) participation as a source or
an issue owner; 2) participation in planning and determining the program’s contents;
3) participation in the program; 4) participation in driving the issues; and 5)
participation in expressing opinions toward the program’s contents. Participation as a
source or an issue owner and participation in the program had the highest
participation. It also found that participation as a source or an issue owner and
participation in planning and determining the program’s contents were the
participation processes that had the highest impact and brought change to the
proposed issues, but the level of impact and change was the lowest because some
factors of internal organizational management might have be limited and
participation was not fully encouraged. As a result, expectation in policy change was
not much achieved. However, the strong point of the TV program was that it created
assembly of citizens, reinforced citizen power, and encouraged participation of minor
groups in society, reflecting their existence, power and identity.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“สื่อสารมวลชน” ในช่วงยุคสมัยของ “กระบวนทัศน์ความทันสมัยนิยม” ได้มีความพยายาม
จากนานาอารยประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมุ่งเน้นการ
ใช้การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการก้าวสู่
สังคมทันสมัยตามแบบฉบับของสังคมตะวันตก ในส่วนของการดาเนินการเปลี่ยนแปลงสังคมภายใต้
บริบทของความทันสมัยนิยมนั้น องค์การสหประชาชาติได้ให้คาแนะนาจากแก่ผู้บริหารประเทศต่าง ๆ
รวมทั้งอิทธิพลจากนักวิชาการชาวตะวันตก โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ระบบสื่อสารมวลชน และการมุ่งเน้นการนา “สื่อมวลชน” มาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งทาให้สื่อมวลชนทาหน้าที่สนับสนุนการทางานของภาครัฐอย่างชัดเจน โดย
มีห น้ าที่ ใ นการเผยแพร่ แนวคิ ด และแนวปฏิ บัติ ที่ พึง ประสงค์ ไปสู่ ส มาชิ ก ในสั งคม นอกจากนั้ น
สื่อมวลชนยังมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น พยายามทุกวิถีทาง
ในการก้าวเข้าสู่ความทันสมัยให้เหมือนกับสังคมตะวันตกอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องด้วยกระบวนการ
สื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ภายใต้บริบทของความทันสมัยนิยม ไม่ได้พิจารณาถึงบริบทของสังคมที่
มีความแตกต่างกัน กระบวนการสื่อสารที่อาศัยสื่อมวลชนเป็นกลไกกระตุ้นให้สังคมเกิดความทันสมัย
รวมทั้งภายในวงการสื่อสารมวลชนที่มุ่งเน้นการตักตวงผลกาไร มากกว่าการทาประโยชน์ให้กับสังคม
และตัวกระบวนการสื่อสารที่สะท้อนการสื่อสารแบบทางเดียวในเชิงอานาจ ทาให้เห็นว่าการสื่อสารใน
แนวทางที่เป็นสูตรสาเร็จ ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนา ประกอบกับ ความตื่นตัวของกลุ่มต่าง ๆ นาไปสู่
การจุ ด ประกายแนวคิ ด ของการสื่ อ สาร ภายใต้ “ กระบวนทั ศ น์ ท างเลื อ กของการสื่ อ สารเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงสังคม” (The Alternative Paradigms Communication for Social Change) ซึ่ง
เป็นกระบวนทัศน์ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาหนทางที่จะทาให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน สังคมประเทศหรือระดับโลก คุณลักษณะสาคัญของกระบวน
ทั ศ น์ แ บบทางเลื อ กในการสื่ อ สารเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ได้ แ ก่ กระบวนการสนทนาโต้ ต อบกั น
(Dialectic Process) ของสมาชิกในสังคม บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน (Equal Basis) เพื่อ
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ค้นหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคม และดาเนินการร่วมกัน ในขณะที่กระบวนทัศน์ดังกล่าวมอง
บทบาทของภาครั ฐ บาลคื อ ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น (Facilitator) การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ
กระบวนการเหล่านี้ จึงเป็นลักษณะของกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ในยุคนี้สื่อมวลชนยังคง
เป็นเสมือนเครื่องมือสาคัญในการก้าวสู่ความเป็นประชาสังคม และทาหน้าที่สะท้อนภาพประชาสังคม
โดยในส่วนของสื่อมวลชน Saffer (อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, 2542) ผู้อานวยการงาน
คอมพิวเตอร์สาหรับงานข่าวเพื่อประชาสังคม (Pew Center for Civic Journalism) ได้เคยกล่าวไว้
ว่า งานข่าวเพื่อประชาสังคมจะเกิดขึ้นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ประการ โดยประการที่
หนึ่งได้แก่ การเปลี่ยนวัฒนธรรมในห้องข่าว โดยเน้นการนาเสนอข่าว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เน้นหนักการฟังเสียงประชาชน และการนาเสนอสิ่งที่เป็นประเด็นสนทนาต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจน
เน้นการนาเสนอประเด็นปัญหา สาระต่าง ๆ อย่างเที่ยงตรง เจาะลึกในทุกมุมมอง และเปิดกว้างให้
สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านั้น ภายหลังเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬเป็นก้าวย่างที่สาคัญยิ่ง โดยกลุ่มสื่อมวลชน นักวิชาการ และองค์การพัฒนาเอกชน ได้ผลักดันทา
ให้ เกิดการเรี ย กร้ องอย่ างจริ งจัง ของประชาชน เพื่อแสวงหาสิ ทธิอันชอบธรรม ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ โดยพยายามเรียกร้องให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรั บรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ส าธารณชนสามารถตรวจสอบความโปร่ ง ใส
(Transparency) ในการดาเนินงานและร่วมรับรู้กระบวนการดาเนินงานและการตัดสินใจต่าง ๆ ของ
ทางราชการ (ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, 2542) ในส่วนของสื่อวิทยุและโทรทัศน์เองภายหลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ทาให้การเรียกร้องการเปิดเสรีวิทยุโทรทัศน์เป็นไปอย่างกว้างขวางและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2535-2540 มีเหตุการณ์สาคัญตามลาดับคือ ในช่วง
ของรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้มีการปฏิรูประบบสื่อ
ของรัฐทั้งหมด อันหมายรวมถึงการเปิดให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีกรรมสิทธิ์ใน
คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ได้ หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 รัฐบาลผสมซึ่งมี
นายชวน หลี กภัย เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ได้มีมติให้จัดตั้ งสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอ็ช เอฟ 1 สถานี
ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานปลั ดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ชนะการประมูลคือ กลุ่มสยามทีวี
แอนด์คอมมูนิ เคชั่น โดยได้รั บสั มปทานให้ ดาเนินการอย่างเป็นทางการจากส านักงานปลั ดส านัก
นายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 และได้ตั้งชื่อสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ว่า สถานีโทรทัศน์
ไอทีวี (ITV-Independent Television) หรือทีวีเสรี เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2535 (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542) ทั้งนี้มีเงื่อนไขสัญญาการประมูลที่ทาให้สถานีโทรทัศน์ช่องนี้ต่าง
จากช่องอื่น ๆ คือ มีการกาหนดสัดส่วนให้เสนอรายการข่าว สารคดีและสารประโยชน์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 70 และผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น นิ ติ บุ ค คลต้ อ งไม่ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 10 เพื่ อ ป้ อ งกั น การผู ก ขาด และใน
ระยะเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
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กระทบต่อการชาระค่าสัมปทาน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาการประมูลในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2543 โดยแก้ไขให้ ผู้ ถือหุ้ น สามารถถือหุ้ นได้มากกว่าร้อยละ 10 และมีผู้ ถือหุ้ นรายใหม่ คื อ
บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่เชื่อมต่อกับกลุ่มการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุครัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ช่วงปี พ.ศ. 2546-2547) กล่าวได้ว่าในช่วงนั้นสถานี
โทรทัศน์ไอทีวีถูกแทรกแซงจากอานาจทุนและการเมืองอย่างหนัก และก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ภายในสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ และนฤมล ทับจุมพล, 2554)
ในช่ว งระยะเวลาดังกล่ าวสมาคมนักข่าวนักหนังสื อพิมพ์แห่ งประเทศไทย (2547) ได้รายงาน
สถานการณ์ด้านสิ ทธิเสรี ภาพสื่ อมวลชนในรอบปี 2546 ว่าเป็นช่ว งที่ถูกท้าทายอย่างเข้มข้นและ
รุนแรงกว่าสถานการณ์ในรอบปี 2545 แม้ว่าส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันตั้งแต่การเข้า
รับตาแหน่งของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในต้นปี 2544 แต่ผลกระทบที่เกิดกับวงการสื่อสารมวลชนได้
ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2546 เนื่องจากสภาพปัญหาของการมีผลประโยชน์ขัดแย้ง (Conflict of
Interest) ระหว่างการทาหน้าที่บริหารงานสาธารณะ กับธุรกิจของกลุ่มการเมืองพรรครัฐบาล ที่มีกลุ่ม
ทุนสื่อสารเป็นฐานเชื่อมต่ออานาจทางการเมือง ก่อให้เกิดการแทรกแซง และกวาดต้อนสื่อมาเป็น
พวกเป็นไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเข้าไปจัดการกับเนื้อหาและสัดส่วนรายการของสื่อต่าง ๆ จน
ทาให้วงการสื่อสารมวลชนต้องหวนตระหนักถึงอุปสรรคต่อหลักการของความเป็นสื่อเสรีและสื่อที่มี
อิสรภาพ โดยเฉพาะสื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน์ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการถูกแทรกแซงทั้งในเชิง
โครงสร้าง จากแนวทางการปฏิรูปสื่อตามมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญที่ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
ทาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกากับดูแลการประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ยั ง คงเป็ น ไปอย่ า งไร้ วี่ แ ววของความส าเร็ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง คงเป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ นสื่ อ
วิทยุ กระจายเสี ย งและสื่ อโทรทัศน์ โดยใช้อานาจครอบครองสื่ อในลั กษณะควบคุมสร้างความไม่
โปร่งใสในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญากับผู้ประกอบการ และทาให้เกิดกรณีปัญหาที่เป็นภัย
คุกคามต่อ สิ ท ธิเ สรี ภ าพในการน าเสนอข่ าว และการแสดงความคิด เห็ นของสื่ อ มวลชนกรณี การ
แทรกแซงเชิงเนื้อหาก็เช่นเดียวกัน โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงและควบคุมสื่อในระดับ
โครงสร้าง ก่อให้เกิดการผูกขาดความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็นศูนย์ก ลางข้อมูลข่าวสาร เช่น รัฐบาล
พรรคการเมือง การตรวจสอบข่าวที่ไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจน ทั้งโดยสื่อมวลชนนั้นเอง และกลไกที่กากับ
ควบคุม นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการสร้างความขัดแย้งในกลุ่มนักวิชาชีพระหว่างจริยธรรมทางสังคม
อีก ด้ ว ย การแทรกแซงเชิ ง เนื้ อ หาโดยการปรั บ สั ด ส่ ว นรายการของไอที วี ดั งกล่ า วนี้ ถือ ว่ า ขั ด ต่ อ
เจตนารมณ์ของทีวีเสรีและปรัชญาของการปฏิรูป สื่อที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ซึ่ง
กระแสประชาชนเรียกร้องให้มีสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ ที่มีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการ
เสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีที่เกิดขึ้นกับไอทีวี ณ ขณะนั้น จึงจัดได้ว่าเป็นการแทรกแซงสื่อเชิงเนื้อหาโดย
อาศัยกระบวนการที่อ่อนประสิทธิภาพของรัฐ และช่องโหว่ของข้อสัญญา รวมทั้งยังเป็นการแทรกแซง
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ที่มาในรู ป ของการอ้างความจ าเป็ นของการแข่ง ขันอย่ างเสรีในอุต สาหกรรมสื่ อ (สมาคมนักข่า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2547) อย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสื่อมวลชนได้ถูก
ท้าทายโดยการคุกคาม แทรกแซง ลิดรอนเสรีภาพ ถูกครอบงาจากหลายฝ่าย ซึ่งขณะที่ผลบังคับใช้
ทางกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่เด่นชัดและไม่คืบหน้าเท่าที่ควร แต่สื่อบางกลุ่มได้ใช้ความพยายาม ที่จะ
นาเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยการให้พื้นที่ให้
เวลากับทุกฝ่าย แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทาให้การทางานของสื่อเป็นไปด้วยความยากลาบาก ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ท้าทายของสื่อในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่สื่อก็ไม่ได้ละความพยายามที่จะทา
หน้าที่โดยยึดหลักแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและได้มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรวิชาชีพเพื่อควบคุมและ
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อและของประชาชน อันเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างคนและประเทศชาติ
ให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับอานาจรัฐและระบอบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรมได้ (สุกัญญา บูรณเดชาชัย , 2549)
จะเห็น ได้ว่าภายใต้กระบวนทัศน์แบบทางเลือกของการสื่อสารที่ให้ความสาคัญกับประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของพลเมือง การใช้สื่อจะถูกขยายผลในมิติที่กว้างขึ้นไม่มีเพียงเฉพาะ
สื่อมวลชนเท่านั้น แนวคิดนี้สื่อมวลชนอาจถูกลดทอนความสาคัญลง แต่อย่างไรก็ตามสื่ อมวลชน
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ก็ยังถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากกับสังคม แม้การเปิดเสรีสื่อจะเกิดขึ้นมาได้ซัก
ระยะหนึ่ ง ควบคู่ภ ายใต้ กระบวนทั ศน์ แบบทางเลื อ ก แต่ด้ ว ยบริ บทของโครงสร้ างทางสั ง คมยัง มี
ข้อจากัดทาให้การใช้เสรีของสื่อโทรทัศน์ผิดเพี้ยนไป ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กั บสังคม เป็น
เพียงการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มรัฐและทุนเช่นเดิม
กระทั่งเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยการนาของ พล.อ.สนธิ
บุญยรัตกลิน เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของสื่อวิทยุโทรทัศน์ สืบเนื่องจากกรณีของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ได้ถูกยกเลิกสัมปทานเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 เนื่องจากการที่ได้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดค่า
สัมปทานรายปี และเพิ่มสัดส่วนรายการบันเทิงให้มากขึ้น และให้กรมประชาสัมพันธ์ ดาเนินการ
ออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ชื่อใหม่ ในคลื่นความถี่เดิม โดยใช้ชื่อว่า สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี จึงทาให้
สถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวกลายเป็นสื่อที่หน่วยงานของรัฐมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ ภูชิตต์
ภูริปาณิก (2557) ได้สรุปไว้ว่าเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้นส่งผลให้นักวิชาการและนักวิชาชีพสาย
สื่อสารมวลชน พร้อมทั้งองค์กรภาคประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดาเนิน
การปฎิรูปสื่ออย่างจริงจังโดยเน้นความเป็นอิสระจากการเมืองและกลุ่มทุน เพื่อให้สามารถตั้งอยู่บน
ประโยชน์สุขของสาธารณะอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดมีความเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง เน้น
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ทางการค้า โดยรัฐต้องกาหนดสัดส่ว นเนื้อหารายการสาระและ
บั น เทิ ง รวมทั้ ง ต้ องเปิ ดพื้ น ที่ ให้ ภ าคประชาชนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ สามารถใช้ เป็ น พื้ นที่ สื่ อ สารได้ อย่ า ง
หลากหลาย ทั่ว ถึง และเท่าเทียม รวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นต้องมีสิทธิเป็นเจ้าของสื่ อเพื่อประโยชน์
สาธารณะของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้า ของทรัพยากร อีกทั้งผู้บริโภคสื่อต้องมี
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โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดและตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวกับสื่อ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ กาหนดเนื้อหา ช่วงเวลา รายการที่สอดคล้องกับความจาเป็น และความ
ต้องการของกลุ่ มคนที่แตกต่างหลากหลายในสั งคมอย่ างเพียงพอ ซึ่งเหล่ านี้จะเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสาร ร่วมคิดร่วมทาบนเป้าหมายสถานภาพของสื่อภาค
ประชาชน จึงเป็นการถือกาเนิดขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกาไร
แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS” เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551
แนวคิดของโทรทัศน์สาธารณะที่แตกต่างจากโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และโทรทัศน์ของรัฐคือ
โทรทัศน์สาธารณะมีปรัชญาและแนวทางในการดาเนินการที่ถือว่าประชาชนเป็นพลเมืองเจ้าของ
ประเทศ และสื่อมีฐานะเป็นพื้นที่สาธารณะในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ต้องเป็นอิสระจากรัฐบาล
และกลุ่มทุน จึงจะสามารถเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2550) ซึ่งสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (2555) ได้ชี้ให้เห็นว่าหลักการของ “สื่อ
สาธารณะ” ที่สาคัญคือเป็นสื่อสาหรับทุกคน เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของคนทุกกลุ่มให้มากที่สุด โดยไม่จากัดเรื่องเพศ วัย ฐานะ การศึกษา กายภาพ เชื้อชาติ
ศาสนา ต้องมีความเป็นอิสระในการดาเนินงาน มีความอิสระในการการนาเสนอข่าวสารโดยยึดถือ
ประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ และถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะทุกคนมีสิ ทธิ
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างดีและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การเกิดขึ้นของ
สถานีโทรทัศน์สาธารณะในต่างประเทศ มีมานานหลายทศวรรษ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษมี
สถานีโทรทัศน์บีบีซี (BBC) ซึ่งถือเป็นสื่อสาธารณะที่เป็นแม่แบบสาคัญของสื่อสาธารณะทั่วโลก
ประเทศญี่ปุ่นก็มีสถานีโทรทัศน์ เอ็นเอชเค (NHK) ประเทศสหรัฐอเมริกามีสถานีโทรทัศน์ พีบีเอส
(PBS) ซึ่งสื่อสาธารณะในแต่ละประเทศนั้นมีรูปแบบการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไปตามบริบท
ของสังคมนั้น ๆ แต่ทั้งหมดล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ ด้วย
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอส ภายใต้รับการรองรับของ พ.ร.บ. องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนี้เอง ไทยพีบีเอสซึ่งถือว่าเป็นสื่อสาธารณะแห่ง
แรกของประเทศไทย ทั้งนี้ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้แ ละการมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมของประชาชน โดยวางนโยบายด้านการบริหารไว้ส่วนหนึ่งว่า ต้องกาหนดโครงสร้างการ
บริหารให้สามารถรองรับพันธกิจองค์การด้านการผลิต การเผยแพร่ การให้บริการด้านข่าวสาร การ
สนับสนุนการมีส่วนร่ว มของประชาชน และการพัฒนา มาตรฐานความเป็นองค์การสื่ อสาธารณะ
แห่งชาติ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557ข) ซึ่งการเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมของสื่อสาธารณะภายใต้แนวคิดนี้เอง รายการของไทยพีบีเอสโดยส่วนใหญ่นั้นจึงถูกผลิต

6
ขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมสร้าง วัตถุป ระสงค์หลักของ
รายการ มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ มคุ ณ ค่ าในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย การศึ กษา ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและ
เท่าทันสังคมโลก ส่งเสริมความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในฐานะพลเมือง ที่เป็นสมาชิ ก
ของชุมชน สั งคม ให้ มีความตระหนักถึงสิ ทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ นาเสนอความบันเทิงที่
สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของสังคม หรือยกระดับสุนทรียภาพของประชาชน สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ (2555) ความชัดเจนของแนวคิดความเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส และปรัชญาการ
ดาเนินงานที่มีความเป็นอิสระจากรัฐและทุน เน้นสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมนั้น ทาให้ไทยพีบีเอสได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อผลิตรายภายใต้แนวคิดการเป็นสื่อสารธารณะ ซึ่ง
ประกอบด้วย การขยายการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการผลิตข่าวและรายการ เพิ่มความสามารถ
ในการสร้างสรรค์งานของผู้ผลิตภาคพลเมือง เปิดพื้นที่สร้างรายการรองรับผู้ชมผู้ฟังในภูมิภาคมากขึ้น
สร้างการติดตามด้วยการกาหนดผังรายการในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง และวางผังรายการที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการรับสื่อของผู้ชม ผู้ฟัง และการเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ เข้าถึงกลุ่มผู้ชม ผู้ฟัง ในสื่อทุกช่องทางของ ส.ส.ท. (Multi Platforms)
ยกระดับ ความร่ ว มมือกับ องค์กรและหน่ว ยงานภาคส่ ว นต่าง ๆ ในการพัฒ นาประเด็นส าคัญเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และการให้น้าหนักการผลิตข่าวและรายการสดมากขึ้น เชื่อมโยงกิจกรรมหน้าจอ
และหลังจอ ซึ่งในส่วนประเด็นหลักสาคัญของข่าวและรายการข่าวในปี 2558 นั้น ได้กาหนดประเด็น
เพื่อนาเสนอและสร้างการตระหนักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม จานวนทั้งสิ้น 5 ด้าน คือ ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ด้านประชาคม
อาเซียน ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ด้านการสร้างสันติภาพภาคใต้ ด้านปฏิรูป (องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558)
การผลิตรายการเพื่อสอดรับนโยบายความเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสนั้น “รายการเวที
สาธารณะ” เป็นอีกหนึ่งรายการที่ตอบโจทย์นโยบายการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของไทยพีบีเอส เป็น
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับข่าว แต่จะมีการนามาผลิตขยายผลให้
มีมิติที่หลากหลายมากกว่าการนาเสนอข่าวโดยทั่วไป โดยอาจเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสหรือเป็น
ประเด็ นที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ ซึ่งตัว รายการมีเอกลั กษณ์ทั้งในเชิงของรูปแบบรายการ เนื้อหาและ
ประเด็นในการนาเสนอ รายการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ในมีส่วน
ร่วมในการผลิตรายการหรือกาหนดประเด็น เปิดพื้นที่สื่อสารสาธารณะบนหน้าจอโทรทัศน์ให้กับคน
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เพื่อสนทนา สะท้อนปัญหาและสถานการณ์ เจาะลึกประเด็นปัญหา ทาความ
เข้าใจและร่วมกันหาทางออกทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการขับเคลื่อนสังคมและมุ่งหวังให้ผล
การออกอากาศได้ส ร้ างการเปลี่ ย นแปลงระดับนโยบาย หรือสร้างการตื่นตัว ในการมีส่ว นร่ว มต่อ
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ประเด็นทางสังคมในขณะนั้น รายการเวทีสาธารณะนั้น เกิดจากแนวคิดและความตั้งใจของสถานีที่
ต้องการเปิดตัวสถานีด้วยประเด็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน และเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนกระแส
หลักทั่ว ๆ ไปไม่ได้ให้ความสนใจ ซึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงและเกิดการปะทะกันในชุมชนกรณี
โครงการก่ อสร้ า งโรงถลุ ง เหล็ ก ในเครื อ สหวิ ริ ยา ณ อ าเภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ลงพื้นที่เพื่อทาข่าว เจาะลึกประเด็นปัญหา ร่วมจัดเวทีเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและร่วมกันหาทางออก ด้วยผู้บริหารสถานีเห็นองค์ประกอบของเวทีและมีแนวคิด
ว่าสื่อสาธารณะมีความจาเป็นต้องทาหน้าที่ในลักษณะนี้ จึงได้กาหนดให้ทีมงานจัดทาเป็นรายการของ
สถานีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงถือได้ว่าการถ่ายทอดสดเวทีรับฟังความคิดเห็น กรณีความขัดแย้ง
โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กดังกล่าวเป็นเทปแรกในการออกอากาศของรายการ ซึ่งเป็นวันเดี ยวกัน
กับวันที่เปิดสถานี ภายหลังจากนั้นจึงตั้งชื่อรายการว่า “เวทีสาธารณะ”
ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ร้อนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 การ
ประท้ ว งต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม มวลมหาประชาชน กระทั่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร วันที่
20 พฤษภาคม 2557 นาโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เพื่อทาหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน คสช. ได้ใช้อานาจกฎอัยการศึกปิดกั้นอานาจการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนวทางต่อการปฏิรูปประเทศ ทาให้สังคมเกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
ความท้าทายของสื่อมวลชนอย่างยิ่งในการทาหน้าที่ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง สื่อที่อยู่ ในระบบทุนและรัฐได้สงวนท่าทีและการนาเสนอข่าวทางด้านการเมือง แต่
รายการเวทีสาธารณะขณะนั้น ได้ใช้โอกาสการเป็นสื่ อสาธารณะจัดเวทีในประเด็นของการปฏิรูป
ประเทศในทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อหวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาและ
ปฏิรูปประเทศไปในแนวทางที่ได้ประโยชน์ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้น นอกเหนือจากประเด็นการปฏิรูปแล้ว รายการยังได้มีการจัดเวทีใน
ประเด็นความทุกข์ร้อนและแง่มุมอื่น ๆ เรื่อยมา โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมล้อมวงคุย แสดง
ความคิดเห็น โดยการเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมเวทีเพื่อหวังผลสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วย
กรณีของรายการเวทีส าธารณะนี้ เอง ซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้ นที่ทาให้ ผู้ ศึกษาสนใจศึกษา “บทบาทของ
รายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ซึ่งรายการ
เวทีสาธารณะ นอกจากบทบาทและการทาหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนเพื่อนาเสนอข่าวสารแล้วนั้น
รายการยังได้ สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นต่าง ๆ ของสังคมอย่างไร
ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลาในช่วงของปี พ.ศ. 2557-2558 ที่มีเหตุการณ์สาคัญ ๆ
เกิดขึ้นมากมาย
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1.2 ปัญหานาวิจัย
1) รายการเวทีสาธารณะมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไร
2) ผลจากรายการเวทีสาธารณะจากการสร้างการมีส่วนร่วมนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในระดับไหน อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นทางสังคม
2) เพื่อศึกษาผลของการสร้างกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) การวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาเสนอถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวที
สาธารณะ และผลของการสร้างการมีส่วนร่วมที่ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ซึ่งเป็น
บทบาทหนึ่งที่สาคัญต่อการทาหน้าที่สื่อสาธารณะของประชาชน
2) ผลจากการวิจัยสามารถนาไปเป็นประโยชน์ทางวิชาการซึ่งสามารถนาไปใช้อ้างอิง และ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นการผลิตรายการที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสื่อสาธารณะ และ
สื่อสาธารณะกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงต่อไป

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การศึ กษา เรื่ อ ง “บทบาทของรายการเวที ส าธารณะกับ การสร้ างการมี ส่ ว นร่ว มในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ได้กาหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัยดังนี้
1) มุ่งที่จะศึกษา “รายการเวทีสาธารณะ” ในฐานะการเป็นรายการบน“สื่ อสาธารณะ”
ซึ่งศึกษาในมิติของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในรายการ บทบาทต่อสังคม และผลที่นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) วิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content
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Analysis) ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
2) วิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content Analysis) ตั้งแต่ตั้งแต่มกราคม
2557-กรกฎาคม 2558 จานวน 80 ตอน
3) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
4 กลุ่ ม จ านวน 14 คน ประกอบด้ว ย 1) กลุ่ มผู้ ผ ลิ ตรายการ 2) ผู้ แทนกลุ่ มที่เข้าร่ว มรายการ
3) นักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านสื่อมวลชน 4) ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
4) การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะประเด็นที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดย
ศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎี ดังแสดงในบทที่ 2 ของรายงานวิจัยฉบับนี้

1.6 นิยามศัพท์
รายการเวทีสาธารณะ หมายถึง รายการโทรทัศน์ ประเภทรายการข่าว ที่ผลิตโดยสานักข่าว
ไทยพีบีเอส ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับข่าว แต่จะมีการนามาผลิตขยายผลให้มีมิติที่หลากหลายมากกว่า
การนาเสนอข่าวโดยทั่วไป โดยอาจเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสหรือเป็นประเด็นที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ
ออกอากาศเป็ นทุกวัน ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. (ในปี 2558) ทางสถานีโ ทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เป็นรายการล้อมวงสนทนาร่วมกันจากทุกฝ่าย เพื่อสะท้อนปัญหาและสถานการณ์ เจาะลึกประเด็น
ปัญหาทาความเข้าใจและร่วมกันหาทางออกทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มุ่งหวังให้ผลการออกอากาศ
สามารถขับเคลื่อนสังคม และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย หรือสร้างการตื่นตัวในการมีส่วน
ร่วมต่อประเด็นทางสังคมในขณะนั้น
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (TPBS) หมายถึง สถานโทรทัศน์ที่บริการสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ
มีเป้าหมายที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่สรรค์สร้างรายการข่าว รายการสารประโยชน์ และรายการ
สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร โดยยึดถือประโยชน์
สาธารณะเป็นที่ตั้ง
การสื่ อสารแบบมีส่ ว นร่ ว ม หมายถึง การที่ ภ าคพลเมืองเข้ ามามีส่ ว นร่ว มในรายการเวที
สาธารณะ นอกเหนือจากการเป็นแค่เพียงผู้รับสาร ซึ่งแบ่งเป็น 5 มิติ ดังนี้ ประกอบด้วย 1) การมีส่วน
ร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น 2) มีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ 3) การมี
ส่วนร่วมในรายการ 4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น 5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อเนื้อหารายการ
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ประเด็นทางสังคม หมายถึง เหตุหรือสถานการณ์ที่ถูกนาเสนอผ่านรายการเวทีสาธารณะ ซึ่ง
มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวนหนึ่ง อาจเกิดขึ้นในระดับที่รู้สึกกว่าควรร่วมกันหาทางแก้ปัญหานั้น
ให้ดีขึ้น หรือสร้างกระบวนการ กลไกใด ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ประเด็นนั้น โดยประเด็นทาง
สังคมที่ถูกนาเสนอคือ 1) ประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป 2) ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบาย
รัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ 3) ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 4) ประเด็นเกี่ยวกับชุมชน
สังคมและวัฒนธรรม 5) ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 6) ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ ย นแปลงประเด็น ทางสั งคม” ผู้ ศึก ษาได้ นาแนวคิ ด ทฤษฎี มาใช้เ ป็น แนวทางกาหนดกรอบ
ความคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดสื่อมวลชนกับการการพัฒนา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่และการกาหนดวาระของสื่อโทรทัศน์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดสื่อมวลชนกับการการพัฒนา
จากการศึกษาแนวคิดสื่อมวลชนกับการพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการทาวิจัย ผู้ศึกษาได้สรุป
แนวคิดได้ดังนี้
วุธ พงศ์ ลาภเจริ ญ (2554) มองว่าการสื่อสารในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของสั งคมไว้ 2
ลักษณะคือ มีหน้าที่ในสังคมทั้งสภาพปกติและสภาพของการพัฒนา โดยการสื่อสารเพื่อพัฒนานั้น
จาเป็น ต้องใช้สื่ อเป็ น เครื่ องมือ ซึ่งสื่ อจะเป็นผู้ ทาหน้าที่ในการนาข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒ นาจาก
หน่วยงานที่ทาเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ประชาชน ผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา โดยปกติสื่อที่ใช้ใน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชน ซึ่งเมื่อนา
สื่อทั้ง 3 ประเภทมาใช้ร่วมกัน จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อพัฒนาได้
จุ ฑ ารั ต น์ โสดาศรี (2558) ได้ เสนอว่ า การสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นา ครอบคลุ ม ถึง การน า
ทรัพยากรการสื่อสารทุกรูปแบบมาใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประเทศหรือการเปลี่ยนแปลง
สังคม ปัญหาอื่นที่เราต้องเผชิญคือ จะต้องกาหนดขอบเขตความหมายของคาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน โดยเฉพาะ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (Social Change) “การพัฒนาประเทศ” (National
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Development) “การสื่อสาร” (Communication) “ความทันสมัย” (Modernization) โดยจุฑารัตน์
โสดาศรี (2558) ได้ ตังข้อ สั งเกตว่ าขอบเขตของสื่ อสารพั ฒ นานั้นควรจากัดอยู่เฉพาะการพัฒ นา
ประเทศเท่านั้นหรือไม่ น่าจะขยายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย โดยถือว่าการพัฒนาประเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม
นอกจากนี้ วุธพงศ์ ลาภเจริญ (2554) ยังเสนอว่าในการปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารในสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จาเป็นเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในสังคม โดยระบบของการสื่อสาร
ของสังคมมักประกอบด้วย ระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในสังคม และระหว่าง
สังคมต่าง ๆ สู่ระบบเครือข่ายการสื่อสารที่เชื่อมโยงสมาชิกในสังคมเข้าด้วยกัน ระบบที่เปิดโอกาสให้
สมาชิกในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ และใช้เวทีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการ
เรียนรู้การแสดงออกทางความคิดและการแสวงหาแนวทางร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม ซึ่งนักสังคมวิทยาได้เสนอแนะไว้แล้วโดยจะเห็นว่าการสื่อสาร
นั้นควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมได้ดังนี้ (วุธพงศ์ ลาภเจริญ, 2554)
1) การสื่อสารมีส่วนช่วยให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาของสังคมในด้านที่เกี่ยวกับการ
ปรับตัวของบุคคลให้สอดคล้องกับสังคม
2) การสื่อสารมีส่วนทาให้ชุมชนทราบถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
3) การสื่อสารมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความนิยมในสังคม บทบาทของการสื่อสารที่
มีส่วนช่วยในการส่งเสริมความนิยมของสังคมนี้กาลังแพร่หลายในยุคปัจจุบัน
4) การสื่อสารมีส่ วนช่วยในการขอความร่วมมือจากประชาชน บทบาทของการ
สื่อสารเพื่อขอความร่วมมือในการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ
5) การสื่อสารส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของสังคม
นอกจากนี้ จุ ฑารั ต น์ โสดาศรี (2558) ได้ส รุ ปแนวคิดของนักปรัช ญาซึ่งได้ เสนอแนวคิ ด
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทางบวกไว้ เช่น ซี เอช คูลีย์ (C.H. Cooley)
เห็นว่าสื่อมวลชนเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ช่วยให้สังคมมนุษย์ขยายตัวออกไป สื่อมวลชนทาให้สังคมมีชีวิต
มีวิญญาณ สามารถตัดสินใจ และรู้วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้และสุดท้ายสื่อมวลชนจะนาไปสู่สังคม
มวลชน ส่วน มาร์กซ์ และ เลนิน มีแนวคิดว่า สื่ อมวลชนมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการโฆษณาชวนเชื่อ
สามารถชักจูงให้ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ถ้าสามารถควบคุม
สื่อมวลชนได้ก็เท่ากับควบคุมสังคมทั้งหมดไปในตัวด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนใน
การพัฒนาประเทศจะประสบความก้าวหน้า และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้นักวิชาการ
บางท่านยังเสนอแนะให้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศภายใต้ขอบเขต
ของ “การเปลี่ ย นแปลงสั งคม” สื่ อมวลชนจึงเป็นบุคคลหรืออุปกรณ์ส าคัญที่ช่ว ยให้ สั งคมมนุษย์
ขยายตัวออกไป มีชีวิตมีความสดใส มีการเปลี่ย นแปลงในหลายแง่หลายมุม ประชาชนทั่วไปสามารถ
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เรียนรู้สามารถตัดสินใจ และรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จากการสื่อสารของสื่อมวลชน และนาไปสู่
สังคมของมวลชนในที่สุด
ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542) ได้สรุปความสาคัญของกระบวนการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ ย นแปลงในต่า งประเทศไว้ตอนหนึ่งว่า เดวิ ท แมทิว ส์ ประธานมูล นิ ธิแคตเตอริ ง ได้ ส ะท้อ น
ความสาคัญของกระบวนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ไว้ในหนังสือเรื่อง “จากปัจเจกสู่สาธารณะ
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนในเข้มแข็ง ” โดยได้เน้นความสาคัญของช่องทาง หรือเครือข่ายทางการ
สื่อสารว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของประชาสังคมที่เข้มแข็ง โดยเดวิท แมทิวส์ ได้อ้างถึงข้อค้นพบ
จากงานวิจัยของโรเบิร์ต พัทแนม วอน กรีสแฮม และดักลาสน์ นอร์ท ว่าพื้นฐานสาคัญประการหนึ่ง
ในการสร้างความเป็น “พลเมือง” ให้กับประชาชน ได้แก่ ช่องทาง หรือเครือข่ายการสื่อสารที่เป็น
ทางการ อาทิ เวที การประชุมเมืองตลอดจนช่องทาง และเครือข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
อาทิ การพบปะพูดคุยของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในสถานที่ ต่าง ๆ โดยช่องทาง หรือเครือข่ายการ
สื่อสารเหล่านั้นจะเป็นกลไกหลักที่นาไปสู่เจตจานงทางการเมือง การสร้างสานึกสาธารณะ การเรียนรู้
ร่วมกัน การกาหนดประเด็นปัญหาสาธารณะและค้นหาทางเลือกสาหรับชุมชน โดยเดวิท แมทิวส์ ได้
เน้นหนักเกี่ยวกับ “กระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห์ (Deliberative Dialogue) ร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชน ตลอดจนการร่วมกันดาเนินและประเมินผลกิจกรรมสาธารณะ
นอกจากนี้ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542) ยังได้สรุปเพิ่มเติมว่าสื่อมวลชนยังคงเป็น
เสมือนเครื่องมือสาคัญในการก้าวสู่ความเป็นประชาสังคม และทาหน้าที่สะท้อนภาพประชาสังคม
โดยในส่วนของสื่อมวลชน แจน ซาฟ เฟอร์ ผู้อานวยการของ พิวเตอร์สาหรับงานข่าวเพื่อประชาสังคม
(Pew Center for Civic Journalism) ได้กล่าวว่า งานข่าวเพื่อประชาสังคมจะเกิดขึ้นได้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ประการ โดยประการที่หนึ่งได้แก่ การเปลี่ยนวัฒนธรรมในห้องข่าว โดยเน้น
การนาเสนอข่าว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นหนักการฟังเสียงประชาชน และการนาเสนอสิ่ง
ที่เป็นประเด็นสนทนาต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนเน้นการนาเสนอประเด็นปัญหา สาระต่าง ๆ อย่าง
เที่ยงตรง เจาะลึ กในทุกมุมมอง และเปิดกว้างให้ สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ ตัดสิ นใจร่ว มกัน เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงประการที่ 2 ได้แก่ การเปลี่ยนคาศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในข่าว
โดยแจน ซาฟเฟอร์ เชื่ อมั่นว่า การข่าวเพื่อประชาสังคมจะได้รับความสนใจอย่างสูง หากมีการใช้
คาศัพท์ หรือภาษาที่สะท้อนความเป็น “ประชาชน” มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงประการที่ 3 ได้แก่
การเปลี่ยนระบบการให้รางวัลสาหรับข่าว หรือนักข่าว ซึ่งอาจนาไปสู่การกระตุ้นความสาคัญของข่าว
ในเชิงประชาสังคมมากขึ้น ซึ่งหากมองในมุมมองเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
ประชาสังคมนั้น เราอาจกล่าวได้ว่าสมาชิกในสังคมจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นพื้นฐานด้านการ
สื่อสารอันได้แก่ การปรับเปลี่ยน “วัฒนธรรม” การสื่อสารของบุคคล ตั้งแต่ระบบความคิด ทัศนคติ
การฟั ง การพู ด การอ่ า น การตั ด สิ น ใจ การกระท าและการใช้ ชี วิ ต ของบุ ค คล เป็ น ต้ น ซึ่ ง การ
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทาย และใช้เวลาในการฝึกฝน นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนระบบ
การสื่อสารแล้ว กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลที่ทางาน
ในแวดวงสื่อมวลชน ในการทบทวน และปรับเปลี่ยนแนวทางการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้น
เสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความรั บผิ ดชอบต่อสังคม เน้นหนักนาเสนอเนื้อหาสาระแทนการมุ่งเน้น
นาเสนอเฉพาะสิ่งที่ขายได้เท่านั้น นอกจากนั้นควรมุ่งเน้นการเสนอข่าวสารรอบด้าน ตีแผ่และเจาะลึก
ข้อมูล โดยคานึงถึงข้อเท็จจริง และการตรวจสอบสภาพปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะตรวจสอบการทางาน
ของผู้บริหารประเทศ แทนการนาเสนอข้อมูลตามกระแส หรือการสร้างกระแสสังคม หรือการทางาน
เพื่อตอบสนองบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ตลอดจนการเปิดช่องทางเลือกสาหรับนาเสนอปัญหาต่าง ๆ
ผ่านสื่อให้มากขึ้นและประสานงานกับสมาชิกในสังคมในการหาทางออกร่วมกัน
จากที่ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542) ได้อธิบายไว้เบื้องต้นว่าสื่อมวลชนเป็นเสมือน
เครื่องมือสาคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นประชาสังคมนั้น ได้สอดคล้องกับ สมสุข หินวิมาน และคณะ
(2558) ที่ได้อธิบายไว้ส่วนหนึ่ งว่า แนวโน้มการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New
Social Movements) ขณะที่แนวโน้มของธุรกิจสื่อด้านหนึ่งจะผันตัวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์มากขึ้น
แต่ในอีกด้านหนึ่ง เราก็จะเกินขึ้นของบรรดา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social
Movements) โดยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่เป็นรูปแบบการต่อสู้ทางสังคมที่แตกต่าง
ไปจากการช่วงชิงอานาจรัฐเหมือนเหมือนกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีต และอาจเป็น
การรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือไปจากความขัดแย้งเกี่ยวกับชนชั้นหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
เท่านั้น แต่ยังรวมเอาประเด็นเรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องเพศสภาวะ (Gender) เชื้อชาติ (Race) ชาติพันธุ์
(Ethnicity) ศาสนา (Religion) วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ดังนั้นพื้นที่ที่
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเข้ามาใช้จึงมิใช่เพียงแค่การเข้ามาช่วงชิงพื้นที่สาธารณะของสื่อมวลชน
เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวผ่านสื่อทางเลือกหรือสื่อเฉพาะกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเป้าหมายใน
การเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านพลังอานาจของภาคประชาชน
ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดสื่ อมวลชนกับการการพัฒ นานั้น ผู้ ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์สื่อมวลชนในฐานะการเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและนาไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้นกับสังคมในด้านต่าง ๆ
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่และการกาหนดวาระของสื่อโทรทัศน์
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยทั่วไปได้มีนักวิชาการให้ทัศนะไว้ดังนี้
กาญจนา แก้วเทพ (2554, น. 186-187) ได้สรุปหลักสาคัญของทฤษฎีหน้าที่นิยมไว้ว่า
ทฤษฎีหน้าที่นิยมมักเปรียบเทียบสังคมกับร่างกายมนุษย์ โดยถือว่าร่างกายทั้งหมดเป็นระบบใหญ่ โดย
จะประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ต้องพึ่งพาอาศัยประสานงานกัน ระบบใหญ่จะต้องมีหน้าที่พื้นฐานคือ
รักษาเสถียรภาพของทั้งระบบเอาไว้ ทั้งระบบย่อยและระบบใหญ่ต่างก็มีความต้องการเฉพาะส่วน
และความต้องการโดยรวมนี้จะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้ระบบทั้งระบบมีความสมดุล หากขัดแย้ง
กันเอง ทั้งส่วนย่อยและส่วนรวมก็จะพังทลายทั้งคู่ ทุกส่วนจะต้องมีการแบ่งงานกันทาตามหน้าที่ และ
เป็นหลักการเช่นเดียวกัน หน้าที่ย่อย ๆ หากระบบย่อย ๆ ทาหน้าที่ได้อย่างดี ระบบทั้งหมดก็จะมี
เสถียรภาพ แต่หากมีระบบย่อยใดทาหน้าที่ไม่ดีหรือทาหน้าที่ที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวมก็จะลดระดับ
เสถีย รภาพทั้ง ระบบ แบบแผนของกิ จกรรม การกระท าที่จ ะทาหน้า ที่ได้ ดี จะต้อ งมีค วามคงทน
พอสมควร กล่าวคือ มิใช่การกระทาที่เป็นไปตามยถากรรมหรือเกิดอย่างบังเอิญ การทาหน้าที่ต่าง ๆ
ของระบบย่อย อาจจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการทาหน้าที่อย่างเป็นประจาในภาวะปกติ กับ
การทาหน้าที่พิเศษในการปรับตัว ภายใต้ภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาส่วนรวมทั้งหมดเอาไว้
Lesswell (อ้างถึง ใน สมสุ ข หิ นวิมาน, 2554) ได้อธิบายถึงแนวคิดบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนต่อสังคมไว้ว่า
1) การเฝ้าสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการแจ้งหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิก
สังคม มีหน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้านของสังคมไม่ว่าสังคมเล็ก ๆ ไปจนถึงระดับสากล
2) การประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งหมายถึงการประสานให้สมาชิกที่
กระจัดกระจายในสังคม ร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม มีบทบาทในการทาให้ผู้คนต่างพื้นที่และเวลา
มารับรู้ร่วมกันในสิ่งเดียวกัน
3) การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทางสังคมต่าง ๆ ทาให้วัฒนธรรมไม่สูญหายไปจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
หลังจากนั้น Wright (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ได้พัฒนาแนวคิดของ Lesswell
ออกไป และได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนขึ้นมาอีกประการหนึ่ง ได้แก่ หน้าที่การสร้างความ
บันเทิงแก่ผู้คนในสังคม
นอกจากนี้ McQuail (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ได้มีแนวคิดคล้ายกันกับ Lesswell
และอธิบายบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนต่อสังคม 5 ประการ ประกอบด้วย
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1) การให้ข่าวสาร หมายถึง บทบาทในการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปในสังคม
2) การประสานสัมพันธ์ หมายถึงบทบาทในการรวมผู้คน และการกาหนดวาระทาง
สังคม
3) การสร้างความต่อเนื่อง หมายถึงการดารงวัฒนธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมทั้ง
วัฒนธรรมกระแสหลัก วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมลูกผสม
4) การให้ความบันเทิง คือ หมายถึงบทบาทในการสร้างความบันเทิงและผ่อนคลาย
ทางสังคม
5) การระดมสรรพกาลัง หมายถึง บทบาทในการรณรงค์เพื่อเป้าหมายทางการเมือง
สงคราม ศาสนา เศรษฐกิจ
ส่วน Wright (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พึง
ประสงค์และบทบาทหน้าที่ไม่พึงประสงค์ (Function and Dysfunction) ของสื่อมวลชนไว้ว่า
สื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่ที่เป็นตามประสงค์ (Functions) ต่อสังคมหนึ่ง ๆ แต่บทบาทหน้าที่นั้นอาจ
เกิดขึ้นพร้อมกับบทบาทที่ไม่เป็นไปตามประสงค์ (Dysfunction) หรือบทบาทในเชิงลบที่ไม่สนองตาม
ความต้องการของปัจเจกบุคคลหรือสังคมได้ ดังตารางเปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ปกติและบทบาทหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามประสงค์ของสื่อ
ตามแนวคิดของ Charles R. Wright
บทบาทหน้าที่เป็นตามประสงค์
(Functions)
รายงานข่าว
เตื อ น ภั ย บ อ ก ข่ า ว ก า ร เ มื อ ง
รายงานสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ ลงข่าวให้คนระวังภัย
ประสานสั ม พั น ธ์ ส่ ว น ช่ ว ยระดมสรรพก าลั ง /เป็ น พวก
ต่าง ๆ ของสังคม
เดียวกัน
การถ่ายทอดมรดกทาง เพิ่มเอกภาพทางสังคม
วัฒนธรรม
การบันเทิง
เพิ่มโอกาสการพักผ่อนหย่อนใจ

บทบาททีไ่ ม่เป็นตามประสงค์
(Dysfunction)
กลัวภัย ทาให้รู้สึกชีวิตไม่มนั่ คง ไม่
ปลอดภัย คนรู้สึกชาชิน เอาเยี่ยงอย่าง
ลดความหลากหลาย
ชวนเชื่อได้
ง่าย
ทาให้สังคมมีลักษณะเป็นสังคมมวลชน
ลดความสานึกต่อส่วนรวม ทาให้งมงาย
มอมเมา สร้างค่านิยมที่ผิด

แหล่งที่มา: Wright (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554).
การไม่ทาหน้าที่ของสื่อมวลชน (Non-Function) หมายถึง การที่สื่อมวลชนไม่ทาหน้าที่สื่อ
ต่อสังคมอย่างที่สังคมคาดหวัง ซึ่งการที่สื่อโทรทัศน์แสดงบทบาทหน้าที่ต่อสังคม ทั้งทางบวกทางลบ
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หรือการไม่ทาหน้าที่เกิดจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องแวดล้อมตัว ของสื่อ เช่น จากลักษณะธรรมชาติของตัว
สื่อโทรทัศน์เองและปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม อาทิการถูกครอบงาเชิงอานาจ อันส่งผล
ต่อการทางานและอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ (สมสุข หินวิมาน, 2554)
อย่างไรก็ตาม McQuail (1987, อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2548) ได้ชี้ให้เห็นถึง ประเด็น
หน้าที่ของสื่อมวลชนต่อสังคม ซึ่งอาจเป็นประเด็นในการถกเถียงและแนวทางการศึกษาที่หลากหลาย
จึงได้เสนอกรอบพิจารณาศึกษาที่เป็นทางเลือกเกี่ยวกับหน้าที่และจุดประสงค์ของสื่อมวลชนในหลาย
มิติ ดังนี้
สังคม/ประเทศชาติ
การบูรณาการ
การควบคุมให้บรรลุเป้าหมาย

ชนชั้นผู้ปกครอง
การสร้างอานาจ

ผู้ปฏิบัติงาน
สื่อสารมวลชน

สถานภาพของพลเมือง

เจ้าของสื่อ

สื่อมวลชน
งาน/ความพึงพอใจ

วิธีการเพื่อควบคุมป้องกัน
หรือเพื่อเปลี่ยนแปลง

การเข้าถึง

แหล่งข่าวสารวัฒนธรรมและการใช้

เสียงสะท้อน
ในสังคม

ผู้รับสาร
สื่อมวลชน

ชนชั้นที่ถูก
ปกครอง

ภาพที่ 2.1 หน้าที่ในหลายมิติของสื่อมวลชนต่อแหล่งต่าง ๆ
แหล่งที่มา: พีระ จิระโสภณ, 2548.
นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2554, น. 203) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนไว้ว่า เนื่องจากแต่ละสังคม แต่ละบริบท แต่ละช่วงเวลานั้น มีความหลากหลายอย่างยิ่ง
ดังนั้นการศึกษาหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้ กรอบทฤษฎีหน้าที่นิยมนั้น จาเป็นต้องมองมิติอื่น ๆ เพื่อ
เปิดรับความเป็นจริงที่เคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ดังเช่นภาพที่ 2.2
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หน้าที่ของสื่อมวลชนตามหลักทฤษฎี

สื่อเอกชน
ให้ความบันเทิง
สื่อรัฐ
 ให้การศึกษา
 ให้ความรู้/สาระ

หน้าที่ของสื่อมวลชนในโลกแห่งความเป็นจริง












ระดมความคิดเห็น
ตีแผ่ความจริง
ตรวจสอบนักการเมือง
ให้การศึกษา
ฝึกอบรม
ติวนักเรียนสอบเอนทรานซ์
ปลูกฝังจิตสานึกทางการเมือง
จัดหาคู่ครอง
มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ
สร้างมติสาธารณะ
ฯลฯ

ภาพที่ 2.2 เปรียบเทียบหน้าที่ของสื่อมวลชนตามหลักทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริง
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2554.
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน หากพิจารณาความหมายเฉพาะคาว่า “บทบาท”
จะหมายถึงการทาตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Role หรือ Function ดังนั้นบทบาท
หน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ซึ่งจัดอยู่ในสื่อมวลชนแขนงหนึ่งนั้น จึงมีความหมายถึง การทาหน้าที่ของสื่อ
โทรทัศน์ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลหรือสังคม ด้วยเหตุนี้การศึกษาถึงบทบาทหน้าที่จะทาให้
เราเข้าใจความสัมพัน ธ์ที่ไม่อาจแยกขาดจากกันของสื่อโทรทัศ น์ ปัจเจกบุคคล และสั งคม (สมสุ ข
หินวิมาน, 2554)
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สื่อโทรทัศน์

สังคม

ปัจเจกบุคคล

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนต่อปัจเจกบุคคลและสังคม
แหล่งที่มา: สมสุข หินวิมาน, 2554.
สมสุข หินวิมาน (2554) ได้อธิบายว่า หากพิจารณาจากแนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว จะพบว่าบทบาทหน้าที่ของโทรทัศน์มีทั้งต่อระดับบุคคล นั่นคือการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อันได้แก่ความต้องการความรู้ข่าวสาร ความต้องการ
ความคิดเห็น และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และความต้องการความบันเทิง จึงทาให้สื่อโทรทัศน์ก็มี
บทบาทต่อสังคมโดยภาพรวมด้วย เช่นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในสังคม สร้างระเบียบทางสังคมที่
รับรู้ร่วมกัน ให้คาอธิบายด้านโครงสร้างสังคมเช่น เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมใน
สังคม ซึ่งแนวคิดของทั้ง McQuail and Windahl ต่างได้อธิบายว่า สื่อมวลชนควรจะทาอย่างไร หรือมี
หน้าที่อย่างไรต่อสังคม ทั้งนี้ในกรณีของสื่อโทรทัศน์ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ จะทา
ให้เราอธิบายถึงปรากฏการณ์ได้อย่างมีความหมาย
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการกาหนดวาระของสื่อ
นอกจากทฤษฎีหน้าที่นิยมที่ได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนไปแล้วนั้น ทฤษฎีการ
กาหนดวาระของสื่อ (Agenda Setting Theory) ยังได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะการ
เป็นผู้ทาหน้าที่กาหนดประเด็นให้กับสังคม โดยการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ได้ผ่านการประเมิน
คุณค่าของแต่ละข่าวว่ามีความสาคัญในระดับใด และนาเสนอข่าวซ้าหรือเผยแพร่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการ
ทาให้ผู้รับสารตระหนักถึงความสาคัญของข่าวดังกล่าว นอกจากนั้น สื่อมวลชนยั งมีบทบาทในการ
สร้างความตื่นตัว และความกังวลใจของสาธารณะต่อประเด็นที่มีความสาคัญ ด้วยการรายงานข่าวใน
ภาวะวิกฤติของชาติ การนาเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งการรายงานข่าว การฉายภาพซ้าไปซ้ามา การ
เจาะข่าว การเสวนา การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต ล้วนแต่สร้างหรือกาหนดประเด็นข่าวนั้นให้มี
ความสาคัญ บางทีอาจมากจนเกินไป ทฤษฎีการกาหนดวาระของสื่อจึงใช้ศึกษาและอธิบายถึงการ
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คัดเลือกประเด็นข่าวของสื่อมวลชนเพื่อมานาเสนอ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความถี่ของการ
นาเสนอประเด็นนั้น ๆ (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี และพงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ, 2554)
นัทกานต์ ทองพูน (2553) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดวาระของข่าวสาร ไว้ว่า แนวคิด
ดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในการควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะผ่านไปยัง
ประชาชนผู้รับข่าวสาร โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกเรื่องเรียบเรียงเนื้อหาสาร ตลอดจนกาหนดระยะเวลา
ในการนาเสนอต่อเรื่องที่มากน้อยแตกต่างกัน จากนั้นก็ลาดับความสาคัญของวาระต่าง ๆ ว่าจะนา
เรื่องใดมาเสนอก่อนหลัง หรืออาจจะไม่นาเสนอเรื่องเหล่านั้นเลยก็ได้ ซึ่งในกรณีของการนาเสนอวาระ
นั้น ในกระบวนการผลิตรายการก็เช่นเดียวกัน ผู้ผลิตรายการอาจจะต้องเลือกวาระที่จะนาเสนอว่าใน
แต่ละเทปว่าจะกล่าวถึงเนื้อหาอะไรบ้าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มากมายทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเมื่อส่ งสารไปสู่ผู้รับสารแล้ วผลที่จะเกิดตามมาคือ ประชาชนจะคิดและ
ปฏิบัติตามวาระหรือประเด็นที่สื่อมวลชนกาหนดไว้
เช่นเดียวกันกับ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2550) ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการกาหนดวาระของ
สื่อมวลชนไว้ว่า ในการทางานของสื่อสารมวลชนที่ต้องมีการเลือกเรื่องหรือประเด็นในการนาเสนอข่าว
ทาให้สื่อมีบทบาทในการเป็นผู้กาหนดกรอบของเรื่องราวที่นาเสนอและประเด็นในการโต้แย้ง แสดง
เหตุผ ลของสั งคม สื่ อมวลชนจึ งถูกมองว่าเป็นผู้ ที่ทาหน้าที่กาหนดประเด็นให้ แก่สั งคม (Agenda
Setting) เรื่องใดที่สื่อนามาเผยแพร่มากก็มีน้าหนักมากและกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม หรือที่
เรียกว่าเป็นวาระทางการเมืองและสังคม (Social and Political Agenda) ซึ่ง McCombs and
Shaw (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ได้ชี้ให้เห็นว่าการทางานของสื่อมวลชน ในลักษณะของ
การกาหนดวาระนั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีคิด และวิธีการมองโลกของเราทุกคน พลังที่สาคัญอย่าง
ยิ่งของสื่ออยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้และความเข้า ใจของปัจเจกบุคคล นอกจากนี้
McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ยังได้แย้งว่าต้องมองให้ลึกลงไปว่า
วาระต่าง ๆ ที่สื่อนาเสนอนั้น มีที่มาจากใครบ้าง เช่น บางวาระอาจถูกาหนดโดยสถาบันหรือองค์กร
ทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง หรืออาจถูกกาหนดโดยกลุ่มพลเมือง หรือกลุ่มนักธุรกิจ หรือปัจเจก
บุคคล ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีวัตถุประสงค์ในการกาหนดวาระของตนที่แตกต่างกันออกไป McQuail and
Windahl ต้องการชี้ให้เห็นว่า สถาบันหรือองค์กรทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง กาหนดวาระผ่าน
สื่อเพื่อการสร้างสาธรณมติในเรื่องที่พรรคต้องการ ในขณะที่ถ้าเป็นวาระที่กาหนดขึ้นโดยกลุ่มพลเมือง
หรือปัจเจกบุคคล เป็นการกาหนดวาระเพื่อสื่อสารจากคนข้างล่างไปสู่กลุ่มชนชั้นนาในทางสังคมและ
การเมือง ดังนั้นการกาหนดวาระของสื่อมวลชนซึ่งมีความสาคัญต่อการรับรู้ของสาธารณชน จึงต้อง
มองอย่างแยกแยะด้วยว่าเป็นการกาหนดวาระของใคร เพื่อสื่อสารไปยังคนกลุ่ มใดประการสุดท้าย
McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ยังได้เสนอให้พิจารณาว่า นอกจาก
จะต้องจาแนกให้เห็นว่าใครเป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการกาหนดวาระแล้วยังต้องมองดูว่า สื่อมวลชน
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นาเสนอวาระเหล่านั้นด้ วยความสนใจในประโยชน์สาธารณะของเรื่องที่เกิดอย่างแท้จริง หรือว่าเป็น
การให้ ค วามร่ ว มมื อกั บ ชนชั้น น าและกลุ่ มการเมือ งที่ มี อานาจอยู่ ในสั ง คม เพื่ อสร้า งมติ ที่จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อชนชั้นนาเท่านั้น นอกจากนี้การกาหนดวาระหรือประเด็นทางการเมืองและสังคมของสื่อ
ยังอาจแบ่งย่อยออกเป็นการกาหนดวาระระดับจุลภาค (Micro Agenda Setting) และการกาหนด
วาระระดับมหภาค (Macro Agenda Setting) การกาหนดวาระระดับจุลภาค (Micro Agenda
Setting) หมายความว่าสื่อสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเข้าใจ และวิธีการมองโลกในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งผ่านตัวเนื้อหา และด้วยวิธีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนการ
กาหนดวาระระดับมหภาค (Macro Agenda Setting) นั้น สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์มีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างภาพ ทัศนคติและอคติในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือสถาบันสื่อสารมวลชนเอง เช่น เพื่อผลประโยชน์ในด้านธุรกิจของสื่อใน
ระบบพาณิชย์นิยมและทุนนิยม (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ด้าน Cohen (อ้างถึงใน กิติมา สุรสนธิ,
2548) ได้สรุปว่าการกาหนดวาระหรือการลาดับความสาคัญของสื่อนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดลาดับ
ความสาคัญจาก 3 ส่วน คือ
1) การจัดวาระจากสื่อ (Media Agenda) เป็นการจัดลาดับความสนใจในเนื้อหา
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสื่อโดยยึดการพิจารณาจากความสนใจของสื่อเองเป็นหลัก
2) การจัดวาระของสาธารณชน (Public Agenda) เป็นการจัดลาดับเหตุการณ์ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่มีผลต่อความเห็นสาธารณะ หรือประชาชน โดยยึดความสนใจของ
ประชาชนเป็นหลัก
3) การจัดวาระของรัฐบาล (Policy Agenda) เป็นการจัดลาดับเหตุการณ์ที่ขึ้นอยู่
กับการวางนโยบายทางการเมืองที่กาหนดไว้โดยยึดนโยบายหรือความต้องการของรัฐเป็นหลัก
ซึ่งการวางวาระจาก 3 ส่วนดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันดังนี้คือ
1) สื่อมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการกาหนดวาระสาธารณะ ซึ่งอาจคาดเดาได้จาก
น้าหนักในการให้ความสนใจและอานาจของสื่อแต่ละประเภท ที่มีต่อความคิดเห็นของประชาชน
2) ความเห็นสาธารณะ (Public Opinion) มีผลต่อการกาหนดนโยบาย (Policy
Agenda) ของนักการเมืองที่ต้องการตอบสนองจากผู้ลงคะแนนเสียงตามที่เขาต้องการ
3) การจัดวาระของสื่อ (Media Agenda) มักมีผลโดยอิสระไม่พึ่งพิงต่อการกาหนด
วาระของรัฐ แต่นักการเมืองมักจะใช้การจัดวาระของสื่อ มาเป็นตัวชี้นาความเห็นสาธารณะ (Public
Opinion)
4) ในบางเหตุการณ์การกาหนดนโยบายของรัฐก็มีผลโดยตรง และมีผลอย่างมากต่อ
การกาหนดวาระของสื่อ
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ทฤษฎีการกาหนดวาระข่าวสาร จึงมุ่งวิเคราะห์หน้าที่หรือผลของสื่อมวลชนในด้านการเสนอ
ข่าวสารต่าง ๆ แทนการจูงใจ (Persuasion) ซึ่งสาคัญอยู่ที่ว่า สื่อมวลชนเลือกให้ความสาคัญกับ
ประเด็นหัวข้อ (Topic) หรือปัญหา (Issue) ในการนาเสนอข่าวสารนั้น ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ยิ่ง
สื่อมวลชนเลือกนาเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดมากเท่าไร ประชาชนผู้รับสารก็จะรับรู้หรือ
ตระหนักถึง ความสาคัญของประเด็น หรือปัญหานั้น ๆ มากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกับการนาเสนอ
เนื้อหาต่าง ๆ ที่โปรดิวเซอร์ (Producer) กาหนดในรายการก็มีความสาคัญต่อการรับรู้และตระหนัก
ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการกาหนดวาระ ดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ทาให้เห็นว่าองค์กรสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์นั้นมีความสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับปัจเจกชนและสังคม บทบาทหน้าที่และการกาหนดวาระของสื่อโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลต่อสังคม
สามารถชี้นาและกาหนดให้สังคมเป็นไปในแนวทางที่มุ่งหวัง กรอบแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจะเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และการกาหนดวาระของรายการเวทีสาธารณะว่าก่อให้เกิด
ผลเช่นไรต่อสังคม

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ
2.3.1 แนวคิดสื่อสาธารณะ
แนวคิ ด สื่ อ สาธารณะระบบนี้ เ ริ่ ม ต้ น เกิ ด ขึ้ น ที่ ส หราชอาณาจั ก ร ระบบนี้ ม าจากสั ง คม
ประชาธิปไตยที่เน้นความเชื่อสังคมนิยม ซึ่งมองว่ารัฐในระบอบประชาธิปไตยคือผู้ที่มีหน้าที่จัดสรร
ผลประโยชน์สาธารณะให้สังคม โดยหากเป็นบริการสาธารณะที่จาเป็น เช่น ระบบบริการสาธารณะ
ณูปโภคต่าง ๆ รัฐสามารถทาหน้าที่ให้บริการได้อย่างเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มดีกว่าระบบกลไกตลาด
ทุนนิยม ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเน้นให้รัฐเป็นผู้ทาหน้าที่บริการกิจการสาธารณะ ซึ่งรวมถึงกิจการโทรทัศน์
ด้วย รัฐบาลอังกฤษมองว่าสื่อกระจายเสียงเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของสังคม สมควรใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญสาหรับให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก้ประชาชนรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
มากกว่าปล่อยให้ตกอยู่ในมือของธุรกิจเอกชนที่นาไปใช้เพื่อสนองประโยชน์ให้คนบางกลุ่มในสังคม
เท่านั้ น ด้ว ยเหตุนี้ อังกฤษจึ งตัด สิ นใจดึงกิจการกระจายเสี ยงทั้ งหมดมาขึ้นตรงต่อหน่ว ยงานที่ไ ม่
แสวงหาผลกาไรชื่อ “British Broadcasting Corporation” หรือ “BBC” ซึ่งทาหน้าที่เป็นองค์กร
กากับดูแลกิจการกระจายเสียงของชาติ (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558)
การวางรากฐานของสหราชอาณาจักรในยุคเริ่มต้นใช้แนวคิดว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงต้องมี
ความเป็นอิสระทางการเงิน ไม่ขึ้นต่ออานาจเงินของนายทุน อีกทั้งต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ตกอยู่
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ภายใต้การครอบงาของนักการเมืองด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงออกกฏหมายให้จัดตั้งองค์กรกระจายเสียง
เพื่อสาธารณะที่มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องรับโทรศัพท์ของผู้ชม (Licence Fee) มาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และห้ามมีโฆษณาในรายการ พร้อมกับให้ BBC มีเอกสิทธิ์ผูกขาดใน
กิจ การกระจายเสี ย งทั่ ว ประเทศโดยไม่ มี คู่ แ ข่ ง ซึ่ ง ต่ อ มาเมื่ อ สื่ อโทรทั ศ น์ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น รั ฐ บาลก็
มอบหมายให้บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศอังกฤษ (BBC) เป็นผู้ดาเนินและพัฒนา
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร์ทั้งหมดเช่นเดิม จนกระทั่งทศวรรษ 1950 (ค.ศ.
1950–1959) สหราชอาณาจักรจึงปรับเปลี่ยนนโยบายให้เ อกชนเข้ามาดาเนินการกิจการโทรทัศน์
ได้มากขึ้น (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558)
ข้อดีของระบบนี้คือ ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของสถานีโทรทัศน์ที่ไม่ต้องพึ่งพารายได้
จากโฆษณา ทาให้การนาเสนอเนื้อหาเชิงคุณภาพให้คนทุกกลุ่มได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกกดดันจากกลุ่ม
ทุนที่เป็นผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsor) แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ รายการโทรทัศน์มักเน้นสาระความรู้
มากเกินไป ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ชมส่ว นใหญ่ที่ชื่นชอบความบันเทิ งมากกว่า
(สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558)
ศูนย์วิจัยการกระจายเสียงแห่งสหราชอาณาจักร (UK Broadcasting Research Unit) (อ้าง
ถึงใน มัทนา เจริญวงศ์ และอาภาพรรณ ทองเรือง, 2556) ได้นิยามความหมายของการกระจายเสียง
สาธารณะว่าควรมีลักษณะดังนี้
1) มีความเป็นสากลทางภูมิศาสตร์ คือส่งสัญญาณภาพและเสียงได้ครอบคลุมทั้ง
ประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น
2) นาเสนอรายการที่ครอบคลุมความสนใจและตอบสนองรสนิยมที่หลากหลาย
3) มีเนื้อหารายการสาหรับคนส่วนน้อยในสังคม โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยทางเชื้อ
ชาติ ภาษา เพื่อบริการชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
4) ระมัดระวังมิให้รายการเกิดความอคติ ไม่เป็นกลาง และองค์กรจะต้องไม่ถูก
ควบคุมโดยผู้โฆษณาหรือรัฐบาล
5) มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกในความเป็นชาติและชุมชนของประชาชน
6) ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากผู้ชม เช่น ในรูปของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชม
รายการในกรณีของสถานีโทรทัศน์บีบีซี หรือขอให้สมาชิกสถานีบริจาคเงินในการดาเนินการดังกรณี
ของสถานีพีบีเอสและเอ็นพีอาร์
7) แข่งขันด้วยการมีรายการที่ดีมีคุณภาพมากกว่าจานวนผู้ชม
8) แนะนาผู้ผลิตอิสระ และไม่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาจากัดการทางานของผู้ผลิตอิสระ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (2555) ได้ชี้ให้เห็นว่าหลักการของ “สื่อสาธารณะ” ที่สาคัญคือ
เป็นสื่อสาหรับทุกคน เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ มให้
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มากที่สุด โดยไม่จากัดเรื่องเพศ วัย ฐานะ การศึกษา กายภาพ เชื้อชาติ ศาสนา มีความเป็นอิสระใน
การดาเนินงาน การนาเสนอข่าวสารโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ และถือเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะทุกคนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างดีและมีสิท ธิในการแสดง
ความคิดเห็ น อย่ างสร้ างสรรค์ ในต่างประเทศ มีส ถานีโ ทรทัศน์ส าธารณะมาเป็นเวลานานหลาย
ทศวรรษ ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษมีสถานีโทรทัศน์บีบีซี (BBC) ซึ่งถือเป็นสื่อสาธารณะที่เป็น
แม่แบบสาคัญของสื่อสาธารณะทั่วโลก ประเทศญี่ปุ่นก็มีสถานีโทรทัศน์ เอ็นเอชเค (NHK) ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีสถานีโทรทัศน์ พีบีเอส (PBS) ซึ่งสื่อสาธารณะในแต่ละประเทศนั้นมีรูปแบบการ
ดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคมนั้น ๆ แต่ทั้งหมดล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ
ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550) ได้นิยามความหมายของโทรทัศน์สาธารณะ
ว่ามีความแตกต่างจากโทรทัศน์เชิงพาณิชย์และโทรทัศน์ของรัฐ โดยโทรทัศน์สาธารณะมีปรัชญาและ
แนวทางในการด าเนิ น การที่ถื อว่ าประชาชนเป็นพลเมือ งเจ้าของประเทศ และมี ฐ านะเป็น พื้น ที่
สาธารณะในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ ยนการเรียนรู้ของประชาชน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเสนอข้อแตกต่าง ดังที่แสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของสื่อโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ

ฐานะของประชาชน
ฐานะของสื่อ
เป้าหมาย

สื่อสาธารณะ
สื่อเชิงพาณิชย์
พลเมือง (เจ้าของประเทศ)
ผู้บริโภค
พื้นที่สาธารณะ
ตลาด
ประโยชน์สาธารณะ
การทากาไรสูงสุด

สื่อของรัฐ
ผู้ถูกปกครอง
กระบอกเสียง
การโฆษณาชวนเชื่อ

นอกจากนี้ สถาบั น วิจั ย เพื่อการพัฒ นาประเทศไทย (2550) ยัง ได้มีแ นวคิด ว่า โทรทัศ น์
สาธารณะต้องเป็ นอิสระจากรั ฐบาลและกลุ่ มทุน จึงจะสามารถเป็นพื้นที่ส าธารณะเพื่อประโยชน์
สาธารณะได้อย่างแท้จริง การเป็นอิสระจากรัฐบาลจะช่วยให้สามารถนาเสนอข่าวสารที่ครบถ้วนรอบ
ด้าน และตรวจสอบการทางานของรัฐบาลได้ ส่วนการที่ต้องเป็นอิสระจากกลุ่มทุนนั้นเกิดจากในหลาย
กรณี ก ลุ่ ม ทุ น ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งผิ ด กฎหมาย หรื อ ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมได้ ส ร้ า งความ
เดือดร้อนต่อประชาชนอย่างมาก สื่อโทรทัศน์จึงควรมีหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มทุนด้วย นอกจากนี้กลุ่มทุน
ยังมีบ ทบาททางการเมืองอย่ างกว้างขวาง การไม่เป็นอิส ระจากกลุ่ มทุนจะทาให้ไม่ส ามารถเสนอ
ข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้านและตรวจสอบการกระทาของนักการเมืองซึ่งเกี่ยวพันกับการทาธุรกิจของ
กลุ่มทุนได้
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จากแนวคิดดังกล่าวโทรทัศน์สาธารณะจึงมีลักษณะดังต่อไปนี้ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2550)
1) มีความเป็นอิสระในการดาเนินงานด้วยหลักประกันทางกฎหมายที่ป้องกันการ
แทรกแซงทางการเมือง และให้ความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการห้ามโฆษณาเพื่อให้ปลอดจาก
การถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีโครงสร้างการกากับดูแลและระบบบรรษัทภิ
บาลที่ดี
2) ผลิ ตรายการคุ ณภาพสู งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น รายการข่าวและ
รายการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งให้ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้าน รายการการศึกษาสาหรับ
เด็กและเยาวชน และรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) ผลิตและเผยแพร่รายการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีข้อกาหนดด้าน
มาตรฐานของรายการ (Programming Standard) และข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ (Code of
Conduct)
4) มี ก ลไกให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น การสนั บ สนุ น ผู้ ผ ลิ ต รายการอิ ส ระทั้ ง
ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนให้สามารถใช้โทรทัศน์ในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แ ละ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกัน และมีกลไกส ารวจความพึงพอใจของประชาชนอย่างสม่าเสมอตลอดจนมีกลไกที่
ประชาชนสามารถให้ คาแนะน าและข้ อคิ ดเห็ น ร้อ งเรีย น และตรวจสอบการดาเนิ นงานของที วี
สาธารณะได้โดยง่าย
2.3.2 องค์กรสื่อสาธารณะของประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting
Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกาไรแห่ง
แรกของประเทศไทย เพื่อดาเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทั ศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบ
ด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอสได้รับ
การรองรับ ภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย โดยมี
คณะกรรมการนโยบายที่ผ่ านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิส ระและโปร่งใส เป็นผู้ กาหนด
นโยบาย และควบคุมการดาเนินงานของผู้อานวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การ ฯ ส.ส.ท. มี
รายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ โดยมีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิ น 2,000
ล้านบาท (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557ข)
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ส.ส.ท. มีพันธกิจในการดาเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดย
ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสาคัญ โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 7 กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การฯ ไว้
ดังนี้ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557ข)
1) ดาเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน
สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง
ทีม่ ีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งดาเนินการอย่าง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
3) ส่งเสริ มให้ความรู้แก่ประชาชนให้ ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อ
ประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชน
ได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกาหนดทิศ
ทางการให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ
6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นการดาเนินการตาม 2) 3) 4) และ 5) ให้
คานึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมของประชาชน ค่านิยมหลักของ
องค์การเป็นอิสระยึดจริยธรรม ทางานเป็นทีมหัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วนเปิดกว้างสร้างสรรค์ กล้า
หาญ นวัตกรรมเพื่อสังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
จากแนวคิดของสื่อสาธารณะที่เป็นสากล การกาเนิดขึ้นของสื่อสาธารณะในประเทศไทย และ
แนวทางการดาเนินงาน จะช่วยเป็นกรอบในการนามาวิเคราะห์การผลิตรายการ “เวทีสาธารณะ”
รายการที่ผลิตโดยไทยพีบีเอส ว่า เป็นไปตามแนวคิดสื่อสาธารณะในระดับสากล และปรัชญาการ
ดาเนินงานของสถานีที่ตั้งไว้อย่างไร
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ด้วยรายการเวทีสาธารณะถือเป็นรูปแบบของรายการโทรทัศน์เชิงข่าว ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งสถานีโทรทั ศน์โดยทั่วไปมีหน้าที่สาคัญคือ การจัดหา
รายการและการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ซึ่ ง จะต้ อ งด าเนิ น อยู่ ทุ ก วั น เพื่ อ น าเสนอต่ อ ผู้ ช ม
การจั ดรายการและการผลิ ตรายการเป็นงานที่มีความยุ่งยาก และสลั บซับซ้อนในการดาเนินงาน
พอสมควร ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และความชานาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความตั้งใจจริง ที่จะผลิต
รายการที่แปลกใหม่ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ทั้งในแง่ของความรู้และความบันเทิงการผลิต
รายการโทรทัศน์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการใช้เครื่องมือ ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค
กับความคิดสร้างสรรค์ อันละเอียดอ่อน ผสมผสาน ออกมาเป็นตัวรายการงานผลิตรายการจึงเป็น
เรื่องของการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างกลมกลืนกัน
ระวีว รรณ ประกอบผล (2520) กล่าวถึง การผลิตรายการโทรทัศน์ว่า การพิจารณาผลิ ต
รายการโทรทัศน์รายการใดรายการหนึ่งออกอากาศนั้น เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงของ
โปรดิวเซอร์ (Producer) กล่าวคือ เมื่อผู้ผลิตรายการมีความคิด หรือได้รับความคิดที่จะผลิตรายการ
เสนอต่อผู้ชม สิ่งที่จะต้องทาคือ การนาความคิดสาหรับรายการใหม่นั้นมาพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาว่าความคิดในเรื่องนั้น ๆ เป็นแนวคิดที่ใหม่และมีความน่าสนใจในด้าน
เนื้อหาเพียงพอในการนาเสนอในรายการหรือไม่ เพราะเหตุใด เช่น เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ได้รับ
ความสนใจหรือเป็นประเด็นในสังคมขณะนั้น
2) พิจารณาว่ารายการที่จะผลิตขึ้นมา เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมในด้านใดบ้าง อาทิ
ประโยชน์ในด้านการศึกษา เหตุการณ์สาคัญ หรือ ข้อควรระวัง การพิจารณาประโยชน์ข องรายการที่
จะนาเสนอต่อผู้ชมจะทาให้ผู้ผลิตรายการได้คานึงถึงการกาหนดเป้าหมายของรายการว่าจะผลิตขึ้น
โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดบ้างเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตรายการวางขอบเขตของการผลิต
รายการได้ชัดเจนขึ้น
3) พิจารณาว่าความคิดที่จะนามาเป็นรายการโทรทัศน์ มีข้อจากัดในแง่ของการ
ผลิตรายการอย่างใดหรือไม่ ในบางครั้งความคิดบางอย่างอาจจะมีคุณค่าน่าสนใจแต่ไม่เหมาะกับการ
นาเสนอเป็นรายการโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน กรณีรายการเด็ก
เป็นต้น หรืออาจไม่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในรายการได้ เมื่อการพิจารณาในเรื่อง
ความคิดในการผลิตรายการเสร็จสิ้นลง และถ้าผู้ผลิตรายการได้ผลจากพิจารณานั้นออกมาว่า ควรจะ
นาความคิดนั้นมาจัดทาเป็นรายการโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการก็จะต้องเริ่มคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการต่อไป ซึ่งองค์ประกอบ ได้แก่ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2520)
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(1) เนื้อหาของรายการ (Program Content)
(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ (Cost)
(3) บทโทรทัศน์ (Script)
(4) ตัวแสดง (Talent)
(5) อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ได้แก่ ฉาก วัสดุกราฟิก เครื่อง
แต่งหน้าเครื่องแต่งกาย กล้อง แสง เสียง
การประสานงานจากนั้ น ก็ถึงขั้นตอนที่ต้องพิจารณาว่า จะเลื อกลั กษณะของวิธีการผลิ ต
รายการ ประเภทใดลักษณะของการผลิตรายการโทรทัศน์
โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งรายการโทรทัศน์ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภทด้วยกัน
(ระวีวรรณ ประกอบผล, 2520)
1) รายการสด (Live Program in Studio) เป็นรายการที่จัดทาขึ้นในห้องส่งและ
ออกอากาศพร้อมกันไปในทันที ทั้งนี้จะต้องมีการซ้อมการออกอากาศล่วงหน้าและการมีนัดหมายกัน
ระหว่างผู้ผลิต ผู้กากับรายการ และผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ เพื่อให้รายการที่นาเสนอออกไปเป็นไปอย่าง
ราบรื่น โดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือจะต้องมีน้อยที่สุด รายการประเภทนี้จะต้องจัดทาขึ้นด้วยความ
ระมัดระวัง เพราะถ้าเกิดอุปสรรคอันหนึ่งอันใดขึ้น ระหว่างที่รายการกาลังทาการออกอากาศอยู่ ก็
อาจจะแก้ไข้ได้ไม่ทันท่วงที เป็นการลดคุณภาพของรายการลง อย่างไรก็ตามรายการประเภทนี้เคย
นิยมทากันมาก เพราะสะดวกคือ ทางานครั้งเดียว ไม่มีการบันทึกเทปล่วงหน้าและประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกโทรทัศน์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2498-2515 แต่ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์หลาย
แห่งได้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป โดยลดรายการสดลงและจัดรายการที่มีการบันทึกเทปล่วงหน้ามากขึ้น
2) รายการสดนอกห้องส่ง (Outside Broadcast Program) เป็นรายการที่จัดทา
ขึ้นนอกห้องส่ง โดยใช้รถถ่ายทอด (Outside Broadcast Van) ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน รายการ
ประเภทนี้มักเป็นรายการพิเศษ เช่น การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬานัดพิเศษต่าง ๆ การถ่ายทอดพิธี
สาคัญ ๆ ลักษณะที่สาคัญคือ เป็นการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดทาขึ้นในห้องส่งได้ และทาง
สถานีจะบริการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมสามารถเปิดเครื่องรับชมที่บ้านของตนได้ อย่างทันท่วงที
3) รายการที่มีการบันทึกเทปไว้ล่ว งหน้า (Videotape Recorded Program) ซึ่ง
มักเรียกกันว่า “รายการแห้ง” เพราะเป็นรายการที่จัดทาขึ้นล่วงหน้า โดยบันทึกรายการลงในเทป
บันทึกภาพแล้วนาเทปบันทึกภาพนั้นไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง โดยหลักการผลิตรายการแล้วถือได้ว่า
เป็นวิธีผลิตรายการที่ถูกต้อง เพราะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะมีขึ้นในรายการได้ด้วยวิธีการบันทึก
และตัดต่อ จึงทาให้รายการมีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่ารายการสด (Live Program) แต่อย่างไรก็ดี
การผลิตรายการด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องจัดทาล่วงหน้า ต้องใช้เทป
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บันทึกภาพและบางครั้งผู้ร่วมรายการอาจไม่ค่อยตั้งใจทางานนัก เพราะถือว่าเป็นรายการบันทึกเทป
แต่หากผิดพลาดก็สามารถแก้ไขบันทึกใหม่ได้
4) รายการภาพยนตร์ (Telecine) อาจเป็นภาพยนตร์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศเข้า
มาฉาย หรือรายการภาพยนตร์ที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์จากผู้สร้างภายในประเทศ หรือเป็นภาพยนตร์ที่ ทาง
สถานีส นั บสนุ น ผู้ผ ลิ ตให้ ผ ลิตขึ้นเพื่อนามาฉายทางโทรทัศน์ ซึ่งรายการภาพยนตร์ประเภทนี้เป็น
รายการที่สถานีนิยมผลิตกันมากพอสมควร
รายการทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีกรรมวิธีการผลิตรายการที่คล้ายคลึงกันอยู่อย่าง
หนึ่ งคื อ มีล าดับ ขั้ น ในการผลิ ตรายการที่เป็น แบบแผนเดี ยวกัน นั่น ก็คือ ผู้ ผ ลิ ต รายการจะต้องมี
ความคิดว่าจะทารายการออกมาในรูปแบบใด จะเป็นรายการที่ให้ความรู้ การศึกษา หรือบันเทิง
สาระบันเทิง หรือทั้งสามอย่าง ความคิดเช่นนี้จะเป็นตัวกาหนดแนวทางในการทารายการคือ ให้ผู้ผลิต
รายการได้คิดจัดทารายการซึ่งมีรูปแบบลักษณะรายการ โดยคานึงถึงผู้ชม วัน เวลาที่ออกอากาศ
วัตถุดิบที่จะนามาใช้ในรายการ วิธีการนาเสนอ ทั้งนี้จะประชุมหรือหารือร่วมกับผู้กากับรายการ ผู้ช่วย
ผลิตรายการ ฝ่ายศิลป์ เทคนิค และทีมงานอื่นต่อไปในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้น นอกจากจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ หลายฝ่ายมากมายแล้ว ยังมีลาดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่เป็น
ระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การผลิตรายการดาเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนั่นเอง
ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ (ระวีวรรณ ประกอบผล, 2520) โดยทั่ว ๆ ไป การผลิต
รายการประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน
1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning)
2) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal)
3) ขั้นผลิตรายการ (Production)
4) ขั้นหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
การผลิตรายการแต่ละรายการใช่ว่าจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนเหล่านี้เสมอไปอาจจะไม่มี
ในบางขั้นตอนได้ เช่น รายการข่าวประจาวันจะใช้เวลากับการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and
Rehearsal) น้อยกว่ารายการประเภทอื่น ๆ รวมทั้งไม่มีขั้นหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
อีกด้วย ในทางตรงกันข้ามรายการประเภทละคร ซึ่งต้องใช้วิธีการตัดต่อภาพเพื่อนาแต่ละฉากแต่ละ
ตอนมาประกอบเข้าด้วยกันนั้น จะมีขั้นตอนการผลิตรายการครบทั้ง 4 ขั้นตอน (ระวีวรรณ ประกอบ
ผล, 2520) รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) ขั้นตอนนี้
ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่สาคัญ 8 ประเด็น ดังนี้
(1) การพัฒนาแนวความคิด
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ
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(3) การวิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย
(4) การจัดทางบประมาณ
(5) การค้นคว้าหาข้อมูล
(6) การกาหนดวิธีในการผลิตรายการ
(7) การเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์
(8) การประชุมทีมงานผลิตรายการ
เวลาที่ใช้ในขั้นตอนการวางแผนก่อนการผลิตรายการ อาจเป็น 1 วัน 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน
ก่อนวัน ถ่ายทาจริ ง จะมากหรื อน้ อยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเนื้อหาที่จะผลิ ตออกไปขั้นตอนนี้
เริ่มต้นที่โปรดิวเซอร์ (Producer) และผู้กากับรายการ (Director) จะประสานงานและสื่อสารกั บ
ผู้เขียนบท (Script Writer) เพื่อปรับแต่งบทให้สมบูรณ์และพร้อมสาหรับการถ่ายทาต่อไป จากนั้น
บุคลากรของฝ่ ายผลิ ตรายการ เช่น ผู้ ควบคุมการผลิ ตรายการผู้ กากับรายการ ผู้ กากับเทคนิค ผู้
ควบคุมเสียง ผู้ควบคุมแสง และผู้ออกแบบฉาก จะประชุมกันเพื่อวางแผนและจดเตรียมงานเพื่อ
พร้อมก่อนการผลิตรายการทุกครั้งการวางแผนก่อนการผลิตรายการ เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการผลิต
รายการปั ญหาด้ านต่ าง ๆ จะไม่เ กิดขึ้ นถ้ามี การวางแผนอย่างดีโ ดยทีมงานฝ่ ายผลิ ตรายการ ซึ่ ง
หมายถึงการทบทวนแผนงานและลงมือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อนผลิตรายการทุก
ครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น เลื่อนการถ่ายทาซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมทั้งหยุดการถ่ายทา
กะทันหันทั้ง ๆ ที่ลงมือถ่ายทาไปแล้ว เป็นต้น
2) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Set Up and Rehearsal) ขั้นตอนนี้ประกอบไป
ด้วยการจัดเตรียม (Set Up) และการซ้อม (Rehearsal)
(1) การจัดเตรียม (Set Up) ทีมงานทุกคนต้องเตรียมงานทุกอย่างให้พร้อม ทั้ง
ภายในห้ องจั ด รายการและห้ องควบคุ มห้ องจัด รายการก่อ นการถ่า ยท าทุ กครั้ง เวลาที่ ใช้ ในการ
จัดเตรี ย มนี้ ขึ้น อยู่ กับ ความซับ ซ้อนของรายการที่จะผลิ ต และขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับซึ่งถูก
กาหนดมาในขั้นตอนวางแผนก่อนการผลิตรายการ นอกจากนั้นทีมงานทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง และควบคุมดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานประสบความสาเร็จการจัดเตรียมประกอบไปด้วย
การดาเนินการดังนี้
ก) การจัดเตรียมฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก
ข) การจัดเตรียมไฟ
ค) การปรับแต่งเสียง
ง) การจัดเตรียมเทปและภาพประกอบต่าง ๆ
ในการจัดเตรียมนั้นทีมงานทุกคนควรทาหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบไปพร้อม ๆ กัน
เช่น ขณะที่พนักงานจัดฉากกาลังตกแต่งฉาก ผู้ควบคุมแสงต้องควบคุมแสงไปด้วย และขณะที่กาลัง
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จัดแสงอยู่นั้น ผู้ควบคุมเสียงควรปรับแต่งเสียงให้ได้ระดับที่สมดุล ขณะที่กาลังจัดเตรียมพื้นที่การถ่าย
ทา ผู้กากับเทคนิคควรตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด ช่างภาพควรปรับแต่งภาพและมุมกล้อง
ให้พร้อมเพื่อให้ภาพออกมาดีที่สุด ดังนั้นขั้นตอนการจัดเตรียมนั้น เป็นการจัดเตรียมทั้งรายละเอียดใน
การดาเนินรายการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทาให้พร้อมที่สุดนอกจากนั้น การจัดเตรียมงาน
ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่บ่งบอกว่า การผลิตรายการนั้น ๆ จะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งถ้ามี
รายละเอียดบางอย่างในขั้นตอนนี้ที่ทีมงานได้ละเลยไป ทีมงานผู้นั้นจะต้องจัดเตรียมและแก้ไขขั้นตอน
การซ้อม ซึ่งจะทาให้เสียเวลามากขึ้นรวมทั้งเกิดความล่าช้าแก่องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาสาหรับ
การซ้อมด้วยเช่นกัน
(2) การซ้อม (Rehearsal) เมื่อจัดเตรียมงานในห้องจัดรายการและห้องควบคุม
ห้องจัดรายการแล้วขั้นตอนต่อมาคือ การซ้อม (Rehearsal) ซึ่งเป็นขั้นเตรียมทุกคนให้ทางานเหมือนที่
เกิดขึ้นจริง ๆ ในการผลิต ประกอบไปด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้
ก) การซ้อมแห้ง (Dry Rehearsal) เป็นกิจกรรมที่ผู้กากับรายการซักซ้อม
เกี่ยวข้องกับทุกคนให้ทาในสิ่งที่กาหนดให้ ตามลาดับขั้นตอนก่อน หลัง ตามบทโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็น
การแสดงท่าทาง การยืน การเดิน การนั่ง การหันหน้า หันข้าง หรือ หันหลัง
ข) การซ้อมกล้อง (Camera Blocking) เป็นการซ้อมที่กล้องจับภาพทุก
ขั้นตอน ซึ่งมี 2 วิธี ซ้อมหยุดเป็นช่วง ๆ และ ซ้อมอย่างต่อเนื่องการซ้อมแบบหยุดเป็นช่วง ๆ นั้น ผู้
กากับ รายการจะสั่ งให้ ห ยุ ดแล้ ว ดาเนิน การแก้ไ ข จากนั้น เริ่ ม ต้น ซ้อ มกั น ใหม่เ พื่อ ให้ แ น่ใ จว่ าไม่ มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกการซ้อมกล้องแบบต่อเนื่องนั้น ผู้กากับรายการต้องสั่งการสื่อสารกับช่างภาพให้
ทดลองและเปลี่ยนแปลงมุมภาพ ขนาดภาพ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของภาพเพื่อให้ภาพออกมามีความ
สวยงาม เหมาะสม และดีที่สุด
ค) การซ้อมอย่างต่อเนื่อง (Run-Through) เป็นการซ้อมตั้งแต่ต้นจนจบ
รายการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ทีมงานต้องตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขให้
เรียบร้อย
ง) การซ้อมใหญ่ (Dress Rehearsal) เป็นการซ้อมที่เหมือนกับการ
ออกอากาศจริง ผู้แสดงต้องแต่งตัว และจัดฉากให้เรียบร้อย ขณะที่ซ้อมรายการอยู่นั้น ผู้ควบคุมการ
ผลิตรายการ (Producer) จะทาหน้าที่เสมือนเป็นผู้ชมทางบ้านด้วย นั่นคือ มองไปที่จอภาพเพื่อ
ตรวจสอบภาพที่เกิดขึ้นว่ามีสิ่งใดผิดพลาด และต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง จากนั้นจึงนามาปรึกษา
กับผู้กากับรายการ ผู้ร่วมรายการ และทีมงานทุก คน เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไปซึ่งการซ้อมลักษณะนี้
มักใช้กับรายการที่มีความสาคัญมาก รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าการ
ซ้อมเหมือนจริงจึงไม่มีความจาเป็น
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3) ขั้ น การผลิ ต รายการ (Production) ขั้ น ตอนนี้ แ บ่ ง เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ การ
ถ่ายทอดสด และการบันทึกเทป
(1) การถ่ายทอดสด (Live) เมื่อเริ่มเปิดรายการการถ่ายทาจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งจบรายการ โดยไม่มีการหยุดกล้อง และรายการที่ผลิตโดยการถ่ายทอดสดนี้
จะเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ภายในช่ ว งเวลาที่ ท างสถานี ไ ด้ ก าหนดไว้ โดยจะจบลงที่ ขั้ น การผลิ ต
(Production) ซึ่งจะไม่มีขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) รายการที่ใช้วิธีการ
ถ่ายทอดสดได้แก่ รายการข่าว รายการกีฬา และรายการเฉพาะกิจต่าง ๆ เป็นต้นการผลิตรายการ
ด้วยการถ่ายทอดสดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือ สามารถรายงานและนาเสนอเหตุการณ์ที่กาลัง
เกิดขึ้นจริงไปยังกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ข้อเสียคือ ทีมงานต้องเอาใจใส่และมีความระมัดระวังมากเป็น
พิเศษขณะที่กาลังมีการถ่ายทารายการ เนื่องจากหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
วิธีตัดต่อได้เลย
(2) การบันทึกเทป (On Videotape) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันนิยม
วิธีการบันทึกเทป ช่วยให้การถ่ายทาไม่ยุ่งยาก เพราะไม่จาเป็นต้องถ่ายตามลาดับเหตุการณ์ หรือ
ตลอดเหตุการณ์โดยไม่หยุดกล้องวิธีการคือ บันทึกรายการลงบนเทป จากนั้นนาเทปไปตัดต่อและผสม
เสียงเพื่อให้เป็นรายการที่สมบูรณ์พร้อมออกอากาศต่อไปการผลิตรายการ ทั้งการถ่ายทอดสดและ
บันทึกเทปนี้ สามารถถ่ายทาทั้งในห้องจัดรายการและนอกสถานที่ ซึ่งจะใช้สถานที่ใดนั้นขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของทีมงานถึงความเหมาะสมของแต่ละประเด็นที่นาเสนอ
4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production) ขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วยการตัดต่อ
และการผสมเสียง และการประเมินผู้ชมรายการ
(1) การตัดต่อและการผสมเสียงการลาดับภาพ เป็นการนาเทปที่บันทึกรายการ
ไว้แล้ว มาเรียงลาดับคัดเลือกช่วงรายการที่ดีที่สุดเอาไว้ และตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไป โดยใช้เทคนิค
การตัดต่อ ซึ่งจะตัดต่อไปตามบทโทรทัศน์ ซึ่งในการตัดต่อนั้นปัจจุบันนิยมใช้คอมพิว เตอร์และใช้
โปรแกรมตัดต่อรวมถึงการทาภาพเทคนิคพิเศษ (Special Effect) จากนั้นก็นาไปซ้อนตัวอักษรหรือ
กราฟิกภาพต่าง ๆ เช่น ไตเติ้ลรายการ ชื่อผู้ดาเนินรายการ ชื่อผู้ร่วมรายการ และข้อความอื่น ๆ ให้
เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อภาพและเสียงเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการใส่เสี ยงประกอบ ไม่
ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงพูด เสียงประกอบ (Sound Effect) ลงในเทปโทรทัศน์เมื่อเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้ผลิตรายการ ต้องตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนออกอากาศ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของรายการและแก้ไขหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้น
(2) การประเมินผู้ชมรายการ การประเมินผู้ชมรายการมีหลายวิธี เช่น การวัด
ความนิยมของผู้ชมรายการปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) จากผู้ชมรายการในรูปจดหมาย โทรศัพท์
จาก SMS ที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกในรายการ จากจานวนโฆษณา รวมทั้งจากเสียงเล่าลือจากผู้ชมทั่วไป
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อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539) ได้กล่าวถึ งการประเมินผู้ชมรายการว่าสามารถทาได้หลายวิธี ทั้งแบบ
การประเมินอย่างเป็นระบบและแบบการประเมินอย่างไม่เป็นระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) แบบการประเมินอย่างไม่เป็นระบบ คือ ดูจากยอดจาหน่ายสินค้าที่ลง
โฆษณาในรายการ จดหมายหรืออีเมล (E-mail) จากผู้ชมทางบ้าน แต่เป็ นการวัดอย่างไม่เป็นระบบ
หรือไม่เป็นทางการ ซึ่งสะดวกและไม่เสียงบประมาณมากนัก
ข) แบบการประเมิ น อย่ า งเป็ น ระบบ ผู้ ผ ลิ ต รายการต้ อ งพิ จ ารณาจั ด
งบประมาณในส่วนนี้ โดยใช้บริษัทวิจัย ซึ่งบริษัทวิจัยจะประเมินความนิยมของผู้ชม โดยจะใช้การ
ประมาณจานวนการใช้แบบสอบถาม ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น การวัดแบบนี้จะ
วัดเพียงจานวน แต่จะไม่ได้วัดทัศนคติต่อรายการว่ามีความพึงพอใจหรือไม่นอกจากนี้ ชัยยงค์ พรหม
วงศ์ และ นิคม ทาแดง (2540, อ้างถึงใน ระวีวรรณ ประกอบผล, 2520) กล่าวว่า เมื่อประเมินผู้ชม
รายการแล้วยังต้องมีการประเมินคุณภาพรายการร่วมด้วยการประเมินคุณภาพรายการการประเมิน
คุณภาพในรายละเอียดสามารถทาได้ดังนี้
การประเมินขณะผลิตรายการ กระทาได้ดังนี้
ก) ให้บุคลากรทางเทคนิคตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่บันทึกไว้แล้ว
ว่ามีคุณภาพตามต้องการหรือไม่ โดยดูที่จอภาพที่ห้องควบคุมรายการ (Monitor) หรือดูจากเทปที่
บันทึกไว้แล้วว่า ภาพและเสียงออกมาดีหรือไม่ อย่างไร
ข) ควรมี ก ารลองบั น ทึ ก เทปดู ทุ ก ครั้ ง ขณะที่ ซ้ อ มผ่ า นฉากและกล้ อ ง
เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพทางเทคนิคได้
ค) ในขณะผลิตรายการ ผู้กากับรายการต้องใช้สายตาประเมินภาพการ
แสดงและใช้หูประเมินเสียง ลีลา และความถูกต้องของการพูดไว้ด้วย และจะต้องสั่งตัด (Cut) หรือยุติ
การปฏิบัติงานทันที่เมื่อเห็นข้อผิดพลาด
ง) เมื่อบันทึกรายการแล้วทั้งรายการ ควรเล่นเทปบันทึกรายการให้ทีมงาน
ทุกคนดูก่อน แล้วถือโอกาสนั้นประเมินทันที หากมีอะไรผิดพลาดก็จะได้ทาการแก้ไขทันท่วงที
การประเมิ น เมื่ อ ผลิ ต รายการแล้ ว หมายถึ ง การประเมิ น โดยกลุ่ ม บุ ค คลที่
สถานีโทรทัศน์หรือหน่วยงานการผลิตแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการประเมินในแง่ความถูกต้องด้าน
เนื้อหาสาระ ตามความเหมาะสมด้านรูปแบบรายการ คุณภาพทางเทคนิค และการขัดต่อระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมความดีงาม คณะกรรมการประเมินมักประกอบด้วยฝ่ายจัดรายการ
ฝ่ายเทคนิค ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานควบคุมการออกอากาศรายการ เป็นต้นเมื่อประเมินแล้วก็
เสนอแนะหรือสั่งการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประเมินเมื่อได้ออกอากาศรายการไปแล้ว เมื่อออกอากาศรายการนั้นไปแล้วครั้ง
แรกก็ประเมินปฏิกิริยาของผู้ชมทันที ผู้ชมทันที 2 ระยะ คือ ประเมินทันทีหลังออกอากาศ เพื่อดูว่า
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ผู้ชมพอใจหรือไม่ ประการใด และการประเมินหลังจากออกอากาศไปแล้วช่วงเวลาหนึ่งวิธีแรก เป็น
การประเมิน โดยอาจสุ่มตัว อย่ างสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์ตัว ต่อตัว หรือการส่ ง
แบบสอบถาม สถานีโทรทัศน์มักจะมีหน่วยวิจัยประเมินผลรับชมรายการ ซึ่งจะทาหน้าที่การประเมิน
เช่นนี้วิธีที่สอง เป็นการเก็บข้อมูลจากจดหมายหรือโทรทัศน์ที่มีผู้เขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาติชม หรือ
จากการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน วิธีที่สาม เป็นการซื้อข้อมูลการประเมินจากบริษัทที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการวิจัยตลาด (Marketing Research) ซึ่งจะบอกได้ว่า รายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วนั้นใน
ช่ ว งเวลาหนึ่ ง มี ผู้ รั บ ชมมากน้ อ ยเพี ย งใด และจั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ ใดเมื่ อ เที ย บกั บ รายการอื่ น ๆ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับชมเป็นใคร อาชีพอะไร ช่วงอายุเท่าไร ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นามาปรับปรุงให้รายการดีขึ้น ทั้งรายการเก่า และรายการใหม่ซึ่งแนวคิดในการ
ผลิตรายการข้างต้น ทาให้เห็นถึงกระบวนการผลิตรายการทั้งหมดอย่างละเอี ยดและมีมาตรฐาน โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นาแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
จากดัง ที่ได้เสนอไปเป็ น แนวคิดการผลิ ต รายการโทรทัศน์โ ดยทั่ว ไปซึ่งรูป แบบรายการที่
แตกต่างกัน อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปบ้างในบางส่วนขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรผู้ผลิตและ
ปัจจัยร่วมอื่น ๆ นอกจากนี้ Smith (2006, อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558) ระบุว่า
สาหรับ ธุร กิจ ทั่วไป ยอดขาย และผลกาไรคือดัช นีชี้วัดความสาเร็จแต่กับองค์กรธรุกิจสร้างสรรค์
(Creative Business) และองค์กรทางวัฒนธรรม (Cultural Organization) เช่น สื่อมวลชนแขนง
ต่าง ๆ (รวมทั้งองค์กรข่าว) การประเมินความสาเร็จจะวัดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก
1) การผลิตสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าออกสู่สังคม (Injecting Innovation)
2) การให้ คุ ณ ค่ า และกระตุ้ น ให้ สั ง คมได้ มี ค วามคิ ด กว้ า งไกล หรื อ เห็ น โต้ แ ย้ ง
(Adding Value and Making People Think)
3) การยกระดับความคิด สติปัญญาของคนในสังคม (Moving People and
Saying Something to their Mind)
4) ความสามารถในการสร้างผลกระทบ (Keeping Impact Alive)
5) ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ (Being Accountable)
ตัวอย่างเช่น การนาเสนอข่างเชิงสืบสวนสอบสวนของนักหนังสือพิมพ์ หรือรายงานพิเศษ
(สารคดีข่าว) ทางโทรทัศน์ เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้าน และมีโอกาส
ได้รับทราบหลักฐาน ข้อมูล และข้อคิดเห็นจากแหล่งข่าวต่าง ๆ จนนาไปสู่การแก้ปัญหา หรือการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นต้น
ธุรกิจข่าวไม่ได้เป็นเพียงองค์กรธุรกิจที่เน้นผลกาไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นสินค้าที่มี
คุณค่าในเชิงใช้สอย (Instrument Value) หรือเป็นเครื่องมือในการนาพาสังคมไปสู่ความจริงหรือทา
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ด้วยการตั้งคาถาม ตอบคาถาม อธิบาย ตีความ และสืบหา
ข้อเท็จจริง (Howarth, 2006, อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558)
จากแนวคิดรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ดังกล่าวผู้ศึกษาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ศึกษารูปแบบการผลิตรายการเวทีสาธารณะ กระบวนการ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตรายการเวทีสาธารณะ

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
นักวิชาการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาได้ช่วยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551)
Ascroft (1987, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมโดยคานึงถึงกระบวนการในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยมองว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการที่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีความตั้งใจ และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ได้
ก้าวเข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
Nair & White (1993, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) เป็นกลุ่มบุคคลสาคัญที่ทาให้
แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมโดดเด่นขึ้นมาในวงการด้านการสื่อสารและการพัฒนา พวกเขา
อธิบายให้เห็น ว่ า การสื่ อสารแบบมีส่ วนร่วมเป็นการออกแบบกระบวนการสื่ อสาร โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารกันได้ในลักษณะของ “การปรึกษาหารือ” (Dialogue) ร่วมกัน Nair and
White ได้ย้ าว่า การกระทาดังกล่ าวสะท้อนให้ เห็ นภาพของ “การมีปฏิสั มพันธ์อย่างต่อเนื่อง”
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในขณะเดียวกันยังมองว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการ
ร่วมกันระบุความจาเป็นและสภาพปัญหาในการพัฒนา การร่วมกันคิดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ในเรื่องที่จาเป็นต่อการพัฒนา ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการพัฒนาภายใต้สถานการณ์ของ
ความร่วมมือกัน
Bordenave (1994, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ให้นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วม โดยคานึงถึงหลักการเชิงปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยมอง
ว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่สะท้อนความเป็นอิ สระและความเท่า
เทียม Bordenave ย้าว่า ความเป็นอิสระและความเท่าเทียมกันของบุคคล สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณี
ที่ บุ ค คลมี โ อกาสเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการสื่ อ สารชุ ม ชน และมี โ อกาสได้ แ สดงมุ ม มอง ความรู้ สึ ก และ
ประสบการณ์ ต่าง ๆ ของตนอย่ างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะเขามองว่าสิ่ งดังกล่ าวเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะ

36
สนับสนุนให้บุคคลกลุ่ม ต่าง ๆ สามารถตัดสินใจลงมือกระทาในเรื่องที่พวกเขาสนใจและร่วมมือกัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น
Jacobson (1994, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ให้นิยามการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
โดยคานึงถึงรูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และรากฐานสาคัญที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม เขากล่าวว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม (Involvement) ของ
ประชาชนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในทุกระดับ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนหรือการสื่อสารผ่านสื่อประเพณีก็ตาม โดยมี
ความไว้วางใจกันเป็นฐานสาคัญที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการสื่อสารและการพัฒนาต่าง ๆ
ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า หากพิจารณาเกี่ยวกับมุมมองของ
บุคคลต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เรา
มักพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่มีขอบเขตกว้างขวางและสะท้อนให้เห็นความ
เชื่อของบุคคลที่หลากหลายกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Arnstein (1969, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ให้
ความส าคัญ กับ การจั ด ระดับ การมีส่ ว นร่ว มของบุคคลต่ าง ๆ ในชุมชน เขาได้ชี้ให้ เห็ นสภาพของ
พลเมืองในการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน
Arnstein (1969, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) อธิบายมุมมองของเขา
ที่มีต่อการมีส่ วนร่ วมของพลเมือง โดยพิจารณาเกี่ยวกับฐานของความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพิจารณาโอกาสของประชาชนในการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ นโยบายต่าง ๆ ระดับในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันและอิงข้อมูล โดยอิงข้อมูลเกี่ยวกับสั ดส่วนของ “อานาจ” ซึ่งประชาชนได้พึงได้รับในการ
ดาเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
จากแนวคิดดังกล่ าวน าไปสู่การที่ Arnstein ระบุว่า การมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการ
พัฒนาประกอบด้วย 8 ระดับ ดังภาพที่ 2.4
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8. การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control)
7. การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ (Delegated Power)

การมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง (Genuine
Participation)

6. การเข้าร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership)
5. การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Placation)

4. การเข้าร่วมให้คาปรึกษา (Consultation)
3. การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing)

การมีส่วนร่วมแบบ
เทียม (PseudoParticipation)

2. การบาบัดรักษา (Therapy)
1. การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation)

ภาพที่ 2.4 บันไดแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมือง
แหล่งที่มา: Arnstein (1969, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549).
ขั้นที่ 1 การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมักทาหน้าที่
จัดการกับเรื่องราวต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จาเป็นต้องให้ประชาชนรับรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 การบาบัดรักษา (Therapy) หน่วยงานมักทาหน้าที่เชิญชวนให้ประชาชน ให้เข้าร่วม
รั บ ฟั ง ร่ ว มรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร และร่ ว มตั ด สิ น ใจต่ า ง ๆ อย่ า งไรก็ ต าม ห น่ ว ยงานมิ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับการตอบข้อซักถาม หรือการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชนอย่างจริงจัง
ขั้นที่ 3 การเข้าร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญชวนตัวแทนประชาชน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แต่หน่วยงานไม่ได้ให้ความสาคัญกับ ความรู้สึก หรือ
ทัศนะต่าง ๆ ของประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากที่ประชาชนได้ทาหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่
หน่ ว ยงานแล้ ว โดยหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ มั ก พิ จ ารณาเลื อ กสรรข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ป ระโยชน์ ไ ปใช้
ประกอบการตัดสินใจดาเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบต่อไป
ขั้นที่ 4 การร่วมให้คาปรึกษา (Consultation) ประชาชนมักทาหน้าที่ให้ข้อมูลและนาเสนอ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม อานาจการตัดสินใจยังอยู่ในมือของ
หน่วยงานราชการ
ขั้นที่ 5 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Placation) ประชาชนเริ่มมีโอกาสในการจุดประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเห็นว่าส าคัญ ตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้ ข้อคิดเห็นและ
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นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ จากมุมมองและจุดยืนของตน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังคงสงวนสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ไว้เป็นภารกิจขององค์กร
ขั้นที่ 6 การร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเริ่มทางานใกล้ชิดกับหน่วยงานและ
เริ่มมีอานาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ ตลอดจนทาหน้าที่กระตุ้นให้หน่วยงานได้
ตัดสินใจบนพื้นฐานของการพิจารณาข้อมูลที่หลากหลาย
ขั้นที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชนส่วน
หนึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปทาหน้าที่เป็นตัวแทน เพื่อออกความคิดเห็น นาเสนอข้อโต้แย้งและ
สิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ
ขั้นที่ 8 การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อานาจในการตัดสินใจ
ทั้งหมดอยู่ ในมือของประชาชน โดยหน่ว ยงานต่าง ๆ มักทาหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการตัดสินใจของประชาชน
White (1994, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาสามารถแยกแยะได้เป็น 2 ลักษณะคือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จ ริง
(Genuine Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation) White ได้นา
แนวคิดของ Arnstein ซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจัดกลุ่มใหม่ โดยเขาย้าให้
เห็นว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่
Arnstein เรียกว่า การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การร่วมเป็นพันธมิตร การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิ
ในการตัดสินใจ การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง
อย่างไรก็ตาม White กล่าวว่า ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทั้งหมดเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแต่
ยังมีกิจกรรมในเชิงความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรต่าง ๆ ที่ มีลักษณะเป็น “การมีส่วนร่วมแบบ
เทียม” (Pseudo-Participation)
ในสายตาของ White นั้น เขามองว่า การมีส่วนร่วมแบบเทียมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
Arnstein เรียกว่า การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง การบาบัดรักษา การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร และ
การร่วมให้คาปรึกษา
นอกจากนี้ การจัดการความรู้ สานักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(2555) ได้อธิบายแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรสื่อไว้ว่า องค์กรสื่อหรือองค์กรอื่นใดที่
มีน โยบาย หรื อพั น ธกิ จ ในการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน ไม่ ว่ า จะเป็น องค์ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม มักมีระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างหลากหลายไป
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ ในภาพรวมสามารถแบ่งระดับการส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่
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1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตามที่องค์กรต้องการจะให้หรือองค์กรสามารถให้ได้
2) ขอคาปรึกษา (Consult) หรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ
ตามที่องค์กรมีความประสงค์จะได้เพิ่มเติม
3) เชิญชวน (Involve) หรือดึงภาคประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการวางแผน หรือ
ตัดสินใจในบางเรื่อง
4) ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรการทางาน (Collaborate) ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการ
ตั้งเป็นกรรมการในองค์คณะที่มีอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน
5) เสริมพลังอานาจ (Empower) หรือกระจายอานาจในระดับใดระดับหนึ่งให้
ประชากรไปดูแลรับผิดชอบด้วยตนเอง
ส่วน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมในการสื่อสารออกเป็น 3
ระดับ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/Users)
ได้แก่ รับชมรายการอยู่เสมอ จดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็ น ติชมเสนอแนะ รายงาน
ผลการรับชมให้ผู้ผลิตทราบ เป็นตัวแทนส่งข่าวสาร ร่วมแจ้งข่าวสาร ตรวจสอบข่าวสารกับพื้นที่ ร้อง
ทุกข์ ร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เสนอแนะรูปแบบรายการ
ช่วยประชาสัมพันธ์รายการ ฯลฯ
2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง (Sender/Producer/CoProducer/Performance) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นมา ซึ่งแบ่งได้หลายขั้นตอนตามหลัก
แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ คือ
(1) ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production Stage) หรือการเตรียมการก่อนการ
ผลิตได้แก่ การเลือกประเด็นหัวข้อ แง่มุมที่จะนาเสนอ รวบรวมข้อเท็จจริงที่นามาใช้เป็นวัตถุดิบ การ
เขียนบท การคัดเลือกฉากและตัวแสดง ฯลฯ
(2) ขั้นการผลิต (Production Stage) คือ การลงมือถ่ายทา
(3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production Stage) คือ ขั้นตอนหลังการถ่ายทา
เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ การตัดต่อ การลงเสียง การเพิ่มเทคนิคด้านภาพ ฯลฯ
3) การมีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน (Policy Maker/Planner) ได้แก่ การเป็นผู้
วางแผนกาหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม
อั จ ฉรา ศรี พั น ธ์ (2554) ได้ ส รุ ป แนวคิ ด การสื่ อ สารแบบการมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Communication) ไว้ว่า แนวคิดการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Communication)
มี แ นวคิ ด และสาระส าคั ญ ดั ง ปรากฏในประชุ ม ขององค์ ก ารยู เ นสโก ณ กรุ ง เบลเกรด ประเทศ
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ยูโกสลาเวีย ปี ค.ศ. 1977 ซึ่งมีสาระสาคัญของแนวความคิดเรื่องการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย
1) การเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง สิทธิในการเข้าถึงสื่อที่ให้บริการแก่ชุมชน
รวมทั้งสิทธิในการเลือกรับรายการหรือมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดทารายการในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
แก่ตน อีกทั้งต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อรายการต่าง ๆ
2) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่ ว มในระบบการสื่ อ สารในทุ ก ระดั บ นั่ น คื อ ประชาชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนทั้ ง ใน
กระบวนการการผลิตรายการการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ ในชุมชน
3) การจั ดการด้ว ยตนเอง (Self–Management) หมายถึง กระบวนการการ
ตัดสินใจของประชาชนในชุมชนที่มีอานาจและสิทธิในการตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มคิด กาหนดนโยบาย การ
วางแผน การลงทุน การกาหนดและการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการจัดการด้วยตนเองเป็นการ
มีส่วนร่วมที่สาคัญยิ่งกว่าสิ่งใด ยูเนสโกยอมรับการจัดการด้วยตนเองว่าจะต้องกระทาอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ส่วนการเข้าถึงสื่อและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร มีความเป็นไปได้มากและสามารถทาได้ง่าย
กว่า
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมตามที่เสนอไปนั้น ผู้ศึกษาสรุปตาม
ความสอดคล้องกับงานวิจัยคือการมีส่วนร่วมบนสื่อโทรทัศน์ได้ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น โดยอาจเป็นตัวแทนส่ง
ข่าวสาร ร่ ว มแจ้ งข่าวสาร ตรวจสอบข่าวสารกับพื้นที่ ร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้น
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543)
2) การมีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ หรือดังที่ กาญจนา แก้วเทพ และ
คณ ะ (2 54 3) ไ ด้ อ ธิ บ าย ว่ า กา รมี ส่ ว นร่ ว ม ใน ฐ า นะ ผู้ ส่ ง/ ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ร่ ว มผ ลิ ต /ผู้ แส ด ง
(Sender/Producer/Co-Producer/ Performance) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นมา โดยการมี
ส่วนร่วมในระดับบริหารงาน (Policy Maker/Planner) ได้แก่ การเป็นผู้วางแผนกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับ อัจฉรา ศรีพันธ์
(2554) ที่ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่ ว มในระบบการสื่ อ สารในทุ ก ระดั บ นั่ น คื อ ประชาชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนทั้ ง ใน
กระบวนการการผลิตรายการการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ
3) การมีส่ ว นร่ ว มในรายการ การมีส่ ว นร่ว มในลั กษณะนี้เป็นการมี ส่ ว นร่ว มเชิ ง
กายภาพที่จะเห็นได้จากการออกอากาศรายการซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ได้ใช้
เป็นพื้นที่สาธารณะนาเสนอประเด็นผ่านรายการ
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4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมต่าง ๆ ใน
สื่ อ และในหลายครั้ งที่ อ าจเกิด ความร่ ว มมื อกั น ภายหลั ง จากนั้ น และร่ ว มเป็ นภาคีเ ครือ ข่ ายเพื่ อ
ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะในด้านต่าง ๆ
5) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/Users)
ได้แก่ รับชมรายการอยู่เสมอ จดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิ ดเห็น ติชมเสนอแนะ รายงาน
ผลการรับชมให้ผู้ผลิตทราบ ร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เสนอแนะรูปแบบรายการ ช่วย
ประชาสัมพันธ์รายการ ฯลฯ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543) ซึ่งดังกล่าวเป็นสิทธิในการเข้าถึง
สื่อที่ให้บริการแก่ชุมชน รวมทั้งสิทธิในการเลือกรับรายการหรือมี ส่วนร่วมในการเข้าไปจัดทารายการ
ในสิ่งที่จะเป็น ประโยชน์แก่ตน อีกทั้งต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อรายการ
ต่าง ๆ อัจฉรา ศรีพันธ์ (2554)
จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ผู้ศึกษานามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ลักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมในรายการ “เวทีสาธารณะ” ในภาพรวมว่าการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในลักษณะใดและนาไปสู่การการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อสังคม

2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไคริกา ศิรประภาเดโช (2546) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทสื่อโทรทัศน์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมอีสาน: กรณีศึกษาสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ขอนแก่น พบว่า บทบาท
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11ขอนแก่นในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน
มี 6 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดประกวดหมอลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2) ด้านรณรงค์นโยบาย
รั ฐ บาลด้ ว ยสื่ อ พื้ น บ้ า น 3) ด้ า นอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท้ อ งถิ่ น ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ 4) ด้ า นอนุ รั ก ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี 5) ด้านพิธีกรรมและคติความเชื่อ 6) ด้านส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา โดย
ดาเนิ น การในรู ป แบบของการจั ดประกวด รายการข่าวท้ องถิ่น การถ่ายทอดสด สารคดีเชิ งข่า ว
รายงานพิเศษ สปอตประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีรายการที่นาเสนอเรื่องราววัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะ
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลาที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางเพียงวันละ 1.30 ชั่วโมง นอกจากนี้ มีปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีที่ยังล้าสมัยและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพยังมีสัดส่วนที่น้อยมากไม่กระจาย
ทั่วถึงทุกตาแหน่ง และงบประมาณในการผลิตรายการ รวมทั้งปัจจัยภายนอกด้านการแข่งขันที่อยู่
ภายใต้ระบบราชการ ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้น ที่มีผลกระทบต่อการผลิต
รายการเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน มีเพียงปัจจัยภายนอกด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของกรม
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 40 ที่กาหนดให้
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เสนอรายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอีสาน ที่มี
เครือข่ายสนับสนุนข้อมูลอยู่ใน10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยที่เอื้อประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจรรโลงวัฒนธรรมอีสาน
ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นได้ตลอดมา
หฤทัย ขัดนาค (2548) ได้ศึกษาเรื่อง สถานภาพและบทบาทของโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อชุมชน
ผ่านรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก พบว่าปัจจัยภายในองค์กร
ได้แก่โ ครงสร้ างการจัดการสถานีและการบริห ารงานแบบราชการเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งต่อการ
ด าเนิ น งาน เชื่ อ มโยงไปสู่ ปั ญ หาด้ า นงบประมาณ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี อั ต ราก าลั ง ในขณะที่
คุณลักษณะของบุคคลากรในเชิงคุณภาพกลับส่งผลในทางบวก คือ สามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร
ในท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลจากอุดมการณ์วิชาชีพ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
ตัวบุคลากรแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งหากมีการพัฒนาน่าจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญได้
มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รายการท้องถิ่นปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือรายการข่าวท้องถิ่น และ
รายการส่งเสริมศิลปินไทย ซึ่งเป็นรายการที่มีเนื้อหาและการผลิตที่เข้าข่ายการเป็นรายการโทรทัศน์
ท้องถิ่นเพื่อชุมชน ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในการผลิต
และสนใจรายการประเภทสาระน่ารู้ ส่วนผู้ที่ไม่นิยมเปิดรับชมรายการสถานี เนื่องจากติดภาพลักษณ์
ว่าเป็นสถานีของรัฐบาล รายการไม่มีความต่อเนื่อง และผังรายการขาดความแน่นอนค่อนข้างมาก
จากการประเมินสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลกในทุกระดับสรุปได้ว่า สถานี
ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพและบทบาทในการเป็นโทรทัศน์เพื่อชุมชนได้อย่างเต็มที่
เพชรรัตน์ เวสสวัฒน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการสารคดี “คน
ค้นฅน” เพื่อเข้าใจถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการ รวมทั้งปัจจัยที่ทาให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรม
การเข้ามีส่วนร่วมกับรายการ “คนค้นฅน” พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการสารคดี “คนค้นฅน”
นั้น มีลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการแบ่งได้ 8 ระดับ คือ 1) การมีส่วนร่วมรับชมรายการ
เท่านั้น 2) การร่วมรับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย 3) การร่วมรับชมรายการแล้วร่วม
แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมกับทางรายการ 4) การร่วมรับชมรายการและร่วมกิจกรรมกับทาง
รายการ 5) การร่วมรั บชมรายการและร่วมบริจาค 6) การร่ว มรับชมรายการแล้วร่ว มแสดงความ
คิดเห็นและร่วมบริจาค 7) การร่วมรับชมรายการแล้วร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาค 8) การร่วมรับชม
รายการแล้วร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาค ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การมี
ส่วนร่วมของผู้ชมรายการคนค้นฅนนั้น อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชมหรือผู้รับสารเท่านั้น
นาตยา แวววีรคุปต์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสรอข่าว
ภาคค่ าสถานี วิท ยุ โ ทรทั ศ น์ แห่ ง ประเทศไทยช่ อ ง 11 เพื่ อ ศึ ก ษาลั กษณะการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนในการน าเสนอข่าวของสถานี วิทยุโ ทรทัศน์แห่ งประเทศไทยช่ อง 11 และศึก ษาความ
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ต้องการของภาคประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็น เพื่อ
เสนอแนะแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการผลิ ต และน าเสนอข่ า วที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส าธารณะ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอข่าวภาคค่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง 11 มีลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนโดยประชาชนมีโอกาสร่วมเป็น
แหล่งข่าว หรือเป็นผู้เสนอประเด็นข่าวบ้างขึ้นอยู่กับทัศนคติส่วนตัวของผู้สื่อข่าวในฐานะปัจเจกบุคคล
ว่าจะให้ความสนใจมุมมองของภาคประชาชนกับเรื่องนั้น ๆ หรือไม่ ดังนั้นจึงนับได้ว่าการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในฐานะแหล่งข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงมิได้มาจากนโยบายขององค์กร ส่วนด้านการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้นยังไม่พบว่ามีการเปิดช่องทางเพื่อรับทราบความคิดเห็นจากผู้ชม
หรือประชาชนอย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็นที่ฝ่ายผู้ชมหรือประชาชนได้ส่งมายังผู้ผลิตข่าว
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 นั้นยังไม่มีระบบการจัดการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นต่อการเสนอข่าว
โดยเสนอให้มีการเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีกลไกการนาเสนอ
ข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปดาเนินการ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นข่าว
รวมทั้งข้อมูลที่หลากหลาย โดยแนะนาให้จัดนักข่าวประจาชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างการมี
ส่วนร่วมมีใกล้ชิดกันมากขึ้น ระหว่างสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตข่าวกับประชาชน ทั้งในฐานะผู้ชมและฐานะ
ผู้เสนอประเด็นและข้อมูลข่าว นอกจากนั้นยังต้องการให้การเสนอข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง 11 มีความเป็นกลางโดยเสนอความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เน้นการ
ทาข่าวด้วยการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก และสาหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับสูงขึ้นนั้น ผล
การศึกษาพบว่า องค์กรภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาในการเสนอข่าวแต่ละกรณี
ตามความถนัดและภารกิจขององค์กร รวมทั้งการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการองค์กรในรูปตัวแทนของ
ภาคประชาชน หรือมีส่วนร่วมในการสร้างแบบแผนการจัดการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการนี้จะสามารถกาหนดให้มีการเปิดพื้นที่สาหรับ
ภาคประชาชนเพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะได้เพิ่มมากขึ้น
อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการ
พัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen และประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน
รายการโทรทัศน์ TK Teen พบว่า 1) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนารายการ
โทรทัศน์ TK Teen (1) เยาวชนมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร ได้แก่ การรับชมรายการด้วยตนเองรวมถึง
แนะนาให้คนรู้จักร่วมชมรายการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางรายการจัดขึ้น (2) เยาวชนมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้ส่งสาร ในขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้ ขั้นก่อนการผลิต ได้แก่ เยาวชนได้เลือก
ประเด็นหัวข้อ หาข้อมูล เขียนบท และคัดเลือกตัวแสดง ขั้นการผลิต ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่
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เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทา เป็นผู้แสดง พิธีกรหลักและพิธีกรภาคสนาม ส่วนขั้นตอน
หลังการผลิตนั้น เยาวชนยังไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ (3) การมีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน ซึ่งถือว่า
เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมนั้น เยาวชนยังไม่มีส่วนร่วมในระดับนี้ 2) ประสิทธิภาพของการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen พบว่าการใช้การสื่อสาร
แบบมีส่ วนร่ วม เป็ น การพัฒ นาศักยภาพของเยาวชนนาไปสู่การคิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจในการ
ทางาน ก่อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเยาวชนและผู้ผลิตรายการ และเกิด
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเยาวชน อุปสรรคและปัญหาของการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen ได้แก่ เวลาในการทางาน เนื่องจาก
เยาวชนกาลังศึกษาอยู่ และงบประมาณที่จากัด ซึ่งส่งผลให้การมีส่วนร่วมของเยาวชนไม่ต่อเนื่อง
ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและ
นักข่าวพลเมือง ผลการวิจัยพบว่ารายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของ ส.ส.ท.
ในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมือง โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนระดั บล่างได้มีโอกาสเสนอ
เรื่องราวความเดือดร้อนผ่านสื่อ และในประเด็นที่มีการนาเสนออย่างต่อเนื่องมีผลต่อการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายของภาครัฐอย่างไรก็ตาม พื้นที่สาธารณะดังกล่าวยังไม่เป็นพื้นที่สาธารณะทางการเมือง
โดยสมบูร ณ์เนื่ องจากข้อจากัดของปัจจัย ต่าง ๆ ได้แก่ เวลาในการออกอากาศการเลื อกประเด็น
นาเสนอในรายการ และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า ใน
ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้พื้นที่สาธารณะของทีวีไทยพบว่า ทาให้ประชาชนได้
ตระหนั ก ในสิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น และการมี อั ต ลั ก ษณ์ ตั วตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง ผู้ร่วมรายการ เป็นก้าวสาคัญของ ส.ส.ท. ในการ
พัฒนาสื่อสาธารณะ ให้มีบทบาทเป็นพื้นที่สาธารณะทางการเมืองได้ต่อไปในอนาคต
เลอภพ โสรัตน์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทสื่อมวลชนกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไทย ผลการวิจัย พบว่าบทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ได้แสดงความชัดเจนใน 3 บทบาทคือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง 2) บทบาทการเป็นเครื่องมือตรวจสอบทางการเมือง และ 3) บทบาทการเป็นพื้นที่ประสาน
ความเข้าใจทางการเมือง เพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละบทบาทนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละยุคสมัย
ของการเมือ ง ซึ่ง มี ที่ม าของอ านาจทางการเมื องแตกต่ า งกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นการมาจากการปฏิ วั ติ
รัฐประหาร มาจากการมีฐานอานาจทางการทหารหนุนหลัง ที่มีความผันผวนมากในอดีต หรือแม้แต่
ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อานาจบริหารจะมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ แต่สื่อก็ยังประสบปัญหา
การแสดงบทบาท เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้าไปกระทบจนทาให้แต่ละบทบาทแสดงได้ไม่สมบูรณ์
อย่างเช่นแนวทางขององค์กรสื่อสารมวลชนมุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการเกิดสื่อใหม่ที่
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หลากหลาย จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยทาให้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยกลไกที่มี สาหรับ
แนวทางพัฒนาสื่อมวลชนในด้านบทบาททางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น
แยกออกตามบทบาทในแต่ละด้านคือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
โดยแนวทางในการพัฒนาคือ การพัฒนาเนื้อหาข้อมูล ข่าวสาร ที่จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ (1) มี
คุณภาพจากการคัดกรองและผ่านการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และต้องไม่มีปัจจัยอื่น
ใดมามีผลต่อการตัดสินใจ นอกเหนือจากการที่ต้องคานึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก (2) มีความ
รวดเร็ว ถูกต้องในเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้น (3) การจัดพื้นที่ต้องเพียงพอที่จะรองรับเนื้อหาที่
ครอบคลุม รอบด้านในประเด็นเดียวกัน 2) บทบาทการเป็นเครื่องมือตรวจสอบทางการเมื อง ทิศทาง
ในการพัฒนาของสื่อมวลชนคือ การชี้แนะ วิพากษ์ วิจารณ์จะต้องมีองค์ประกอบสาคัญคือ (1) มี
ข้อมูลที่มาจากความถูกต้องเป็นจริง และการตัดสินใจโดยเหตุผล ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (2)
มีเป้าหมายในการรณรงค์ ให้ยุติความขัดแย้งทางการเมือง ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในสังคม (3)
กระตุ้นให้สังคมเกิดการยอมรับกฎหมายของประเทศ (4) ทาการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ไร้อคติ และ
ไม่ชี้นา ภายใต้ความกดดันของปัจจัย ต่าง ๆ และ 3) บทบาทการเป็นพื้นที่ประสานความเข้าใจทาง
การเมือง ในกรณีนี้ สื่ อมวลชนต้องพัฒนาให้ เกิดความพร้อมของพื้ นที่ดังองค์ประกอบต่อไปนี้คือ
(1) ให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองใช้พื้นที่อ ย่างเท่าเทียมในประเด็นเดียวกัน (2) ให้กลุ่มการเมืองอื่นที่ไม่ได้
ขัดแย้ง หรือภาคประชาสังคม นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมใช้พื้นที่ในประเด็นที่ขัดแย้ง (3) ให้ทุก
ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ในประเด็นการเมืองได้ใช้พื้นที่อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
วีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานข่าววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์
ที่มีผลต่อการทาหน้าที่สื่อสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการข่าวของ
วิทยุ ไทยพีบีเอสออนไลน์ ประกอบไปด้ว ยปัจจัยที่ส าคัญ คือ (1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ การบริหาร
จัดการ ความสามารถทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี (2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
2554 และระเบียบขั้นตอนของหน่วยงานรัฐ และแหล่งข้อมูลภายนอก อาทิ ผู้สื่อข่าววิทยุนิวมีเดีย
และข้อมูลจากถังข่าวโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 2) โครงสร้างหน้าที่ในการบริหารข่าววิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลน์ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิทยุออนไลน์ ฝ่ายข่าวสื่อดิจิทัล ฝ่ายรายการสื่อดิจิตัล และฝ่าย
สร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัล 3) การกาหนดวาระข่าวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ ประกอบด้วย 2
ส่วนสาคัญคือ (1) การจัดตั้งผังรายการที่เชื่อมโยงสัญญาณกับประเด็นข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(2) การก าหนดประเด็ น ข่ า วสารเป็ น การก าหนดประเด็ น เชิ ง มหภาค เช่ น นโยบายของรั ฐ บาล
4) ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ควรมีการปรับปรุงด้านการบริหารข่าว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการนาเสนอข่าว รวมทั้งปรับโครงสร้างของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ให้เป็น
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ส านั ก สื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั้ งนี้ ค วรลดขั้ น ตอนระเบี ย บของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ มให้ เป็ น อุ ป สรรคในการ
ดาเนินงานวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสื่อสารธารณะอย่างแท้จริง
ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2557) ได้ศึกษาเรื่อง โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ ThaiPBS กับการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง ซึ่งในการวิจัยใช้แนวคิด Historical Approach เป็นหลักในการเก็บและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง บริ บ ทของสั ง คมไทย โครงสร้ า งการด าเนิ น งานของโทรทั ศ น์ ส าธารณะ
ThaiPBS ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อ
โทรทัศน์สาธารณะ ThaiPBS ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มภาคประชาชนระดับชนชั้นนา (Elite Civil
Society) ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กร มีบทบาทสูงกับการมีส่วนร่วมในทุกวิติของสถานี เช่น
การกาหนดทิศทางและนโยบายขององค์การ รูปแบบการนาเสนอผ่านผัง สัดส่วน และเนื้อหาของ
รายการ โดยพลเมืองระดับปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมแต่เพียงในระดับผู้รับสารและผู้ผลิตเท่านั้น จึงถือได้
ว่าภาคประชาสังคมระดับชนชั้นนา (Elite Civil Society) คือตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใหม่ที่
เข้ามาสถาปนาตนเองเป็นอุดมการณ์หลักของสื่อสาธารณะในประเทศไทยแทนที่กลุ่มผลประโยชน์เดิม
คือรัฐกับทุนที่ฝังรากลึกมายาวนาน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “บทบาทของรายการเวที ส าธารณะกั บ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) วิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content Analysis)
พร้อมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) สนทนากลุ่ม (Focus Group)
โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษากระบวนการสร้า งการมี ส่ ว นร่ ว มของรายการเวที ส าธารณะในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะ
ที่น าไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงประเด็นทางสั งคม ซึ่งนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล
เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลเป็นส่วนสาคัญ ซึ่งใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by Telephone) การสัมภาษณ์โดยส่งข้อคาถามผ่านทาง
อีเมลล์ (Email Questionnaire) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยเลือกกลุ่มบุคคลที่คาดว่า
จะสามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้แทน
กลุ่ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มรายการ ผู้ แ ทนสมาชิ ก สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ นั ก วิ ช าการที่ เชี่ ยวชาญในด้ า น
สื่อสารมวลชน รายละเอียดดังนี้
กลุ่มผู้ผลิตรายการ จานวน 4 คน
ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ผลิตรายการโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิต
รายการตั้งแต่ขั้นก่อนผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการ
ผลิต (Post-Production) เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของรายการ แนวคิด กระบวนการ และข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของรายการอย่างครบถ้วน
1) คุณนาตยา แวววีรคุปต์
บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ข่ า ว สั ง ค ม แ ล ะ น โ ย บ า ย
สาธารณะ/ผู้ดาเนินรายการ
2) คุณเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ
บรรณาธิการรายการเวทีสาธารณะ (อดีต)
3) คุณวาสนา ไซประเสริฐ
Co-Producer รายการเวทีสาธารณะ
4) คุณทิพย์กันยา บุญลอง
ผู้ประสานงานรายการเวทีสาธารณะ
ผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมรายการ จานวน 5 คน
ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมรายการเวทีสาธารณะในประเด็นที่คาด
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในประเด็นนั้น ๆ
1) คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย
2) อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี
รักษาการผู้อานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์
3) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ผู้ อ านวยการสถาบั นธรรมรั ฐเพื่ อการพั ฒนา
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม/ อดี ต สปช. ด้ า น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กมธ.ยกร่างฯ
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4) คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน

มูลนิธิกระจกเงา (ผู้ประสานงานจัดการภัยพิบัติ
ภาคประชาชน จ.เชียงราย ผู้ประสานงานดง
ลานโมเดล)
5) คุณชัยวัฒน์ จันทิมา
ผู้ประสานงานสถาบันปวงพญาพยาว
ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จานวน 3 คน
ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ประกอบไปด้ว ย
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จานวน 1 ท่าน และ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอีก 2 ท่าน
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพื้นที่ที่แ ตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออก เพื่อให้เห็ นมุมมองจากการรับฟังข้อคิดเห็นของคนในแต่ล ะพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างกัน
1) คุณอานนท์ มีศรี
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2) ดร.สมนึก จงมีวศิน
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
3) คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
นักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านสื่อสารมวลชน จานวน 2 คน
ใช้เ กณฑ์ การคัด เลื อ ก คื อ เป็น นักวิ ช าการด้ านสื่ อสารมวลชน ที่มีค วามรู้ด้า นสื่ อ
สาธารณะ แนวคิด การดาเนินงาน โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเคยได้รับชมรายการเวที
สาธารณะ เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทางด้านวิชาการต่อรายการ
1) คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)
2) ผศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
อาจ าร ย์ ป ร ะจ าภ า ควิ ช านิ เท ศศา สต ร์
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
นเรศวร
2) แหล่งข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการบันทึกเทปรายการ
เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของกระบวนการทางานในสถานการณ์จริง ของรายการผู้
ศึกษาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในขั้นตอนการบันทึกเทป
รายการ (Production) ในตอน “ประมงพื้นบ้าน ยกปลาขึ้นบก” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น.) ทั้งนี้เพื่อให้
เห็นกระบวนการในภาพรวมและบทบาทหน้าที่การดาเนินงานของแต่ละฝ่ายในสถานการณ์จริง เพื่อ
ประกอบการนาเสนอข้อมูลทั่วไปของรายการ รวมไปถึงสังเกตการณ์กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ร่วม
รายการ
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3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
1) แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร
แหล่ งข้ อมู ล ด้ านเอกสาร ผู้ ศึ กษาได้ท าการค้น คว้ าและเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพื่ อใช้
สาหรับทาการวิจัยเอกสาร Documentary Research จากเอกสารดังนี้
(1) จากตารา
(2) หนังสือ
(3) บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์
(4) เอกสาร รวมไปถึ ง เอกสารที่ เ ผยแพร่ ท างออนไลน์ เช่ น รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ส.ส.ท. แผนการจัดทารายการ ส.ส.ท. ประจาปี ฯลฯ
โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของสื่อมวลชนสาธารณะ แนวคิดการผลิต
รายการข่าวและรายการโทรทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลทั่วไป
ของรายการเวทีสาธารณะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษาร่วมกับ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
2) แหล่งข้อมูลจากเทปบันทึกรายการ
ผู้ศึกษาได้ศึกษารวบรวมประเด็นที่นาเสนอในรายการรายการเวทีสาธารณะโดยรับชม
ย้อนหลังจากเทปบันทึกรายการทางเว็บไซต์ของ ThaiPBS ตั้งแต่ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2557 จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2558 จานวน 80 ตอน เพื่อนามาวิเคราะห์ประเด็นที่ได้ถูกนาเสนอในรายการและ
วิเคราะห์ประเด็นที่มีผลกระทบนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการตามลาดับดังนี้
1) ในเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของการศึกษา ผู้ศึกษาได้ทาการค้นคว้าและ
เก็บ รวบรวมข้อมูลจากตารา หนังสือ เอกสาร บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงเอกสารที่
เผยแพร่ทางออนไลน์ โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของสื่อมวลชนสาธารณะ แนวคิดการผลิต
รายการข่าวและรายการโทรทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลทั่วไป
ของรายการเวทีสาธารณะ เช่น ความเป็นมา แนวคิดรายการ รูปแบบรายการ ผังการออกอากาศของ
รายการฯลฯ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายการเวทีสาธารณะ
หรือการผลิตรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา และประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
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2) หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ศึกษาเทปรายการย้อนหลัง ในการนาเสนอรายการเวที
สาธารณะ ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 รวมจานวนทั้งสิ้น 80 ตอน
ทั้งนี้เพื่อให้เห็นรูปแบบการนาเสนอในรายการ และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นจากเทป
บันทึกรายการ (Content Analysis) ว่าในช่วงของการศึกษารายการได้มีการนาเสนอประเด็นในเชิง
ใดบ้าง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นเหล่านั้นอย่างไร โดยหลังจากการวิเคราะห์ประเด็นที่
คาดว่าเป็นประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังเป็นข้อมูลให้ผู้ศึกษาคัดเลือกกลุ่มผู้แทนที่เข้าร่วม
รายการในช่วงระยะเวลาของการศึกษา เพื่อทาการสัมภาษณ์ต่อไปอีกด้วย
3) ผู้ศึกษาได้ป ระสานงานติดต่อล่ ว งหน้าทางโทรศัพท์เพื่อขอเข้าสั มภาษณ์ผู้ ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) จานวน 14 คน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตรายการ 4 คน ผู้แทนกลุ่ม
ที่เข้าร่วมรายการ 5 คน ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 3 คน และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญใน
ด้านสื่อสารมวลชน 2 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ด้วยตัวเองเป็นรายบุคคล (Face to Face Interview) 7 คน ตลอดจนการใช้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
(Enumeration by Telephone) 5 คน และการสัมภาษณ์โดยส่งข้อคาถามผ่านทางอีเมลล์ (Email
Questionnaire) 2 คน ร่วมด้วย เนื่องจากบางท่านไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง สืบเนื่อง
จากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ภารกิจ วันเวลา สถานที่ที่อยู่ห่างไกล ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงของการเก็บข้อมูล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด โดยข้อคาถามในการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) ใช้คาถามปลายเปิด ผู้ศึกษาได้กาหนดประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา และการสัมภาษณ์จะเน้นการสอบถามค้นหาความจริง จนกว่าจะได้
ข้อมูล ที่เพีย งพอต่อการน าไปวิเคราะห์ ผ ลการศึกษา ขณะการสั มภาษณ์ผู้ ศึกษาทาการจดบันทึก
ประกอบกับการเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ จากนั้นนามาถอดความประกอบการวิเคราะห์อีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ได้กาหนดกรอบการสัมภาษณ์ตามแนวคาถามการวิจัย
ไว้ดังนี้
กลุ่มผู้ผลิตรายการ
1) ข้อมูลความเป็นมาและแนวคิดของรายการ
2) กระบวนการผลิตรายการและการบริหารจัดการ
3) การคัดเลือกประเด็นของรายการ
4) บทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อสารธารณะของรายการ
5) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
6) จากการออกอากาศรายการที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประเด็นใดบ้าง และในลักษณะหรือระดับใด
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7) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
8) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมรายการ
1) ประสบการณ์และประเด็นในการเข้าร่วมรายการ
2) เหตุและปัจจัยที่ได้เข้าไปร่วมรายการ
3) บทบาทและการมีส่วนร่วมในรายการ
4) ขั้นตอนการประสานงานของรายการ
5) ความคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบของรายการในเชิ ง กายภาพ และเชิ ง
แนวคิด
6) ความคิดเห็นต่อบทบาทของการทาหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะของ
รายการ
7) ความคิดเห็นต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของรายการ
8) กระบวนการมีส่วนร่วมของรายการได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประเด็นนั้นหรือไม่ อย่างไร
9) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการ
กลุ่มนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านสื่อสารมวลชน
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ
2) ความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ กระบวนการผลิ ต และการบริ ห ารจั ดการ
รายการ
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกประเด็นของรายการ
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อสารธารณะของ
รายการ
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
6) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทของรายการต่ อ การสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลง
7) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการ
กลุ่มผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ
2) ความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บ กระบวนการผลิ ต และการบริ ห ารจั ดการ
รายการ
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกประเด็นของรายการ
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4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อสารธารณะของ
รายการ
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
6) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทของรายการต่ อ การสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลง
7) ประเด็นข้อเสนอแนะรายการจากการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ
นอกจากการสั ม ภาษณ์แ บบตามกรอบแนวคาถามดังกล่ า วแล้ ว ผู้ ศึก ษายังได้ใ ช้
วิธีการพูดคุยในประเด็นที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เ กี่ยวข้องมากที่สุด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่สัมภาษณ์ ลักษณะประเด็นคาถามจึงไม่สามารถระบุ
ตายตัวได้
4) นอกจากนี้เพื่อความครบถ้วนของการศึกษา ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) ในขั้นตอนการบันทึกเทปรายการ (Production) ในตอน
“ประมงพื้นบ้าน ยกปลาขึ้นบก” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ออกอากาศ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น.) เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินงานของรายการใน
สถานการณ์จริง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5) หลั งจากการรวบรวมข้อมูล ผู้ ศึกษาได้วิเคราะห์ ข้อมูล เบื้องต้น และเข้าร่ว ม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับทีมผู้ลิตรายการ โดยนาเสนอข้อมูลการศึก ษาในเบื้องต้น และ
ร่วมสนทนา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับประเด็นในการศึกษา

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษา ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ
ประกอบไปด้วย
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยทาการค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตารา หนังสือ เอกสาร บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงเอกสารที่เผยแพร่
ทางออนไลน์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของสื่อมวลชนสาธารณะ แนวคิดการผลิตรายการ
ข่าวและรายการโทรทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารแบบมีส่ ว นร่ว ม ข้อมูลทั่วไปของ
รายการเวทีสาธารณะ
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2) การสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (Depth Interview) จากผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก (Key
Informants) 4 กลุ่ม จานวน 14 คน โดยกาหนดกลุ่มที่มีความหลากหลายและสามารถให้ข้อมูลตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
3) การวิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content Analysis) จานวน 80
ตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ของรายการ
4) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการดาเนินงาน
บัน ทึกเทปรายการเพื่อน าไปวิเคราะห์ กระบวนการทางาน กระบวนการสร้างการมีส่ว นร่วมและ
ประเด็นอื่น ๆ ในการศึกษา
5) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งได้จัดวงร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตรายการ เพื่อ
นาเสนอข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อผลการศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษามาทาการวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์จะเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร การวิเคราะห์ประเด็น
จากเทปบันทึกรายการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่มุ่งศึกษา กระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะ และผลของการสร้างกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
เวทีสาธารณะที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ซึ่งลาดับกระบวนการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) อ่านข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดอย่างละเอียด และประมวลข้อมูล (Data
Processing) โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่ตอบตรงตามวัตถุประสงค์ และจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมด
เป็ น หมวดหมู่ (Categorization) เพื่ อ ความชั ด เจนและสะดวกต่ อ การวิ เ คราะห์ โดยอิ ง จาก
วัตถุประสงค์และกรอบประเด็นคาถามที่กาหนดไว้เบื้องต้น
2) เมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ประเด็นเทปบันทึกรายการ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จึง
ได้นาข้อมูลทั้งหมดมาแสดง (Data Display) โดยนาข้อมูลแต่ละส่วนมาแสดงเป็นหลักฐานประกอบใน
หมวดหมู่หรือข้อมูลที่จัดเรียงไว้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3) นามาสรุป วิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลการวิจัยทั้งหมด เพื่อสร้างบทสรุปใน
สภาพองค์รวม
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4) ตรวจสอบยื น ยั นผลการวิจั ยกั บแนวคิ ดทฤษฎีแ ละงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ อง และ
นาเสนอด้วยรูปแบบการบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Analysis) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
นาไปใช้ต่อ

3.6 การนาเสนอผลการศึกษา
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง บทบาทของรายการเวที ส าธารณะกั บ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ดั ง นั้ น ผลการศึ ก ษาจะน าเสนอข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ใ นลั ก ษณะการวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Analysis) โดยจะนาเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผลจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามรายละเอียด
ดังนี้
ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ
ส่วนที่ 2 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประเด็นในการนาเสนอของรายการเวทีสาธารณะ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมุ่งศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลงประเด็น
ทางสั ง คม และผลของการสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของรายการเวทีส าธารณะที่น าไปสู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงประเด็ น ทางสั ง คม ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ วิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร (Documentary
Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
วิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content Analysis) พร้อมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) สนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งสามารถนาเสนอผลการศึกษาโดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ
4.1.1 ความเป็นมาของรายการเวทีสาธารณะ
4.1.2 รูปแบบและแนวคิดของรายการเวทีสาธารณะ
4.1.3 การดาเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะ
4.2 การคัดเลือกประเด็นของรายการ
4.3 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
4.3.1 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
4.3.2 ผลกระทบจากการนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ในรายการเวทีสาธารณะที่นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง
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4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ
4.1.1 ความเป็นมาของรายการเวทีสาธารณะ
รายการเวที ส าธารณะเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การก่ อ ตั้ ง องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2551 โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกาไรแห่งแรกของประเทศไทย (องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557ก) เหตุจากความตั้งใจของสถานี ที่
ต้องการเปิดภาพแรกของไทยพีบีเอสในพื้นที่ที่ กาลังมีปัญหาสาคัญอยู่ในเวลานั้น และเป็นประเด็นที่
สื่อมวลชนกระแสหลักทั่ว ๆ ไปไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่สามารถทาประเด็นนั้นได้ เหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้นก่อนที่จะเปิดสถานีประมาณ 1 เดือน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดปัญหาสาคัญคือ ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนกรณีโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กในเครือสหวิริยา ณ อาเภอบางสะพาน จัง
หวดประจวบคีรีขันธ์ มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มชาวบ้านผู้สนั บสนุนและกลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้าน ซึ่ง
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทาให้ชาวบ้านด้วยกันเองบาดเจ็บและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต นาตยา แวว
วีรคุปต์ (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2558) บรรณาธิการกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะไทยพีบีเอส และผู้
ดาเนินรายการเวทีสาธารณะ อธิบายว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้เกิดการตั้งคาถามว่า เหตุใดต้อง
เกิดเหตุการณ์กรณีนี้ในสังคมไทย ซึ่งทางสถานีได้ประเมินร่วมกันว่าปัญหาลักษณะนี้ จาเป็นต้องมีพื้นที่
สื่อสาธารณะในการทาหน้าที่คลี่คลายปัญหา ทีมงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงได้ดาเนินการ
รายงานสดข่าวแรกในพื้น ที่ตั้ง แต่ตอนเช้ามืดของวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 และได้ เกาะติ ด
สถานการณ์เพื่อรายงานข่าวจากอาเภอบางสะพานอย่างต่อเนื่อง โดยออกอากาศทั้งข่าวช่วงเช้าและ
รายงานในทุก ๆ เบรกรายการแม้กระทั่งในวันที่มีจัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มชาวบ้านคู่ขัดแย้ง ซึ่งมีนักวิชาการเป็นผู้จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ทาให้เป็นการเปิดพื้นที่ให้
ชาวบ้านได้พูด ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีพื้นที่ในการพูดคุยหรือเจรจาระหว่ างกัน การสร้างพื้นที่ของการ
สื่อสารให้กลุ่มชาวบ้านได้มีพื้นที่พูดคุยจึงทาให้วิธีการใช้พื้นที่เปลี่ยนไป
จากพื้นที่ของการปะทะรุนแรงกลายเป็นพื้นที่ของการพูดคุย ซึ่งความเห็นของนายเทพชัย
หย่อง ผู้อานวยการ สสท. ณ ขณะนั้น ได้เห็นถึงองค์ประกอบของเวที จึงมีแนวความคิดที่จะให้จัด
รายการแบบเวทีสาธารณะ โดยเชิญชาวบ้านและนักวิชาการ มาพูดคุยในเวที เพื่อเปิดพื้นที่ของการ
สื่อสารสู่สาธารณะ แม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องอุปกรณ์สาหรับถ่ายทอดรายการสดที่มีผู้ร่วมสนทนา
จานวนมาก ซึ่งเห็นว่านี่คือหน้าที่ที่สื่อสาธารณะจาเป็นต้องทา
นาตยา แวววีรคุปต์ (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2558) ได้อธิบายต่อว่า จากวงสนทนาและถ่าย
ทารายการวันนั้น ทาให้เห็นภาพชัดมากว่าไทยพีบีเอสต้องทาหน้าที่ลักษณะนี้จึงทาให้ไทยพีบีเอสได้
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ติดตามประเด็นความขัดแย้งที่บางสะพานอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการจัดเวทีที่บางสะพาน ทาง
ฝ่ายของผู้ประกอบการ ซึ่งก็คือบริษัทเอกชนสหวิริยา เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก ไม่ได้เข้า
ร่วมเวทีในวันนั้น ไทยพีบีเอสจึ งได้เชิญมาคุยต่อที่ไทยพีบีเอส โดยจัดเวทีและทาหน้าที่ประสานงาน
เชิญหน่วยงานราชการ เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสั นติวิธี เพื่อ
พูดคุย ถึงเรื่ องความขัดแย้ งและการแก้ปัญหา แต่ด้วยความขัดแย้งที่ค่อนข้างตึงเครียดมาก จึงได้
ออกแบบวิธีการโดยเชิญกลุ่มชาวบ้านมาอยู่ในสถานีคุยกับทีมงาน แล้วใช้วิธีโฟนอินสัมภาษณ์ทาง
ผู้ประกอบการ เพื่อลดการเผชิญหน้า หลังจากการจัดเวทีเป็นครั้งที่ 2 ทาให้ เห็นรูปแบบรายการที่
ชัดเจนขึ้น นายเทพชัย หย่อง จึงตั้งชื่อรายการว่า“เวทีสาธารณะ” ถือได้ว่ารายการเวทีสาธารณะเป็น
รายการที่เ กิ ดมาพร้ อ มกับ สถานี โ ทรทัศ น์ไ ทยพี บีเ อส นั บตั้ ง แต่ นั้น เป็ น ต้น มา จนถึ ง ปัจ จุบั นรวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี
4.1.2 รูปแบบและแนวคิดของรายการเวทีสาธารณะ
รายการเวทีสาธารณะเป็นรายการที่จัดอยู่ในลักษณะรายการข่าว อยู่ภายใต้กลุ่มข่าวนโยบาย
สาธารณะ เริ่มออกอากาศตั้งแต่ปี 2551 ในปี 2557 ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-14.00 น.
(ภาพที่ 4.1) และปรับผังการออกอากาศเป็นทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.ในปี 2558 (ภาพที่
4.2) กระทั่งปัจจุบัน ทีมผู้ผลิตรายการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1) ที ม งานรายการอยู่ ใ นส่ ว นของกองบรรณาธิ ก ารกลุ่ ม ข่ า วนโยบายสาธารณะ
ประกอบด้วย บรรณาธิการรายการ โปรดิวเซอร์รายการ โค-โปรดิวเซอร์รายการ ผู้จัดรายการ ผู้
ประสานงานรายการ และฝ่ายตัดต่อลาดับภาพ ทาหน้าที่ประชุมกาหนดประเด็นที่จะนาเสนอใน
รายการ คัดเลือกผู้ร่วมรายการ และประสานงานติดต่อนัดผู้เข้าร่วมรายการ และสถานที่จัดรายการใน
กรณีที่เป็นรายการสด หรือบันทึกเทปนอกสถานที่ ซึ่งถือว่าเป็นทีมงานหลักของการจัดทารายการ
2) ฝ่ายผลิตรายการ ประกอบด้วย ช่างภาพ ช่างแสง ผู้กากับรายการ ผู้กากับห้อง
คอนโทรล และผู้ช่วยช่างภาพ ทาหน้าที่แยกส่วนจากกองบรรณาธิการ โดยจะรับผิดชอบในการบันทึก
เทปรายการ หรือการถ่ายทอดสดรายการ และภาพที่นาเสนอในรายการ แต่ไม่มีความรับผิดชอบ หรือ
มีส่วนร่วมในด้านเนื้อหาและประเด็นที่นาเสนอในรายการ
การนาเสนอในรายการ เป็นรายการข่าวที่ผู้ดาเนินรายการทาหน้าที่สัมภาษณ์เชิงเจาะลึก
เจาะประเด็นปัญหาสังคม ร่วมกับผู้ร่วมรายการที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนทุกฝ่าย ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับประเด็นนั้น ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ฯลฯ โดยมี รูปแบบการ
เปิดพื้นที่ข่าวทางหน้าจอ ล้อมวงคุย สนทนา สะท้อนสถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทาความเข้าใจและ
หัวใจสาคัญคือการร่วมกันหาทางออก ทั้งในรูปแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการขับเคลื่อนสังคม
เพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งทางหน้าจอและหลังจอ ซึ่งมีทั้ง
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รูปแบบเป็นรายการบันทึกเทปและรายการสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์และ
ประเด็น
จากการนาเสนอที่ผ่านมา ทาให้รายการได้รับรางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 1 ประเภทส่งเสริม
ชุมชนและท้องถิ่นดีเด่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิ ทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และในปี 2556 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ บรรณาธิการข่าวสังคมและ
นโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์สตรีสากล ประจาปี 2556 สาขาสื่อมวลชน จากการเปิด
พื้นที่ และให้โอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้ใช้สิทธิ เสรีภาพที่มี หยิบยกประเด็นการขับเคลื่อนทาง
สังคม เพื่อนาเสนอวิกฤตของปัญหา ในรายการ “เวทีสาธารณะ” และ รายการ “เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย” (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558ข)
ด้วยความชัดเจนของรูปแบบรายการเวทีสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงกาหนดให้
เป็นรายการบนแนวคิดทางด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง โดยรายการจะมีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องกับข่าว แต่มีการนามาผลิตขยายผลให้มีมิติที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่อยู่ใน
กระแส หรื อเป็ น ประเด็น ที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย, 2558ก) โดย คุณเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ (สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2558) ได้ให้ความเห็น
ว่า รู ป แบบการน าเสนอรายการเป็ น ไปในเชิ ง ส่ ง เสริ ม แนวทางประชาธิ ป ไตยแบบปรึก ษาหารื อ
(Deliberative Democracy) ความโดดเด่นของรายการคือ การให้ทุกภาคส่วนที่เห็นต่างหรือไม่เห็น
ด้วยมาล้อมวงในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมเวทีต้องเคารพกติกา ต้องฟัง
ผู้ดาเนินรายการ หรืออาจต้องอดทนฟังในกรณีของคู่ขัดแย้งเข้าร่วมเวทีนั้น ๆ ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมในเวที
มักเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเป็นผู้ถูกกระทา ซึ่งแต่ละคนมักจะมีประเด็นปัญหาแตกต่างกันทั้งเชิงปัจเจกและเชิง
ชุมชน และสิ่งที่ได้มากกว่าความเห็นนั่นคือผลประโยชน์ ทุกฝ่ายจะต้องต่อรองผลประโยชน์ในเวทีเพื่อ
หาทางออกหรือฉันทามติให้จบภายใน 1 ชั่วโมง รายการมีความพยายามจะทาหน้าที่เป็นเวทีปราศรัย
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องล้อมวงเพื่อหารือร่วมกัน เอาความคิดหรือกลไกที่ตนเองมีอยู่มา
ทาให้ปัญหานี้หายไป รายการยึดมั่นในอุดมการณ์การแก้ปัญหา ไม่ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่ง
ส่วนนี้เองที่ทาให้รายการมีความชัดเจนในรูปแบบ ไม่เหมือนกับรายการทั่วไป และยังเป็นรายการที่
แสดงการมีส่ ว นร่ ว มของภาพประชาชนได้ อ ย่า งเป็น รูป ธรรม ตอบโจทย์ค วามเป็น ทีว ีส าธารณะ
นอกจากนี้ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ (สัมภาษณ์ , 16 กรกฎาคม 2558) นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ (สวส.) ยังได้ให้ความเห็นว่า รายการเวทีสาธารณะเป็นหนึ่งในไม่กี่รายการที่ทาเรื่องเกี่ยวกับ
ประเด็นสาธารณะจริง ๆ ในภาพรวมประเด็นสาธารณะที่ถูกนาเสนอในรายการ ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่
ประเด็นที่ตามกระแสเหมือนสื่ อกระแสหลั กทั่ว ๆ ที่นาเอาประเด็นตามความสนใจสาธารณะมา
นาเสนอ แต่ร ายการเวทีส าธารณะ มักจะเลื อกเอาประเด็นสาธารณะที่มีผ ลประโยชน์ส าธารณะ
ประเด็นที่ผูกติดอยู่กับชุมชน ผูกติดอยู่กับทรัพยากร และผูกติดอยู่กับการบริหารจัดการอานาจของรัฐ
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ที่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับชุมชน ดังนั้นรูปแบบและแนวคิดของรายการโดยรวมจึงมีลักษณะเสมือน
เป็นเวทีประชาชน สนทนาโต๊ะกลม ให้กลุ่มคนนั่งหารือพูดคุยกัน บ่อยครั้งที่ส ร้างการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งรูปแบบรายการในลักษณะนี้ในประเทศไทยยังมีจานวนน้อยมาก
กล่าวคือรายการที่เปิดพื้นที่ให้กับคนเล็กคนน้อย ปราชญ์ชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในชุมชนนั้น ที่ไม่ได้เป็น
ที่รู้จักในสังคมได้ออกรายการโทรทัศน์ ซึ่งหากมองย้อนไปในช่ วงก่อนการเกิดขึ้นของทีวีสาธารณะ
บุคคลเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสนี้เลย ดังนั้นรายการเวทีสาธารณะจึงเป็นการสะท้อนบทบาทความ
เป็นสื่อสาธารณะที่ว่า ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ต้องให้เสียง (Giving Voiceless)
แก่ ค นชายขอบ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า คนที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ ไ ม่ มี เ สี ย ง หรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ สื่ อ กระแสหลั ก ไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญ เพราะฉะนั้นแนวคิดและรูปแบบของรายการ ที่มีการเปิดโต๊ะกลม เพื่อการสนทนาแบบ
สานเสวนา เพื่อทุกคนจะหาทางออกร่วมกันสาหรับปัญหา จึงถือได้ว่าตรงตามบทบาทหน้าที่ของสื่อ
สาธารณะ ที่ให้พื้นที่สาธารณะ มุ่งเน้นการนาเสนอประเด็นสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาความ
กังวลใจสาธารณะ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนั่นเอง
นอกจากนี้ ณัฐพล สิงห์เถื่อน ผู้ประสานงานจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายการไว้ว่า
รายการเวทีสาธารณะเป็นการขับเคลื่อนปัญหาชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงภาคสื่อที่เข้าไปมีบทบาท
ร่วมสนับสนุนให้กลไกมันต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้ สิ่งที่เป็นรูปธรรมของรายการคือทาให้เรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรื่องสาธารณะได้รับรู้ ซึ่งเป็นภาพกว้างของรายการ แต่ในส่วนรายละเอียดของ
รายการเวทีสาธารณะมันทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุ ยกันเกิดขึ้น แล้วก็ผู้ดาเนิน รายการ
เปรียบเสมือนผู้จัดกระบวนการด้วยส่วนหนึ่ง คือคอยจับประเด็นคอยเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ
ทาให้การพูดคุยปัญหาในประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่มันมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ผลิต
รายการจึ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต รายการเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ผมมองว่ า เป็ น เสมื อ นผู้ จั ด
กระบวนการพูดคุยด้วย รูปแบบรายการและวิธีการต่าง ๆ มันตรงกับการทางานแบบชาวบ้าน
ด้วยกัน มันต้องใช้วิธีการลักษณะนี้คือพูดคุย เชื่อมโยง จุดประเด็นขึ้นมา ตั้งคาถาม (ณัฐพล
สิงห์เถื่อน, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2558)
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ภาพที่ 4.1 ผังรายการเวทีสาธารณะปี 2557 (ผังรายการ ณ เดือนมกราคม 2557) ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-14.00 น.
แหล่งที่มา: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558ค.
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ภาพที่ 4.2 การปรับผังรายการเวทีสาธารณะปี 2558 (ผังรายการ ณ เดือนมกราคม 2558)
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น.
แหล่งที่มา: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558ค.
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4.1.3 การดาเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะ
จากการศึกษาการดาเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตาม
หลักของการผลิตรายการทั่วไป คือ ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นการผลิต (Production)
และขั้นหลังการผลิต (Post Production) ซึ่งสามารถนาเสนอได้ดังนี้
1) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production)
ในขั้นกระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น
3 ส่วน ประกอบด้วย งานข้อมูล งานข่าวและงานประสานงาน ดังนี้
(1) ด้านงานข้อมูล
ก) ทีมงานแสวงหาประเด็นในการทารายการ ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่จะเป็น
ประเด็นในกระแสสังคมในช่วงนั้น ๆ และประเด็นนอกกระแสที่ทีมงามคาดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ควรหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นพูดคุย เสวนา เพื่อหาทางออก ซึ่งจะมีการดาเนินงานเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลที่อาจมาจากแหล่งข่าวซึ่งหมายถึงเจ้าของประเด็นโดยตรง
เครือข่ายทั้งในพื้นที่ หน่วยงานเครือข่ายหรือมีความเชี่ยวชาญ กระทั่งจากเครือข่ายสื่อมวลชน รวมทั้ง
งานวิ ช าการในด้า นต่ า ง ๆ ที่มี ความเชี่ ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับประเด็น ฯลฯ ภายหลั งจากการ
รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น ทีมงานข้อมูลจะทาการเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาเลือกเรื่อง/ประเด็น/
พื้นที่ ที่น่าสนใจในการจัดเวทีสาธารณะ
ข) หลั งจากการประชุม หารื อพิ จารณาเลื อ กเรื่อ ง/ประเด็ น/พื้น ที่ เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้วผู้ประสานงานรายการดาเนินการจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมโดย แสวงหาข้อมูลเชิงลึก
จากเอกสารตารา จากการสอบถามแหล่งข่าวเจ้าของประเด็นหรือที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ เครือข่ายอื่น
ๆ รวมทั้งสารวจเทปรายการที่ได้ออกอากาศก่อนหน้า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เลือก เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจัดทารายการต่อไป
ค) ทีม งานรายการวางแผนการด าเนิ นงานซึ่ง โดยหลั ก ๆ แล้ ว จะมีก าร
กาหนดเป้าหมายของการจัดเวที วางโครง ลาดับความของประเด็นปัญหา และองค์ประกอบของผู้ร่วม
สนทนาในเวที (และผู้ชม) รวมทั้งแผนการทาสกู๊ปก่อนและหลังจัดเวที
ง) เตรียมเอกสารประกอบการดาเนินรายการ เช่น กาหนดการรวม (ระบุ
กิจกรรม วันเวลา และรายชื่อ ตาแหน่ง สังกัด) เป้าหมาย โจทย์/ ประเด็นหลักในเวทีสาธารณะ (สรุป
และระบุประเด็นที่ชัดเจน) รวมไปถึงข้อมูลสาคัญอื่น ๆ ประกอบในแต่ละโจทย์/ ประเด็น และคาถาม
เบื้องต้นในเวที (แล้วแต่กรณี)
(2) ด้านงานข่าว
ก) ดาเนินการประสานพื้นที่และแหล่งข่าวเพื่อผลิตสกู๊ปต่าง ๆ เช่น สกู๊ปราย
งานข่าว สกู๊ปประกอบเทปรายการ และอื่น ๆ
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ข) ลงหมายและแจ้งหมายเพื่อทาการขอช่างภาพและรถข่าวในการลงพื้นที่
ถ่ายทาสกู๊ปประกอบเทปรายการ และอื่น ๆ
(3) ด้านงานประสาน
ก) ประสานงานเพื่อหาวัน เวลาของผู้ดาเนินรายการ และทีมงาน รวมทั้งทีม
ผลิต เพื่อดาเนินการถ่ายทา
ข) ประสานเชิญผู้ร่วมสนทนา ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบนัดหมายทางโทรศัพท์
หรือส่งจดหมายเชิญ (ในกรณีนี้ต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว) นัดหมายวัน เวลา สถานที่ รวมไป
ถึงวิธีการเดินทาง และการรับรองเพื่ออานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมสนทนาในเวที
ค) ประสานทีมผลิต แจ้งและจองวันเวลาบันทึกเทป (หรือสด) ระบุอุปกรณ์
ที่ต้องการใช้ และสารวจสถานที่สาหรับการจัดเวทีในเบื้องต้น
(4) ประสานการใช้สถานที่สาหรับจัดเวที โดยเน้นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด
กับรูปแบบของรายการที่เป็นการจัดเวทีเพื่อล้อมวงสนทนา รวมทั้งการเตรียมห้องรับรองแขกสาหรับผู้
ร่วมสนทนาและผู้ชม ห้องพักสาหรับทีมงาน อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก หรืออุปกรณ์ที่จาเป็นอื่น ๆ
ในการจัดเวที เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ภาชนะ ฯลฯ
(5) ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมค่าใช้จ่าย รวมทั้งเอกสารด้านการเงิน
อื่น ๆ
2) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นการผลิต (Production)
สามารถสรุปลาดับกระบวนการดาเนินงานได้ ดังนี้
(1) ผู้ประสานงานเดินทางล่วงหน้าไปยังสถานที่จัดเวที เพื่อเตรียมความพร้ อมใน
ด้านต่าง ๆ
(2) บรรณาธิ ก าร ผู้ ดาเนิ นรายการ ร่ว มหารื อ ประเด็น /โจทย์ ส าคั ญ ของเวที
เป้าหมายของเวที รวมทั้งลาดับประเด็นการสนทนาในเวทีก่อนเริ่มบันทึกเทปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
1 ชั่วโมง (รวมเวลา Stand By และ Technical Check)
(3) ผู้ประสานงานทาความเข้าใจกับผู้ช มในรายละเอียดของการบันทึกเทป เช่น
การใช้เวลา การขอความกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยระหว่าง
การบันทึกเทป ไม่ให้ผู้ชมเข้า-ออกโดยไม่จาเป็น เป็นต้น
(4) ทีมผลิตติดตั้งอุปกรณ์ ระหว่างการหารือประเด็น รวมทั้ง TV Monitor กรณี
ที่มี VTR เปิดนาการสนทนา
(5) เริ่มบันทึกเทปรายการ ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง
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(6) ระหว่างดาเนินการสนทนาและบันทึกเทป ทีมงานต้องจดบันทึกตามลาดับ
ประเด็นในเวที เช่น จับคู่คาถาม-คาตอบ ข้อโต้แย้ง และไฮไลท์ของการสนทนาเพื่อใช้ประกอบในการ
โปรโมทรายการ รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ่งประกอบ
(7) ดาเนินการอัพโหลดและแชร์ภาพ สาระสาคัญสั้น ๆ ผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดียของรายการ และช่องทางอื่น ๆ
(8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงาน (After Action Review) ณ สถานที่จัด
เวที ภายหลังเสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ
(9) ประสานงานกั บ กองบรรณาธิ ก าร เพื่ อ ส่ ง ภาพข่ า ว และสคริ ป ข่ า วอ่ า น
นาเสนอประเด็นสาคัญจากเวที

ภาพที่ 4.3 กระบวนการบั น ทึ ก เทปรายการเวทีส าธารณะ ตอนประมงพื้น บ้ าน ยกปลาขึ้ น บก
ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. (บันทึกเทปวันที่ 14
กรกฎาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
3) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นหลังการผลิต (Post Production)
สามารถสรุปลาดับกระบวนการดาเนินงานได้ ดังนี้
(1) บรรณาธิการวางโครงเทปรายการตอนนั้น ๆ รวมทั้งโครงโปรโมทรายการ
โครงสกู๊ป ประกอบรายการ และสกู๊ปข่าว
(2) ผู้ ป ระสานงานจัด การด้า นเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับ การเงิ น และงานธุ รการ
ภายหลังการบันทึกเทปรายการ
(3) ผู้ป ระสานงานหารือกับทีมงานเพื่อยกร่างบทสกู๊ปประกอบรายการ และ
บทสกู๊ป ข่าวที่นี่ไทยพีบี เอส (อาจเป็นข่าวค่าวันศุกร์หรือข่าวเที่ยงวันเสาร์) และส่ งร่างบทสกู๊ปให้
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หัวหน้างานตรวจภายใน 2-3 วันนับจากสิ้นสุดการบันทึกเทป หรือได้รับโครงแล้ว หรือโดยเร็วที่สุด
ก่อนการออกอากาศรายการ เพื่อความสดใหม่หลังการบันทึกเทปรายการ
(4) ฝ่ายผลิตหรือผู้ประสานงาน ผลิตเทปรายการตามโครงที่ได้วางไว้ จัดทาสกู๊ป
สาหรับโปรโมท สกู๊ปประกอบรายการ และบทสกู๊ป ข่าว ให้เป็นไปตามแผน พร้อมกับบันทึกชื่อตอน
และวันที่ออกอากาศเป็นเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล
(5) ฝ่ายผลิตส่งโปรโมท และผู้ประสานงานอัพโหลดโปรโมทรายการ ทางโซเชียล
มีเดีย
(6) หลังบรรณาธิการตรวจเทปรายการแล้ว ทีมงานนัดหมายเพื่อดูเทปรายการ
ก่อนการออกอากาศอีกครั้ง เพื่อวิจารณ์และปรับปรุงผลงาน (แล้วแต่กรณี)
(7) ฝ่ า ยผลิ ต ส่ ง เทปรายการอย่ า งน้ อ ย 1 วั น ก่ อ นวั น ออกอากาศ และผู้
ประสานงานแจ้งแหล่งข่าวในรายละเอียดการออกอากาศ (รวมทั้งการชมย้อนหลัง และส่ง DVD ถ้า
ต้องการ)
(8) หลังวันออกอากาศ ผู้ประสานงานอัพโหลดเทปรายการทางสื่อออนไลน์ เช่น
ผ่านทาง Facebook ของรายการ และอาจแชร์ต่อไปยังเครือข่ายอื่น ๆ
(9) เขียนสรุปสาระและประเด็นสาคัญ พร้อมรายชื่อผู้ร่วมสนทนา เพื่อเผยแพร่
ในเวบไซต์ของสถานีข่าว และเขียนบทความเชิงสารคดีข่าว เพื่อพร้อมเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป
(10) ติดตาม Feedback ของรายการแต่ละตอน ทั้งแหล่งข่าว/เครือข่ายโซเชียล
มีเดีย และจากอีเมลล์ประจารายการ public@thaipbs.or.th
(11) ติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่าง ๆ เพื่อพิจารณาจัดรายการในครั้งต่อ ๆ
ไป
(12) ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับแหล่งข่าว หากแหล่งข่าวร้องขอ
เทปรายการตอนที่เข้าร่วมสนทนาในรายการ
จากกระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะ ซึ่งประกอบได้กระบวนการผลิตในขั้น PreProduction ขั้น Production และขั้น Post Production ดังที่ได้เสนอไว้นั้น จะเป็นกระบวนการที่
ทางรายการได้ลาดับขั้นตอนไว้ เพื่อใช้เป็นระบบและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อผลิตรายการ แต่
ทั้งนี้ในการดาเนินงานจริง อาจมีข้อจากัดหรือเหตุจาเป็นอื่น ๆ ที่ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามลาดับ
ขั้นที่วางไว้ได้ ดังนั้น ทีมงานอาจมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการปฏิบัติงาน ให้ เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ บริบทและข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถผลิตรายการได้ตามแผนการออกอากาศในแต่
ละสัปดาห์
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4.2 การคัดเลือกประเด็นของรายการ
4.2.1 การคัดเลือกประเด็น
4.2.1.1 รูปแบบของประเด็น
จากการศึกษาและรวบรวมประเด็นที่นาเสนอในรายการเวทีสาธารณะ โดยรับชม
ย้อนหลังทางเว็บไซต์ของ ThaiPBS ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557-เดือนกรกฎาคม 2558 จานวน 80
ตอน โดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และแบ่งประเด็นการนาเสนอในรายการออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1) ประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป จานวน 26 ตอน
2) ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ จานวน
18 ตอน
3) ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ จานวน 14 ตอน
4) ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จานวน 13 ตอน
5) ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จานวน 6 ตอน
6) ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จานวน 4 ตอน
โดยรายละเอียดของการออกอากาศในแต่ละตอน ซึ่งแยกออกเป็น 6 กลุ่มประเด็น
ผู้ศึกษาได้สรุปไว้ดังตารางที่ 4.1-ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.1 ประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป จานวน 26 ตอน
ออกอากาศ
ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
25 มกราคม 2557 ก้าวเดินพลังปฏิรูป กระแสปฏิรูปประเทศไทย ทาให้หลายฝ่ายออกมา
นาเสนอ ทั้งเนื้อหาและวิธีการ แต่ขาดการประสาน
ระหว่างเครือข่ายที่สามารถสลายการผูกขาดการปฏิรูป
ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน กปปส. เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป
และกลุ่มมวลมหาประชาคุย จึงมาร่วมสนทนาเพื่อ
ออกแบบการทางานร่วมกัน
8 มีนาคม 2557
แนวร่วมชายขอบ อีกกลุ่มปฏิรูปที่ขอแยกตัวจาก กปปส. โดยเสนอจุดยืน
ปฏิรูป
แนวทาง เป้าหมายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม
ประชาชาติ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (นปป.) ที่
ปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยมานานกว่า
3 เดือนแล้ว โดยปฏิเสธที่จะคืนพื้นที่แม้พวกเขาจะ
ประสานกับกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วม กปปส. แต่ก็ขอแยก
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ออกอากาศ
8 มีนาคม
2557

ชื่อตอน
แนวร่วมชาย
ขอบปฏิรูป

15 มีนาคม
2557

ไล่รื้อชุมชน
ผังเมืองยุค
ปฏิรูป

29 มีนาคม
2557

เดิน…(ถึงไหน)
ปฏิรูป

23 สิงหาคม
2557

พลังคน
ปฏิรูป
พลังงาน

4 ตุลาคม
2557

เสียงคนอีสาน
ที่ต้องฟังก่อน
ปฏิรูป 1

11 ตุลาคม
2557

เสียงคนอีสาน
ที่ต้องฟังก่อน
ปฏิรูป 2

สรุปเรื่อง
ออกมาเพื่อสร้างตัวตนจากการมีพื้นที่ของตัวเอง พร้อมพิมพ์
เขียวการปฏิรูปจาก จินตนาการที่ให้ความสาคัญกับความมั่นคง
ยั่งยืนของคนจน แรงงาน ชาวนาติดหนี้ ไร้ที่ดินทากิน
นาเสนอปัญหาการไล่รื้อชุมชนเก่าย่านวัดกัลยาฯ ซึ่งเป็นผลจาก
ผังเมืองที่ผิดพลาด การปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้ ชาวบ้านย่าน
เก่าจากหลายพื้นที่ จึงมารวมตัวกัน สะท้อนปัญหาและเสนอ ให้
ปฏิรูปผังเมืองด้วยในกระแสที่ทุกฝ่ายต่างพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
ประเทศ
กระบวนการทั้งการชุมนุม การจัดเวทีเสวนา ทั้งในกลุ่มผู้ชุมนุม
กปปส. และเวทีต่าง ๆ หลากหลายองค์กร หลายกลุ่มในช่วงที่
ผ่านมานั้น ล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูปการเมือง แต่
ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางกลุ่มอาจไม่ได้รับความสนใจ เวทีนี้จึงเปิด
พื้นที่ให้เครือข่ายเหล่านี้ ได้สะท้อน ความคิด และอุดมการณ์
ทางการเมือง
เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้ ออกมาเคลื่อนไหวรอบใหม่ใน
ชื่อ "ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน" โดยวางแผนเดินเท้ารณรงค์ เพื่อเร่ง
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนใน สถานการณ์ด้านพลังงานที่
เป็นอยู่ทุกวันนี้ การเดิน จะเดินจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึง
กรุงเทพฯ และเพียงเริ่มออกเดิน แกนนาบางส่วนก็ถูกควบคุมตัว
ข้อหาฝ่าฝืนกฎอัยการศึก ชุมนุมเกิน 5 คน
การเปิดพื้นที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น เสียงคนอีสาน
ก่อนปฏิรูป จากภาคีเครือข่าย 44 องค์กร 200 คนกว่า 10
จังหวัดของภาคอีสานใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่
กลางของอีสานใต้ โดยเวทีนี้จะทาหน้าที่ประมวลข้อเสนอเชิง
กลไกจากภาคประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งไทยพีบี
เอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดขึ้นคู่ขนานไปพร้อมกับสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกว่า 45 องค์กร 200 คน
กว่า 10 จังหวัดของภาคอีสานตอนบน เดินหน้าเปิดเวทีฟังเสียง
ประชาชนเป็นเวทีที่ 2 ภูมิภาคอีสานตอนบน จัดที่ขอนแก่น ซึง่
บรรยากาศการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังคงคึกคัก
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ออกอากาศ
18 ตุลาคม 2557

25 ตุลาคม 2557

1 พฤศจิกายน
2557
8 พฤศจิกายน
2557

15 พฤศจิกายน
2557

ชื่อตอน
เสียงชาวเหนือ ที่
ต้องฟังก่อนปฏิรูป

สรุปเรื่อง
เวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป เครือข่ายใน
พื้นที่ภาคเหนือที่มาร่วมงานกว่า 400 คน พร้อม
ข้อเสนอแต่ละประเด็นปัญหาที่พวกเขาเล็งเห็นว่ามี
ความจาเป็นเร่งด่วนต้องปฏิรูป ผ่านกลไกใหม่ที่ชาว
เหนือเชื่อว่า ถ้าทาได้จริง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง
เสียงคนเห็นต่าง ที่ นาเสนอแง่มุม ที่รายการได้สร้างกระบวนการเปิดพื้นที่
ต้องฟังก่อนปฏิรูป ปลอดภัยสาหรับคนเห็นต่างทางการเมืองให้เข้ามา
พบปะนั่งคุยแลกเปลี่ยนกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งทา
ให้เห็นแง่มุมที่เห็นต่างและจุดร่วมกัน และพูดคุยหารือ
เสนอทางออกของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
เสียงคนตะวันออก เสียงคนตะวันออก ประชาชนจาก 8 จังหวัดจากภาค
ที่ตอ้ งฟังก่อนปฏิรูป ตะวันออก กว่า 30 องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ พลังเสียง
คนตะวันออกนาขบวนปฏิรูปครั้งใหม่ ข้อเสนอชาว
ตะวันออก 8 ประเด็น 1.ที่ดิน ป่าไม้และชายฝั่ง 2.
เสียงคนใต้ ที่ต้อง พลังคนใต้เขียนอนาคตกันเอง ข้อเสนอของคนภาคใต้
ฟังก่อนปฏิรูป
มีความคมชัด ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการปฏิรูป 1. ระบุข้อเสนอที่จะให้เคลื่อนได้
ภายใน 1 ปี 2. จะไม่แยกกาลังจากประชาชน พื้นที่
ต้องร่วมกับส่วนกลาง เช่น สภาประชาชนในการปฏิรูป
ภาคใต้จะต้องทางานร่วมกันกับสภาประชาชนเพื่อการ
ปฏิรูปที่เกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 3. จะไม่เคลื่อนเพียงแค่ส่ง
ข้อเสนอให้รัฐบาลทาต่อแล้วก็รอหรือฝากความหวังไว้
ที่ สปช.หรือรัฐบาล 4. มีการเคลื่อนไหวเป็นข้อเสนอ 1
ชุดใหญ่ที่จะเปลี่ยนในเชิงระบบสร้างกระบวนการการ
ขับเคลื่อนทางสังคมคล้าย ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
การผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2540
เสียงคนตะวันตก การพบกันครั้งแรกของเครือข่ายภาคประชาชนคน
บนเส้นทางปฏิรูป ตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งเห็นโอกาสการปฏิรูปรอบใหม่
ข้อสรุปจากเวที ทิศทางการพัฒนาจากเสียงส่วนใหญ่ที่
อยากให้เป็น โดยเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่างรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
เพิ่มอานาจการบริหารจัดการทรัพยากรให้คนในพื้นที่
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ออกอากาศ
15 พฤศจิกายน
2557
22 พฤศจิกายน
2557

ชื่อตอน
เสียงคนตะวันตก
บนเส้นทางปฏิรูป
เสียงคนเหนือล่าง
บนเส้นทางปฏิรูป

29 พฤศจิกายน
2557

จุดร่วมประชาชน
บนเส้นทางปฏิรูป

6 ธันวาคม 2557

เสียงชนเผ่า
พื้นเมือง

สรุปเรื่อง
ผ่านอานาจสภาพลเมืองกลไกใหม่ที่จะทาหน้าที่ต่อรอง
รักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน
เปิดเวทีครั้งแรกของ 60 เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
9 จังหวัด 100 กว่าคน ทางออกร่วมจากภาค
ประชาชนส่งถึงขบวนปฏิรูปรอบใหม่ 7 ประเด็นปัญหา
ในพื้นที่ทีเสนอต่อการปฏิรูป 1. ทรัพยากร 2.
เกษตรกรรม 3. เศรษฐกิจและการพัฒนา 4. การ
ปฏิรูปท้องถิ่น 5. การศึกษา 6. คุณภาพชีวิต 7.การ
ปฏิรูปอานาจและโครงสร้างยุติธรรม
7 เวทีกว่า 200 เครือข่ายกว่า 2,000 เสียงที่ต้องฟัง
สภาประชาชนคู่ขนานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เวที
สาธารณะที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูปที่จัดขึ้นทั้ง 4 ภาค
ทั่วประเทศ มีข้อเสนอที่ตรงกัน 14 ประเด็น การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น้า แร่ พลังงาน
การศึกษา เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม รัฐ
สวัสดิการและสังคมสวัสดิการ ทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ความเห็นต่างทางการเมือง ระบบการเมือง ชนเผ่า
พื้นเมืองและชาติพันธุ์ การกระจายอานาจและการ
จัดการตนเอง ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการภัย
พิบัติ การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทสตรี และปฏิรูป
เกษตรกรรม กระบวนการสนทนาในเวทีสาธารณะยัง
เกิดข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้การปฏิรูป
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้จริง
พร้อม ๆ กับกระแสการจัดเวทีประชาชนเพื่อการ
ปฏิรูป กลุ่มคนชาติพันธุ์และชนเผ่าก็ร่วมจัดเวทีนี้
เช่นกันภายในงานมหกรรมชาติพันธุ์และชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจาปี 2557 ที่ อ.แม่สอด
จ.ตาก โดยปีนี้ จะผลักดันเขตวัฒนธรรมพิเศษ และ
ร่าง พ.ร.บ.สภาชาติพันธุ์ฯ พร้อมข้อเสนอร่วมจัดการ
ทรัพยากรและมาตรการคุ้มครองสิทธิคนชนเผ่าต่อไป
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ออกอากาศ
ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
13 ธันวาคม 2557 เสียงประชาชน บน เวทีรวมทั่วทุกภูมิภาคในช่วง 3 เดือน 8 เวที กับ
เส้นทางปฏิรูป
ตัวแทนประชาชนนับพันที่เคยมาร่วมเวทีเสียง
ประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป ซึ่งพร้อมใจ ร่วมส่ง
เสียงดัง ๆ อีกครั้งในวันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม
2557) ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยประเด็น
สาคัญยังอยู่ที่การขอพื้นที่จัดการตนเอง ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
20 ธันวาคม 2557 เสียงฅนเมือง บน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ประชาคมภาคกลาง 8
เส้นทางปฏิรูป
จังหวัด เวทีท้าย ๆ ของการเดินสายเปิดพื้นที่รับฟัง
เสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป โดยเป็นเสียงของคน
ภาคกลาง กรุงเทพฯ และสามจังหวัดปริมณฑล ซึง่
พวกเขามีข้อเสนอเชิงกลไกเพื่อการปฏิรูป นั่นคือสภา
พลเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
16 มกราคม 2558 คืนครูกลับ
โอกาสวันครู เวทีสาธารณะจึงเสนอเรื่องราวของ
ห้องเรียน
เครือข่ายครูจานวนหนึ่งที่ได้นาการเปลี่ยนแปลงไป
แล้ว ก่อนที่จะมีกระแสการปฏิรูปประเทศ โดยใช้
เครือข่ายความช่วยเหลือระหว่างครูต่างพื้นที่ บูรณา
การหลักสูตร ปรับปรุงคุณภาพระบบการศึกษาที่
ตอบสนองความสนใจของนักเรียนแต่ละท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง
30 มกราคม 2558 สอบคณะสงฆ์
ข่าวลบต่อวงการสงฆ์ ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ต่อคณะสงฆ์ พร้อมข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของฝ่ายสงฆ์ ทาให้ประเด็นปฏิรูปด้าน
ศาสนา ถูกพูดถึงว่าน่าจะตกกระแสปฏิรูปประเทศ
ทั้ง ๆ ที่เป็นปัญหาสาคัญ เรื้อรังมานานไม่น้อยกว่า
ประเด็นปัญหาอื่น ๆ
13 กุมภาพันธ์
แผนที่เดินทาง
ระหว่างที่ภาครัฐ ศธ. และ สปช. กาลังยกร่างแผน
2558
ปฏิรูปการศึกษา
ปฏิรูประบบการศึกษารอบใหม่ ภาคประชาสังคม และ
องค์กรอิสระ เช่น สสส., สสค., TDRI ต่างก็เดินหน้า
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ผ่านภาคี
เครือข่ายด้านการศึกษา ไทยพีบีเอสได้ทาหน้าที่กลไก
สื่อกลาง เปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกฝ่ายมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์ร่วมของประเทศ
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ออกอากาศ
6 มีนาคม 2558

27 มีนาคม 2558

10 เมษายน 2558
24 เมษายน 2558

ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
ปฏิรูปประกันสังคม กฎหมายประกันสังคม เป็น 1 ในกฎหมาย 38 ฉบับที่
ถูกนามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดย สนช. ผ่าน กมธ.
วิสามัญฯ ที่ตั้งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาใน
วาระ 3 ราวต้นเดือนมีนาคมนี้ ขณะที่สังคมและผู้ใช้
แรงงานกลับรับรู้เรื่องนี้น้อยมาก ไม่ทราบความ
เคลื่อนไหวและประเด็นสาคัญ ทั้งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานทุกประเภทโดยตรง
บ้านเรียน ปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษา รายการเวทีสาธารณะได้มีเวที
การศึกษา
สาหรับพูดคุยในข้อเสนอด้านการปฏิรูปการศึกษาและ
ข้อเสนอที่เกิดขึ้น จากเครือข่ายการศึกษาจากกลุ่ม
ต่าง ๆ ในหลายสัปดาห์ต่อเนื่อง ได้พบเจตนารมที่จะ
กระจายอานาจอย่างจริงจังไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กร และครอบครัว และพบว่าสิ่งที่เป็น
ปัญหาอยู่ก็คือ เรื่องของวิธีการปฏิบัติ เรื่องของระบบ
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าสาหรับการศึกษาที่ต้องการการกระจายตัวออกมา
ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากขึ้น
กรมราง ทางออก อุบัติเหตุบ่อยครั้ง กองหนี้สินร่วมแสนล้าน ถึงเวลา
รถไฟไทย ?
ปรับองค์การอายุกว่าร้อยปี กรมขนส่งทางราง
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป หรือรุกยึดการรถไฟ
หลอมพลัง ปฏิรูป วันที่ 2-3 เมษายน 2558 มีการจัดการประชุมวิชาการ
การศึกษา
สานพลังการเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ คืนความสุขสู่ผู้เรียน
ที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา ได้สร้าง
เครือข่าย และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การทางานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
ที่เห็นผลจนเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัด
กระบวนการเพื่อระดมข้อเสนอในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ทาทันที เวทีสาธารณะที่จัดขึ้นเปิด
พื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อเสนอและแนวทางในการ
นาไปปฏิรูปการศึกษาได้จริง โดยมีตัวแทนเยาวชน
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพูดคุย
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ออกอากาศ
29 พฤษภาคม
2558

ชื่อตอน
ช่องว่างร่าง
รัฐธรรมนูญกับ
ประชาชน

26 มิถุนายน 2558 24 มิถุนา : 83 ปี
ประชาธิปไตย

สรุปเรื่อง
เหลือเวลาอีก 90 วัน เป็นช่วงเวลาสาคัญที่พลเมืองจะ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไร ช่องทาง
ไหน ซึ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมหลายกลุ่มพยายาม
จะสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ แต่ด้วยบรรยากาศที่ปิดกั้น ความยากต่อ
เนื้อหา เป็นช่องว่างที่ทาให้รัฐธรรมนูญที่กาลังถูกยก
ร่างอยู่อาจไม่ตอบโจทย์ของประชาชน
สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป เปิดสภาเป็นครั้งที่ 3 ใน
วาระครบรอบ 83 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475 เพื่อยืนยันหลักการอานาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนและเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตอบโจทย์การลดความ
เหลื่อมล้า เพิ่มอานาจประชาชน ภายใต้กระบวนการที่
กาลังขับเคลื่อนระหว่างคาขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจาก
ฝ่ายต่าง ๆ สภาประชาชนกลุ่มนี้มีมติสาคัญที่ต้องการ
พื้นที่อธิบายเพิ่มเติมในเวทีสาธารณะ

รายการเวทีสาธารณะได้นาเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป จานวน 26
ตอน ซึ่งในช่วงของการจัดเวทีสาธารณะในประเด็นดังกล่าว เป็นช่วงกระแสที่มีการพูดถึงการปฏิรูป
ประเทศ ในยุคของ คสช. รูปแบบของรายการเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชน และภาคีต่าง ๆ
ได้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา เสนอแนะ หาทางออก ร่วมจัดทา
ข้ อ เสนอ และเปิ ด พื้ น ที่ ก ารสื่ อ สารให้ ข้ อ เสนอการปฏิ รู ป ประเทศในประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้สื่อสารไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อพิจารณา
บรรจุข้อเสนอเหล่านั้นลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
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ตารางที่ 4.2 ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ จานวน 18 ตอน
ออกอากาศ
ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
8 กุมภาพันธ์ 2557 ทางรอดชาวนาไทย เวทีถกปัญหาและหาทางออกระยะยาวในปัญหาข้าว
(ตอนที่ 1)
โดยเชิญชาวนา นักวิชาการ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมระดมความคิด วิเคราะห์บทเรียนและหาความ
เป็นไปได้ ในการฝ่าวิกฤต ข้าวระลอกใหม่ครั้งนี้
15 กุมภาพันธ์
ทางรอดชาวนาไทย เวทีถกปัญหาและหาทางออกระยะยาวในปัญหาข้าว
2557
(ตอนที่ 2)
โดยเชิญชาวนา นักวิชาการ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมระดมความคิด วิเคราะห์บทเรียนและหาความ
เป็นไปได้ ในการฝ่าวิกฤต ข้าวระลอกใหม่ครั้งนี้ (ต่อ)
22 กุมภาพันธ์
10 ปี พิษแคดเมียม ชาวนาลุ่มน้าตาวในอาเภอแม่สอด จ.ตาก พื้นที่
2557
สัมปทานเหมืองสังกะสีของกลุ่มทุน ผาแดง กาลัง
ประสบปัญหาสุขภาพ พบสารปนเปื้อนในเลือด หลาย
คนกาลังป่วยเป็นโรคไต แต่ยังสรุป ไม่ได้ว่าเป็น
ผลกระทบจากอะไร แต่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผลมาจาก
การทาเหมืองสังกะสีในพื้นที่ ลาน้าตาว ในเวทีพูดคุย
มีการพูดถึง “พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” แต่ชาวบ้าน
กลับยังไม่รู้ความหมาย และประโยชน์จากการกาหนด
พื้นที่ลักษณะนี้ รวมทั้งบทบาทของตนในกระบวนการ
มีส่วนร่วม กาหนดพื้นที่คุ้มครองฯ ซึ่งแนวคิดนี้ จะช่วย
บรรเทาและต่อรองกับกลุ่มทุนประกอบการเหมืองแร่
ได้
1 มีนาคม 2557
เปิดกรุกองทุนแม่ การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบ
เมาะ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลาปาง ราว 300 ล้านบาทต่อปี ซึง่
มากกว่ากว่างบประมาณประจาปีของจังหวัดลาปางถึง
สองเท่า กาลังถูกเพ่งเล็ง จากภาคประชาชนเมื่อเกิด
ความสงสัยในรายการใช้จ่ายเงินกองทุนที่อาจผิด
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง กองทุนนี้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางเป็น
ประธานโดยตาแหน่ง และไม่มีกรรมการตัวแทนจาก
ภาคประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง เครือข่ายภาคประชาชนจึงขอเปิดเวที
สาธารณะพูดคุยในเรื่องนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
ให้แก่ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ออกอากาศ
7 มิถุนายน 2557

ชื่อตอน
ผ่าตัดโครงการ
จัดการน้า

สรุปเรื่อง
หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึด
อานาจการปกครองประเทศ หลายโครงการขนาด
ใหญ่ที่เป็นที่ถกเถียงก่อนหน้านี้ ถูกหยิบมาพิจารณาอีก
ครั้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
น้า 3.5 แสนล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ ศาลปกครองมี
คาสั่งให้จัดเวทีรับฟังความเห็น แต่ขั้นตอนนี้ยังไม่แล้ว
เสร็จ ภาคประชาชนที่กังวลต่อการตัดสินใจของ คสช.
ว่าจะมองข้ามเสียงประชาชนคนเล็กคนน้อย ดูเบา
คุณภาพเวทีรับฟังความเห็นที่ต้องทาตามคาตัดสินของ
ศาลปกครองกลาง เครือข่ายจึงมารวมกันเปิดเวที
พูดคุยพร้อมข้อเสนอสาคัญไปยัง คสช.
14 มิถุนายน 2557 พลิกวิกฤตข้าว ฟื้น การให้เงินแก่ชาวนาในโครงการรับจานาข้าวของ คสช.
ชีวิตชาวนา
ถูกมองว่าไม่พอต่อการแก้ปัญหาที่แท้จริงของชาวนาที่
วันนี้ยังคงประสบปัญหาหนี้สิน ต้นทุนการผลิตที่สูง
สวนทางกับรายได้เครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้ง
ภาครัฐและนักวิชาการ จึงมาร่วมพูดคุยเพื่อเสนอ
แนวทางเดินต่อ หวังลดปัญหาให้แก่ชาวนาในระยะ
กลางและระยะยาว
28 มิถุนายน 2557 ปลดหนี้ชาวนา
หนี้สินชาวนากลายเป็นประเด็นอีกครั้ง ล่าสุดมีแนวคิด
ที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
กรมส่งเสริมการเกษตร และสถาบันการเงินอย่าง ธ.
ก.ส. ที่ออกมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือ
3% นาน 6 เดือน เพราะเชื่อว่านี่จะช่วยลดปัญหา
หนี้สินได้ แต่เครือข่ายหนี้สินชาวนาฯ เผยว่ามาตรการ
เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกที่
เป็นปมเงื่อนสาคัญ เช่น การขาดประสิทธิภาพของ
กองทุนฟื้นฟูฯ ที่เคยเป็นความหวัง อานาจต่อรอง
ให้แก่ชาวนา ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการปฏิรูป
เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ออกอากาศ
ชื่อตอน
5 กรกฎาคม 2557 แม่สอด เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

9 สิงหาคม 2557

คาสั่งรื้อคดี คนกับ
ป่า

16 สิงหาคม 2557 304 ขยายถนน
เชื่อมป่ามรดกโลก

สรุปเรื่อง
แม่สอด จ.ตาก พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
มูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี แต่มิติทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมกลับถูกละเลย ขณะที่ อปท. ยังคงต้อนรับ
การลงทุน สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของ คสช.
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วแม่สอดวันพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไรหากเติบโตเช่นนี้
ต่อไป จะมีกลไก กากับควบคุมทิศทางการขยายตัว
ของเมืองหรือไม่ โดยเฉพาะปี 2558 ที่ต้องร่วม
ประชาคมอาเซียน เวทีจึงเป็นการพูดคุยแนวทางการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น
ภายหลังคาสั่ง คสช. ที่ 64/2557 สั่งเมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการ
บุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และอีกฉบับที่ออก
ตามมา คือฉบับที่ 66/2557 ได้กลายเป็นชนวนความ
ข้อแย้งครั้งใหม่ในหลายพื้นที่ระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือและใต้ ได้เดินทางมายื่น
เรื่องร้องเรียน ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) พร้อมเดินทางมาสะท้อนเรื่องจริงจาก
พื้นที่ ณ สถานีไทยพีบีเอส เพื่อทาความเข้าใจกับสังคม
และหาแนวทางเจรจาแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไป
โครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 304 ที่ตัดข้าม
ผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ทับลาน ล่าสุดได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่ โดยคาสั่ง คสช ฉบับที่
90/2557 การอนุมัติโครงการดังกล่าว ได้สร้างข้อ
ถกเถียงอีกครั้งระหว่าง ภาครัฐกับเครือข่ายนักอนุรักษ์
ในประเด็นกระบวนการ EIA และการเร่งพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการ
โดยเทียบกับงบประมาณที่สูงถึง 3,000 ล้านบาท
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ออกอากาศ
ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
30 สิงหาคม 2557 EIA สร้างหรือขวาง หลายโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่คั่งค้างมานานก่อน
การพัฒนา
การรัฐประหาร เพียงไม่กี่เดือนก็ทยอยผ่านการอนุมัติ
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตามความตั้งใจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขณะเดียวกันการเร่ง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลายโครงการ กลับสร้าง
ความวิตกให้แก่เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ที่เห็นว่านี่อาจ
เป็นการเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินในประเทศจนอาจจะ
ละเลยรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งปกติมี
เครื่องมือที่ประเมินผลกระทบเรื่องนี้เรียกว่า EIA แต่
ด้วยต้องการเร่งรุดเดินหน้าประเทศไทยดังกล่าว วันนี้
EIA จึงอาจกลายเป็นอุปสรรค ซึ่งนักสิ่งแวดล้อมไม่เห็น
ด้วย
13 กันยายน 2557 พิพาทที่ดิน พิสูจน์ ประกาศจากทางจังหวัดชัยภูมิ ที่อ้างคาสั่ง คสช. ฉบับ
สิทธิ์คนอยู่ป่า
ที่ 64 สั่งการให้ชาวบ้านโคกยาว ต.สระโพนทอง อ.
คอนสาร ออกจากพื้นที่อาศัยภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กาลังส่งผลกระทบรอบ
ใหม่ในพื้นที่ที่เคยมีข้อพิพาทก่อนหน้านี้ ซึ่งชาวบ้าน
มองว่านี่คือการรังแกชาวบ้านครั้งใหม่โดยหน่วย
ราชการที่อ้างความชอบธรรมในการใช้อานาจจาก
คาสั่ง คสช.
20 กันยายน 2557 เจาะแผ่นดินอีสาน โครงการขุดเจาะสารวจก๊าซในหลายจังหวัดภาคอีสาน
โดยเฉพาะบุรีรัมย์และกาฬสินธุ์ กาลังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพคนในพื้นที่โดยยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เข้ามาจัดการกับปัญหา ทุกวันนี้ บริษัทที่ได้รับ
สัมปทานยังคงเดินหน้าโครงการโดยไม่ฟังเสียง
ชาวบ้าน เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการ
13 มีนาคม 2558 ปมขัดแย้ง
ความขัดแย้งในพื้นที่บ้านนามูล เขตรอยต่อระหว่าง จ.
ปิโตรเลียมอีสาน 1 ขอนแก่น กับ จ.กาฬสินธุ์ ในแปลงสัมปทานขุดสารวจ
ปิโตรเลียมรอบที่ 18 กาลังส่อเค้าบานปลาย ทั้งใน
กลุ่มชาวบ้านด้วยกันเอง และกับฝ่ายปกครองในพื้นที่
ภายหลังการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะโดยบริษัทที่ได้รับ
สิทธิ์สัมปทาน ขณะที่วันนี้ก็ยังไม่มีกลไกไกล่เกลี่ย ยุติ
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากนโยบายความมั่นคงด้าน
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ออกอากาศ

ชื่อตอน

สรุปเรื่อง

พลังงาน
20 มีนาคม 2558 ปมขัดแย้ง
ความขัดแย้งในพื้นที่บ้านนามูล เขตรอยต่อระหว่าง จ.
ปิโตรเลียมอีสาน 2 ขอนแก่น กับ จ.กาฬสินธุ์ ในแปลงสัมปทานขุดสารวจ
ปิโตรเลียมรอบที่ 18 กาลังส่อเค้าบานปลาย ทั้งใน
กลุ่มชาวบ้านด้วยกันเอง และกับฝ่ายปกครองในพื้นที่
ภายหลังการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะโดยบริษัทที่ได้รับ
สิทธิ์สัมปทานเมื่อ 12-13 ก.พ.ที่ผ่านมา ถึงวันนี้ กลไก
ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่ตั้งขึ้นโดยผู้ว่าฯ ไม่ได้รับการ
ยอมรับ ด้าน สปช.ก็ลงพื้นที่แล้วถึง 2 คณะ
19 มิถุนายน 2558 ชุมชนริมคลอง คน เมื่อกรุงเทพมหานครมีแผน ที่จะปรับปรุงระบบคูคลอง
ไม่ขวางน้า
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า ผลกระทบ
จึงตกอยู่กับชุมชนริมคลองที่ถูกตรา ว่าเป็นจาเลย
ขวางทางระบายน้า แต่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะเป็น
ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองมีขนาดใหญ่และอาศัยอยู่มา
นาน
24 กรกฎาคม
อนาคตสระแก้ว
ปักธงสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกว่า
2558
หลังเขตเศรษฐกิจ 100,000 ล้านบาทที่คาดหวังกับผลกระทบที่ไม่
พิเศษ
คาดหมาย
รายการเวทีสาธารณะได้นาเสนอเวทีสาธารณะที่เกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือ
โครงการขนาดใหญ่ จานวน 18 ตอน โดยมีจานวนรองจากประเด็นการปฏิรูป ภาพของการนาเสนอ
เป็นความทุกข์ร้อน และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่และเป็นประเด็นปัญหาอยู่ ณ
ขณะนั้น ซึ่งสืบเนื่องจากนโยบายรัฐและโครงการขนาดใหญ่ที่อนุมัติโดยรัฐ โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพ
ของความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่และรัฐกับทุน

79
ตารางที่ 4.3 ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ จานวน 14 ตอน
ออกอากาศ
ชื่อตอน
18 มกราคม 2557 คนชิงเผาป่า

สรุปเรื่อง
ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในทุกฤดูแล้งในเชียงใหม่
ช่วงหลายปีมา ปัญหาใหญ่ที่ราชการมักคุ้นเคยกับการ
จัดการด้วยมาตรการ “ห้ามการเผา” ซึ่งไม่อาจ
แก้ปัญหาได้ ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่จึงล้อมวง
สะท้อนแนวทางที่ควรจะเป็นในการแก้ปัญหาคือการ
ทยอยเผา หรือชิงเผาก่อนไฟไหม้เอง ซึ่งพิสูจน์
บทเรียนแล้วว่า สามารถบรรเทาความเสียหายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอแนะส่วนกลางให้เร่ง
กระจายอานาจการตัดสินใจแก่คนในพื้นที่ อย่างจริงจัง
ผ่านกฎหมายและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
3 พฤษภาคม 2557 ร่วมจัดการน้าภาค จากเหตุการณ์น้าท่วมลุ่มน้าคลองหลวง พื้นที่แอ่ง
ตะวันออก
กะทะภาคตะวันออก เมื่อเดือน กันยายนถึงตุลาคมปี
2556 อุทกภัยครั้งนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และหลาย ชุมชนในพื้นที่
ทาให้คู่ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับนิคมอุตฯ เริ่มหันหน้า
ให้ความร่วมมือเพื่อวางแนวทาง ป้องกันอุทกภัยปีนี้
พร้อมยกร่างแผนจัดการน้าที่ตอบโจทย์ทุกฝ่ายผ่าน
กลไก “สภาลุ่มน้า” ที่พึ่งเริ่มต้น
10 พฤษภาคม
ล้อมวงคุย กู้วิกฤต เหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ได้ส่งผลกระทบ
2557
แผ่นดินไหว (ตอนที่ อย่างกว้างขวาง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน
1)
สงฆ์ และนักเรียน ใน 3 อาเภอ ได้แก่ อ.พาน อ.แม่
ลาว และ อ.แม่สรวย ซึ่งจากวิกฤตครั้งนี้ แม้หลายฝ่าย
จะพร้อมใจให้ความช่วยเหลือ ทั้งองค์กรทางสังคม
หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นักวิชาการด้านวิศวกรรม ทั้งในพื้นที่และจาก
ต่างจังหวัด แต่ก็ขาดการจัดการ ขาดข้อมูลพื้นที่ จึง
จาเป็นต้องจัดเวทีพูดคุยเพื่อเริ่มต้นจัดระเบียบ ร่วมกัน
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ออกอากาศ
17 พฤษภาคม
2557

ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
ล้อมวงคุย กู้วิกฤต เหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ได้ส่งผลกระทบ
แผ่นดินไหว (ตอนที่ อย่างกว้างขวาง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน
2)
สงฆ์ และนักเรียน ใน 3 อาเภอ ได้แก่ อ.พาน อ.แม่
ลาว และ อ.แม่สรวย ซึ่งจากวิกฤตครั้งนี้ แม้หลายฝ่าย
จะพร้อมใจให้ความช่วยเหลือ ทั้งองค์กรทางสังคม
หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นักวิชาการด้านวิศวกรรม ทั้งในพื้นที่และจาก
ต่างจังหวัด แต่ก็ขาดการจัดการ ขาดข้อมูลพื้นที่ จึง
จาเป็นต้องจัดเวทีพูดคุยเพื่อเริ่มต้นจัดระเบียบ ร่วมกัน
24 พฤษภาคม
ระเบิดเวลาบ่อขยะ ปัญหาไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ ที่
2557
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทาให้จาเป็นต้องเร่ง ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการรองรับในเรื่องนี้ ซึ่งลาพังหน่วยงาน
ปภ.จังหวัด ไม่อาจรับมือกับปัญหานี้ได้ ส่วนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างกรมควบคุมมลพิษและ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมก็อยู่ปลายเหตุ ไม่อาจหยุดการ
เพิ่มขึ้นของขยะได้
31 พฤษภาคม
คืนขวัญหาย ฟื้น
หลังพระพุทธรูปปูนขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร ที่วัด
2557
ชีวิตแม่สรวย (สด) แม่สรวยหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ถล่มลงมาในคืน
พายุหนักเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เนื่องจาก
องค์พระก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ชาวบ้านที่เคารพบูชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์นี้
ต่างเสียขวัญ ซึ่งเป็นครั้งที่สอง หลังต้องประสบเหตุ
แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด ในรอบหลายสิบปีเมื่อต้น
เดือนพฤษภาคม
21 มิถุนายน 2557 ทางออกน้าหลาก เหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ในเมืองท่าการค้าชายแดนเมื่อ
ทางรอดคนแม่สอด กลางปี 2556 ได้สร้างความตื่นตกใจ และตื่นตัวในภาค
ประชาชนคนแม่สอด ที่วันนี้ได้ลุกขึ้นมารวมกลุ่ม
กันเอง ปราศจากการช่วยเหลือจากเทศบาลที่
รับผิดชอบปัญหานี้โดยตรง 20 ชุมชนในเขตเทศบาล
แม่สอด ได้นาร่องลงมือขุดลอกทางระบายน้าในพื้นที่
วางระบบเตือนภัย หวังบรรเทาอุทกภัยครั้งใหม่ที่กาลัง
มาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ออกอากาศ
ชื่อตอน
27 ธันวาคม 2557 10 ปี อันดามัน
คลื่นยังไม่สงบ

สรุปเรื่อง
วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ ภาคประชาชน
และประชาสังคมได้ใช้โอกาสนี้ ทบทวนต้นทุนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นและอีกสารพัดปัญหาที่ปรากฏหลังเกิด
ภัยพิบัติ เช่น ความขัดแย้งเรื่องทรัพยากร สิทธิคนชาย
ขอบ นโยบายและอุปสรรคในระบบราชการ ฯลฯ
8 พฤษภาคม 2558 ปากบาราพาราดิโซ่ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ถูกเลือกเป็นที่
สวรรค์อันดามัน
สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยจัดแสดงภาพวาดและ
ภาพถ่ายจากศิลปินที่ต่างตั้งใจรังสรรค์ผลงาน โดยมี
เยาวชนเป็นผู้ถ่ายทอดโดยหวังว่าเสียงเล็ก ๆ จากพวก
เค้าจะปลุกพลังคนเมืองให้ลุกขึ้นมาปกป้องสมบัติของ
ชาติ เวทีวิชาการเสวนาอนาคตทะเลไทยและแนวคิด
การปกป้องพื้นที่ด้วยการผลักดันให้อันดามันเป็นมรดก
โลก ความหวังที่จะสะท้อนคุณค่าของอ่าวบากบารา
ทะเลสตูล และจุดติดแนวคิดอนุรักษ์จากคนเมืองผ่าน
มุมมองง่าย ๆ จากศิลปะ
15 พฤษภาคม
1 ปี แผ่นดินไหว
ครบรอบ 1 ปี แผ่นดินไหวเชียงราย ตัวแทนจากภาค
2558
เชียงราย
ส่วนต่าง ๆ ที่ได้ประสบกับวิกฤติครั้งนั้น มารวมตัวกัน
ทบทวนบทเรียนการรับมือภัยธรรมชาติ และพูดคุย
แนวทางสาหรับเตรียมการ ถอดบทเรียน 1 ปี
แผ่นดินไหวเชียงราย ถอดบทเรียนเพื่อจัดการภัยพิบัติ
ในอนาคต
5 มิถุนายน 2558 ข้าว ปลา อาหาร วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลกกับทางเลือกของ
วันสิ่งแวดล้อมโลก การกินอยู่อย่างใส่ใจ ซึ่งแคมเปญ World
Environment Day 2015 Seven Billion Dreams.
One Planet. Consume with Care ใจความสาคัญ
คือ ทั่วโลกบริโภคส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่มาก
ในบริบทของสังคมไทยมีการตื่นตัวกันมากแค่ไหน
3 กรกฎาคม 2558 พลังงานสีเขียว
กระบี่ปล่อยของปักหมุดท่องเที่ยวสีเขียว 3 แสนล้าน
Krabi Go Green บาทการท่องเที่ยวอันดามัน กระบี่กับการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่าและพลังงานหมุนเวียนที่ทาเองได้
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ออกอากาศ
10 กรกฎาคม
2558

17 กรกฎาคม
2558

ชื่อตอน
ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

สรุปเรื่อง
พื้นที่ปลูกข้าว 69 ล้านไร่ ความหวังของชาวนา
3,700,000 ครอบครัว กับภัยแล้งรุนแรงในรอบ 50 ปี
ไทยพีบีเอสเปิดเวทีสาธารณะฟังชาวนาฝ่าวิกฤติภัย
แล้ง จากริมคลองชัยนาท - ป่าสัก ต.พุคา อ.บ้านหมี่
จ.ลพบุรี
ประมงพื้นบ้าน ยก ชาวประมงพื้นบ้านยกปลาขึ้นบกที่ไทยพีบีเอส มา
ปลาขึ้นบก
พูดคุยให้เห็นทางเลือกหลังเรือประมงบางส่วนหยุด
เดินเรือเพราะมาตรการของไอยูยู และทางเลือกของ
ผู้บริโภค

รายการเวทีสาธารณะได้นาเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติ จานวน 14 ตอน ในส่วนของประเด็นสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ พบว่าเป็นประเด็นที่อยู่ใน
กระแส เช่น แผ่นดินไหว ปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง รวมไปถึงการติดตามประเด็นที่เคยนาเสนอไปแล้ว
ซึ่งรายการมีแง่มุมในการนาเสนอที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของเวทีสนทนาเพื่อหาทางออก
และเวทีในการถอดบทเรี ย น เช่น ในตอน ร่ว มจัดการน้าภาคตะวันออก และปากบาราพาราดิโ ซ่
สวรรค์อันดามัน เป็นต้น
ตารางที่ 4.4 ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จานวน 13 ตอน
ออกอากาศ
3 มกราคม 2558

ชื่อตอน
สรุปเวทีสาธารณะ
ปี 2557

11 มกราคม 2557 ข้างหลังภาพบ้าน
ผาหมอน

สรุปเรื่อง
สรุปเรื่องราวในรายการเวทีสาธารณะตลอดปี 2557
บ้านผาหมอน ชุมชนเชิงดอยอินทนนท์ กลับเดินสวน
ทางกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก ด้วยการจัดบริการ
ท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเอง จากฐานความรู้ความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ของตน จากกระบวนการวิจัยโดยคนใน
ชุมชนเอง ไม่จาเป็นต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญและ
งบประมาณใด ๆ จากส่วนกลาง
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ออกอากาศ
5 เมษายน 2557

12 เมษายน 2557

19 เมษายน 2557

12 กรกฎาคม
2557

19 กรกฎาคม
2557

ชื่อตอน
พิพาทที่ดินสุสาน
(รายการสด)

สรุปเรื่อง
ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรจุสุสานบรรพบุรุษไว้
ที่ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา กาลังเดือดร้อน
เมื่อทางวัดประกาศการรื้อพื้นที่เพื่อขยายที่จอดรถ
และจุดบริการรองรับธุรกิจท่องเที่ยว ที่คึกคัก ความ
ขัดแย้งในเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น และไม่มีกลไก ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท เวทีสสาธารณะจึงเป็นการพูดคุยระหว่างสอง
ฝ่าย
ตามรอยยักษ์
นาเสนอตัวอย่างขบวนแถวหนุ่มสาวร่วมสมัยที่วันนี้ได้
หันหลังให้แก่แบบแผนแบบเดิม ไม่สนใจภาพ
ความสาเร็จในนิยามของคนทั่วไปในสังคมเมือง พวก
เขา/เธอกาลังออกเดินทางอีกครั้งในช่วงวัยกลางคนบน
วิถีกสิกรรมธรรมชาติและความเชื่อใหม่ในแนวทางของ
อาจารย์ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร)
คนคลองโยง
บ้านคลองโยงวิสาหกิจชุมชนชาวนาจังหวัดนครปฐมที่
ชาวนาปฏิรูป
ได้โฉนดชุมชนแห่งแรกของ ประเทศ วันนี้เกษตรกร
ที่นี่ แม้จะไม่พ้นถูกกระทบจากโครงการรับจานาข้าว
แต่บางส่วนก็เริ่มเดินหน้าปฏิรูปและเริ่มได้รับดอกผล
จากการยืนยันความเชื่อของตนที่ต้องการพึ่งตนเอง
โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่มาช่วยหาตลาด เป็นผล
จากความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจ เพื่อ
สังคมอย่างแท้จริง
คาเขียน สัจธรรม เข้าพรรษาปีนี้ ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ
ชีวิต (สด)
สถานปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อ คาเขียน สุวณฺโณ ที่
กาลังอาพาตด้วยโรคมะเร็งในหลอดอาหาร โอกาสนี้
จึงได้จัดเทศนาธรรม โดยพระไพศาล วิสาโล ในเรื่อง
สืบเนื่องจากกรณีหลวงพ่อคาเขียน ได้ตั้งจิตกรรมฐาน
ไม่ขอรับ การรักษาใด ๆ เพื่อเรียนรู้การเจริญสติ
ภาวนาเผชิญความตายอย่างสงบ ที่ท่านได้ปฏิบัติเพื่อ
เตรียม ความพร้อมมาตลอดชีวิต
เหลี่ยมมุม ฟุตบอล ความหมายและเป้าหมายของกีฬาฟุตบอลที่ผ่านมา
ปรองดอง
มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อกล่อมเกลา
ประชาชนบ้าง สร้างเอกลักษณ์แห่งชาติบ้าง
โดยเฉพาะการทาธุรกิจระดับโลก ขณะที่ความหมาย
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ออกอากาศ
19 กรกฎาคม
2557

ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
เหลี่ยมมุม ฟุตบอล และเป้าหมายอื่น ๆ ของฟุตบอลกลับถูกกลบหายไป
ปรองดอง
จากสังคมกระแสหลัก เช่น ฟุตบอลเพื่อความ
ปรองดอง ซึ่งแพร่หลายอย่างจากัดในกลุ่มคนเล็ก ๆ
บางพื้นที่เท่านั้น
6 กันยายน 2557 บันทึกหน้าสุดท้าย จากความต่อเนื่องที่ทีมงานเวทีสาธารณะ และไทยพีบี
คาเขียน สุวณฺโณ เอส ได้ติดตามอาการอาพาธของ หลวงพ่อคาเขียน
(สด)
และให้ความสนใจในสาระธรรม โดยเฉพาะประเด็น
ความตายและการเตรียม ตัวตายอย่างสงบ รวมทั้งการ
ขยายผลการทางานกับชาวบ้านท่ามะไฟหวาน เหล่านี้
คือรูปธรรมความ สัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างบ้าน วัด
และชุมชน ที่ดารงอยู่มาตลอด นับตั้งแต่หลวงพ่อมาจา
พรรษาที่นี
27 กันยายน 2557 คลองแดน ชุมชน ถอดบทเรียนการรวมกลุ่มเพื่อปฏิรูปชุมชนของตนเอง
ผู้นา
ชุมชน "คลองแดน" ที่ชุมชนเล็ก ๆ บนเขตรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดสงขลากับนครศรีธรรมราช ซึ่งออกตัว
ปฏิรูปสังคมไปก่อนแล้วด้วยการฟื้นฟูชีวิตชุมชน ผนึก
ผู้คนที่นั่นให้ร่วมกันประกอบสร้างบ้านเมือง สร้าง
ความเป็นผู้นาในตัวตนของทุกคน พร้อมเปิดพื้นที่
เรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจให้พลเมืองเยาวชนคนรุ่นใหม่
สงขลา นาไปพัฒนาละแวกบ้านของตนด้วย
23 มกราคม 2558 อนาคตพลเมือง
เวทีฯ จากงาน Social Expo "คนไทย ขอมือหน่อย"
อาสา
ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ใจกลางกรุงเทพฯ
โอกาสสาคัญขององค์กรสาธารณะประโยชน์กว่า 150
องค์กร รวมทั้งบริษัทอาสาสมัคร ที่มารวมตัวกัน
พูดคุยแลกเปลี่ยนการทางานเพื่อสังคม พร้อม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพลัง
พลเมืองอาสาสมัครรายย่อย
6 กุมภาพันธ์ 2558 ชีวิตใหม่ ตลาดเก่า ชุมชนตลาดท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อายุเก่า
ท่าม่วง
กว่าร้อยปี วันนี้คนรุ่นปัจจุบัน เริ่มต้องการมีบทบาท
กาหนดอนาคตชุมชนย่านตลาด ด้วยเห็นความสาคัญ
ของความเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกภาคส่วน ร่วมกัน
คิด ร่วมออกแบบ รื้อฟื้นภาพความเป็นชุมชนท่าม่วงใน
บริบทปัจจุบัน
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ออกอากาศ
3 เมษายน 2558

ชื่อตอน
พลังพลเมือง สร้าง
สวนมักกะสัน

สรุปเรื่อง
หลังข่าว ร.ฟ.ท.ชดใช้หนี้คลังด้วยที่ดินแปลงใหญ่ราว
500 ไร่ ย่านมักกะสัน ซึ่งมีแนวโน้มจะนาไปพัฒนา
โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์ เครือข่ายภาคประชา
สังคมในกรุงเทพฯ ก็ออกมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อ
เรียกร้องขอกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผืนนี้อย่างที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในชื่อ "มักกะสัน สวนสร้างสรรค์"
12 มิถุนายน 2558 พิพิธภัณฑ์นครปฐม 21 วัน ของการรวมตัวคัดค้านย้ายโบราณวัตถุ
ฟื้นชีวิตด้วยหัวใจ พิพิธภัณฑ์นครปฐม ปิดฉากคัดค้านกับพื้นที่
ประวัติศาสตร์ที่หายไป โดยเวทีสาธารณะคุยกันใน
หัวข้อ ฟื้นชีวิต พิพิธภัณฑ์ทวารวดีด้วยหัวใจคน
นครปฐม มีหลายภาคส่วนเดินทางมาพูดคุยกัน ทั้ง
ภาคธุรกิจ เยาวชน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคมศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน และ
ตัวแทนชาวนครปฐม
รายการเวทีสาธารณะได้นาเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม
จ านวน 13 ตอน ส่ ว นใหญ่เป็ น การนาเสนอประเด็น เชิงบวก ซึ่งจะมี รูปแบบเวที เสวนาเพื่อถอด
บทเรียนสังคม ชุมชน ประเด็น ที่ประสบผลสาเร็จหรือมีรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนอื่น ๆ
หรือนาไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นโมเดลเพื่อการแก้ปัญหาในระดับชาติได้ เช่น ตอนตามรอยยักษ์
คลองแดนชุมชนผู้นา พิพิธภัณฑ์นครปฐม ฟื้นชีวิตด้วยหัวใจ เป็นต้น
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ตารางที่ 4.5 ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จานวน 6 ตอน
ออกอากาศ
26 เมษายน 2557

26 กรกฎาคม
2557

2 สิงหาคม 2557

27 กุมภาพันธ์
2558

ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
ความเงียบกลางป่า เหตุการณ์หายไปของ “บิลลี่” แกนนาชาติพันธุ์ชาว
แก่งกระจาน
กะเหรีย่ งจากบ้านโป่งลึก-บางกลอย ได้กลายเป็นที่จับ
ตามองขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีการเสนอให้รัฐจริงจังกับการค้นหา
ความจริงและเสนอให้พิจารณาเป็นคดีพิเศษ พร้อม
ออกมาตรการ คุ้มครองพยานในพื้นที่โดยเร่งด่วน
ความหวัง พลเมือง ปัญหาการละเมิดสิทธิคนชายขอบอย่างกลุ่มชาวเล
ชายขอบ
และคนไทยพลัดถิ่น ยังคงปรากฏ ให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง แม้จะมี มติ ครม. ให้การคุ้มครองคนเหล่านี้
ผ่านกลไกคณะกรรมการและการประกาศเขตสังคม
วัฒนธรรมพิเศษ แต่ไม่ส่งผลในการแก้ปัญหา ทาง
เครือข่ายแก้ปัญหาชาวเลและคนพลัดถิ่นจึงเดิน
ทางเข้า กทม. ขอให้ผู้มีอานาจเร่งรัดจัดการโดยด่วน
จัดแถวแรงงานข้าม หลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติภายหลัง
ชาติ
การควบคุมการปกครองของ คสช. ไม่ว่าจะเป็น
ประกาศจากทางการสหรัฐฯ ที่ต้องการปรับลด
สถานภาพประเทศไทยลงต่าสุด ในเรื่องการป้องกัน
การค้ามนุษย์ มาตรการผ่อนปรนให้แรงงานเถื่อนมา
ขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ One Stop Service และก่อน
หน้าที่แรงงานกัมพูชาไหลกลับบ้าน เหตุการณ์ต่าง ๆ
เหล่านี้ กลายเป็นคาถาม สาคัญอีกครั้งในเรื่องแรงงาน
ข้ามชาติ เช่น ปัญหาการคุกคามแรงงาน และความ
คืบหน้าในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่
แรงงานข้ามชาติ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ คืบหน้าอย่างไร
โปรดติดตาม
12 ปี คนไทยพลัด เวทีสาธารณะครั้งสาคัญของคนไทยพลัดถิ่นที่รวมตัว
ถิ่น
ต่อสู้เรื่องสัญชาติในนามเครือข่ายมาเป็นเวลานานกว่า
12 ปี และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายราชการ โดย
อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินทาง
ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เวทีนี้จึงคล้ายเป็นการสรุปงาน
ขับเคลื่อน และสอบถามความคืบหน้าจากกรมการ
ปกครองในการให้สัญชาติคืนแก่คนไทยนับหมื่นคน จัด
ขึ้นที่ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ออกอากาศ
17 เมษายน 2558

ชื่อตอน
สรุปเรื่อง
ความฝั น (ชาวเล) จากกรณีปัญหาการสูญเสียที่ดินของชาวเลบนเกาะหลี
แห่งเกาะหลีเป๊ะ
เป๊ะ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แม้จะมีแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยมาตรการด้านกฎหมายซึ่งกรมอุทยานฯ
ดาเนินการอยู่ แต่สาหรับการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชน
เผ่าพื้นเมือง จาเป็นต้องคานึงถึงวิถีชีวิตแต่แตกต่าง
ด้วย เวทีสาธารณะจึงเปิดโอกาสให้คนชายขอบกลุ่มนี้
ได้ถ่ายทอดความคิด และความต้องการ ที่จะสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองบน
เกาะแห่งนี้ โดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยและพื้นที่ทางจิตวิญญาณชาวเล ร่วมรับฟังและ
พัฒนาแนวทางในการทาให้สิ่งที่ชาวเลฝัน กลายเป็น
ความจริงได้ในอนาคต
1 พฤษภาคม 2558 เสียงแรงงานสมัย การเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้แรงงานได้พูดคุย ข้อเสนอของ
คสช.
แรงงานในช่วงที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น เสนอให้
รัฐบาลลงนามในอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98
ซึ่งทาให้แรงงานรวมตัวกันได้อย่างเสรีและชอบธรรม
ท่าทีของรัฐยังคลุมเครือ ทาให้แรงงานไทยไม่มีอานาจ
ต่อรองกับนายจ้างได้อย่างเสมอภาค โอกาสสร้าง
ประวัติศาสตร์แรงงานหน้าใหม่ในสมัยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ
รายการเวทีสาธารณะได้นาเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จานวน 6
ตอน ซึ่ งรู ป แบบของประเด็น จะเป็นไปในเชิงการเรีย กร้อง ความทุกข์ร้ อนของคนชายขอบ การ
เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมต่าง ๆ เช่น กรณีการหายตัวไปของบิลลี่ และประเด็นอื่น ๆ ซึ่งหาก
ต้องแก้ปัญหาต้องอาศัยการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย เช่นแก้ตัวบทกฎหมาย หรือกลไกอื่น ๆ ของรัฐ
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ตารางที่ 4.6 ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จานวน 4 ตอน
ออกอากาศ
4 มกราคม 2557

ชื่อตอน
10 ปี ชายแดนใต้
ไฟสู่เส้นทาง
สันติภาพ

สรุปเรื่อง
ครบ 10 ปีเต็มนับจากเหตุการณ์การปล้นปืนเมื่อต้นปี
2547 ความไม่สงบก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน พื้นที่
ชายแดนใต้ ถึงปีนี้ (2557) มีความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน แต่ก็มีการศึกษา เรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมเวทีพูดคุยของหลายฝ่ายหลายระดับ เพื่อหา
แนวทางสร้างสรรค์สันติภาพในพื้นที่ จึงเป็นเวทีพูดคุย
ถึงกระบวนการและคืบหน้าเหล่านี้ เนื่องจากวันนี้ยังมี
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1 กุมภาพันธ์ 2557 พรุ่งนี้ วันเลือกตั้ง จากมติ กกต. ที่กาหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ เวที
สาธารณะจึงจัดวงพูดคุย ให้ความรู้ ขยายความเข้าใจ
ในความสาคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมทั้งความ
เข้าใจที่ถูกต้องของความหมาย จากการลงคะแนน
เสียงและไม่ลง ตลอดจนนัยยะทางการเมืองสืบเนื่อง
22 มีนาคม 2557 คนรุ่นใหม่ ขอคืน วงสนทนาคนรุ่นใหม่ที่อึดอัดกับบรรยากาศการเมืองคู่
พื้นที่
ตรงข้าม และขาดพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความ
คิดเห็น พวกเขาต่างถูกแขวนป้ายให้อยู่ในฝ่าย
การเมืองซึ่ง สร้างความไม่พอใจเป็นลาดับ จนเป็นที่มา
ของวงสนทนาครั้งนี้
22 พฤษภาคม
1 ปีรัฐประหาร กับ 1 ปีรัฐประหารกับการปรองดองที่ต้องขยายเวลา ฟัง
2558
พื้นที่เห็นต่าง @
เสียงคนพะเยาที่ร่วมกันขับเคลื่อนมาร่วมบอกเล่า
พะเยา
ประสบการณ์สร้างพื้นที่พูดคุยของคนเห็นต่าง มีพื้นที่
ที่ร่วมแลกเปลี่ยนทั้งประเด็นในประเด็นระดับชาติและ
ในพื้นที่เอง
รายการเวทีส าธารณะได้ น าเสนอเวที ส าธารณะประเด็น เกี่ย วกับ การเมื อ งการปกครอง
จานวน 4 ตอน ประกอบไปด้วยประเด็นเกี่ยวกับความไม่สงบในภาคใต้ จานวน 1 ตอน ซึ่งเป็นการ
ติดตามประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากประเด็นการเมือง
การปกครอง รายการเวที ส าธารณะได้ มี ก ารติ ด ตามประเด็ น ดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ๆ ปี
นอกจากนีใ้ นต้นปี 2557 นั้นเอง เป็นช่วงกระแสที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ลุกลามไป
จนถึงเหตุการณ์การเลือกตั้งครั้งใหม่ รายการเวทีสาธารณะจึงหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดคุย
รวมไปถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวในทางการเมืองได้แสดงความคิดเห็นในมุมมอง
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ของคนรุ่นใหม่ผ่านจอสาธารณะ และภายหลังในปี 2558 ได้เป็นการติดตามประเด็นทางการเมืองใน
รอบ 1 ปี เพื่อเสนอแง่มุมทางการเมืองในลักษณะความขัดแย้งบนความปรองดอง
จากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่ารายการได้ให้สัดส่วนการนาเสนอประเด็น
ปฏิรูปมากถึง 26 ตอน โดยรองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือโครงการขนาด
ใหญ่ จานวน 18 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ จานวน 14 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับ
ชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จานวน 13 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จานวน 6 ตอน ประเด็น
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จานวน 4 ตอน ดังที่แสดงในตารางที่ 4.1-ตารางที่ 4.6 ไปแล้วนั้น
4.2.1.2 ระดับของประเด็น
จากการวิเ คราะห์ เนื้ อหาการน าเสนอ พบว่า สามารถแบ่งระดั บของประเด็น การ
นาเสนอได้ 3 ระดับดังนี้
1) ประเด็นที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน จานวน 25 ตอน
2) ประเด็นที่มีผลกระทบระดับภูมิภาค จานวน 14 ตอน
3) ประเด็นที่มีผลกระทบระดับประเทศ/ระดับสาธารณะ จานวน 40 ตอน
ซึ่งทั้ง 3 ระดับนั้นแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ถูกนาเสนออกมาในระดับที่แตกต่างกันไปทั้ง
เป็นประเด็นที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน หรือภูมิภาค แม้กระทั่งในระดับประเทศ แต่หากวิเคราะห์
ประเด็นดังกล่าวในมิติต่ าง ๆ แล้วมักจะพบว่า ประเด็นมักเชื่อมโยงและมีผลกระทบไปถึงในระดับ
นโยบายเกือบทุกกรณี เวทีจึงเป็นเสมือนการหยิบยกประเด็นตั้งแต่ระดับเฉพาะกลุ่มหรือชุมชน เพื่อให้
เกิดการสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในวงกว้าง อันจะนาไปสู่การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา
ตั้งแต่ระดั บ ชุมชน ไปจนถึงระดับ ประเทศ เวทีจึงทาหน้าที่ เป็นพื้นที่ สาหรับ สนทนาระหว่างคนที่
ขัดแย้งกันและมีความเห็นต่าง ให้เกิดโอกาสรับฟังกันและการพูดด้วยเจตนาเพื่อหาทางออก ต่อรอง
ผลประโยชน์ จะทาให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา และเกิดการสื่อสารไปสู่สาธารณะ ในอีก
ด้านหนึ่งรายการยังมีการจัดเวทีที่มีประเด็นเพื่อส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกด้วยเช่นกัน เพื่อนาเสนอ
รูปแบบหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วประสบผลสาเร็จให้เกิดการสื่อ สารและขยายผลให้มากยิ่งขึ้น
อันจะทาให้รูปแบบรายการมีความหลากหลายยิ่งขึ้น
4.2.1.3 รูปแบบการคัดเลือกประเด็น
จากการศึกษาการเลือกประเด็นเพื่อทารายการเวทีสาธารณะ พบว่าทีมงานมีรูปแบบ
การคัดเลือกประเด็นใน 2 ลักษณะคือ
1) รูปแบบประเด็นที่เป็นกระแสปัจจุบัน เนื่องจากรายการเป็นลักษณะของ
รายการข่าว ดังนั้นจึงให้ความสาคัญกับประเด็นที่เป็นกระแสปัจจุบันในลาดับแรก ซึ่งทีมงานจะ
พิจารณาว่าในภาพรวมประเด็นไหนเป็นประเด็นในกระแสสังคมในช่วงนั้น ๆ หรือเป็นปัญหาที่อยู่ใน
กระแสข่าวทั่วไป และมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคม หรือเป็นประเด็นที่ทางทีมงานรายการมี
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ความเห็นว่าต้องทา แล้วทาการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นประกอบเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นลักษณะที่
แหล่งข่าวแจ้งมาแต่เป็นข่าวรอง ๆ แล้วทีมงานลงความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อการ
แก้ปัญหาเชิงนโยบายกับพื้นที่อื่น ๆ มีความจาเป็นที่จะต้องขยายการรับรู้ และสร้างความตระหนักให้
เกิดขึ้นในวงกว้าง เช่น ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นเรื่อง EIA เป็นต้น
2) รูปแบบประเด็นนอกกระแส ซึ่งประเด็นนั้นทีมงานพิจารณาแล้วคาดว่า
เป็นประเด็นที่มีความสนใจควรหยิบยกขึ้นมาเป็นเวทีพูดคุย หรือแม้แต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในกระแส
ข่าวหลักแต่เป็นประเด็นร้อนมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงในอนาคต เช่น คาสั่ ง ของ คสช.
ฉบับที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ เป็นคาสั่งที่
ส่งผลให้ ข้าราชการในพื้นที่อ้างคาสั่งนี้ในการจัดระเบียบทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรใหม่ โดย
มองข้ามมีมิติเชิงวัฒนธรรมชุมชน อาศัยมิติเชิงรัฐ เข้าไปจัดการไล่ รื้อ ถอนทาลายที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ซึ่งหากไม่มีเวทีทาให้เกิดการพูดคุยเพื่อเจรจาหรือหาทางออก ปัญหา
นั้นอาจจะลุกลามบานปลาย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ทีมงานอาศัยแหล่งข้อมูลที่อาจมาจากแหล่งข่าวซึ่ง
หมายถึงเจ้าของประเด็นโดยตรง เครือข่ายทั้งในพื้นที่ หน่วยงานเครือข่ายหรือผู้มีความเชี่ยวชาญ
กระทั่งจากเครือข่ายสื่อมวลชน ด้วยกันเอง
ภายหลังจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นที่จะนาเสนอแล้ว ทีมงาน
รายการจะประชุมเพื่อพิจารณาประเด็น พื้นที่ และรายละเอียดปลีกย่อยสาหรับการการจัดรายการ
เวทีสาธารณะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้บางประเด็นจะถูกเสนอโดยกลุ่มแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าของประเด็น
โดยตรง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการพิจารณาเลือกเรื่องภายในวงของทีมผลิตรายการอีกครั้งว่าประเด็น
ไหนเหมาะสมต่อการนาเสนอ อันเนื่องมาจากข้อจากัดของรายการที่เป็นรายการเชิงข่าว แบบราย
สัปดาห์ (Weekly) ซึ่งต้องมีความสดใหม่ และโดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นเชิงลึก การพิจารณาเลือก
ประเด็นจึงต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วของกองบรรณาธิการและทีมงานรายการ เพื่อเตรียมข้อมูล
สาหรับทารายการ พร้อมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมเวที
แม้ว่ารายการเวทีสาธารณะจะมี กระบวนการคัดเลือกประเด็นมี 2 รูปแบบคือประเด็นใน
กระแสและนอกกระแสดังกล่าวมานั้น แต่อีกส่วนหนึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับรูปแบบของประเด็นที่ถูก
นาเสนอ ทั้ง 6 รูปแบบกล่าวคือ ประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบาย
รัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและ
วัฒนธรรม ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จึงวิเคราะห์ได้
ว่าด้านหนึ่งรายการได้คัดเลือกประเด็นโดยคานึงถึงการทาหน้าที่ในบทบาทของสื่อมวลชนซึ่งเป็น
องค์กรข่าวที่ต้องนาเสนอประเด็น ดังเช่นสานักข่าวทั่วไป แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องทาหน้าที่ความเป็นสื่อ
สาธารณะที่เน้นการเปิดพื้นที่ให้กับคนชายขอบได้มีพื้นที่ในการสื่อสารความทุกข์ร้อน สร้างการมีส่วน
ร่วม และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยสื่อสารผ่านรายการเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ดังนั้นการที่รายการทาหน้าที่และต้องให้น้าหนักทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจึงส่งผลให้รูปแบบการคัดเลือก
ประเด็นจึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและตายตัว

4.3 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
4.3.1 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
ด้วยรายการเวทีสาธารณะเป็นรายการที่อยู่ภายใต้แนวคิดความเป็นสื่อสาธารณะ ที่มีรูปแบบ
การนาเสนอในหน้าจอทีวี โดยส่วนใหญ่เป็นเวทีพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น และ
แสวงหาทางออกร่วมกัน จากการศึกษาจึงพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นปรากฏในหลายมิติ โดยผู้
ศึกษาสามารถจาแนกรูปแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะได้ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น
2) มีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ
3) การมีส่วนร่วมในรายการ
4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น
5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ
โดยบทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น ถือว่าเป็นมิติของการมี
ส่วนร่วมในรายการที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากรูปแบบของรายการส่วนใหญ่นาเสนอประเด็นความทุกข์
ร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน และประเด็นนั้นมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการ
แก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ประเด็นส่วนใหญ่ที่ถูกนาเสนอในรายการเวทีสาธารณะจึงเป็นประเด็นจาก
ภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่าย หรือประชาชนเจ้าของประเด็นเองได้เสนอเรื่องมายังรายการ ดังนั้น
รายการจึงมักถูกคาดหวังจากเจ้าของประเด็น ว่าจะสามารถเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการ
แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่ารายการเวทีสาธารณะในที่นี้ถูกใช้ในฐานะการเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนประเด็นให้กับภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ผู้ศึกษาจึงมองว่าเป็นไปใน
ลักษณะของการมีส่วนได้เสียระหว่างแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น และรายการ เนื่องจากรายการ
เองต้องการเนื้อหาประเด็นจากแหล่งข่าวเพื่ อผลิตรายการ ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวเองก็มีความ
ต้องการให้รายการเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเด็นเหล่านั้น จึงเกิดกระบวนการมีส่วน
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ร่วมในลักษณะนี้ขึ้น และท้ายที่สุดเป้าหมายร่วมกันคือการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจาก
การจัดเวที โดยการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นว่า
รายการทาให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็น เพราะว่าเนื้อหาของประเด็น
มันเกิดก่อนที่รายการจะเข้ามาทาอยู่แล้วในเกือบทุกเรื่อง รายการเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยทาให้
การพูดคุยมันมีประสิทธิภาพ แล้วก็เรื่องราวมันออกสู่สาธารณะ แล้วมันสามารถเชื่อมโยงกับ
ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในส่วนซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในวงนั้น เช่นผู้กาหนดนโยบาย หรืออยู่ในส่วนที่
ต้ อ งการการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นในกลุ่ ม ต่ า ง ๆ (ณั ฐ พล สิ ง ห์ เ ถื่ อ น, สั ม ภาษณ์ ,
31 สิงหาคม 2558)
จากรูปแบบการเปิดเวทีให้เกิดการมีสว่ นร่วมในฐานะเป็ นแหล่งข่าวหรื อเจ้ าของประเด็น จึง
ทาให้เกิดได้ส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับประเด็นดังนี้
(1) ประเด็นนโยบายการรับจานาข้าว ผลกระทบจากนโยบายรับจานาข้าวเป็น
ประเด็นที่รายการเวทีสาธารณะได้เปิดพื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยน และหาทางออกร่วมกันกั บทุก ๆ ฝ่าย
โดยเฉพาะชาวนา จัดเวทีรวมทั้งหมด 5 ครั้ง ทางรอดชาวนาไทย 2 ครั้ง และแก้ปัญหาปลดหนี้เก่า
ของชาวนาเพื่อให้ตั้งตัวได้แล้วเริ่มต้นใหม่ นอกจากนั้นยังร่วมกันหาทางออก มองหาโอกาสตอนพลิก
วิกฤตข้าวฟื้นชีวิตชาวนารวมถึงทางออกที่ยั่งยืนในแนวทางต่าง ๆ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมเวทีในการสนทนา
ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายชาวนา ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคธุรกิจ การจัดเวทีในแต่
ละครั้งเปรียบเสมือนเป็นการจุดประเด็นโจทย์ปัญหาและสนทนาเพื่อลงลึกไปถึงต้นตอของปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรงสาหรับชาวนาไทย การพูดคุยแม้ว่าอาจไม่ได้มองเห็น
รูปแบบของการจัดการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมนัก แต่ก็สร้างผลกระทบในระดับ
เล็ก ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้
ก) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา
ข) การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ สาธารณะในเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่
ชาวนาประสบอยู่
ค) เป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับชาวนาโดยการแสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาหนี้ของชาวนา เพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนของชาวนาไทย
ง) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกลุ่มภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนทนาหาทางออก เพื่อการปฏิรูปวิถีชีวิตชาวนา กระทั่งปฏิรูปอุตสาหกรรมข้าวของไทยเพื่อความมั่ง
คั่งยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของชาวนาไทย
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(2) ประเด็นความขัดแย้งบนเกาะหลีเป๊ะ รายการเวทีสาธารณะนาเสนอประเด็น
ความขัดแย้งในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ สืบเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อ
ชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมแห่งเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล มานานกว่า 10 ปี การแย่งชิงที่ดินและชาวเล
ถูกรุกราน ทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางวัฒนธรรม หรือแม้แต่สุสานฝังศพ เป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มชายขอบ
กลุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่บนเกาะกลางทะเลที่ห่างไกล เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกระหว่าง
คู่พิพาท ซึ่งเป็นการพูดคุยที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นผลกระทบในเชิงการสร้างบรรยากาศความ
ขัดแย้งที่ตึงเครียดมายาวนาน ทาให้เกิดความคลี่คลาย และร่วมหาทางออกร่วมกัน แต่ทั้งนี้ปัญหาที่
เกิดขึ้นยังดารงอยู่เนื่องจาก เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและถูกกดทับภายใต้อานาจทุน จึงต้องอาศัยกลไกรัฐ
ในการแก้ปัญหา รายการจึงได้แสดงให้เห็นถึงผลสะท้อนที่เด่นชัด 2 เรื่องคือ
ก) การเปิดพื้นที่ให้คนชายขอบได้มีพื้นที่สื่อสารความทุกข์ร้อน
ข) การสื่อสารประเด็นปัญหาในพื้นที่ให้เกิดการรับรู้ในระดับสาธารณะ
(3) ประเด็นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน รายการเวที
สาธารณะ ได้นาเสนอรายการตอน “มรดกโลก มรดกใคร กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ซึ่งเป็นประเด็นการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยได้สร้างความกังกลให้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยและทา
กิน อยู่ในพื้นที่นี้หลายชุมชน หากการขึ้นทะเบียนกลายเป็นมรดกโลกแล้วชาวบ้านจะถูกดาเนินการ
อย่างไร จะถูกอพยพออกจากป่าหรือไม่ หรือว่าวิถีชีวิตจะถูกปรับเปลี่ยนอย่างไร และพวกเขาจะมีส่วน
ร่วมในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้อย่างไรบ้าง จากการเปิดเวทีพูดคุยทาให้ ใจความสาคัญถูก
เปิดเผยว่ากระบวนการมีส่ วนร่วมของการบริหารจัดการป่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เป็นส่วน
สาคัญในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการมรดกโลก เพราะมีปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เวทีจึงเป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ผลกระทบที่เกิดจากการจัดเวทีคือข้อสรุปที่
ชัดเจนภายหลังจากการจั ด เวที ถูกขยายผลและนาไปเผยแพร่ในสื่ ออื่น ๆ ทั้งข่าว รายการ และ
เว็บไซต์ข่าว ทาให้เกิดการขยายผลข้อมูลในหลากหลายมุมมากขึ้น สร้างการเข้าถึงของประชาชนให้
สามารถเข้าถึงประเด็นสาธารณะบนช่องทางที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
(4) ประเด็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย รายการเวทีสาธารณะได้
ออกอากาศรายการ ตอน ล้อมวงคุย กู้วิกฤตแผ่นดินไหว จานวน 2 ตอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
และ 17 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เป็นรายการสด และตอนที่
2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เป็นรายการบันทึกเทปต่อเนื่องจากตอนที่ 1 โดยนาเสนอเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ได้เกิดปฏิกิริยา Aftershock ตามมาอย่างต่อเนื่องนับพันครั้ง ทาให้ได้ส่งผลกระทบสร้างความเสียหาย
ต่ออาคารสิ่ งปลู กสร้ างในพื้น ที่ ทั้งอาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม สถานศึกษา กว่า 10,000 แห่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพาน อาเภอแม่ลาว และอาเภอแม่สรวย ซึ่งรายการ
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ได้เดินทางไปพื้นที่ประสบภัยในวันรุ่งขึ้น และมีการจัดเตรียมการถ่ายทาประมาณ 3 วันหลังจากเกิด
เหตุ โดยประเด็นปัญหาหลักในสถานการณ์ช่วงนั้นคือเกิดความเสียหายที่ในบริเวณกว้าง ทาให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รายการ
เวทีสาธารณะจึงได้เชิญทุกภาคส่วน เช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาจังหวัด ผู้ว่าราชการ
รองผู้ว่าราชการ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มผู้ขับเคลื่อนทางสังคมอื่น ๆ
โดยมีการพูดคุยมากกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ทั้งหาคนรับผิดชอบในแต่
ละส่วนด้วยกัน ทาให้เกิดความร่วมมือกัน โดยมีการจัดระบบของการรับบริจาคเพื่อไม่ให้ซ้าซ้อน มี
การแจ้งความประสงค์ของสิ่งของบริจาคที่ต้องการเป็นรายการที่ไม่ซ้าซ้อน ทาให้หลังจากนั้นมีการ
จัดระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ดีขึ้น และผู้ประสบภัยได้กลายเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือตัวเองด้วยการ
ซ่อมบ้านตัวเองร่วมกับนักวิชาการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม ในการพูดคุยจึงได้เป็นปมปัญหาสาคัญ
ร่วมกันคืออาคารบ้านเรือนที่มีการก่อสร้างผิดหลักวิศวกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการและช่างท้องถิ่นในการซ่อมสร้างและแก้ไขปัญหา สถานที่เสียหายกลายเป็นห้องเรียนใหม่
แก่ช่างพื้นถิ่น จนทาให้เกิดหลักสูตรดงลานโมเดลให้ชุมชนและช่างได้เรียนรู้ร่ว มกันและขยายผลไปยัง
พื้นที่อื่น ๆ หลังจากการจัดเวทีแล้วให้ทุกภาคส่วนมี Focus ในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ทาให้เกิดความร่วมมือกันกับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวร่วมกันทั้งในเวทีการพูดคุย
และหลังจากจากนั้น นอกจากนี้ด้วยรายการเวทีสาธารณะได้เป็ นรายการแรก ๆ ที่เข้าไปนาเสนอ
เหตุการณ์ดังกล่าว ทาให้เป็นส่วนหนึ่งที่ขยายประเด็นไปยังสานักข่าวอื่น ๆ ซึ่งช่วยขยายการรับรู้ในวง
ที่กว้างมากยิ่งขึ้น จากการติดตามผลที่สืบเนื่องจากการนาเสนอประเด็นดังกล่าวผ่านรายการ ภายหลัง
จากนั้น 7 เดือน พบว่า จากความร่วมมือที่เป็ นระบบทาให้ความเสียหายส่วนใหญ่ได้รับการฟื้นฟูผ่าน
กลไกต่าง ๆ มีการก่องตั้งกองทุนภัยพิบัติระดับตาบล เช่นที่ตาบลโป่งแพร่ อาเภอแม่ลาว มีสมาชิกกว่า
900 คน ซึ่ ง อาจเป็ น นวั ต กรรมทางสั ง คมที่ ชุ ม ชนช่ ว ยกั น คิ ดและพึ่ ง ตั ว เอง และยั ง เป็ น การริ เ ริ่ ม
เตรียมการรับมือภัยพิบัติอย่ างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอีกครั้ง รวมไปถึงหลายกลไกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ เป็นที่มาของระบบจัดการในพื้นที่ จากการพึ่งตนเอง ออกแบบระบบ
ความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น นอกเหนือจากการรอคอยความช่วยเหลือจากส่วนกลาง
ซึ่งย่อมไม่อาจทันท่วงที ณัฐพล สิงห์เถื่อน (สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2558) ผู้ประสานงานจัดการภัย
พิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดรายการเวที
สาธารณะว่า การจัดเวทีจานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกพูดถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวและทุกภาคส่วนเข้ามา
นั่ ง พู ด คุ ย ว่ า มี แ นวคิ ด อย่ า งไรและจะด าเนิ น การอย่ า งไรบ้ า ง ส่ ว นครั้ ง ที่ 2 เป็ น การหารื อ กั น ใน
รายละเอียดการของการปฏิบัติว่าจะทาอย่างไร เช่นการซ่อมสร้างตามหลักวิศวกรรม ซึ่งรายการเวที
สาธารณะทาให้คนเข้าร่วมเวที เช่น กลุ่มของนักวิชาการด้านวิศวกรรม เห็นว่าตนเองมีคุณค่าทาง
สังคม ซึ่งเวทีได้เปิดประเด็นซักถามให้กับนักวิช าการว่าดงลานสามารถซ่อมตามหลักวิศวกรรมได้
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อย่างไร 1) ทาให้เกิดความภูมิใจและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง 2) กลุ่มชาวบ้านเกิดความ
กระตือรือร้น เพราะเรื่องราวของได้ถูกถ่ายทอดออกสู่สาธารณะจึงทาให้เกิดการสร้างพลังและความ
ร่วมไม้ร่วมมือกันในการซ่อมสร้าง 3) เมื่อเนื้อหาได้ถูกถ่ายทอดออกสู่สาธารณะ ทาให้เกิดการระดม
ทุนในการช่วยเหลือจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่น ๆ 4) การขยายผลความรู้การสร้างบ้านตาม
หลั ก วิ ศ วกรรมไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ ต้ อ งสร้ า งอย่ า งไรให้ ป ลอดภั ย และถู ก ต้ อ ง ณั ฐ พล สิ ง ห์ เ ถื่ อ น
(สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2558) ได้อธิบายต่อว่า การจัดเวทีสาธารณะในประเด็นแผ่นดินไหวที่
เชียงรายจึงไม่ใช่แค่การพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้ประสบภัย หรือการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเท่านั้น สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือ องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านตามหลักวิศวกรรม เพื่อ
เตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เวทีที่มาจัดได้ก่อให้เกิดการพูดถึงการก่อสร้างที่ผิดแบบ
และให้ความรู้ชาวบ้านในการซ่อมสร้างที่ถูกต้องทางวิศวกรรม หลังจากรายการวันนั้น รวมไปถึงการ
ต่อยอดประเด็นโดยสถานีไทยพีบีเอสร่วมกับภาคประชาชนในการขับเคลื่อน จึงทาให้เกิด “ดงลาน
โมเดล” ขึ้น
นอกจากการนาเสนอของรายการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามเหตุการณ์ภายใต้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแล้ว ยังขยายผลไปสู่การติดตามประเด็นต่อเนื่องของสถานีไทยพีบีเอสและ
เครือข่าย 17 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และ
สมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา สถาบัน
อาศรมศิล ป์ หน่ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน อาทิ ศูนย์ระสานงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติภ าค
ประชาชน จังหวัดเชียงราย กลุ่ม Design for Disasters กลุ่ม Thai flood กลุ่มรู้สู้ flood สานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GIsTDa) กลุ่มอาสาสมัครคนพิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ (Disaster Relief PWD Volunteer) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สมาคมอุตสาหกรรม
ป้องกันภัยพิบัติ ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่มบริษัท ปตท. มูลนิธิมดชนะภัย มูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัย
มูลนิธิไทยพีบีเอส และ Miyamoto International (Thailand) Co., Ltd. ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์
ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว..ไทยพีบีเอสและเครือข่าย” ขึ้น เพื่อระดมความ
ช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีฐานข้อมูลพื้นที่และ
ผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหาย ความช่วยเหลือที่ต้องการ และที่ได้ดาเนินการไปแล้ว รวมทั้งข่าวสาร
และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายทั้งในและนอกพื้นที่สามารถเข้าถึงโดยสะดวกและสามารถ
นาไปทางานต่อได้อย่างรวดเร็ วทั้ งนี้ได้ระดมความช่วยเหลือทั้งในรูปของเงินและสิ่งของเพื่อสร้าง
อาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย 9 แห่ง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 13 แห่ง
ซ่อมแซมวัดและบ้านอยู่อาศัยมากกว่า 100 แห่ง โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดลาดับความช่วยเหลือตามความจาเป็นเร่งด่วน
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การนาเสนอประเด็นแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย ของรายการเวทีสาธารณะ ผู้
ศึกษาจึงสรุปได้ว่า ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวชุมชนเองในด้านที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือ ชุมชน
สามารถสร้างกระบวนการจัดการตนเอง เกิดความเข้มแข็ง เกิดความตระหนักต่อการสร้างบ้านเพื่อ
รับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตได้ ชุมชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ไม่เพียง
แค่รอคอยการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ผลกระทบในระดับสาธารณะคือ การนาเสนอของ
รายการเวทีสาธารณะในเวทีรวมทั้งข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว เป็นการสร้างการรับรู้
ในระดับสาธารณะเป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายทั้งในและนอก เห็นการสะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ประสบภัย
เกี่ย วกับเรื่ องไม่มีกลไกเตรียมรับ มือผ่านรายการ ทาให้ ฝ่ายนโยบายเกิดการตระหนักและร่ว มกัน
ทบทวนการเตรียมรับมือต่อเหตุการณ์ในอนาคต สามารถเชื่อมโยงได้ในระดับนโยบายและระดับการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ผลักดันและจัดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ขยายผลไปในสื่ออื่น ๆ และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในระดับสาธารณะ
2) มีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้มักจะเห็นใน
2 กรณี กล่าวคือ
กรณีที่ 1 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่มที่มีการขับเคลื่อน
ประเด็นอยู่แล้ว กลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเวทีเสวนาและใช้พื้นที่สื่อสารผ่านรายการ และ
รายการเองก็ได้จัดกระบวนการร่วมกับกิจกรรมนั้น ๆ ในลักษณะนี้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมักจะเป็นกลุ่ม
ของภาคประชาสั งคมที่ขับ เคลื่ อนประเด็น กระบวนการมีส่ ว นร่ว มที่เกิดขึ้น จึงเป็นกระบวนการ
วางแผนเพื่อกาหนดเนื้อหาในการนาเสนอร่วมกันระหว่างเจ้าของกิจกรรมและทีมงานรายการ โดย
พยายามคงรูปแบบของรายการที่เป็นเวทีเพื่อพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น
กรณีที่ 2 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่ม นักวิชาการและ
เครือข่ายความร่วมมือเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่ง ในบางครั้งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ มี
คนเข้าร่วมในจานวนมาก และต้องอาศัยการจัดการประเด็ นให้เกิดความกระชับและได้เนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนลักษณะนี้เองที่รายการต้องอาศัยนักวิชาการ หรือกลุ่มเครือข่ายเพื่อเข้ามาช่วยให้คาปรึกษา
วางรู ป แบบกระบวนการของเวที และเพื่ อ ให้ ไ ด้ส าระส าคั ญ ในการน าเสนอภายใต้ข้ อ จากั ดของ
ระยะเวลา ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ไม่ มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ประเด็น จากข้อสังเกตของผู้ศึกษาการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่
การแก้ไขปัญหาต้องแก้ในระดับนโยบายประเทศ และเกินกว่ากาลังของรายการในการเข้าไปจัดการ
ประเด็น เช่น ประเด็นของการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น โดยประเด็นนี้จะมีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม
รวมไปถึงภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการเพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้รายการจึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วน
หนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนประเด็น โดยคุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558)
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เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ตัวแทนภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป
การศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการที่สร้างการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้
ในรายการเวทีสาธารณะ ต้องถือว่าเปิดการมีส่วนร่วมสูง เพราะ 1) รูปแบบจะเป็นการ
ปรึกษาหารือเพื่อกาหนดประเด็นด้วยกัน ว่าประเด็นพูดกันให้ชัด ๆ คืออะไร ตรงไหนคือ
ปัญหาจุดสาคัญ ดังนั้นจุดที่เป็นประเด็นสาคัญ ๆ จะถูกคุยกันก่อน 2) การร่วมกันคัดเลือกว่า
ใครจะเข้ า มาร่ ว มเวที บ้ า ง มี ก ารพู ด คุ ย กั น ค่ อ นข้ า งจะชั ด ยิ่ ง ช่ ว งหลั ง ๆ รายการได้ ใ ช้
กระบวนการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น เช่น ช่วงเช้าดึงเอาจากกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมคุยกัน
ก่อน เคี่ยวประเด็นระดมปัญหา ซึ่งเครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุยกันเยอะมาก พูดปัญหาเยอะมาก
วิเคราะห์เยอะมาก แต่มีข้อเสนอทางออกที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้นทีมงานจึงมีวิธีการที่จัดให้มีจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นกันก่อนในช่วงเช้า ซึ่งทีมงานจะคอยเก็บภาพ เก็บรายละเอียดใน
การพูดคุย และอื่น ๆ ที่เป็นประเด็นสาคัญ แล้วนาประเด็นสาคัญเหล่านั้นมาพูดคุยกันเลย
เพราะเวลามันมีแค่ชั่วโมงเดียว เพราะบางทีในรายละเอียดของปัญหามันเยอะมาก จะทา
ยังไงให้มันชัด กระชับ เข้าประเด็น ต้องทางานร่วมกัน ก็คือว่า จะมีการเพิ่มความเข้มข้นมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ
จากรู ปแบบการเปิดเวทีให้ภาคส่ว นต่างได้เข้ามามีส่ วนร่ว มในการวางแผนกาหนด
เนื้อหารายการในประเด็นของการปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายและนักวิชาการเข้าร่ วมเป็นส่วน
หนึ่ ง ในการวางแผน ก าหนดเนื้ อ หา และรู ป แบบ จึ ง ท าให้ เ กิ ด ได้ ส่ ง ผลกระทบและสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ในช่วงของการศึกษาวิจัยเป็นช่วงระยะเวลาความร้อนแรง
ทางการเมืองของประเทศไทย ตั้งแต่การชุมนุมประท้วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ สืบเนื่องจนถึงเหตุการณ์การ
ยึดอานาจของ คสช. รายการเวทีสาธารณะได้ออกอากาศรายการนาเสนอประเด็นด้านการปฏิรูป 26
จานวนตอน โดยมีการติดตามประเด็นด้านการปฏิรูปก่อนเหตุการณ์ยึดอานาจของ คสช. จากกลุ่ม
ภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ตอนก้าวเดินพลังปฏิรูป แนวร่วมชายขอบปฏิรูป
ผังเมืองยุคปฏิรูป พลังคนปฏิรูปพลังงาน เป็นต้น ลักษณะของการจัดเวทีจึงยังเป็นเวทีในระดับการ
พูดคุย เสวนา แสดงความคิดเห็น จากฝ่ ายต่าง ๆ ติดตามการขับเคลื่ อนตามประเด็นเพียงเท่านั้น
กระทั่งช่ว งเดือนกัน ยายน ในยุค คสช. ทีมงานเวทีส าธารณะและรายการเสี ยงประชาชนเปลี่ ยน
ประเทศไทย ได้จัดเวที “เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป ” ขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ รวม
ทั้งหมด 9 เวที และออกอากาศจานวน 11 ตอน โดยรายการร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคม
ในพื้นทีแ่ ละภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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มูลนิธิฟรีดริชเนามัน (FNF) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มูลนิธิสยามกัมมาจล สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ สานักงานกิจการยุติธรรม และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ กระทรวง
ยุติธรรม สานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) และสถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตร
เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 5) ซึ่งดาเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการทางานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เวทีได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ข้อจากัดในการแสดงเสรีภาพทางความคิดเห็นของประชาชน ความเห็นต่างของ
คนหลายกลุ่ม และข้อจากัดการนาเสนอข่าวทางด้านการเมืองของสื่อมวลชน ซึ่งถื อว่าเป็นความท้า
ทายของรายการอย่างมาก ซึ่งด้วยบริบทนี้เองทาให้ การนาเสนอตอน “ฟังเสียงคนใต้ก่อนการปฏิรูป”
ที่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีการออกอากาศไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้ถูกสั่งให้
ยุติการนาเสนอรายการ “เสียงประชาชนต้องฟังก่อนการปฏิรูป ” เฉพาะเวที “เสียงประชาชนต้องฟัง
ก่อนการปฏิรูป”
จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี 2557 ของไทยพีบีเอส (องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558, น. 44-146) ได้รวบรวมข้อเสนอในการปฏิรูปจาก
เครือข่ายและประชาชนที่เข้าร่วมรายการไว้จานวนทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดิน ป่าไม้
เหมืองแร่ พลังงาน เขื่อน น้า ประมง ชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อม) โดยมีข้อเสนอให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้อานาจในการจัดการอยู่ที่ท้องถิ่นเป็นหลัก สนับสนุน
ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของทรัพยากรของตนเอง จัดการโดยชุมชน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการ
จัดการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(2) ด้านการปฏิรูปการศึกษา เน้นการกระจายอานาจทางการศึกษาให้แก่สังคม
ลดการผูกขาด ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ กาหนด และจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลายของผู้เรียน ชุมชน ตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน
(3) ด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ มีข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ เช่น จัดตั้งและสนับสนุน
“กองทุนร่วม” มีศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติระดับพื้นที่เพื่อ
พิทักษ์ฐานทรัพยากรและควบคุมทุนข้ามชาติที่จะมาทาลายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของท้องถิ่น การ
จัดตั้งกองทุนเกษตรพันธสัญญาในประเทศ สนับสนุนการใช้เ ทคโนโลยีแปรรูปสินค้าชุมชน ส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งกองทุน เป็นต้น
(4) ด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น เสนอให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือด้านกฎหมายจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ที่มีประสิทธิภาพระดับ
ชุมชนส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
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(5) ด้านการปฏิรูปเกษตรกรรม ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น ส่งเสริมการขับเคลื่อน
ด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ การคุ้ ม ครองพื ช พั น ธุ์ ท้ อ งถิ่ น สนั บ สนุ น ระบบสหกรณ์ ชุ ม ชน การจั ด โซน
ภาคอุตสาหกรรมไม่ให้มีผลกระทบต่อการเกษตร และการบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น
(6) ด้านการปฏิรูประบบสวัสดิการ (รัฐสวัสดิการ) ข้อเสนอคือให้ได้มาซึ่งการดูแล
คุณภาพชีวิตตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมระบบสวัสดิการชุมชน
(7) ด้านการปฏิรูปที่ดินและที่อยู่อาศัย ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น ตรวจสอบและ
แก้ไขกฎหมายที่ส ร้ างความเดือดร้อ นให้ ประชาชน ยกเลิ ก ทบทวน แผนแม่บททวงคืน ผื นป่าไม้
แห่งชาติ และให้ภาคประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในเรื่องของกฎหมาย แผนแม่บท และการจัดการ
ที่ดิน เป็นต้น
(8) ด้ า นการปฏิ รู ป แผนพั ฒ นา ตั ว อย่ า งของข้ อ เสนอ เช่ น มี ก ารทบทวน
แผนพัฒนาย่างเป็นรู ปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเป็นผู้ร่วมจัดก่อนนาเสนอต่อ “สภา
ปฏิรูป ” และรัฐ บาลเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ ให้การพัฒนาเป็นไปด้ว ยการมีส่ว นร่วมของภาค
ประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้กาหนดอย่างแท้จริง เช่น การวางผังเมือง การสร้างถนนตัดใหม่
หรือนิคมอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งองค์กรอิสระและไม่แสวงหากาไรในการจัดทา EIA อย่างเป็นธรรม
และเป็นกลางรวมทั้งมีกองทุนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการพัฒนา เป็นต้น
(9) ด้านการปฏิรูปความคิด มีข้อเสนอโดยสรุปคือ แก้ไขความเห็ นต่างทาง
การเมือง ด้วยการสร้างพื้นที่ในการพูดคุย ปลุกจิตสานึกร่วมในสั งคม และบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
(10) ด้านการปฏิรูปวิถีชีวิตวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่าพื้นเมือง มีข้อเสนอใน
ประเด็นสาคัญๆ คือ ให้มีการเยียวยาชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพออกจากชุมชน
และจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทากินและพื้นที่จิตวิญญาณ รัฐ
ต้องยอมรับและสนับสนุนให้จัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองในรูปแบบสภาในระดับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา
ของตนเอง
(11) ด้านปฏิรูปด้านการเมือง ตัวอย่างของข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ
ปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองระดั บท้องถิ่น กระจายอานาจท้องถิ่น การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อานาจระดับท้องถิ่นการปฏิรูปโครงสร้างทางการระดับประเทศ ประชาชนต้องตระหนักรู้ถึงสิทธิทาง
การเมือง และอานาจทางการเมืองให้ประชาชนรู้หน้าที่การเป็นพลเมือง การจัดตั้งสภาประชาชนหรือ
สภาพลเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นในการปฏิรูปด้านความมั่นคงทางอาหาร การจัดการภัย
พิบัติ ด้านบริโภคและสตรี ด้านคุณภาพชีวิตอีกด้วย
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ซึ่งไทยพีบีเอสได้สรุปผลกระทบต่อแนวทางการปฏิรูปและการเปลี่ยนผ่านสังคมไทย
โดยแยกเป็นผลกระทบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ (องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558, น. 44-146)
(1) ผลกระทบระยะสั้นเพื่อการปฏิรูป สรุปได้ 8 ประเด็น คือ
ก) เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข) การมีพื้นที่ปลอดภัยของคนเห็นต่าง
ค) ประชาชนมีโอกาสในการสะท้อนปัญหา
ง) เกิดข้อเสนอเชิงประเด็นเพื่อการปฏิรูป
จ) เกิดข้อเสนอเชิงกลไกเพื่อการปฏิรูป
ฉ) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมเป็นขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูป
ช) เกิดแนวทางการจัดเวทีสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
ซ) บทบาทของสื่อมวลชนในเวทีสาธารณะส่งผลให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่าง
กว้างขวางในการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปของเครือข่าย
(2) ผลกระทบระยะกลางและระยะยาว แยกเป็น 3 ด้าน คือ
ก) ด้ า นบรรยากาศการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนประชาชนได้ เ รี ย นรู้ วิ ถี
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนาไปสู่สังคมสันติสุข
ข) พื้ น ที่ ส าธารณะของคนทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ฝ่ า ยมี ก ารใช้ ก ระบวนการพู ด คุ ย ใน
รูปแบบต่าง ๆ นาไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ
ค) ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างรัฐ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (สัมภาษณ์ , 15 กันยายน 2558) อดีตอดีต สปช. ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กมธ.ยกร่าง รัฐธรรมนูญ ผู้เข้าร่วมรายการเวทีสาธารณะเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอจากเวที "เสียงประชาชนต้องฟังก่อนการปฏิรูป" ได้กล่าวถึงผลกระทบจากประเด็นการปฏิรูป
ไว้ 6 ประเด็น ดังนี้
(1) รายการได้ช่วยตอกย้าความสาคัญและความจาเป็น ของการที่สังคมไทย
และประเทศไทยต้องมีการปฏิรูป
(2) ช่วยทาให้ประชาชนทั่วไปและสังคม ได้เข้าใจสาระสาคัญและรายละเอียด
ของประเด็นการปฏิรูปและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีการนาเสนอได้มากขึ้น ทั้งในแง่ความสาคัญ
ความจาเป็น แนวทางดาเนินการเพื่อการปฏิรูปที่ได้มีการจัดทาขึ้น
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ค) ได้ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและพยายามขับเคลื่อนการปฏิรูป ได้มีช่องทางในการ
สื่อสารกับสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสร้างพลังทางสังคม และทาให้การปฏิรูปมี
ความก้าวหน้าหรือประสบผลสาเร็จ
ง) ได้ทาให้ผู้กาหนดนโยบาย รัฐบาล หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ย วข้องได้รับรู้ถึง
ข้อห่วงใย ข้อกังวล มุมมองของภาคประชาชนต่อกรณีประเด็นปฏิรูปแต่ละเรื่อง
จ) ได้ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นแง่มุมที่หลากหลาย รอบด้านเกี่ยวกับประเด็น
ปฏิรูปที่ได้มีการหยิบยกมาพูดคุยในรายการ เป็นมุมมองที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
ฉ) ในบางกรณีได้ทาให้เกิดการถกเถียงอภิปรายต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ได้
มีการพูดคุยนาเสนอในรายการ เช่น กรณีเรื่องพลังงาน
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ยังให้ข้อคิดเห็นว่าโดยสรุปคือ
การจัดเวทีประเด็นการปฏิรูปของรายการทาให้ประเด็นเรื่อง “การปฏิรูป” ยังคงดารงอยู่เป็น
วาระสาคัญของสังคมไม่หายเลือนไป หรือถูกกลบด้วยข่าวอื่น ๆ หรือถูกกดทับไว้โดยปัญหา
ความขัดแย้ง ปัญหาทางการเมือง ทาให้สังคมยังคงมีความตื่นตัวเกี่ยวกับวาระเรื่องการปฏิรูป
ช่วยเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้านการปฏิรูป
ทั้งระหว่างประชาชนกั บประชาชน ระหว่างประชาชนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
นโยบาย (เช่น สปช., คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รัฐบาล ฯลฯ) นอกจากนี้ทาง
รายการได้พยายามสร้างบรรยากาศของการให้สามารถร่วมแสดงความเห็นที่แตกต่างกันได้
ซึง่ เป็นสิ่งจาเป็นในสังคมประชาธิปไตย
นอกจากการจั ดเวที “เสี ยงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป ” แล้ ว รายการเวที
สาธารณะยังได้ติดตามการทางานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในหลายประเด็น ประเด็นการศึกษา
ซึ่งเป็น ประเด็นที่ร ายการมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ความพยายาม คืนครูกลั บสู่ห้ องเรียน
หลังจากกิจกรรมภายนอกกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดการศึกษาด้วยตนเองของ
กลุ่มบ้านเรียน รวมถึงการทางานของภาคประชาชน ที่ทางานคู่ขนานกับการทางานของสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา ที่รวมตัวกันจัดกระบวนการรวมข้อเสนอในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งการติดตามประเด็นทางด้านการปฏิรูปการศึกษานั้น คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (สัมภาษณ์,
15 สิงหาคม 2558) เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ตัวแทนภาคประชาสังคมที่
ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปการศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้
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เวทีปฏิรูปการศึกษาที่จัดที่เมืองทางธานี เป็นเวทีหนึ่งที่ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะในการ
จัดกระบวนการพูดคุย ซึ่งในเครือข่ายทางการศึกษาเรามีการจัดสัมมนากันอยู่แล้ว แล้วก็มี
ข้ อ เสนอต่ า ง ๆ ออกมา แต่ ข้ อ เสนอมั น ก็ จ ะจ ากั ด อยู่ ใ นแค่ ห้ อ งประชุ ม แต่ ร ายการเวที
สาธารณะซึ่งได้เข้ามาร่วมกระบวนการ และถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณะ มันจะช่วยทาให้
ข้อเสนอทั้งหลายกระจายไปเป็นประเด็นสาธารณะ คือมันยกระดับประเด็นไม่ใช่แค่คุยแล้ว
อยู่แค่ในห้องประชุมหรือแค่ในเครือข่าย แต่มันทาให้กลายมาเป็นประเด็นสาธารณะ ให้กลาย
มาเป็นปัญหาที่สื่อสารไปในระดับประเทศ นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นของเรื่องนี้
นอกจากนี้คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยได้
สรุปผลกระทบเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่ออกรายการเวทีสาธารณะรวมไปถึงรายการอื่น ๆ ส่งผลทา
ให้ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ขับเคลื่อนด้านการศึกษาทางเลือกมีสถานภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะเห็นได้จา
การถู ก คั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กรรมการในสภา
การศึกษา หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง นอกจากนี้การจัดรายการเวทีส าธารณะเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน
การศึกษา โดยเชิญกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าร่วมรับฟัง เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ข้อเสนอหลัก
ทางด้านปฏิรูปการศึกษา 3 ด้านคือ 1) ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล 2) ปลดล็อคมาตรา 12 3) เสนอให้มี
สภาการศึกษาจังหวัดที่ไปบูรณาการจังหวัด ซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อได้ถูกบรรจุไว้ในแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูณฉบับร่าง โดยข้อเรียกร้องจะเห็นผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ต้องอาศัยกลไก
อื่น ๆ เพิ่มเติม
3) การมี ส่ ว นร่ ว มในรายการ การมี ส่ ว นร่ ว มในลั ก ษณะนี้ เ ป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง
กายภาพที่จะเห็นได้จากการออกอากาศรายการ ซึ่งทีมงานจะมีรูปแบบในการจัดเวทีโดย เชิญเจ้าของ
ประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภาคประชาสังคม นักวิชาการ รวมไปถึงภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ การมีส่วนร่วมจึงเป็นการล้อมวงพูดคุย เพื่อต่อรองผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่าย พูดถึงปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน อย่างเป็นประชาธิปไตย ซึ่งรายการมีความพยายามที่จะเชิญ
ผู้เข้าร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะอย่างเท่าเทียม ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าในหลายครั้งเวทียัง
ค่อนข้างขาดภาพของตัวแทนภาครัฐ อาจด้วยเนื่องจากการเข้าร่วมรายการ รัฐมักถูกมองเป็นคู่วิพากษ์
กั บ ชุ ม ชน หรื อ มี ภ าพลั ก ษณ์ คื อ ต้ น เหตุ ข องปั ญ หา และมั ก ถู ก คาดหวั ง จากประชาชนให้ เ ป็ น คน
แก้ปัญหา ดังนั้นจะเป็นเพียงภาพของวงเวทีเฉพาะวิชาการ นักวิชาการ ชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชน ผู้นา
ชุมชน ซึ่งเป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งทาให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในประเด็นนั้น ๆ ได้
4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ต่อเนื่องจาก
จากการมีส่วนร่วมในรายการ กล่าวคือ ลักษณะของการมีส่วนร่วมในมิตินี้ เป็นหัวใจหลักของการ
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เป้ า หมายของรายการ ซึ่ งเดิ มทีแ ล้ ว ประเด็นอาจเกิดในพื้น ที่ หรือกลุ่ มคนจานวนหนึ่ง แต่ พอได้
นาเสนอประเด็นผ่านรายการ ซึ่งการที่รายการได้เชิญตัวแทนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นเข้า
ร่วมพูดคุยในรายการ พูดคุย ทาความเข้าใจ หาทางออก เป็นขยายการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างมาก
ขึ้น เป็ นช่องทางการสื่ อสารเพื่อทาความเข้าใจให้ กับสั งคม รับรู้ข้อเสนอ ข้อจากัดของแต่ล ะฝ่ าย
นักวิชาการอาจเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา รัฐอาจจะมีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
โครงการ นโยบาย แก้กฎหมาย เป็นต้น ซึ่ง การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ในหลายครั้งข้อสรุปอาจเกิดขึ้น
ภายในเวที และในหลายครั้งที่อาจเกิดความร่วมมือกันภายหลังจากจบรายการเพื่อเคลื่อนประเด็นต่อ
แต่การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ฝ่ายรัฐอาจจะยังเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อย อาจด้วย
ข้อจากัดบางประการ เช่นประเด็นนั้น ๆ อาจจะเป็นประเด็นที่ใหญ่เกินไป และตัว แทนที่เข้าร่ว ม
อาจจะเป็นเพียงผู้ที่ทาหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะไม่มีอานาจในการตัดสินใจ เป็นต้น
5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ รายการได้มีช่องทางให้
ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการนาเสนอ ด้านเนื้อหา หรือคาแนะนาติชม โดยผ่านทางโทรศัพท์
อีเมลล์ประจารายการ และทางสื่อออนไลน์เฟสบุคแฟนเพจ การเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในลักษณะนี้ ด้วยข้อจากัดด้านทีมงานและเวลาทาให้การจัดการข้อมูลที่ผู้ชมผู้ฟังเสนอผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ จึงยังไม่มี ระบบการจัดการที่แน่ชัดในการรวบรวมข้อเสนอและข้อคิดเห็น เพื่อ นามา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนารายการ นอกเหนือจากช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหารายการดังกล่าวแล้ว รายการยังมีอีกช่องหนึ่งคือจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ที่ทา
หน้าที่สะท้อนกลับความเห็นและความต้องการในแง่มุมของผู้ชมที่มีต่อการผลิตและเผยแพร่รายการ
ของไทยพีบีเอส แต่ทั้งนี้ยังเป็นข้อเสนอแนะรายการในภาพรวมของไทยพีบีเอส การมีส่วนร่วมลักษณะ
ดังกล่าวยังมีในระดับที่ค่อนข้างน้อย
นอกจากนีบ้ ทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้มีผู้ให้ทรรศนะในมุมมองต่าง ๆ ดังนี้
คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2558) ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ ได้ให้ข้อคิดเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรายการเวทีสาธารณะว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ได้นั้นขึ้นอยู่กับประเด็นและระดับ สิ่งแรกที่ควรเข้าใจคือรายการเป็นสื่อ ซึ่งมีหน้าที่ในการนาเสนอแต่
ไม่ใช่คนที่จะแก้ปัญหาโดยตรง หลายประเด็นทาให้หน่วยที่เป็นข้าราชการ หรือนักการเมืองท้องถิ่นหัน
มาสนใจมากขึ้นถ้าเป็นประเด็นท้องถิ่น แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนในพื้นที่จะแข็งแรงพอที่จะทาต่อหรือเอา
สื่อนั้นมาทาต่อจนทาให้เกิดอณูในพื้นที่ขนาดไหน บางประเด็นที่ถูกนาเสนอเป็นเรื่องใหญ่มาก อาจจะ
ส่งผลสะเทือนพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้อย่างเด่นชัด แต่มันทาให้คนรับรู้ประเด็น
เรื่ อ งนี้ ม ากขึ้ น เวที ส าธารณะไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ เ วที ที่ เ ชิ ญ คนมาพู ด แต่ มั ก จะเป็ น ไปในลั ก ษณะชวน
เครือข่ายมาคิดเรื่องใหญ่มาก ทาหน้าที่มากกว่าแค่การเป็นสื่อมวลชนทั่วไป ช่วยในการปั้นประเด็นที่
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คาดว่าเป็นเรื่องใหญ่และส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก รายการจึงมีส่วนในการช่วยสนับสนุนการทางาน
ของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็น การทาหน้าทีที่มากกว่าหน้าที่สื่อ ผลั กดันกระบวนการทางสังคม มี
เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ระดับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอีกทีหนึ่ง
ภาคประชาชนไม่ได้เข้าถึงยากเหมือนสื่อช่องอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงมันขึ้นอยู่กั บว่า เรื่องนั้นอยู่ใน
ระดับไหน นาเสนอประเด็นนั้นในระดับไหน เรื่องในพื้นที่อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงง่ายกว่า
ประเด็นระดับประเทศ”
คุณอานนท์ มีศรี (สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2558) ) ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ให้
ข้อคิดเห็นสร้างการเปลี่ยนแปลงของรายการเวทีสาธารณะไว้ว่า สามารส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัญหาค่อนข้างมีจานวนที่มาก เฉพาะเพียงรายการ
เวทีสาธารณะรายการเดียวอาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ด้วยปัจจัยด้าน
เวลา ด้วยพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ ด้ วยความเดือดร้อน ความทุกข์ร้อนของคนจานวนมาก ซึ่งเกินกว่า
กาลังของรายการที่จะขับเคลื่อนประเด็นเหล่านั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
คือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือบางครั้งสามารถสร้างแรงกระเพื่อมไปยังหน่วยงาน องค์กร ไปยัง
เรื่องราวของคนต้นเรื่องที่เป็นปัญหา
อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี (สัมภาษณ์ , 27 สิงหาคม 2558) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ให้ข้อคิดเห็นสร้างการเปลี่ยนแปลงของรายการเวทีสาธารณะไว้ว่า
โดนสรุป ในภาพรวมแล้ วรายการยั งสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ค่อนข้างน้อยมาก แต่ว่ าบาง
เนื้อหาบางประเด็นบางเรื่องก็สามารถทาให้เกิดโอกาสได้ เช่นเรื่อง ท่าเรือปากบารา รายการเวที
สาธารณะสามารถสร้างการเจรจาให้เกิดขึ้น ซึ่งหากต้องการแก้ปัญหาประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้นอย่าง
จริงจัง ต้องอาศัยภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมด้วยโดยเฉพาะภาคผู้กาหนดนโยบาย ทั้งนี้ผลสะเทือนของรายการ
ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือโอกาสของการได้สื่อสารต่อสาธารณะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง แม้จะไม่ได้ทา
ให้ข้อเสนอนั้นสู่การปฏิบัติได้เต็มที่เนื่องจากปัจจัยแวดล้อม แต่ด้วยการเป็นช่องทางการสื่อสารจึงทาให้
เกิดความเคลื่อนไหวที่มีผลสะเทือนต่อภาครัฐในระดับหนึ่ง
ดร.สมนึก จงมีวศิน (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2558) ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
และนักวิชาการภาคประชาสังคมด้านสุขภาพของเครือข่าย ภาคะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็นสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของรายการเวทีสาธารณะไว้ว่า รายการยังไม่ได้นาไปสู่ระดับของการเปลี่ยนแปลงได้
อย่ างชัดเจน แต่มีผ ลกระทบเรี ย กว่า Indirect Impact กล่ าวคือขั้นตอนที่จะทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ อันดับแรกต้องมีการริเริ่มมาก่อน จัดเวทีให้แต่ละฝ่ายมีพื้นที่
หันหน้ามาคุยกันได้ ขั้นที่ 2 คือขั้นรับรู้ ซึ่งต่อเนื่องจากการพูดคุยแล้วจึง เกิดการรับรู้ซึ่งกันและกัน
จากนั้นจะนาไปสู่ขั้นที่ 3 ทันที คือขั้นเปิดใจในที่นี้พื้นที่ในการเปิดใจคือการฟังซึ่งกันและกัน รายการ
เวทีสาธารณะเป็นรายการที่ทาให้เกิดการฟังได้ พอเริ่มจาก ริเริ่ม รับรู้ เปิดใจ จึงจะนาไปสู่การคุยกัน
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ในเรื่องของการสร้างสรรค์ ซึ่งก็คือการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันนั่นเอง ทั้งนี้บางทีอาจเกิดขึ้นทั้ง
ในระหว่างรายการหรือเกิดขึ้นหลังจากจบรายการไปแล้ว
จากผลการศึกษาในส่วนนี้ กล่าวโดยสรุปคือ ด้วยลักษณะรูปแบบของรายการที่เน้นการเปิด
พื้นที่สื่อเพื่อการมีส่วนร่วม และอยู่ภายใต้องค์กรสื่อสาธารณะ รายการจึงได้พยายามเปิดกว้างเพื่อ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการสื่อสารโดยการ
มีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น
2) มีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ
3) การมีส่วนร่วมในรายการ
4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น
5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ
ซึ่งในช่วงระยะเวลาของการศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น
และการมีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกันออกไป เช่น ประเด็นนโยบายการรับจานาข้าว ประเด็นความ
ขัดแย้งบนเกาะหลีเป๊ะ ประเด็นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ประเด็น
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย และประเด็นการปฏิรูปประเทศ
อย่างไรก็ดี เฉพาะรายการเวทีสาธารณะเอง ที่ได้ทาหน้าที่บทบาทของความเป็นสื่อมวลชน
ประกอบกับบทบาทของความเป็นสื่อสาธารณะ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างผลกระทบที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสามารถสร้างผลกระทบได้ในบาง
ประเด็นและบางส่วน ซึ่งหากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น รายการเวทีสาธารณะ
ยังคงต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ทั้งภายในเช่น การบริหารจัดการภายในองค์กร ภายนอก เช่น หน่วยงาน
และองค์กรทั้งภาครัฐในระดับนโยบายและเอกชน และสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนั้น เพื่อเป็น
ส่ว นช่วยขับ เคลื่อนประเด็นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มประสิทธิภ าพและได้อย่างแท้จริง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “บทบาทของรายการเวที ส าธารณะกั บ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษากระบวนการสร้า งการมี ส่ ว นร่ ว มของรายการเวที ส าธารณะในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะ
ที่น าไปสู่ การเปลี่ ย นแปลงประเด็ นทางสั งคม โดยการศึกษาได้ใ ช้เครื่องมือ ในการรวบรวมข้อมู ล
ประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้งหมด 4 กลุ่ม จานวน 14 คน ประกอบด้วย 1)
กลุ่มผู้ผลิตรายการ 2) ผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมรายการ 3) นักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านสื่อมวลชน 4) ผู้แทน
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการ พร้อมกับ วิเคราะห์ ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content
Analysis) การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) สนทนากลุ่ม (Focus
Group) ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 เกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ
รายการเวที ส าธารณะเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การก่ อ ตั้ ง องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกาไรแห่งแรกของประเทศไทย เหตุ
จากความตั้งใจของสถานี เป็นรายการที่จัดอยู่ในลักษณะรายการข่าว อยู่ ภายใต้กลุ่มข่าวนโยบาย
สาธารณะ ทีมผู้ผลิตรายการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ทีมงานรายการอยู่ในส่วนของกองบรรณาธิการ
กลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ และทีมฝ่ ายผลิตรายการ มีรูปแบบการนาเสนอที่ผู้ดาเนินรายการทา
หน้าที่สัมภาษณ์เชิงเจาะลึกเจาะประเด็นปัญหาสังคม ร่วมกับผู้ร่วมรายการที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคน
ทุกฝ่าย ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
ฯลฯ โดยมีรูปแบบการเปิดพื้นที่ข่าวทางหน้าจอ ล้อมวงคุย สนทนา สะท้อนสถานการณ์ เจาะลึก
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ปัญหา ทาความเข้าใจและหัวใจสาคัญคือการร่วมกันหาทางออก ทั้งในรูปแบบการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม ด้วย
ความชัดเจนของรูปแบบรายการเวทีสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงกาหนดให้เป็นรายการบน
แนวคิดทางด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง เป็นรายการที่แสดงการมีส่วนร่วมของภาพ
ประชาชนได้ อย่ างเป็ น รู ป ธรรม ตอบโจทย์ความเป็น ทีวีส าธารณะ สะท้อนบทบาทความเป็นสื่ อ
สาธารณะที่ว่า ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะ การเป็นพื้นที่สื่อสารให้กับคนชายขอบ
การดาเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามหลักของการผลิต
รายการทั่วไป คือ ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production) ขั้นการผลิต (Production) และขั้นหลังการ
ผลิต (Post Production) ซึง่ สรุปได้ดังนี้
1) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production) ได้
แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย งานข้อมูล งานข่าวและงานประสานงาน ดังนี้
1) ด้านงานข้อมูล ซึ่งจะเป็นทีมงานที่แสวงหาประเด็นในการทารายการ โดยจะ
ทาหน้าที่คัดเลือกประเด็นและนาเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาเลือกเรื่อง/ ประเด็น/ พื้นที่ที่น่าสนใจใน
การจัดเวทีสาธารณะ จัดทารายละเอียดเพิ่มเติมโดยแสวงหาข้อมูลเชิงลึก การกาหนดเป้าหมายของ
การจั ด เวที วางโครง ล าดั บ ความของประเด็ น ปั ญ หา และอื่ น ๆ รวมไปถึ ง การเตรี ย มเอกสาร
ประกอบการดาเนินรายการ
2) ด้านงานข่าวดาเนินการหลัก ๆ 2 ส่วนด้วยกันคือ ประสานพื้นที่และแหล่งข่าว
เพื่อผลิตสกู๊ปต่าง ๆ และลงหมายและแจ้งหมายเพื่อทาการขอช่างภาพและรถข่าวในการลงพื้นที่ถ่าย
ทาสกู๊ปประกอบเทปรายการ และอื่น ๆ
3) ด้านงานประสาน รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับวัน เวลาของผู้ดาเนิน
รายการ และทีมงาน รวมทั้งทีมผลิต เพื่อดาเนินการถ่ายทา ประสานเชิญผู้ร่วมสนทนา ประสานทีม
ผลิต ประสานการใช้สถานที่สาหรับจัดเวที รวมไปถึงประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมค่าใช้จ่าย
รวมทั้งเอกสารด้านการเงินอื่น ๆ
2) กระบวนการผลิ ต รายการเวที ส าธารณะขั้ น การผลิ ต (Production)
ใน
กระบวนการผลิตรายการนันจะมี
้
ลกั ษณะการดาเนินงานที่คล้ ายกับการผลิตรายการทีวีทวั่ ไป ที่มี
ทังรู้ ปแบบรายการสดและการบันทึกเทปรายการ เช่น ประสานงานเดินทางล่วงหน้าไปยังสถานที่จัด
เวที เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ การร่วมหารือประเด็น/โจทย์สาคัญของเวที ลาดับประเด็น
การสนทนาก่อนเริ่มบันทึกเทป ผู้ประสานงานทาความเข้าใจกับผู้ชมในรายละเอียดของการบันทึกเทป
เริ่มบันทึกเทปรายการ ดาเนินการอัพโหลดและแชร์ภาพ สาระสาคัญสั้น ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดี ย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงาน (After Action Review) เป็นต้น นอกจากนี้รายการอาจยังมี
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ความจ าเพาะมากกว่ ารายการอื่น ๆ เช่ นการหารือนอกรอบเกี่ยวกั บประเด็นที่นาเสนอระหว่า ง
ผู้เข้าร่วมรายการ ซึ่งอาจเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ ในอนาคต
3) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นหลังการผลิต (Post Production)
เช่นเดียวกันกับขั้นการผลิต ที่รายการจะมีลกั ษณะการดาเนินงานที่คล้ ายกับการผลิตรายการทีวี
อื่น ๆ โดยแบ่งเป็ นทีมบรรณาธิการในการวางโครงเทปรายการตอนนัน้ ๆ รวมทั้งโครงการโปรโมท
รายการ ฯลฯ และฝ่ายผลิตทาหน้าที่ผลิตเทปรายการตามโครงที่ได้วางไว้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแผน
เมื่อเทปออกอากาศแล้วอาจจะมีการติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่าง ๆ เพื่อพิจารณาจัดรายการใน
ครั้งต่อ ๆ ไป เป็นต้น
ทั้งนี้กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะ อาจมีข้อจากัดหรือเหตุจาเป็นอื่น ๆ ที่ไม่
สามารถดาเนินงานได้ตามลาดับขั้นที่วางไว้ได้ ดังนั้น รายการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ บริบทและข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถผลิตรายการได้ตาม
แผนการออกอากาศในแต่ละสัปดาห์
5.1.2 การคัดเลือกประเด็นของรายการ
จากการศึกษาและรวบรวมประเด็นที่นาเสนอในรายการเวทีสาธารณะ โดยรับชมย้อนหลัง
ทางเว็บไซต์ของ Thai PBS ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557–เดือนกรกฎาคม 2558 จานวน 80 ตอน ผู้
ศึกษาได้สรุปไว้ 3 ส่วนคือ รูปแบบของประเด็น ระดับของประเด็น และรูปแบบการคัดเลือกประเด็น
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1) รูปแบบของประเด็น
จากการรับชมเทปย้อนหลัง จานวน 80 ตอน จึงทาให้เห็นว่ารายการได้ให้สัดส่วนการ
นาเสนอประเด็นปฏิรูปมากถึง 26 ตอน โดยรองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือ
โครงการขนาดใหญ่ จ านวน 18 ตอน ประเด็น เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมและภัยพิบั ติ จ านวน 14 ตอน
ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จานวน 13 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จานวน
6 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จานวน 4 ตอน
2) ระดับของประเด็น
รายการเวทีสาธารณะได้นาเสนอประเด็นในรายการซึ่งหากแบ่งระดับของประเด็นจะ
เห็นว่า มีทั้งประเด็นระดับเล็กสุดที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน จานวน 25 ตอน ประเด็นระดับกลางที่มี
ผลกระทบระดับภูมิภาค จานวน 14 ตอน และประเด็นใหญ่ที่มีผลกระทบระดับประเทศ/ระดับ
สาธารณะ จานวน 40 ตอน ซึ่งทั้ง 3 ระดับนั้นแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ถูกนาเสนออกมาในระดับที่
แตกต่างกันไป แต่หากวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวในมิติต่าง ๆ แล้วมักจะพบว่า ประเด็นมักเชื่อมโยง
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และมีผลกระทบไปถึงในระดับนโยบายเกือบทุกกรณี เวทีจึงเป็นเสมือนการหยิบยกประเด็นตั้งแต่
ระดับเฉพาะกลุ่มหรือชุมชน เพื่อ ให้เกิดการสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในวงกว้าง อันจะ
นาไปสู่การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ
3) รูปแบบการคัดเลือกประเด็น
จากการศึกษาการเลือกประเด็นเพื่อทารายการเวทีสาธารณะ พบว่าทีมงานมีรูปแบบ
การคัดเลือกประเด็นใน 2 ลักษณะคือ 1) รูปแบบประเด็นที่เป็นกระแส 2) รูปแบบประเด็นนอก
กระแส จากการศึกษาพบว่า แม้ว่ารายการเวทีส าธารณะจะมี กระบวนการคัดเลื อกประเด็นมี 2
รูปแบบดังกล่าว แต่อีกส่วนหนึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับรูปแบบของประเด็นที่ถูกนาเสนอ ทั้ง 6 รูปแบบ
จึ ง วิ เคราะห์ ได้ ว่ าด้ า นหนึ่ ง รายการได้ คั ดเลื อกประเด็น โดยค านึง ถึ งการท าหน้ า ที่ใ นบทบาทของ
สื่อมวลชนซึ่งเป็นองค์กรข่าวที่ต้องนาเสนอประเด็น ดังเช่นสานักข่าวทั่วไป แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องทา
หน้าที่ความเป็นสื่อสาธารณะที่เน้นการเปิดพื้นที่ให้กับคนชายขอบได้มีพื้นที่ในการสื่อสารความทุกข์
ร้อน สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยสื่อสารผ่านรายการเพื่อหวังผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการที่รายการทาหน้าที่และต้องให้น้าหนักทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจึงส่งผลให้
รูปแบบการคัดเลือกประเด็นจึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและตายตัว
5.1.3 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
รายการเวที ส าธารณะมี บ ทบาทในการสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลง ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น เป็นมิติของการมีส่วน
ร่วมในรายการที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากรูปแบบของรายการส่วนใหญ่นาเสนอประเด็นความทุกข์ร้อนที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน และประเด็นนั้นมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการแก้ปัญหา
ในเรื่องนั้น ๆ ประเด็นส่วนใหญ่ที่ถูกนาเสนอในรายการเวทีสาธารณะจึงเป็นประเด็นจากภาคประชา
สังคมที่เป็นเครือข่าย หรือประชาชนเจ้าของประเด็นเองได้เสนอเรื่องมายังรายการ ซึ่งทาให้ในบางครั้ง
รายการเวทีสาธารณะถูกใช้ในฐานะการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นให้กับภาคประชาสังคม
โดยท้ายที่สุดเป้าหมายร่วมกันคือการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดเวที โดยการ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นว่า โดยจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการจากรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในลักษณะนี้ได้ส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ดังนี้
(1) ประเด็น นโยบายการรับจาน าข้าว จากการล้ อมวงพูดคุย เพื่อหาทางออก
ให้กับประเด็นการรับจานาข้าวได้สร้างผลกระทบในระดับเล็ก ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
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ก) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา
ข) การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ สาธารณะในเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่
ชาวนาประสบอยู่
ค) เป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับชาวนาโดยการแสวงหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาหนี้ของชาวนา เพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนของชาวนาไทย
ง) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกลุ่มภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนทนาหาทางออก เพื่อการปฏิรูปวิถีชีวิตชาวนา กระทั่งปฏิรูปอุตสาหกรรมข้าวของไทยเพื่อความมั่ง
คั่งยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของชาวนาไทย
(2) ประเด็น ความขัดแย้งบนเกาะหลีเป๊ะ เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกระหว่างคู่พิพาท ซึ่งเป็นการพูดคุยที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นผลกระทบในเชิงการสร้าง
บรรยากาศความขัดแย้งที่ตึงเครีย ดมายาวนาน ทาให้เกิดความคลี่คลายและร่วมหาทางออกร่วมกัน
รายการจึงได้แสดงให้เห็นถึงผลสะท้อนที่เด่นชัด 2 เรื่องคือ
ก) การเปิดพื้นที่ให้คนชายขอบได้มีพื้นที่สื่อสารความทุกข์ร้อน
ข) การสื่อสารประเด็นปัญหาในพื้นที่ให้เกิดการรับรู้ในระดับสาธารณะ
(3) ประเด็นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน จากการเปิด
เวทีพูดคุยทาให้ ใจความสาคัญถูกเปิดเผยว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการป่าของ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการมรดก
โลก เพราะมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายหลังจากการจัดเวที ถูก
ขยายผลและนาไปเผยแพร่ในสื่ออื่น ๆ ทั้งข่าว รายการ และเว็บไซต์ข่าว ทาให้เกิดการขยายผลข้อมูล
ในหลากหลายมุมมากขึ้น สร้ างการเข้าถึงของประชาชนให้ ส ามารถเข้าถึงประเด็นสาธารณะบน
ช่องทางที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
(4) ประเด็น เหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงรายการนาเสนอเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ของ
รายการเวทีสาธารณะได้ส ร้างผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลงให้กับตัว ชุมชนเองในด้านที่เห็นได้
เด่นชัดที่สุดคือ ชุมชนสามารถสร้างกระบวนการจัดการตนเอง เกิดความเข้มแข็ง เกิดความตระหนัก
ต่อการสร้างบ้ านเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตได้ ชุมชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
พึ่งพาอาศั ย กั น ไม่เ พีย งแค่ร อคอยการช่ว ยเหลื อเพี ยงอย่ างเดี ยว นอกจากนี้ผ ลกระทบในระดั บ
สาธารณะคือ การนาเสนอของรายการเวทีสาธารณะในเวทีรวมทั้งข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหว เป็นการสร้างการรับรู้ในระดับสาธารณะเป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายทั้งในและนอก เห็นการ
สะท้อ นปั ญหาของกลุ่ มผู้ ป ระสบภั ยเกี่ย วกั บเรื่อ งไม่มี กลไกเตรีย มรั บมื อผ่ านรายการ ท าให้ ฝ่ า ย
นโยบายเกิดการตระหนั ก และร่ ว มกันทบทวนการเตรียมรับมื อต่อเหตุ การณ์ในอนาคต สามารถ
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เชื่อมโยงได้ในระดับนโยบายและระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ผลักดัน
และจัดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขยายผลไปในสื่ออื่น ๆ และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
ในระดับสาธารณะ
2) มีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหารายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้มักจะเห็นใน
2 กรณี กล่าวคือ
กรณีที่ 1 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่มที่มีการขับเคลื่อน
ประเด็นอยู่แล้ว ซึง่ มักจะเป็นกลุ่มของภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็น กระบวนการมีส่วนร่วมที่
เกิดขึ้น จึงเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อกาหนดเนื้อหาในการนาเสนอร่วมกันระหว่ างเจ้าของกิจกรรม
และทีมงานรายการ โดยพยายามคงรูปแบบของรายการที่เป็นเวทีเพื่อพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ประเด็น
กรณีที่ 2 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่ม นักวิชาการและ
เครือข่ายความร่วมมือเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่ง ในบางครั้งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ มี
คนเข้าร่วมในจานวนมาก และต้องอาศัยการจัดการประเด็นให้เกิดความกระชับและได้เนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนลักษณะนี้เองที่รายการต้องอาศัยนักวิชาการ หรือกลุ่มเครือข่ายเพื่อเข้ามาช่วยให้คาปรึกษา
วางรู ป แบบกระบวนการของเวที และเพื่ อ ให้ ไ ด้ส าระส าคั ญ ในการน าเสนอภายใต้ข้ อ จากั ดของ
ระยะเวลา ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว
จากรูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ได้ส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นสาคัญของประเทศคือ
(1) ประเด็นการปฏิรูปประเทศ การจัดเวที “เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการ
ปฏิรูป” ขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 9 เวที และออกอากาศจานวน 11 ตอน โดยรายการ
ร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ซึ่งดาเนินการคู่ขนาน
ไปพร้อมกับการทางานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เวทีได้ถูกจัดขึ้ นภายใต้ข้อจากัดในการแสดงเสรีภาพ
ทางความคิดเห็น ของประชาชน ความเห็นต่างของคนหลายกลุ่ม จนได้ข้อเสนอในการปฏิรูปจาก
เครือข่ายและประชาชนที่เข้าร่วมรายการไว้จานวนทั้งสิ้น 11 ด้าน ซึ่งไทยพีบีเอสได้สรุปผลกระทบ
โดยแยกเป็นผลกระทบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558, น. 44-146)
ก) ผลกระทบระยะสั้น 1) เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) การมีพื้นที่ปลอดภัยของคนเห็นต่าง 3) ประชาชนมีโอกาสในการสะท้อนปัญหา 4) เกิดข้อเสนอเชิง
ประเด็นเพื่อการปฏิรูป 5) เกิดข้อเสนอเชิงกลไกเพื่อการปฏิรูป 6) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมเป็น
ขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูป 7) เกิดแนวทางการจัดเวทีสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 8) บทบาทของ
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สื่อมวลชนในเวทีสาธารณะส่งผลให้เกิดการรับรู้ข้อมูล อย่างกว้างขวางในการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูป
ของเครือข่าย
ข) ผลกระทบระยะกลางและระยะยาว 1) ด้านบรรยากาศการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนประชาชนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนาไปสู่สังคมสันติสุข 2) พื้นที่สาธารณะ
ของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีการใช้กระบวนการพูดคุยในรูปแบบต่าง ๆ นาไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ 3) ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งสรุปได้ว่า รายการได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับสาธารณะ โดยสร้างการ
ตื่นตัวต่อวาระการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เป็นกลไกลหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมเชื่อมโยง
เครือข่ายร่วมระหว่างรัฐ ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชนเป็นขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูปใน
ประเด็นต่าง ๆ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันข้อเสนอเชิงประเด็นเพื่อการปฏิรูปสู่การบรรจุ
ข้อเสนอจากการจัดเวทีในรัฐธรรมนูญฉบับร่าง
(3) การมีส่วนร่วมในรายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมีส่วนร่วมเชิง
กายภาพที่จะเห็นได้จากการออกอากาศรายการ ซึ่งทีมงานจะมีรูปแบบในการจัดเวทีโดย เชิญเจ้าของ
ประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภาคประชาสังคม นักวิชาการ รวมไปถึงภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ ซึ่ งรายการมีความพยายามที่จะเชิญผู้เข้าร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะอย่างเท่าเทียม ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าในหลายครั้งเวทียังค่อนข้างขาดภาพของตัวแทน
ภาครัฐ ดังนั้นจึงมักถูกมองว่าเป็นเพียงภาพของวงเวทีเฉพาะวิชาการ นักวิชาการ ชาวบ้าน ปราชญ์
ชุมชน ผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นข้อจากัดอย่างหนึ่งทาให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นไม่สามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นนั้น ๆ ได้
(4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น ลักษณะของการมีส่วนร่วมในมิตินี้
เป็นหัวใจหลักของการเป้าหมายของรายการ ซึ่งการที่รายการได้เชิญตัวแทนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับประเด็นเข้าร่วมพูดคุยในรายการ พูดคุย ทาความเข้าใจ หาทางออก เป็นขยายการรับรู้ให้เกิดขึ้น
ในวงกว้างมากขึ้น เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจให้กับสังคม รับรู้ข้อเสนอ ข้อจากัดของ
แต่ละฝ่าย นักวิชาการอาจเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา รัฐอาจจะมีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ในหลายครั้งข้อสรุปอาจเกิดขึ้นภายในเวที และในหลายครั้งที่อาจเกิดความ
ร่วมมือกันภายหลังจากจบรายการเพื่อเคลื่อนประเด็นต่อ แต่การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ฝ่ายรัฐอาจจะยัง
เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อย อาจด้วยข้อจากัดบางประการ
(5) การมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ เนื้ อ หารายการ รายการได้ มี
ช่องทางให้ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการนาเสนอ ด้านเนื้อหา หรือคาแนะนาติชม โดยผ่าน
ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ประจารายการ และทางสื่อออนไลน์เฟสบุคแฟนเพจ การเปิดช่องทางสื่อสาร
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เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ ด้วยข้อจากัดด้านทีมงานและเวลาทาให้การจัดการข้อมูลที่ผู้ชม
ผู้ ฟั ง เสนอผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ จึ ง ยั ง ไม่ มี ร ะบบการจั ด การที่ แ น่ ชั ด ในการรวบรวมข้ อ เสนอและ
ข้อคิดเห็น เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนารายการ การมีส่วนร่วมลักษณะดังกล่าวยังมี
ในระดับที่ค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ดี เฉพาะรายการเวทีสาธารณะเอง ที่ได้ทาหน้าที่บทบาทของความเป็นสื่อมวลชน
ประกอบกับบทบาทของความเป็นสื่อสาธารณะ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างผลกระทบที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสามารถสร้างผลกระทบได้ในบาง
ประเด็นและบางส่วน ซึ่งหากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น รายการเวทีสาธารณะ
ยังคงต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ทั้งภายในเช่น การบริหารจัดการภายในองค์กร ภายนอก เช่น หน่วยงาน
และองค์กรทั้งภาครัฐในระดับนโยบายและเอกชน และสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนั้น เพื่อเป็น
ส่วนช่วยขับเคลื่อนประเด็นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้อย่างแท้จริง

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
การก่อกาเนิดขึ้นของสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยสาคั ญคือรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 47 ด้วยเจตนารมณ์ ต้องการที่จะปฏิรูปสื่ออย่างชัดเจน และมีแนวคิดว่าคลื่นความถี่นั้นเป็น
ทรัพยากรของสาธารณะของประชาชนและสังคมไทย และทุกคนมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรคลื่ นความถี่ได้
โดยตรง หรือให้ภาคประชาชนมี “สิทธิได้รู้” (Night to Know) ซึ่งเป็นแกนสาคัญของสังคม
ประชาธิปไตย จึงส่งผลให้มีรายการเวทีสาธารณะ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นและอยู่ ภายใต้องค์กรสื่อ
สาธารณะไทยพีบีเอส โดยมีหลักการในการทางานคือ มีความเป็นอิสระในการดาเนินงานไม่อิงกับรัฐ
หรือทุน ทาให้รายการสามารถทาหน้าที่และบาทของการเป็นสื่อสาธารณะที่ชัดเจน ด้วยรูปแบบของ
รายการที่เน้นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม ล้อมวงคุย สนทนา สะท้อน
สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ทาความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งในรูปแบบการแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้า และการขับเคลื่อนสังคมเพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม
ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550) ที่ว่าสื่อสาธารณะ
นั้นเป็นเจ้าของโดยพลเมือง เป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ่ม และเน้นการนาเสนอเพื่อประโยชน์
สาธารณะ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์วิจัยการกระจายเสียงแห่งสหราชอาณาจักร
(UK Broadcasting Research Unit) (อ้างถึงใน มัทนา เจริญวงศ์ และอาภาพรรณ ทองเรือง, 2556)
ที่ได้นิยามความหมายของคุณลักษณะของสื่อสาธารณะส่วนหนึ่งไว้ว่า ต้องมีเนื้อหารายการสาหรับคน
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ส่วนน้อยในสังคม โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ ภาษา เพื่อบริการชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
โดยการน าเสนอประเด็น ต่า ง ๆ ของรายการนั้นพบว่า มีความหลากหลายของประเด็น มี ความ
หลากหลายของกลุ่มคน เช่น กลุ่มชาวเล กลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่ มคนที่ไม่ใช่ชน
ชั้นนาของประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและความเป็นตัวตนผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ (สัมภาษณ์ , 16 กรกฎาคม 2558) นักวิชาการ สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ส่วนหนึ่งว่า รายการเวที สาธารณะได้สะท้อน
บทบาทความเป็นสื่อสาธารณะที่ว่า ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ต้องให้เสียง (Giving
Voiceless) แก่คนชายขอบ หรือเรียกว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง เพราะฉะนั้นแนวคิดและรูปแบบของ
รายการ ที่มีการเปิดโต๊ะกลม เพื่อการสนทนาแบบสานเสวนาหาทางออกร่วม จึงถือได้ว่าตรงตาม
บทบาทหน้ าที่ของสื่อสาธารณะ ที่ให้พื้นที่ส าธารณะ มุ่งเน้นการนาเสนอประเด็นสาธารณะ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือบรรเทาความกังวลใจสาธารณะ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
หากพิจารณาตามแนวคิดบทบาทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อสังคมของ McQuail (อ้างถึงใน
สมสุข หินวิมาน, 2554) พบว่า รายการมีความเด่นชัดในบทบาทในการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปใน
สังคม เช่น การนาเสนอวาระข่าวสารบางประเด็นที่ไม่ถูกในเสนอในสื่ อกระแสหลั กอื่น ๆ แต่มี
ผลกระทบต่อคนหมู่มาก ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทาหน้าที่บทบาทในการ
รวมผู้คน การกาหนดวาระทางสังคม และบทบาทการระดมสรรพกาลัง ตามแนวคิดของ McQuail
(อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ยังแสดงให้เห็นเด่นชัดตั้งแต่ระดับของแนวคิดของรายการ รูปแบบ
รายการที่เปิดวงเวทีสาธารณะเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะโดยรวมเอากลุ่มคนที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค
ส่วน เช่น ประชาชน นักวิชาการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเพื่อเปิดประเด็น กาหนดวาระทางสังคม
หารือแนวทางเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น กรณี การจัดเวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป
จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่สาคัญ 2 ประการที่ส่งผลให้รายการสามารถดารงอยู่ได้และผลิตรายการที่
มีเนื้อหาที่ข้องเกี่ยวหรือเรียกร้องในระดับนโยบาย ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่เต็มไป
ด้วยความขัดแย้งและรุนแรง ปัจจัยนั้นคือการอยู่ภายใต้องค์กรไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่เป็น
ของประชาชนไม่ผูกติดกับรัฐหรือทุ น และปัจจัยประการที่ 2 คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ที่ได้เปิ ดเสรี ภาพให้สื่ออย่างแท้จริง จึงทาให้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถผลิ ต
รายการเวที ส าธารณะซึ่ง เป็ น รายการที่ส ร้า งคุ ณค่ าให้ กั บสั ง คมและมี อยู่ ในจานวนที่น้ อยมากใน
สังคมไทย
ในส่วนของการนาเสนอประเด็นในรายการ ซึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมานาเสนอส่วนใหญ่
จะเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสช่วงขณะเวลานั้น และประเด็นปัญหาที่ถูกคัดเลือกมานาเสนอมักจะมี
ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในประเทศ เช่น ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐ
หรือโครงการขนาดใหญ่ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม
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ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง อย่างไรก็ดีประเด็นที่นาเสนอ
มักเชื่อมโยงและมีผลกระทบไปถึงในระดับนโยบายเกือบทุกกรณี เวทีจึงเป็นเสมือนการหยิบยก
ประเด็นตั้งแต่ระดับเฉพาะกลุ่มหรือชุมชน เพื่อให้เกิดการสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในวง
กว้าง อันจะนาไปสู่การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ ดังที่
อุบ ลรั ตน์ ศิ ริ ยุ ว ศั กดิ์ (2550) ได้ส รุ ปการกาหนดวาระของสื่ อ มวลชนไว้ว่ า ในการทางานของ
สื่อสารมวลชนที่ต้องมีการเลือกเรื่องหรือประเด็นในการนาเสนอข่าว ทาให้สื่อมีบทบาทในการเป็นผู้
กาหนดกรอบของเรื่องราวที่นาเสนอและประเด็นในการโต้แย้งแสดงเหตุผลของสังคม สื่อมวลชนจึงถูก
มองว่าเป็นผู้ที่ทาหน้าที่กาหนดประเด็นให้แก่สังคม (Agenda Setting) เรื่องใดที่สื่อนามาเผยแพร่มาก
ก็มีน้าหนักมากและกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม หรือที่เรียกว่าเป็นวาระทางการเมืองและสังคม
(Social and Political Agenda)
รายการได้ เ ปิ ด ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการน าเสนอประเด็ น และถู ก คั ด เลื อ กโดยกอง
บรรณาธิการรายการ อย่างไรก็ดีการนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ยังจากัดอยู่ในวงของเครือข่ายที่ส่วนใหญ่
มองว่าเป็นภาคประชาสังคม ซึ่ง McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ได้
ให้ข้อคิดเห็นว่า การกาหนดวาระต่าง ๆ ต้องคานึงว่า ที่สื่อนาเสนอนั้น มีที่มาจากใครบ้าง เช่น บาง
วาระอาจถูกาหนดโดยสถาบันหรือองค์ กรทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง หรืออาจถูกกาหนดโดย
กลุ่มพลเมือง หรือกลุ่มนักธุรกิจ หรือปัจเจกบุคคล ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีวัตถุประสงค์ในการกาหนดวาระ
ของตนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ยัง
ได้เสนอให้พิจารณาว่า นอกจากจะต้องจาแนกให้เห็นว่าใครเป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการกาหนดวาระ
แล้วยังต้องมองดูว่า สื่อมวลชนนาเสนอวาระเหล่านั้นด้วยความสนใจในประโยชน์สาธารณะของเรื่องที่
เกิดอย่างแท้จริง หรือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับชนชั้นนาและกลุ่มการเมืองที่มีอานาจอยู่ในสังคม
เพื่อสร้างมติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นนาเท่านั้น
ด้วยลักษณะรูปแบบของรายการที่เน้นการเปิดพื้นที่สื่อเพื่อการมีส่ วนร่วม และอยู่ภายใต้
องค์กรสื่อสาธารณะ รายการเวทีสาธารณะจึงได้พยายามเปิดกว้างเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้
เกิดขึ้น ให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามาใช้พื้ นที่เพื่อการสื่อสาร กระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ลักษณะได้ส่งผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น และการมีส่วนร่วมวางแผนกาหนดเนื้อหา
รายการ เป็ น กระบวนการมีส่ ว นร่ ว มที่ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงในแต่ล ะประเด็นมากที่สุ ด ดังที่
Ascroft (1987, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ได้ให้ความเห็นว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการที่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีความตั้งใจ และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ได้
ก้าวเข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เช่นเดียวกับ
Nair and White (1993, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
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ออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารกันได้ในลักษณะของ “การ
ปรึกษาหารือ” (Dialogue) ซึ่งตรงตามรูปแบบของรายการที่เน้นการเปิดพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมให้ทุก
ฝ่ายร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาทางออก
แม้ก ารทาหน้ า ที่บ ทบาทของความเป็น สื่ อ มวลชนประกอบกับบทบาทของความเป็ นสื่ อ
สาธารณะ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างผลกระทบที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสามารถสร้างผลกระทบได้ในบางประเด็นและบางส่วนซึ่งจัดว่าอยู่ในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากบางปัจจัยในการบริหารจัดการภายในองค์กรอาจเป็นข้อจากัดทาให้การ
เข้าไปมีส่วนร่วมยังไม่สามารถทาได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การเข้าไปมีส่ วนร่วมในการผลิตรายการ
วางนโยบาย และอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง ด้ว ยข้อจากัดด้านระยะเวลา และกระบวนการผลิ ต เป็นต้น
อัจฉรา ศรีพันธ์ (2554) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการสื่อสารในทุกระดับ นั่นคือ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนทั้งในกระบวนการการผลิตรายการการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ
เพราะฉะนั้ น หากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สู งขึ้น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเอง
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เกิดเข้ามามีส่วนร่วมในรายการทุกมิติมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็
ตามแม้ว่ารายการจะทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่ยังน้อย
มาก แต่สิ่งที่รายการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและค่อนข้างเป็นจุดเด่นคือมันสร้างการรวมกลุ่มของคน
ในการเสริมพลังกลุ่มในชุมชน เช่น ชุมชนเรียกร้องสิท ธิของตนเองในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเด่นของรายการ ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ให้สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม ซึ่งรายการเวทีสาธารณะและรายการในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสห
ลายรายการ เปิดโอกาสให้กับคนเล็กคนน้อยของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ทาให้เห็นกลุ่มคนเหล่านี้มี
ตัวตน มีอานาจ มีอัตลักษณ์ และเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ
ของตนเองที่พึงเป็น
ดังนั้นการผลิตรายการในลักษณะรายการเวทีสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายใต้อ งค์กรสื่อสาธารณะ
กลุ่มคนดูปลายทางอาจเป็นเพียงตัวชี้วัดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังที่ Smith (2006, อ้างถึงใน สมสุข หิน
วิมาน และคณะ (2558) ได้เสนอไว้ว่า ธุรกิจข่าวไม่ได้เป็นเพียงองค์กรธุรกิจที่เน้นผลกาไรแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ควรเป็นสินค้าที่มีคุณค่าในเชิงใช้สอย (Instrument Value) หรือเป็นเครื่องมือในการ
นาพาสังคมไปสู่ความจริงหรือทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ด้วยการตั้งคาถาม ตอบคาถาม
อธิบาย ตีความ และสืบหาข้อเท็จจริง
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) รายการมีความโดดเด่นทางด้านแนวคิด และประเด็นที่นาเสนอซึ่ง ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นประเด็นที่มีผลกระทบในระดับสาธารณะ ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์การรับชมของผู้ชม
ปลายทาง รายการอาจต้องพัฒนารูปแบบการนาเสนอ ให้มีความน่าสนใจ สร้างความตระหนัก ให้เกิด
ขึ้นกับผู้ชมปลายทางเพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนประเด็นเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
2) รายการเวที ส าธารณะซึ่ ง เป็ น รายการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ อ งค์ ก รสื่ อ สาธารณะ
สถานีโ ทรทัศน์ไทยพีบี เอส ที่เน้น การเป็นสื่ อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการได้ถูกจัดให้ อยู่กลุ่ ม
รายการที่เข้าร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ใน
ระดับนโยบายของสถานีอาจต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบการนาเสนอ สนับสนุนทีมการ
ทางานให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างกระบวนการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องจากการนาเสนอไปแล้ว เพื่อตอบโจทย์การเป็นสื่อสาธารณะที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างแท้จริง
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาหรื อ สร้ า งทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทการท าหน้ า ที่ ข อง
สื่ อมวลชนในบริ บ ทของสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงไป เนื่อ งจากในยุ คปัจ จุบัน มีการถาโถมของสื่ อใหม่
สื่อมวลชนจะสามารถปรับตัวท่ามกลางกระแสดังกล่าวได้อย่างไร
2) ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายการอื่น ๆ ในลักษณะที่
คล้ายกัน เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้น
3) ควรศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาการผลิ ต รายการเพื่ อ สร้ า งการ
เปลี่ยนแปลง
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เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่โครงการวิจัย
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

