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การวิจัยเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ

เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้วิจัยมุ่งศึกษา “รายการเวทีสาธารณะ” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
เวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
รายการเวทีสาธารณะที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) พร้อมกับ วิเคราะห์ประเด็นจากเทป
บันทึกรายการ (Content Analysis) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ผลวิจัยพบว่า รายการเวทีสาธารณะ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้องค์กรสื่อ
สาธารณะไทยพีบีเอส โดยมีหลักการในการท างานคือมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน ด้วยรูปแบบ
ของรายการที่เน้นการเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ่ม โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง เพ่ือขับเคลื่อนสังคมเพ่ือก าหนดนโยบายสาธารณะ ท าให้รายการเป็นรายการข่าวที่สื่อ
บทบาทความเป็นสื่อสาธารณะได้ชัดเจน จากการศึกษาประเด็นการน าเสนอรายการได้ให้สัดส่วนการ
น าเสนอประเด็นปฏิรูปมากที่สุด โดยรองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือ
โครงการขนาดใหญ่ ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและ
วัฒนธรรม ประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ซึ่งมีระดับของ
ประเด็นตั้งแต่ 1) ประเด็นระดับเล็กที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน 2) ประเด็นระดับกลางที่มีผลกระทบ
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ระดับภูมิภาค และ 3) ประเด็นใหญ่ที่มีผลกระทบระดับประเทศ/ระดับสาธารณะ ซึ่งทั้ง 3 ระดับนั้น
แม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ถูกน าเสนออกมาในระดับที่แตกต่างกันไป แต่มักเชื่อมโยงและมีผลกระทบไปถึง
ในระดับนโยบายเกือบทุกกรณี 

รายการได้ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในหลายมิติ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็น
แหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น 2) มีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ 3) การมีส่วนร่วมใน
รายการ 4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น 5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหารายการ ซึ่งการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น และการมีส่วนร่วมใน
รายการ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่สูงที่สุด และพบว่าการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือ
เจ้าของประเด็น และการมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ส่งผล
กระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นที่ถูกน าเสนอมากที่สุด แต่ทั้งนี้ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก เนื่องจากบางปัจจัยในการบริหารจัดการภายในองค์กร
อาจเป็นข้อจ ากัด ท าให้การเข้าไปมีส่วนร่วมยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การหวังผล
ในการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายจึงไม่สามารถท าได้มากนัก อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นจุดเด่นของรายการ
คือ สามารถสร้างการรวมกลุ่มพลเมืองและเสริมพลังภาคพลเมือง เปิดโอกาสให้กับคนเล็กคนน้อยของ
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีตัวตน มีอ านาจ มีอัตลักษณ์ 
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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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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1.1
 

“สื่อสารมวลชน” ในช่วงยุคสมัยของ “กระบวนทัศน์ความทันสมัยนิยม” ได้มีความพยายาม
จากนานาอารยประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมุ่งเน้นการ
ใช้การสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนให้สังคมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการก้าวสู่
สังคมทันสมัยตามแบบฉบับของสังคมตะวันตก ในส่วนของการด าเนินการเปลี่ยนแปลงสังคมภายใต้
บริบทของความทันสมัยนิยมนั้น องค์การสหประชาชาติได้ให้ค าแนะน าจากแก่ผู้บริหารประเทศต่าง ๆ 
รวมทั้งอิทธิพลจากนักวิชาการชาวตะวันตก โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน ของ
ระบบสื่อสารมวลชน และการมุ่งเน้นการน า “สื่อมวลชน” มาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งท าให้สื่อมวลชนท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของภาครัฐอย่างชัดเจน โดย
มีหน้าที่ในการเผยแพร่แนวคิด และแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ ไปสู่สมาชิกในสังคม นอกจากนั้น
สื่อมวลชนยังมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น พยายามทุกวิถีทาง
ในการก้าวเข้าสู่ความทันสมัยให้เหมือนกับสังคมตะวันตกอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องด้วยกระบวนการ
สื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ภายใต้บริบทของความทันสมัยนิยม ไม่ได้พิจารณาถึงบริบทของสังคมที่
มีความแตกต่างกัน กระบวนการสื่อสารที่อาศัยสื่อมวลชนเป็นกลไกกระตุ้นให้สังคมเกิดความทันสมัย 
รวมทั้งภายในวงการสื่อสารมวลชนที่มุ่งเน้นการตักตวงผลก าไร มากกว่าการท าประโยชน์ให้กับสังคม 
และตัวกระบวนการสื่อสารที่สะท้อนการสื่อสารแบบทางเดียวในเชิงอ านาจ ท าให้เห็นว่าการสื่อสารใน
แนวทางที่เป็นสูตรส าเร็จ ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนา ประกอบกับ ความตื่นตัวของกลุ่มต่าง ๆ น าไปสู่
การจุดประกายแนวคิดของการสื่อสาร ภายใต้ “กระบวนทัศน์ทางเลือกของการสื่อสารเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสังคม” (The Alternative Paradigms Communication for Social Change) ซ่ึง
เป็นกระบวนทัศน์ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาหนทางที่จะท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน สังคมประเทศหรือระดับโลก คุณลักษณะส าคัญของกระบวน
ทัศน์แบบทางเลือกในการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ กระบวนการสนทนาโต้ตอบกัน 
(Dialectic Process) ของสมาชิกในสังคม บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน (Equal Basis) เพ่ือ
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ค้นหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคม และด าเนินการร่วมกัน ในขณะที่กระบวนทัศน์ดังกล่าวมอง
บทบาทของภาครัฐบาลคือผู้ให้การสนับสนุน (Facilitator) การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
กระบวนการเหล่านี้ จึงเป็นลักษณะของกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ในยุคนี้สื่อมวลชนยังคง
เป็นเสมือนเครื่องมือส าคัญในการก้าวสู่ความเป็นประชาสังคม และท าหน้าที่สะท้อนภาพประชาสังคม 
โดยในส่วนของสื่อมวลชน Saffer (อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, 2542) ผู้อ านวยการงาน
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานข่าวเพ่ือประชาสังคม (Pew Center for Civic Journalism) ได้เคยกล่าวไว้
ว่า งานข่าวเพื่อประชาสังคมจะเกิดขึ้นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ประการ โดยประการที่
หนึ่งได้แก่ การเปลี่ยนวัฒนธรรมในห้องข่าว โดยเน้นการน าเสนอข่าว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นหนักการฟังเสียงประชาชน และการน าเสนอสิ่งที่เป็นประเด็นสนทนาต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจน
เน้นการน าเสนอประเด็นปัญหา สาระต่าง ๆ อย่างเที่ยงตรง เจาะลึกในทุกมุมมอง และเปิดกว้างให้
สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหล่านั้น ภายหลังเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬเป็นก้าวย่างที่ส าคัญยิ่ง โดยกลุ่มสื่อมวลชน นักวิชาการ และองค์การพัฒนาเอกชน ได้ผลักดันท า
ให้เกิดการเรียกร้องอย่างจริงจังของประชาชน เพ่ือแสวงหาสิทธิอันชอบธรรม ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ โดยพยายามเรียกร้องให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรั บรู้
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใส 
(Transparency) ในการด าเนินงานและร่วมรับรู้กระบวนการด าเนินงานและการตัดสินใจต่าง ๆ ของ
ทางราชการ (ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, 2542) ในส่วนของสื่อวิทยุและโทรทัศน์เองภายหลัง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ท าให้การเรียกร้องการเปิดเสรีวิทยุโทรทัศน์เป็นไปอย่างกว้างขวางและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2535-2540 มีเหตุการณ์ส าคัญตามล าดับคือ ในช่วง
ของรัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้มีการปฏิรูประบบสื่อ
ของรัฐทั้งหมด อันหมายรวมถึงการเปิดให้ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีกรรมสิทธิ์ใน
คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ได้ หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 รัฐบาลผสมซึ่งมี
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอ็ชเอฟ 1 สถานี 
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ชนะการประมูลคือ กลุ่มสยามทีวี
แอนด์คอมมูนิเคชั่น โดยได้รับสัมปทานให้ด าเนินการอย่างเป็นทางการจากส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 และได้ตั้งชื่อสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ว่า สถานีโทรทัศน์
ไอทีวี (ITV-Independent Television) หรือทีวีเสรี เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2535 (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542) ทั้งนี้มีเงื่อนไขสัญญาการประมูลที่ท าให้สถานีโทรทัศน์ช่องนี้ต่าง
จากช่องอ่ืน ๆ คือ มีการก าหนดสัดส่วนให้เสนอรายการข่าว สารคดีและสารประโยชน์ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 70 และผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 เพ่ือป้องกันการผูกขาด และใน
ระยะเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
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กระทบต่อการช าระค่าสัมปทาน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาการประมูลในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2543 โดยแก้ไขให้ผู้ถือหุ้นสามารถถือหุ้นได้มากกว่าร้อยละ 10 และมีผู้ถือหุ้นรายใหม่ คือ 
บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่เชื่อมต่อกับกลุ่มการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุครัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ช่วงปี พ.ศ. 2546-2547) กล่าวได้ว่าในช่วงนั้นสถานี 
โทรทัศน์ไอทีวีถูกแทรกแซงจากอ านาจทุนและการเมืองอย่างหนัก และก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่าง
รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ภายในสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ และนฤมล ทับจุมพล, 2554) 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2547) ได้รายงาน
สถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบปี 2546 ว่าเป็นช่วงที่ถูกท้าทายอย่างเข้มข้นและ
รุนแรงกว่าสถานการณ์ในรอบปี 2545 แม้ว่าส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันตั้งแต่การเข้า
รับต าแหน่งของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในต้นปี 2544 แต่ผลกระทบที่เกิดกับวงการสื่อสารมวลชนได้
ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2546 เนื่องจากสภาพปัญหาของการมีผลประโยชน์ขัดแย้ง (Conflict of 
Interest) ระหว่างการท าหน้าที่บริหารงานสาธารณะ กับธุรกิจของกลุ่มการเมืองพรรครัฐบาล ที่มีกลุ่ม
ทุนสื่อสารเป็นฐานเชื่อมต่ออ านาจทางการเมือง ก่อให้เกิดการแทรกแซง และกวาดต้อนสื่อมาเป็น
พวกเป็นไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเข้าไปจัดการกับเนื้อหาและสัดส่วนรายการของสื่อต่าง ๆ จน
ท าให้วงการสื่อสารมวลชนต้องหวนตระหนักถึงอุปสรรคต่อหลักการของความเป็นสื่อเสรีและสื่อที่มี
อิสรภาพ โดยเฉพาะสื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน์ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการถูกแทรกแซงทั้งในเชิง
โครงสร้าง จากแนวทางการปฏิรูปสื่อตามมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญที่ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ยังคงเป็นไปอย่างไร้วี่แววของความส าเร็จ หน่วยงานของรัฐยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสื่อ
วิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ โดยใช้อ านาจครอบครองสื่อในลักษณะควบคุมสร้างความไม่
โปร่งใสในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญากับผู้ประกอบการ และท าให้เกิดกรณีปัญหาที่เป็นภัย
คุกคามต่อสิทธิเสรีภาพในการน าเสนอข่าว และการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนกรณีการ
แทรกแซงเชิงเนื้อหาก็เช่นเดียวกัน โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงและควบคุมสื่อในระดับ
โครงสร้าง ก่อให้เกิดการผูกขาดความคิดเห็นของกลุ่มที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เช่น รัฐบาล 
พรรคการเมือง การตรวจสอบข่าวที่ไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจน ทั้งโดยสื่อมวลชนนั้นเอง และกลไกที่ก ากับ
ควบคุม นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการสร้างความขัดแย้งในกลุ่มนักวิชาชีพระหว่างจริยธรรมทางสังคม
อีกด้วย การแทรกแซงเชิงเนื้อหาโดยการปรับสัดส่วนรายการของไอทีวีดังกล่าวนี้ ถือว่าขัดต่อ
เจตนารมณ์ของทีวีเสรีและปรัชญาของการปฏิรูป สื่อที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 ซึ่ง
กระแสประชาชนเรียกร้องให้มีสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ ที่มีความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการ
เสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีท่ีเกิดข้ึนกับไอทีวี ณ ขณะนั้น จึงจัดได้ว่าเป็นการแทรกแซงสื่อเชิงเนื้อหาโดย
อาศัยกระบวนการที่อ่อนประสิทธิภาพของรัฐ และช่องโหว่ของข้อสัญญา รวมทั้งยังเป็นการแทรกแซง
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ที่มาในรูปของการอ้างความจ าเป็นของการแข่งขันอย่างเสรีในอุตสาหกรรมสื่อ (สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2547) อย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสื่อมวลชนได้ถูก
ท้าทายโดยการคุกคาม แทรกแซง ลิดรอนเสรีภาพ ถูกครอบง าจากหลายฝ่าย ซึ่งขณะที่ผลบังคับใช้
ทางกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่เด่นชัดและไม่คืบหน้าเท่าที่ควร แต่สื่อบางกลุ่มได้ใช้ความพยายาม ที่จะ
น าเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยการให้พ้ืนที่ให้
เวลากับทุกฝ่าย แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะท าให้การท างานของสื่อเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ท้าทายของสื่อในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่สื่อก็ไม่ได้ละความพยายามที่จะท า
หน้าที่โดยยึดหลักแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพและได้มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรวิชาชีพเพ่ือควบคุมและ
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อและของประชาชน อันเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างคนและประเทศชาติ
ให้เข้มแข็งเพ่ือต่อสู้กับอ านาจรัฐและระบอบทุนนิยมที่ไม่เป็นธรรมได้ (สุกัญญา บูรณเดชาชัย , 2549) 
จะเห็นได้ว่าภายใต้กระบวนทัศน์แบบทางเลือกของการสื่อสารที่ให้ความส าคัญกับประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของพลเมือง การใช้สื่อจะถูกขยายผลในมิติที่กว้างขึ้นไม่มีเพียงเฉพาะ
สื่อมวลชนเท่านั้น แนวคิดนี้สื่อมวลชนอาจถูกลดทอนความส าคัญลง แต่อย่างไรก็ตามสื่อมวลชน
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ก็ยังถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากกับสังคม แม้การเปิดเสรีสื่อจะเกิดขึ้นมาได้ซัก
ระยะหนึ่งควบคู่ภายใต้กระบวนทัศน์แบบทางเลือก แต่ด้วยบริบทของโครงสร้างทางสังคมยังมี
ข้อจ ากัดท าให้การใช้เสรีของสื่อโทรทัศน์ผิดเพ้ียนไป ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กับสังคม เป็น
เพียงการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มรัฐและทุนเช่นเดิม  

กระทั่งเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยการน าของ พล.อ.สนธิ 
บุญยรัตกลิน เป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญของสื่อวิทยุโทรทัศน์ สืบเนื่องจากกรณีของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ได้ถูกยกเลิกสัมปทานเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 เนื่องจากการที่ได้มีการแก้ไขสัญญาเพ่ือลดค่า
สัมปทานรายปี และเพ่ิมสัดส่วนรายการบันเทิงให้มากขึ้น และให้กรมประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ
ออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ชื่อใหม่ ในคลื่นความถี่เดิม โดยใช้ชื่อว่า สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี จึงท าให้
สถานีโทรทัศน์ช่องดังกล่าวกลายเป็นสื่อที่หน่วยงานของรัฐมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ ภูชิตต์ 
ภูริปาณิก (2557) ได้สรุปไว้ว่าเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนั้นส่งผลให้นักวิชาการและนักวิชาชีพสาย
สื่อสารมวลชน พร้อมทั้งองค์กรภาคประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ด าเนิน
การปฎิรูปสื่ออย่างจริงจังโดยเน้นความเป็นอิสระจากการเมืองและกลุ่มทุน เพ่ือให้สามารถตั้งอยู่บน
ประโยชน์สุขของสาธารณะอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดมีความเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง เน้น
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ทางการค้า โดยรัฐต้องก าหนดสัดส่วนเนื้อหารายการสาระและ
บันเทิง รวมทั้งต้องเปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้เป็นพ้ืนที่สื่อสารได้ อย่าง
หลากหลาย ทั่วถึง และเท่าเทียม รวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นต้องมีสิทธิเป็นเจ้าของสื่อเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร อีกทั้งผู้บริโภคสื่อต้องมี
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โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวกับสื่อ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ ก าหนดเนื้อหา ช่วงเวลา รายการที่สอดคล้องกับความจ าเป็น และความ
ต้องการของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายในสังคมอย่างเพียงพอ ซึ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสาร ร่วมคิดร่วมท าบนเป้าหมายสถานภาพของสื่อภาค
ประชาชน จึงเป็นการถือก าเนิดขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก าไร
แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โทรทัศน์สาธารณะ Thai PBS” เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 

แนวคิดของโทรทัศน์สาธารณะที่แตกต่างจากโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ และโทรทัศน์ของรัฐคือ 
โทรทัศน์สาธารณะมีปรัชญาและแนวทางในการด าเนินการที่ถือว่าประชาชนเป็นพลเมืองเจ้าของ
ประเทศ และสื่อมีฐานะเป็นพ้ืนที่สาธารณะในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ต้องเป็นอิสระจากรัฐบาล
และกลุ่มทุน จึงจะสามารถเป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, 2550) ซึ่งสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (2555) ได้ชี้ให้เห็นว่าหลักการของ “สื่อ
สาธารณะ” ที่ส าคัญคือเป็นสื่อส าหรับทุกคน เปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ตอบสนองความ
ต้องการของคนทุกกลุ่มให้มากที่สุด โดยไม่จ ากัดเรื่องเพศ วัย ฐานะ การศึกษา กายภาพ เชื้อชาติ 
ศาสนา ต้องมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน มีความอิสระในการการน าเสนอข่าวสารโดยยึดถือ
ประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ และถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะทุกคนมีสิทธิ
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างดีและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การเกิดขึ้นของ
สถานีโทรทัศน์สาธารณะในต่างประเทศ มีมานานหลายทศวรรษ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษมี
สถานีโทรทัศน์บีบีซี (BBC) ซึ่งถือเป็นสื่อสาธารณะที่เป็นแม่แบบส าคัญของสื่อสาธารณะทั่วโลก
ประเทศญี่ปุ่นก็มีสถานีโทรทัศน์ เอ็นเอชเค (NHK) ประเทศสหรัฐอเมริกามีสถานีโทรทัศน์ พีบีเอส 
(PBS) ซึ่งสื่อสาธารณะในแต่ละประเทศนั้นมีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไปตามบริบท
ของสังคมนั้น ๆ แต่ทั้งหมดล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ด้วย
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอส ภายใต้รับการรองรับของ พ.ร.บ. องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนี้เอง ไทยพีบีเอสซึ่งถือว่าเป็นสื่อสาธารณะแห่ง
แรกของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมของประชาชน โดยวางนโยบายด้านการบริหารไว้ส่วนหนึ่งว่า ต้องก าหนดโครงสร้างการ
บริหารให้สามารถรองรับพันธกิจองค์การด้านการผลิต การเผยแพร่ การให้บริการด้านข่าวสาร การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนา มาตรฐานความเป็นองค์การสื่ อสาธารณะ
แห่งชาติ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557ข) ซึ่งการเกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมของสื่อสาธารณะภายใต้แนวคิดนี้เอง รายการของไทยพีบีเอสโดยส่วนใหญ่นั้นจึงถูกผลิต
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ขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมสร้าง วัตถุประสงค์หลักของ
รายการ มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณค่าในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การศึกษา ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและ
เท่าทันสังคมโลก ส่งเสริมความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในฐานะพลเมือง ที่เป็นสมาชิ ก
ของชุมชน สังคม ให้มีความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ น าเสนอความบันเทิงที่
สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของสังคม หรือยกระดับสุนทรียภาพของประชาชน สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ (2555) ความชัดเจนของแนวคิดความเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส และปรัชญาการ
ด าเนินงานที่มีความเป็นอิสระจากรัฐและทุน เน้นสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดพ้ืนที่ให้คนทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมนั้น ท าให้ไทยพีบีเอสได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือผลิตรายภายใต้แนวคิดการเป็นสื่อสารธารณะ ซึ่ง
ประกอบด้วย การขยายการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการผลิตข่าวและรายการ เพ่ิมความสามารถ
ในการสร้างสรรค์งานของผู้ผลิตภาคพลเมือง เปิดพ้ืนที่สร้างรายการรองรับผู้ชมผู้ฟังในภูมิภาคมากขึ้น 
สร้างการติดตามด้วยการก าหนดผังรายการในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง และวางผังรายการที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการรับสื่อของผู้ชม ผู้ฟัง และการเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ เข้าถึงกลุ่มผู้ชม ผู้ฟัง ในสื่อทุกช่องทางของ ส.ส.ท. (Multi Platforms) 
ยกระดับความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาประเด็นส าคัญเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ และการให้น้ าหนักการผลิตข่าวและรายการสดมากขึ้น เชื่อมโยงกิจกรรมหน้าจอ
และหลังจอ ซึ่งในส่วนประเด็นหลักส าคัญของข่าวและรายการข่าวในปี 2558 นั้น ได้ก าหนดประเด็น
เพ่ือน าเสนอและสร้างการตระหนักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม จ านวนทั้งสิ้น 5 ด้าน คือ ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ด้านประชาคม
อาเซียน ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ด้านการสร้างสันติภาพภาคใต้ ด้านปฏิรูป (องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558) 

การผลิตรายการเพื่อสอดรับนโยบายความเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสนั้น “รายการเวที
สาธารณะ” เป็นอีกหนึ่งรายการที่ตอบโจทย์นโยบายการเป็นโทรทัศน์สาธารณะของไทยพีบีเอส เป็น
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าว ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับข่าว แต่จะมีการน ามาผลิตขยายผลให้
มีมิติที่หลากหลายมากกว่าการน าเสนอข่าวโดยทั่วไป โดยอาจเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสหรือเป็น
ประเด็นที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ ซึ่งตัวรายการมีเอกลักษณ์ทั้งในเชิงของรูปแบบรายการ เนื้อหาและ
ประเด็นในการน าเสนอ รายการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ในมีส่วน
ร่วมในการผลิตรายการหรือก าหนดประเด็น เปิดพ้ืนที่สื่อสารสาธารณะบนหน้าจอโทรทัศน์ให้กับคน
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เพ่ือสนทนา สะท้อนปัญหาและสถานการณ์ เจาะลึกประเด็นปัญหา ท าความ
เข้าใจและร่วมกันหาทางออกทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการขับเคลื่อนสังคมและมุ่งหวังให้ผล
การออกอากาศได้สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย หรือสร้างการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมต่อ
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ประเด็นทางสังคมในขณะนั้น รายการเวทีสาธารณะนั้น เกิดจากแนวคิดและความตั้งใจของสถานีที่
ต้องการเปิดตัวสถานีด้วยประเด็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน และเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนกระแส
หลักท่ัว ๆ ไปไม่ได้ให้ความสนใจ ซึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงและเกิดการปะทะกันในชุมชนกรณี
โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กในเครือสหวิริยา ณ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าข่าว เจาะลึกประเด็นปัญหา ร่วมจัดเวทีเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและร่วมกันหาทางออก ด้วยผู้บริหารสถานีเห็นองค์ประกอบของเวทีและมีแนวคิด
ว่าสื่อสาธารณะมีความจ าเป็นต้องท าหน้าที่ในลักษณะนี้ จึงได้ก าหนดให้ทีมงานจัดท าเป็นรายการของ
สถานีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงถือได้ว่าการถ่ายทอดสดเวทีรับฟังความคิดเห็น กรณีความขัดแย้ง
โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กดังกล่าวเป็นเทปแรกในการออกอากาศของรายการ ซึ่งเป็นวันเดียวกัน
กับวันที่เปิดสถานี ภายหลังจากนั้นจึงตั้งชื่อรายการว่า “เวทีสาธารณะ”  

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ร้อนแรงในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 การ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ของกลุ่มมวลมหาประชาชน กระทั่งการพ้นจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร โดยการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร วันที่ 
20 พฤษภาคม 2557 น าโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เพ่ือท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน คสช. ได้ใช้อ านาจกฎอัยการศึกปิดกั้นอ านาจการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนวทางต่อการปฏิรูปประเทศ ท าให้สังคมเกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
ความท้าทายของสื่อมวลชนอย่างยิ่งในการท าหน้าที่ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง สื่อที่อยู่ในระบบทุนและรัฐได้สงวนท่าทีและการน าเสนอข่าวทางด้านการเมือง แต่
รายการเวทีสาธารณะขณะนั้นได้ใช้โอกาสการเป็นสื่อสาธารณะจัดเวทีในประเด็นของการปฏิรูป
ประเทศในทุกภาคทั่วประเทศ เพ่ือหวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าและ
ปฏิรูปประเทศไปในแนวทางท่ีได้ประโยชน์ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้น นอกเหนือจากประเด็นการปฏิรูปแล้ว รายการยังได้มีการจัดเวทีใน
ประเด็นความทุกข์ร้อนและแง่มุมอ่ืน ๆ เรื่อยมา โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมล้อมวงคุย แสดง
ความคิดเห็น โดยการเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมเวทีเพื่อหวังผลสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วย
กรณีของรายการเวทีสาธารณะนี้เอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษา “บทบาทของ
รายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ซึ่งรายการ
เวทีสาธารณะ นอกจากบทบาทและการท าหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนเพ่ือน าเสนอข่าวสารแล้วนั้น 
รายการยังได้สร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นต่าง ๆ ของสังคมอย่างไร 
ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลาในช่วงของปี พ.ศ. 2557-2558 ที่มีเหตุการณ์ส าคัญ ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย 
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 ปัญหาน าวิจัย 1.2
 

1) รายการเวทีสาธารณะมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไร 
2) ผลจากรายการเวทีสาธารณะจากการสร้างการมีส่วนร่วมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมในระดับไหน อย่างไร 
 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.3
 

1) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นทางสังคม 

2) เพ่ือศึกษาผลของการสร้างกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม 
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.4
 

1) การวิจัยในครั้งนี้จะสามารถน าเสนอถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวที
สาธารณะ และผลของการสร้างการมีส่วนร่วมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ซึ่งเป็น
บทบาทหนึ่งที่ส าคัญต่อการท าหน้าที่สื่อสาธารณะของประชาชน 

2) ผลจากการวิจัยสามารถน าไปเป็นประโยชน์ทางวิชาการซึ่งสามารถน าไปใช้อ้างอิง  และ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นการผลิตรายการที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสื่อสาธารณะ และ
สื่อสาธารณะกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงต่อไป 
 

 ขอบเขตของการศึกษา 1.5
 

การศึกษา เรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1) มุ่งที่จะศึกษา “รายการเวทีสาธารณะ” ในฐานะการเป็นรายการบน“สื่อสาธารณะ” 
ซึ่งศึกษาในมิติของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในรายการ บทบาทต่อสังคม และผลที่น าไปสู่การ
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 จ านวน 80 ตอน  

3) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
4 กลุ่ม จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ผลิตรายการ 2) ผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมรายการ 
3) นักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญในด้านสื่อมวลชน 4) ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  

4) การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะประเด็นที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดย
ศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎี ดังแสดงในบทที่ 2 ของรายงานวิจัยฉบับนี้ 
 

 นิยามศัพท์ 1.6
 

รายการเวทีสาธารณะ หมายถึง รายการโทรทัศน์ ประเภทรายการข่าว ที่ผลิตโดยส านักข่าว
ไทยพีบีเอส ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับข่าว แต่จะมีการน ามาผลิตขยายผลให้มีมิติที่หลากหลายมากกว่า
การน าเสนอข่าวโดยทั่วไป โดยอาจเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสหรือเป็นประเด็นที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ
ออกอากาศเป็นทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. (ในปี 2558) ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
เป็นรายการล้อมวงสนทนาร่วมกันจากทุกฝ่าย เพ่ือสะท้อนปัญหาและสถานการณ์ เจาะลึกประเด็น
ปัญหาท าความเข้าใจและร่วมกันหาทางออกทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 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 

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ภาคพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในรายการเวที
สาธารณะ นอกเหนือจากการเป็นแค่เพียงผู้รับสาร ซึ่งแบ่งเป็น 5 มิติ ดังนี้ ประกอบด้วย 1) การมีส่วน
ร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น 2) มีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ 3) การมี
ส่วนร่วมในรายการ 4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น 5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อเนื้อหารายการ 
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ประเด็นทางสังคม หมายถึง เหตุหรือสถานการณ์ที่ถูกน าเสนอผ่านรายการเวทีสาธารณะ ซึ่ง
มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนหนึ่ง อาจเกิดข้ึนในระดับที่รู้สึกกว่าควรร่วมกันหาทางแก้ปัญหานั้น
ให้ดีขึ้น หรือสร้างกระบวนการ กลไกใด ๆ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน ประเด็นนั้น โดยประเด็นทาง
สังคมท่ีถูกน าเสนอคือ 1) ประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป 2) ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบาย
รัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ 3) ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 4) ประเด็นเกี่ยวกับชุมชน
สังคมและวัฒนธรรม 5) ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 6) ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง



 

บทท่ี 2 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี มาใช้เป็นแนวทางก าหนดกรอบ
ความคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดสื่อมวลชนกับการการพัฒนา 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่และการก าหนดวาระของสื่อโทรทัศน์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสาธารณะ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 แนวคิดสื่อมวลชนกับการการพัฒนา 2.1
 
จากการศึกษาแนวคิดสื่อมวลชนกับการพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบในการท าวิจัย  ผู้ศึกษาได้สรุป

แนวคิดได้ดังนี้  
วุธพงศ์ ลาภเจริญ (2554) มองว่าการสื่อสารในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของสังคมไว้ 2 

ลักษณะคือ มีหน้าที่ในสังคมทั้งสภาพปกติและสภาพของการพัฒนา โดยการสื่อสารเพ่ือพัฒนานั้น
จ าเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ซึ่งสื่อจะเป็นผู้ท าหน้าที่ในการน าข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาจาก
หน่วยงานที่ท าเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ประชาชน ผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา โดยปกติสื่อที่ใช้ใน
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชน ซึ่งเมื่อน า
สื่อทั้ง 3 ประเภทมาใช้ร่วมกัน จึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาได้ 

จุฑารัตน์ โสดาศรี (2558) ได้เสนอว่า การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา ครอบคลุมถึงการน า
ทรัพยากรการสื่อสารทุกรูปแบบมาใช้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประเทศหรือการเปลี่ยนแปลง
สังคม ปัญหาอ่ืนที่เราต้องเผชิญคือ จะต้องก าหนดขอบเขตความหมายของค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน โดยเฉพาะ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (Social Change) “การพัฒนาประเทศ” (National 
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Development) “การสื่อสาร” (Communication) “ความทันสมัย” (Modernization) โดยจุฑารัตน์ 
โสดาศรี (2558) ได้ตังข้อสังเกตว่าขอบเขตของสื่อสารพัฒนานั้นควรจ ากัดอยู่เฉพาะการพัฒนา
ประเทศเท่านั้นหรือไม่ น่าจะขยายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย โดยถือว่าการพัฒนาประเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม 

นอกจากนี้ วุธพงศ์ ลาภเจริญ (2554) ยังเสนอว่าในการปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารในสังคม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จ าเป็นเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในสังคม โดยระบบของการสื่อสาร
ของสังคมมักประกอบด้วย ระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ภายในสังคม และระหว่าง
สังคมต่าง ๆ สู่ระบบเครือข่ายการสื่อสารที่เชื่อมโยงสมาชิกในสังคมเข้าด้วยกัน ระบบที่เปิดโอกาสให้
สมาชิกในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ และใช้เวทีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการ
เรียนรู้การแสดงออกทางความคิดและการแสวงหาแนวทางร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงแนวทางแก้ปัญหาทางสังคม ซึ่งนักสังคมวิทยาได้เสนอแนะไว้แล้วโดยจะเห็นว่าการสื่อสาร
นั้นควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมได้ดังนี้ (วุธพงศ์ ลาภเจริญ, 2554) 

1) การสื่อสารมีส่วนช่วยให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาของสังคมในด้านที่เกี่ยวกับการ
ปรับตัวของบุคคลให้สอดคล้องกับสังคม  

2) การสื่อสารมีส่วนท าให้ชุมชนทราบถึงปัญหาที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อม 
3) การสื่อสารมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความนิยมในสังคม บทบาทของการสื่อสารที่

มีส่วนช่วยในการส่งเสริมความนิยมของสังคมนี้ก าลังแพร่หลายในยุคปัจจุบัน 
4) การสื่อสารมีส่วนช่วยในการขอความร่วมมือจากประชาชน บทบาทของการ

สื่อสารเพื่อขอความร่วมมือในการบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลต่าง ๆ  
5) การสื่อสารส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของสังคม  

นอกจากนี้ จุฑารัตน์ โสดาศรี (2558) ได้สรุปแนวคิดของนักปรัชญาซึ่งได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทางบวกไว้ เช่น ซี เอช คูลีย์ (C.H. Cooley) 
เห็นว่าสื่อมวลชนเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ช่วยให้สังคมมนุษย์ขยายตัวออกไป สื่อมวลชนท าให้สังคมมีชีวิต 
มีวิญญาณ สามารถตัดสินใจ และรู้วิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้และสุดท้ายสื่อมวลชนจะน าไปสู่สังคม
มวลชน ส่วน มาร์กซ์ และ เลนิน มีแนวคิดว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับการโฆษณาชวนเชื่อ
สามารถชักจูงให้ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ถ้าสามารถควบคุม
สื่อมวลชนได้ก็เท่ากับควบคุมสังคมทั้งหมดไปในตัวด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์บทบาทของสื่อมวลชนใน
การพัฒนาประเทศจะประสบความก้าวหน้า และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้นักวิชาการ
บางท่านยังเสนอแนะให้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศภายใต้ขอบเขต
ของ “การเปลี่ยนแปลงสังคม” สื่อมวลชนจึงเป็นบุคคลหรืออุปกรณ์ส าคัญที่ช่วยให้สังคมมนุษย์
ขยายตัวออกไป มีชีวิตมีความสดใส มีการเปลี่ยนแปลงในหลายแง่หลายมุม ประชาชนทั่วไปสามารถ
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เรียนรู้สามารถตัดสินใจ และรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จากการสื่อสารของสื่อมวลชน และน าไปสู่
สังคมของมวลชนในที่สุด 

ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542) ได้สรุปความส าคัญของกระบวนการสื่อสารเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงในต่างประเทศไว้ตอนหนึ่งว่า เดวิท แมทิวส์  ประธานมูลนิธิแคตเตอริง ได้สะท้อน
ความส าคัญของกระบวนการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ไว้ในหนังสือเรื่อง “จากปัจเจกสู่สาธารณะ 
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนในเข้มแข็ง” โดยได้เน้นความส าคัญของช่องทาง หรือเครือข่ายทางการ
สื่อสารว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของประชาสังคมที่เข้มแข็ง โดยเดวิท แมทิวส์ ได้อ้างถึงข้อค้นพบ
จากงานวิจัยของโรเบิร์ต  พัทแนม วอน กรีสแฮม และดักลาสน์ นอร์ท ว่าพ้ืนฐานส าคัญประการหนึ่ง
ในการสร้างความเป็น “พลเมือง” ให้กับประชาชน ได้แก่ ช่องทาง หรือเครือข่ายการสื่อสารที่เป็น
ทางการ อาทิ เวที การประชุมเมืองตลอดจนช่องทาง และเครือข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 
อาทิ การพบปะพูดคุยของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ โดยช่องทาง หรือเครือข่ายการ
สื่อสารเหล่านั้นจะเป็นกลไกหลักท่ีน าไปสู่เจตจ านงทางการเมือง การสร้างส านึกสาธารณะ การเรียนรู้
ร่วมกัน การก าหนดประเด็นปัญหาสาธารณะและค้นหาทางเลือกส าหรับชุมชน โดยเดวิท  แมทิวส์ ได้
เน้นหนักเกี่ยวกับ “กระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห์ (Deliberative Dialogue) ร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชน ตลอดจนการร่วมกันด าเนินและประเมินผลกิจกรรมสาธารณะ 

นอกจากนี้ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542) ยังได้สรุปเพ่ิมเติมว่าสื่อมวลชนยังคงเป็น
เสมือนเครื่องมือส าคัญในการก้าวสู่ความเป็นประชาสังคม และท าหน้าที่สะท้อนภาพประชาสังคม 
โดยในส่วนของสื่อมวลชน แจน ซาฟ เฟอร์ ผู้อ านวยการของ พิวเตอร์ส าหรับงานข่าวเพ่ือประชาสังคม 
(Pew Center for Civic Journalism) ได้กล่าวว่า งานข่าวเพ่ือประชาสังคมจะเกิดขึ้นได้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ประการ โดยประการที่หนึ่งได้แก่ การเปลี่ยนวัฒนธรรมในห้องข่าว โดยเน้น
การน าเสนอข่าว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นหนักการฟังเสียงประชาชน และการน าเสนอสิ่ง
ที่เป็นประเด็นสนทนาต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนเน้นการน าเสนอประเด็นปัญหา สาระต่าง ๆ อย่าง
เที่ยงตรง เจาะลึกในทุกมุมมอง และเปิดกว้างให้สมาชิกในชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงประการที่ 2 ได้แก่ การเปลี่ยนค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในข่าว 
โดยแจน ซาฟเฟอร์ เชื่อมั่นว่า การข่าวเพ่ือประชาสังคมจะได้รับความสนใจอย่างสูง หากมีการใช้
ค าศัพท์ หรือภาษาท่ีสะท้อนความเป็น “ประชาชน” มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงประการที่ 3 ได้แก่ 
การเปลี่ยนระบบการให้รางวัลส าหรับข่าว หรือนักข่าว ซึ่งอาจน าไปสู่การกระตุ้นความส าคัญของข่าว
ในเชิงประชาสังคมมากขึ้น ซึ่งหากมองในมุมมองเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
ประชาสังคมนั้น เราอาจกล่าวได้ว่าสมาชิกในสังคมจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นพ้ืนฐานด้านการ
สื่อสารอันได้แก่ การปรับเปลี่ยน “วัฒนธรรม” การสื่อสารของบุคคล ตั้งแต่ระบบความคิด ทัศนคติ 
การฟัง การพูด การอ่าน การตัดสินใจ การกระท าและการใช้ชีวิตของบุคคล เป็นต้น ซึ่งการ
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เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท้าทาย และใช้เวลาในการฝึกฝน นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนระบบ
การสื่อสารแล้ว กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลที่ท างาน
ในแวดวงสื่อมวลชน ในการทบทวน และปรับเปลี่ยนแนวทางการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้น
เสนอข้อมูลข่าวสารด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นหนักน าเสนอเนื้อหาสาระแทนการมุ่งเน้น
น าเสนอเฉพาะสิ่งที่ขายได้เท่านั้น นอกจากนั้นควรมุ่งเน้นการเสนอข่าวสารรอบด้าน ตีแผ่และเจาะลึก
ข้อมูล โดยค านึงถึงข้อเท็จจริง และการตรวจสอบสภาพปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะตรวจสอบการท างาน
ของผู้บริหารประเทศ แทนการน าเสนอข้อมูลตามกระแส หรือการสร้างกระแสสังคม หรือการท างาน
เพ่ือตอบสนองบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ตลอดจนการเปิดช่องทางเลือกส าหรับน าเสนอปัญหาต่าง ๆ 
ผ่านสื่อให้มากขึ้นและประสานงานกับสมาชิกในสังคมในการหาทางออกร่วมกัน 

จากที่ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล (2542) ได้อธิบายไว้เบื้องต้นว่าสื่อมวลชนเป็นเสมือน
เครื่องมือส าคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นประชาสังคมนั้น ได้สอดคล้องกับ สมสุข หินวิมาน และคณะ 
(2558) ที่ได้อธิบายไว้ส่วนหนึ่งว่า แนวโน้มการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New 
Social Movements) ขณะที่แนวโน้มของธุรกิจสื่อด้านหนึ่งจะผันตัวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์มากขึ้น 
แต่ในอีกด้านหนึ่ง เราก็จะเกินขึ้นของบรรดา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social 
Movements) โดยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่เป็นรูปแบบการต่อสู้ทางสังคมที่แตกต่าง
ไปจากการช่วงชิงอ านาจรัฐเหมือนเหมือนกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีต และอาจเป็น
การรูปแบบที่หลากหลาย นอกเหนือไปจากความขัดแย้งเกี่ยวกับชนชั้นหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
เท่านั้น แต่ยังรวมเอาประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ เช่น เรื่องเพศสภาวะ (Gender) เชื้อชาติ (Race) ชาติพันธุ์ 
(Ethnicity) ศาสนา (Religion) วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ดังนั้นพ้ืนที่ที่
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเข้ามาใช้จึงมิใช่เพียงแค่การเข้ามาช่วงชิงพ้ืนที่สาธารณะของสื่อมวลชน
เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวผ่านสื่อทางเลือกหรือสื่อเฉพาะกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือเป้าหมายใน
การเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านพลังอ านาจของภาคประชาชน  

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดสื่อมวลชนกับการการพัฒนานั้น ผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์สื่อมวลชนในฐานะการเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและน าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดข้ึนกับสังคมในด้านต่าง ๆ  
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 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่และการก าหนดวาระของสื่อโทรทัศน์ 2.2
 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน 
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยทั่วไปได้มีนักวิชาการให้ทัศนะไว้ดังนี้ 
กาญจนา แก้วเทพ (2554, น. 186-187) ได้สรุปหลักส าคัญของทฤษฎีหน้าที่นิยมไว้ว่า 

ทฤษฎีหน้าที่นิยมมักเปรียบเทียบสังคมกับร่างกายมนุษย์ โดยถือว่าร่างกายท้ังหมดเป็นระบบใหญ่ โดย
จะประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่ต้องพ่ึงพาอาศัยประสานงานกัน ระบบใหญ่จะต้องมีหน้าที่พ้ืนฐานคือ
รักษาเสถียรภาพของทั้งระบบเอาไว้ ทั้งระบบย่อยและระบบใหญ่ต่างก็มีความต้องการเฉพาะส่วน 
และความต้องการโดยรวมนี้จะต้องสอดคล้องกัน เพ่ือให้ระบบทั้งระบบมีความสมดุล หากขัดแย้ง
กันเอง ทั้งส่วนย่อยและส่วนรวมก็จะพังทลายทั้งคู่ ทุกส่วนจะต้องมีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ และ
เป็นหลักการเช่นเดียวกัน หน้าที่ย่อย ๆ หากระบบย่อย ๆ ท าหน้าที่ได้อย่างดี ระบบทั้งหมดก็จะมี
เสถียรภาพ แต่หากมีระบบย่อยใดท าหน้าที่ไม่ดีหรือท าหน้าที่ที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวมก็จะลดระดับ
เสถียรภาพทั้งระบบ แบบแผนของกิจกรรม การกระท าที่จะท าหน้าที่ได้ดี จะต้องมีความคงทน
พอสมควร กล่าวคือ มิใช่การกระท าที่เป็นไปตามยถากรรมหรือเกิดอย่างบังเอิญ การท าหน้าที่ต่าง ๆ 
ของระบบย่อย อาจจะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการท าหน้าที่อย่างเป็นประจ าในภาวะปกติ กับ
การท าหน้าที่พิเศษในการปรับตัว ภายใต้ภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาส่วนรวมทั้งหมดเอาไว้ 

Lesswell (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ได้อธิบายถึงแนวคิดบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนต่อสังคมไว้ว่า 

1) การเฝ้าสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการแจ้งหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิก
สังคม มีหน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้านของสังคมไม่ว่าสังคมเล็ก ๆ ไปจนถึงระดับสากล 

2) การประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งหมายถึงการประสานให้สมาชิกที่
กระจัดกระจายในสังคม ร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม มีบทบาทในการท าให้ผู้คนต่างพ้ืนที่และเวลา 
มารับรู้ร่วมกันในสิ่งเดียวกัน 

3) การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทางสังคมต่าง ๆ ท าให้วัฒนธรรมไม่สูญหายไปจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  

หลังจากนั้น Wright (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ได้พัฒนาแนวคิดของ Lesswell 
ออกไป และได้เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนขึ้นมาอีกประการหนึ่ง 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 และการก าหนดวาระทาง

สังคม 
3) การสร้างความต่อเนื่อง หมายถึงการด ารงวัฒนธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมทั้ง

วัฒนธรรมกระแสหลัก วัฒนธรรมย่อย และวัฒนธรรมลูกผสม 
4) การให้ความบันเทิง คือ หมายถึงบทบาทในการสร้างความบันเทิงและผ่อนคลาย

ทางสังคม 
5) การระดมสรรพก าลัง หมายถึง บทบาทในการรณรงค์เพ่ือเป้าหมายทางการเมือง 

สงคราม ศาสนา เศรษฐกิจ 
ส่วน Wright (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่พึง

ประสงค์และบทบาทหน้าที่ไม่พึงประสงค์ (Function and Dysfunction) ของสื่อมวลชนไว้ว่า 
สื่อมวลชนมีบทบาทหน้าที่ที่เป็นตามประสงค์ (Functions) ต่อสังคมหนึ่ง ๆ แต่บทบาทหน้าที่นั้นอาจ
เกิดข้ึนพร้อมกับบทบาทที่ไม่เป็นไปตามประสงค์ (Dysfunction) หรือบทบาทในเชิงลบที่ไม่สนองตาม
ความต้องการของปัจเจกบุคคลหรือสังคมได้ ดังตารางเปรียบเทียบดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ปกติและบทบาทหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามประสงค์ของสื่อ 

ตามแนวคิดของ Charles R. Wright 
 
 บทบาทหน้าที่เป็นตามประสงค์ 

(Functions) 
บทบาททีไ่ม่เป็นตามประสงค์ 

(Dysfunction) 
รายงานข่าว 
รายงานสภาพแวดล้อม 

เ ตื อ น ภั ย  บ อกข่ า ว ก า ร เ มื อ ง 
เศรษฐกิจ ลงข่าวให้คนระวังภัย 

กลัวภัย ท าให้รู้สึกชีวิตไม่มัน่คง ไม่
ปลอดภัย คนรู้สึกชาชนิ เอาเยี่ยงอย่าง 

ประสานสัมพันธ์ส่วน
ต่าง ๆ ของสังคม 

ช่วยระดมสรรพก าลัง/เป็นพวก
เดียวกัน 

ลดความหลากหลาย       ชวนเชื่อได้
ง่าย 

การถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม 

เพิ่มเอกภาพทางสังคม ท าให้สังคมมีลักษณะเป็นสังคมมวลชน 

การบันเทิง เพิ่มโอกาสการพักผ่อนหย่อนใจ ลดความส านึกต่อส่วนรวม ท าให้งมงาย 
มอมเมา สร้างค่านิยมที่ผิด 

 
แหล่งที่มา: Wright (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554). 

 
การไม่ท าหน้าที่ของสื่อมวลชน (Non-Function) หมายถึง การที่สื่อมวลชนไม่ท าหน้าที่สื่อ

ต่อสังคมอย่างที่สังคมคาดหวัง ซึ่งการที่สื่อโทรทัศน์แสดงบทบาทหน้าที่ต่อสังคม ทั้งทางบวกทางลบ 
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หรือการไม่ท าหน้าที่เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องแวดล้อมตัวของสื่อ เช่น จากลักษณะธรรมชาติของตัว
สื่อโทรทัศน์เองและปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม อาทิการถูกครอบง าเชิงอ านาจ อันส่งผล
ต่อการท างานและอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ (สมสุข หินวิมาน, 2554) 

อย่างไรก็ตาม McQuail (1987, อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2548) ได้ชี้ให้เห็นถึง ประเด็น
หน้าที่ของสื่อมวลชนต่อสังคม ซึ่งอาจเป็นประเด็นในการถกเถียงและแนวทางการศึกษาที่หลากหลาย 
จึงได้เสนอกรอบพิจารณาศึกษาที่เป็นทางเลือกเกี่ยวกับหน้าที่และจุดประสงค์ของสื่อมวลชนในหลาย
มิติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  หน้าที่ในหลายมิติของสื่อมวลชนต่อแหล่งต่าง ๆ   
แหล่งที่มา: พีระ จิระโสภณ, 2548. 

 
นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2554, น. 203) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

สื่อมวลชนไว้ว่า เนื่องจากแต่ละสังคม แต่ละบริบท แต่ละช่วงเวลานั้น มีความหลากหลายอย่างยิ่ง 
ดังนั้นการศึกษาหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้กรอบทฤษฎีหน้าที่นิยมนั้น จ าเป็นต้องมองมิติอ่ืน ๆ เพ่ือ
เปิดรับความเป็นจริงที่เคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ดังเช่นภาพที่ 2.2 
 
 
 

ส่ือมวลชน 

สังคม/ประเทศชาติ 

ชนชั้นผู้ปกครอง 

ผู้ปฏิบัติงาน
สื่อสารมวลชน 

เสียงสะท้อน
ในสังคม 

ชนชั้นที่ถูก
ปกครอง ผู้รับสาร

สื่อมวลชน 

การบูรณาการ 
การควบคุมให้บรรลุเป้าหมาย 

การสร้างอ านาจ 

งาน/ความพึงพอใจ 

การเข้าถึง 

แหล่งข่าวสารวัฒนธรรมและการใช้ 

วิธีการเพื่อควบคุมป้องกัน 
หรือเพื่อเปลี่ยนแปลง 

สถานภาพของพลเมือง 
เจ้าของสื่อ 
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ภาพที่ 2.2  เปรียบเทียบหน้าที่ของสื่อมวลชนตามหลักทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริง 
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2554. 
 

การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน หากพิจารณาความหมายเฉพาะค าว่า “บทบาท” 
จะหมายถึงการท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Role หรือ Function ดังนั้นบทบาท
หน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ซึ่งจัดอยู่ในสื่อมวลชนแขนงหนึ่งนั้น จึงมีความหมายถึง การท าหน้าที่ของสื่อ
โทรทศัน์ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลหรือสังคม ด้วยเหตุนี้การศึกษาถึงบทบาทหน้าที่จะท าให้
เราเข้าใจความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกขาดจากกันของสื่อโทรทัศน์ ปัจเจกบุคคล และสังคม (สมสุข  
หินวิมาน, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ของสื่อมวลชนตามหลักทฤษฎี หน้าที่ของสื่อมวลชนในโลกแหง่ความเป็นจริง 

สื่อเอกชน 

สื่อรัฐ 

 ระดมความคิดเห็น 

 ตีแผ่ความจริง 

 ตรวจสอบนักการเมือง 

 ให้การศึกษา 

 ฝึกอบรม 

 ติวนักเรียนสอบเอนทรานซ ์

 ปลูกฝังจิตส านึกทางการเมือง 

 จัดหาคู่ครอง 

 มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ 

 สร้างมติสาธารณะ 

 ฯลฯ 

 ให้การศึกษา 

 ให้ความรู้/สาระ 

ให้ความบันเทิง 
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ภาพที่ 2.3  ความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนต่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
แหล่งที่มา: สมสุข หินวิมาน, 2554. 

 
สมสุข หินวิมาน (2554) ได้อธิบายว่า หากพิจารณาจากแนวคิดและทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของ

สื่อมวลชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว จะพบว่าบทบาทหน้าที่ของโทรทัศน์มีทั้งต่อระดับบุคคล นั่นคือการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ อันได้แก่ความต้องการความรู้ข่าวสาร ความต้องการ
ความคิดเห็น และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และความต้องการความบันเทิง จึงท าให้สื่อโทรทัศน์ก็มี
บทบาทต่อสังคมโดยภาพรวมด้วย เช่นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในสังคม สร้างระเบียบทางสังคมที่
รับรู้ร่วมกัน ให้ค าอธิบายด้านโครงสร้างสังคมเช่น เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมใน
สังคม ซึ่งแนวคิดของทั้ง McQuail and Windahl ต่างได้อธิบายว่า สื่อมวลชนควรจะท าอย่างไร หรือมี
หน้าที่อย่างไรต่อสังคม ทั้งนี้ในกรณีของสื่อโทรทัศน์ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ จะท า
ให้เราอธิบายถึงปรากฏการณ์ได้อย่างมีความหมาย 
 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการก าหนดวาระของสื่อ 
นอกจากทฤษฎีหน้าที่นิยมที่ได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนไปแล้วนั้น ทฤษฎีการ

ก าหนดวาระของสื่อ (Agenda Setting Theory) ยังได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะการ
เป็นผู้ท าหน้าที่ก าหนดประเด็นให้กับสังคม โดยการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ได้ผ่านการประเมิน
คุณค่าของแต่ละข่าวว่ามีความส าคัญในระดับใด และน าเสนอข่าวซ้ าหรือเผยแพร่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการ
ท าให้ผู้รับสารตระหนักถึงความส าคัญของข่าวดังกล่าว นอกจากนั้น สื่อมวลชนยั งมีบทบาทในการ
สร้างความตื่นตัว และความกังวลใจของสาธารณะต่อประเด็นที่มีความส าคัญ ด้วยการรายงานข่าวใน
ภาวะวิกฤติของชาติ การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งการรายงานข่าว การฉายภาพซ้ าไปซ้ ามา การ
เจาะข่าว การเสวนา การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต ล้วนแต่สร้างหรือก าหนดประเด็นข่าวนั้นให้มี
ความส าคัญ บางทีอาจมากจนเกินไป ทฤษฎีการก าหนดวาระของสื่อจึงใช้ศึกษาและอธิบายถึงการ

สื่อโทรทัศน์ 

สังคม ปัจเจกบุคคล 
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คัดเลือกประเด็นข่าวของสื่อมวลชนเพ่ือมาน าเสนอ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความถี่ของการ
น าเสนอประเด็นนั้น ๆ (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี และพงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ, 2554) 

นัทกานต์ ทองพูน (2553) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับการก าหนดวาระของข่าวสาร ไว้ว่า แนวคิด
ดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในการควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะผ่านไปยัง
ประชาชนผู้รับข่าวสาร โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกเรื่องเรียบเรียงเนื้อหาสาร ตลอดจนก าหนดระยะเวลา
ในการน าเสนอต่อเรื่องที่มากน้อยแตกต่างกัน จากนั้นก็ล าดับความส าคัญของวาระต่าง ๆ ว่าจะน า
เรื่องใดมาเสนอก่อนหลัง หรืออาจจะไม่น าเสนอเรื่องเหล่านั้นเลยก็ได้ ซึ่งในกรณีของการน าเสนอวาระ
นั้น ในกระบวนการผลิตรายการก็เช่นเดียวกัน ผู้ผลิตรายการอาจจะต้องเลือกวาระที่จะน าเสนอว่าใน
แต่ละเทปว่าจะกล่าวถึงเนื้อหาอะไรบ้าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มากมายทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเมื่อส่งสารไปสู่ผู้รับสารแล้วผลที่จะเกิดตามมาคือ ประชาชนจะคิดและ
ปฏิบัติตามวาระหรือประเด็นที่สื่อมวลชนก าหนดไว้ 

เช่นเดียวกันกับ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2550) ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการก าหนดวาระของ
สื่อมวลชนไว้ว่า ในการท างานของสื่อสารมวลชนที่ต้องมีการเลือกเรื่องหรือประเด็นในการน าเสนอข่าว 
ท าให้สื่อมีบทบาทในการเป็นผู้ก าหนดกรอบของเรื่องราวที่น าเสนอและประเด็นในการโต้แย้งแสดง
เหตุผลของสังคม สื่อมวลชนจึงถูกมองว่าเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดประเด็นให้แก่สังคม (Agenda 
Setting) เรื่องใดที่สื่อน ามาเผยแพร่มากก็มีน้ าหนักมากและกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม หรือที่
เรียกว่าเป็นวาระทางการเมืองและสังคม (Social and Political Agenda) ซึ่ง McCombs and 
Shaw (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ได้ชี้ให้เห็นว่าการท างานของสื่อมวลชน ในลักษณะของ
การก าหนดวาระนั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีคิด และวิธีการมองโลกของเราทุกคน พลังที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งของสื่ออยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้และความเข้าใจของปัจเจกบุคคล นอกจากนี้ 
McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ยังได้แย้งว่าต้องมองให้ลึกลงไปว่า 
วาระต่าง ๆ ที่สื่อน าเสนอนั้น มีที่มาจากใครบ้าง เช่น บางวาระอาจถูก าหนดโดยสถาบันหรือองค์กร
ทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง หรืออาจถูกก าหนดโดยกลุ่มพลเมือง หรือกลุ่มนักธุรกิจ หรือปัจเจก
บุคคล ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดวาระของตนที่แตกต่างกันออกไป McQuail and 
Windahl ต้องการชี้ให้เห็นว่า สถาบันหรือองค์กรทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง ก าหนดวาระผ่าน
สื่อเพ่ือการสร้างสาธรณมติในเรื่องท่ีพรรคต้องการ ในขณะที่ถ้าเป็นวาระที่ก าหนดขึ้นโดยกลุ่มพลเมือง
หรือปัจเจกบุคคล เป็นการก าหนดวาระเพ่ือสื่อสารจากคนข้างล่างไปสู่กลุ่มชนชั้นน าในทางสังคมและ
การเมือง ดังนั้นการก าหนดวาระของสื่อมวลชนซึ่งมีความส าคัญต่อการรับรู้ของสาธารณชน จึงต้อง
มองอย่างแยกแยะด้วยว่าเป็นการก าหนดวาระของใคร เพ่ือสื่อสารไปยังคนกลุ่มใดประการสุดท้าย
McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ยังได้เสนอให้พิจารณาว่า นอกจาก
จะต้องจ าแนกให้เห็นว่าใครเป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการก าหนดวาระแล้วยังต้องมองดูว่า สื่อมวลชน
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น าเสนอวาระเหล่านั้นด้วยความสนใจในประโยชน์สาธารณะของเรื่องที่เกิดอย่างแท้จริง หรือว่าเป็น
การให้ความร่วมมือกับชนชั้นน าและกลุ่มการเมืองที่มีอ านาจอยู่ในสังคม เพ่ือสร้างมติที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อชนชั้นน าเท่านั้น นอกจากนี้การก าหนดวาระหรือประเด็นทางการเมืองและสังคมของสื่อ 
ยังอาจแบ่งย่อยออกเป็นการก าหนดวาระระดับจุลภาค (Micro Agenda Setting) และการก าหนด
วาระระดับมหภาค (Macro Agenda Setting) การก าหนดวาระระดับจุลภาค (Micro Agenda 
Setting) หมายความว่าสื่อสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเข้าใจ และวิธีการมองโลกในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งผ่านตัวเนื้อหา และด้วยวิธีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนการ
ก าหนดวาระระดับมหภาค (Macro Agenda Setting) นั้น สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์มีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างภาพ ทัศนคติและอคติในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรหรือสถาบันสื่อสารมวลชนเอง เช่น เพ่ือผลประโยชน์ในด้านธุรกิจของสื่อใน
ระบบพาณิชย์นิยมและทุนนิยม (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ด้าน Cohen (อ้างถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 
2548) ได้สรุปว่าการก าหนดวาระหรือการล าดับความส าคัญของสื่อนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับ
ความส าคญัจาก 3 ส่วน คือ 

1) การจัดวาระจากสื่อ (Media Agenda) เป็นการจัดล าดับความสนใจในเนื้อหา
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสื่อโดยยึดการพิจารณาจากความสนใจของสื่อเองเป็นหลัก 

2) การจัดวาระของสาธารณชน (Public Agenda) เป็นการจัดล าดับเหตุการณ์ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความเห็นสาธารณะ หรือประชาชน โดยยึดความสนใจของ
ประชาชนเป็นหลัก 

3) การจัดวาระของรัฐบาล (Policy Agenda) เป็นการจัดล าดับเหตุการณ์ที่ขึ้นอยู่
กับการวางนโยบายทางการเมืองที่ก าหนดไว้โดยยึดนโยบายหรือความต้องการของรัฐเป็นหลัก 

ซึ่งการวางวาระจาก 3 ส่วนดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันดังนี้คือ 
1) สื่อมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการก าหนดวาระสาธารณะ ซึ่งอาจคาดเดาได้จาก

น้ าหนักในการให้ความสนใจและอ านาจของสื่อแต่ละประเภท ที่มีต่อความคิดเห็นของประชาชน 
2) ความเห็นสาธารณะ (Public Opinion) มีผลต่อการก าหนดนโยบาย (Policy 

Agenda) ของนักการเมืองที่ต้องการตอบสนองจากผู้ลงคะแนนเสียงตามท่ีเขาต้องการ 
3) การจัดวาระของสื่อ (Media Agenda) มักมีผลโดยอิสระไม่พ่ึงพิงต่อการก าหนด

วาระของรัฐ แต่นักการเมืองมักจะใช้การจัดวาระของสื่อ มาเป็นตัวชี้น าความเห็นสาธารณะ (Public 
Opinion) 

4) ในบางเหตุการณ์การก าหนดนโยบายของรัฐก็มีผลโดยตรง และมีผลอย่างมากต่อ
การก าหนดวาระของสื่อ  
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ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร จึงมุ่งวิเคราะห์หน้าที่หรือผลของสื่อมวลชนในด้านการเสนอ
ข่าวสารต่าง ๆ แทนการจูงใจ (Persuasion) ซึ่งส าคัญอยู่ที่ว่าสื่อมวลชนเลือกให้ความส าคัญกับ
ประเด็นหัวข้อ (Topic) หรือปัญหา (Issue) ในการน าเสนอข่าวสารนั้น ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ยิ่ง
สื่อมวลชนเลือกน าเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดมากเท่าไร ประชาชนผู้รับสารก็จะรับรู้หรือ
ตระหนักถึง ความส าคัญของประเด็น หรือปัญหานั้น ๆ มากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกับการน าเสนอ
เนื้อหาต่าง ๆ ที่โปรดิวเซอร์ (Producer) ก าหนดในรายการก็มีความส าคัญต่อการรับรู้และตระหนัก
ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะนั้น 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการก าหนดวาระ ดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ท าให้เห็นว่าองค์กรสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์นั้นมีความสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับปัจเจกชนและสังคม บทบาทหน้าที่และการก าหนดวาระของสื่อโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลต่อสังคม 
สามารถชี้น าและก าหนดให้สังคมเป็นไปในแนวทางที่มุ่งหวัง กรอบแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจะเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ และการก าหนดวาระของรายการเวทีสาธารณะว่าก่อให้เกิด
ผลเช่นไรต่อสังคม 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ 2.3
 

2.3.1 แนวคิดสื่อสาธารณะ 
แนวคิดสื่อสาธารณะระบบนี้ เริ่มต้นเกิดขึ้นที่ สหราชอาณาจักร ระบบนี้มาจากสังคม

ประชาธิปไตยที่เน้นความเชื่อสังคมนิยม ซึ่งมองว่ารัฐในระบอบประชาธิปไตยคือผู้ที่มีหน้าที่จัดสรร
ผลประโยชน์สาธารณะให้สังคม โดยหากเป็นบริการสาธารณะที่จ าเป็น เช่น ระบบบริการสาธารณะ
ณูปโภคต่าง ๆ รัฐสามารถท าหน้าที่ให้บริการได้อย่างเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มดีกว่าระบบกลไกตลาด
ทุนนิยม ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเน้นให้รัฐเป็นผู้ท าหน้าที่บริการกิจการสาธารณะ ซึ่งรวมถึงกิจการโทรทัศน์
ด้วย รัฐบาลอังกฤษมองว่าสื่อกระจายเสียงเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของสังคม สมควรใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญส าหรับให้การศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก้ประชาชนรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
มากกว่าปล่อยให้ตกอยู่ในมือของธุรกิจเอกชนที่น าไปใช้เพ่ือสนองประโยชน์ให้คนบางกลุ่มในสังคม
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้อังกฤษจึงตัดสินใจดึงกิจการกระจายเสียงทั้งหมดมาขึ้นตรงต่อหน่วยงานที่ไม่
แสวงหาผลก าไรชื่อ “British Broadcasting Corporation” หรือ “BBC” ซึ่งท าหน้าที่เป็นองค์กร
ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงของชาติ (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558) 

การวางรากฐานของสหราชอาณาจักรในยุคเริ่มต้นใช้แนวคิดว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงต้องมี
ความเป็นอิสระทางการเงิน ไม่ขึ้นต่ออ านาจเงินของนายทุน อีกทั้งต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ตกอยู่
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ภายใต้การครอบง าของนักการเมืองด้วย ดังนั้นรัฐบาลจึงออกกฏหมายให้จัดตั้งองค์กรกระจายเสียง
เพ่ือสาธารณะที่มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องรับโทรศัพท์ของผู้ชม (Licence Fee) มาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และห้ามมีโฆษณาในรายการ พร้อมกับให้ BBC มีเอกสิทธิ์ผูกขาดใน
กิจการกระจายเสียงทั่วประเทศโดยไม่มีคู่แข่ง ซึ่งต่อมาเมื่อสื่อโทรทัศน์ถือก าเนิดขึ้ น รัฐบาลก็
มอบหมายให้บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศอังกฤษ (BBC) เป็นผู้ด าเนินและพัฒนา
กิจการวิทยุและโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร์ทั้งหมดเช่นเดิม จนกระทั่งทศวรรษ 1950 (ค.ศ. 
1950–1959) สหราชอาณาจักรจึงปรับเปลี่ยนนโยบายให้เอกชนเข้ามาด าเนินการกิจการโทรทัศน์
ไดม้ากขึ้น (สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558) 

ข้อดีของระบบนี้คือ ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของสถานีโทรทัศน์ที่ไม่ต้องพ่ึงพารายได้
จากโฆษณา ท าให้การน าเสนอเนื้อหาเชิงคุณภาพให้คนทุกกลุ่มได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกกดดันจากกลุ่ม
ทุนที่เป็นผู้อุปถัมภ์รายการ (Sponsor) แต่ข้อเสียของระบบนี้คือ รายการโทรทัศน์มักเน้นสาระความรู้
มากเกินไป ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบความบันเทิงมากกว่า    
(สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558) 

ศูนย์วิจัยการกระจายเสียงแห่งสหราชอาณาจักร (UK Broadcasting Research Unit) (อ้าง
ถึงใน มัทนา เจริญวงศ์ และอาภาพรรณ ทองเรือง, 2556) ได้นิยามความหมายของการกระจายเสียง
สาธารณะว่าควรมีลักษณะดังนี้  

1) มีความเป็นสากลทางภูมิศาสตร์ คือส่งสัญญาณภาพและเสียงได้ครอบคลุมทั้ง
ประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้น  

2) น าเสนอรายการที่ครอบคลุมความสนใจและตอบสนองรสนิยมที่หลากหลาย  
3) มีเนื้อหารายการส าหรับคนส่วนน้อยในสังคม โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยทางเชื้อ

ชาติ ภาษา เพ่ือบริการชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
4) ระมัดระวังมิให้รายการเกิดความอคติ ไม่เป็นกลาง และองค์กรจะต้องไม่ถูก

ควบคุมโดยผู้โฆษณาหรือรัฐบาล 
5) มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกในความเป็นชาติและชุมชนของประชาชน  
6) ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากผู้ชม เช่น ในรูปของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชม

รายการในกรณีของสถานีโทรทัศน์บีบีซี หรือขอให้สมาชิกสถานีบริจาคเงินในการด าเนินการดังกรณี
ของสถานีพีบีเอสและเอ็นพีอาร์  

7) แข่งขันด้วยการมีรายการที่ดีมีคุณภาพมากกว่าจ านวนผู้ชม 
8) แนะน าผู้ผลิตอิสระ และไม่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาจ ากัดการท างานของผู้ผลิตอิสระ 

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (2555) ได้ชี้ให้เห็นว่าหลักการของ “สื่อสาธารณะ” ที่ส าคัญคือ
เป็นสื่อส าหรับทุกคน เปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ มให้
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มากที่สุด โดยไม่จ ากัดเรื่องเพศ วัย ฐานะ การศึกษา กายภาพ เชื้อชาติ ศาสนา มีความเป็นอิสระใน
การด าเนินงาน การน าเสนอข่าวสารโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ และถือเป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะทุกคนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างดีและมีสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในต่างประเทศ มีสถานีโทรทัศน์สาธารณะมาเป็นเวลานานหลาย
ทศวรรษ ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษมีสถานีโทรทัศน์บีบีซี (BBC) ซึ่งถือเป็นสื่อสาธารณะที่เป็น
แม่แบบส าคัญของสื่อสาธารณะทั่วโลก ประเทศญี่ปุ่นก็มีสถานีโทรทัศน์ เอ็นเอชเค (NHK) ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีสถานีโทรทัศน์ พีบีเอส (PBS) ซึ่งสื่อสาธารณะในแต่ละประเทศนั้นมีรูปแบบการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคมนั้น ๆ แต่ทั้งหมดล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ 
ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2550) ได้นิยามความหมายของโทรทัศน์สาธารณะ
ว่ามีความแตกต่างจากโทรทัศน์เชิงพาณิชย์และโทรทัศน์ของรัฐ โดยโทรทัศน์สาธารณะมีปรัชญาและ
แนวทางในการด าเนินการที่ถือว่าประชาชนเป็นพลเมืองเจ้าของประเทศ และมีฐานะเป็นพ้ืนที่
สาธารณะในการให้ข้อมูลข่าวสารและเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของประชาชน โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยเสนอข้อแตกต่าง ดังที่แสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของสื่อโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ 
 

 สื่อสาธารณะ สื่อเชิงพาณิชย์ สื่อของรัฐ 
ฐานะของประชาชน พลเมือง (เจ้าของประเทศ) ผู้บริโภค ผู้ถูกปกครอง 
ฐานะของสื่อ พ้ืนที่สาธารณะ ตลาด กระบอกเสียง 
เป้าหมาย ประโยชน์สาธารณะ การท าก าไรสูงสุด การโฆษณาชวนเชื่อ 

 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2550) ยังได้มีแนวคิดว่า โทรทัศน์

สาธารณะต้องเป็นอิสระจากรัฐบาลและกลุ่มทุน จึงจะสามารถเป็นพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์
สาธารณะได้อย่างแท้จริง การเป็นอิสระจากรัฐบาลจะช่วยให้สามารถน าเสนอข่าวสารที่ครบถ้วนรอบ
ด้าน และตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ ส่วนการที่ต้องเป็นอิสระจากกลุ่มทุนนั้นเกิดจากในหลาย
กรณีกลุ่มทุนที่ด าเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้สร้างความ
เดือดร้อนต่อประชาชนอย่างมาก สื่อโทรทัศน์จึงควรมีหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มทุนด้วย นอกจากนี้กลุ่มทุน
ยังมีบทบาททางการเมืองอย่างกว้างขวาง การไม่เป็นอิสระจากกลุ่มทุนจะท าให้ไม่ส ามารถเสนอ
ข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้านและตรวจสอบการกระท าของนักการเมืองซึ่งเกี่ยวพันกับการท าธุรกิจของ
กลุ่มทุนได้  
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จากแนวคิดดังกล่าวโทรทัศน์สาธารณะจึงมีลักษณะดังต่อไปนี้ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, 2550) 

1) มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานด้วยหลักประกันทางกฎหมายที่ป้องกันการ
แทรกแซงทางการเมือง และให้ความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการห้ามโฆษณาเพ่ือให้ปลอดจาก
การถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีโครงสร้างการก ากับดูแลและระบบบรรษัทภิ
บาลที่ดี 

2) ผลิตรายการคุณภาพสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น รายการข่าวและ
รายการเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งให้ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้าน รายการการศึกษาส าหรับ
เด็กและเยาวชน และรายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3) ผลิตและเผยแพร่รายการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีข้อก าหนดด้าน
มาตรฐานของรายการ (Programming Standard) และข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ (Code of 
Conduct) 

4) มีกลไกให้สั งคมมีส่ วนร่วม เช่น การสนับสนุนผู้ ผลิตรายการอิสระทั้ ง
ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนให้สามารถใช้โทรทัศน์ในการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้แ ละ
เรียนรู้ร่วมกัน และมีกลไกส ารวจความพึงพอใจของประชาชนอย่างสม่ าเสมอตลอดจนมีกลไกที่
ประชาชนสามารถให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็น ร้องเรียน และตรวจสอบการด าเนินงานของทีวี
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 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก าไรแห่ง
แรกของประเทศไทย เพ่ือด าเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม 
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบ
ด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของไทยพีบีเอสได้รับ
การรองรับภายใต้ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมี
คณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย และควบคุมการด าเนินงานของผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การ ฯ ส.ส.ท. มี
รายได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบ โดยมีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557ข) 
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ส.ส.ท. มีพันธกิจในการด าเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพ่ือเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดย
ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นส าคัญ โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 7 ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การฯ ไว้ 
ดังนี้ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557ข) 

1) ด าเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพและคุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน
สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ 

2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง 
ทีม่ีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งด าเนินการอย่าง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 

3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือ
ประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น 

4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร เพ่ือสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชน
ได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน 

5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการก าหนดทิศ
ทางการให้บริการขององค์การเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นการด าเนินการตาม 2) 3) 4) และ 5) ให้
ค านึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมของประชาชน ค่านิยมหลักของ
องค์การเป็นอิสระยึดจริยธรรม ท างานเป็นทีมหัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วนเปิดกว้างสร้างสรรค์ กล้า
หาญ นวัตกรรมเพ่ือสังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม 

จากแนวคิดของสื่อสาธารณะที่เป็นสากล การก าเนิดขึ้นของสื่อสาธารณะในประเทศไทย และ
แนวทางการด าเนินงาน จะช่วยเป็นกรอบในการน ามาวิเคราะห์การผลิตรายการ “เวทีสาธารณะ” 
รายการที่ผลิตโดยไทยพีบีเอส ว่าเป็นไปตามแนวคิดสื่อสาธารณะในระดับสากล และปรัชญาการ
ด าเนินงานของสถานีที่ตั้งไว้อย่างไร 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 2.4
 
ด้วยรายการเวทีสาธารณะถือเป็นรูปแบบของรายการโทรทัศน์เชิงข่าว ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งสถานีโทรทัศน์โดยทั่วไปมีหน้าที่ส าคัญคือการจัดหา
รายการและการผลิตรายการโทรทัศน์  ซึ่ ง จะต้องด า เนินอยู่ทุกวัน เ พ่ือน า เสนอต่อผู้ ชม 
การจัดรายการและการผลิตรายการเป็นงานที่มีความยุ่งยาก และสลับซับซ้อนในการด าเนินงาน
พอสมควร ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความตั้งใจจริง ที่จะผลิต
รายการที่แปลกใหม่ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม ทั้งในแง่ของความรู้และความบันเทิงการผลิต
รายการโทรทัศน์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างการใช้เครื่องมือ ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค 
กับความคิดสร้างสรรค์ อันละเอียดอ่อน ผสมผสาน ออกมาเป็นตัวรายการงานผลิตรายการจึงเป็น
เรื่องของการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างกลมกลืนกัน 

ระวีวรรณ ประกอบผล (2520) กล่าวถึง การผลิตรายการโทรทัศน์ว่า การพิจารณาผลิต
รายการโทรทัศน์รายการใดรายการหนึ่งออกอากาศนั้น เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงของ
โปรดิวเซอร์ (Producer) กล่าวคือ เมื่อผู้ผลิตรายการมีความคิด หรือได้รับความคิดที่จะผลิตรายการ
เสนอต่อผู้ชม สิ่งที่จะต้องท าคือ การน าความคิดส าหรับรายการใหม่นั้นมาพิจารณา ดังนี้ 

1) พิจารณาว่าความคิดในเรื่องนั้น ๆ เป็นแนวคิดที่ใหม่และมีความน่าสนใจในด้าน
เนื้อหาเพียงพอในการน าเสนอในรายการหรือไม่ เพราะเหตุใด เช่น เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ได้รับ
ความสนใจหรือเป็นประเด็นในสังคมขณะนั้น 

2) พิจารณาว่ารายการที่จะผลิตขึ้นมา เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมในด้านใดบ้าง อาทิ
ประโยชน์ในด้านการศึกษา เหตุการณ์ส าคัญ หรือ ข้อควรระวัง การพิจารณาประโยชน์ของรายการที่
จะน าเสนอต่อผู้ชมจะท าให้ผู้ผลิตรายการได้ค านึงถึงการก าหนดเป้าหมายของรายการว่าจะผลิตขึ้น
โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดบ้างเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตรายการวางขอบเขตของการผลิต
รายการได้ชัดเจนขึ้น 

3) พิจารณาว่าความคิดที่จะน ามาเป็นรายการโทรทัศน์ มีข้อจ ากัดในแง่ของการ
ผลิตรายการอย่างใดหรือไม่ ในบางครั้งความคิดบางอย่างอาจจะมีคุณค่าน่าสนใจแต่ไม่เหมาะกับการ
น าเสนอเป็นรายการโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน กรณีรายการเด็ก 
เป็นต้น หรืออาจไม่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในรายการได้ เมื่อการพิจารณาในเรื่อง
ความคิดในการผลิตรายการเสร็จสิ้นลง และถ้าผู้ผลิตรายการได้ผลจากพิจารณานั้นออกมาว่า ควรจะ
น าความคิดนั้นมาจัดท าเป็นรายการโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการก็จะต้องเริ่มค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
จะเข้ามาเก่ียวข้องกับการผลิตรายการต่อไป 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  
การประสานงานจากนั้นก็ถึงขั้นตอนที่ต้องพิจารณาว่า จะเลือกลักษณะของวิธีการผลิต

รายการ ประเภทใดลักษณะของการผลิตรายการโทรทัศน์ 
โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งรายการโทรทัศน์ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภทด้วยกัน 

(ระวีวรรณ ประกอบผล, 2520) 
1) รายการสด (Live Program in Studio) เป็นรายการที่จัดท าขึ้นในห้องส่งและ

ออกอากาศพร้อมกันไปในทันที ทั้งนี้จะต้องมีการซ้อมการออกอากาศล่วงหน้าและการมีนัดหมายกัน
ระหว่างผู้ผลิต ผู้ก ากับรายการ และผู้ร่วมงานคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้รายการที่น าเสนอออกไปเป็นไปอย่าง
ราบรื่น โดยไม่มีข้อผิดพลาด หรือจะต้องมีน้อยที่สุด รายการประเภทนี้จะต้องจัดท าขึ้นด้วยความ
ระมัดระวัง เพราะถ้าเกิดอุปสรรคอันหนึ่งอันใดขึ้น ระหว่างที่รายการก าลังท าการออกอากาศอยู่ ก็
อาจจะแก้ไข้ได้ไม่ทันท่วงที เป็นการลดคุณภาพของรายการลง อย่างไรก็ตามรายการประเภทนี้เคย
นิยมท ากันมาก เพราะสะดวกคือ ท างานครั้งเดียว ไม่มีการบันทึกเทปล่วงหน้าและประหยัดค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกโทรทัศน์ไทยในช่วงปี พ.ศ. 2498 -2515 แต่ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์หลาย
แห่งได้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป โดยลดรายการสดลงและจัดรายการที่มีการบันทึกเทปล่วงหน้ามากข้ึน 

2) รายการสดนอกห้องส่ง (Outside Broadcast Program) เป็นรายการที่จัดท า
ขึ้นนอกห้องส่ง โดยใช้รถถ่ายทอด (Outside Broadcast Van) ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน รายการ
ประเภทนี้มักเป็นรายการพิเศษ เช่น การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬานัดพิเศษต่าง ๆ การถ่ายทอดพิธี
ส าคัญ ๆ ลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจัดท าขึ้นในห้องส่งได้ และทาง
สถานีจะบริการถ่ายทอดสดให้ผู้ชมสามารถเปิดเครื่องรับชมที่บ้านของตนได้ อย่างทันท่วงที 

3) รายการที่มีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า (Videotape Recorded Program) ซึ่ง
มักเรียกกันว่า “รายการแห้ง” เพราะเป็นรายการที่จัดท าขึ้นล่วงหน้า โดยบันทึกรายการลงในเทป
บันทึกภาพแล้วน าเทปบันทึกภาพนั้นไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง โดยหลักการผลิตรายการแล้วถือได้ว่า 
เป็นวิธีผลิตรายการที่ถูกต้อง เพราะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่จะมีขึ้นในรายการได้ด้วยวิธีการบันทึก
และตัดต่อ จึงท าให้รายการมีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่ารายการสด (Live Program) แต่อย่างไรก็ดี 
การผลิตรายการด้วยวิธีนี้ต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องจัดท าล่วงหน้า  ต้องใช้เทป
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บันทึกภาพและบางครั้งผู้ร่วมรายการอาจไม่ค่อยตั้งใจท างานนัก เพราะถือว่าเป็นรายการบันทึกเทป
แต่หากผิดพลาดก็สามารถแก้ไขบันทึกใหม่ได้ 

4) รายการภาพยนตร์ (Telecine) อาจเป็นภาพยนตร์ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศเข้า
มาฉาย หรือรายการภาพยนตร์ที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์จากผู้สร้างภายในประเทศ หรือเป็นภาพยนตร์ที่ ทาง
สถานีสนับสนุนผู้ผลิตให้ผลิตขึ้นเพ่ือน ามาฉายทางโทรทัศน์ ซึ่งรายการภาพยนตร์ประเภทนี้เป็น
รายการที่สถานีนิยมผลิตกันมากพอสมควร 

รายการทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีกรรมวิธีการผลิตรายการที่คล้ายคลึงกันอยู่อย่าง
หนึ่งคือ มีล าดับขั้นในการผลิตรายการที่เป็นแบบแผนเดียวกัน นั่นก็คือ ผู้ผลิตรายการจะต้องมี
ความคิดว่าจะท ารายการออกมาในรูปแบบใด จะเป็นรายการที่ให้ความรู้ การศึกษา หรือบันเทิง
สาระบันเทิง หรือท้ังสามอย่าง ความคิดเช่นนี้จะเป็นตัวก าหนดแนวทางในการท ารายการคือ ให้ผู้ผลิต
รายการได้คิดจัดท ารายการซึ่งมีรูปแบบลักษณะรายการ โดยค านึงถึงผู้ชม วัน เวลาที่ออกอากาศ 
วัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในรายการ วิธีการน าเสนอ ทั้งนี้จะประชุมหรือหารือร่วมกับผู้ก ากับรายการ ผู้ช่วย
ผลิตรายการ ฝ่ายศิลป์ เทคนิค และทีมงานอ่ืนต่อไปในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้น นอกจากจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ หลายฝ่ายมากมายแล้ว ยังมีล าดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่เป็น
ระบบ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การผลิตรายการด าเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนั่นเอง 

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 รายการข่าวประจ าวันจะใช้เวลากับการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and 
Rehearsal) น้อยกว่ารายการประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งไม่มีขั้นหลังการผลิตรายการ (Post-Production) 
อีกด้วย ในทางตรงกันข้ามรายการประเภทละคร ซึ่งต้องใช้วิธีการตัดต่อภาพเพ่ือน าแต่ละฉากแต่ละ
ตอนมาประกอบเข้าด้วยกันนั้น จะมีขั้นตอนการผลิตรายการครบทั้ง 4 ขั้นตอน (ระวีวรรณ ประกอบ
ผล, 2520) รายละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้ 

1) ขั้นวางแผนก่อนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) ขั้นตอนนี้
ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่ส าคัญ 8 ประเด็น ดังนี้ 

 (1) การพัฒนาแนวความคิด 
 (2) การก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการผลิตรายการ 
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 (3) การวิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย 
 (4) การจัดท างบประมาณ 
 (5) การค้นคว้าหาข้อมูล 
 (6) การก าหนดวิธีในการผลิตรายการ 
 (7) การเขียนโครงสร้างรายการและบทโทรทัศน์ 
 (8) การประชุมทีมงานผลิตรายการ 

เวลาที่ใช้ในขั้นตอนการวางแผนก่อนการผลิตรายการ อาจเป็น 1 วัน 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน 
ก่อนวันถ่ายท าจริง จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเนื้อหาที่จะผลิตออกไปขั้นตอนนี้
เริ่มต้นที่โปรดิวเซอร์ (Producer) และผู้ก ากับรายการ (Director) จะประสานงานและสื่อสารกับ
ผู้เขียนบท (Script Writer) เพ่ือปรับแต่งบทให้สมบูรณ์และพร้อมส าหรับการถ่ายท าต่อไป จากนั้น
บุคลากรของฝ่ายผลิตรายการ เช่น ผู้ควบคุมการผลิตรายการผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับเทคนิค ผู้
ควบคุมเสียง ผู้ควบคุมแสง และผู้ออกแบบฉาก จะประชุมกันเพ่ือวางแผนและจดเตรียมงานเพ่ือ
พร้อมก่อนการผลิตรายการทุกครั้งการวางแผนก่อนการผลิตรายการ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิต
รายการปัญหาด้านต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีการวางแผนอย่างดีโดยทีมงานฝ่ายผลิตรายการ ซึ่ง
หมายถึงการทบทวนแผนงานและลงมือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อนผลิตรายการทุก
ครั้งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น เลื่อนการถ่ายท าซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม รวมทั้งหยุดการถ่ายท า
กะทันหันทั้ง ๆ ที่ลงมือถ่ายท าไปแล้ว เป็นต้น 

2) ขั้นเตรียมการผลิตรายการ (Set Up and Rehearsal) ขั้นตอนนี้ประกอบไป
ด้วยการจัดเตรียม (Set Up) และการซ้อม (Rehearsal) 

 (1) การจัดเตรียม (Set Up) ทีมงานทุกคนต้องเตรียมงานทุกอย่างให้พร้อม ทั้ง
ภายในห้องจัดรายการและห้องควบคุมห้องจัดรายการก่อนการถ่ายท าทุกครั้ง เวลาที่ใช้ในการ
จัดเตรียมนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรายการที่จะผลิต และขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับซึ่งถูก
ก าหนดมาในขั้นตอนวางแผนก่อนการผลิตรายการ นอกจากนั้นทีมงานทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง และควบคุมดูแลซึ่งกันและกัน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จการจัดเตรียมประกอบไปด้วย
การด าเนินการดังนี ้

  ก) การจัดเตรียมฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก 
  ข) การจัดเตรียมไฟ 
  ค) การปรับแต่งเสียง 
  ง) การจัดเตรียมเทปและภาพประกอบต่าง ๆ 
 ในการจัดเตรียมนั้นทีมงานทุกคนควรท าหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบไปพร้อม ๆ กัน 

เช่น ขณะที่พนักงานจัดฉากก าลังตกแต่งฉาก ผู้ควบคุมแสงต้องควบคุมแสงไปด้วย และขณะที่ก าลัง
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จัดแสงอยู่นั้น ผู้ควบคุมเสียงควรปรับแต่งเสียงให้ได้ระดับที่สมดุล ขณะที่ก าลังจัดเตรียมพ้ืนที่การถ่าย
ท า ผู้ก ากับเทคนิคควรตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด ช่างภาพควรปรับแต่งภาพและมุมกล้อง
ให้พร้อมเพ่ือให้ภาพออกมาดีที่สุด ดังนั้นขั้นตอนการจัดเตรียมนั้น เป็นการจัดเตรียมทั้งรายละเอียดใน
การด าเนินรายการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายท าให้พร้อมที่สุดนอกจากนั้น การจัดเตรียมงาน 
ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งบอกว่า การผลิตรายการนั้น ๆ จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ซึ่งถ้ามี
รายละเอียดบางอย่างในขั้นตอนนี้ที่ทีมงานได้ละเลยไป ทีมงานผู้นั้นจะต้องจัดเตรียมและแก้ไขขั้นตอน
การซ้อม ซึ่งจะท าให้เสียเวลามากข้ึนรวมทั้งเกิดความล่าช้าแก่องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาส าหรับ
การซ้อมด้วยเช่นกัน 

 (2) การซ้อม (Rehearsal) เมื่อจัดเตรียมงานในห้องจัดรายการและห้องควบคุม
ห้องจัดรายการแล้วขั้นตอนต่อมาคือ การซ้อม (Rehearsal) ซึ่งเป็นขั้นเตรียมทุกคนให้ท างานเหมือนที่
เกิดข้ึนจริง ๆ ในการผลิต ประกอบไปด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  ก) การซ้อมแห้ง (Dry Rehearsal) เป็นกิจกรรมที่ผู้ก ากับรายการซักซ้อม
เกี่ยวข้องกับทุกคนให้ท าในสิ่งที่ก าหนดให้ ตามล าดับขั้นตอนก่อน 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
ก ากับรายการจะสั่งให้หยุดแล้วด าเนินการแก้ไข จากนั้นเริ่มต้นซ้อมกันใหม่เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มี
ข้อผิดพลาดเกิดข้ึนอีกการซ้อมกล้องแบบต่อเนื่องนั้น ผู้ก ากับรายการต้องสั่งการสื่อสารกับช่างภาพให้
ทดลองและเปลี่ยนแปลงมุมภาพ ขนาดภาพ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของภาพเพ่ือให้ภาพออกมามีความ
สวยงาม เหมาะสม และดีท่ีสุด 

  ค) การซ้อมอย่างต่อเนื่อง (Run-Through) เป็นการซ้อมตั้งแต่ต้นจนจบ
รายการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ทีมงานต้องตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้
เรียบร้อย 

  ง) การซ้อมใหญ่ (Dress Rehearsal) เป็นการซ้อมที่เหมือนกับการ
ออกอากาศจริง ผู้แสดงต้องแต่งตัว และจัดฉากให้เรียบร้อย ขณะที่ซ้อมรายการอยู่นั้น ผู้ควบคุมการ
ผลิตรายการ (Producer) จะท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้ชมทางบ้านด้วย นั่นคือ มองไปที่จอภาพเพ่ือ
ตรวจสอบภาพที่เกิดขึ้นว่ามีสิ่งใดผิดพลาด และต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าง จากนั้นจึงน ามาปรึกษา
กับผู้ก ากับรายการ ผู้ร่วมรายการ และทีมงานทุกคน เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไปซึ่งการซ้อมลักษณะนี้
มักใช้กับรายการที่มีความส าคัญมาก รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าการ
ซ้อมเหมือนจริงจึงไม่มีความจ าเป็น 
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3) ขั้นการผลิตรายการ (Production) ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การ
ถ่ายทอดสด และการบันทึกเทป 

 (1) การถ่ายทอดสด (Live) เมื่อเริ่มเปิดรายการการถ่ายท าจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งจบรายการ โดยไม่มีการหยุดกล้อง และรายการที่ผลิตโดยการถ่ายทอดสดนี้ 
จะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในช่วงเวลาที่ทางสถานีได้ก าหนดไว้  โดยจะจบลงที่ขั้นการผลิต 
(Production) ซึ่งจะไม่มีขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production) รายการที่ใช้วิธีการ
ถ่ายทอดสดได้แก่ รายการข่าว รายการกีฬา และรายการเฉพาะกิจต่าง ๆ เป็นต้นการผลิตรายการ
ด้วยการถ่ายทอดสดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือ สามารถรายงานและน าเสนอเหตุการณ์ที่ก าลัง
เกิดขึ้นจริงไปยังกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ข้อเสียคือ ทีมงานต้องเอาใจใส่และมีความระมัดระวังมากเป็น
พิเศษขณะที่ก าลังมีการถ่ายท ารายการ เนื่องจากหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
วิธีตัดต่อได้เลย 

 (2) การบันทึกเทป (On Videotape) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันนิยม
วิธีการบันทึกเทป ช่วยให้การถ่ายท าไม่ยุ่งยาก เพราะไม่จ าเป็นต้องถ่ายตามล าดับเหตุการณ์ หรือ
ตลอดเหตุการณ์โดยไม่หยุดกล้องวิธีการคือ บันทึกรายการลงบนเทป จากนั้นน าเทปไปตัดต่อและผสม
เสียงเพ่ือให้เป็นรายการที่สมบูรณ์พร้อมออกอากาศต่อไปการผลิตรายการ ทั้งการถ่ายทอดสดและ
บันทึกเทปนี้ สามารถถ่ายท าทั้งในห้องจัดรายการและนอกสถานที่ ซึ่งจะใช้สถานที่ใดนั้นขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของทีมงานถึงความเหมาะสมของแต่ละประเด็นที่น าเสนอ 

4) ขั้นหลังผลิตรายการ (Post-Production) ขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วยการตัดต่อ
และการผสมเสียง และการประเมินผู้ชมรายการ 

 (1) การตัดต่อและการผสมเสียงการล าดับภาพ เป็นการน าเทปที่บันทึกรายการ
ไว้แล้ว มาเรียงล าดับคัดเลือกช่วงรายการที่ดีที่สุดเอาไว้ และตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไป โดยใช้เทคนิค
การตัดต่อ ซึ่งจะตัดต่อไปตามบทโทรทัศน์ ซึ่งในการตัดต่อนั้นปัจจุบันนิยมใช้คอมพิวเตอร์และใช้
โปรแกรมตัดต่อรวมถึงการท าภาพเทคนิคพิเศษ (Special Effect) จากนั้นก็น าไปซ้อนตัวอักษรหรือ
กราฟิกภาพต่าง ๆ เช่น ไตเติ้ลรายการ ชื่อผู้ด าเนินรายการ ชื่อผู้ร่วมรายการ และข้อความอ่ืน ๆ ให้
เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อภาพและเสียงเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการใส่เสียงประกอบ ไม่
ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงพูด เสียงประกอบ (Sound Effect) ลงในเทปโทรทัศน์เมื่อเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้ผลิตรายการ ต้องตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนออกอากาศ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของรายการและแก้ไขหากมีการผิดพลาดเกิดข้ึน 

 (2) การประเมินผู้ชมรายการ การประเมินผู้ชมรายการมีหลายวิธี เช่น การวัด
ความนิยมของผู้ชมรายการปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) จากผู้ชมรายการในรูปจดหมาย โทรศัพท์ 
จาก SMS ที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกในรายการ จากจ านวนโฆษณา รวมทั้งจากเสียงเล่าลือจากผู้ชมทั่วไป
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อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2539) ได้กล่าวถึงการประเมินผู้ชมรายการว่าสามารถท าได้หลายวิธี ทั้งแบบ
การประเมินอย่างเป็นระบบและแบบการประเมินอย่างไม่เป็นระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ก) แบบการประเมินอย่างไม่เป็นระบบ คือ ดูจากยอดจ าหน่ายสินค้าที่ลง
โฆษณาในรายการ จดหมายหรืออีเมล (E-mail) จากผู้ชมทางบ้าน แต่เป็นการวัดอย่างไม่เป็นระบบ
หรือไม่เป็นทางการ ซึ่งสะดวกและไม่เสียงบประมาณมากนัก 

  ข) แบบการประเมินอย่างเป็นระบบ ผู้ผลิตรายการต้องพิจารณาจัด
งบประมาณในส่วนนี้ โดยใช้บริษัทวิจัย ซึ่งบริษัทวิจัยจะประเมินความนิยมของผู้ชม โดยจะใช้การ
ประมาณจ านวนการใช้แบบสอบถาม ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น การวัดแบบนี้จะ
วัดเพียงจ านวน แต่จะไม่ได้วัดทัศนคติต่อรายการว่ามีความพึงพอใจหรือไม่นอกจากนี้ ชัยยงค์ พรหม
วงศ์ และ นิคม ทาแดง (2540, อ้างถึงใน ระวีวรรณ ประกอบผล, 2520) กล่าวว่า เมื่อประเมินผู้ชม
รายการแล้วยังต้องมีการประเมินคุณภาพรายการร่วมด้วยการประเมินคุณภาพรายการการประเมิน
คุณภาพในรายละเอียดสามารถท าได้ดังนี้ 

 การประเมินขณะผลิตรายการ กระท าได้ดังนี้ 
  ก) ให้บุคลากรทางเทคนิคตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงที่บันทึกไว้แล้ว

ว่ามีคุณภาพตามต้องการหรือไม่ โดยดูที่จอภาพที่ห้องควบคุมรายการ (Monitor) หรือดูจากเทปที่
บันทึกไว้แล้วว่า ภาพและเสียงออกมาดีหรือไม่ อย่างไร 

  ข) ควรมีการลองบันทึกเทปดูทุกครั้ง ขณะที่ซ้อมผ่านฉากและกล้อง 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบคุณภาพทางเทคนิคได้ 

  ค) ในขณะผลิตรายการ ผู้ก ากับรายการต้องใช้สายตาประเมินภาพการ
แสดงและใช้หูประเมินเสียง ลีลา และความถูกต้องของการพูดไว้ด้วย และจะต้องสั่งตัด (Cut) หรือยุติ
การปฏิบัติงานทันที่เม่ือเห็นข้อผิดพลาด 

  ง) เมื่อบันทึกรายการแล้วทั้งรายการ ควรเล่นเทปบันทึกรายการให้ทีมงาน
ทุกคนดูก่อน แล้วถือโอกาสนั้นประเมินทันที หากมีอะไรผิดพลาดก็จะได้ท าการแก้ไขทันท่วงที 

 การประเมินเมื่อผลิตรายการแล้ว หมายถึง การประเมินโดยกลุ่มบุคคลที่
สถานีโทรทัศน์หรือหน่วยงานการผลิตแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการประเมินในแง่ความถูกต้องด้าน
เนื้อหาสาระ ตามความเหมาะสมด้านรูปแบบรายการ คุณภาพทางเทคนิค และการขัดต่อระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมความดีงาม คณะกรรมการประเมินมักประกอบด้วยฝ่ายจัดรายการ 
ฝ่ายเทคนิค ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานควบคุมการออกอากาศรายการ เป็นต้นเมื่อประเมินแล้วก็
เสนอแนะหรือสั่งการให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ประเมินเมื่อได้ออกอากาศรายการไปแล้ว เมื่อออกอากาศรายการนั้นไปแล้วครั้ง
แรกก็ประเมินปฏิกิริยาของผู้ชมทันที ผู้ชมทันที 2 ระยะ คือ ประเมินทันทีหลังออกอากาศ เพ่ือดูว่า



 34 

ผู้ชมพอใจหรือไม่ ประการใด และการประเมินหลังจากออกอากาศไปแล้วช่วงเวลาหนึ่งวิธีแรก เป็น
การประเมิน โดยอาจสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว หรือการส่ง
แบบสอบถาม สถานีโทรทัศน์มักจะมีหน่วยวิจัยประเมินผลรับชมรายการ ซึ่งจะท าหน้าที่การประเมิน
เช่นนี้วิธีที่สอง เป็นการเก็บข้อมูลจากจดหมายหรือโทรทัศน์ที่มีผู้เขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาติชม หรือ
จากการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน วิธีที่สาม เป็นการซื้อข้อมูลการประเมินจากบริษัทที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการวิจัยตลาด (Marketing Research) ซึ่งจะบอกได้ว่า รายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วนั้นใน
ช่วงเวลาหนึ่งมีผู้ รับชมมากน้อยเพียงใด และจัดอยู่ ในอันดับใดเมื่อเทียบกับรายการอ่ื น ๆ 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับชมเป็นใคร อาชีพอะไร ช่วงอายุเท่าไร ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็น ามาปรับปรุงให้รายการดีขึ้น ทั้งรายการเก่า และรายการใหม่ซึ่งแนวคิดในการ
ผลิตรายการข้างต้น ท าให้เห็นถึงกระบวนการผลิตรายการทั้งหมดอย่างละเอียดและมีมาตรฐาน โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้น าแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ 

จากดังที่ได้เสนอไปเป็นแนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์โดยทั่วไปซึ่งรูปแบบรายการที่
แตกต่างกัน อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปบ้างในบางส่วนขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรผู้ผลิตและ
ปัจจัยร่วมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ Smith (2006, อ้างถึงใน สมสขุ หินวิมาน และคณะ, 2558) ระบุว่า

ส าหรับธุรกิจทั่วไป ยอดขาย และผลก าไรคือดัชนีชี้วัดความส าเร็จแต่กับองค์กรธรุกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Business) และองค์กรทางวัฒนธรรม (Cultural Organization) เช่น สื่อมวลชนแขนง 
ต่าง ๆ (รวมทั้งองค์กรข่าว) การประเมินความส าเร็จจะวัดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก 

1) การผลิตสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าออกสู่สังคม (Injecting Innovation) 
2) การให้คุณค่า และกระตุ้นให้สังคมได้มีความคิดกว้างไกล หรือเห็นโต้แย้ง 

(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 การน าเสนอข่างเชิงสืบสวนสอบสวนของนักหนังสือพิมพ์ หรือรายงานพิเศษ 
(สารคดีข่าว) ทางโทรทัศน์ เพ่ือให้คนในสังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้าน และมีโอกาส
ได้รับทราบหลักฐาน ข้อมูล และข้อคิดเห็นจากแหล่งข่าวต่าง ๆ จนน าไปสู่การแก้ปัญหา หรือการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน เป็นต้น 

ธุรกิจข่าวไม่ได้เป็นเพียงองค์กรธุรกิจที่เน้นผลก าไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นสินค้าที่มี
คุณค่าในเชิงใช้สอย (Instrument Value) หรือเป็นเครื่องมือในการน าพาสังคมไปสู่ความจริงหรือท า
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ด้วยการตั้งค าถาม ตอบค าถาม อธิบาย ตีความ และสืบหา
ข้อเท็จจริง (Howarth, 2006, อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2558) 

จากแนวคิดรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ดังกล่าวผู้ศึกษาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ศึกษารูปแบบการผลิตรายการเวทีสาธารณะ กระบวนการ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตรายการเวทีสาธารณะ 

 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 2.5

 
2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
นักวิชาการด้านการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาได้ช่วยกันอธิบายถึง “ภาพ” ของการสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) 
Ascroft (1987, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วมโดยค านึงถึงกระบวนการในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยมองว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการที่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ซึ่งมีความตั้งใจ และมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ได้
ก้าวเข้ามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

Nair & White (1993, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) เป็นกลุ่มบุคคลส าคัญที่ท าให้
แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมโดดเด่นขึ้นมาในวงการด้านการสื่อสารและการพัฒนา พวกเขา
อธิบายให้เห็นว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นการออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารกันได้ในลักษณะของ “การปรึกษาหารือ” (Dialogue) ร่วมกัน Nair and 
White ได้ย้ าว่า การกระท าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพของ “การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง” 
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในขณะเดียวกันยังมองว่า การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการ
ร่วมกันระบุความจ าเป็นและสภาพปัญหาในการพัฒนา การร่วมกันคิดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ในเรื่องที่จ าเป็นต่อการพัฒนา ตลอดจนการลงมือปฏิบัติการพัฒนาภายใต้สถานการณ์ของ
ความร่วมมือกัน 

Bordenave (1994, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ให้นิยามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วม โดยค านึงถึงหลักการเชิงปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยมอง
ว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่สะท้อนความเป็นอิสระและความเท่า
เทียม Bordenave ย้ าว่า ความเป็นอิสระและความเท่าเทียมกันของบุคคล สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณี
ที่บุคคลมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการสื่อสารชุมชน และมีโอกาสได้แสดงมุมมอง ความรู้สึกและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะเขามองว่าสิ่งดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะ
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สนับสนุนให้บุคคลกลุ่มต่าง ๆ สามารถตัดสินใจลงมือกระท าในเรื่องที่พวกเขาสนใจและร่วมมือกัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น 

Jacobson (1994, อ้างถึงใน อัศรินทร์ นนทิหทัย, 2551) ให้นิยามการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
โดยค านึงถึงรูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และรากฐานส าคัญที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม เขากล่าวว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม ( Involvement) ของ
ประชาชนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในทุกระดับ ไม่ว่าจะมีพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารระหว่างบุคคล หรือการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนหรือการสื่อสารผ่านสื่อประเพณีก็ตาม โดยมี
ความไว้วางใจกันเป็นฐานส าคัญท่ีอยู่เบื้องหลังกระบวนการสื่อสารและการพัฒนาต่าง ๆ 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า หากพิจารณาเกี่ยวกับมุมมองของ
บุคคลต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เรา
มักพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่มีขอบเขตกว้างขวางและสะท้อนให้เห็นความ
เชื่อของบุคคลที่หลากหลายกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

Arnstein (1969, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ให้
ความส าคัญกับการจัดระดับการมีส่วนร่วมของบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน เขาได้ชี้ให้เห็นสภาพของ
พลเมืองในการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน 

Arnstein (1969, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) อธิบายมุมมองของเขา
ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยพิจารณาเกี่ยวกับฐานของความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการพิจารณาโอกาสของประชาชนในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระดับในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกันและอิงข้อมูล โดยอิงข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของ “อ านาจ” ซึ่งประชาชนได้พึงได้รับในการ
ด าเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

จากแนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การที่ Arnstein ระบุว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาประกอบด้วย 8 ระดับ ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 บันไดแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมือง  
แหล่งที่มา: Arnstein (1969, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549). 

 
ขั้นที่ 1 การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมักท าหน้าที่

จัดการกับเรื่องราวต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องให้ประชาชนรับรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที ่2 การบ าบัดรักษา (Therapy) หน่วยงานมักท าหน้าที่เชิญชวนให้ประชาชน ให้เข้าร่วม
รับฟัง ร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมตัดสินใจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมิได้ให้
ความส าคัญกับการตอบข้อซักถาม หรือการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชนอย่างจริงจัง 

ขั้นที่ 3 การเข้าร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญชวนตัวแทนประชาชน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แต่หน่วยงานไม่ได้ให้ความส าคัญกับความรู้สึก หรือ
ทัศนะต่าง ๆ ของประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากที่ประชาชนได้ท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่
หน่วยงานแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ มักพิจารณาเลือกสรรข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจด าเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบต่อไป 

ขั้นที่ 4 การร่วมให้ค าปรึกษา (Consultation) ประชาชนมักท าหน้าที่ให้ข้อมูลและน าเสนอ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม อ านาจการตัดสินใจยังอยู่ในมือของ
หน่วยงานราชการ 

ขั้นที ่5 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Placation) ประชาชนเริ่มมีโอกาสในการจุดประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเห็นว่าส าคัญ ตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นและ

8. การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) 

7. การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ (Delegated Power) 

6. การเข้าร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership) 

5. การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น (Placation) 

4. การเข้าร่วมให้ค าปรึกษา (Consultation) 

3. การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) 

2. การบ าบัดรักษา (Therapy) 

1. การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) 

การมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง (Genuine 
Participation) 

การมีส่วนร่วมแบบ
เทียม (Pseudo-
Participation) 
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น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ จากมุมมองและจุดยืนของตน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังคงสงวนสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ไว้เป็นภารกิจขององค์กร 

ขั้นที่ 6 การร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเริ่มท างานใกล้ชิดกับหน่วยงานและ
เริ่มมีอ านาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ ตลอดจนท าหน้าที่กระตุ้นให้หน่วยงานได้
ตัดสินใจบนพื้นฐานของการพิจารณาข้อมูลที่หลากหลาย 

ขั้นที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชนส่วน
หนึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปท าหน้าที่เป็นตัวแทน เพ่ือออกความคิดเห็น น าเสนอข้อโต้แย้งและ
สิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ  

ขั้นที่ 8 การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อ านาจในการตัดสินใจ
ทั้งหมดอยู่ในมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ มักท าหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการตัดสินใจของประชาชน 

White (1994, อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาสามารถแยกแยะได้เป็น 2 ลักษณะคือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
(Genuine Participation) และการมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-Participation) White ได้น า
แนวคิดของ Arnstein ซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจัดกลุ่มใหม่ โดยเขาย้ าให้
เห็นว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ 
Arnstein เรียกว่า การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การร่วมเป็นพันธมิตร การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิ
ในการตัดสินใจ การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง 

อย่างไรก็ตาม White กล่าวว่า ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทั้งหมดเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแต่
ยังมีกิจกรรมในเชิงความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็น “การมีส่วนร่วมแบบ
เทียม” (Pseudo-Participation) 

ในสายตาของ White นั้น เขามองว่า การมีส่วนร่วมแบบเทียมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ 
Arnstein เรียกว่า การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง การบ าบัดรักษา การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร และ
การร่วมให้ค าปรึกษา  

นอกจากนี้การจัดการความรู้ ส านักบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
(2555) ได้อธิบายแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรสื่อไว้ว่า องค์กรสื่อหรือองค์กรอ่ืนใดที่
มีนโยบาย หรือพันธกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม มักมีระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างหลากหลายไป
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ ในภาพรวมสามารถแบ่งระดับการส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
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1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตามท่ีองค์กรต้องการจะให้หรือองค์กรสามารถให้ได้ 

2) ขอค าปรึกษา (Consult) หรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นต่าง ๆ 
ตามท่ีองค์กรมีความประสงค์จะได้เพ่ิมเติม 

3) เชิญชวน (Involve) หรือดึงภาคประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการวางแผน หรือ
ตัดสินใจในบางเรื่อง 

4) ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรการท างาน (Collaborate) ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการ
ตั้งเป็นกรรมการในองค์คณะที่มีอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน 

5) เสริมพลังอ านาจ (Empower) หรือกระจายอ านาจในระดับใดระดับหนึ่งให้
ประชากรไปดูแลรับผิดชอบด้วยตนเอง 

ส่วน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2543) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมในการสื่อสารออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/Users) 
ได้แก่ รับชมรายการอยู่เสมอ จดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็น ติชมเสนอแนะ รายงาน
ผลการรับชมให้ผู้ผลิตทราบ เป็นตัวแทนส่งข่าวสาร ร่วมแจ้งข่าวสาร ตรวจสอบข่าวสารกับพ้ืนที่ ร้อง
ทุกข์ ร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เสนอแนะรูปแบบรายการ 
ช่วยประชาสัมพันธ์รายการ ฯลฯ 

2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง (Sender/Producer/Co-
Producer/Performance) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นมา ซึ่งแบ่งได้หลายขั้นตอนตามหลัก
แนวคิดเรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ คือ 

(1) ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production Stage) หรือการเตรียมการก่อนการ
ผลิตได้แก่ การเลือกประเด็นหัวข้อ แง่มุมที่จะน าเสนอ รวบรวมข้อเท็จจริงที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ การ
เขียนบท การคัดเลือกฉากและตัวแสดง ฯลฯ 

(2) ขั้นการผลิต (Production Stage) คือ การลงมือถ่ายท า 
(3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production Stage) คือ ขั้นตอนหลังการถ่ายท า

เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ การตัดต่อ การลงเสียง การเพ่ิมเทคนิคด้านภาพ ฯลฯ 
3) การมีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน (Policy Maker/Planner) ได้แก่ การเป็นผู้

วางแผนก าหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม 
อัจฉรา ศรีพันธ์ (2554) ได้สรุปแนวคิดการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วม (Participatory 

Communication) ไว้ว่า แนวคิดการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Communication) 
มีแนวคิดและสาระส าคัญดังปรากฏในประชุมขององค์การยูเนสโก ณ กรุงเบลเกรด ประเทศ
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ยูโกสลาเวีย ปี ค.ศ. 1977 ซึ่งมีสาระส าคัญของแนวความคิดเรื่องการสื่อสารแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ไว้ 3 ประการ ประกอบด้วย 

1) การเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง สิทธิในการเข้าถึงสื่อที่ให้บริการแก่ชุมชน 
รวมทั้งสิทธิในการเลือกรับรายการหรือมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดท ารายการในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
แก่ตน อีกท้ังต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อรายการต่าง ๆ 

2) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในระบบการสื่อสารในทุกระดับ นั่นคือ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้งใน
กระบวนการการผลิตรายการการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ ในชุมชน 

3) การจัดการด้วยตนเอง (Self–Management) หมายถึง กระบวนการการ
ตัดสินใจของประชาชนในชุมชนที่มีอ านาจและสิทธิในการตัดสินใจ ตั้งแต่เริ่มคิด ก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การลงทุน การก าหนดและการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งการจัดการด้วยตนเองเป็นการ
มีส่วนร่วมที่ส าคัญยิ่งกว่าสิ่งใด ยูเนสโกยอมรับการจัดการด้วยตนเองว่าจะต้องกระท าอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ส่วนการเข้าถึงสื่อและการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร มีความเป็นไปได้มากและสามารถท าได้ง่าย
กว่า 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมตามที่เสนอไปนั้น ผู้ศึกษาสรุปตาม
ความสอดคล้องกับงานวิจัยคือการมีส่วนร่วมบนสื่อโทรทัศน์ได้ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น โดยอาจเป็นตัวแทนส่ง
ข่าวสาร ร่วมแจ้งข่าวสาร ตรวจสอบข่าวสารกับพ้ืนที่ ร้องทุกข์ ร้องเรียนปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น 
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543) 

2) การมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ หรือดังที่ กาญจนา แก้วเทพ และ
คณะ ( 2 543 )  ไ ด้ อ ธิ บ าย ว่ า กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ฐ านะผู้ ส่ ง / ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ร่ ว มผลิ ต /ผู้ แ ส ด ง 
(Sender/Producer/Co-Producer/ Performance) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นมา โดยการมี
ส่วนร่วมในระดับบริหารงาน (Policy Maker/Planner) ได้แก่ การเป็นผู้วางแผนก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับ อัจฉรา ศรีพันธ์ 
(2554) ที่ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในระบบการสื่อสารในทุกระดับ นั่นคือ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้งใน
กระบวนการการผลิตรายการการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ  

3) การมีส่วนร่วมในรายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมีส่วนร่วมเชิง
กายภาพท่ีจะเห็นได้จากการออกอากาศรายการซึ่งเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ได้ใช้
เป็นพื้นที่สาธารณะน าเสนอประเด็นผ่านรายการ  
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4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมต่าง ๆ ใน
สื่อและในหลายครั้งที่อาจเกิดความร่วมมือกันภายหลังจากนั้น และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะในด้านต่าง ๆ  

5) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชม/ผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร (Audience/Receiver/Users) 
ได้แก่ รับชมรายการอยู่เสมอ จดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็น ติชมเสนอแนะ รายงาน
ผลการรับชมให้ผู้ผลิตทราบ ร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เสนอแนะรูปแบบรายการ ช่วย
ประชาสัมพันธ์รายการ ฯลฯ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543) ซึ่งดังกล่าวเป็นสิทธิในการเข้าถึง
สื่อที่ให้บริการแก่ชุมชน รวมทั้งสิทธิในการเลือกรับรายการหรือมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดท ารายการ
ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน อีกทั้งต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อรายการ    
ต่าง ๆ อัจฉรา ศรีพันธ์ (2554) 

จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาน ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ลักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมในรายการ “เวทีสาธารณะ” ในภาพรวมว่าการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในลักษณะใดและน าไปสู่การการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อสังคม 
 

 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.6
 

ไคริกา ศิรประภาเดโช (2546) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทสื่อโทรทัศน์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมอีสาน: กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ขอนแก่น พบว่า บทบาท
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11ขอนแก่นในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน 
มี 6 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดประกวดหมอล าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2) ด้านรณรงค์นโยบาย
รัฐบาลด้วยสื่อ พ้ืนบ้าน 3) ด้านอนุรักษ์ ภาษาท้องถิ่นดนตรีและนาฏศิลป์  4) ด้านอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี 5) ด้านพิธีกรรมและคติความเชื่อ 6) ด้านส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา โดย
ด าเนินการในรูปแบบของการจัดประกวด รายการข่าวท้องถิ่น การถ่ายทอดสด สารคดีเชิงข่าว 
รายงานพิเศษ สปอตประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีรายการที่น าเสนอเรื่องราววัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลาที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางเพียงวันละ 1.30 ชั่วโมง นอกจากนี้ มีปัจจัย
ด้านเทคโนโลยีที่ยังล้าสมัยและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพยังมีสัดส่วนที่น้อยมากไม่กระจาย
ทั่วถึงทุกต าแหน่ง และงบประมาณในการผลิตรายการ รวมทั้งปัจจัยภายนอกด้านการแข่งขันที่อยู่
ภายใต้ระบบราชการ ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้น ที่มีผลกระทบต่อการผลิต
รายการเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน มีเพียงปัจจัยภายนอกด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของกรม
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 40 ที่ก าหนดให้
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เสนอรายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอีสาน ที่มี
เครือข่ายสนับสนุนข้อมูลอยู่ใน10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจรรโลงวัฒนธรรมอีสาน
ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นได้ตลอดมา 

หฤทัย ขัดนาค (2548) ได้ศึกษาเรื่อง สถานภาพและบทบาทของโทรทัศน์ท้องถิ่นเพ่ือชุมชน
ผ่านรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลก พบว่าปัจจัยภายในองค์กร 
ได้แก่โครงสร้างการจัดการสถานีและการบริหารงานแบบราชการเป็นอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งต่อการ
ด าเนินงาน เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านงบประมาณ อุปกรณ์ เทคโนโลยี อัตราก าลัง ในขณะที่
คุณลักษณะของบุคคลากรในเชิงคุณภาพกลับส่งผลในทางบวก คือ สามารถปฏิบัติงานได้ดีพอสมควร
ในท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นผลจากอุดมการณ์วิชาชีพ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
ตัวบุคลากรแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งหากมีการพัฒนาน่าจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรที่ส าคัญได้
มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รายการท้องถิ่นปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือรายการข่าวท้องถิ่น และ
รายการส่งเสริมศิลปินไทย ซึ่งเป็นรายการที่มีเนื้อหาและการผลิตที่เข้าข่ายการเป็นรายการโทรทัศน์
ท้องถิ่นเพ่ือชุมชน ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในการผลิต
และสนใจรายการประเภทสาระน่ารู้ ส่วนผู้ที่ไม่นิยมเปิดรับชมรายการสถานี เนื่องจากติดภาพลักษณ์
ว่าเป็นสถานีของรัฐบาล รายการไม่มีความต่อเนื่อง และผังรายการขาดความแน่นอนค่อนข้างมาก 
จากการประเมินสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 พิษณุโลกในทุกระดับสรุปได้ว่า สถานี
ยังไม่สามารถแสดงศักยภาพและบทบาทในการเป็นโทรทัศน์เพ่ือชุมชนได้อย่างเต็มที่ 

เพชรรัตน์ เวสสวัฒน์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการสารคดี “คน
ค้นฅน” เพ่ือเข้าใจถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการ รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรม
การเข้ามีส่วนร่วมกับรายการ “คนค้นฅน” พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการสารคดี“คนค้นฅน” 
นั้น มีลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ชมรายการแบ่งได้ 8 ระดับ คือ 1) การมีส่วนร่วมรับชมรายการ
เท่านั้น 2) การร่วมรับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย 3) การร่วมรับชมรายการแล้วร่วม
แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมกับทางรายการ 4) การร่วมรับชมรายการและร่วมกิจกรรมกับทาง
รายการ 5) การร่วมรับชมรายการและร่วมบริจาค 6) การร่วมรับชมรายการแล้วร่วมแสดงความ
คิดเห็นและร่วมบริจาค 7) การร่วมรับชมรายการแล้วร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาค 8) การร่วมรับชม
รายการแล้วร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาค ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การมี
ส่วนร่วมของผู้ชมรายการคนค้นฅนนั้น อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ชมหรือผู้รับสารเท่านั้น 

นาตยา แวววีรคุปต์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสรอข่าว
ภาคค่ าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เพ่ือศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการน าเสนอข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และศึกษาความ
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ต้องการของภาคประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการผลิตและน าเสนอข่าวที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส าธารณะ ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอข่าวภาคค่ าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง 11 มีลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนโดยประชาชนมีโอกาสร่วมเป็น
แหล่งข่าว หรือเป็นผู้เสนอประเด็นข่าวบ้างขึ้นอยู่กับทัศนคติส่วนตัวของผู้สื่อข่าวในฐานะปัจเจกบุคคล
ว่าจะให้ความสนใจมุมมองของภาคประชาชนกับเรื่องนั้น ๆ หรือไม่ ดังนั้นจึงนับได้ว่าการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในฐานะแหล่งข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงมิได้มาจากนโยบายขององค์กร ส่วนด้านการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้นยังไม่พบว่ามีการเปิดช่องทางเพ่ือรับทราบความคิดเห็นจากผู้ชม 
หรือประชาชนอย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็นที่ฝ่ายผู้ชมหรือประชาชนได้ส่งมายังผู้ผลิตข่าว
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 นั้นยังไม่มีระบบการจัดการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
ภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นต่อการเสนอข่าว 
โดยเสนอให้มีการเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีกลไกการน าเสนอ
ข้อคิดเห็นเหล่านั้นไปด าเนินการ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นข่าว 
รวมทั้งข้อมูลที่หลากหลาย โดยแนะน าให้จัดนักข่าวประจ าชุมชน เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสร้างการมี
ส่วนร่วมมีใกล้ชิดกันมากข้ึน ระหว่างสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตข่าวกับประชาชน ทั้งในฐานะผู้ชมและฐานะ
ผู้เสนอประเด็นและข้อมูลข่าว นอกจากนั้นยังต้องการให้การเสนอข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยช่อง 11 มีความเป็นกลางโดยเสนอความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เน้นการ
ท าข่าวด้วยการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก และส าหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับสูงขึ้นนั้น ผล
การศึกษาพบว่า องค์กรภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาในการเสนอข่าวแต่ละกรณี
ตามความถนัดและภารกิจขององค์กร รวมทั้งการเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการองค์กรในรูปตัวแทนของ
ภาคประชาชน หรือมีส่วนร่วมในการสร้างแบบแผนการจัดการเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการนี้จะสามารถก าหนดให้มีการเปิดพ้ืนที่ส าหรับ
ภาคประชาชนเพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะได้เพ่ิมมากข้ึน 

อัศรินทร์ นนทิหทัย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพ่ือการ
พัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen และประสิทธิภาพของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน
รายการโทรทัศน์ TK Teen พบว่า 1) การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนารายการ
โทรทัศน์ TK Teen (1) เยาวชนมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร ได้แก่ การรับชมรายการด้วยตนเองรวมถึง
แนะน าให้คนรู้จักร่วมชมรายการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางรายการจัดขึ้น (2) เยาวชนมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้ส่งสาร ในขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้ ขั้นก่อนการผลิต ได้แก่ เยาวชนได้เลือก
ประเด็นหัวข้อ หาข้อมูล เขียนบท และคัดเลือกตัวแสดง ขั้นการผลิต ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่ 
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เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการถ่ายท า เป็นผู้แสดง พิธีกรหลักและพิธีกรภาคสนาม ส่วนขั้นตอน
หลังการผลิตนั้น เยาวชนยังไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ (3) การมีส่วนร่วมในระดับบริหารงาน ซึ่งถือว่า
เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมนั้น เยาวชนยังไม่มีส่วนร่วมในระดับนี้  2) ประสิทธิภาพของการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพ่ือการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen พบว่าการใช้การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนน าไปสู่การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการ
ท างาน ก่อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเยาวชนและผู้ผลิตรายการ และเกิด
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเยาวชน อุปสรรคและปัญหาของการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen ได้แก่ เวลาในการท างาน เนื่องจาก
เยาวชนก าลังศึกษาอยู่ และงบประมาณที่จ ากัด ซึ่งส่งผลให้การมีส่วนร่วมของเยาวชนไม่ต่อเนื่อง 

ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพ้ืนที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและ
นักข่าวพลเมือง ผลการวิจัยพบว่ารายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของ ส.ส.ท.
ในการสร้างพ้ืนที่สาธารณะทางการเมือง โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนระดับล่างได้มีโอกาสเสนอ
เรื่องราวความเดือดร้อนผ่านสื่อ และในประเด็นที่มีการน าเสนออย่างต่อเนื่องมีผลต่อการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายของภาครัฐอย่างไรก็ตาม พ้ืนที่สาธารณะดังกล่าวยังไม่เป็นพ้ืนที่สาธารณะทางการเมือง
โดยสมบูรณ์เนื่องจากข้อจ ากัดของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เวลาในการออกอากาศการเลือกประเด็น
น าเสนอในรายการ และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า ใน
ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้พ้ืนที่สาธารณะของทีวีไทยพบว่า ท าให้ประชาชนได้
ตระหนักในสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการมี อัตลักษณ์ตั วตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง ผู้ร่วมรายการ เป็นก้าวส าคัญของ 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) บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสาน
ความเข้าใจทางการเมือง เพียงแต่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละบทบาทนั้น จะขึ้นอยู่กับแต่ละยุคสมัย
ของการเมือง ซึ่งมีที่มาของอ านาจทางการเมืองแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการมาจากการปฏิวัติ 
รัฐประหาร มาจากการมีฐานอ านาจทางการทหารหนุนหลัง ที่มีความผันผวนมากในอดีต หรือแม้แต่
ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อ านาจบริหารจะมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ แต่สื่อก็ยังประสบปัญหา
การแสดงบทบาท เพราะยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เข้าไปกระทบจนท าให้แต่ละบทบาทแสดงได้ไม่สมบูรณ์ 
อย่างเช่นแนวทางขององค์กรสื่อสารมวลชนมุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการเกิดสื่อใหม่ที่
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หลากหลาย จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยท าให้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยกลไกที่มี  ส าหรับ
แนวทางพัฒนาสื่อมวลชนในด้านบทบาททางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น 
แยกออกตามบทบาทในแต่ละด้านคือ 1) บทบาทการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
โดยแนวทางในการพัฒนาคือ การพัฒนาเนื้อหาข้อมูล ข่าวสาร ที่จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ (1) มี
คุณภาพจากการคัดกรองและผ่านการตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และต้องไม่มีปัจจัยอ่ืน
ใดมามีผลต่อการตัดสินใจ นอกเหนือจากการที่ต้องค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก (2) มีความ
รวดเร็ว ถูกต้องในเหตุการณ์ หรือประเด็นที่เกิดขึ้น (3) การจัดพ้ืนที่ต้องเพียงพอที่จะรองรับเนื้อหาที่
ครอบคลุม รอบด้านในประเด็นเดียวกัน 2) บทบาทการเป็นเครื่องมือตรวจสอบทางการเมือง ทิศทาง
ในการพัฒนาของสื่อมวลชนคือ การชี้แนะ วิพากษ์ วิจารณ์จะต้องมีองค์ประกอบส าคัญคือ (1) มี
ข้อมูลที่มาจากความถูกต้องเป็นจริง และการตัดสินใจโดยเหตุผล ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (2) 
มีเป้าหมายในการรณรงค์ ให้ยุติความขัดแย้งทางการเมือง ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในสังคม (3) 
กระตุ้นให้สังคมเกิดการยอมรับกฎหมายของประเทศ (4) ท าการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ไร้อคติ และ
ไม่ชี้น า ภายใต้ความกดดันของปัจจัยต่าง ๆ และ 3) บทบาทการเป็นพ้ืนที่ประสานความเข้าใจทาง
การเมือง ในกรณีนี้ สื่อมวลชนต้องพัฒนาให้เกิดความพร้อมของพ้ืนที่ดังองค์ประกอบต่อไปนี้คือ     
(1) ให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองใช้พ้ืนที่อย่างเท่าเทียมในประเด็นเดียวกัน (2) ให้กลุ่มการเมืองอ่ืนที่ไม่ได้
ขัดแย้ง หรือภาคประชาสังคม นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมใช้พ้ืนที่ในประเด็นที่ขัดแย้ง (3) ให้ทุก
ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ในประเด็นการเมืองได้ใช้พื้นที่อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

วีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานข่าววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์
ที่มีผลต่อการท าหน้าที่สื่อสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการข่าวของ
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ ประกอบไปด้วยปัจจัยที่ส าคัญ คือ (1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ การบริหาร
จัดการ ความสามารถทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี (2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2554 และระเบียบขั้นตอนของหน่วยงานรัฐ และแหล่งข้อมูลภายนอก อาทิ ผู้สื่อข่าววิทยุนิวมีเดีย 
และข้อมูลจากถังข่าวโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  2) โครงสร้างหน้าที่ในการบริหารข่าววิทยุไทยพีบีเอสออน
ไลน์ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิทยุออนไลน์ ฝ่ายข่าวสื่อดิจิทัล ฝ่ายรายการสื่อดิจิตัล และฝ่าย
สร้างสรรค์ผลิตสื่อดิจิทัล 3) การก าหนดวาระข่าวสารของวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ ประกอบด้วย 2 
ส่วนส าคัญคือ (1) การจัดตั้งผังรายการที่เชื่อมโยงสัญญาณกับประเด็นข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
(2) การก าหนดประเด็นข่าวสารเป็นการก าหนดประเด็นเชิงมหภาค เช่น นโยบายของรัฐบาล         
4) ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ควรมีการปรับปรุงด้านการบริหารข่าว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเสนอข่าว รวมทั้งปรับโครงสร้างของสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ให้เป็น
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ส านักสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ควรลดขั้นตอนระเบียบของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือมให้เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสื่อสารธารณะอย่างแท้จริง 

ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2557) ได้ศึกษาเรื่อง โครงสร้างโทรทัศน์สาธารณะ ThaiPBS กับการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง ซึ่งในการวิจัยใช้แนวคิด Historical Approach เป็นหลักในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ถึงบริบทของสังคมไทย โครงสร้างการด าเนินงานของโทรทัศน์สาธารณะ 
ThaiPBS ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่มีต่อ
โทรทัศน์สาธารณะ ThaiPBS ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มภาคประชาชนระดับชนชั้นน า (Elite Civil 
Society) ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กร มีบทบาทสูงกับการมีส่วนร่วมในทุกวิติของสถานี เช่น 
การก าหนดทิศทางและนโยบายขององค์การ รูปแบบการน าเสนอผ่านผัง สัดส่วน และเนื้อหาของ
รายการ โดยพลเมืองระดับปัจเจกบุคคลมีส่วนร่วมแต่เพียงในระดับผู้รับสารและผู้ผลิตเท่านั้น จึงถือได้
ว่าภาคประชาสังคมระดับชนชั้นน า (Elite Civil Society) คือตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใหม่ที่
เข้ามาสถาปนาตนเองเป็นอุดมการณ์หลักของสื่อสาธารณะในประเทศไทยแทนที่กลุ่มผลประโยชน์เดิม 
คือรัฐกับทุนที่ฝังรากลึกมายาวนาน 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) วิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content Analysis) 
พร้อมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะ
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ซึ่งน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 3.1
 

 
 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 3.2
 

3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
1) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการศึกษาจาก

แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลเป็นส่วนส าคัญ ซึ่งใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) 
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by Telephone) การสัมภาษณ์โดยส่งข้อค าถามผ่านทาง
อีเมลล์ (Email Questionnaire) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยเลือกกลุ่มบุคคลที่คาดว่า
จะสามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ผลิตรายการ ผู้แทน
กลุ่มที่เข้าร่วมรายการ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ นักวิชาการที่ เชี่ยวชาญในด้าน
สื่อสารมวลชน รายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มผู้ผลิตรายการ จ านวน 4 คน 
ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ผลิตรายการโดยตรง ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิต

รายการตั้งแต่ขั้นก่อนผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการ
ผลิต (Post-Production) เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของรายการ แนวคิด กระบวนการ และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ของรายการอย่างครบถ้วน 

1) คุณนาตยา แวววีรคุปต์  บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ข่ า ว สั ง ค ม แ ล ะน โ ย บ า ย
สาธารณะ/ผู้ด าเนินรายการ 

2) คุณเอกชัย เอ้ือธารพิสิฐ บรรณาธิการรายการเวทีสาธารณะ (อดีต) 
3) คุณวาสนา ไซประเสริฐ   Co-Producer รายการเวทีสาธารณะ 
4) คุณทิพย์กันยา บุญลอง ผู้ประสานงานรายการเวทีสาธารณะ 
ผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมรายการ จ านวน 5 คน 
ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมรายการเวทีสาธารณะในประเด็นที่คาด

ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในประเด็นนั้น ๆ 
1) คุณชัชวาลย์  ทองดีเลิศ   เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 
2) อาจารย์สุรพล  ธรรมร่มดี รักษาการผู้อ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ 
3) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อ านวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา

สังคมและสิ่ งแวดล้อม/ อดีต สปช. ด้ าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กมธ.ยกร่างฯ 
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4) คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา (ผู้ประสานงานจัดการภัยพิบัติ
ภาคประชาชน จ.เชียงราย ผู้ประสานงานดง
ลานโมเดล) 

5) คุณชัยวัฒน์ จันทิมา ผู้ประสานงานสถาบันปวงพญาพยาว 
ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จ านวน 3 คน 
ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ประกอบไปด้วย 

ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จ านวน 1 ท่าน และ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการอีก 2 ท่าน 
ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออก เพ่ือให้เห็นมุมมองจากการรับฟังข้อคิดเห็นของคนในแต่ละ พ้ืนที่ที่มีความ
แตกต่างกัน 

1) คุณอานนท์ มีศรี ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
2) ดร.สมนึก จงมีวศิน สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
3) คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
นักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญในด้านสื่อสารมวลชน จ านวน 2 คน 
ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ที่มีความรู้ด้านสื่อ

สาธารณะ แนวคิด การด าเนินงาน โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเคยได้รับชมรายการเวที
สาธารณะ เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทางด้านวิชาการต่อรายการ 

1) คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) 
2) ผศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย อาจ าร ย์ ป ร ะจ าภ าควิ ช านิ เ ทศศาสตร์ 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

2) แหล่งข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการบันทึกเทปรายการ 
เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของกระบวนการท างานในสถานการณ์จริงของรายการผู้

ศึกษาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในขั้นตอนการบันทึกเทป
รายการ (Production) ในตอน “ประมงพ้ืนบ้าน ยกปลาขึ้นบก” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น.) ทั้งนี้เพ่ือให้
เห็นกระบวนการในภาพรวมและบทบาทหน้าที่การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายในสถานการณ์จริง เพ่ือ
ประกอบการน าเสนอข้อมูลทั่วไปของรายการ รวมไปถึงสังเกตการณ์กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ร่วม
รายการ 
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3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
1) แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร 
แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้

ส าหรับท าการวิจัยเอกสาร Documentary Research จากเอกสารดังนี้ 
(1) จากต ารา 
(2) หนังสือ 
(3) บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
(4) เอกสาร รวมไปถึงเอกสารที่เผยแพร่ทางออนไลน์ เช่น รายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี ส.ส.ท. แผนการจัดท ารายการ ส.ส.ท. ประจ าปี ฯลฯ 
โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของสื่อมวลชนสาธารณะ แนวคิดการผลิต

รายการข่าวและรายการโทรทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม  ข้อมูลทั่วไป
ของรายการเวทีสาธารณะ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษาร่วมกับ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  

2) แหล่งข้อมูลจากเทปบันทึกรายการ 
ผู้ศึกษาได้ศึกษารวบรวมประเด็นที่น าเสนอในรายการรายการเวทีสาธารณะโดยรับชม

ย้อนหลังจากเทปบันทึกรายการทางเว็บไซต์ของ ThaiPBS ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2558 จ านวน 80 ตอน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ประเด็นที่ได้ถูกน าเสนอในรายการและ
วิเคราะห์ประเด็นที่มีผลกระทบน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 3.3
 

ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1) ในเบื้องต้นเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการศึกษา ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าและ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากต ารา หนังสือ เอกสาร บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงเอกสารที่
เผยแพร่ทางออนไลน์ โดยศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวคิดของสื่อมวลชนสาธารณะ แนวคิดการผลิต
รายการข่าวและรายการโทรทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลทั่วไป
ของรายการเวทีสาธารณะ เช่น ความเป็นมา แนวคิดรายการ รูปแบบรายการ ผังการออกอากาศของ
รายการฯลฯ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายการเวทีสาธารณะ
หรือการผลิตรายการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
โทรทัศน์ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา และประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ร่วมกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
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2) หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ศึกษาเทปรายการย้อนหลัง ในการน าเสนอรายการเวที
สาธารณะ ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 รวมจ านวนทั้งสิ้น 80 ตอน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นรูปแบบการน าเสนอในรายการ และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นจากเทป
บันทึกรายการ (Content Analysis) ว่าในช่วงของการศึกษารายการได้มีการน าเสนอประเด็นในเชิง
ใดบ้าง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นเหล่านั้นอย่างไร โดยหลังจากการวิเคราะห์ประเด็นที่
คาดว่าเป็นประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังเป็นข้อมูลให้ผู้ศึกษาคัดเลือกกลุ่มผู้แทนที่เข้าร่วม
รายการในช่วงระยะเวลาของการศึกษา เพ่ือท าการสัมภาษณ์ต่อไปอีกด้วย 

3) ผู้ศึกษาได้ประสานงานติดต่อล่วงหน้าทางโทรศัพท์เพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 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 และการสัมภาษณ์โดยส่งข้อค าถามผ่านทางอีเมลล์ (Email 
Questionnaire) 2 คน ร่วมด้วย เนื่องจากบางท่านไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง สืบเนื่อง
จากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ภารกิจ วันเวลา สถานที่ที่อยู่ห่างไกล ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงของการเก็บข้อมูล เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด โดยข้อค าถามในการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ใช้ค าถามปลายเปิด ผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา และการสัมภาษณ์จะเน้นการสอบถามค้นหาความจริง จนกว่าจะได้
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไปวิเคราะห์ผลการศึกษา ขณะการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาท าการจดบันทึก
ประกอบกับการเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ จากนั้นน ามาถอดความประกอบการวิเคราะห์อีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือความสมบูรณ์และชัดเจนมากข้ึน ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบการสัมภาษณ์ตามแนวค าถามการวิจัย
ไว้ดังนี้ 

กลุ่มผู้ผลิตรายการ 
1) ข้อมูลความเป็นมาและแนวคิดของรายการ 
2) กระบวนการผลิตรายการและการบริหารจัดการ 
3) การคัดเลือกประเด็นของรายการ 
4) บทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อสารธารณะของรายการ 
5) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ 
6) จากการออกอากาศรายการที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ

ประเด็นใดบ้าง และในลักษณะหรือระดับใด 
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7) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
8) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

ผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมรายการ 
 1) ประสบการณ์และประเด็นในการเข้าร่วมรายการ 
 2) เหตุและปัจจัยที่ได้เข้าไปร่วมรายการ 
 3) บทบาทและการมีส่วนร่วมในรายการ 
 4) ขั้นตอนการประสานงานของรายการ 
 5) ความคิดเห็นต่อรูปแบบของรายการในเชิงกายภาพ และเชิง

แนวคิด 
 6) ความคิดเห็นต่อบทบาทของการท าหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะของ

รายการ 
 7) ความคิดเห็นต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของรายการ 
 8) กระบวนการมีส่วนร่วมของรายการได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อประเด็นนั้นหรือไม่ อย่างไร 
 9) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับรายการ 

กลุ่มนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญในด้านสื่อสารมวลชน 
 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ 
 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

รายการ 
 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกประเด็นของรายการ 
 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อสารธารณะของ

รายการ 
 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ 
 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรายการต่อการสร้างการ

เปลี่ยนแปลง 
 7) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับรายการ 

กลุ่มผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบรายการ 
 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

รายการ 
 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกประเด็นของรายการ 
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 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อสารธารณะของ
รายการ 

 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ 
 6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรายการต่อการสร้างการ

เปลี่ยนแปลง 
 7) ประเด็นข้อเสนอแนะรายการจากการรับฟังความคิดเห็นจากภาค

ประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ  
นอกจากการสัมภาษณ์แบบตามกรอบแนวค าถามดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษายังได้ใช้

วิธีการพูดคุยในประเด็นที่ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่สัมภาษณ์ ลักษณะประเด็นค าถามจึงไม่สามารถระบุ
ตายตัวได้ 

4) นอกจากนี้เพ่ือความครบถ้วนของการศึกษา ผู้ศึกษาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) ในขั้นตอนการบันทึกเทปรายการ (Production) ในตอน 
“ประมงพ้ืนบ้าน ยกปลาขึ้นบก” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ออกอากาศ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น.) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานของรายการใน
สถานการณ์จริง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5) หลังจากการรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และเข้าร่วม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับทีมผู้ลิตรายการ โดยน าเสนอข้อมูลการศึกษาในเบื้องต้น และ
ร่วมสนทนา อภิปรายร่วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับประเด็นในการศึกษา 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 3.4
 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือ 
ประกอบไปด้วย 

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการค้นคว้าและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากต ารา หนังสือ เอกสาร บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงเอกสารที่เผยแพร่
ทางออนไลน์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของสื่อมวลชนสาธารณะ แนวคิดการผลิตรายการ
ข่าวและรายการโทรทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส่ วนร่วม ข้อมูลทั่วไปของ
รายการเวทีสาธารณะ 
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2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) 4 กลุ่ม จ านวน 14 คน โดยก าหนดกลุ่มที่มีความหลากหลายและสามารถให้ข้อมูลตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

3) การวิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content Analysis) จ านวน 80 
ตอน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ของรายการ 

4) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการด าเนินงาน
บันทึกเทปรายการเพ่ือน าไปวิเคราะห์กระบวนการท างาน กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ประเด็นอ่ืน ๆ ในการศึกษา 

5) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งได้จัดวงร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตรายการ เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลการศึกษาเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนทัศนะ เพ่ือผลการศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 3.5
 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษามาท าการวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์จะเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร การวิเคราะห์ประเด็น
จากเทปบันทึกรายการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีมุ่งศึกษา กระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะ และผลของการสร้างกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการ
เวทีสาธารณะที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ซึ่งล าดับกระบวนการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

1) อ่านข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดอย่างละเอียด และประมวลข้อมูล (Data 
Processing) โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่ตอบตรงตามวัตถุประสงค์ และจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมด
เป็นหมวดหมู่ (Categorization) เพ่ือความชัดเจนและสะดวกต่อการวิเคราะห์ โดยอิงจาก
วัตถุประสงค์และกรอบประเด็นค าถามท่ีก าหนดไว้เบื้องต้น 

2) เมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์ประเด็นเทปบันทึกรายการ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จึง
ได้น าข้อมูลทั้งหมดมาแสดง (Data Display) โดยน าข้อมูลแต่ละส่วนมาแสดงเป็นหลักฐานประกอบใน
หมวดหมู่หรือข้อมูลที่จัดเรียงไว้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

3) น ามาสรุป วิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูลการวิจัยทั้งหมด เพ่ือสร้างบทสรุปใน
สภาพองค์รวม 



 55 

4) ตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอด้วยรูปแบบการบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Analysis) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปใช้ต่อ 
 

 การน าเสนอผลการศึกษา 3.6
 

ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดังนั้น ผลการศึกษาจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิ เคราะห์ในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) โดยจะน าเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผลจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามรายละเอียด
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ 
ส่วนที่ 2 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประเด็นในการน าเสนอของรายการเวทีสาธารณะ 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมุ่งศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะในการเปลี่ยนแปลงประเด็น
ทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
วิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content Analysis) พร้อมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) สนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งสามารถน าเสนอผลการศึกษาโดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ 
4.1.1 ความเป็นมาของรายการเวทีสาธารณะ 
4.1.2 รูปแบบและแนวคิดของรายการเวทีสาธารณะ 
4.1.3 การด าเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะ 

4.2 การคัดเลือกประเด็นของรายการ 
4.3 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
 4.3.1 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
 4.3.2 ผลกระทบจากการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ในรายการเวทีสาธารณะที่น าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลง 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ 4.1
 

4.1.1 ความเป็นมาของรายการเวทีสาธารณะ 
รายการเวทีสาธารณะเกิดขึ้นพร้อมกับ การก่อตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2551  โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก าไรแห่งแรกของประเทศไทย  (องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย , 2557ก) เหตุจากความตั้งใจของสถานี ที่
ต้องการเปิดภาพแรกของไทยพีบีเอสในพ้ืนที่ที่ก าลังมีปัญหาส าคัญอยู่ในเวลานั้น และเป็นประเด็นที่
สื่อมวลชนกระแสหลักทั่ว ๆ ไปไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่สามารถท าประเด็นนั้นได้ เหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้นก่อนที่จะเปิดสถานีประมาณ 1 เดือน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดปัญหาส าคัญคือ ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนกรณีโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กในเครือสหวิริยา ณ อ าเภอบางสะพาน จัง
หวดประจวบคีรีขันธ์ มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มชาวบ้านผู้สนับสนุนและกลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้าน ซึ่ง
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท าให้ชาวบ้านด้วยกันเองบาดเจ็บและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต นาตยา แวว
วีรคุปต์ (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2558) บรรณาธิการกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะไทยพีบีเอส และผู้
ด าเนินรายการเวทีสาธารณะ อธิบายว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการตั้งค าถามว่า เหตุใดต้อง
เกิดเหตุการณ์กรณีนี้ในสังคมไทย ซึ่งทางสถานีได้ประเมินร่วมกันว่าปัญหาลักษณะนี้ จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่
สื่อสาธารณะในการท าหน้าที่คลี่คลายปัญหา ทีมงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงได้ด าเนินการ
รายงานสดข่าวแรกในพ้ืนที่ตั้งแต่ตอนเช้ามืดของวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 และได้เกาะติด
สถานการณ์เพ่ือรายงานข่าวจากอ าเภอบางสะพานอย่างต่อเนื่อง โดยออกอากาศทั้งข่าวช่วงเช้าและ
รายงานในทุก ๆ เบรกรายการแม้กระทั่งในวันที่มีจัดเวทีประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มชาวบ้านคู่ขัดแย้ง ซึ่งมีนักวิชาการเป็นผู้จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ท าให้เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้
ชาวบ้านได้พูด ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีพ้ืนที่ในการพูดคุยหรือเจรจาระหว่างกัน การสร้างพ้ืนที่ของการ
สื่อสารให้กลุ่มชาวบ้านได้มีพ้ืนที่พูดคุยจึงท าให้วิธีการใช้พื้นท่ีเปลี่ยนไป  

จากพ้ืนที่ของการปะทะรุนแรงกลายเป็นพ้ืนที่ของการพูดคุย ซึ่งความเห็นของนายเทพชัย  
หย่อง ผู้อ านวยการ สสท. ณ ขณะนั้น ได้เห็นถึงองค์ประกอบของเวที จึงมีแนวความคิดที่จะให้จัด
รายการแบบเวทีสาธารณะ โดยเชิญชาวบ้านและนักวิชาการ มาพูดคุยในเวที  เพ่ือเปิดพ้ืนที่ของการ
สื่อสารสู่สาธารณะ แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดในเรื่องอุปกรณ์ส าหรับถ่ายทอดรายการสดที่มีผู้ร่วมสนทนา
จ านวนมาก ซึ่งเห็นว่านี่คือหน้าที่ที่สื่อสาธารณะจ าเป็นต้องท า 

นาตยา แวววีรคุปต์ (สัมภาษณ์, 11 สิงหาคม 2558) ได้อธิบายต่อว่า จากวงสนทนาและถ่าย
ท ารายการวันนั้น ท าให้เห็นภาพชัดมากว่าไทยพีบีเอสต้องท าหน้าที่ลักษณะนี้จึงท าให้ไทยพีบีเอสได้
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ติดตามประเด็นความขัดแย้งที่บางสะพานอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการจัดเวทีที่บางสะพาน ทาง
ฝ่ายของผู้ประกอบการ ซึ่งก็คือบริษัทเอกชนสหวิริยา เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก ไม่ได้เข้า
ร่วมเวทีในวันนั้น ไทยพีบีเอสจึงได้เชิญมาคุยต่อที่ไทยพีบีเอส โดยจัดเวทีและท าหน้าที่ประสานงาน
เชิญหน่วยงานราชการ เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสันติวิธี เพ่ือ
พูดคุยถึงเรื่องความขัดแย้งและการแก้ปัญหา แต่ด้วยความขัดแย้งที่ค่อนข้างตึงเครียดมาก จึงได้
ออกแบบวิธีการโดยเชิญกลุ่มชาวบ้านมาอยู่ในสถานีคุยกับทีมงาน แล้วใช้วิธีโฟนอินสัมภาษณ์ทาง
ผู้ประกอบการ เพ่ือลดการเผชิญหน้า หลังจากการจัดเวทีเป็นครั้งที่ 2 ท าให้เห็นรูปแบบรายการที่
ชัดเจนขึ้น นายเทพชัย  หย่อง จึงตั้งชื่อรายการว่า“เวทีสาธารณะ” ถือได้ว่ารายการเวทีสาธารณะเป็น
รายการที่เกิดมาพร้อมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวม
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) ทีมงานรายการอยู่ในส่วนของกองบรรณาธิการกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ 
ประกอบด้วย บรรณาธิการรายการ โปรดิวเซอร์รายการ โค -โปรดิวเซอร์รายการ ผู้จัดรายการ ผู้
ประสานงานรายการ และฝ่ายตัดต่อล าดับภาพ ท าหน้าที่ประชุมก าหนดประเด็นที่จะน าเสนอใน
รายการ คัดเลือกผู้ร่วมรายการ และประสานงานติดต่อนัดผู้เข้าร่วมรายการ และสถานที่จัดรายการใน
กรณีท่ีเป็นรายการสด หรือบันทึกเทปนอกสถานที่ ซึ่งถือว่าเป็นทีมงานหลักของการจัดท ารายการ 

2) ฝ่ายผลิตรายการ ประกอบด้วย ช่างภาพ ช่างแสง ผู้ก ากับรายการ ผู้ก ากับห้อง
คอนโทรล และผู้ช่วยช่างภาพ ท าหน้าที่แยกส่วนจากกองบรรณาธิการ โดยจะรับผิดชอบในการบันทึก
เทปรายการ หรือการถ่ายทอดสดรายการ และภาพที่น าเสนอในรายการ แต่ไม่มีความรับผิดชอบ หรือ
มีส่วนร่วมในด้านเนื้อหาและประเด็นที่น าเสนอในรายการ 

การน าเสนอในรายการ เป็นรายการข่าวที่ผู้ด าเนินรายการท าหน้าที่สัมภาษณ์เชิงเจาะลึก
เจาะประเด็นปัญหาสังคม ร่วมกับผู้ร่วมรายการที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนทุกฝ่าย ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับประเด็นนั้น ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ฯลฯ โดยมี รูปแบบการ
เปิดพ้ืนที่ข่าวทางหน้าจอ ล้อมวงคุย สนทนา สะท้อนสถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ท าความเข้าใจและ
หัวใจส าคัญคือการร่วมกันหาทางออก ทั้งในรูปแบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการขับเคลื่อนสังคม
เพ่ือก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งทางหน้าจอและหลังจอ ซึ่งมีทั้ง
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รูปแบบเป็นรายการบันทึกเทปและรายการสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์และ
ประเด็น 

จากการน าเสนอที่ผ่านมา ท าให้รายการได้รับรางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 1 ประเภทส่งเสริม
ชุมชนและท้องถิ่นดีเด่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และในปี 2556 คุณณาตยา แวววีรคุปต์ บรรณาธิการข่าวสังคมและ
นโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์สตรีสากล ประจ าปี 2556 สาขาสื่อมวลชน จากการเปิด
พ้ืนที่ และให้โอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้ใช้สิทธิ เสรีภาพที่มี หยิบยกประเด็นการขับเคลื่อนทาง
สังคม เพ่ือน าเสนอวิกฤตของปัญหา ในรายการ “เวทีสาธารณะ” และ รายการ “เสียงประชาชน 
เปลี่ยนประเทศไทย” (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558ข) 

ด้วยความชัดเจนของรูปแบบรายการเวทีสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงก าหนดให้
เป็นรายการบนแนวคิดทางด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง โดยรายการจะมีเนื้อหา
เกี่ยวเนื่องกับข่าว แต่มีการน ามาผลิตขยายผลให้มีมิติท่ีหลากหลายมากข้ึน ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่อยู่ใน
กระแส หรือเป็นประเด็นที่มีแง่มุมที่น่าสนใจ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย, 2558ก) โดย คุณเอกชัย เอ้ือธารพิสิฐ (สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2558) ได้ให้ความเห็น
ว่า รูปแบบการน าเสนอรายการเป็นไปในเชิงส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
(Deliberative Democracy) ความโดดเด่นของรายการคือ การให้ทุกภาคส่วนที่เห็นต่างหรือไม่เห็น
ด้วยมาล้อมวงในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วมเวทีต้องเคารพกติกา ต้องฟัง
ผู้ด าเนินรายการ หรืออาจต้องอดทนฟังในกรณีของคู่ขัดแย้งเข้าร่วมเวทีนั้น ๆ ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมในเวที
มักเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเป็นผู้ถูกกระท า ซึ่งแต่ละคนมักจะมีประเด็นปัญหาแตกต่างกันทั้งเชิงปัจเจกและเชิง
ชุมชน และสิ่งที่ได้มากกว่าความเห็นนั่นคือผลประโยชน์ ทุกฝ่ายจะต้องต่อรองผลประโยชน์ในเวทีเพ่ือ
หาทางออกหรือฉันทามติให้จบภายใน 1 ชั่วโมง รายการมีความพยายามจะท าหน้าที่เป็นเวทีปราศรัย
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องล้อมวงเพ่ือหารือร่วมกัน เอาความคิดหรือกลไกที่ตนเองมีอยู่มา
ท าให้ปัญหานี้หายไป รายการยึดมั่นในอุดมการณ์การแก้ปัญหา ไม่ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่ง
ส่วนนี้เองที่ท าให้รายการมีความชัดเจนในรูปแบบ ไม่เหมือนกับรายการทั่วไป และยังเป็นรายการที่
แสดงการมีส่วนร่วมของภาพประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความเป็นทีวีสาธารณะ 
นอกจากนี้ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ (สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ (สวส.) ยังได้ให้ความเห็นว่า รายการเวทีสาธารณะเป็นหนึ่งในไม่กี่รายการที่ท าเรื่องเก่ียวกับ
ประเด็นสาธารณะจริง ๆ ในภาพรวมประเด็นสาธารณะที่ถูกน าเสนอในรายการ ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่
ประเด็นที่ตามกระแสเหมือนสื่อกระแสหลักทั่ว ๆ ที่น าเอาประเด็นตามความสนใจสาธารณะมา
น าเสนอ แต่รายการเวทีสาธารณะ มักจะเลือกเอาประเด็นสาธารณะที่มีผลประโยชน์ส าธารณะ 
ประเด็นที่ผูกติดอยู่กับชุมชน ผูกติดอยู่กับทรัพยากร และผูกติดอยู่กับการบริหารจัดการอ านาจของรัฐ
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ที่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับชุมชน ดังนั้นรูปแบบและแนวคิดของรายการโดยรวมจึงมีลักษณะเสมือน
เป็นเวทีประชาชน สนทนาโต๊ะกลม ให้กลุ่มคนนั่งหารือพูดคุยกัน บ่อยครั้งที่สร้างการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งรูปแบบรายการในลักษณะนี้ในประเทศไทยยังมีจ านวนน้อยมาก 
กล่าวคือรายการที่เปิดพ้ืนที่ให้กับคนเล็กคนน้อย ปราชญ์ชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในชุมชนนั้น ที่ไม่ได้เป็น
ที่รู้จักในสังคมได้ออกรายการโทรทัศน์ ซึ่งหากมองย้อนไปในช่วงก่อนการเกิดขึ้นของทีวีสาธารณะ 
บุคคลเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสนี้เลย ดังนั้นรายการเวทีสาธารณะจึงเป็นการสะท้อนบทบาทความ
เป็นสื่อสาธารณะที่ว่า ต้องเป็นพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) ต้องให้เสียง (Giving Voiceless) 
แก่คนชายขอบ หรือที่เรียกว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง หรือกลุ่มบุคคลที่สื่อกระแสหลักไม่ได้ให้
ความส าคัญ เพราะฉะนั้นแนวคิดและรูปแบบของรายการ ที่มีการเปิดโต๊ะกลม เพ่ือการสนทนาแบบ
สานเสวนา เพ่ือทุกคนจะหาทางออกร่วมกันส าหรับปัญหา จึงถือได้ว่าตรงตามบทบาทหน้าที่ของสื่อ
สาธารณะ ที่ให้พื้นที่สาธารณะ มุ่งเน้นการน าเสนอประเด็นสาธารณะ เพ่ือแก้ปัญหาหรือบรรเทาความ
กังวลใจสาธารณะ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนั่นเอง 

นอกจากนี้ ณัฐพล สิงห์เถื่อน ผู้ประสานงานจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายการไว้ว่า 
 

รายการเวทีสาธารณะเป็นการขับเคลื่อนปัญหาชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงภาคสื่อที่เข้าไปมีบทบาท
ร่วมสนับสนุนให้กลไกมันต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้ สิ่งที่เป็นรูปธรรมของรายการคือท าให้เรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรื่องสาธารณะได้รับรู้ ซึ่งเป็นภาพกว้างของรายการ แต่ในส่วนรายละเอียดของ
รายการเวทีสาธารณะมันท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกิดขึ้น แล้วก็ผู้ด าเนินรายการ
เปรียบเสมือนผู้จัดกระบวนการด้วยส่วนหนึ่ง คือคอยจับประเด็นคอยเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ 
ท าให้การพูดคุยปัญหาในประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่มันมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ผลิต
รายการจึงไม่ใช่แค่ท าหน้าที่ผลิตรายการเพียงอย่างเดียว ผมมองว่าเป็นเสมือนผู้จัด
กระบวนการพูดคุยด้วย รูปแบบรายการและวิธีการต่าง ๆ มันตรงกับการท างานแบบชาวบ้าน
ด้วยกัน มันต้องใช้วิธีการลักษณะนี้คือพูดคุย เชื่อมโยง จุดประเด็นขึ้นมา ตั้งค าถาม (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 การด าเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะ 
จากการศึกษาการด าเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ตาม

หลักของการผลิตรายการทั่วไป คือ ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นการผลิต (Production) 
และข้ันหลังการผลิต (Post Production) ซึ่งสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

1) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production) 
ในขั้นกระบวนการก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 

3 ส่วน ประกอบด้วย งานข้อมูล งานข่าวและงานประสานงาน ดังนี้ 
 (1) ด้านงานข้อมูล 
  ก) ทีมงานแสวงหาประเด็นในการท ารายการ ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่จะเป็น

ประเด็นในกระแสสังคมในช่วงนั้น ๆ และประเด็นนอกกระแสที่ทีมงามคาดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
ควรหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นพูดคุย เสวนา เพ่ือหาทางออก ซึ่งจะมีการด าเนินงานเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ จากแหล่งข้อมูลที่อาจมาจากแหล่งข่าวซึ่งหมายถึงเจ้าของประเด็นโดยตรง 
เครือข่ายทั้งในพ้ืนที่ หน่วยงานเครือข่ายหรือมีความเชี่ยวชาญ กระทั่งจากเครือข่ายสื่อมวลชน รวมทั้ง
งานวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องกับประเด็น ฯลฯ ภายหลังจากการ
รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น ทีมงานข้อมูลจะท าการเสนอในที่ประชุม เพ่ือพิจารณาเลือกเรื่อง/ประเด็น/
พ้ืนที่ ที่น่าสนใจในการจัดเวทีสาธารณะ  

  ข) หลังจากการประชุมหารือพิจารณาเลือกเรื่อง/ประเด็น/ พ้ืนที่ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วผู้ประสานงานรายการด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมโดย แสวงหาข้อมูลเชิงลึก
จากเอกสารต ารา จากการสอบถามแหล่งข่าวเจ้าของประเด็นหรือที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ เครือข่ายอื่น 
ๆ รวมทั้งส ารวจเทปรายการที่ได้ออกอากาศก่อนหน้า ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เลือก เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท ารายการต่อไป 

  ค) ทีมงานรายการวางแผนการด าเนินงานซึ่งโดยหลัก ๆ แล้ว จะมีการ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดเวที วางโครง ล าดับความของประเด็นปัญหา และองค์ประกอบของผู้ร่วม
สนทนาในเวที (และผู้ชม) รวมทั้งแผนการท าสกู๊ปก่อนและหลังจัดเวท ี

  ง) เตรียมเอกสารประกอบการด าเนินรายการ เช่น ก าหนดการรวม (ระบุ
กิจกรรม วันเวลา และรายชื่อ ต าแหน่ง สังกัด) เป้าหมาย โจทย์/ ประเด็นหลักในเวทีสาธารณะ (สรุป
และระบุประเด็นที่ชัดเจน) รวมไปถึงข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ ประกอบในแต่ละโจทย์/ ประเด็น และค าถาม
เบื้องต้นในเวท ี(แล้วแต่กรณี) 

 (2) ด้านงานข่าว 
  ก) ด าเนินการประสานพื้นที่และแหล่งข่าวเพ่ือผลิตสกู๊ปต่าง ๆ เช่น สกู๊ปราย

งานข่าว สกู๊ปประกอบเทปรายการ และอ่ืน ๆ 
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  ข) ลงหมายและแจ้งหมายเพ่ือท าการขอช่างภาพและรถข่าวในการลงพ้ืนที่
ถ่ายท าสกู๊ปประกอบเทปรายการ และอ่ืน ๆ 

 (3) ด้านงานประสาน 
  ก) ประสานงานเพื่อหาวัน เวลาของผู้ด าเนินรายการ และทีมงาน รวมทั้งทีม

ผลิต เพื่อด าเนินการถ่ายท า 
  ข) ประสานเชิญผู้ร่วมสนทนา ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบนัดหมายทางโทรศัพท์ 

หรือส่งจดหมายเชิญ (ในกรณีนี้ต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว) นัดหมายวัน เวลา สถานที่ รวมไป
ถึงวิธีการเดินทาง และการรับรองเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมสนทนาในเวที 

  ค) ประสานทีมผลิต แจ้งและจองวันเวลาบันทึกเทป (หรือสด) ระบุอุปกรณ์
ที่ต้องการใช้ และส ารวจสถานที่ส าหรับการจัดเวทีในเบื้องต้น  

 (4) ประสานการใช้สถานที่ส าหรับจัดเวที โดยเน้นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด
กับรูปแบบของรายการที่เป็นการจัดเวทีเพ่ือล้อมวงสนทนา รวมทั้งการเตรียมห้องรับรองแขกส าหรับผู้
ร่วมสนทนาและผู้ชม ห้องพักส าหรับทีมงาน อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
ในการจัดเวที เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ภาชนะ ฯลฯ 

 (5) ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมค่าใช้จ่าย รวมทั้งเอกสารด้านการเงิน
อ่ืน ๆ  

2) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นการผลิต (Production) 
สามารถสรุปล าดับกระบวนการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
 (1) ผู้ประสานงานเดินทางล่วงหน้าไปยังสถานที่จัดเวที เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

ด้านต่าง ๆ 
 (2) บรรณาธิการ ผู้ด าเนินรายการ ร่วมหารือประเด็น/โจทย์ส าคัญของเวที 

เป้าหมายของเวที รวมทั้งล าดับประเด็นการสนทนาในเวทีก่อนเริ่มบันทึกเทปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
1 ชั่วโมง (รวมเวลา Stand By และ Technical Check) 

 (3) ผู้ประสานงานท าความเข้าใจกับผู้ชมในรายละเอียดของการบันทึกเทป เช่น 
การใช้เวลา การขอความกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยระหว่าง
การบันทึกเทป ไม่ให้ผู้ชมเข้า-ออกโดยไม่จ าเป็น เป็นต้น 

 (4) ทีมผลิตติดตั้งอุปกรณ์ ระหว่างการหารือประเด็น รวมทั้ง TV Monitor กรณี
ที่มี VTR เปิดน าการสนทนา 

 (5) เริ่มบันทึกเทปรายการ ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง 
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 (6) ระหว่างด าเนินการสนทนาและบันทึกเทป ทีมงานต้องจดบันทึกตามล าดับ
ประเด็นในเวที เช่น จับคู่ค าถาม-ค าตอบ ข้อโต้แย้ง และไฮไลท์ของการสนทนาเพ่ือใช้ประกอบในการ
โปรโมทรายการ รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ่งประกอบ 

 (7) ด าเนินการอัพโหลดและแชร์ภาพ สาระส าคัญสั้น ๆ ผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดียของรายการ และช่องทางอ่ืน ๆ  

 (8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงาน (After Action Review) ณ สถานที่จัด
เวที ภายหลังเสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ 

 (9) ประสานงานกับกองบรรณาธิการ เพ่ือส่งภาพข่าว และสคริปข่าวอ่าน 
น าเสนอประเด็นส าคัญจากเวที 
 

   
 
ภาพที่ 4.3 กระบวนการบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ ตอนประมงพ้ืนบ้าน ยกปลาขึ้นบก 

ออกอากาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. (บันทึกเทปวันที่ 14 
กรกฎาคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 

 
3) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นหลังการผลิต (Post Production) 

สามารถสรุปล าดับกระบวนการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
 (1) บรรณาธิการวางโครงเทปรายการตอนนั้น ๆ รวมทั้งโครงโปรโมทรายการ 

โครงสกู๊ป ประกอบรายการ และสกู๊ปข่าว 
 (2) ผู้ประสานงานจัดการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงานธุรการ

ภายหลังการบันทึกเทปรายการ 
 (3) ผู้ประสานงานหารือกับทีมงานเพ่ือยกร่างบทสกู๊ปประกอบรายการ และ

บทสกู๊ปข่าวที่นี่ไทยพีบีเอส (อาจเป็นข่าวค่ าวันศุกร์หรือข่าวเที่ยงวันเสาร์) และส่งร่างบทสกู๊ปให้
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หัวหน้างานตรวจภายใน 2-3 วันนับจากสิ้นสุดการบันทึกเทป หรือได้รับโครงแล้ว หรือโดยเร็วที่สุด
ก่อนการออกอากาศรายการ เพ่ือความสดใหม่หลังการบันทึกเทปรายการ 

 (4) ฝ่ายผลิตหรือผู้ประสานงาน ผลิตเทปรายการตามโครงที่ได้วางไว้ จัดท าสกู๊ป
ส าหรับโปรโมท สกู๊ปประกอบรายการ และบทสกู๊ปข่าว ให้เป็นไปตามแผน พร้อมกับบันทึกชื่อตอน
และวันที่ออกอากาศเป็นเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล 

 (5) ฝ่ายผลิตส่งโปรโมท และผู้ประสานงานอัพโหลดโปรโมทรายการ ทางโซเชียล
มีเดีย  

 (6) หลังบรรณาธิการตรวจเทปรายการแล้ว ทีมงานนัดหมายเพ่ือดูเทปรายการ
ก่อนการออกอากาศอีกครั้ง เพ่ือวิจารณ์และปรับปรุงผลงาน (แล้วแต่กรณี) 

 (7) ฝ่ายผลิตส่ งเทปรายการอย่างน้อย 1 วันก่อนวันออกอากาศ และผู้
ประสานงานแจ้งแหล่งข่าวในรายละเอียดการออกอากาศ (รวมทั้งการชมย้อนหลัง และส่ง DVD ถ้า
ต้องการ) 

 (8) หลังวันออกอากาศ ผู้ประสานงานอัพโหลดเทปรายการทางสื่อออนไลน์ เช่น
ผ่านทาง Facebook ของรายการ และอาจแชร์ต่อไปยังเครือข่ายอ่ืน ๆ  

 (9) เขียนสรุปสาระและประเด็นส าคัญ พร้อมรายชื่อผู้ร่วมสนทนา เพ่ือเผยแพร่
ในเวบไซต์ของสถานีข่าว และเขียนบทความเชิงสารคดีข่าว เพ่ือพร้อมเผยแพร่ในช่องทางอ่ืนต่อไป 

 (10) ติดตาม Feedback ของรายการแต่ละตอน ทั้งแหล่งข่าว/เครือข่ายโซเชียล
มีเดีย และจากอีเมลล์ประจ ารายการ public@thaipbs.or.th 

 (11) ติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาจัดรายการในครั้งต่อ ๆ 
ไป  

 (12) ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับแหล่งข่าว หากแหล่งข่าวร้องขอ
เทปรายการตอนที่เข้าร่วมสนทนาในรายการ 

จากกระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะ ซึ่งประกอบได้กระบวนการผลิตในขั้นPre-
Production ขั้น Production และขั้น Post Production ดังที่ได้เสนอไว้นั้น จะเป็นกระบวนการที่
ทางรายการได้ล าดับขั้นตอนไว้ เพ่ือใช้เป็นระบบและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือผลิตรายการ แต่
ทั้งนี้ในการด าเนินงานจริง อาจมีข้อจ ากัดหรือเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามล าดับ
ขั้นที่วางไว้ได้ ดังนั้นทีมงานอาจมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ บริบทและข้อจ ากัดต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถผลิตรายการได้ตามแผนการออกอากาศในแต่
ละสัปดาห์ 
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4.2 การคัดเลือกประเด็นของรายการ 
 

4.2.1 การคัดเลือกประเด็น 
4.2.1.1 รูปแบบของประเด็น 
จากการศึกษาและรวบรวมประเด็นที่น าเสนอในรายการเวทีสาธารณะ โดยรับชม

ย้อนหลังทางเว็บไซต์ของ ThaiPBS ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557-เดือนกรกฎาคม 2558 จ านวน 80 
ตอน โดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และแบ่งประเด็นการน าเสนอในรายการออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

 1) ประเด็นเก่ียวกับการการปฏิรูป จ านวน 26 ตอน 
 2) ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรฐัหรือโครงการขนาดใหญ่ จ านวน 

18 ตอน 
 3) ประเด็นเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ จ านวน 14 ตอน 
 4) ประเด็นเก่ียวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จ านวน 13 ตอน 
 5) ประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน จ านวน 6 ตอน 
 6) ประเด็นเก่ียวกับการเมืองการปกครอง จ านวน 4 ตอน 
โดยรายละเอียดของการออกอากาศในแต่ละตอน ซึ่งแยกออกเป็น 6 กลุ่มประเด็น    

ผู้ศึกษาได้สรุปไว้ดังตารางที่ 4.1-ตารางที ่4.6  
 
ตารางท่ี 4.1  ประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป จ านวน 26 ตอน 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
25 มกราคม 2557 ก้าวเดินพลังปฏิรูป กระแสปฏิรูปประเทศไทย ท าให้หลายฝ่ายออกมา

น าเสนอ ทั้งเนื้อหาและวิธีการ แต่ขาดการประสาน
ระหว่างเครือข่ายที่สามารถสลายการผูกขาดการปฏิรูป
ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน กปปส. เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป  
และกลุ่มมวลมหาประชาคุย จึงมาร่วมสนทนาเพ่ือ
ออกแบบการท างานร่วมกัน 

8 มีนาคม 2557 แนวร่วมชายขอบ
ปฏิรูป 

อีกกลุ่มปฏิรูปที่ขอแยกตัวจาก กปปส. โดยเสนอจุดยืน 
แนวทาง เป้าหมายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม
ประชาชาติ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (นปป.)  ที่
ปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยมานานกว่า 
3  เดือนแล้ว โดยปฏิเสธที่จะคืนพ้ืนที่แม้พวกเขาจะ
ประสานกับกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วม กปปส. แต่ก็ขอแยก 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
8 มีนาคม 
2557 

แนวร่วมชาย
ขอบปฏิรูป 

ออกมาเพ่ือสร้างตัวตนจากการมีพ้ืนที่ของตัวเอง พร้อมพิมพ์
เขียวการปฏิรูปจาก จินตนาการท่ีให้ความส าคัญกับความมั่นคง
ยั่งยืนของคนจน แรงงาน ชาวนาติดหนี้ ไร้ที่ดินท ากิน 

15 มีนาคม 
2557 

ไล่รื้อชุมชน 
ผังเมืองยุค
ปฏิรูป 

น าเสนอปัญหาการไล่รื้อชุมชนเก่าย่านวัดกัลยาฯ ซึ่งเป็นผลจาก
ผังเมืองที่ผิดพลาด การปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้ ชาวบ้านยา่น
เก่าจากหลายพ้ืนที่ จึงมารวมตัวกัน สะท้อนปัญหาและเสนอ ให้
ปฏิรูปผังเมืองด้วยในกระแสที่ทุกฝ่ายต่างพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
ประเทศ  

29 มีนาคม 
2557 

เดิน…(ถึงไหน) 
ปฏิรูป 

กระบวนการทั้งการชุมนุม การจัดเวทีเสวนา ทั้งในกลุ่มผู้ชุมนุม 
กปปส. และเวทีต่าง ๆ หลากหลายองค์กร หลายกลุ่มในช่วงที่
ผ่านมานั้น ล้วนแต่มีเป้าหมายเพ่ือการปฏิรูปการเมือง แต่
ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางกลุ่มอาจไม่ได้รับความสนใจ เวทีนี้จึงเปิด
พ้ืนที่ให้เครือข่ายเหล่านี้ ได้สะท้อน ความคิด และอุดมการณ์
ทางการเมือง 

23 สิงหาคม 
2557 

พลังคน 
ปฏิรูป
พลังงาน 

เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้ ออกมาเคลื่อนไหวรอบใหม่ใน
ชื่อ "ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน" โดยวางแผนเดินเท้ารณรงค์ เพ่ือเร่ง
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนใน สถานการณ์ด้านพลังงานที่
เป็นอยู่ทุกวันนี้ การเดิน จะเดินจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึง
กรุงเทพฯ และเพียงเริ่มออกเดิน แกนน าบางส่วนก็ถูกควบคุมตัว 
ข้อหาฝ่าฝืนกฎอัยการศึก ชุมนุมเกิน 5 คน 

4 ตุลาคม 
2557 

เสียงคนอีสาน 
ที่ต้องฟังก่อน
ปฏิรูป 1  

การเปิดพ้ืนที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น เสียงคนอีสาน
ก่อนปฏิรูป จากภาคีเครือข่าย 44 องค์กร 200 คนกว่า 10 
จังหวัดของภาคอีสานใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่
กลางของอีสานใต้  โดยเวทีนี้จะท าหน้าที่ประมวลข้อเสนอเชิง
กลไกจากภาคประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งไทยพีบี
เอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดขึ้นคู่ขนานไปพร้อมกับสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ 

11 ตุลาคม 
2557  

เสียงคนอีสาน 
ที่ต้องฟังก่อน
ปฏิรูป 2  

ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกว่า 45 องค์กร 200 คน
กว่า 10 จังหวัดของภาคอีสานตอนบน เดินหน้าเปิดเวทีฟังเสียง
ประชาชนเป็นเวทีที่ 2 ภูมิภาคอีสานตอนบน จัดที่ขอนแก่น ซ่ึง
บรรยากาศการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังคงคึกคัก 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
18 ตุลาคม 2557  เสียงชาวเหนือ ที่

ต้องฟังก่อนปฏิรูป  
เวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป  เครือข่ายใน
พ้ืนที่ภาคเหนือที่มาร่วมงานกว่า 400 คน  พร้อม
ข้อเสนอแต่ละประเด็นปัญหาที่พวกเขาเล็งเห็นว่ามี
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิรูป ผ่านกลไกใหม่ที่ชาว
เหนือเชื่อว่า ถ้าท าได้จริง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง 

25 ตุลาคม 2557  เสียงคนเห็นต่าง ที่
ต้องฟังก่อนปฏิรูป  

น าเสนอแง่มุม ที่รายการได้สร้างกระบวนการเปิดพ้ืนที่
ปลอดภัยส าหรับคนเห็นต่างทางการเมืองให้เข้ามา
พบปะนั่งคุยแลกเปลี่ยนกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งท า
ให้เห็นแง่มุมที่เห็นต่างและจุดร่วมกัน และพูดคุยหารือ
เสนอทางออกของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

1 พฤศจิกายน 
2557 

เสียงคนตะวันออก 
ที่ตอ้งฟังก่อนปฏิรูป  

เสียงคนตะวันออก ประชาชนจาก 8 จังหวัดจากภาค
ตะวันออก กว่า 30 องค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่ พลังเสียง
คนตะวันออกน าขบวนปฏิรูปครั้งใหม่ ข้อเสนอชาว
ตะวันออก 8 ประเด็น 1.ที่ดิน ป่าไม้และชายฝั่ง 2.  

8 พฤศจิกายน 
2557 

เสียงคนใต้ ที่ต้อง
ฟังก่อนปฏิรูป  

พลังคนใต้เขียนอนาคตกันเอง ข้อเสนอของคนภาคใต้
มีความคมชัด ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการปฏิรูป 1. ระบุข้อเสนอที่จะให้เคลื่อนได้
ภายใน 1 ปี 2. จะไม่แยกก าลังจากประชาชน พ้ืนที่
ต้องร่วมกับส่วนกลาง เช่น สภาประชาชนในการปฏิรูป
ภาคใต้จะต้องท างานร่วมกันกับสภาประชาชนเพื่อการ
ปฏิรูปที่เกิดข้ึนที่ส่วนกลาง 3. จะไม่เคลื่อนเพียงแค่ส่ง
ข้อเสนอให้รัฐบาลท าต่อแล้วก็รอหรือฝากความหวังไว้
ที ่สปช.หรือรัฐบาล 4. มีการเคลื่อนไหวเป็นข้อเสนอ 1 
ชุดใหญ่ที่จะเปลี่ยนในเชิงระบบสร้างกระบวนการการ
ขับเคลื่อนทางสังคมคล้าย ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
การผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2540 

15 พฤศจิกายน 
2557 

เสียงคนตะวันตก
บนเส้นทางปฏิรูป  

การพบกันครั้งแรกของเครือข่ายภาคประชาชนคน
ตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งเห็นโอกาสการปฏิรูปรอบใหม่ 
ข้อสรุปจากเวที ทิศทางการพัฒนาจากเสียงส่วนใหญ่ที่
อยากให้เป็น โดยเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่างรัฐธรรมนูญ ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 
เพ่ิมอ านาจการบริหารจัดการทรัพยากรให้คนในพ้ืนที่ 



 70 

ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
15 พฤศจิกายน 
2557 

เสียงคนตะวันตก
บนเส้นทางปฏิรูป  

ผ่านอ านาจสภาพลเมืองกลไกใหม่ที่จะท าหน้าที่ต่อรอง
รักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน 

22 พฤศจิกายน 
2557 

เสียงคนเหนือล่าง 
บนเส้นทางปฏิรูป  

เปิดเวทีครั้งแรกของ 60 เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
9 จังหวัด 100 กว่าคน ทางออกร่วมจากภาค
ประชาชนส่งถึงขบวนปฏิรูปรอบใหม่ 7 ประเด็นปัญหา
ในพ้ืนที่ทีเสนอต่อการปฏิรูป 1. ทรัพยากร 2. 
เกษตรกรรม 3. เศรษฐกิจและการพัฒนา 4. การ
ปฏิรูปท้องถิ่น 5. การศึกษา 6. คุณภาพชีวิต 7.การ
ปฏิรูปอ านาจและโครงสร้างยุติธรรม 

29 พฤศจิกายน 
2557 

จุดร่วมประชาชน
บนเส้นทางปฏิรูป  

7 เวทีกว่า 200 เครือข่ายกว่า 2,000 เสียงที่ต้องฟัง 
สภาประชาชนคู่ขนานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เวที
สาธารณะที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูปที่จัดขึ้นทั้ง 4 ภาค
ทั่วประเทศ มีข้อเสนอที่ตรงกัน 14 ประเด็น การ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน น้ า แร่ พลังงาน 
การศึกษา เศรษฐกิจ กระบวนการยุติธรรม รัฐ
สวัสดิการและสังคมสวัสดิการ ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ 
ความเห็นต่างทางการเมือง ระบบการเมือง ชนเผ่า
พ้ืนเมืองและชาติพันธุ์ การกระจายอ านาจและการ
จัดการตนเอง ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการภัย
พิบัติ การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทสตรี และปฏิรูป
เกษตรกรรม กระบวนการสนทนาในเวทีสาธารณะยัง
เกิดข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้การปฏิรูป
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้จริง 

6 ธันวาคม 2557 เสียงชนเผ่า
พ้ืนเมือง  

พร้อม ๆ กับกระแสการจัดเวทีประชาชนเพื่อการ
ปฏิรูป กลุ่มคนชาติพันธุ์และชนเผ่าก็ร่วมจัดเวทีนี้
เช่นกันภายในงานมหกรรมชาติพันธุ์และชนเผ่า
พ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยประจ าปี 2557 ที่ อ.แม่สอด 
จ.ตาก โดยปีนี้ จะผลักดันเขตวัฒนธรรมพิเศษ และ
ร่าง พ.ร.บ.สภาชาติพันธุ์ฯ พร้อมข้อเสนอร่วมจัดการ
ทรัพยากรและมาตรการคุ้มครองสิทธิคนชนเผ่าต่อไป 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
13 ธันวาคม 2557 เสียงประชาชน บน

เส้นทางปฏิรูป  
เวทีรวมทั่วทุกภูมิภาคในช่วง 3 เดือน 8 เวท ีกับ
ตัวแทนประชาชนนับพันที่เคยมาร่วมเวทีเสียง
ประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป  ซึ่งพร้อมใจ ร่วมส่ง
เสียงดัง ๆ อีกครั้งในวันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม 
2557) ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  โดยประเด็น
ส าคัญยังอยู่ที่การขอพื้นที่จัดการตนเอง ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

20 ธันวาคม 2557 เสียงฅนเมือง บน
เส้นทางปฏิรูป  

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ประชาคมภาคกลาง 8 
จังหวัด เวทีท้าย ๆ ของการเดินสายเปิดพื้นที่รับฟัง
เสียงประชาชนบนเส้นทางปฏิรูป โดยเป็นเสียงของคน
ภาคกลาง กรุงเทพฯ และสามจังหวัดปริมณฑล ซ่ึง
พวกเขามีข้อเสนอเชิงกลไกเพ่ือการปฏิรูป นั่นคือสภา
พลเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

16 มกราคม 2558 คืนครูกลับ
ห้องเรียน 

โอกาสวันครู เวทีสาธารณะจึงเสนอเรื่องราวของ
เครือข่ายครูจ านวนหนึ่งที่ได้น าการเปลี่ยนแปลงไป
แล้ว ก่อนที่จะมีกระแสการปฏิรูปประเทศ  โดยใช้
เครือข่ายความช่วยเหลือระหว่างครูต่างพ้ืนที่ บูรณา
การหลักสูตร ปรับปรุงคุณภาพระบบการศึกษาที่
ตอบสนองความสนใจของนักเรียนแต่ละท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง 

30 มกราคม 2558 สอบคณะสงฆ์ ข่าวลบต่อวงการสงฆ์ ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ต่อคณะสงฆ์ พร้อมข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของฝ่ายสงฆ์ ท าให้ประเด็นปฏิรูปด้าน
ศาสนา ถูกพูดถึงว่าน่าจะตกกระแสปฏิรูปประเทศ    
ทั้ง ๆ ที่เป็นปัญหาส าคัญ เรื้อรังมานานไม่น้อยกว่า
ประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ  

13 กุมภาพันธ์ 
2558 

แผนที่เดินทาง 
ปฏิรูปการศึกษา 

ระหว่างที่ภาครัฐ ศธ. และ สปช. ก าลังยกร่างแผน
ปฏิรูประบบการศึกษารอบใหม่ ภาคประชาสังคม และ
องค์กรอิสระ เช่น สสส., สสค., TDRI ต่างก็เดินหน้า
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ผ่านภาคี
เครือข่ายด้านการศึกษา ไทยพีบีเอสได้ท าหน้าที่กลไก
สื่อกลาง เปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ทุกฝ่ายมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมของประเทศ 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
6 มีนาคม 2558 ปฏิรูปประกันสังคม กฎหมายประกันสังคม เป็น 1 ในกฎหมาย 38 ฉบับที่

ถูกน ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดย สนช. ผ่าน กมธ.
วิสามัญฯ ที่ตั้งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอพิจารณาใน
วาระ 3 ราวต้นเดือนมีนาคมนี้  ขณะที่สังคมและผู้ใช้
แรงงานกลับรับรู้เรื่องนี้น้อยมาก ไม่ทราบความ
เคลื่อนไหวและประเด็นส าคัญ ทั้งๆ ที่เก่ียวข้องกับ
แรงงานทุกประเภทโดยตรง 

27 มีนาคม 2558 บ้านเรียน ปฏิรูป
การศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษา รายการเวทีสาธารณะได้มีเวที
ส าหรับพูดคุยในข้อเสนอด้านการปฏิรูปการศึกษาและ
ข้อเสนอที่เกิดขึ้น จากเครือข่ายการศึกษาจากกลุ่ม  
ต่าง ๆ ในหลายสัปดาห์ต่อเนื่อง ได้พบเจตนารมที่จะ
กระจายอ านาจอย่างจริงจังไปสู่กลุ่มต่าง ๆ ชุมชน 
ท้องถิ่น องค์กร และครอบครัว และพบว่าสิ่งที่เป็น
ปัญหาอยู่ก็คือ เรื่องของวิธีการปฏิบัติ เรื่องของระบบ
ราชการที่เก่ียวข้องกับการรองรับการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าส าหรับการศึกษาท่ีต้องการการกระจายตัวออกมา
ให้มีอิสระและมีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากข้ึน 

10 เมษายน 2558 กรมราง ทางออก
รถไฟไทย ? 

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง กองหนี้สินร่วมแสนล้าน ถึงเวลา
ปรับองค์การอายุกว่าร้อยปี กรมขนส่งทางราง
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป หรือรุกยึดการรถไฟ 

24 เมษายน 2558 หลอมพลัง ปฏิรูป
การศึกษา 

วันที่ 2-3 เมษายน 2558 มีการจัดการประชุมวิชาการ 
สานพลังการเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ คืนความสุขสู่ผู้เรียน 
ที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา ได้สร้าง
เครือข่าย และมีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ที่เห็นผลจนเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัด
กระบวนการเพ่ือระดมข้อเสนอในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีท าทันที เวทีสาธารณะที่จัดขึ้นเปิด
พ้ืนที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อเสนอและแนวทางในการ
น าไปปฏิรูปการศึกษาได้จริง โดยมีตัวแทนเยาวชน 
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม  เข้าร่วมพูดคุย 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
29 พฤษภาคม 
2558 

ช่องว่างร่าง
รัฐธรรมนูญกับ
ประชาชน 

เหลือเวลาอีก 90 วัน เป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีพลเมืองจะ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไร ช่องทาง
ไหน ซึ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมหลายกลุ่มพยายาม
จะสร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ แต่ด้วยบรรยากาศที่ปิดกั้น ความยากต่อ
เนื้อหา เป็นช่องว่างที่ท าให้รัฐธรรมนูญที่ก าลังถูกยก
ร่างอยู่อาจไม่ตอบโจทย์ของประชาชน 

26 มิถุนายน 2558 24 มิถุนา : 83 ปี 
ประชาธิปไตย 

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป เปิดสภาเป็นครั้งที่ 3 ใน
วาระครบรอบ 83 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 เพ่ือยืนยันหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชนและเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตอบโจทย์การลดความ
เหลื่อมล้ า เพ่ิมอ านาจประชาชน ภายใต้กระบวนการที่
ก าลังขับเคลื่อนระหว่างค าขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจาก
ฝ่ายต่าง ๆ สภาประชาชนกลุ่มนี้มีมติส าคัญที่ต้องการ
พ้ืนที่อธิบายเพิ่มเติมในเวทีสาธารณะ 

 
รายการเวทีสาธารณะได้น าเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป จ านวน 26 

ตอน ซึ่งในช่วงของการจัดเวทีสาธารณะในประเด็นดังกล่าว เป็นช่วงกระแสที่มีการพูดถึงการปฏิรูป
ประเทศ ในยุคของ คสช. รูปแบบของรายการเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้กับภาคประชาชน และภาคีต่าง ๆ 
ได้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา เสนอแนะ หาทางออก ร่วมจัดท า
ข้อเสนอ และเปิดพ้ืนที่การสื่อสารให้ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้สื่อสารไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพ่ือพิจารณา
บรรจุข้อเสนอเหล่านั้นลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
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ตารางท่ี 4.2  ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ จ านวน 18 ตอน 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
8 กุมภาพันธ์ 2557 ทางรอดชาวนาไทย 

(ตอนที่ 1) 
เวทีถกปัญหาและหาทางออกระยะยาวในปัญหาข้าว 
โดยเชิญชาวนา นักวิชาการ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
มาร่วมระดมความคิด วิเคราะห์บทเรียนและหาความ
เป็นไปได้ ในการฝ่าวิกฤต ข้าวระลอกใหม่ครั้งนี้ 

15 กุมภาพันธ์ 
2557 

ทางรอดชาวนาไทย 
(ตอนที่ 2) 

เวทีถกปัญหาและหาทางออกระยะยาวในปัญหาข้าว 
โดยเชิญชาวนา นักวิชาการ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
มาร่วมระดมความคิด วิเคราะห์บทเรียนและหาความ
เป็นไปได้ ในการฝ่าวิกฤต ข้าวระลอกใหม่ครั้งนี้ (ต่อ) 

22 กุมภาพันธ์ 
2557 

10 ปี พิษแคดเมียม ชาวนาลุ่มน้ าตาวในอ าเภอแม่สอด จ.ตาก พ้ืนที่
สัมปทานเหมืองสังกะสีของกลุ่มทุน ผาแดง ก าลัง
ประสบปัญหาสุขภาพ พบสารปนเปื้อนในเลือด หลาย
คนก าลังป่วยเป็นโรคไต แต่ยังสรุป ไม่ได้ว่าเป็น
ผลกระทบจากอะไร แต่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผลมาจาก
การท าเหมืองสังกะสีในพ้ืนที่ ล าน้ าตาว  ในเวทีพูดคุย 
มีการพูดถึง “พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม” แต่ชาวบ้าน
กลับยังไม่รู้ความหมาย และประโยชน์จากการก าหนด
พ้ืนที่ลักษณะนี้ รวมทั้งบทบาทของตนในกระบวนการ
มีส่วนร่วม ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองฯ ซึ่งแนวคิดนี้ จะช่วย
บรรเทาและต่อรองกับกลุ่มทุนประกอบการเหมืองแร่
ได้ 

1 มีนาคม 2557 เปิดกรุกองทุนแม่
เมาะ 

การบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ล าปาง ราว 300 ล้านบาทต่อปี ซ่ึง
มากกว่ากว่างบประมาณประจ าปีของจังหวัดล าปางถึง
สองเท่า ก าลังถูกเพ่งเล็ง จากภาคประชาชนเมื่อเกิด
ความสงสัยในรายการใช้จ่ายเงินกองทุนที่อาจผิด
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง กองทุนนี้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง และไม่มีกรรมการตัวแทนจาก
ภาคประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง  เครือข่ายภาคประชาชนจึงขอเปิดเวที
สาธารณะพูดคุยในเรื่องนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
ให้แก่ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
7 มิถุนายน 2557 ผ่าตัดโครงการ

จัดการน้ า 
หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึด
อ านาจการปกครองประเทศ  หลายโครงการขนาด
ใหญ่ที่เป็นที่ถกเถียงก่อนหน้านี้ ถูกหยิบมาพิจารณาอีก
ครั้ง  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
น้ า 3.5 แสนล้านบาท  โดยก่อนหน้านี้ ศาลปกครองมี
ค าสั่งให้จัดเวทีรับฟังความเห็น แต่ข้ันตอนนี้ยังไม่แล้ว
เสร็จ ภาคประชาชนที่กังวลต่อการตัดสินใจของ คสช.
ว่าจะมองข้ามเสียงประชาชนคนเล็กคนน้อย  ดูเบา
คุณภาพเวทีรับฟังความเห็นที่ต้องท าตามค าตัดสินของ
ศาลปกครองกลาง  เครือข่ายจึงมารวมกันเปิดเวที
พูดคุยพร้อมข้อเสนอส าคัญไปยัง คสช.  

14 มิถุนายน 2557 พลิกวิกฤตข้าว ฟื้น
ชีวิตชาวนา 

การให้เงินแก่ชาวนาในโครงการรับจ าน าข้าวของ คสช. 
ถูกมองว่าไม่พอต่อการแก้ปัญหาที่แท้จริงของชาวนาที่
วันนี้ยังคงประสบปัญหาหนี้สิน  ต้นทุนการผลิตที่สูง 
สวนทางกับรายได้เครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้ง
ภาครัฐและนักวิชาการ จึงมาร่วมพูดคุยเพ่ือเสนอ
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 ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ อีกที่
เป็นปมเงื่อนส าคัญ เช่น การขาดประสิทธิภาพของ
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่เคยเป็นความหวัง อ านาจต่อรอง
ให้แก่ชาวนา ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการปฏิรูป
เช่นเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
5 กรกฎาคม 2557 แม่สอด เขต

เศรษฐกิจพิเศษ 
แม่สอด จ.ตาก พ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
มูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี  แต่มิติทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมกลับถูกละเลย ขณะที่ อปท. ยังคงต้อนรับ
การลงทุน สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของ คสช. 
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา  
แล้วแม่สอดวันพรุ่งนี้ จะเป็นเช่นไรหากเติบโตเช่นนี้
ต่อไป จะมีกลไก ก ากับควบคุมทิศทางการขยายตัว
ของเมืองหรือไม่ โดยเฉพาะปี 2558 ที่ต้องร่วม
ประชาคมอาเซียน เวทีจึงเป็นการพูดคุยแนวทางการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

9 สิงหาคม 2557 ค าสั่งรื้อคดี คนกับ
ป่า 

ภายหลังค าสั่ง คสช. ที่ 64/2557 สั่งเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  และอีกฉบับที่ออก
ตามมา คือฉบับที่ 66/2557 ได้กลายเป็นชนวนความ
ข้อแย้งครั้งใหม่ในหลายพื้นที่ระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา  
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือและใต้ ได้เดินทางมายื่น
เรื่องร้องเรียน ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) พร้อมเดินทางมาสะท้อนเรื่องจริงจาก
พ้ืนที่ ณ สถานีไทยพีบีเอส เพ่ือท าความเข้าใจกับสังคม 
และหาแนวทางเจรจาแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไป 

16 สิงหาคม 2557 304 ขยายถนน 
เชื่อมป่ามรดกโลก 

โครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 304 ที่ตัดข้าม
ผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ทับลาน  ล่าสุดได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติที่เพ่ิงแต่งตั้งใหม่ โดยค าสั่ง คสช  ฉบับที่ 
90/2557 การอนุมัติโครงการดังกล่าว ได้สร้างข้อ
ถกเถียงอีกครั้งระหว่าง ภาครัฐกับเครือข่ายนักอนุรักษ์ 
ในประเด็นกระบวนการ EIA และการเร่งพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการ 
โดยเทียบกับงบประมาณท่ีสูงถึง 3,000 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
30 สิงหาคม 2557 EIA สร้างหรือขวาง

การพัฒนา 
หลายโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ค่ังค้างมานานก่อน
การรัฐประหาร  เพียงไม่กี่เดือนก็ทยอยผ่านการอนุมัติ 
หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตามความตั้งใจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ขณะเดียวกันการเร่ง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลายโครงการ กลับสร้าง
ความวิตกให้แก่เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ท่ีเห็นว่านี่อาจ
เป็นการเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินในประเทศจนอาจจะ
ละเลยรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งปกติมี
เครื่องมือที่ประเมินผลกระทบเรื่องนี้เรียกว่า EIA แต่
ด้วยต้องการเร่งรุดเดินหน้าประเทศไทยดังกล่าว วันนี้ 
EIA จึงอาจกลายเป็นอุปสรรค ซึ่งนักสิ่งแวดล้อมไม่เห็น
ด้วย 

13 กันยายน 2557 พิพาทที่ดิน พิสูจน์
สิทธิ์คนอยู่ป่า 

ประกาศจากทางจังหวัดชัยภูมิ ที่อ้างค าสั่ง คสช. ฉบับ
ที่ 64 สั่งการให้ชาวบ้านโคกยาว ต.สระโพนทอง อ.
คอนสาร ออกจากพ้ืนที่อาศัยภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ก าลังส่งผลกระทบรอบ
ใหม่ในพ้ืนที่ที่เคยมีข้อพิพาทก่อนหน้านี้ ซึ่งชาวบ้าน
มองว่านี่คือการรังแกชาวบ้านครั้งใหม่โดยหน่วย
ราชการที่อ้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจจาก
ค าสั่ง คสช. 

20 กันยายน 2557 เจาะแผ่นดินอีสาน โครงการขุดเจาะส ารวจก๊าซในหลายจังหวัดภาคอีสาน 
โดยเฉพาะบุรีรัมย์และกาฬสินธุ์ ก าลังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพคนในพ้ืนที่โดยยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เข้ามาจัดการกับปัญหา ทุกวันนี้ บริษัทที่ได้รับ
สัมปทานยังคงเดินหน้าโครงการโดยไม่ฟังเสียง
ชาวบ้าน เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการ 

13 มีนาคม 2558 ปมขัดแย้ง
ปิโตรเลียมอีสาน 1 

ความขัดแย้งในพ้ืนที่บ้านนามูล เขตรอยต่อระหว่าง จ.
ขอนแก่น กับ จ.กาฬสินธุ์ ในแปลงสัมปทานขุดส ารวจ
ปิโตรเลียมรอบท่ี 18 ก าลังส่อเค้าบานปลาย ทั้งใน
กลุ่มชาวบ้านด้วยกันเอง และกับฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ 
ภายหลังการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะโดยบริษัทที่ได้รับ
สิทธิ์สัมปทาน  ขณะที่วันนี้ก็ยังไม่มีกลไกไกล่เกลี่ย ยุติ
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากนโยบายความม่ันคงด้าน 



 78 

ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
  พลังงาน 
20 มีนาคม 2558 ปมขัดแย้ง

ปิโตรเลียมอีสาน 2 
ความขัดแย้งในพ้ืนที่บ้านนามูล เขตรอยต่อระหว่าง จ.
ขอนแก่น กับ จ.กาฬสินธุ์ ในแปลงสัมปทานขุดส ารวจ
ปิโตรเลียมรอบท่ี 18 ก าลังส่อเค้าบานปลาย ทั้งใน
กลุ่มชาวบ้านด้วยกันเอง และกับฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ 
ภายหลังการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะโดยบริษัทที่ได้รับ
สิทธิ์สัมปทานเมื่อ 12-13 ก.พ.ที่ผ่านมา  ถึงวันนี้ กลไก
ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่ตั้งขึ้นโดยผู้ว่าฯ ไม่ได้รับการ
ยอมรับ ด้าน สปช.ก็ลงพ้ืนที่แล้วถึง 2 คณะ  

19 มิถุนายน 2558 ชุมชนริมคลอง คน
ไม่ขวางน้ า 

เมื่อกรุงเทพมหานครมีแผน ที่จะปรับปรุงระบบคูคลอง
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า ผลกระทบ
จึงตกอยู่กับชุมชนริมคลองที่ถูกตรา ว่าเป็นจ าเลย
ขวางทางระบายน้ า แต่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะเป็น
ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองมีขนาดใหญ่และอาศัยอยู่มา
นาน 

24 กรกฎาคม 
2558 

อนาคตสระแก้ว 
หลังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ปักธงสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกว่า 
100,000 ล้านบาทที่คาดหวังกับผลกระทบที่ไม่
คาดหมาย 

 
รายการเวทีสาธารณะได้น าเสนอเวทีสาธารณะที่เกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือ

โครงการขนาดใหญ่ จ านวน 18 ตอน โดยมีจ านวนรองจากประเด็นการปฏิรูป ภาพของการน าเสนอ
เป็นความทุกข์ร้อน และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่และเป็นประเด็นปัญหาอยู่ ณ 
ขณะนั้น ซึ่งสืบเนื่องจากนโยบายรัฐและโครงการขนาดใหญ่ที่อนุมัติโดยรัฐ โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพ
ของความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นท่ีและรัฐกับทุน 
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ตารางท่ี 4.3  ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ จ านวน 14 ตอน 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
18 มกราคม 2557 คนชิงเผาป่า ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในทุกฤดูแล้งในเชียงใหม่

ช่วงหลายปีมา ปัญหาใหญ่ที่ราชการมักคุ้นเคยกับการ
จัดการด้วยมาตรการ “ห้ามการเผา” ซึ่งไม่อาจ
แก้ปัญหาได้ ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่จึงล้อมวง
สะท้อนแนวทางท่ีควรจะเป็นในการแก้ปัญหาคือการ 
ทยอยเผา  หรือชิงเผาก่อนไฟไหม้เอง  ซึ่งพิสูจน์
บทเรียนแล้วว่า สามารถบรรเทาความเสียหายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอแนะส่วนกลางให้เร่ง
กระจายอ านาจการตัดสินใจแก่คนในพ้ืนที่ อย่างจริงจัง 
ผ่านกฎหมายและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

3 พฤษภาคม 2557 ร่วมจัดการน้ าภาค
ตะวันออก 

จากเหตุการณ์น้ าท่วมลุ่มน้ าคลองหลวง พื้นที่แอ่ง
กะทะภาคตะวันออก เมื่อเดือน กันยายนถึงตุลาคมปี 
2556 อุทกภัยครั้งนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และหลาย ชุมชนในพ้ืนที่   
ท าให้คู่ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับนิคมอุตฯ เริ่มหันหน้า
ให้ความร่วมมือเพ่ือวางแนวทาง ป้องกันอุทกภัยปีนี้  
พร้อมยกร่างแผนจัดการน้ าที่ตอบโจทย์ทุกฝ่ายผ่าน
กลไก “สภาลุ่มน้ า” ที่พ่ึงเริ่มต้น  

10 พฤษภาคม 
2557  

ล้อมวงคุย กู้วิกฤต
แผ่นดินไหว (ตอนที่ 
1) 

เหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน 
สงฆ์ และนักเรียน ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ.พาน อ.แม่
ลาว และ อ.แม่สรวย ซึ่งจากวิกฤตครั้งนี้ แม้หลายฝ่าย 
จะพร้อมใจให้ความช่วยเหลือ ทั้งองค์กรทางสังคม 
หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นักวิชาการด้านวิศวกรรม ทั้งในพื้นที่และจาก 
ต่างจังหวัด แต่ก็ขาดการจัดการ ขาดข้อมูลพื้นที่ จึง
จ าเป็นต้องจัดเวทีพูดคุยเพ่ือเริ่มต้นจัดระเบียบ ร่วมกัน 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
17 พฤษภาคม 
2557  

ล้อมวงคุย กู้วิกฤต
แผ่นดินไหว (ตอนที่ 
2) 

เหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวาง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน 
สงฆ์ และนักเรียน ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ.พาน อ.แม่
ลาว และ อ.แม่สรวย ซึ่งจากวิกฤตครั้งนี้ แม้หลายฝ่าย 
จะพร้อมใจให้ความช่วยเหลือ ทั้งองค์กรทางสังคม 
หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นักวิชาการด้านวิศวกรรม ทั้งในพื้นที่และจาก 
ต่างจังหวัด แต่ก็ขาดการจัดการ ขาดข้อมูลพื้นที่ จึง
จ าเป็นต้องจัดเวทีพูดคุยเพ่ือเริ่มต้นจัดระเบียบ ร่วมกัน 

24 พฤษภาคม 
2557  

ระเบิดเวลาบ่อขยะ ปัญหาไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ ที่
เกิดข้ึนบ่อยครั้ง  ท าให้จ าเป็นต้องเร่ง ตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการรองรับในเรื่องนี้ ซึ่งล าพังหน่วยงาน 
ปภ.จังหวัด ไม่อาจรับมือกับปัญหานี้ได้ ส่วนหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องอย่างกรมควบคุมมลพิษและ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมก็อยู่ปลายเหตุ ไม่อาจหยุดการ
เพ่ิมข้ึนของขยะได้  

31 พฤษภาคม 
2557  

คืนขวัญหาย ฟ้ืน
ชีวิตแม่สรวย (สด) 

หลังพระพุทธรูปปูนขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร  ที่วัด
แม่สรวยหลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ถล่มลงมาในคืน
พายุหนักเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  เนื่องจาก
องค์พระก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
ชาวบ้านที่เคารพบูชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์นี้  
ต่างเสียขวัญ ซึ่งเป็นครั้งที่สอง หลังต้องประสบเหตุ
แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด ในรอบหลายสิบปีเมื่อต้น
เดือนพฤษภาคม 

21 มิถุนายน 2557 ทางออกน้ าหลาก 
ทางรอดคนแม่สอด 

เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในเมืองท่าการค้าชายแดนเมื่อ
กลางปี 2556 ได้สร้างความตื่นตกใจ และตื่นตัวในภาค
ประชาชนคนแม่สอด ที่วันนี้ได้ลุกขึ้นมารวมกลุ่ม
กันเอง ปราศจากการช่วยเหลือจากเทศบาลที่
รับผิดชอบปัญหานี้โดยตรง 20 ชุมชนในเขตเทศบาล
แม่สอด ได้น าร่องลงมือขุดลอกทางระบายน้ าในพ้ืนที่
วางระบบเตือนภัย หวังบรรเทาอุทกภัยครั้งใหม่ที่ก าลัง
มาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า  
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
27 ธันวาคม 2557 10 ปี อันดามัน 

คลื่นยังไม่สงบ 
วาระครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์สึนามิ ภาคประชาชน
และประชาสังคมได้ใช้โอกาสนี้ ทบทวนต้นทุนทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนและอีกสารพัดปัญหาที่ปรากฏหลังเกิด
ภัยพิบัติ เช่น ความขัดแย้งเรื่องทรัพยากร สิทธิคนชาย
ขอบ นโยบายและอุปสรรคในระบบราชการ ฯลฯ 

8 พฤษภาคม 2558 ปากบาราพาราดิโซ่ 
สวรรค์อันดามัน 

หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ถูกเลือกเป็นที่
สะท้อนเรื่องราวที่เกิดข้ึน โดยจัดแสดงภาพวาดและ
ภาพถ่ายจากศิลปินที่ต่างตั้งใจรังสรรค์ผลงาน โดยมี
เยาวชนเป็นผู้ถ่ายทอดโดยหวังว่าเสียงเล็ก ๆ จากพวก
เค้าจะปลุกพลังคนเมืองให้ลุกขึ้นมาปกป้องสมบัติของ
ชาติ เวทีวิชาการเสวนาอนาคตทะเลไทยและแนวคิด
การปกป้องพ้ืนที่ด้วยการผลักดันให้อันดามันเป็นมรดก
โลก ความหวังที่จะสะท้อนคุณค่าของอ่าวบากบารา 
ทะเลสตูล และจุดติดแนวคิดอนุรักษ์จากคนเมืองผ่าน
มุมมองง่าย ๆ จากศิลปะ 

15 พฤษภาคม 
2558 

1 ปี แผ่นดินไหว
เชียงราย 

ครบรอบ 1 ปี แผ่นดินไหวเชียงราย ตัวแทนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่ได้ประสบกับวิกฤติครั้งนั้น มารวมตัวกัน
ทบทวนบทเรียนการรับมือภัยธรรมชาติ และพูดคุย
แนวทางส าหรับเตรียมการ ถอดบทเรียน 1 ปี 
แผ่นดินไหวเชียงราย ถอดบทเรียนเพ่ือจัดการภัยพิบัติ
ในอนาคต 

5 มิถุนายน 2558 ข้าว ปลา อาหาร 
วันสิ่งแวดล้อมโลก 

วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดลอ้มโลกกับทางเลือกของ
การกินอยู่อย่างใส่ใจ ซึ่งแคมเปญ World 
Environment Day 2015 Seven Billion Dreams. 
One Planet. Consume with Care ใจความส าคัญ
คือ ทั่วโลกบริโภคส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่มาก 
ในบริบทของสังคมไทยมีการตื่นตัวกันมากแค่ไหน 

3 กรกฎาคม 2558  พลังงานสีเขียว 
Krabi Go Green 

กระบี่ปล่อยของปักหมุดท่องเที่ยวสีเขียว 3 แสนล้าน
บาทการท่องเที่ยวอันดามัน กระบี่กับการท่องเที่ยว
คาร์บอนต่ าและพลังงานหมุนเวียนที่ท าเองได้ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
10 กรกฎาคม 
2558 

ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง พ้ืนที่ปลูกข้าว 69 ล้านไร่ ความหวังของชาวนา 
3,700,000 ครอบครัว กับภัยแล้งรุนแรงในรอบ 50 ปี 
ไทยพีบีเอสเปิดเวทีสาธารณะฟังชาวนาฝ่าวิกฤติภัย
แล้ง จากริมคลองชัยนาท - ป่าสัก ต.พุคา อ.บ้านหมี่ 
จ.ลพบุรี 

17 กรกฎาคม 
2558 

ประมงพ้ืนบ้าน ยก
ปลาขึ้นบก 

ชาวประมงพ้ืนบ้านยกปลาขึ้นบกท่ีไทยพีบีเอส มา
พูดคุยให้เห็นทางเลือกหลังเรือประมงบางส่วนหยุด
เดินเรือเพราะมาตรการของไอยูยู และทางเลือกของ
ผู้บริโภค 

 
รายการเวทีสาธารณะได้น าเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และภัยพิบัติ จ านวน 14 ตอน ในส่วนของประเด็นสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ พบว่าเป็นประเด็นที่อยู่ใน
กระแส เช่น แผ่นดินไหว ปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง รวมไปถึงการติดตามประเด็นที่เคยน าเสนอไปแล้ว 
ซึ่งรายการมีแง่มุมในการน าเสนอที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของเวทีสนทนาเพ่ือหาทางออก 
และเวทีในการถอดบทเรียน เช่นในตอน ร่วมจัดการน้ าภาคตะวันออก และปากบาราพาราดิโซ่ 
สวรรค์อันดามัน เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4.4  ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จ านวน 13 ตอน 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
3 มกราคม 2558 สรุปเวทีสาธารณะ

ปี 2557 
สรุปเรื่องราวในรายการเวทีสาธารณะตลอดปี 2557 

11 มกราคม 2557 ข้างหลังภาพบ้าน
ผาหมอน 

บ้านผาหมอน ชุมชนเชิงดอยอินทนนท์ กลับเดินสวน
ทางกับการท่องเที่ยวกระแสหลัก ด้วยการจัดบริการ
ท่องเที่ยวชุมชนด้วยตนเอง จากฐานความรู้ความเข้าใจ
ในอัตลักษณ์ของตน จากกระบวนการวิจัยโดยคนใน
ชุมชนเอง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงผู้เชี่ยวชาญและ
งบประมาณใด ๆ จากส่วนกลาง 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
5 เมษายน 2557 พิพาทที่ดินสุสาน 

(รายการสด) 
ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรจุสุสานบรรพบุรุษไว้
ที่ วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา ก าลังเดือดร้อน 
เมื่อทางวัดประกาศการรื้อพ้ืนที่เพ่ือขยายที่จอดรถ 
และจุดบริการรองรับธุรกิจท่องเที่ยว ที่คึกคัก  ความ
ขัดแย้งในเรื่องนี้จึงเกิดข้ึน และไม่มีกลไก ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท เวทีสสาธารณะจึงเป็นการพูดคุยระหว่างสอง
ฝ่าย 

12 เมษายน 2557 ตามรอยยักษ์ น าเสนอตัวอย่างขบวนแถวหนุ่มสาวร่วมสมัยที่วันนี้ได้
หันหลังให้แก่แบบแผนแบบเดิม ไม่สนใจภาพ
ความส าเร็จในนิยามของคนทั่วไปในสังคมเมือง  พวก
เขา/เธอก าลังออกเดินทางอีกครั้งในช่วงวัยกลางคนบน
วิถีกสิกรรมธรรมชาติและความเชื่อใหม่ในแนวทางของ
อาจารย์ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร) 

19 เมษายน 2557 คนคลองโยง 
ชาวนาปฏิรูป 

บ้านคลองโยงวิสาหกิจชุมชนชาวนาจังหวัดนครปฐมที่
ได้โฉนดชุมชนแห่งแรกของ ประเทศ  วันนี้เกษตรกร
ที่นี ่ แม้จะไม่พ้นถูกกระทบจากโครงการรับจ าน าข้าว
แต่บางส่วนก็เริ่มเดินหน้าปฏิรูปและเริ่มได้รับดอกผล
จากการยืนยันความเชื่อของตนที่ต้องการพ่ึงตนเอง 
โดยมีผู้ประกอบการในพ้ืนที่มาช่วยหาตลาด เป็นผล
จากความร่วมมือระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจ เพื่อ
สังคมอย่างแท้จริง 

12 กรกฎาคม 
2557 

ค าเขียน สัจธรรม
ชีวิต (สด) 

เข้าพรรษาปีนี้ ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ 
สถานปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อ ค าเขียน สุวณฺโณ ที่
ก าลังอาพาตด้วยโรคมะเร็งในหลอดอาหาร  โอกาสนี้ 
จึงได้จัดเทศนาธรรม โดยพระไพศาล วิสาโล ในเรื่อง
สืบเนื่องจากกรณีหลวงพ่อค าเขียน ได้ตั้งจิตกรรมฐาน
ไม่ขอรับ การรักษาใด ๆ เพ่ือเรียนรู้การเจริญสติ
ภาวนาเผชิญความตายอย่างสงบ ที่ท่านได้ปฏิบัติเพื่อ
เตรียม ความพร้อมมาตลอดชีวิต 

19 กรกฎาคม 
2557 

เหลี่ยมมุม ฟุตบอล
ปรองดอง 

ความหมายและเป้าหมายของกีฬาฟุตบอลที่ผ่านมา 
มักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพ่ือกล่อมเกลา
ประชาชนบ้าง สร้างเอกลักษณ์แห่งชาติบ้าง 
โดยเฉพาะการท าธุรกิจระดับโลก ขณะที่ความหมาย 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
19 กรกฎาคม 
2557 

เหลี่ยมมุม ฟุตบอล
ปรองดอง 

และเป้าหมายอ่ืน ๆ ของฟุตบอลกลับถูกกลบหายไป
จากสังคมกระแสหลัก เช่น ฟุตบอลเพ่ือความ
ปรองดอง ซึ่งแพร่หลายอย่างจ ากัดในกลุ่มคนเล็ก ๆ 
บางพ้ืนที่เท่านั้น 

6 กันยายน 2557 บันทึกหน้าสุดท้าย 
ค าเขียน สุวณฺโณ 
(สด) 

จากความต่อเนื่องที่ทีมงานเวทีสาธารณะ และไทยพีบี
เอส ได้ติดตามอาการอาพาธของ หลวงพ่อค าเขียน 
และให้ความสนใจในสาระธรรม โดยเฉพาะประเด็น
ความตายและการเตรียม ตัวตายอย่างสงบ รวมทั้งการ
ขยายผลการท างานกับชาวบ้านท่ามะไฟหวาน เหล่านี้
คือรูปธรรมความ สัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างบ้าน วัด 
และชุมชน ที่ด ารงอยู่มาตลอด นับตั้งแต่หลวงพ่อมาจ า
พรรษาที่นี 

27 กันยายน 2557 คลองแดน ชุมชน
ผู้น า 

ถอดบทเรียนการรวมกลุ่มเพ่ือปฏิรูปชุมชนของตนเอง 
ชุมชน "คลองแดน" ที่ชุมชนเล็ก ๆ บนเขตรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดสงขลากับนครศรีธรรมราช ซ่ึงออกตัว
ปฏิรูปสังคมไปก่อนแล้วด้วยการฟื้นฟูชีวิตชุมชน ผนึก
ผู้คนที่นั่นให้ร่วมกันประกอบสร้างบ้านเมือง สร้าง
ความเป็นผู้น าในตัวตนของทุกคน พร้อมเปิดพ้ืนที่
เรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจให้พลเมืองเยาวชนคนรุ่นใหม่
สงขลา น าไปพัฒนาละแวกบ้านของตนด้วย 

23 มกราคม 2558 อนาคตพลเมือง
อาสา 

เวทีฯ จากงาน Social Expo "คนไทย ขอมือหน่อย" 
ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ใจกลางกรุงเทพฯ  
โอกาสส าคัญขององค์กรสาธารณะประโยชน์กว่า 150 
องค์กร รวมทั้งบริษัทอาสาสมัคร ที่มารวมตัวกัน 
พูดคุยแลกเปลี่ยนการท างานเพ่ือสังคม พร้อม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพลัง
พลเมืองอาสาสมัครรายย่อย 

6 กุมภาพันธ์ 2558 ชีวิตใหม่ ตลาดเก่า
ท่าม่วง 

ชุมชนตลาดท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อายุเก่า
กว่าร้อยปี วันนี้คนรุ่นปัจจุบัน เริ่มต้องการมีบทบาท
ก าหนดอนาคตชุมชนย่านตลาด ด้วยเห็นความส าคัญ
ของความเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกภาคส่วน ร่วมกัน
คิด ร่วมออกแบบ รื้อฟ้ืนภาพความเป็นชุมชนท่าม่วงใน
บริบทปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
3 เมษายน 2558 พลังพลเมือง สร้าง

สวนมักกะสัน 
หลังข่าว ร.ฟ.ท.ชดใช้หนี้คลังด้วยที่ดินแปลงใหญ่ราว 
500 ไร่ ย่านมักกะสัน ซึ่งมีแนวโน้มจะน าไปพัฒนา
โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์ เครือข่ายภาคประชา
สังคมในกรุงเทพฯ ก็ออกมารวมตัวกันอีกครั้งเพ่ือ
เรียกร้องขอก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผืนนี้อย่างที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในชื่อ "มักกะสัน สวนสร้างสรรค์" 

12 มิถุนายน 2558 พิพิธภัณฑ์นครปฐม 
ฟ้ืนชีวิตด้วยหัวใจ 

21 วัน ของการรวมตัวคัดค้านย้ายโบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑ์นครปฐม ปิดฉากคัดค้านกับพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ที่หายไป โดยเวทีสาธารณะคุยกันใน
หัวข้อ ฟ้ืนชีวิต พิพิธภัณฑ์ทวารวดีด้วยหัวใจคน
นครปฐม มีหลายภาคส่วนเดินทางมาพูดคุยกัน ทั้ง
ภาคธุรกิจ เยาวชน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สมาคมศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน และ
ตัวแทนชาวนครปฐม 

 
รายการเวทีสาธารณะได้น าเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม 

จ านวน 13 ตอน ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอประเด็นเชิงบวก ซึ่งจะมีรูปแบบเวทีเสวนาเพ่ือถอด
บทเรียนสังคม ชุมชน ประเด็น ที่ประสบผลส าเร็จหรือมีรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ 
หรือน าไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นโมเดลเพ่ือการแก้ปัญหาในระดับชาติได้  เช่น ตอนตามรอยยักษ์ 
คลองแดนชุมชนผู้น า พิพิธภัณฑ์นครปฐม ฟ้ืนชีวิตด้วยหัวใจ เป็นต้น  
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ตารางท่ี 4.5  ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จ านวน 6 ตอน 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
26 เมษายน 2557 ความเงียบกลางป่า

แก่งกระจาน 
เหตุการณ์หายไปของ “บิลลี่” แกนน าชาติพันธุ์ชาว
กะเหรี่ยงจากบ้านโป่งลึก-บางกลอย  ได้กลายเป็นที่จับ
ตามองขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและ
ต่างประเทศ  โดยมีการเสนอให้รัฐจริงจังกับการค้นหา
ความจริงและเสนอให้พิจารณาเป็นคดีพิเศษ  พร้อม
ออกมาตรการ คุ้มครองพยานในพ้ืนที่โดยเร่งด่วน  

26 กรกฎาคม 
2557 

ความหวัง พลเมือง
ชายขอบ 

ปัญหาการละเมิดสิทธิคนชายขอบอย่างกลุ่มชาวเล 
และคนไทยพลัดถิ่น  ยังคงปรากฏ ให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง แม้จะมี มติ ครม. ให้การคุ้มครองคนเหล่านี้ 
ผ่านกลไกคณะกรรมการและการประกาศเขตสังคม
วัฒนธรรมพิเศษ แต่ไม่ส่งผลในการแก้ปัญหา ทาง
เครือข่ายแก้ปัญหาชาวเลและคนพลัดถิ่นจึงเดิน
ทางเข้า กทม. ขอให้ผู้มีอ านาจเร่งรัดจัดการโดยด่วน 

2 สิงหาคม 2557 จัดแถวแรงงานข้าม
ชาติ 

หลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติภายหลัง
การควบคุมการปกครองของ คสช. ไม่ว่าจะเป็น
ประกาศจากทางการสหรัฐฯ ที่ต้องการปรับลด
สถานภาพประเทศไทยลงต่ าสุด ในเรื่องการป้องกัน
การค้ามนุษย์ มาตรการผ่อนปรนให้แรงงานเถื่อนมา
ขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ One Stop Service  และก่อน
หน้าที่แรงงานกัมพูชาไหลกลับบ้าน เหตุการณ์ต่าง ๆ 
เหล่านี้ กลายเป็นค าถาม ส าคัญอีกครั้งในเรื่องแรงงาน
ข้ามชาติ เช่น ปัญหาการคุกคามแรงงาน และความ
คืบหน้าในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่
แรงงานข้ามชาติ ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ คืบหน้าอย่างไร 
โปรดติดตาม 

27 กุมภาพันธ์ 
2558 

12 ปี คนไทยพลัด
ถิ่น 

เวทีสาธารณะครั้งส าคัญของคนไทยพลัดถิ่นที่รวมตัว
ต่อสู้เรื่องสัญชาติในนามเครือข่ายมาเป็นเวลานานกว่า 
12 ปี และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายราชการ โดย
อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดินทาง
ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เวทีนี้จึงคล้ายเป็นการสรุปงาน
ขับเคลื่อน และสอบถามความคืบหน้าจากกรมการ
ปกครองในการให้สัญชาติคืนแก่คนไทยนับหมื่นคน จัด
ขึ้นที่ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
17 เมษายน 2558 ความฝัน (ชาวเล) 

แห่งเกาะหลีเป๊ะ 
จากกรณีปัญหาการสูญเสียที่ดินของชาวเลบนเกาะหลี
เป๊ะ ซึ่งเป็นชนพ้ืนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  แม้จะมีแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยมาตรการด้านกฎหมายซึ่งกรมอุทยานฯ 
ด าเนินการอยู่ แต่ส าหรับการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชน
เผ่าพ้ืนเมือง จ าเป็นต้องค านึงถึงวิถีชีวิตแต่แตกต่าง
ด้วย เวทีสาธารณะจึงเปิดโอกาสให้คนชายขอบกลุ่มนี้ 
ได้ถ่ายทอดความคิด และความต้องการ ที่จะสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมืองบน
เกาะแห่งนี้  โดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยและพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณชาวเล  ร่วมรับฟังและ
พัฒนาแนวทางในการท าให้สิ่งที่ชาวเลฝัน กลายเป็น
ความจริงได้ในอนาคต 

1 พฤษภาคม 2558 เสียงแรงงานสมัย 
คสช. 

การเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ใช้แรงงานได้พูดคุย ข้อเสนอของ
แรงงานในช่วงที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น เสนอให้
รัฐบาลลงนามในอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 
ซึ่งท าให้แรงงานรวมตัวกันได้อย่างเสรีและชอบธรรม 
ท่าทีของรัฐยังคลุมเครือ ท าให้แรงงานไทยไม่มีอ านาจ
ต่อรองกับนายจ้างได้อย่างเสมอภาค โอกาสสร้าง
ประวัติศาสตร์แรงงานหน้าใหม่ในสมัยคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 

 
รายการเวทีสาธารณะได้น าเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  จ านวน 6 

ตอน ซึ่งรูปแบบของประเด็นจะเป็นไปในเชิงการเรียกร้อง ความทุกข์ร้อนของคนชายขอบ การ
เรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมต่าง ๆ เช่น กรณีการหายตัวไปของบิลลี่ และประเด็นอ่ืน  ๆ ซึ่งหาก
ต้องแก้ปัญหาต้องอาศัยการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย เช่นแก้ตัวบทกฎหมาย หรือกลไกอ่ืน ๆ ของรัฐ 
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ตารางท่ี 4.6  ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จ านวน 4 ตอน 
 

ออกอากาศ ชื่อตอน สรุปเรื่อง 
4 มกราคม 2557 10 ปี ชายแดนใต้  

ไฟสู่เส้นทาง
สันติภาพ 

ครบ 10 ปีเต็มนับจากเหตุการณ์การปล้นปืนเมื่อต้นปี 
2547 ความไม่สงบก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน พ้ืนที่
ชายแดนใต้ ถึงปีนี้ (2557)  มีความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน แต่ก็มีการศึกษา เรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมเวทีพูดคุยของหลายฝ่ายหลายระดับ เพ่ือหา
แนวทางสร้างสรรค์สันติภาพในพื้นที่ จึงเป็นเวทีพูดคุย
ถึงกระบวนการและคืบหน้าเหล่านี้ เนื่องจากวันนี้ยังมี
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

1 กุมภาพันธ์ 2557 พรุ่งนี้ วันเลือกตั้ง จากมติ กกต. ที่ก าหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ เวที
สาธารณะจึงจัดวงพูดคุย ให้ความรู้ ขยายความเข้าใจ
ในความส าคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมทั้งความ
เข้าใจที่ถูกต้องของความหมาย จากการลงคะแนน
เสียงและไม่ลง ตลอดจนนัยยะทางการเมืองสืบเนื่อง 

22 มีนาคม 2557 คนรุ่นใหม่ ขอคืน
พ้ืนที่ 

วงสนทนาคนรุ่นใหม่ที่อึดอัดกับบรรยากาศการเมืองคู่
ตรงข้าม และขาดพ้ืนที่ปลอดภัยในการแสดงความ
คิดเห็น พวกเขาต่างถูกแขวนป้ายให้อยู่ในฝ่าย
การเมืองซึ่ง สร้างความไม่พอใจเป็นล าดับ จนเป็นที่มา
ของวงสนทนาครั้งนี้ 

22 พฤษภาคม 
2558 

1 ปีรัฐประหาร กับ
พ้ืนที่เห็นต่าง @ 
พะเยา 

1 ปีรัฐประหารกับการปรองดองที่ต้องขยายเวลา ฟัง
เสียงคนพะเยาที่ร่วมกันขับเคลื่อนมาร่วมบอกเล่า
ประสบการณ์สร้างพ้ืนที่พูดคุยของคนเห็นต่าง มีพ้ืนที่
ที่ร่วมแลกเปลี่ยนทั้งประเด็นในประเด็นระดับชาติและ
ในพ้ืนที่เอง 

 
รายการเวทีสาธารณะได้น าเสนอเวทีสาธารณะประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

จ านวน 4 ตอน ประกอบไปด้วยประเด็นเกี่ยวกับความไม่สงบในภาคใต้ จ านวน 1 ตอน ซึ่งเป็นการ
ติดตามประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องในภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากประเด็นการเมือง
การปกครอง รายการเวทีสาธารณะได้มีการติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 
นอกจากนีใ้นต้นปี 2557 นั้นเอง เป็นช่วงกระแสที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ลุกลามไป
จนถึงเหตุการณ์การเลือกตั้งครั้งใหม่ รายการเวทีสาธารณะจึงหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาพูดคุย 
รวมไปถึงการเปิดพ้ืนที่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวในทางการเมืองได้แสดงความคิดเห็นในมุมมอง
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ของคนรุ่นใหม่ผ่านจอสาธารณะ และภายหลังในปี 2558 ได้เป็นการติดตามประเด็นทางการเมืองใน
รอบ 1 ปี เพ่ือเสนอแง่มุมทางการเมืองในลักษณะความขัดแย้งบนความปรองดอง  

จากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่ารายการได้ให้สัดส่วนการน าเสนอประเด็น
ปฏิรูปมากถึง 26 ตอน โดยรองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือโครงการขนาด
ใหญ่ จ านวน 18 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ จ านวน 14 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับ
ชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จ านวน 13 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จ านวน 6 ตอน ประเด็น
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จ านวน 4 ตอน ดังที่แสดงในตารางที ่4.1-ตารางที ่4.6 ไปแล้วนั้น 

4.2.1.2 ระดับของประเด็น 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาการน าเสนอ พบว่าสามารถแบ่งระดับของประเด็นการ

น าเสนอได้ 3 ระดับดังนี้ 
 1) ประเด็นที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน จ านวน 25 ตอน  
 2) ประเด็นที่มีผลกระทบระดับภูมิภาค จ านวน 14 ตอน 
 3) ประเด็นที่มีผลกระทบระดับประเทศ/ระดับสาธารณะ จ านวน 40 ตอน 
ซึ่งทั้ง 3 ระดับนั้นแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ถูกน าเสนออกมาในระดับที่แตกต่างกันไปทั้ง

เป็นประเด็นที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน หรือภูมิภาค แม้กระทั่งในระดับประเทศ  แต่หากวิเคราะห์
ประเด็นดังกล่าวในมิติต่าง ๆ แล้วมักจะพบว่า ประเด็นมักเชื่อมโยงและมีผลกระทบไปถึงในระดับ
นโยบายเกือบทุกกรณี เวทีจึงเป็นเสมือนการหยิบยกประเด็นตั้งแต่ระดับเฉพาะกลุ่มหรือชุมชน เพ่ือให้
เกิดการสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในวงกว้าง อันจะน าไปสู่การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา
ตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ เวทีจึงท าหน้าที่ เป็นพ้ืนที่ส าหรับสนทนาระหว่างคนที่
ขัดแย้งกันและมีความเห็นต่าง ให้เกิดโอกาสรับฟังกันและการพูดด้วยเจตนาเพ่ือหาทางออก ต่อรอง
ผลประโยชน์ จะท าให้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา และเกิดการสื่อสารไปสู่สาธารณะ ในอีก
ด้านหนึ่งรายการยังมีการจัดเวทีที่มีประเด็นเพ่ือส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกด้วยเช่นกัน เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วประสบผลส าเร็จให้เกิดการสื่อสารและขยายผลให้มากยิ่งขึ้น 
อันจะท าให้รูปแบบรายการมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

4.2.1.3 รูปแบบการคัดเลือกประเด็น 
จากการศึกษาการเลือกประเด็นเพ่ือท ารายการเวทีสาธารณะ พบว่าทีมงานมีรูปแบบ

การคัดเลือกประเด็นใน 2 ลักษณะคือ 
1) รูปแบบประเด็นที่เป็นกระแสปัจจุบัน เนื่องจากรายการเป็นลักษณะของ

รายการข่าว ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับประเด็นที่เป็นกระแสปัจจุบันในล าดับแรก  ซึ่งทีมงานจะ
พิจารณาว่าในภาพรวมประเด็นไหนเป็นประเด็นในกระแสสังคมในช่วงนั้น ๆ หรือเป็นปัญหาที่อยู่ใน
กระแสข่าวทั่วไป และมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคม หรือเป็นประเด็นที่ทางทีมงานรายการมี
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ความเห็นว่าต้องท า แล้วท าการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นประกอบเพ่ิมเติม ซึ่งอาจเป็นลักษณะที่
แหล่งข่าวแจ้งมาแต่เป็นข่าวรอง ๆ แล้วทีมงานลงความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อการ
แก้ปัญหาเชิงนโยบายกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องขยายการรับรู้ และสร้างความตระหนักให้
เกิดข้ึนในวงกว้าง เช่น ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นเรื่อง EIA เป็นต้น 

 2) รูปแบบประเด็นนอกกระแส ซึ่งประเด็นนั้นทีมงานพิจารณาแล้วคาดว่า
เป็นประเด็นที่มีความสนใจควรหยิบยกขึ้นมาเป็นเวทีพูดคุย หรือแม้แต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในกระแส
ข่าวหลักแต่เป็นประเด็นร้อนมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงในอนาคต เช่น ค าสั่ง ของ คสช. 
ฉบับที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  เป็นค าสั่งที่
ส่งผลให้ข้าราชการในพ้ืนที่อ้างค าสั่งนี้ในการจัดระเบียบทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรใหม่ โดย
มองข้ามมีมิติเชิงวัฒนธรรมชุมชน อาศัยมิติเชิงรัฐเข้าไปจัดการไล่ รื้อถอนท าลายที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า ซึ่งหากไม่มีเวทีท าให้เกิดการพูดคุยเพ่ือเจรจาหรือหาทางออก ปัญหา
นั้นอาจจะลุกลามบานปลาย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ทีมงานอาศัยแหล่งข้อมูลที่อาจมาจากแหล่งข่าวซึ่ง
หมายถึงเจ้าของประเด็นโดยตรง เครือข่ายทั้งในพ้ืนที่ หน่วยงานเครือข่ายหรือผู้มีความเชี่ยวชาญ 
กระทั่งจากเครือข่ายสื่อมวลชน ด้วยกันเอง 

ภายหลังจากกระบวนการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นที่จะน าเสนอแล้ว ทีมงาน
รายการจะประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็น พ้ืนที่ และรายละเอียดปลีกย่อยส าหรับการการจัดรายการ
เวทีสาธารณะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้บางประเด็นจะถูกเสนอโดยกลุ่มแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าของประเด็น
โดยตรง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการพิจารณาเลือกเรื่องภายในวงของทีมผลิตรายการอีกครั้งว่าประเด็น
ไหนเหมาะสมต่อการน าเสนอ อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดของรายการที่เป็นรายการเชิงข่าว แบบราย
สัปดาห์ (Weekly) ซึ่งต้องมีความสดใหม่ และโดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นเชิงลึก การพิจารณาเลือก
ประเด็นจึงต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วของกองบรรณาธิการและทีมงานรายการ เพ่ือเตรียมข้อมูล
ส าหรับท ารายการ พร้อมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมเวที  

แม้ว่ารายการเวทีสาธารณะจะมีกระบวนการคัดเลือกประเด็นมี 2 รูปแบบคือประเด็นใน
กระแสและนอกกระแสดังกล่าวมานั้น แต่อีกส่วนหนึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับรูปแบบของประเด็นที่ถูก
น าเสนอ ทั้ง 6 รูปแบบกล่าวคือ ประเด็นเกี่ยวกับการการปฏิรูป ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบาย
รัฐหรือโครงการขนาดใหญ่ ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและ
วัฒนธรรม ประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จึงวิเคราะห์ได้
ว่าด้านหนึ่งรายการได้คัดเลือกประเด็นโดยค านึงถึงการท าหน้าที่ในบทบาทของสื่อมวลชนซึ่งเป็น
องค์กรข่าวที่ต้องน าเสนอประเด็นดังเช่นส านักข่าวทั่วไป แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องท าหน้าที่ความเป็นสื่อ
สาธารณะที่เน้นการเปิดพ้ืนที่ให้กับคนชายขอบได้มีพ้ืนที่ในการสื่อสารความทุกข์ร้อน สร้างการมีส่วน
ร่วม และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยสื่อสารผ่านรายการเพ่ือหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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ดังนั้นการที่รายการท าหน้าที่และต้องให้น้ าหนักทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจึงส่งผลให้รูปแบบการคัดเลือก
ประเด็นจึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและตายตัว  
 

4.3 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง
การเปลี่ยนแปลง 

 
4.3.1 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง

การเปลี่ยนแปลง 
ด้วยรายการเวทีสาธารณะเป็นรายการที่อยู่ภายใต้แนวคิดความเป็นสื่อสาธารณะ ที่มีรูปแบบ

การน าเสนอในหน้าจอทีวี โดยส่วนใหญ่เป็นเวทีพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น และ
แสวงหาทางออกร่วมกัน จากการศึกษาจึงพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมนั้นปรากฏในหลายมิติ โดยผู้
ศึกษาสามารถจ าแนกรูปแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะได้ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น 
2) มีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ 
3) การมีส่วนร่วมในรายการ 
4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น 
5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ 

โดยบทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น ถือว่าเป็นมิติของการมี
ส่วนร่วมในรายการที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากรูปแบบของรายการส่วนใหญ่น าเสนอประเด็นความทุกข์
ร้อนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชน และประเด็นนั้นมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการ
แก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ประเด็นส่วนใหญ่ที่ถูกน าเสนอในรายการเวทีสาธารณะจึงเป็นประเด็นจาก
ภาคประชาสังคมที่เป็นเครือข่าย หรือประชาชนเจ้าของประเด็นเองได้เสนอเรื่องมายังรายการ ดังนั้น
รายการจึงมักถูกคาดหวังจากเจ้าของประเด็น ว่าจะสามารถเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการ
แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่ารายการเวทีสาธารณะในที่นี้ถูกใช้ในฐานะการเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนประเด็นให้กับภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ผู้ศึกษาจึงมองว่าเป็นไปใน
ลักษณะของการมีส่วนได้เสียระหว่างแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น และรายการ เนื่องจากรายการ
เองต้องการเนื้อหาประเด็นจากแหล่งข่าวเพ่ือผลิตรายการ ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวเองก็มีความ
ต้องการให้รายการเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเด็นเหล่านั้น จึงเกิดกระบวนการมีส่วน
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ร่วมในลักษณะนี้ขึ้น และท้ายที่สุดเป้าหมายร่วมกันคือการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจาก
การจัดเวที โดยการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นว่า 

 
รายการท าให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็น เพราะว่าเนื้อหาของประเด็น
มันเกิดก่อนที่รายการจะเข้ามาท าอยู่แล้วในเกือบทุกเรื่อง รายการเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยท าให้
การพูดคุยมันมีประสิทธิภาพ แล้วก็เรื่องราวมันออกสู่สาธารณะ แล้วมันสามารถเชื่อมโยงกับ
ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในส่วนซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในวงนั้น เช่นผู้ก าหนดนโยบาย หรืออยู่ในส่วนที่
ต้องการการสนับสนุนการขับเคลื่อนในกลุ่มต่าง ๆ  (ณัฐพล สิงห์ เถื่อน , สัมภาษณ์ ,             
31 สิงหาคม 2558) 
 
จากรูปแบบการเปิดเวทีให้เกิดการมีสว่นร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น จึง

ท าให้เกิดได้ส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับประเด็นดังนี้ 
(1) ประเด็นนโยบายการรับจ าน าข้าว ผลกระทบจากนโยบายรับจ าน าข้าวเป็น

ประเด็นที่รายการเวทีสาธารณะได้เปิดพ้ืนที่พูดคุย แลกเปลี่ยน และหาทางออกร่วมกันกับทุก ๆ ฝ่าย
โดยเฉพาะชาวนา จัดเวทีรวมทั้งหมด 5 ครั้ง ทางรอดชาวนาไทย 2 ครั้ง และแก้ปัญหาปลดหนี้เก่า
ของชาวนาเพ่ือให้ตั้งตัวได้แล้วเริ่มต้นใหม่ นอกจากนั้นยังร่วมกันหาทางออก มองหาโอกาสตอนพลิก
วิกฤตข้าวฟื้นชีวิตชาวนารวมถึงทางออกท่ียั่งยืนในแนวทางต่าง ๆ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมเวทีในการสนทนา 
ประกอบไปด้วยกลุ่มเครือข่ายชาวนา ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคธุรกิจ การจัดเวทีในแต่
ละครั้งเปรียบเสมือนเป็นการจุดประเด็นโจทย์ปัญหาและสนทนาเพ่ือลงลึกไปถึงต้นตอของปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างรุนแรงส าหรับชาวนาไทย การพูดคุยแม้ว่าอาจไม่ได้มองเห็น
รูปแบบของการจัดการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมนัก แต่ก็สร้างผลกระทบในระดับ
เล็ก ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 

ก) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา 
ข) การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่

ชาวนาประสบอยู่  
ค) เป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับชาวนาโดยการแสวงหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาหนี้ของชาวนา เพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนของชาวนาไทย 
ง) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกลุ่มภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

สนทนาหาทางออก เพ่ือการปฏิรูปวิถีชีวิตชาวนา กระท่ังปฏิรูปอุตสาหกรรมข้าวของไทยเพ่ือความมั่ง
คั่งยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออกของชาวนาไทย  
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(2) ประเด็นความขัดแย้งบนเกาะหลีเป๊ะ รายการเวทีสาธารณะน าเสนอประเด็น
ความขัดแย้งในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ สืบเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อ
ชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมแห่งเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล มานานกว่า 10 ปี การแย่งชิงที่ดินและชาวเล
ถูกรุกราน ทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางวัฒนธรรม หรือแม้แต่สุสานฝังศพ เป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มชายขอบ
กลุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่บนเกาะกลางทะเลที่ห่างไกล เป็นการเปิดพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้สึกระหว่าง
คู่พิพาท ซึ่งเป็นการพูดคุยที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นผลกระทบในเชิงการสร้างบรรยากาศความ
ขัดแย้งที่ตึงเครียดมายาวนาน ท าให้เกิดความคลี่คลาย และร่วมหาทางออกร่วมกัน แต่ทั้งนี้ปัญหาที่
เกิดข้ึนยังด ารงอยู่เนื่องจาก เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและถูกกดทับภายใต้อ านาจทุน จึงต้องอาศัยกลไกรัฐ
ในการแก้ปัญหา รายการจึงได้แสดงให้เห็นถึงผลสะท้อนที่เด่นชัด 2 เรื่องคือ 

 ก) การเปิดพ้ืนที่ให้คนชายขอบได้มีพ้ืนที่สื่อสารความทุกข์ร้อน 
 ข) การสื่อสารประเด็นปัญหาในพื้นที่ให้เกิดการรับรู้ในระดับสาธารณะ 
(3) ประเด็นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน รายการเวที

สาธารณะ ได้น าเสนอรายการตอน “มรดกโลก มรดกใคร กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ซึ่งเป็นประเด็นการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยได้สร้างความกังกลให้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยและท า
กิน อยู่ในพ้ืนที่นี้หลายชุมชน หากการขึ้นทะเบียนกลายเป็นมรดกโลกแล้วชาวบ้านจะถูกด าเนินการ
อย่างไร จะถูกอพยพออกจากป่าหรือไม่ หรือว่าวิถีชีวิตจะถูกปรับเปลี่ยนอย่างไร และพวกเขาจะมีส่วน
ร่วมในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้อย่างไรบ้าง จากการเปิดเวทีพูดคุยท าให้ ใจความส าคัญถูก
เปิดเผยว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการป่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่  เป็นส่วน
ส าคัญในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการมรดกโลก เพราะมีปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เวทีจึงเป็นการพูดคุยเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ผลกระทบที่เกิดจากการจัดเวทีคือข้อสรุปที่
ชัดเจนภายหลังจากการจัดเวที ถูกขยายผลและน าไปเผยแพร่ในสื่ออ่ืน ๆ ทั้งข่าว รายการ และ
เว็บไซต์ข่าว ท าให้เกิดการขยายผลข้อมูลในหลากหลายมุมมากขึ้น สร้างการเข้าถึงของประชาชนให้
สามารถเข้าถึงประเด็นสาธารณะบนช่องทางที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

(4) ประเด็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย รายการเวทีสาธารณะได้
ออกอากาศรายการ ตอน ล้อมวงคุย กู้วิกฤตแผ่นดินไหว จ านวน 2 ตอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 
และ 17 พฤษภาคม 2557 ซึ่งการออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เป็นรายการสด และตอนที่ 
2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เป็นรายการบันทึกเทปต่อเนื่องจากตอนที่ 1 โดยน าเสนอเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ได้เกิดปฏิกิริยา Aftershock ตามมาอย่างต่อเนื่องนับพันครั้ง ท าให้ได้ส่งผลกระทบสร้างความเสียหาย
ต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ทั้งอาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม สถานศึกษา กว่า 10,000 แห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพาน อ าเภอแม่ลาว และอ าเภอแม่สรวย ซึ่งรายการ
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ได้เดินทางไปพ้ืนที่ประสบภัยในวันรุ่งขึ้น และมีการจัดเตรียมการถ่ายท าประมาณ 3 วันหลังจากเกิด
เหตุ โดยประเด็นปัญหาหลักในสถานการณ์ช่วงนั้นคือเกิดความเสียหายที่ในบริเวณกว้าง ท าให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รายการ
เวทีสาธารณะจึงได้เชิญทุกภาคส่วน เช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
รองผู้ว่าราชการ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ประชาชนในพื้นท่ี และกลุ่มผู้ขับเคลื่อนทางสังคมอ่ืน ๆ  
โดยมีการพูดคุยมากกว่า 3 ชั่วโมง เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ทั้งหาคนรับผิดชอบในแต่
ละส่วนด้วยกัน ท าให้เกิดความร่วมมือกัน โดยมีการจัดระบบของการรับบริจาคเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อน มี
การแจ้งความประสงค์ของสิ่งของบริจาคที่ต้องการเป็นรายการที่ไม่ซ้ าซ้อน ท าให้หลังจากนั้นมีการ
จัดระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ดีขึ้น และผู้ประสบภัยได้กลายเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือตัวเองด้วยการ
ซ่อมบ้านตัวเองร่วมกับนักวิชาการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม ในการพูดคุยจึงได้เป็นปมปัญหาส าคัญ
ร่วมกันคืออาคารบ้านเรือนที่มีการก่อสร้างผิดหลักวิศวกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการและช่างท้องถิ่นในการซ่อมสร้างและแก้ไขปัญหา สถานที่เสียหายกลายเป็นห้องเรียนใหม่
แก่ช่างพ้ืนถิ่น จนท าให้เกิดหลักสูตรดงลานโมเดลให้ชุมชนและช่างได้เรียนรู้ร่วมกันและขยายผลไปยัง
พ้ืนที่อ่ืน ๆ หลังจากการจัดเวทีแล้วให้ทุกภาคส่วนมี Focus ในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ท าให้เกิดความร่วมมือกันกับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวร่วมกันทั้งในเวทีการพูดคุย
และหลังจากจากนั้น นอกจากนี้ด้วยรายการเวทีสาธารณะได้เป็นรายการแรก ๆ ที่เข้าไปน าเสนอ
เหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้เป็นส่วนหนึ่งที่ขยายประเด็นไปยังส านักข่าวอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยขยายการรับรู้ในวง
ที่กว้างมากยิ่งขึ้น จากการติดตามผลที่สืบเนื่องจากการน าเสนอประเด็นดังกล่าวผ่านรายการ ภายหลัง
จากนั้น 7 เดือน พบว่า จากความร่วมมือที่เป็นระบบท าให้ความเสียหายส่วนใหญ่ได้รับการฟ้ืนฟูผ่าน
กลไกต่าง ๆ มีการก่องตั้งกองทุนภัยพิบัติระดับต าบล เช่นที่ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว มีสมาชิกกว่า 
900 คน ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ชุมชนช่วยกันคิดและพ่ึงตัวเอง และยังเป็นการริเริ่ม
เตรียมการรับมือภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอีกครั้ง รวมไปถึงหลายกลไกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ เป็นที่มาของระบบจัดการในพ้ืนที่ จากการพ่ึงตนเอง ออกแบบระบบ
ความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น นอกเหนือจากการรอคอยความช่วยเหลือจากส่วนกลาง
ซึ่งย่อมไม่อาจทันท่วงที ณัฐพล สิงห์เถื่อน (สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2558) ผู้ประสานงานจัดการภัย
พิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดรายการเวที
สาธารณะว่า การจัดเวทีจ านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกพูดถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวและทุกภาคส่วนเข้ามา
นั่งพูดคุยว่ามีแนวคิดอย่างไรและจะด าเนินการอย่างไรบ้าง ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการหารือกันใน
รายละเอียดการของการปฏิบัติว่าจะท าอย่างไร เช่นการซ่อมสร้างตามหลักวิศวกรรม ซึ่งรายการเวที
สาธารณะท าให้คนเข้าร่วมเวที เช่น กลุ่มของนักวิชาการด้านวิศวกรรม เห็นว่าตนเองมีคุณค่าทาง
สังคม ซึ่งเวทีได้เปิดประเด็นซักถามให้กับนักวิชาการว่าดงลานสามารถซ่อมตามหลักวิศวกรรมได้
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อย่างไร 1) ท าให้เกิดความภูมิใจและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง 2 ) กลุ่มชาวบ้านเกิดความ
กระตือรือร้น เพราะเรื่องราวของได้ถูกถ่ายทอดออกสู่สาธารณะจึงท าให้เกิดการสร้างพลังและความ
ร่วมไม้ร่วมมือกันในการซ่อมสร้าง 3) เมื่อเนื้อหาได้ถูกถ่ายทอดออกสู่สาธารณะ ท าให้เกิดการระดม
ทุนในการช่วยเหลือจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานอ่ืน ๆ 4) การขยายผลความรู้การสร้างบ้านตาม
หลักวิศวกรรมไปยังพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ต้องสร้างอย่ างไรให้ปลอดภัยและถูกต้อง ณัฐพล สิงห์เถื่อน   
(สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2558) ได้อธิบายต่อว่า การจัดเวทีสาธารณะในประเด็นแผ่นดินไหวที่
เชียงรายจึงไม่ใช่แค่การพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้ประสบภัย หรือการบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเท่านั้น สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือ องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านตามหลักวิศวกรรม เพ่ือ
เตรียมรับมือกับภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เวทีที่มาจัดได้ก่อให้เกิดการพูดถึงการก่อสร้างที่ผิดแบบ 
และให้ความรู้ชาวบ้านในการซ่อมสร้างที่ถูกต้องทางวิศวกรรม หลังจากรายการวันนั้น รวมไปถึงการ
ต่อยอดประเด็นโดยสถานีไทยพีบีเอสร่วมกับภาคประชาชนในการขับเคลื่อน จึงท าให้เกิด “ดงลาน
โมเดล” ขึ้น 

นอกจากการน าเสนอของรายการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามเหตุการณ์ภายใต้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแล้ว ยังขยายผลไปสู่การติดตามประเด็นต่อเนื่องของสถานีไทยพีบีเอสและ
เครือข่าย 17 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบัน
อาศรมศิลป์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์ระสานงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาค
ประชาชน จังหวัดเชียงราย กลุ่ม Design for Disasters กลุ่ม Thai flood กลุ่มรู้สู้ flood ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GIsTDa) กลุ่มอาสาสมัครคนพิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ (Disaster Relief PWD Volunteer) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สมาคมอุตสาหกรรม
ป้องกันภัยพิบัติ ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่มบริษัท ปตท. มูลนิธิมดชนะภัย มูลนิธิเพ่ือที่อยู่อาศัย 
มูลนิธิไทยพีบีเอส และ Miyamoto International (Thailand) Co., Ltd. ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์
ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว..ไทยพีบีเอสและเครือข่าย” ขึ้น เพ่ือระดมความ
ช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีฐานข้อมูลพ้ืนที่และ
ผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหาย ความช่วยเหลือที่ต้องการ และท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งข่าวสาร
และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงโดยสะดวกและสามารถ
น าไปท างานต่อได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ได้ระดมความช่วยเหลือทั้งในรูปของเงินและสิ่งของเพ่ือสร้าง
อาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย 9 แห่ง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 13 แห่ง 
ซ่อมแซมวัดและบ้านอยู่อาศัยมากกว่า 100 แห่ง โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดล าดับความช่วยเหลือตามความจ าเป็นเร่งด่วน  
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การน าเสนอประเด็นแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย ของรายการเวทีสาธารณะ ผู้
ศึกษาจึงสรุปได้ว่า ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวชุมชนเองในด้านที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือ ชุมชน
สามารถสร้างกระบวนการจัดการตนเอง เกิดความเข้มแข็ง เกิดความตระหนักต่อการสร้างบ้านเพ่ือ
รับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตได้ ชุมชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน พ่ึงพาอาศัยกัน ไม่เพียง
แค่รอคอยการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ผลกระทบในระดับสาธารณะคือ การน าเสนอของ
รายการเวทีสาธารณะในเวทีรวมทั้งข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว เป็นการสร้างการรับรู้
ในระดับสาธารณะเป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายทั้งในและนอก เห็นการสะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ประสบภัย
เกี่ยวกับเรื่องไม่มีกลไกเตรียมรับมือผ่านรายการ ท าให้ฝ่ายนโยบายเกิดการตระหนักและร่วมกัน
ทบทวนการเตรียมรับมือต่อเหตุการณ์ในอนาคต สามารถเชื่อมโยงได้ในระดับนโยบายและระดับการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ผลักดันและจัดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ขยายผลไปในสื่ออ่ืน ๆ และสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในระดับสาธารณะ  

2) มีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้มักจะเห็นใน 
2 กรณี กล่าวคือ 

กรณีที่ 1 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่มที่มีการขับเคลื่อน
ประเด็นอยู่แล้ว กลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเวทีเสวนาและใช้พ้ืนที่สื่อสารผ่านรายการ และ
รายการเองก็ได้จัดกระบวนการร่วมกับกิจกรรมนั้น ๆ ในลักษณะนี้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมักจะเป็นกลุ่ม
ของภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็น กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น จึงเป็นกระบวนการ
วางแผนเพ่ือก าหนดเนื้อหาในการน าเสนอร่วมกันระหว่างเจ้าของกิจกรรมและทีมงานรายการ โดย
พยายามคงรูปแบบของรายการที่เป็นเวทีเพ่ือพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น 

กรณีที่ 2 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่มนักวิชาการและ
เครือข่ายความร่วมมือเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ซึ่งในบางครั้งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ มี
คนเข้าร่วมในจ านวนมาก และต้องอาศัยการจัดการประเด็นให้เกิดความกระชับและได้เนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนลักษณะนี้เองที่รายการต้องอาศัยนักวิชาการ หรือกลุ่มเครือข่ายเพ่ือเข้ามาช่วยให้ค าปรึกษา 
วางรูปแบบกระบวนการของเวที และเพ่ือให้ได้สาระส าคัญในการน าเสนอภายใต้ข้อจ ากัดของ
ระยะเวลา ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ประเด็น จากข้อสังเกตของผู้ศึกษาการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ 
การแก้ไขปัญหาต้องแก้ในระดับนโยบายประเทศ และเกินกว่าก าลังของรายการในการเข้าไปจัดการ
ประเด็น เช่น ประเด็นของการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น โดยประเด็นนี้จะมีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม 
รวมไปถึงภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกระบวนการเพ่ือเสนอแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้รายการจึงเปรียบเสมือนหุ้นส่วน
หนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนประเด็น โดยคุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2558)  
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เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ตัวแทนภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูป
การศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของรายการที่สร้างการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

 
ในรายการเวทีสาธารณะ ต้องถือว่าเปิดการมีส่วนร่วมสูง เพราะ 1) รูปแบบจะเป็นการ
ปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดประเด็นด้วยกัน ว่าประเด็นพูดกันให้ชัด ๆ คืออะไร ตรงไหนคือ
ปัญหาจุดส าคัญ ดังนั้นจุดที่เป็นประเด็นส าคัญ ๆ จะถูกคุยกันก่อน 2) การร่วมกันคัดเลือกว่า
ใครจะเข้ามาร่วมเวทีบ้าง มีการพูดคุยกันค่อนข้างจะชัด ยิ่งช่วงหลัง ๆ รายการได้ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น เช่น ช่วงเช้าดึงเอาจากกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมคุยกัน
ก่อน เคี่ยวประเด็นระดมปัญหา ซึ่งเครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุยกันเยอะมาก พูดปัญหาเยอะมาก 
วิเคราะห์เยอะมาก แต่มีข้อเสนอทางออกท่ีค่อนข้างน้อย ดังนั้นทีมงานจึงมีวิธีการที่จัดให้มีจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นกันก่อนในช่วงเช้า ซึ่งทีมงานจะคอยเก็บภาพ เก็บรายละเอียดใน
การพูดคุย และอ่ืน ๆ ที่เป็นประเด็นส าคัญ แล้วน าประเด็นส าคัญเหล่านั้นมาพูดคุยกันเลย 
เพราะเวลามันมีแค่ชั่วโมงเดียว เพราะบางทีในรายละเอียดของปัญหามันเยอะมาก จะท า
ยังไงให้มันชัด กระชับ เข้าประเด็น ต้องท างานร่วมกัน ก็คือว่า จะมีการเพ่ิมความเข้มข้นมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ 

 
จากรูปแบบการเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนด

เนื้อหารายการในประเด็นของการปฏิรูปประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายและนักวิชาการเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการวางแผน ก าหนดเนื้อหา และรูปแบบ จึงท าให้เกิดได้ส่งผลกระทบและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ในช่วงของการศึกษาวิจัยเป็นช่วงระยะเวลาความร้อนแรง
ทางการเมืองของประเทศไทย ตั้งแต่การชุมนุมประท้วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ สืบเนื่องจนถึงเหตุการณ์การ
ยึดอ านาจของ คสช. รายการเวทีสาธารณะได้ออกอากาศรายการน าเสนอประเด็นด้านการปฏิรูป 26 
จ านวนตอน โดยมีการติดตามประเด็นด้านการปฏิรูปก่อนเหตุการณ์ยึดอ านาจของ คสช. จากกลุ่ม
ภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ เช่น ตอนก้าวเดินพลังปฏิรูป แนวร่วมชายขอบปฏิรูป 
ผังเมืองยุคปฏิรูป พลังคนปฏิรูปพลังงาน เป็นต้น ลักษณะของการจัดเวทีจึงยังเป็นเวทีในระดับการ
พูดคุย เสวนา แสดงความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ติดตามการขับเคลื่อนตามประเด็นเพียงเท่านั้น 
กระทั่งช่วงเดือนกันยายน ในยุค คสช. ทีมงานเวทีสาธารณะและรายการเสียงประชาชนเปลี่ ยน
ประเทศไทย ได้จัดเวที “เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป” ขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ รวม
ทั้งหมด 9 เวที และออกอากาศจ านวน 11 ตอน โดยรายการร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคม
ในพ้ืนทีแ่ละภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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มูลนิธิฟรีดริชเนามัน (FNF) มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา มูลนิธิสยามกัมมาจล สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ ส านักงานกิจการยุติธรรม และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ กระทรวง
ยุติธรรม ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) และสถาบันพระปกเกล้า (หลักสูตร
เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 5) ซึ่งด าเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการท างานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
เวทีได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดในการแสดงเสรีภาพทางความคิดเห็นของประชาชน ความเห็นต่างของ
คนหลายกลุ่ม และข้อจ ากัดการน าเสนอข่าวทางด้านการเมืองของสื่อมวลชน ซึ่งถื อว่าเป็นความท้า
ทายของรายการอย่างมาก ซึ่งด้วยบริบทนี้เองท าให้ การน าเสนอตอน “ฟังเสียงคนใต้ก่อนการปฏิรูป” 
ที่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีการออกอากาศไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ได้ถูกสั่งให้
ยุติการน าเสนอรายการ “เสียงประชาชนต้องฟังก่อนการปฏิรูป” เฉพาะเวที “เสียงประชาชนต้องฟัง
ก่อนการปฏิรูป” 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2557 ของไทยพีบีเอส (องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558, น. 44-146) ได้รวบรวมข้อเสนอในการปฏิรูปจาก
เครือข่ายและประชาชนที่เข้าร่วมรายการไว้จ านวนทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) ด้านการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ดิน ป่าไม้ 
เหมืองแร่ พลังงาน เขื่อน น้ า ประมง ชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อม) โดยมีข้อเสนอให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้อ านาจในการจัดการอยู่ที่ท้องถิ่นเป็นหลัก สนับสนุน
ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของทรัพยากรของตนเอง จัดการโดยชุมชน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการ
จัดการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(2) ด้านการปฏิรูปการศึกษา เน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้แก่สังคม 
ลดการผูกขาด ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ก าหนด และจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลายของผู้เรียน ชุมชน ตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน  

(3) ด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ มีข้อเสนอในประเดน็ต่าง ๆ เช่น จัดตั้งและสนับสนุน 
“กองทุนร่วม” มีศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติระดับพ้ืนที่เพ่ือ
พิทักษ์ฐานทรัพยากรและควบคุมทุนข้ามชาติที่จะมาท าลายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของท้องถิ่น การ
จัดตั้งกองทุนเกษตรพันธสัญญาในประเทศ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแปรรูปสินค้ าชุมชน ส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งกองทุน เป็นต้น 

(4) ด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น เสนอให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการช่วยเหลือด้านกฎหมายจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ที่มีประสิทธิภาพระดับ
ชุมชนส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
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(5) ด้านการปฏิรูปเกษตรกรรม ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น ส่งเสริมการขับเคลื่อน
ด้านเกษตรอินทรีย์ การคุ้มครองพืชพันธุ์ท้องถิ่น สนับสนุนระบบสหกรณ์ชุมชน การจัดโซน
ภาคอุตสาหกรรมไม่ให้มีผลกระทบต่อการเกษตร และการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น 

(6) ด้านการปฏิรูประบบสวัสดิการ (รัฐสวัสดิการ) ข้อเสนอคือให้ได้มาซึ่งการดูแล
คุณภาพชีวิตตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมระบบสวัสดิการชุมชน 

(7) ด้านการปฏิรูปที่ดินและที่อยู่อาศัย ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น ตรวจสอบและ
แก้ไขกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ยกเลิก ทบทวน แผนแม่บททวงคืนผืนป่าไม้
แห่งชาติ และให้ภาคประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในเรื่องของกฎหมาย แผนแม่บท และการจัดการ
ที่ดิน เป็นต้น 

(8) ด้านการปฏิรูปแผนพัฒนา ตัวอย่างของข้อเสนอ เช่น มีการทบทวน
แผนพัฒนาย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเป็นผู้ร่วมจัดก่อนน าเสนอต่อ “สภา
ปฏิรูป” และรัฐบาลเพ่ือพิจารณา นอกจากนี้ ให้การพัฒนาเป็นไปด้วยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้ก าหนดอย่างแท้จริง เช่น การวางผังเมือง การสร้างถนนตัดใหม่  
หรือนิคมอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งองค์กรอิสระและไม่แสวงหาก าไรในการจัดท า EIA อย่างเป็นธรรม
และเป็นกลางรวมทั้งมีกองทุนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา เป็นต้น 

(9) ด้านการปฏิรูปความคิด มีข้อเสนอโดยสรุปคือ แก้ไขความเห็นต่างทาง
การเมือง ด้วยการสร้างพ้ืนที่ในการพูดคุย ปลุกจิตส านึกร่วมในสังคม และบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 

(10) ด้านการปฏิรูปวิถีชีวิตวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่าพ้ืนเมือง มีข้อเสนอใน
ประเด็นส าคัญๆ คือ ให้มีการเยียวยาชนเผ่าพ้ืนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพออกจากชุมชน 
และจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ท ากินและพ้ืนที่จิตวิญญาณ รัฐ
ต้องยอมรับและสนับสนุนให้จัดตั้งสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองในรูปแบบสภาในระดับชุมชน  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของตนเอง 

(11) ด้านปฏิรูปด้านการเมือง ตัวอย่างของข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ
ปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองระดับท้องถิ่น กระจายอ านาจท้องถิ่น การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ านาจระดับท้องถิ่นการปฏิรูปโครงสร้างทางการระดับประเทศ ประชาชนต้องตระหนักรู้ถึงสิทธิทาง
การเมือง และอ านาจทางการเมืองให้ประชาชนรู้หน้าที่การเป็นพลเมือง การจัดตั้งสภาประชาชนหรือ
สภาพลเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นในการปฏิรูปด้านความมั่นคงทางอาหาร การจัดการภัย
พิบัติ ด้านบริโภคและสตรี ด้านคุณภาพชีวิตอีกด้วย 
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ซึ่งไทยพีบีเอสได้สรุปผลกระทบต่อแนวทางการปฏิรูปและการเปลี่ยนผ่านสังคมไทย 
โดยแยกเป็นผลกระทบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558, น. 44-146) 

(1) ผลกระทบระยะสั้นเพ่ือการปฏิรูป สรุปได้ 8 ประเด็น คือ 
ก) เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข) การมีพ้ืนที่ปลอดภัยของคนเห็นต่าง 
ค) ประชาชนมีโอกาสในการสะท้อนปัญหา 
ง) เกิดข้อเสนอเชิงประเด็นเพ่ือการปฏิรูป 
จ) เกิดข้อเสนอเชิงกลไกเพ่ือการปฏิรูป 
ฉ) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมเป็นขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ช) เกิดแนวทางการจัดเวทีสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 
ซ) บทบาทของสื่อมวลชนในเวทีสาธารณะส่งผลให้เกิดการรับรู้ข้อมูลอย่าง

กว้างขวางในการขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิรูปของเครือข่าย 
(2) ผลกระทบระยะกลางและระยะยาว แยกเป็น 3 ด้าน คือ 

ก) ด้านบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนได้เรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมน าไปสู่สังคมสันติสุข 

ข) พ้ืนที่สาธารณะของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีการใช้กระบวนการพูดคุยใน
รูปแบบต่าง ๆ น าไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ 

ค) ข้อเสนอเพ่ือการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างรัฐ 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ 

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2558) อดีตอดีต สปช. ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กมธ.ยกร่าง รัฐธรรมนูญ ผู้เข้าร่วมรายการเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอจากเวที "เสียงประชาชนต้องฟังก่อนการปฏิรูป" ได้กล่าวถึงผลกระทบจากประเด็นการปฏิรูป
ไว้ 6 ประเด็น ดังนี้ 

(1) รายการได้ช่วยตอกย้ าความส าคัญและความจ าเป็นของการที่สังคมไทย
และประเทศไทยต้องมีการปฏิรูป  

(2) ช่วยท าให้ประชาชนทั่วไปและสังคม ได้เข้าใจสาระส าคัญและรายละเอียด
ของประเด็นการปฏิรูปและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีการน าเสนอได้มากขึ้น ทั้งในแง่ความส าคัญ 
ความจ าเป็น แนวทางด าเนินการเพื่อการปฏิรูปที่ได้มีการจัดท าข้ึน 
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ค) ได้ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องและพยายามขับเคลื่อนการปฏิรูป ได้มีช่องทางในการ
สื่อสารกับสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสร้างพลังทางสังคม และท าให้การปฏิรูปมี
ความก้าวหน้าหรือประสบผลส าเร็จ 

ง) ได้ท าให้ผู้ก าหนดนโยบาย รัฐบาล หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึง
ข้อห่วงใย ข้อกังวล มุมมองของภาคประชาชนต่อกรณีประเด็นปฏิรูปแต่ละเรื่อง 

จ) ได้ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นแง่มุมที่หลากหลาย รอบด้านเกี่ยวกับประเด็น
ปฏิรูปที่ได้มีการหยิบยกมาพูดคุยในรายการ เป็นมุมมองที่มาจากผู้ที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย 

ฉ) ในบางกรณไีด้ท าให้เกิดการถกเถียงอภิปรายต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ได้
มีการพูดคุยน าเสนอในรายการ เช่น กรณีเรื่องพลังงาน 

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ยังให้ข้อคิดเห็นว่าโดยสรุปคือ 
 

การจัดเวทีประเด็นการปฏิรูปของรายการท าให้ประเด็นเรื่อง “การปฏิรูป” ยังคงด ารงอยู่เป็น
วาระส าคัญของสังคมไม่หายเลือนไป หรือถูกกลบด้วยข่าวอ่ืน ๆ หรือถูกกดทับไว้โดยปัญหา
ความขัดแย้ง ปัญหาทางการเมือง ท าให้สังคมยังคงมีความตื่นตัวเกี่ยวกับวาระเรื่องการปฏิรูป 
ช่วยเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้านการปฏิรูป 
ทั้งระหว่างประชาชนกับประชาชน ระหว่างประชาชนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบาย (เช่น สปช., คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รัฐบาล ฯลฯ ) นอกจากนี้ทาง
รายการได้พยายามสร้างบรรยากาศของการให้สามารถร่วมแสดงความเห็นที่แตกต่างกันได้ 
ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย 

 
นอกจากการจัดเวที “เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป” แล้ว รายการเวที

สาธารณะยังได้ติดตามการท างานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในหลายประเด็น ประเด็นการศึกษา
ซึ่งเป็นประเด็นที่รายการมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ความพยายาม คืนครูกลับสู่ห้องเรียน 
หลังจากกิจกรรมภายนอกกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดการศึกษาด้วยตนเองของ
กลุ่มบ้านเรียน รวมถึงการท างานของภาคประชาชน ที่ท างานคู่ขนานกับการท างานของสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา ที่รวมตัวกันจัดกระบวนการรวมข้อเสนอในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งการติดตามประเด็นทางด้านการปฏิรูปการศึกษานั้น คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (สัมภาษณ์, 
15 สิงหาคม 2558) เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ตัวแทนภาคประชาสังคมที่
ขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปการศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
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เวทีปฏิรูปการศึกษาที่จัดที่เมืองทางธานี เป็นเวทีหนึ่งที่ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะในการ
จัดกระบวนการพูดคุย ซึ่งในเครือข่ายทางการศึกษาเรามีการจัดสัมมนากันอยู่แล้ว แล้วก็มี
ข้อเสนอต่าง ๆ ออกมา แต่ข้อเสนอมันก็จะจ ากัดอยู่ในแค่ห้องประชุม แต่รายการเวที
สาธารณะซึ่งได้เข้ามาร่วมกระบวนการ และถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณะ มันจะช่วยท าให้
ข้อเสนอทั้งหลายกระจายไปเป็นประเด็นสาธารณะ คือมันยกระดับประเด็นไม่ใช่แค่คุยแล้ว
อยู่แค่ในห้องประชุมหรือแค่ในเครือข่าย แต่มันท าให้กลายมาเป็นประเด็นสาธารณะ ให้กลาย
มาเป็นปัญหาที่สื่อสารไปในระดับประเทศ นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นของเรื่องนี้ 

 
นอกจากนี้คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยได้

สรุปผลกระทบเพ่ิมเติมว่า ภายหลังจากที่ออกรายการเวทีสาธารณะรวมไปถึงรายการอ่ืน ๆ ส่งผลท า
ให้ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ขับเคลื่อนด้านการศึกษาทางเลือกมีสถานภาพมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะเห็นได้จา
การถูกคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการในสภา
การศึกษา หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การจัดรายการเวทีสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน
การศึกษา โดยเชิญกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าร่วมรับฟัง เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ข้อเสนอหลัก
ทางด้านปฏิรูปการศึกษา 3 ด้านคือ 1) ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล 2) ปลดล็อคมาตรา 12 3) เสนอให้มี
สภาการศึกษาจังหวัดที่ไปบูรณาการจังหวัด ซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อได้ถูกบรรจุไว้ในแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูณฉบับร่าง โดยข้อเรียกร้องจะเห็นผลเป็นรูปธรรมหรือไม่ต้องอาศัยกลไก
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

3) การมีส่วนร่วมในรายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมีส่วนร่วมเชิง
กายภาพท่ีจะเห็นได้จากการออกอากาศรายการ ซึ่งทีมงานจะมีรูปแบบในการจัดเวทีโดย เชิญเจ้าของ
ประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภาคประชาสังคม นักวิชาการ รวมไปถึงภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับประเด็นนั้น ๆ การมีส่วนร่วมจึงเป็นการล้อมวงพูดคุย เพ่ือต่อรองผลประโยชน์ของแต่ละ
ฝ่าย พูดถึงปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน อย่างเป็นประชาธิปไตย ซึ่งรายการมีความพยายามที่จะเชิญ
ผู้เข้าร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อเปิดพ้ืนที่สาธารณะอย่างเท่าเทียม ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าในหลายครั้งเวทียัง
ค่อนข้างขาดภาพของตัวแทนภาครัฐ อาจด้วยเนื่องจากการเข้าร่วมรายการ รัฐมักถูกมองเป็นคู่วิพากษ์
กับชุมชน หรือมีภาพลักษณ์คือต้นเหตุของปัญหา และมักถูกคาดหวังจากประชาชนให้เป็นคน
แก้ปัญหา ดังนั้นจะเป็นเพียงภาพของวงเวทีเฉพาะวิชาการ นักวิชาการ ชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชน ผู้น า
ชุมชน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในประเด็นนั้น ๆ ได้  

4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ต่อเนื่องจาก
จากการมีส่วนร่วมในรายการ กล่าวคือ ลักษณะของการมีส่วนร่วมในมิตินี้ เป็นหัวใจหลักของการ
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เป้าหมายของรายการ ซึ่งเดิมทีแล้วประเด็นอาจเกิดในพ้ืนที่ หรือกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง แต่พอได้
น าเสนอประเด็นผ่านรายการ ซึ่งการที่รายการได้เชิญตัวแทนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นเข้า
ร่วมพูดคุยในรายการ พูดคุย ท าความเข้าใจ หาทางออก เป็นขยายการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างมาก
ขึ้น เป็นช่องทางการสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจให้กับสังคม รับรู้ข้อเสนอ ข้อจ ากัดของแต่ละฝ่าย 
นักวิชาการอาจเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา รัฐอาจจะมีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 
โครงการ นโยบาย แก้กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งการมีส่วนร่วมลักษณะนี้ในหลายครั้งข้อสรุปอาจเกิดขึ้น
ภายในเวที  และในหลายครั้งที่อาจเกิดความร่วมมือกันภายหลังจากจบรายการเพ่ือเคลื่อนประเด็นต่อ 
แต่การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ฝ่ายรัฐอาจจะยังเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อย อาจด้วย
ข้อจ ากัดบางประการ เช่นประเด็นนั้น ๆ อาจจะเป็นประเด็นที่ใหญ่เกินไป และตัวแทนที่เข้าร่วม
อาจจะเป็นเพียงผู้ที่ท าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ เป็นต้น 

5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ รายการได้มีช่องทางให้
ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการน าเสนอ ด้านเนื้อหา หรือค าแนะน าติชม โดยผ่านทางโทรศัพท์ 
อีเมลล์ประจ ารายการ และทางสื่อออนไลน์เฟสบุคแฟนเพจ การเปิดช่องทางสื่อสารเพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในลักษณะนี้ ด้วยข้อจ ากัดด้านทีมงานและเวลาท าให้การจัดการข้อมูลที่ผู้ชมผู้ฟังเสนอผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ จึงยังไม่มีระบบการจัดการที่แน่ชัดในการรวบรวมข้อเสนอและข้อคิดเห็น เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนารายการ นอกเหนือจากช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่อ
เนื้อหารายการดังกล่าวแล้ว รายการยังมีอีกช่องหนึ่งคือจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ที่ท า
หน้าที่สะท้อนกลับความเห็นและความต้องการในแง่มุมของผู้ชมที่มีต่อการผลิตและเผยแพร่รายการ
ของไทยพีบีเอส แต่ทั้งนี้ยังเป็นข้อเสนอแนะรายการในภาพรวมของไทยพีบีเอส การมีส่วนร่วมลักษณะ
ดังกล่าวยังมีในระดับที่ค่อนข้างน้อย  

นอกจากนีบ้ทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้มีผู้ให้ทรรศนะในมุมมองต่าง ๆ ดังนี้ 

คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2558) ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ ได้ให้ข้อคิดเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรายการเวทีสาธารณะว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ได้นั้นขึ้นอยู่กับประเด็นและระดับ สิ่งแรกที่ควรเข้าใจคือรายการเป็นสื่อ ซึ่งมีหน้าที่ในการน าเสนอแต่
ไม่ใช่คนที่จะแก้ปัญหาโดยตรง หลายประเด็นท าให้หน่วยที่เป็นข้าราชการ หรือนักการเมืองท้องถิ่นหัน
มาสนใจมากข้ึนถ้าเป็นประเด็นท้องถิ่น แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนในพ้ืนที่จะแข็งแรงพอที่จะท าต่อหรือเอา
สื่อนั้นมาท าต่อจนท าให้เกิดอณูในพื้นที่ขนาดไหน บางประเด็นที่ถูกน าเสนอเป็นเรื่องใหญ่มาก อาจจะ
ส่งผลสะเทือนพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้อย่างเด่นชัด แต่มันท าให้คนรับรู้ประเด็น
เรื่องนี้มากขึ้น เวทีสาธารณะไม่ใช่เพียงแค่เวทีที่เชิญคนมาพูด แต่มักจะเป็นไปในลักษณะชวน
เครือข่ายมาคิดเรื่องใหญ่มาก ท าหน้าที่มากกว่าแค่การเป็นสื่อมวลชนทั่วไป ช่วยในการปั้นประเด็นที่
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คาดว่าเป็นเรื่องใหญ่และส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก รายการจึงมีส่วนในการช่วยสนับสนุนการท างาน
ของภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นการท าหน้าทีที่มากกว่าหน้าที่สื่อ ผลักดันกระบวนการทางสังคม มี
เป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม แต่ระดับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอีกทีหนึ่ง 
ภาคประชาชนไม่ได้เข้าถึงยากเหมือนสื่อช่องอ่ืน ๆ  การเปลี่ยนแปลงมันขึ้นอยู่กับว่า เรื่องนั้นอยู่ใน
ระดับไหน น าเสนอประเด็นนั้นในระดับไหน เรื่องในพ้ืนที่อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงง่ายกว่า
ประเด็นระดับประเทศ” 

คุณอานนท์ มีศรี (สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2558) ) ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ให้
ข้อคิดเห็นสร้างการเปลี่ยนแปลงของรายการเวทีสาธารณะไว้ว่า สามารส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัญหาค่อนข้างมีจ านวนที่มาก เฉพาะเพียงรายการ
เวทีสาธารณะรายการเดียวอาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ด้วยปัจจัยด้าน
เวลา ด้วยพ้ืนที่ที่ค่อนข้างใหญ่ ด้วยความเดือดร้อน ความทุกข์ร้อนของคนจ านวนมาก ซึ่งเกินกว่า
ก าลังของรายการที่จะขับเคลื่อนประเด็นเหล่านั้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
คือส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือบางครั้งสามารถสร้างแรงกระเพ่ือมไปยังหน่วยงาน องค์กร ไปยัง
เรื่องราวของคนต้นเรื่องที่เป็นปัญหา 

อาจารย์สุรพล ธรรมร่มดี (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2558) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ให้ข้อคิดเห็นสร้างการเปลี่ยนแปลงของรายการเวทีสาธารณะไว้ว่า 
โดนสรุปในภาพรวมแล้วรายการยังสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ค่อนข้างน้อยมาก แต่ว่ าบาง
เนื้อหาบางประเด็นบางเรื่องก็สามารถท าให้เกิดโอกาสได้ เช่นเรื่อง ท่าเรือปากบารา รายการเวที
สาธารณะสามารถสร้างการเจรจาให้เกิดขึ้น ซึ่งหากต้องการแก้ปัญหาประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้นอย่าง
จริงจัง ต้องอาศัยภาคส่วนอ่ืน ๆ ร่วมด้วยโดยเฉพาะภาคผู้ก าหนดนโยบาย ทั้งนี้ผลสะเทือนของรายการ
ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือโอกาสของการได้สื่อสารต่อสาธารณะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง แม้จะไม่ได้ท า
ให้ข้อเสนอนั้นสู่การปฏิบัติได้เต็มที่เนื่องจากปัจจัยแวดล้อม แต่ด้วยการเป็นช่องทางการสื่อสารจึงท าให้
เกิดความเคลื่อนไหวที่มีผลสะเทือนต่อภาครัฐในระดับหนึ่ง 

ดร.สมนึก จงมีวศิน (สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2558) ผู้แทนสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 
และนักวิชาการภาคประชาสังคมด้านสุขภาพของเครือข่าย ภาคะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็นสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของรายการเวทีสาธารณะไว้ว่า รายการยังไม่ได้น าไปสู่ระดับของการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างชัดเจน แต่มีผลกระทบเรียกว่า Indirect Impact กล่าวคือขั้นตอนที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ อันดับแรกต้องมีการริเริ่มมาก่อน จัดเวทีให้แต่ละฝ่ายมีพ้ืนที่
หันหน้ามาคุยกันได้ ขั้นที่ 2 คือขั้นรับรู้ ซึ่งต่อเนื่องจากการพูดคุยแล้วจึงเกิดการรับรู้ซึ่งกันและกัน 
จากนั้นจะน าไปสู่ขั้นที่ 3 ทันที คือขั้นเปิดใจในที่นี้พ้ืนที่ในการเปิดใจคือการฟังซึ่งกันและกัน รายการ
เวทีสาธารณะเป็นรายการที่ท าให้เกิดการฟังได้ พอเริ่มจาก ริเริ่ม รับรู้ เปิดใจ จึงจะน าไปสู่การคุยกัน
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ในเรื่องของการสร้างสรรค์ ซึ่งก็คือการพูดคุยเพ่ือหาทางออกร่วมกันนั่นเอง ทั้งนี้บางทีอาจเกิดขึ้นทั้ง
ในระหว่างรายการหรือเกิดขึ้นหลังจากจบรายการไปแล้ว 

จากผลการศึกษาในส่วนนี้ กล่าวโดยสรุปคือ ด้วยลักษณะรูปแบบของรายการที่เน้นการเปิด
พ้ืนที่สื่อเพ่ือการมีส่วนร่วม และอยู่ภายใต้องค์กรสื่อสาธารณะ รายการจึงได้พยายามเปิดกว้างเพ่ือ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือการสื่อสารโดยการ
มีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น 
2) มีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ 
3) การมีส่วนร่วมในรายการ 
4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น 
5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ 

ซึ่งในช่วงระยะเวลาของการศึกษา การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น 
และการมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกันออกไป เช่น ประเด็นนโยบายการรับจ าน าข้าว ประเด็นความ
ขัดแย้งบนเกาะหลีเป๊ะ ประเด็นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ประเด็น
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย และประเด็นการปฏิรูปประเทศ   

อย่างไรก็ดี เฉพาะรายการเวทีสาธารณะเอง ที่ได้ท าหน้าที่บทบาทของความเป็นสื่อมวลชน
ประกอบกับบทบาทของความเป็นสื่อสาธารณะ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างผลกระทบที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสามารถสร้างผลกระทบได้ในบาง
ประเด็นและบางส่วน ซึ่งหากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น รายการเวทีสาธารณะ 
ยังคงต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งภายในเช่น การบริหารจัดการภายในองค์กร ภายนอก เช่น หน่วยงาน
และองค์กรทั้งภาครัฐในระดับนโยบายและเอกชน และสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนั้น เพ่ือเป็น
ส่วนช่วยขับเคลื่อนประเด็นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้อย่างแท้จริง



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทของรายการเวทีสาธารณะกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม” ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะในการ
เปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม และผลของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของรายการเวทีสาธารณะ
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเด็นทางสังคม โดยการศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้งหมด 4 กลุ่ม จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 1) 
กลุ่มผู้ผลิตรายการ 2) ผู้แทนกลุ่มที่เข้าร่วมรายการ 3) นักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านสื่อมวลชน 4) ผู้แทน
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อมกับ วิเคราะห์ประเด็นจากเทปบันทึกรายการ (Content 
Analysis) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) สนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 

 สรุปผลการศึกษา 5.1
 

5.1.1 เกี่ยวกับรายการเวทีสาธารณะ 
รายการเวทีสาธารณะเกิดขึ้นพร้อมกับ การก่อตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก าไรแห่งแรกของประเทศไทย  เหตุ
จากความตั้งใจของสถานี เป็นรายการที่จัดอยู่ในลักษณะรายการข่าว อยู่ภายใต้กลุ่มข่าวนโยบาย
สาธารณะ ทีมผู้ผลิตรายการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ทีมงานรายการอยู่ในส่วนของกองบรรณาธิการ
กลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ และทีมฝ่ายผลิตรายการ มีรูปแบบการน าเสนอที่ผู้ด าเนินรายการท า
หน้าที่สัมภาษณ์เชิงเจาะลึกเจาะประเด็นปัญหาสังคม ร่วมกับผู้ร่วมรายการที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคน
ทุกฝ่าย ที่มีความเก่ียวข้องกับประเด็นนั้น ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
ฯลฯ โดยมีรูปแบบการเปิดพ้ืนที่ข่าวทางหน้าจอ ล้อมวงคุย สนทนา สะท้อนสถานการณ์ เจาะลึก
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ปัญหา ท าความเข้าใจและหัวใจส าคัญคือการร่วมกันหาทางออก ทั้งในรูปแบบการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม ด้วย
ความชัดเจนของรูปแบบรายการเวทีสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงก าหนดให้เป็นรายการบน
แนวคิดทางด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง เป็นรายการที่แสดงการมีส่วนร่วมของภาพ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ความเป็นทีวีสาธารณะ สะท้อนบทบาทความเป็นสื่อ
สาธารณะที่ว่า ต้องเป็นพื้นที่สาธารณะ การเป็นพ้ืนที่สื่อสารให้กับคนชายขอบ  

การด าเนินงานด้านการผลิตรายการเวทีสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามหลักของการผลิต
รายการทั่วไป คือ ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production) ขั้นการผลิต (Production) และขั้นหลังการ
ผลิต (Post Production) ซ่ึงสรุปได้ดังนี ้

1) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production) ได้
แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย งานข้อมูล งานข่าวและงานประสานงาน ดังนี้ 

1) ด้านงานข้อมูล ซึ่งจะเป็นทีมงานที่แสวงหาประเด็นในการท ารายการ โดยจะ
ท าหน้าที่คัดเลือกประเด็นและน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกเรื่อง/ ประเด็น/ พ้ืนที่ที่น่าสนใจใน
การจัดเวทีสาธารณะ จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมโดยแสวงหาข้อมูลเชิงลึก การก าหนดเป้าหมายของ
การจัดเวที วางโครง ล าดับความของประเด็นปัญหา และอ่ืน ๆ รวมไปถึงการเตรียมเอกสาร
ประกอบการด าเนินรายการ  

2) ด้านงานข่าวด าเนินการหลัก ๆ 2 ส่วนด้วยกันคือ ประสานพ้ืนที่และแหล่งข่าว
เพ่ือผลิตสกู๊ปต่าง ๆ และลงหมายและแจ้งหมายเพื่อท าการขอช่างภาพและรถข่าวในการลงพ้ืนที่ถ่าย
ท าสกู๊ปประกอบเทปรายการ และอ่ืน ๆ 

3) ด้านงานประสาน รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับวัน เวลาของผู้ด าเนิน
รายการ และทีมงาน รวมทั้งทีมผลิต เพ่ือด าเนินการถ่ายท า ประสานเชิญผู้ร่วมสนทนา ประสานทีม
ผลิต ประสานการใช้สถานที่ส าหรับจัดเวที รวมไปถึงประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งเอกสารด้านการเงินอ่ืน ๆ  

2) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นการผลิต (Production) ใน
กระบวนการผลิตรายการนัน้จะมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีคล้ายกบัการผลิตรายการทีวีทัว่ไป ท่ีมี
ทัง้รูปแบบรายการสดและการบันทึกเทปรายการ เช่น ประสานงานเดินทางล่วงหน้าไปยังสถานที่จัด

เวที เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ การร่วมหารือประเด็น/โจทย์ส าคัญของเวที ล าดับประเด็น
การสนทนาก่อนเริ่มบันทึกเทป ผู้ประสานงานท าความเข้าใจกับผู้ชมในรายละเอียดของการบันทึกเทป 
เริ่มบันทึกเทปรายการ ด าเนินการอัพโหลดและแชร์ภาพ สาระส าคัญสั้น ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงาน (After Action Review) เป็นต้น นอกจากนี้รายการอาจยังมี
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ความจ าเพาะมากกว่ารายการอ่ืน ๆ เช่นการหารือนอกรอบเกี่ยวกับประเด็นที่น าเสนอระหว่าง
ผู้เข้าร่วมรายการ ซึ่งอาจเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเด็นอ่ืน ๆ ในอนาคต 

3) กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะขั้นหลังการผลิต (Post Production) 
เช่นเดียวกันกับขั้นการผลิต ท่ีรายการจะมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีคล้ายกับการผลิตรายการทีวี 

อ่ืน ๆ โดยแบ่งเป็นทีมบรรณาธิการในการวางโครงเทปรายการตอนนัน้ ๆ รวมทั้งโครงการโปรโมท

รายการ ฯลฯ และฝ่ายผลิตท าหน้าที่ผลิตเทปรายการตามโครงที่ได้วางไว้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามแผน 
เมื่อเทปออกอากาศแล้วอาจจะมีการติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาจัดรายการใน
ครั้งต่อ ๆ ไป เป็นต้น 

ทั้งนี้กระบวนการผลิตรายการเวทีสาธารณะ อาจมีข้อจ ากัดหรือเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่ไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามล าดับขั้นที่วางไว้ได้ ดังนั้นรายการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ บริบทและข้อจ ากัดต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถผลิตรายการได้ตาม
แผนการออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ 

 
5.1.2 การคัดเลือกประเด็นของรายการ 
จากการศึกษาและรวบรวมประเด็นที่น าเสนอในรายการเวทีสาธารณะ โดยรับชมย้อนหลัง

ทางเว็บไซต์ของ Thai PBS ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557–เดือนกรกฎาคม 2558 จ านวน 80 ตอน ผู้
ศึกษาได้สรุปไว้ 3 ส่วนคือ รูปแบบของประเด็น ระดับของประเด็น และรูปแบบการคัดเลือกประเด็น 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) รูปแบบของประเด็น 
จากการรับชมเทปย้อนหลัง จ านวน 80 ตอน จึงท าให้เห็นว่ารายการได้ให้สัดส่วนการ

น าเสนอประเด็นปฏิรูปมากถึง 26 ตอน โดยรองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรัฐหรือ
โครงการขนาดใหญ่ จ านวน 18 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ จ านวน 14 ตอน 
ประเด็นเก่ียวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม จ านวน 13 ตอน ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จ านวน 
6 ตอน ประเด็นเก่ียวกับการเมืองการปกครอง จ านวน 4 ตอน 

2) ระดับของประเด็น 
รายการเวทีสาธารณะได้น าเสนอประเด็นในรายการซึ่งหากแบ่งระดับของประเด็นจะ

เห็นว่า มีทั้งประเด็นระดับเล็กสุดที่มีผลกระทบเฉพาะชุมชน จ านวน 25 ตอน ประเด็นระดับกลางที่มี
ผลกระทบระดับภูมิภาค จ านวน 14 ตอน และประเด็นใหญ่ที่มีผลกระทบระดับประเทศ/ระดับ
สาธารณะ จ านวน 40 ตอน ซึ่งทั้ง 3 ระดับนั้นแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่ถูกน าเสนออกมาในระดับที่
แตกต่างกันไป แต่หากวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวในมิติต่าง ๆ แล้วมักจะพบว่า ประเด็นมักเชื่อมโยง
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และมีผลกระทบไปถึงในระดับนโยบายเกือบทุกกรณี เวทีจึงเป็นเสมือนการหยิบยกประเด็นตั้งแต่
ระดับเฉพาะกลุ่มหรือชุมชน เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในวงกว้าง อันจะ
น าไปสู่การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ  

3) รูปแบบการคัดเลือกประเด็น 
จากการศึกษาการเลือกประเด็นเพ่ือท ารายการเวทีสาธารณะ พบว่าทีมงานมีรูปแบบ

การคัดเลือกประเด็นใน 2 ลักษณะคือ 1) รูปแบบประเด็นที่เป็นกระแส 2) รูปแบบประเด็นนอก
กระแส จากการศึกษาพบว่า แม้ว่ารายการเวทีสาธารณะจะมีกระบวนการคัดเลือกประเด็นมี 2 
รูปแบบดังกล่าว แต่อีกส่วนหนึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับรูปแบบของประเด็นที่ถูกน าเสนอ ทั้ง 6 รูปแบบ 
จึงวิเคราะห์ได้ว่าด้านหนึ่งรายการได้คัดเลือกประเด็นโดยค านึงถึงการท าหน้าที่ในบทบาทของ
สื่อมวลชนซึ่งเป็นองค์กรข่าวที่ต้องน าเสนอประเด็นดังเช่นส านักข่าวทั่วไป แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องท า
หน้าที่ความเป็นสื่อสาธารณะที่เน้นการเปิดพ้ืนที่ให้กับคนชายขอบได้มีพ้ืนที่ในการสื่อสารความทุกข์
ร้อน สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยสื่อสารผ่านรายการเพ่ือหวังผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการที่รายการท าหน้าที่และต้องให้น้ าหนักทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวจึงส่งผลให้
รูปแบบการคัดเลือกประเด็นจึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและตายตัว  
 

5.1.3 บทบาทของรายการเวทีสาธารณะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้าง
การเปลี่ยนแปลง 

รายการเวทีสาธารณะมีบทบาท ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการ

เปลี่ยนแปลง ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1) การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น เป็นมิติของการมีส่วน
ร่วมในรายการที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากรูปแบบของรายการส่วนใหญ่น าเสนอประเด็นความทุกข์ร้อนที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชน และประเด็นนั้นมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการแก้ปัญหา
ในเรื่องนั้น ๆ ประเด็นส่วนใหญ่ที่ถูกน าเสนอในรายการเวทีสาธารณะจึงเป็นประเด็นจากภาคประชา
สังคมท่ีเป็นเครือข่าย หรือประชาชนเจ้าของประเด็นเองได้เสนอเรื่องมายังรายการ ซึ่งท าให้ในบางครั้ง
รายการเวทีสาธารณะถูกใช้ในฐานะการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นให้กับภาคประชาสังคม 
โดยท้ายที่สุดเป้าหมายร่วมกันคือการน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดเวที โดยการ
สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นว่า โดยจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการจากรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในลักษณะนี้ได้ส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ดังนี้ 

(1) ประเด็นนโยบายการรับจ าน าข้าว จากการล้อมวงพูดคุยเพ่ือหาทางออก
ให้กับประเด็นการรับจ าน าข้าวได้สร้างผลกระทบในระดับเล็ก ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
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ก) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา 
ข) การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะในเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่

ชาวนาประสบอยู ่ 
ค) เป็นการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้กับชาวนาโดยการแสวงหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาหนี้ของชาวนา เพ่ือความอยู่รอดและยั่งยืนของชาวนาไทย 
ง) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกลุ่มภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

สนทนาหาทางออก เพ่ือการปฏิรูปวิถีชีวิตชาวนา กระทั่งปฏิรูปอุตสาหกรรมข้าวของไทยเพ่ือความมั่ง
คั่งยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออกของชาวนาไทย  

(2) ประเด็นความขัดแย้งบนเกาะหลีเป๊ะ เป็นการเปิดพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกระหว่างคู่พิพาท ซึ่งเป็นการพูดคุยที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นผลกระทบในเชิงการสร้าง
บรรยากาศความขัดแย้งที่ตึงเครียดมายาวนาน ท าให้เกิดความคลี่คลายและร่วมหาทางออกร่วมกัน 
รายการจึงได้แสดงให้เห็นถึงผลสะท้อนที่เด่นชัด 2 เรื่องคือ 

ก) การเปิดพ้ืนที่ให้คนชายขอบได้มีพ้ืนที่สื่อสารความทุกข์ร้อน 
ข) การสื่อสารประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ให้เกิดการรับรู้ในระดับสาธารณะ 

(3) ประเด็นการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่าแก่งกระจาน จากการเปิด
เวทีพูดคุยท าให้ใจความส าคัญถูกเปิดเผยว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการป่าของ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการมรดก
โลก เพราะมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายหลังจากการจัดเวที ถูก
ขยายผลและน าไปเผยแพร่ในสื่ออ่ืน ๆ ทั้งข่าว รายการ และเว็บไซต์ข่าว ท าให้เกิดการขยายผลข้อมูล
ในหลากหลายมุมมากขึ้น สร้างการเข้าถึงของประชาชนให้สามารถเข้าถึงประเด็นสาธารณะบน
ช่องทางท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

(4) ประเด็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงรายการน าเสนอเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ของ
รายการเวทีสาธารณะได้สร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวชุมชนเองในด้านที่เห็นได้
เด่นชัดที่สุดคือ ชุมชนสามารถสร้างกระบวนการจัดการตนเอง เกิดความเข้มแข็ง เกิดความตระหนัก
ต่อการสร้างบ้านเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตได้ ชุมชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
พ่ึงพาอาศัยกัน ไม่เพียงแค่รอคอยการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ผลกระทบในระดับ
สาธารณะคือ การน าเสนอของรายการเวทีสาธารณะในเวทีรวมทั้งข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหว เป็นการสร้างการรับรู้ในระดับสาธารณะเป็นประโยชน์ที่ทุกฝ่ายทั้งในและนอก เห็นการ
สะท้อนปัญหาของกลุ่มผู้ประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องไม่มีกลไกเตรียมรับมือผ่านรายการ ท าให้ฝ่าย
นโยบายเกิดการตระหนักและร่วมกันทบทวนการเตรียมรับมือต่อเหตุการณ์ในอนาคต สามารถ
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เชื่อมโยงได้ในระดับนโยบายและระดับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ผลักดัน
และจัดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขยายผลไปในสื่ออ่ืน ๆ และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น
ในระดับสาธารณะ  

2) มีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหารายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้มักจะเห็นใน 

2 กรณี กล่าวคือ 
กรณีที่ 1 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่มที่มีการขับเคลื่อน

ประเด็นอยู่แล้ว ซ่ึงมักจะเป็นกลุ่มของภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนประเด็น กระบวนการมีส่วนร่วมที่
เกิดข้ึน จึงเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อก าหนดเนื้อหาในการน าเสนอร่วมกันระหว่างเจ้าของกิจกรรม
และทีมงานรายการ โดยพยายามคงรูปแบบของรายการที่เป็นเวทีเพ่ือพูดคุยกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ประเด็น  

กรณีที่ 2 รูปแบบการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรายการกับกลุ่มนักวิชาการและ
เครือข่ายความร่วมมือเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ซึ่งในบางครั้งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่ มี
คนเข้าร่วมในจ านวนมาก และต้องอาศัยการจัดการประเด็นให้เกิดความกระชับและได้เนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนลักษณะนี้เองที่รายการต้องอาศัยนักวิชาการ หรือกลุ่มเครือข่ายเพ่ือเข้ามาช่วยให้ค าปรึกษา 
วางรูปแบบกระบวนการของเวที และเพ่ือให้ได้สาระส าคัญในการน าเสนอภายใต้ข้อจ ากัดของ
ระยะเวลา ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว  

จากรูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ได้ส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นส าคัญของประเทศคือ 

(1) ประเด็นการปฏิรูปประเทศ การจัดเวที “เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการ
ปฏิรูป” ขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 9 เวที และออกอากาศจ านวน 11 ตอน โดยรายการ
ร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ และภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ซึ่งด าเนินการคู่ขนาน
ไปพร้อมกับการท างานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เวทีได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ข้อจ ากัดในการแสดงเสรีภาพ
ทางความคิดเห็นของประชาชน ความเห็นต่างของคนหลายกลุ่ม จนได้ข้อเสนอในการปฏิรูปจาก
เครือข่ายและประชาชนที่เข้าร่วมรายการไว้จ านวนทั้งสิ้น 11 ด้าน ซึ่งไทยพีบีเอสได้สรุปผลกระทบ 
โดยแยกเป็นผลกระทบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย, 2558, น. 44-146) 

ก) ผลกระทบระยะสั้น 1) เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชน      
2) การมีพ้ืนที่ปลอดภัยของคนเห็นต่าง 3) ประชาชนมีโอกาสในการสะท้อนปัญหา 4) เกิดข้อเสนอเชิง
ประเด็นเพ่ือการปฏิรูป 5) เกิดข้อเสนอเชิงกลไกเพ่ือการปฏิรูป 6) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมเป็น
ขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูป 7) เกิดแนวทางการจัดเวทีสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 8) บทบาทของ
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สื่อมวลชนในเวทีสาธารณะส่งผลให้เกิดการรับรู้ข้อมูล อย่างกว้างขวางในการขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิรูป
ของเครือข่าย 

ข) ผลกระทบระยะกลางและระยะยาว 1) ด้านบรรยากาศการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนประชาชนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมน าไปสู่สังคมสันติสุข 2) พ้ืนที่สาธารณะ
ของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีการใช้กระบวนการพูดคุยในรูปแบบต่าง ๆ น าไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ 3) ข้อเสนอเพ่ือการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ 

ซึ่งสรุปได้ว่า รายการได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับสาธารณะ โดยสร้างการ
ตื่นตัวต่อวาระการปฏิรูปประเทศในประเด็นต่าง ๆ เป็นกลไกลหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมเชื่อมโยง
เครือข่ายร่วมระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเป็นขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูปใน
ประเด็นต่าง ๆ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันข้อเสนอเชิงประเด็นเพ่ือการปฏิรูปสู่การบรรจุ
ข้อเสนอจากการจัดเวทีในรัฐธรรมนูญฉบับร่าง  

(3) การมีส่วนร่วมในรายการ การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมีส่วนร่วมเชิง
กายภาพท่ีจะเห็นได้จากการออกอากาศรายการ ซึ่งทีมงานจะมีรูปแบบในการจัดเวทีโดย เชิญเจ้าของ
ประเด็น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภาคประชาสังคม นักวิชาการ รวมไปถึงภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ ซึ่งรายการมีความพยายามที่จะเชิญผู้เข้าร่วมจากทุกฝ่ายเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะอย่างเท่าเทียม ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าในหลายครั้งเวทียังค่อนข้างขาดภาพของตัวแทน
ภาครัฐ ดังนั้นจึงมักถูกมองว่าเป็นเพียงภาพของวงเวทีเฉพาะวิชาการ นักวิชาการ ชาวบ้าน ปราชญ์
ชุมชน ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นไม่สามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นนั้น ๆ ได้  

(4) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น ลักษณะของการมีส่วนร่วมในมิตินี้ 
เป็นหัวใจหลักของการเป้าหมายของรายการ ซึ่งการที่รายการได้เชิญตัวแทนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับประเด็นเข้าร่วมพูดคุยในรายการ พูดคุย ท าความเข้าใจ หาทางออก เป็นขยายการรับรู้ให้เกิดขึ้น
ในวงกว้างมากขึ้น เป็นช่องทางการสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจให้กับสังคม รับรู้ข้อเสนอ ข้อจ ากัดของ
แต่ละฝ่าย นักวิชาการอาจเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา รัฐอาจจะมีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ในหลายครั้งข้อสรุปอาจเกิดขึ้นภายในเวที  และในหลายครั้งที่อาจเกิดความ
ร่วมมือกันภายหลังจากจบรายการเพ่ือเคลื่อนประเด็นต่อ แต่การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ฝ่ายรัฐอาจจะยัง
เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อย อาจด้วยข้อจ ากัดบางประการ  

(5) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ รายการได้มี
ช่องทางให้ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการน าเสนอ ด้านเนื้อหา หรือค าแนะน าติชม โดยผ่าน
ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ประจ ารายการ และทางสื่อออนไลน์เฟสบุคแฟนเพจ การเปิดช่องทางสื่อสาร
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เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ ด้วยข้อจ ากัดด้านทีมงานและเวลาท าให้การจัดการข้อมูลที่ผู้ชม
ผู้ฟังเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ จึงยังไม่มีระบบการจัดการที่แน่ชัดในการรวบรวมข้อเสนอและ
ข้อคิดเห็น เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนารายการ การมีส่วนร่วมลักษณะดังกล่าวยังมี
ในระดับท่ีค่อนข้างน้อย  

อย่างไรก็ดี เฉพาะรายการเวทีสาธารณะเอง ที่ได้ท าหน้าที่บทบาทของความเป็นสื่อมวลชน
ประกอบกับบทบาทของความเป็นสื่อสาธารณะ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างผลกระทบที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสามารถสร้างผลกระทบได้ในบาง
ประเด็นและบางส่วน ซึ่งหากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น รายการเวทีสาธารณะ 
ยังคงต้องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งภายในเช่น การบริหารจัดการภายในองค์กร ภายนอก เช่น หน่วยงาน
และองค์กรทั้งภาครัฐในระดับนโยบายและเอกชน และสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนั้น เพ่ือเป็น
ส่วนช่วยขับเคลื่อนประเด็นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้อย่างแท้จริง   
 

 การอภิปรายผลการศึกษา 5.2
 

การก่อก าเนิดข้ึนของสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยส าคัญคือรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 47 ด้วยเจตนารมณ์ต้องการที่จะปฏิรูปสื่ออย่างชัดเจน และมีแนวคิดว่าคลื่นความถี่นั้นเป็น
ทรัพยากรของสาธารณะของประชาชนและสังคมไทย และทุกคนมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรคลื่นความถี่ได้
โดยตรง หรือให้ภาคประชาชนมี “สิทธิได้รู้” (Night to Know) ซึ่งเป็นแกนส าคัญของสังคม
ประชาธิปไตย จึงส่งผลให้มีรายการเวทีสาธารณะ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นและอยู่ภายใต้องค์กรสื่อ
สาธารณะไทยพีบีเอส โดยมีหลักการในการท างานคือมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานไม่อิงกับรัฐ
หรือทุน ท าให้รายการสามารถท าหน้าที่และบาทของการเป็นสื่อสาธารณะที่ชัดเจน ด้วยรูปแบบของ
รายการที่เน้นการเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม ล้อมวงคุย สนทนา สะท้อน
สถานการณ์ เจาะลึกปัญหา ท าความเข้าใจและร่วมกันหาทางออก ทั้งในรูปแบบการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และการขับเคลื่อนสังคมเพ่ือก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม  

ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2550) ที่ว่าสื่อสาธารณะ
นั้นเป็นเจ้าของโดยพลเมือง เป็นพ้ืนที่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ่ม และเน้นการน าเสนอเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์วิจัยการกระจายเสียงแห่งสหราชอาณาจักร 
(UK Broadcasting Research Unit) (อ้างถึงใน มัทนา เจริญวงศ์ และอาภาพรรณ ทองเรือง, 2556) 
ที่ได้นิยามความหมายของคุณลักษณะของสื่อสาธารณะส่วนหนึ่งไว้ว่า ต้องมีเนื้อหารายการส าหรับคน
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ส่วนน้อยในสังคม โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ ภาษา เพ่ือบริการชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
โดยการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ของรายการนั้นพบว่า มีความหลากหลายของประเด็น มีความ
หลากหลายของกลุ่มคน เช่น กลุ่มชาวเล กลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่ มคนที่ไม่ใช่ชน
ชั้นน าของประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและความเป็นตัวตนผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ (สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2558) นักวิชาการ สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ส่วนหนึ่งว่า รายการเวทีสาธารณะได้สะท้อน
บทบาทความเป็นสื่อสาธารณะที่ว่า ต้องเป็นพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) ต้องให้เสียง (Giving 
Voiceless) แก่คนชายขอบ หรือเรียกว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง เพราะฉะนั้นแนวคิดและรูปแบบของ
รายการ ที่มีการเปิดโต๊ะกลม เพ่ือการสนทนาแบบสานเสวนาหาทางออกร่วม จึงถือได้ว่าตรงตาม
บทบาทหน้าที่ของสื่อสาธารณะ ที่ให้พ้ืนที่สาธารณะ มุ่งเน้นการน าเสนอประเด็นสาธารณะ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือบรรเทาความกังวลใจสาธารณะ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  

หากพิจารณาตามแนวคิดบทบาทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อสังคมของ McQuail (อ้างถึงใน 
สมสุข หินวิมาน, 2554) พบว่า รายการมีความเด่นชัดในบทบาทในการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปใน
สังคม เช่นการน าเสนอวาระข่าวสารบางประเด็นที่ไม่ถูกในเสนอในสื่อกระแสหลักอ่ืน ๆ แต่มี
ผลกระทบต่อคนหมู่มาก ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การท าหน้าที่บทบาทในการ
รวมผู้คน การก าหนดวาระทางสังคม และบทบาทการระดมสรรพก าลัง ตามแนวคิดของ McQuail 
(อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2554) ยังแสดงให้เห็นเด่นชัดตั้งแต่ระดับของแนวคิดของรายการ รูปแบบ
รายการที่เปิดวงเวทีสาธารณะเพ่ือสร้างพ้ืนที่สาธารณะโดยรวมเอากลุ่มคนที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค
ส่วน เช่น ประชาชน นักวิชาการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเพ่ือเปิดประเด็น ก าหนดวาระทางสังคม 
หารือแนวทางเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น กรณี การจัดเวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป  

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการที่ส่งผลให้รายการสามารถด ารงอยู่ไดแ้ละผลิตรายการที่
มีเนื้อหาที่ข้องเก่ียวหรือเรียกร้องในระดับนโยบาย ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่เต็มไป
ด้วยความขัดแย้งและรุนแรง ปัจจัยนั้นคือการอยู่ภายใต้องค์กรไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่เป็น
ของประชาชนไม่ผูกติดกับรัฐหรือทุน และปัจจัยประการที่ 2 คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ที่ได้เปิดเสรีภาพให้สื่ออย่างแท้จริง จึงท าให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถผลิต
รายการเวทีสาธารณะซึ่งเป็นรายการที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและมีอยู่ในจ านวนที่น้อยมากใน
สังคมไทย  

ในส่วนของการน าเสนอประเด็นในรายการ ซึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาน าเสนอส่วนใหญ่
จะเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสช่วงขณะเวลานั้น และประเด็นปัญหาที่ถูกคัดเลือกมาน าเสนอมักจะมี
ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในประเทศ เช่น ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายรฐั
หรือโครงการขนาดใหญ่ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ประเด็นเกี่ยวกับชุมชนสังคมและวัฒนธรรม 
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ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง อย่างไรก็ดีประเด็นที่น าเสนอ
มักเชื่อมโยงและมีผลกระทบไปถึงในระดับนโยบายเกือบทุกกรณี เวทีจึงเป็นเสมือนการหยิบยก
ประเด็นตั้งแต่ระดับเฉพาะกลุ่มหรือชุมชน เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในวง
กว้าง อันจะน าไปสู่การสร้างกระบวนการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ ดังที่ 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2550) ได้สรุปการก าหนดวาระของสื่อมวลชนไว้ว่า ในการท างานของ
สื่อสารมวลชนที่ต้องมีการเลือกเรื่องหรือประเด็นในการน าเสนอข่าว ท าให้สื่อมีบทบาทในการเป็นผู้
ก าหนดกรอบของเรื่องราวที่น าเสนอและประเด็นในการโต้แย้งแสดงเหตุผลของสังคม สื่อมวลชนจึงถูก
มองว่าเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดประเด็นให้แก่สังคม (Agenda Setting) เรื่องใดที่สื่อน ามาเผยแพร่มาก
ก็มีน้ าหนักมากและกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคม หรือที่เรียกว่าเป็นวาระทางการเมืองและสังคม 
(Social and Political Agenda)  

รายการได้เปิดประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็น และถูกคัดเลือกโดยกอง
บรรณาธิการรายการ อย่างไรก็ดีการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ยังจ ากัดอยู่ในวงของเครือข่ายที่ส่วนใหญ่
มองว่าเป็นภาคประชาสังคม ซึ่ง McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ได้
ให้ข้อคิดเห็นว่า การก าหนดวาระต่าง ๆ ต้องค านึงว่า ที่สื่อน าเสนอนั้น มีที่มาจากใครบ้าง เช่น บาง
วาระอาจถูก าหนดโดยสถาบันหรือองค์กรทางการเมืองอย่างพรรคการเมือง หรืออาจถูกก าหนดโดย
กลุ่มพลเมือง หรือกลุ่มนักธุรกิจ หรือปัจเจกบุคคล ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดวาระ
ของตนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง McQuail and Windahl (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2550) ยัง
ได้เสนอให้พิจารณาว่า นอกจากจะต้องจ าแนกให้เห็นว่าใครเป็นผู้ริเริ่มประเด็นในการก าหนดวาระ
แล้วยังต้องมองดูว่า สื่อมวลชนน าเสนอวาระเหล่านั้นด้วยความสนใจในประโยชน์สาธารณะของเรื่องที่
เกิดอย่างแท้จริง หรือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับชนชั้นน าและกลุ่มการเมืองที่มีอ านาจอยู่ในสังคม 
เพ่ือสร้างมติท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นน าเท่านั้น 

ด้วยลักษณะรูปแบบของรายการที่เน้นการเปิดพ้ืนที่สื่อเพ่ือการมีส่วนร่วม และอยู่ภายใต้
องค์กรสื่อสาธารณะ รายการเวทีสาธารณะจึงได้พยายามเปิดกว้างเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้
เกิดขึ้น ให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือการสื่อสาร กระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ลักษณะได้ส่งผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่ง
การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นแหล่งข่าวหรือเจ้าของประเด็น และการมีส่วนร่วมวางแผนก าหนดเนื้อหา
รายการ เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเด็นมากที่สุด 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) ซึ่งตรงตามรูปแบบของรายการที่เน้นการเปิดพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมให้ทุก
ฝ่ายร่วมปรึกษาหารือเพ่ือหาทางออก  

แม้การท าหน้าที่บทบาทของความเป็นสื่อมวลชนประกอบกับบทบาทของความเป็นสื่อ
สาธารณะ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างผลกระทบที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ 
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสามารถสร้างผลกระทบได้ในบางประเด็นและบางส่วนซึ่งจัดว่าอยู่ในสัดส่วน
ที่ค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากบางปัจจัยในการบริหารจัดการภายในองค์กรอาจเป็นข้อจ ากัดท าให้การ
เข้าไปมีส่วนร่วมยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การเข้าไปมีส่ วนร่วมในการผลิตรายการ 
วางนโยบาย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยข้อจ ากัดด้านระยะเวลา และกระบวนการผลิต เป็นต้น 
อัจฉรา ศรีพันธ์ (2554) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการสื่อสารในทุกระดับ นั่นคือ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนทั้งในกระบวนการการผลิตรายการการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ 
เพราะฉะนั้นหากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเอง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เกิดเข้ามามีส่วนร่วมในรายการทุกมิติมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็
ตามแม้ว่ารายการจะท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่ยังน้อย
มาก แต่สิ่งที่รายการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและค่อนข้างเป็นจุดเด่นคือมันสร้างการรวมกลุ่มของคน
ในการเสริมพลังกลุ่มในชุมชน เช่น ชุมชนเรียกร้องสิทธิของตนเองในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเด่นของรายการ ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ให้สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม ซึ่งรายการเวทีสาธารณะและรายการในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสห
ลายรายการ เปิดโอกาสให้กับคนเล็กคนน้อยของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้เห็นกลุ่มคนเหล่านี้มี
ตัวตน มีอ านาจ มีอัตลักษณ์ และเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ในการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิ
ของตนเองที่พึงเป็น  

ดังนั้นการผลิตรายการในลักษณะรายการเวทีสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรสื่อสาธารณะ 
กลุ่มคนดูปลายทางอาจเป็นเพียงตัวชี้วัดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังที่ Smith (2006, อ้างถึงใน สมสุข หิน
วิมาน และคณะ (2558) ได้เสนอไว้ว่า ธุรกิจข่าวไม่ได้เป็นเพียงองค์กรธุรกิจที่เน้นผลก าไรแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ควรเป็นสินค้าที่มีคุณค่าในเชิงใช้สอย (Instrument Value) หรือเป็นเครื่องมือในการ
น าพาสังคมไปสู่ความจริงหรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ด้วยการตั้งค าถาม ตอบค าถาม 
อธิบาย ตีความ และสืบหาข้อเท็จจริง  
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 ข้อเสนอแนะ 5.3
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1) รายการมีความโดดเด่นทางด้านแนวคิด และประเด็นที่น าเสนอซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

เป็นประเด็นที่มีผลกระทบในระดับสาธารณะ ดังนั้นเพ่ือให้เข้าถึงและตอบโจทย์การรับชมของผู้ชม
ปลายทาง รายการอาจต้องพัฒนารูปแบบการน าเสนอ ให้มีความน่าสนใจ สร้างความตระหนักให้เกิด
ขึ้นกับผู้ชมปลายทางเพ่ือเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนประเด็นเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับสังคม 

2) รายการเวทีสาธารณะซึ่ ง เป็นรายการที่ อยู่ภายใต้องค์กรสื่อสาธารณะ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่เน้นการเป็นสื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายการได้ถูกจัดให้อยู่กลุ่ม
รายการที่เข้าร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ และเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม  ใน
ระดับนโยบายของสถานีอาจต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการน าเสนอ สนับสนุนทีมการ
ท างานให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างกระบวนการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องจากการน าเสนอไปแล้ว เพ่ือตอบโจทย์การเป็นสื่อสาธารณะที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างแท้จริง 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาหรือสร้างทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทการท าหน้าที่ของ

สื่อมวลชนในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการถาโถมของสื่อใหม่ 
สื่อมวลชนจะสามารถปรับตัวท่ามกลางกระแสดังกล่าวได้อย่างไร 

2) ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายการอื่น ๆ ในลักษณะที่
คล้ายกัน เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้น 

3) ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการผลิตรายการเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 
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10 สิงหาคม 2558 
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พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม/ อดีต 
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8 คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา (ผู้ประสานงาน
จัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.
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