ฝ่ ายพัฒนาภาคีภูมิภาค
สานักเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วมสาธารณะ

รายงานผลการเปิ ดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่ วม ของ ส.ส.ท.
ไตรมาส ที่ 1/2565
เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย ฝ่ ายพัฒนาภาคีภูมิภาค
สานักเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วมสาธารณะ
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ส่ วนที่ ๑

ช่ องทางการรับฟังความคิดเห็น
และการเปิ ดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่ วม ส.ส.ท.

๑. ความเป็ นมาของ : สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กลไกการรับฟังความคิดเห็น ของ ส.ส.ท.
ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย พ.ศ
๒๕๕๑ หมวด ๕ สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ และการรับเรื่ องร้องเรี ยน มาตรา ๔๕ บัญญัติ ไว้วา่ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริ การและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ประโยชน์สาธารณะและสังคม และสะท้อนความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วน
ของประชาชนในการกาหนดนโยบาย ให้มีสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ ซึ่ คณะกรรมการนโยบาย
แต่งตั้งจานวนไม่เกิ นห้าสิ บคน ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างที่
หลากหลาย ๆ และมีความสมดุล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคาแนะนาจากประชาชนในวงกว้างต่อ
การผลิตรายการขององค์การ โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดให้มีสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการแยกย่อยตามภูมิภาคก็ได้
โดยคานึงถึงความต้องการของภูมิภาคและความหลากหลายของสังคม
ให้คณะกรรมการบริ หารดาเนิ นการรวบรวมความเห็นและคาแนะนาที่ได้ รับจากสภาผูช้ ม
และผูฟ้ ั งรายการตามวรรคหนึ่ ง เสนอต่อกรรมการนโยบายพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนา
บริ การและการผลิตรายการขององค์การ หรื อการปรับปรุ งแผนแม่บทการบริ หารกิจการและรายการ
ขององค์การ ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นช่องทางรับฟังความคิดเห็น( Feedback) การบริ การและการผลิตรายการขององค์การ
จากผูช้ มทัว่ ไป นอกจากการรับความคิดเห็นตามช่องทางทัว่ ไป ทางออนไลน์ของสานักสื่ อดิจิทลั
แล้ว สภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ยังเป็ น กลไกสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนให้กบั
ส.ส.ท. ซึ่งอยูภ่ ายใต้กลุ่มงานเครื อข่าย&การมีส่วนร่ วม(Citizen engagement & Partnership) ปัจจุบนั
ส.ส.ท.มีสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ เป็ นรุ่ นที่ ๖
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๒.ช่ องทางการรับฟังความคิดเห็น และการเปิ ดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่ วม ภายใต้ แผน
บริหารกิจการ ส.ส.ท.ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนบริ ห ารกิ จ การปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส.ส.ท. ได้ก าหนดสาระส าคัญ ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมัน่ เป็ นสถาบันสื่ อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
พันธกิจ ดาเนินการผลิตรายการ ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร สารประโยชน์ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามข้อ บัง คับ ด้า นจริ ย ธรรมองค์ก าร เพื่ อ เผยแพร่ ผ่า นสื่ อ ทุ ก แขนง โดยยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์สาธารณะ และความคุม้ ค่าเป็ นสาคัญ
เป้ าประสงค์ ปี ๖๕ ไทยพีบีเอสจะต้องได้รับการยอมรับเชื่ อถือว่าเป็ นโรงเรี ยนของสังคม ในการ
ส่ งเสริ มสังคมประชาธิ ปไตย สร้างพลังทางปั ญญา ความคิดสร้างสรรค์สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และสร้างพลเมืองคุณภาพ ด้วยการดาเนินงานแบบมีส่วนร่ วม มุ่งสู่ ความเป็ นองค์กรที่
ยัง่ ยืน เป็ นสื่ อที่มีคุณค่าที่ยดึ โยงกับประชาชน
ยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนสื่ อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความแตกต่างจากจุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความคุม้ ค่าจากการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓สร้างความยัง่ ยืนจากการต่อยอดและพลังเครื อข่าย
ยุทธศาสตร์ ท้ งั ๓ ด้าน จะประกอบด้วย ๔๒ โครงการ ซึ่ งในยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ส.ส.ท.ได้
ก าหนดให้ มี แ ผนงานด้า นภาคี หุ้ น ส่ ว นและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม (Partnership & Engagement
Approach) มีสัดส่ วนงาน 2.3% โดยมีสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ เป็ นกลไกหนึ่ง รับฟังความคิดเห็น
และสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับ ส.ส.ท.
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๓.โครงการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการประจ าปี ๒๕๖๕
(งบอุดหนุน)
แผนบริ หารกิ จการปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กาหนดให้มีโครงการสนับสนุ นการ
ดาเนิ นงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการฯ โดยมีวตั ถุประสงค์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.องค์การกระจาย
เสี ย งฯ พ.ศ.๒๕๕๑ และนโยบายส.ส.ท.ที่ ต้อ งการเปิ ดโอกาสและมุ่ งสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน
สภาผูช้ มผูฟ้ ั งรายการไทยพีบีเอส จะทาหน้าที่จดั กิจกรรมรับฟั งความคิดเห็นและสะท้อน
ความต้องการของผูช้ มผูฟ้ ั งรายการ จัดทารายงานนาเสนอต่อไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตรายการและพัฒนาการดาเนินงานสื่ อสาธารณะให้เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคมยิ่งขึ้น
ตลอดจนขยายเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ให้กว้างขวางทัว่ ประเทศ โดยมี สานัก
เครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ วมสาธารณะเป็ นหน่ ว ยงานที่ รั บผิ ด ชอบ ส.ส.ท.จัด สรรงบประมาณ
(งบอุดหนุน)รวมทั้งสิ้ น ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แบ่งเป็ น ๔ ไตรมาส เพื่อให้สภาผูช้ มผูฟ้ ังรายการ
แต่ละภูมิภาคจัดกิจกรรมในพื้นที่ และเป็ นงบอุดหนุนงานบริ หารจัดการกลางเช่น การอบรมพัฒนา
ศักยภาพ การจัดทารายงาน การจัดการประชุมสามัญประจาปี และการจัดสมัชาผูช้ มผูฟ้ ั งประจาปี
ฯลฯ โดยกิจกรรมภายใต้โครงการจะประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ด้านการ
ส่ งเสริ มภาคี หุ้นส่ วน ด้านการพัฒนาติ ดตามข้อเสนอเชิ ง นโยบาย และ ด้านการยกระดับและ
ขับเคลื่อนกิจการสภาและส่ วนสนับสนุน
ทั้งนี้ ส.ส.ท.ได้มีมาตราการจัดการความเสี่ ยง โดยกาหนดให้หน่วยงานภายใน ส.ส.ท.คือ
ฝ่ ายพัฒนาภาคีภูมิภาค สานักเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมสาธารณะ ทาหน้าที่สนับสนุ นและจัดทา
แผนการอบรมพัฒ นาศัก ยภาให้ส ภาผูช้ มผูฟ้ ั ง รายการตลอดจนสนับ สนุ น ให้มี จัด ท าแผนงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็ นรายไตรมาสและติดตามผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
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ส่ วนที่ ๒ รายงานการเปิ ดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของ ส.ส.ท.
ประจาไตรมาสที่ 1/ 2565
ผ่ านกลไกการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่ วมของผู้ชม
โดยสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
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วัตถุประสงค์
(purpose)
วิสัยทัศน์
(vision)
พันธกิจ
(mission)

พัฒนาการให้ บริการและการผลิตรายการขององค์ การให้ มี
คุณภาพและสอดคล้ องกับประโยชน์ สาธารณะและสั งคม

ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย

สภาประชาชน ขับเคลือ่ นสือ่ สาธารณะ เพือ่ ร่วมสร้างสังคมทีเ่ ป็ นธรรม
1.พัฒนาพืน้ ทีก่ ารมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการกาหนดนโยบาย
ของสื่ อสาธารณะ

2.พัฒนาช่ องทางและ
กระบวนการเชิ งรุ กในการรับฟัง
เสี ยงคนเล็กคนน้ อย

ยุทธศาสตร์
(strategy)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ด้ านการส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนน

แผนงานส่ วนกลาง
30%

1.1.แผนงานพัฒนานวัตกรรมและยุทธศ
ศาตร์

แผนงานส่ วนภูมภิ าค
70%

สะท้ อนความต้ องการของผู้ใช้ บริการ

1.2แผนงานยุทธศาตร์ ภาค

3.พัฒนาความร่ วมมือและ
เชื่ อมโยงเครื่ อข่ ายและภาคี
หุ้นส่ วน

4.พัฒนากระบวนการในการติดตาม
ตรวจสอบ และประสานงานกับไทย
พีบีเอสอย่างใกล้ชิด

5.พัฒนากิจการของสภาและส่ วน
สนับสนุนเพื่อสร้ างความเชื่ อมั่นใน
สภาฯ และประสิ ทธิภาพในการทางาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ด้ านการยกระดับและขับเคลื่อนกิจการ
สภาและส่ วนสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ด้ านการส่ งเสริมภาคีห้ ุนส่ วน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ด้ านการพัฒนาและติดตามข้ อเสนอ
เชิงนโยบาย

2.1.แผนงานสร้ างและพัฒนาความ
ร่ วมมือกับภาคีห้ ุนส่ วน(ส่ วนกลาง)

3.1.แผนงานพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายราย
ไตรมาสและรายปี (ส่ วนกลาง)

4.1.แผนงานจัดประชุมสามัญและ
วิสามัญฯและคณะทางาน

2.2.แผนงานผลิตสื่ อประชาสั มพันธ์

3.2.แผนงานพัฒนากลไกยกระดับงาน
ทางวิชาการและเชื่ อมโยงเนื้อหา

4.2.แผนงานติดตามตรวจสอบการ
ทางานของสภา

3.3.แผนงานพัฒนาเครื่ องมือและทบทวน
แนวทางการจัดกิจกรรม

4.3.แผนงานจัดซื้อครุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนกิจการสภา
4.4.แผนงานพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
และเจ้ าหน้ าทีป่ ระสานงานภาค
4.5.แผนงานบริหารจัดการสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการส่ วนภูมิภาค

2.3.แผนงานสร้ างและพัฒนาความร่ วมมือ
กับภาคีห้ ุนส่ วน(ส่ วนภูมิภาค)

1.3.แผนงานส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชน(เวทีประเด็น/เวทีพฒ
ั นา)

3.4.แผนงานพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบาย
รายไตรมาสและรายปี (ส่ วนภูมภิ าค)

1.4.แผนงานจัดทารายงานถอดบทเรียนวิเคราะห์ นาเสนอแนวทางการดาเนินงานต่ อส.ส.ท.(รายกิจกรรม)

4.6.แผนงานงบประมาณดาเนินการ

ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคเหนือ ปี 2565
วิสัยทัศน์ : สภาแห่ งการสรรค์ สร้ างความเข้ มแข็งอย่ างมีส่วนร่ วมและกระจายอานาจสู่ การเปลีย่ นแปลง
เป้าหมาย : ลดความเหลื่อมลา้ เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมมุ่งสู่ การสื่ อสารเพื่อการเปลีย่ นแปลง
พันธกิจ : ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ด้ านการส่ งเสริม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
- เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นเร่ งด่ วน 5 เวที
- เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นพืน้ ที่/
สถานการณ์ 5 เวที

พัฒนาภาคีห้ ุนส่ วน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ด้ านการส่ งเสริมภาคีหุ้นส่ วน

พัฒนานักสื่ อสาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ด้ านการพัฒนา
และติดตามข้ อเสนอเชิงนโยบาย

- กิจกรรมสร้ างและพัฒนาภาคีเครื อข่ าย - ประชุมสรุปแผนงานไตรมาส 4 ครั้ง
2 ครั้ง
- สมัชชาภาคเหนือ 1 ครั้ง
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้ชมฯ
แกนประสานและเครื อข่ าย3 เวที

จัดทาข้ อเสนอ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ด้ านการยกระดับและขับเคลื่อน
กิจการสภาและส่ วนสนับสนุน
- ประชุมบริหารจัดการ 5 ครั้ง
- เงินเดือน/ค่าประสานงานเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานสภาผู้ชมฯ

ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
วิสัยทัศน์ : สั งคมอีสานมีข้อมูลทีจ่ ะนาไปสู่ การขับเคลื่อนให้ เกิดความอยู่ดมี แี ฮง
เป้าหมาย : สนับสนุนการทางานร่ วมกับเครื อข่ ายภายในและภายนอก พัฒนาข้ อเสนอแนะและส่ งต่ อให้ กบั ส.ส.ท.

พันธกิจ : การส่ งเสริมพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ด้ านการส่ งเสริม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
- เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นพืน้ ที่/
สถานการณ์ 2 เวที
(ไตรมาสที่ 1)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ด้ านการส่ งเสริมภาคีหุ้นส่ วน
กิจกรรมสร้ างและพัฒนาภาคีเครื อข่ าย
2 ครั้ง
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้ชมฯ แกน
ประสานและเครื อข่ าย 1 เวที
(ไตรมาสที1่ )

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ด้ านการพัฒนาและติดตามข้ อเสนอเชิง
นโยบาย
- สมัชชาภาคตะวันออก 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ด้ านการยกระดับและขับเคลื่อน
กิจการสภาและส่ วนสนับสนุน
- ประชุมบริหารจัดการ 2 ครั้ง
- เงินเดือน/ค่าประสานงานเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานสภาผู้ชมฯ
(ไตรมาสที1่ )

ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง ปี 2565
โมเดลการทางาน
ร่ วม
สภาผู้ชมฯ
ภูมภิ าคกลาง
X
ฝ่ ายพัฒนาภาคี
ภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ด้ านการส่ งเสริม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
- เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นเร่ งด่ วน
1 เวที
- เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นพืน้ ที่/
สถานการณ์ 1 เวที
(ไตรมาสที่ 1)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ด้ านการส่ งเสริมภาคีหุ้นส่ วน
- กิจกรรมสร้ างและพัฒนาภาคีเครื อข่ าย 1
ครั้ง
(ไตรมาสที่1)

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ด้ านการพัฒนาและติดตามข้ อเสนอเชิง
นโยบาย
- สมัชชาภาคกลาง 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ด้ านการยกระดับและขับเคลื่อน
กิจการสภาและส่ วนสนับสนุน
- ประชุมบริหารจัดการ 2 ครั้ง
- เงินเดือน/ค่าประสานงานเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานสภาผู้ชมฯ
(ไตรมาสที1่ )

ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ภูมิภาคกรุงเทพ และปริมณฑล ปี 2565

โมเดลการทางาน
ร่ วม
สภาผู้ชมฯ
ภูมภิ าคกรุงเทพ
และปริมณฑล
X
ฝ่ ายพัฒนาภาคี
ภูมภิ าค

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ด้ านการส่ งเสริม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
- เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นพืน้ ที่/
สถานการณ์ 2 เวที
(ไตรมาสที่ 1)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ด้ านการส่ งเสริมภาคีหุ้นส่ วน
- กิจกรรมสร้ างและพัฒนาภาคีเครื อข่ าย 2
ครั้ง
(ไตรมาสที1่ )

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ด้ านการพัฒนาและติดตามข้ อเสนอเชิง
นโยบาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ด้ านการยกระดับและขับเคลื่อน
กิจการสภาและส่ วนสนับสนุน

- สมัชชาภาคกรุงเทพ และปริมณฑล 1 - ประชุมบริหารจัดการ 3 ครั้ง
ครั้ง
- เงินเดือน/ค่าประสานงานเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานสภาผู้ชมฯ
(ไตรมาสที1่ )

ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ ปี 2565
วิสัยทัศน์ : สื่ อสาธารณะสร้ างภาคใต้ แห่ งความสุ ข
เป้าหมาย : กระจายอานาจให้ เกิดพืน้ ทีก่ ลางของประชาชน สู่ การเป็ นเจ้ าของสื่ อสาธารณะ
พันธกิจ : ขยายฐานผู้ชม พัฒนาการให้ บริการ สร้ างภาคีห้ ุนส่ วน จัดทาข้ อเสนอ พัฒนานักสื่ อสาร
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ด้ านการส่ งเสริม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ด้ านการส่ งเสริมภาคีหุ้นส่ วน

- เวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นพืน้ ที่/
-ไม่ มี
สถานการณ์ 2 เวที
(ไตรมาสที1่ )
- ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการร่ วมกับภาคีเครื อข่ ายภาคใต้
1 ครั้ง
(ไตรมาสที่ 1)

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ด้ านการพัฒนาและติดตามข้ อเสนอ
เชิงนโยบาย
- สมัชชาภาคใต้ 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ด้ านการยกระดับและขับเคลื่อน
กิจการสภาและส่ วนสนับสนุน
- ประชุมบริหารจัดการ 2 ครั้ง
- เงินเดือน/ค่าประสานงานเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานสภาผู้ชมฯ
(ไตรมาสที1่ )

ประมวลสรุ ปและข้อเสนอ

รายงานการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ภาคกลาง
ประจาไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕

บทที่ 3 ข้อเสนอ
เวที(ออนไลน์) รับฟังความคิดเห็นตามบริบทสถานการณ์และพัฒนาข้อเสนอ ครั้งที่ 1/2565
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดกฎหมายสาธารณะ”
โดย คณะกรรมการอำนวยการกลาง สภาผู้ชมผู้ฟังรายการรุ่นที่ 6
3.1 ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ควรยุติหรือหยุดการใช้อำนาจนิยมโดยรัฐผ่านกระบวนการจัดทำกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการดำเนิ น งานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ห รือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ.... เนื่องจากเนื้อหาของ
กฎหมายมีเจตนาในการควบคุมมากกว่าส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม และกระบวนการร่ างกฎหมายไม่
เคารพหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีการเสนอและขัดต่อสิทธิในการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิตามรัฐธรรมนูญของไทย หากถูกผลักดันเป็นกฎหมายและบังคับใช้ จะ
ยิ่งทำให้ประชาชนถูกจำกัดช่องทางการมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งขัดกับหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้น
กระบวนการออกกฎหมายและนโยบายของประเทศยัง เป็นเครื่องชี้ถึงระดับ ความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละ
ประเทศด้วย
2. ควรให้ความสำคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการออกกฎหมายตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้ความสำคัญกับกฎหมายที่ มาจากการเข้าชื่อของประชาชน ที่มีการรับฟัง
ความคิดเห็น และมีการเข้าชื่อของภาคประชาชนตามกระบวนการมาแล้ว และผลักดันเข้าสู่กระบวนการของ
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่นำร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไปดำเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมาย ต้องนำเสนอความคิดเห็นคัดค้านและไม่เห็นด้วยของ
ประชาชนกับการผลักดันกฎหมายนี้บรรจุไว้ในผลในการรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วน และนำเสี ยงสะท้อน
ถึงการไม่เห็นด้วยในการผลักดันนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4. ปรับปรุงเนื้อหาตาม ม.77 ของรัฐธรรมนูญให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็น
การรับฟังความคิดเห็นที่ครอบคลุมรอบด้าน และผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่เป็นหน่วยงานที่มีส่วน
ได้เสียกับกฎหมายนั้นๆ
5.แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนสามารถเข้าถึงการเสนอกฎหมายและ
ได้รับการตอบรับอย่างเป็นรูปธรรม เพราะจากชุดบทเรียนที่ผ่านมาแม้มีกฎหมายการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจาก
ประชาชนอย่างน้อย 10,000 คน แต่ในความเป็นจริงแทบไม่มีกฎหมายจากประชาชนเข้าชื่อได้รับการพิจารณา
และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ จ ากขั้ น ตอนที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ า งๆ เช่ น การตี ค วามเป็ น กฎหมายการเงิ น และต้ อ งให้
นายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบ ซึ่งกฎหมายของประชาชนเข้าชื่อในหลายฉบับก็ติดขัดในกระบวนการนี้จึงไม่
สามารถดำเนินกระบวนการต่อไปได้
3.2 ข้อเสนอต่อ ส.ส.ท.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ควรมีนโยบายเร่งด่วนผลักดันรูปแบบและเนื้อหารายการที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความเข้าใจต่อ ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... มิติต่างๆ
ได้แก่

1. การจัดทำเป็นคลิปสารคดีสั้น ความยาวประมาณ 3-5 นาที ที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ดำเนิ น กิ จ กรรมขององค์ ก รไม่ แ สวงหาผลกำไรในมิ ติ ต่ า งๆ เช่ น เจตนารมณ์ ฐานคิ ด กระบวนการร่ า ง
ผลกระทบ รูปแบบการรวมกลุ่มของประชาชนในประเทศต่างๆในสังคมประชาธิปไตย Timeline ตั้งแต่เริ่มต้น
จนไปสู่การออกเป็นกฎหมาย ความแตกต่างระหว่างร่างฉบับที่นำเสนอโดยภาคประชาชนและร่างฉบับปัจจุบัน
เป็นต้น
2. การจัดทำ Infographic และสื่อที่หลากหลายรูปแบบ นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับ เจตนารมณ์
ฐานคิด การเปรีย บเทีย บเนื้ อหา ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ กระบวนการร่าง ผลกระทบ รูปแบบการ
รวมกลุ่มของประชาชนในประเทศต่างๆในสังคมประชาธิปไตย Timeline ตั้งแต่เริ่มต้น จนไปสู่การออกเป็น
กฎหมาย ของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... “ที่ง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ”
3. การจัดอภิปรายหรือ เวทีสาธารณะ เวทีรับฟัง พื้นที่กลางในการพูดคุย ถกประเด็นจากผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้อง (stakeholders) ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ...
ผ่านรายการของทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยประกาศเป็น “วาระเร่งด่วน” ที่ต้องนำเสนอโดยทันทีและ
ต่อเนื่อง ในหลากหลาย platform ของ ส.ส.ท.โดยเฉพาะในช่องหลัก เนื่องจากเข้าถึงประชาชนครอบคลุมมาก
ที่สุด
4. การตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและวางยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะในประเด็น “การมีส่วนร่วม
ในการเสนอกฎหมายของประชาชน” และ “สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน” โดยการมีส่วนร่วม
จากประชาชนที่ครอบคลุมหลากหลายและมีแผนการขับเคลื่ อนด้านเครือข่ายและสื่อสาธารณะที่เป็นรูปธรรม
โดยเร่งด่วนเท่าทันสถานการณ์
5. ส่งหนังสือเวียนถึงทุกสำนักให้ติดตามและนำเสนอในประเด็นที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ผลจากการ
รับฟังความเห็น การเคลื่อนไหวในมิติต่างๆของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติการ
ดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ...
6. พิ จ ารณาในการเปลี่ ย นจากคำว่า “กฎหมายควบคุ ม NGO ” เป็น “กฎหมายการควบคุม การ
รวมกลุ่มของประชาชน” โดยเสนอถึงผลกระทบที่กระทบกับการรวมกลุ่มของประชาชนวงกว้างมิใช่เฉพาะกลุ่ม
NGO
7. ติดตามความคืบหน้า ผลการรับฟังความคิดเห็นโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และขั้นตอนกระบวนการการผลั กดันกฎหมายต่อจากนั้น
และนำเสนอสู่สาธารณะโดยละเอียดผ่านทุกช่องทาง
8. นำเสนอชุดบทเรียนกฎหมายส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อจำกัด กับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปัน
กัน พ.ศ. ....ในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศในสังคมประชาธิปไตย
9. นำเสนอชุดบทเรีย น ขั้นตอน ปั ญหาอุปสรรคของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน
รวมถึงเปรียบเทียบให้เห็นถึงจำนวนของกฎหมายที่ร่างโดยภาคประชาชน กับร่างโดยหน่วยงานว่ามีการปะกาศ
เป็นกฎหมายในสัดส่วนที่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไร โดยเฉพาะหลังปี 2557

3.3 ข้อเสนอต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ ช มและผู้ ฟังรายการไทยพี บี เอส ภูมิภ าคเหนือ เห็ นควร ประสานงานกับ ทางเครือข่ายภาค
ประชาชนต่างๆ ที่เป็นภาคีการทำงานกับทางสภาผู้ ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส (ส่วนกลาง) และทางสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ ตัวอย่างเช่น สภาองค์กรชุมชน สภาเด็กและเยาวชน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ ดังต่อไปนี้
1. ปรึกษากับภาคีต่างๆ ในการส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมาย ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ พ.ร.บ.
การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล เจตจำนงค์คัดค้าน
2. ปรึกษากับภาคีต่างๆ เพื่อยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล เจตจำนงค์คัดค้าน กรณีที่มี
การผ่านร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
3. หากมีการจัดเวทีต่างๆ ขอความอนุเคราะห์ให้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น พ.ร.บ.การดำเนิน
กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ไว้ในที่ประชุมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน
4. ปรึกษากับภาคีต่างๆ เพื่อจัดทำและนำขึ้นแบนเนอร์ กรอบ หรือพื้นหลัง (background) ที่ใช้
สำหรับการรณรงค์แสดงเจตจำนงค์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผล
กำไร
5. ปรึกษากับภาคีทางวิชาการ เช่นสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์ให้
มีการวิพากษ์หรือจัดเวทีเพื่อจะให้ความรู้ประเด็น พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผล
กำไร
6. กรณีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่ายการทำงานภาคประชาชน เห็นควรขอความ
อนุ เคราะห์ให้มีการโหวตตลอดจนการแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมของ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์กรภาค
ประชาชนและประชาสังคมต่างๆ ในอนาคต
7. ปรั บ แผนงานการรั บ ฟั ง ของสภาผู้ ช มและผู้ ฟั งรายการทั้ งในส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นกลางเพื่ อ ให้
ความสำคัญกับการสะท้อนความคิดเห็นในประเด็นนี้และติดตามความคืบหน้าของขั้นตอนการออก
กฎหมายและพัฒนาข้อเสนอที่เท่าทันสถานการณ์

บทที่ 4
ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อเสนอ
การติดตามและนำเสนอกระบวนการร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหา
กำไร พ.ศ. ... ทั้งในด้านเจตนารมณ์การผลักดันกฎหมาย เนื้อหา กระบวนการในการร่างกฎหมายไปจนถึง
การประกาศใช้ รวมถึงกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เสียงสะท้อนจากภาคส่วนต่างๆทั้ง
ในและต่างประเทศต่อ ร่างพระราชบั ญ ญั ติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... ทำให้
ประชาชนได้เห็นถึงหลักการและรายละเอียดของร่างกฎหมาย ผ่านการนำเสนอในหลายช่องทางของสื่ อ
สาธารณะ รวมถึงหากมีการนำเสนออย่างต่ อเนื่อง ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแล้วนั้น
จะทำให้เกิดความเข้าใจที่รอบด้าน นำไปสู่การแสดงความคิดเห็ นบนพื้นฐานของข้อมูล และเป็นการแสดง
บทบาทที่ส ำคัญของสื่ อสาธารณะในการเป็ นส่ วนสำคัญ ในการสื่ อสารในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... ฉบับนี้ หากมีผล
บังคับใช้โดยขาดการรับรู้อย่างรอบด้านในการตัดสินใจและอาจก่อเกิดผลกระทบต่อการรวมกลุ่มของประชาชน
ทั่วประเทศ รวมถึงคำถามจากองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนที่
รัฐธรรมนูญได้มีการรับรองไว้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
การที่ ส ภาผู้ ช มและผู้ ฟั งรายการมี เครื่องมื อในการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ตามสถานการณ์ นั้ น ทำให้
สามารถเป็นพื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น การเท่าทันข้อมูล และได้รวบรวมเสียงสะท้อน ข้อเสนอและความ
คาดหวังที่ต้องการเห็นการนำเสนอในประเด็นทางสังคมของสื่อสาธารณะ เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งของการเป็น
สถาบันสื่อที่ยึดโยงประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
อีกประเด็นที่สามารถต่อยอดจากการรับฟังความคิดเห็นคือ หาก ส.ส.ท. มีก ารนำเสนอประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... อย่างครอบคลุมรอบ
ด้าน แผนการนำเสนอที่ “กระชับและเข้าใจง่าย” ผ่านช่องทางต่างๆนั้น ประชาชนที่มีความสนใจและติดตาม
ประเด็นนี้สามารถนำสื่อจากการสื่อสารไปใช้ประกอบการสร้างความเข้าใจ และขยายผลการรับรู้ผ่านกิจกรรม
อื่นๆที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการขยายกลุ่มผู้รับชมและรับฟังให้มีความเข้าใจในประเด็นนี้ เช่น การนำคลิปข่าวหรือ
รายการที่นำเสนอไปเผยแพร่ในชุมชนหรือการประชุมสัมมนา การนำ Infographic ไปอธิบายขยายต่อได้
ประเด็ น สำคั ญ อีกประการหนึ่ งคื อ การเกาะติ ดและนำเสนออย่างต่ อเนื่ องเป็ นสิ่ งที่ ควรตระหนั ก
เนื่ อ งจากกระบวนการร่ า งกฎหมายจนนำไปสู่ ก ารออกกฎหมายนั้ น มี ช่ ว งระยะเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น ใน
กระบวนการ ดังนั้นต้องมีการเกาะติดและนำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ผ่านคณะทำงานที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ติดตามกรณี นี้ โ ดยเฉพาะ เพื่อ ให้ ป ระชาชนได้เห็ น ถึงความคืบ หน้าในแต่ล ะช่ วงเวลาและได้ติด ตามข้อมู ล
สถานะของร่างกฎหมาย Timeline สิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้มีการนำไปกำหนดแผนงานในการมีส่วนร่วมในการ
เสนอกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

บทที่ 5
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นประเด็นสาธารณะ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและมี ผู้ มี ส่ วนเกี่ย วข้ องทั่ วประเทศนั้ น ควรมีก ระบวนการในการให้ ข้ อมู ล การวิเคราะห์ เนื้ อ หา
การนำเสนอกระบวนการขั้นตอนโดยละเอียด รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายที่เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็น
กระบวนการทำงานและข้อกังวลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัตินี้ซึ่งหากจะเป็นการรับฟังและได้
ข้อมูล ที่รอบด้านนั้ น การเชิญ ตัว แทนในกลุ่ มที่ ครอบคลุมหลากหลายได้มาร่ว มในการแสดงความเห็ นเป็ น
ประเด็นที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประเด็นใหญ่และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการที่จะนำไปสู่
ข้อเสนอที่มีคุณภาพนั้น อาจต้องให้เวลาในการจัดกระบวนการในช่วงต่างๆพอสมควร แต่เนื่องด้วยข้อจำกัด
ด้านการบริ ห ารจั ด การ จึ งไม่ ส ามารถตอบโจทย์ในส่ ว นนี้ ได้ ทั้ งหมด ทั้ งในส่ ว นของจำนวนผู้ เข้าร่ว มและ
ระยะเวลาในการดำเนิ น กิจ กรรม รวมถึงตามแผนงานของสภาผู้ ชมและผู้ ฟังรายการในภูมิภ าค มีการวาง
กิจกรรมรายปีไว้แล้ว การติดตามในประเด็นเดิมหรือการเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยังมีข้อจำกัดในส่วน
ของแผนงานที่ไม่ได้ถูกออกแบบไว้สำหรับการเกาะติดสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามในบทบาทของสภาผู้ ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาค ที่ได้หยิบยกประเด็นที่เป็นประเด็น
สาธารณะ ประเด็นทางสังคมที่สอดคล้องกับสถานการณ์และความสนใจของประชาชนในพื้นที่นั้น ทำให้ได้รับ
การตอบรับ และเห็ น ถึงบทบาทของสภาผู้ ชมและผู้ฟังรายการและสื่ อสาธารณะที่ยึดโยงประชาชนมากขึ้น
กล่าวคือ แผนงานการรับฟังนั้นสะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่ งข้อเสนอ
จากกระบวนการรับฟังได้รับการตอบรับจาก ส.ส.ท. นำประเด็นจากภูมิภาคไปเป็นประเด็นระดับนโยบาย และ
มีการตอบรับข้อเสนอนำไปสู่การเสนอในช่องทางหลักของ ส.ส.ท. และช่องทางที่หลากหลาย จะทำให้เห็ นว่า
ประเด็นจากพื้นที่ถูกให้ความสำคัญในระดับนโยบาย และเสียงจากภูมิภาคมีความสำคัญที่ต้องตระหนักและรับ
ฟัง เป็นรูปธรรมหนึ่งว่าประชาชนสามารถร่วมกำหนดเนื้อหาและนโยบายของสื่อสาธารณะแห่งนี้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
นอกจากนั้นแล้วประเด็นด้านเทคนิคในการนำเสนอ ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อเสนอที่สำคัญหนึ่ง คือ
ต้องการให้บุคลากร หรือ ส.ส.ท. ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อที่เข้าใจง่ายและการนำเสนอที่สั้นกระชับ
สนับสนุนในการสื่อสารเพื่อให้คนในพื้นที่ได้นำไปนำเสนอขยายวงต่อ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อีกมิติหนึ่งของการ
สื่อสารผ่านช่องทางปกติที่มีอยู่
ประเด็น การสื่อสารประเด็นภูมิภาคสู่ประเด็นที่เป็นสาธารณะ ควรมีเครื่องมือหรือช่องทางในการ
ยกระดับประเด็นจากการรับฟังให้มีพื้นที่หลักในการนำเสนอประเด็นจากภูมิภาค เช่น เวทีสาธารณะ หรือพื้นที่
ในการนำเสนอต่อยอดประเด็นจากภูมิภาคสู่ประเด็นที่มีการสื่อสารถึงคนทั่วประเทศ เป็นต้น หรือการพัฒนา
พื้นที่กำหนดเนื้อหาและวาระทางสังคมร่วมกันระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคีเครือข่าย และส่วนงานที่
เกี่ยวข้องของ ส.ส.ท. ได้มีการกำหนดวาระทางสังคมร่วมกัน ในรูปแบบ วง บ.ก. ร่วม ที่ประชาชนสามารถร่วม
กำหนดประเด็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยกระบวนการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนต่อจากนี้ต้องดำเนินโดยเร่งด่ว นเนื่องจากกระบวนการร่าง
กฎหมายอยู่ในระหว่างการเดินหน้า เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์และตอบโจทย์การรับรู้และการสื่อสารถึง
ประชาชน โดยมีแผนระยะสั้น ระยะกลาง และแผนการติดตามในระยะยาวต่อไป

รายงานผล
โครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรีย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สนับสนุนโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

รายงานผล
โครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพือ่ พัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรยี ์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

จัดโดย
สภาผู้ชมและผูฟ้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สนับสนุนโดย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

บทสรุปผู้บริหาร
เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ
ห้ อ ง ป.3 ก.” มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการรวมจ านวน ๖๖ คน ประกอบด้ ว ยผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักคือประชาชนทั่วไปใน 6 จังหวัดพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน ๔๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ ของค่าเป้าหมาย (จานวน ๕๐ คน) โดยเป็นผู้เข้าร่วมรายใหม่ จานวน ๒๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๓ (ตัวชี้วัดกาหนดให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
และมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง รวมจานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของค่า
เป้าหมาย (จานวน ๓๐ คน)

กรอบแนวคิดการอภิปรายกลุ่มย่อย
๑. ละครครูมะ ห้อง ป.๓ ก. ได้สะท้อนคุณค่าในประเด็นสาคัญ ได้แก่
๑.๑ ละครนี้ได้สื่อสารประเด็นบุตรหลาน/นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการหรือ
ถนั ด หากพ่อแม่ผู้ ป กครองมีความเข้าใจและยอมรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ ยนแปลงไป
และส่งเสริมให้บุตรหลาน/นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและค้นหาความถนัด โดยไม่นาความคาดหวัง
ที่มีไปเป็นความกดดันที่ปิดกั้นความสามารถหรือความคิดที่ต้องการแสดงออกหรือต้องการที่จะเป็น
ยกตั ว อย่ า งการแสดงความคิ ด เห็ น การแสดงความสงสั ย ความกล้ า แสดงออก
กล้าคิด กล้าพูด กล้า โต้แย้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง รวมถึงการที่ผู้ปกครองเปิดใจและรับฟังความ
คิดเห็น เปิดใจรับการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดแทรกกิจกรรม

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๑.๒ ละครได้สื่อสารความสาคัญของอิสระในการพูด คิด ทา และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมมีส่วนสนับสนุนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงออก
และมีส่วนร่วม ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน
ยกตัวอย่าง การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ความรักความผูกพัน
ระหว่างครูและนักเรียน แนวทางหรือวิธีการกระตุ้นการพูด คิด ทา และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
๑.๓ ละครได้สื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจผ่านมุมมองเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบัน ที่วิธีการสอน
นอกขนบแบบแผนแต่สามารถอธิบายได้ตามทางเลือกของครูมะ ซึ่งไม่ยอมจะนนกับระบบสั่งการหรือ
สอนตามระบบ ตามขนบเช่นเดิม
ยกตัวอย่าง การเรียนการสอนแบบไม่เน้นกระบวนการหรือแบบแผน การแบ่งเนื้อหา
ในห้ อ งเรี ย น บทบาทผู้ ป กครองและคุ ณ ครู ที่ ต้ อ งลดความกดดั น และความคาดหวั ง ต่ อ นั ก เรี ย น
ในอีกด้านอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับความครบถ้วนของบทเรียนตามหลักสูตร ความไม่เข้าใจที่มีต่อคุณค่า
ของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การวัดประเมินผล
๑.๔ คุณค่าด้านต่าง ๆ
๑.๔.๑ คุณค่าด้านประชาธิปไตย (Democratic Value) สะท้อนการเคารพหลักการ
ประชาธิปไตย การเคารพความคิดเห็นผู้อื่น การยอมรับฟังเสียงข้างมาก การยอมรับความแตกต่าง
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
๑.๔.๒ คุณค่าด้านวัฒนธรรมที่ส ร้างสรรค์ (Cultural Value) สะท้อนคุณค่ าของ
ทักษะชีวิต การวางแผนชีวิต การพึ่งพาตนเอง ความรักธรรมชาติ วัฒนธรรมครอบครัว การมีความ
รับผิดชอบ การเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นาและความกล้าแสดงออก การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
การยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
๑.๔.๓ คุ ณ ค่ า ด้ า นการศึ ก ษา (Educational Value) สะท้ อ นคุ ณ ค่ า ว่ า นั ก เรี ย น
ทุกคนมีความสามารถและความถนัดเฉพาะตน การศึกษาหาความรู้นอกห้ องเรียนมีความสาคัญ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์ การใฝ่รู้และความกล้าแสดงออก การเป็นตัวแทนการศึกษา
โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์ กลาง การทาให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และความเป็นตัวของตัวเอง
การสร้างบรรยากาศดีให้นักเรียนมีความสนุก ใฝ่เรียนรู้ คุณค่าของผู้บริหารในการมองหาจุดเด่นของ
ครูแต่ละคนแล้วนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางาน รวมถึงได้สะท้อนคุณค่าของครอบครัวที่มี
ส่วนช่วยให้เห็นภาพความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนการสอน
๑.๔.๔ คุณค่าด้านสังคมและชุมชน (Social and Community Value) ได้สะท้อน
ถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ การเปิดใจรับฟังบุตรหลาน
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ความคาดหวังต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกัน
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๑.๔.๕ คุ ณ ค่ า ด้ า นสั ง คมโลก (Global Value) ได้ ส ะท้ อ นคุ ณ ค่ า ของการเคารพ
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ความแตกต่ า งของเชื้ อ ชาติ ศาสนา และวั ฒ นธรรม ที่ ท าให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น
อย่างสงบสุขในสังคมโลก ความเท่าเทียมกันและความเป็นกลางในสังคม
๑.๕ โดยภาพรวม ละครเรื่องนี้เป็นละครที่ให้ความรู้สึกได้ว่าเป็นละครของไทยพีบีเอส
เนื่องจากเป็นสื่อสร้างสรรค์ทสี่ ามารถสื่อความเป็นอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอสได้เป็นอย่างดี และมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ สื่ออื่นไม่ดาเนินการ นอกจากนี้ละครยังมีความเป็นละครสารคดี ที่สามารถ
รั บ ชมได้ อ ย่ า งไม่ น่ า เบื่ อ สามารถสะท้ อ นความเป็ น จริ ง ในสั ง คมและน า ไปปรั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง
ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม
เนือหา

ประเด็น

ระดับความพงพอ จ
๓

รูปแบบ

๓

จุดดี

จุดอ่อน

ข้อเสนอแนะ

คุณค่าและการนา ป ช้ประโยชน์ การ ่อยอดจากการรับชม
การมีส่วนร่วมกับองค์การและภาคีหุ้นส่วน นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันและอื่น
แนวทางการประชาสัมพัน ์รายการ กลุ่มรายการ และการดาเนินงานขององค์การ

กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการผลิตรายการ
๒. การประเมินคุณภาพการผลิตรายการ
๒.๑ ด้านเนื้อหา
จุดเด่นคือเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้ ตรงตามโจทย์การเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสาคัญกับจินตนาการมากกว่าความรู้
ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นสร้ างนวัตกรรม การให้ คุณค่ากับความส าเร็จในชีวิตที่แตกต่างกัน ผลั กดัน ให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบและสร้างความเป็นผู้นาอย่างมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ด้วยการมี
ความส่ ว นร่ ว ม และท าให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของการสอนที่ แ ตกต่ า งจากรู ป แบบปกติ ทั่ ว ไป ท าให้ ผู้ ช ม
คิดวิเคราะห์และตั้งคาถามในความเป็นครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ประเด็นเนื้อหาที่สะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดี ตรงกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน
โดยเฉพาะปลายทางของนักเรียนแต่ละคนที่มีการประสบความสาเร็จในชีวิต ที่แตกต่างกันตามความ
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ค

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ฝันและความสามารถ การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว การช่วยเหลือตัวเอง
ด้วยการทางานหารายได้เสริม ความกล้าแสดงออก ฯลฯ สะท้อนความเป็นสื่อสร้างสรรค์
ตรงกลุ่ ม เป้ า หมาย สามารถรั บ ชมได้ ทุ ก เพศทุ ก วั ย เหมาะสมกั บ ครู ผู้ ป กครอง
และนักเรียน เป็นละครครอบครั วที่มีการแนะนาตัวละครที่ดี น่าติดตามมากขึ้น นักแสดงสามารถ
ดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีมาก
จุดควรพัฒนา ได้แก่ เนื้อหาบางส่วนนาเสนอเกินกรอบมากเกินไป (แต่ยังมีความ
ละเอียดในการอธิบาย) ฉากการแจ้งข้อกล่าวหาต่อครูมะอาจมีความรุนแรงต่อความรู้สึกของนักเรียน
การแสดงออกถึงความชื่นชม (ในเชิงชู้สาว) ที่มีต่อตัวละครเอกจนมากเกินไปของตัวละครบางตัว
และอาจจะยังไม่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ทุกกลุ่มเพราะตัวละครนักเรียนมีอายุน้อยเกิน ไปสาหรับผู้ชม
บางกลุ่ม และฉากการปีนโต๊ะอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงจนเกินไป
การประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่จะทาให้มีผู้ชมเพิ่มมากขึ้น การรับชมย้อนหลังผ่าน VIPA
แม้ว่าจะสามารถรับชมได้ทั้งตอนจนจบ แต่ยังเป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ไม่มากเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรสอดแทรกวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าอื่ น ๆ เช่ น คณิ ต ศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม ให้ปรากฎในวิธีการจัดการเรียนสอนของครูมะเพื่อผู้ชมจะได้นาไปใช้
ต่อไป
๒) ควรค านึ ง ถึ ง ความเปราะบางในบางประเด็ น ให้ มี ค วามลุ่ ม ลึ ก และแยบยล
มากขึ้น
๓) ควรเพิ่มที่มาและความหมายของคาบางคาเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้ผู้ชม เช่น
ฉากที่มีการเรียกเด็กต่างชาติว่า “แกว”
๔) ควรจัดรับฟังความคิดเห็นผู้ชมและผู้ฟังรายการเพื่อกาหนดเนื้อหาและรูปแบบ
ก่อนการผลิตรายการ
๕) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรายการมากยิ่งขึ้น
๖) ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางรั บ ชมผ่ า น YouTube โดยอาจแบ่ ง เป็ น ตอนละไม่ เ กิ น
๒ คลิป
๗) ควรออกอากาศในเวลาที่เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ชมที่เป็นนักเรียนไม่นอนดึกจนเกินไป
๘) ควรผลิตละครครูมะภาคสอง โดยนาเสนอเน้นประเด็นเส้นทางการเจริญเติบโต
ของนั ก เรี ย นและครู ม ะ ยกตั ว อย่ า ง การน าเสนอเป็ น เรื่ อ งยาวจนถึ ง นั ก เรี ย นส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแล้วกลับมาเป็นครูประจาห้อง ป.๓ ก. ที่ตนเองเคยเรียนมาได้
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๒.๒ ด้าน
จุ ด เด่ น คื อ ช่ ว งเวลาของเนื้ อ เรื่ อ งมี ค วามน่ า สนใจ สะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต สั ง คมชุ ม ชน
และการศึกษาในยุคสมัยนั้น ตัวละครและบทละครมีเรื่องราวน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม นักแสดงที่เป็น
ตัวละครนักเรียนสามารถเล่นบทบาทได้น่ารัก สมวัย รับชมและรู้สึกถึงความแปลกใหม่และสนุกสนาน
การร้อยเรี ยงจัดล าดับเนื้อหาและดาเนินการเล่ าเรื่องอย่างต่อเนื่อง ไม่วกวนข้ามไป
ข้ามมา เชื่อมโยงเรื่องราวได้สอดคล้องเหมาะสม น่าสนใจ ชวนให้ตดิ ตาม
ภาพสวย ถ่ายทาได้ดีมาก มีเฉดสีที่สวยงามสมจริง ตัดต่อได้ดี มีความทันสมัยกว่าละคร
ของสื่ออื่น เสียงชัดเจน เพลงไพเราะ จานวนตอนและระยะเวลามีความเหมาะสมทาให้ไม่น่าเบื่อและ
ชวนให้ตดิ ตาม และเลือกนักแสดงได้เหมาะสมกับตัวละครและแสดงได้อย่างสมบทบาท
จุดควรพัฒนาคือการแต่งกายที่ไม่สมจริง (เรียบร้อยและดูดีจนความเป็นจริง) ทรงผม
นักเรียนไม่มีเสมือนจริง (ทรงผมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในต่างจังหวัด) และฉากที่มี การใช้
ภาษาต่างประเทศ Subtitle มีขนาดเล็กและปรากฏรวดเร็วเกินไป
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรเพิ่มรูปแบบ/ความสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น กีฬาสี
ค่ายลูกเสือ ฯลฯ
๒) ควรถ่ายทอดรูปแบบและเนื้อหาแต่ละครอบครัวของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
๓) ควรเพิ่ ม ความสร้ า งสรรค์ ข องฉากที่ มี ค วามน่ า รั ก เป็ น กั น เองระหว่ า งตั ว ละคร
มากยิ่งขึ้น
๔) ควรปรับปรุงการสนทนาของตัวละด้วยภาษาและถ้อยคาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๕) ควรปรับขนาด Subtitle ให้สามารถอ่านได้ง่ายและไม่ปรากฏรวดเร็วเกินไป
๖) ควรปรับปรุงการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนให้มีความสมจริงตามยุคสมัย
๒.๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อ
๒.๓.๑ ด้ า นการมีส่วนร่ วมกั บองค์การและภาคี หุ้น ส่ วนในการพั ฒนาการเรี ย นรู้
ร่วมกันและอื่น ๆ
๑) ควรดารงบทบาทเป็นสื่อกลางการขับเคลื่อนประเด็นวาระทางสังคม เป็นสื่อ
ที่เป็นตัวแทนของประชาชน
๒) ควรจัดเวทีนาเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยให้ครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
๓) ควรจัดทารายการติว ความรู้โดยติวเตอร์ ที่มีชื่อเสียง มีเทคนิคการสอนที่ดี
สอดแทรกความสนุกสนาน
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๒.๓.๒ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการ/กลุ่ ม รายการ และการด าเนิ น งานของ
องค์การในอนาคต
๑) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการใช้นักแสดงเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
๒) ควรผลิตรายการให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้า หมาย สื่อสารให้คนทุกช่ว งวัยตั้งแต่
เด็ก เยาวชน คนวัยทางาน วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และทุกเพศทุกวัย ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ เน้นสาระ
ความรู้ ให้บริการโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะและความคุ้ มค่าเป็นสาคัญ รวมถึงเพิ่มเนื้อหาให้มี
ความเข้มข้น นาเสนอข่าวสารเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริง
๓) ควรผลิตรายการละครเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะละครสะท้อนสังคม สะท้อน
ครอบครัวในมิติต่าง ๆ รวมถึงรายการสาหรับเด็ก รายการที่มีความตลกผ่อนคลาย รายการเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการ
๔) ควรเพิ่มภาษามือในรายการละครและสารคดี
การดาเนินงานโครงการในภาพรวมได้เกิดข้อเสนอในการพัฒนาคุณภาพรายการให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ เพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดและสร้างการมีส่วนร่วมกับ ไทยพีบีเอสด้านการ
พัฒนาและการมี ส่วนร่วม และกลุ่มเป้าหมายหลัก ร้อยละ ๘๒ (จานวน ๔๑ คน) จากค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐ คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบรับชมรายการโทรทัศน์ และสนใจดูรายการ “ละครและ
ซีรีย์” อีกทั้งการประเมินความพึงพอใจต่อเวทีโดยรวมต่อการเข้าร่วมเวที/กิจกรรมครั้งนี้ มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.76
-------------------------------------------------------
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คานา
สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการท าหน้ า ที่ ส ะท้ อ นความต้ อ งการและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากประชาชนและกลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อนามาพัฒนาเป็นข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
รายการ รวมถึงการจัดทาเป็นข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรีย์
ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.” มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป เครือข่ายกลุ่ม
ประเด็น ผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอส มาพัฒนากลุ่มรายการละครและซีรี ย์ของไทยพีบีเอส
ส่งเสริมและสร้างจินตนาการ องค์ความรู้รูปแบบใหม่ ให้เกิดประกายความคิดสร้างสรรค์ และรับ
ข้อเสนอจากการะดมความคิดเห็นผ่านสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ มี
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต รวมถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่รูปแบบใหม่ และสามารถนาแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
รายงานผลโครงการฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย บทนา กระบวนการ ผู้เข้าร่วม สถานการณ์
จากเวทีรับฟังความคิดเห็น การประเมินคุณค่าจากละคร ข้อเสนอต่อกลุ่มรายการ ข้อเสนอต่อองค์การ
ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปผลการดาเนินงาน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป ทั้งนีห้ วังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการผลิตรายการ รวมถึงการพัฒนาการให้บริการและขับเคลื่อนสื่อสาธารณะต่อไป
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
๑. บทนา
ความสาคัญและที่มาของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
๒. กระบวนการ
๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมการ
๒.๒ กระบวนการ
๒.๒.๑ ก่อนกระบวนการจัดโครงการ
๒.๒.๒ ระหว่างกระบวนการจัดโครงการ
๒.๒.๓ หลังกระบวนการจัดโครงการ
๓. ผู้เข้าร่วม
๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
๓.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นผู้เข้าร่วมรายใหม่
๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง
๔. สถานการณ์จากเวทีรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๒ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
๔.๓ การแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
คุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรีย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
๕. การประเมินคุณค่าจากละคร
๕.๑ พ่อแม่มีความสาคัญกับลูก
๕.๒ การสร้างแรงบันดาลใจ การเปิดพื้นที่ให้แสดงออกและมีส่วนร่วม
๕.๓ วิธีการสอนนอกขนบแบบแผนแต่สามารถอธิบายได้
๕.๔ คุณค่าจากละคนในด้านต่าง ๆ
๕.๔.๑ คุณค่าด้านประชาธิปไตย (Democratic Value)
๕.๔.๒ คุณค่าด้านวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ (Cultural Value)
๕.๔.๓ คุณค่าด้านการศึกษา (Educational Value)
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
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๕.๔.๔ คุณค่าด้านสังคมและชุมชน (Social and Community Value)
๕.๔.๕ คุณค่าด้านสังคมโลก (Global Value)
๖. ข้อเสนอต่อกลุ่มรายการ
๖.๑ ด้านเนื้อหา
๖.๑.๑ เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายการ
๖.๑.๒ ตรงกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย
๖.๑.๓ ประเด็นเนื้อหาของรายการที่นาเสนอ
๖.๒ ด้านรูปแบบ
๖.๒.๑ รูปแบบ/ความสร้างสรรค์ในการนาเสนอ
๖.๒.๒ การจัดลาดับและเล่าเรื่อง
๖.๒.๓ เทคนิคการผลิต (อาทิ ภาพกราฟิก แสง เสียง)
๗. ข้อเสนอต่อองค์การ
๗.๑ ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์การและภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
และอื่น ๆ
๗.๒ ด้านการประชาสัมพันธ์รายการ/กลุ่มรายการ และการดาเนินงานขององค์การ
ในอนาคต
๘. ประโยชน์ที่ได้รับ
๘.๑ ผลที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากข้อเสนอ
๘.๒ ผลที่องค์การจะได้รับจากข้อเสนอ
๙. สรุปผลการดาเนินงาน
๙.๑ สรุปกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ และกล่าวขอบคุณ
๙.๒ สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
๙.๓ สรุปผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
๑๐. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
๑๐.๑ บทบาทหน้าที่การเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส
๑๐.๒ ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น
๑๐.๒.๑ การดูแลและบริการ
๑๐.๒.๒ การมีส่วนร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น/กิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ
๑๐.๒.๓ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมเวที/กิจกรรมครั้งนี้
๑๑. ข้อเสนอแนะต่อการจดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. กาหนดการ
ภาคผนวก ข. รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ภาคผนวก ค. ประมวลภาพ
ภาคผนวก ง. ใบลงทะเบียน
ภาคผนวก จ. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๗
๒๘
๒๙
๓๒
๓๕
๔๕

ญ

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
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รายงานผล
โครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนนาหลวง ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------๑. บทนา

สงเสริมการมีสวนรวม
ของ ระ า น นการกาหนด
น บา องคการ
สะทอนความ องการ
ของ ระ า น
ั นาการ หบริการและการ
ลิ รา การขององคการ หมี
ค า และสอดคลองกับ
ระ น สา าร ะและสังคม

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ความสาคัญและที่มาของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ต่อไปจะขอเรียกว่า
“ไทยพีบีเอส”) ก่อตั้งขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยที่มาตรา 45 กาหนดให้มีการจัดตั้งสภาผู้ช มและผู้ ฟังรายการ
เพื่อทาหน้าที่
1) เฝ้ า ติ ด ตามชมและรั บ ฟั ง รายการจากทุ ก สื่ อ ขององค์ ก าร และน าผลการรั บชมรับฟัง
มาหารือเพื่อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพรายการไทยพีบีเอส
2) จั ดกระบวนการ กิจ กรรม การมีส่ ว นร่ว มเพื่อรับฟังความคิดเห็ นจากประชาชนในทุก
ภูมิภาค และจัดทาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนารายการไทยพีบีเอส
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3) สร้างและขยายเครือข่าย “เพื่อนสื่อสาธารณะ”
4) จัดทารายงานและข้อเสนอแนะที่มาจากการรวบรวมการรับฟังความคิดเห็นจากรับฟัง
ในทุกภูมิภาคและประเด็นที่หลากหลาย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
ของไทยพีบีเอส
5) จั ดทารายงานประจ าปี ประมวลผลการปฏิบัติงาน และผลการสรุปบทเรียนจากการ
ดาเนินงานของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ในการนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการรับฟังความคิดเห็นและคาแนะนาจากประชาชนในวงกว้าง ในการพัฒนาการให้บริการและการ
ผลิตรายการของไทยพีบีเอสให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ สะท้อนความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนการกาหนดนโยบายตามเจตนารมณ์ในการ
จัดตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย
โดยไทยพี บี เ อสมี เ ป้ า หมายหลั ก ในการท างานแบบเครื อ ข่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ ก ารท างานร่ ว มกั น
แบบหุ้ น ส่ ว นทางสั ง คมและสร้ า งพื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู่ ร่ ว มกั น แบบองค์ ร วม ทั้ ง On Air, Online,
On Ground จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์
ละคร “ครู ม ะ ห้ อ ง ป.3 ก.” เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต รายการของไทยพี บี เ อส น าไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป ประกอบด้วยวัตถุประสงค์โครงการจานวน ๔ ประการ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป เครือข่ายกลุ่มประเด็น ผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ของไทยพีบีเอส มาพัฒนากลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ของไทยพีบีเอส
๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจินตนาการ องค์ความรู้รูปแบบใหม่ ให้เกิดประกายความคิด
สร้างสรรค์
๓) เพื่อรั บ ข้อเสนอจากการะดมความคิ ดเห็ นผ่ านสภาผู้ ช มและผู้ ฟังรายการไทยพี บี เ อส
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต
๔) เพื่อเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่รูปแบบใหม่
และสามารถนาแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

อย่างน้อย ๒ รายการ กลุ่มรายการ
ควรออกอากา ภาย น ๖ เดือน

ความเ ่อม งกับเวทีรับฟัง กลม ระเด็น
ความสอดคลองกับ ระเด็น ความสน จ น นที่
ความนิ ม น นที่ที่มี อรา การ กลมรา การ
ความเหมาะสมกับกลมเ าหมา
ที่มี อรา การ กลมรา การ
ความ ระสงค หรอการรองขอจากหรอ ลิ

สร ลและ ดการจัดเวที
ัวแทนกลมน าเสนอ
ผู้จัดการกระบวนการ
วิทยากรกระบวนการ

ผู้จัดทารายงาน
ผู้สนับสนุน

แบงกลม อ
อาจจัด ห มีกลมดานกระบวนการ ลิ
เขารวมเวทีท า บงาน

ลิงค์รายการ กลุ่มรายการ
กรอบกระบวนการและเปาหมาย

น าเสนอวีดีทั น
น าเสนอขอเสนอและ ลการดาเนิน งาน
น าเสนอแนวคิด ขอมล
ความเ นมา และเนอหา
ีแจงวั ระสงค
กระบวนการ และเ าหมา
แนะน าองคการและส า
แนะน าส่อสา าร ะ

กรอบแนวคิดการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
๒. กระบวนการ
๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมการ
๒.๑.๑ จั ด ประชุ ม สมาชิ ก สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
เพื่อปรึกษาหารือการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ร่วมกัน รวมทั้งกาหนดแนวทางการรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ โดยกาหนดรายการ กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๒.๑.๒ คณะท างานร่ ว มกั น หารื อ ในการจั ด ท ารายละเอี ย ดในการจั ด กระบวนการ
ทุกด้านให้พร้อมและจัดทาเป็นกาหนดการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส่งแจ้งผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายให้ทราบ
๒.๑.๓ ผู้ รั บ ผิ ดชอบจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่ อขอรั บการอนุมัติ ต ามแผนงานและ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคานวณงบประมาณให้มีความ
เหมาะสมกับกระบวนการที่จะเกิดขึ้น
กาหนดกลุ่มเป้าหมายโครงการ จำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย
หลั ก จ านวน ๕๐ คน คื อ ประชาชนทั่ ว ไปใน 6 จั ง หวั ด พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
และกลุ่ ม เป้ า หมายรอง จ านวน ๓๐ คน ได้ แ ก่ สมาชิ ก สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ กรุ ง เทพฯ
และปริมณฑล จานวน 10 คน ผู้จัดการฝ่ายพัฒ นาภาคีภูมิภาค จานวน ๑ คน เจ้าหน้าที่พัฒ นา
เครื อข่าย จ านวน ๕ คน เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสภาผู้ ชมผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จ านวน 2 คน เจ้ า หน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก จ านวน ๑ คน เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ประบวนการ จ านวน ๖ คน
และตัวแทนจากสานักรายการ จานวน ๕ คน
กิจกรรมประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ ได้แก่ (๑) กิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็น
เพื่อพัฒนำรำยกำร (ผู้ผลิตรำยกำรพบปะผู้ชมและผู้ฟังรำยกำร, รับชมคลิป ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓
ก.”, และวงเสวนำ “ควำมเข้ ำ ใจของวั ฒ นธรรมประเพณี ” จำกละคร “ครู ม ะ ห้ อ ง ป.๓ ก.”)
(๒) แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย ๓ กลุ่ ม รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพรำยกำร
กลุ่ ม รำยกำร ละครและซี รี่ ย์ ละคร “ครู ม ะ ห้ อ ง ป.๓ ก.” (และแต่ ล ะกลุ่ ม น ำเสนอข้ อ มู ล สรุป )
และ (๓) กำรเปิ ดกิจ กรรม กำรสรุปกิจกรรมเวทีรั บ ฟัง ควำมคิด เห็ น เพื่ อ พัฒ นำคุ ณภำพรำยกำร
กล่ำวขอบคุณและปิดกิจกรรม
๒.๑.๔ จัดทำแนวทำงกำรจัดกิจกรรม และประสำนเรียนเชิญกลุ่มเป้ำหมำย
๒.๑.๕ จัดหำผู้จัดทำรำยกำรผลโครงกำร เจ้ำหน้ำที่ช่วยงำนอื่น ๆ เพื่อทำหน้ำที่จัด
กระบวนกำรและบันทึกข้อมูล
๒.๑.๖ จัดเตรียมสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อกำรจัดกระบวนกำรให้พร้อม
๒.๑.๗ คณะทำงำนทบทวนก่อนปฏิบัติงำน (Before Action Review : BAR) เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนกำรจัดโครงกำร
๒.๒ กระบวนการ
๒.๒.๑ ก่ อ นกระบวนการจั ด โครงการ นอกเหนื อ จากรายละเอี ย ดในขั้ นตอนการ
เตรียมการแล้ว ได้ดาเนินการออกแบบรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละส่วนดังนี้
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

กิ จ กรรมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพรายการ เริ่ ม ด้ ว ยการแจก
แบบสอบถามเพื่อสอบถามการรับรู้ของผู้ชมก่อนกระบวนการรับฟัง และเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังนี้
- นาเสนอ MV ฝากดูแล OST ครูมะ ห้อง ป.๓ ก., VTR Official Trailer ละคร
ครูมะ ห้อง ป.๓ ก., VTR ครูวิชัย ครูนอกกรอบผู้มาก่อนกาล, VTR ครูแต่งตัวโคตรมะ, VTR ครูลลนา
ครูสาวไร้อุดมการณ์, และ VTR มารู้จักเด็ก ๆ ห้อง ป.๓ ก. กันเถอะ เพื่อแนะนาลักษณะเฉพาะของ
ละครและนักแสดง
- ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ “Series to talk” จากละครชุด
“ครูมะ ห้อง ป.3 ก.” โดยเฉพาะข้อมูลประเด็นการตีตรา/การรับฟัง มายาคติเกี่ยวกับความรักชาติ/
การเมืองกับโฆษณาชวนเชื่อ การ Bully คือการแสดงความรัก? การยอมรับความจริงและการยอมรับ
ความแตกต่างต่าง การยอมรับ/เคารพซึ่งกันและกัน
- วงเสวนา “การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” จากซีรีส์ชุดครูมะ ห้อง ป.3
ก. เกี่ย วกับ ประเด็น ครู เป็น พ่อแม่คนที่ส องของเด็ก ๆ (ครู ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการสอน)
และพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก (การถูกคาดหวังจากพ่อแม่)
การแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน กลุ่มครูและผู้บริหาร และกลุ่ม
ผู้ปกครองและแกนประสาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรีย์ ชุด “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.” โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อการพัฒ นา
คุณภาพรายการ (ละคร) โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มย่อย ดังนี้
- ครู ในระบบการศึกษายังต้องสอนตามระบบ ตามขนบ และต้องจานนกับ
ระบบสั่งการ แต่ในละครพยายามชี้ให้เห็นทางเลือกที่ครูวิชัยหรือครูมะ ดาเนินวิธีการสอนนอกขนบ
แบบแผน แต่ก็สามารถอธิบายได้ ซึ่งในละครย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2518 ผู้ผลิตละครต้องการฟังการ
สะท้อนมุมมองของผู้ชมในยุคปัจจุบันละครได้ทาหน้าที่สื่อสารให้ผู้ชมได้ เข้าใจกับประเด็นนี้หรือไม่
อย่างไร
- พ่อ แม่มีความสาคัญกับลูก นามาซึ่งความคาดหวัง และความกดดันที่ทาให้
เด็กรู้สึกถูกปิดกั้นความสามารถหรือความคิดที่เด็กอยากแสดงออกหรืออยากเป็น ถ้าพ่อแม่เข้าใจลูก
ไม่ว่าการเรียนจะเป็นระบบไหน ลูกก็สามารถเรียนรู้ในเรื่องที่เขาอยากเป็นได้ ละครสื่อสารในประเด็น
นี้ได้เข้าใจหรือไม่ อย่างไร
- การสร้างแรงบันดาลใจ การเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออก และมีส่วนร่วม ไม่ว่า
จะเป็นที่บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนที่เขาอยู่อาศัย ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมมีส่วนสนับสนุนเพื่อ สร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กรู้สึกมีอิสระที่จะพูด คิด ทา และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้ ละครได้ ทาหน้าที่สื่อสาร
ประเด็นนี้ให้กับผู้ชมหรือไม่ อย่างไร
- ละครเรื่องนี้เป็นละครที่คนดูรู้สึกหรือไม่ว่าเป็นละครของไทยพีบีเอส
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๕

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๒.๒.๒ ระหว่ า งกระบวนการจั ด โครงการ หลั ง จากที่ ค ณะท างานทบทวนก่ อ น
ปฏิบัติงาน (Before Action Review : BAR) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ และการ
ออกแบบกระบวนการก่อนกระบวนการจัดโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองตามที่ได้รั บ มอบหมายในทุกส่ ว นของกระบวนการ บันทึกเสี ยง ถ่ายภาพ และดาเนินตาม
ขั้นตอนของกาหนดการ รายละเอียดดังนี้

การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ภายหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test
Kit (ATK) และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยนางกาญจนรัตน์
เลิ ศ สมบั ติ ศิ ริ ประชาสั ม พั น ธ์ ก รุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ท าหน้ า ที่ พิ ธี ก ร หลั ง จากนั้ น นายธนพั ต
ธนัตเจริญ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าวต้อนรับ แนะนาสมาชิก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และนาเสนอ VTR แนะนา Thai PBS และสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กิ จ กรรมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพรายการ เริ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยผู้ ผ ลิ ต
รายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ นาเสนอวีดีทัศน์ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.” หลังจากนั้นเป็น
วงเสวนา “ความเข้าใจของวัฒ นธรรมประเพณี ” จากละคร “ครูมะ ห้ อง ป.3 ก.” รายละเอียด
ตามการออกแบบกระบวนการที่ปรากฏในหัวข้อก่อนหน้านี้

สภาผู้ชมและผูฟ
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๖

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการ ละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.” รายละเอียด
ตามการออกแบบกระบวนการที่ปรากฏในหัวข้อก่อนหน้านี้ โดยในช่วงท้ายของการแบ่งกลุ่มย่อย
แต่ละกลุ่มคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน ๑๐ นาที
ช่วงสุดท้าย สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สรุปสถานการณ์และข้อเสนอ
กล่ าวขอบคุณ และปิ ด เวที รั บ ฟั งความคิ ดเห็ น เจ้าหน้าที่ประสานงานชี้ แจงแนวทางการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทน
หลั งจากนั้ นท าการสรุ ปข้ อมู ลร่ วมกั นในแต่ ละหั วข้ อเพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ลตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งทาการสรุปภาพรวมของข้อมูลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้ มาจนกว่ าจะ
สมบูรณ์
๒.๒.๓ หลังกระบวนการจัดโครงการ คณะทางานไม่ได้จัดวงเสวนาย่อยเพื่อทาการ
ประเมินกระบวนการฯ และเรียนรู้ในการทาการถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review: AAR)
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการประชุมและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินในเวทีฯ ให้สมบูรณ์ จัดทาสรุปรายงานทางการเงินเพื่อเคลียร์เงินยืมทดรองกับ ส.ส.ท.
เจ้ำหน้ำทีช่ ่วยงำนบันทึกข้อมูลจัดทำรำยงำนกำรบันทึกข้อมูลพร้อมนำส่งให้กับ
ผู้จัดทำรำยงำน และผู้จัดทำรำยงำนดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภำยใน
๑๕ วั น นั บ จำกวั น ที่ จั ด กิ จ กรรมรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ส่ ง ให้ ส ภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ กรุ ง เทพฯ
และปริมณฑล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลงนามรับรอง
จากผู้มีอานาจอนุมัติให้เรียบร้อย
๓. ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการรวมจานวน ๖๖ คน จาแนกได้ดังนี้
๓.๑ ผู้เ ข้า ร่ วมโครงการที่เ ป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก คือประชาชนทั่ว ไปใน 6 จังหวัด พื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จานวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ ของค่าเป้าหมาย (จานวน ๕๐ คน)
๓.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นผู้เข้าร่วมรายใหม่ จานวน ๒๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๓ (ตัวชี้วัดกาหนดให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล เจ้ าหน้ าที่จดบันทึก เจ้าหน้าที่จัดประบวนการ และตัว แทนจากส านัก
รายการ รวมจานวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของค่าเป้าหมาย (จานวน ๓๐ คน)
รายละเอียดปรากฏตามใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคผนวก
สภาผู้ชมและผูฟ
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๔. สถานการณ์จากเวทีรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปความว่า ละครเรื่อง “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
เป็นละครที่อยู่ในช่วง พ.ศ. 2518 นับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2565 ระยะเวลากว่า 45 ปีที่ผ่านมา ละคร
ได้ ส ะท้ อ นรู ป แบบการศึ ก ษาไทยที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมากน้ อ ยเพี ย งใดในเรื่ อ งการเรี ย นการสอน
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับแบบแผนการศึกษาให้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหรือไม่
การเข้ า รั บ การศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการอย่ า งไรในระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
หรือแม้กระทั่งระดับอุดมศึกษา

นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้ เข้าร่ ว มโครงการจะมีความคิดเห็ นสะท้อนสถานการณ์เกี่ยวกับ การเรียนการสอน
อย่างไร การเรียนการสอนตามแนวทางของครูมะเป็นที่ชื่นชอบหรือไม่ หรือว่าชื่นชอบแนวทางหรือ
อุดมการณ์ตามลักษณะของครูสุมาลี รวมถึงความพร้อมของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็น
อย่างไร โดยจะมีเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้บริหาร ผู้ปกครองและแกน
ประสาน เพื่อที่จะรวบรวมและประมวลผลสะท้อนเรื่องราวความคิดเห็ นของทุกคนให้เป็น ข้ อ มูล
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ การเรี ย นการสอน หรื อ น าเสนอต่ อ ให้ กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

โดยเฉพาะที่เป็ น สถานการณ์การศึกษาในปัจจุบันตามความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของครูและ
ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครอง
๔.๒ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ สรุปสาระสาคัญว่า “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
แรกตั้งชื่อเรื่องว่า “ครูนิโก ห้อง ป.3 ก.” เพราะครูวิชัยตัวจริงเป็นคนผิดดา แต่เพื่อไม่ ให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับนักแสดงและอีกหลากหลายประเด็น จึงใช้ชื่อ “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.” เปลี่ยนจากคนผิวดา
มาเป็นการแต่งตัวที่โดดเด่นมากในสมัยนั้น โดยคาว่า “มะ” คือการเปลี่ยนแปลงที่เทห์ แปลก ซึ่งเป็น
ที่มาของตัวละคร
การเล่าเรื่องและเนื้อหาจากหนังสือจะอิง ตามประวัติศาสตร์ แต่ในละครจะแตกต่าง
ออกไปบ้าง จะเน้นเรื่องความสนุกสนาน ไม่ต้องการเน้นสาระจนมากเกินไป แต่ต้องการสื่อสารความ
บันเทิงที่สอดแทรกเนื้อหาสาระและประเด็นทางสังคม ซึ่งต้องการให้ผู้ชมได้คิดและนามาเปรียบเทียบ
กับยุคปัจจุบันว่าเหตุการณ์เช่นนั้นยังคงมีอยู่หรือเป็นอดีตไปแล้ว
ขอขอบคุณไทยพีบีเอสที่ทาให้มีละครที่ดีแบบนี้เกิดขึ้น และขอนาเสนอวีดีทัศน์ ล ะคร
“ครูมะ ห้อง ป. 3 ก.”

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ
วงเสวนา “ความเข้าใจของวัฒนธรรมประเพณี ” จากละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
เป็นวงเสวนาด้วยการตั้งคาถามหรือประเด็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ สรุปสาระสาคัญว่า
สภาผู้ชมและผูฟ
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๑) เมื่อรับชมละครแล้วมีอะไรที่ตรงใจ โดนใจ และมีประเด็นสอบถามหรือข้อเสนอแนะ
กับผู้จัดละครหรือไม่ อย่างไร
ขอชื่น ชมคณะผู้ จั ดละครและไทยพีบีเ อสที่นาเสนอละครดี มีคุ ณภาพและตรงใจ
เพราะรับชมจากการดาเนินเรื่องสมัยนั้น บรรยากาศที่พบเจอในละครทาให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning มีมาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และหากเปรียบเทียบบุคลิก
ของครูสมัยก่อนกับปัจจุบัน จะพบว่าสมัยก่อนนักเรียนรักและชื่นชมครูอย่างหมดใจ เห็นโรงเรียนและ
ครู เป็ น สถานที่ และบุ คคลที่ ศักดิ์สิ ทธิ์ ต่างกับปัจจุบัน โดยสิ้ นเชิง เช่น ในอดีต หากโดนครูทาโทษ
ที่โรงเรียน เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วผู้ปกครองยังทาโทษซ้า หรือในละครที่เป็นการสอนนอกกรอบ
ซึง่ เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
๒) จากการสอบถามนักเรียนที่รับชมละคร มีประเด็นแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะว่า จริงหรือที่สามารถให้นักเรียนขึ้นบนโต๊ะได้ เพราะหากทาเช่นนี้ในปัจจุบันอาจจะถูก
ครูตีหรือตาหนิ จึงต้องการทราบว่าผู้จัดละครมีความคิดเห็น ต้องการสะท้อนแง่คิดหรือตั้งคาถามกับ
ผู้ชมอย่างไร
ผู้จัดละครต้องการนาเสนอว่าครูวิชัยเป็นคนอย่างไร เป็นครูนอกกรอบที่ผิดระเบียบ
ดังนั้นสิ่งที่นาเสนอชัดเจนที่สุดคือนักเรียนยืนบนโต๊ะได้อาจจะเป็นสิ่งที่ผิด เพื่อให้ผู้รับชมได้คิดตามว่า
ครูคนนี้จะเป็นอย่างไร จะบรรลุผลหรือไม่หากใช้วิธีการสอนแบบนี้ จึงเป็นการนาเสนอว่าอะไรที่ทาให้
เห็ น ว่ า ครู วิ ชั ย ไม่ ใ ช่ ค รู ที่ ดี โ ดยสมบู ร ณ์ แต่ ค รู ค นนี้ ค วรเข้ า ใจว่ า โรงเรี ย นต้ อ งมี ก ฎระเบี ย บ
เพราะความคิดรวบยอดของครูคือการเล่นคือความสุขของเด็ก เห็นว่าโต๊ะครูเป็นสวนสนุก แต่กลับลืม
ว่าจะเป็นการทาลายจรรยาบรรณ
๓) จากข้อจากัดบางประการ เช่น การยืนบนโต๊ะ เขียนกระดานดา ให้นักเรียนเสียงดัง
ในชั้นเรียน เน้นการทากิจกรรมมากกว่าที่จะเน้น เนื้อหาตามรายวิชา โดยที่ตัวละครครูใหญ่จะเป็นคน
รักษาสมดุลระหว่างครูมะที่จัดการเรียนรู้ แบบใหม่ กับครูอีกหลายคนที่นาเรื่องครูมะไปฟ้องครูใหญ่
เช่นนี้ได้มีการจัดการอย่างไรให้เกิดความสมดุลในโรงเรียน
ครูใหญ่เป็นคนที่รักษาสมดุลได้ถูกต้อง เช่น ฉากที่ฝึกปลาให้ว่ายน้า แต่ หากฝึกปลา
ให้ปีนต้นไม้ย่อมจะหมายถึงการฝืนให้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบ ดังนั้นทุกอย่างควรจะมีความสมดุล
๔) เห็นว่าครูวิชัยคิดนอกกรอบเกินไปหรือไม่ หรือ ต้องการครูแบบใด ระหว่างครูวิชัย
กับครูสุมาลี
ต้องการครูแบบครูวิชัยที่พาออกไปศึกษาเรียนรู้นอกกรอบแต่สอดแทรกเนื้อหาสาระ
วิชาการ เช่น ฉากครูวิชัยพานักเรียนออกไปทากิจกรรมวาดรูปซึง่ เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ควรพิจารณาเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งที่ครูวิชัยปฏิบัติ เช่น เหตุใดจึงอนุญาตให้ นักเรียน
ท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ซึ่ ง นั ก เรี ย นอาจจะไม่ เ ห็ น ว่ า การวิ่ ง เล่ น ในสนาม การออกไปกอดต้ น ไม้ จ ริ ง
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๐

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สิ่งเหล่านั้นคือความรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ครูหลายคนปฏิบัติ หากนักเรียนไม่ได้ถูกสอนด้วยวิธี เช่น นั้น
มาก่อนก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ เพราะยึดติดกับความคิดแบบเดิมว่าต้องอ่านหนังสือในชั้นเรียนเท่านั้น
จึงจะได้รับความรู้ โดยทีค่ รูวิชัยมีวิธีกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ น าวิ ธี ก ารหรื อ แนวทางของครูวิ ชัย เช่ น การแต่ ง กาย การทั ก ทายที่ เ ป็ น มิตร
การกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น ซึ่งมีความประทับใจฉากต่าง ๆ ชื่นชอบการให้ความสาคัญ
และการใช้จินตนาการ รวมถึงทักษะต่าง ๆ เช่น ให้ นักเรียนแต่งตัวตามนิยายที่ตัวเองชอบ แต่หาก
พิจารณาวิธีของครูสุมาลีคือการเขียนเรียงความ หากมองเชิงบวกคือการถ่ายทอดโดยใช้ทักษะภาษา
ซึ่งครูมีจุดประสงค์ที่ จะมุ่งเน้นและส่งเสริมเช่นนี้ ดังนั้นเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความฉลาดในตัวเอง
ในแบบที่แตกต่างกัน จึงควรศึกษาเรียนรู้วิธีการที่หลากหลายและนามาปรับใช้ในปัจจุบัน
๕) ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
สิ่งที่ครูวิชัยต้องการปฏิบัติในละครคือต้องการให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด
กล้าถาม การทาให้เป็นกิจกรรมและนาเสนอให้เห็นความแตกต่าง โดยเชื่อว่ายังคงมีครูแบบนี้อยู่ใน
ปัจจุบัน ที่นาเสนอในแง่มุมที่ไม่ใช่การชี้นาแล้วนามาแตกแขนงทาให้ นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้
มีความประทับใจฉากที่ครูวิชัยถูกย้ายไปสอน ป.7 แต่นักเรียน ป.3 ช่วยประท้วงให้
ครูวิชัยกลับมาสอน ซึ่งแสดงถึงความผูกพันและความเข้าใจระหว่างครูวิชัยกับนักเรียน หรือฉากที่จะ
โดนครูตี แต่ครูวิชัยเปลี่ยนวิธีลงโทษโดยใช้ไม้เรียวเป็นการออกแบบความคิดสร้างสรรค์
ข้อสรุปจากนักเรียนที่รับชมละครคือครูวิชัยเป็นครูที่คิดนอกกรอบ สอนให้มีความคิด
สร้างสรรค์ สอนสนุก มีอารมณ์ขัน ไม่เคยดุหรือทาร้ายนักเรียน และรับฟัง นักเรียนอยู่ตลอด เช่น
ฉากเล่าเรื่องกบที่นักเรียนต้องการเล่าให้ครูฟังเพราะครูคือคนที่เด็กไว้ใจที่สุด
๔.๓ การแบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย ๓ กลุ่ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
ผลการแบ่งกลุ่มย่อยจะเรียบเรียงนาเสนอในหัวข้อ ที่ ๕. การประเมินคุณค่าจากละคร
หัวข้อที่ ๖. ข้อเสนอต่อรายการ และหัวข้อที่ ๗. ข้อเสนอต่อองค์การ

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๑

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

กลุ่มครูและผู้บริหาร

กลุ่มผู้ปกครองและแกนประสาน

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๒

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

กลุ่มนักเรียน

กรอบแนวคิดการอภิปรายกลุ่มย่อย

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๓

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ประเด็น
เนือหา

สาระความร
เนอหาสอดคลองกับวั ระสงค รา การ กลมรา การ
ความทันสมั และสอดคลองกับส านการ
ความครอบคลมเหมาะสม รงกลม มเ าหมา ของรา การ
การจัด ลาดับ การเลาเร่อง การเรี บเรี งเนอหา
การด งด ด จ ห มอ าง อเน่อง
ความเหมาะสมทางจริ รรมของส่อสา าร ะ เ น การระมัด ระวัง
เร่องการ า า หลีก เลี่ งเนอหาที่มีค วามรนแรง
าแ ง
การค านง งสิท ิมน น การสงเสริมความเทาเที ม และค านง ง
เด็ก เ าว น เ
า ิ ัน ล
ล

รูปแบบ

ร แบบและความสรางสรรค นการนาเสนอ
ทัก ะของ ิ ีก รหรอ ระกา รวมรา การ แขกรับเ ิญ
บทบรร า วิ ีก ารเดินเร่อง
เทคนิค การ ลิ าก แสง สี เสี ง กราฟ ก ล
อารม และความกลมกลน
ความเหมาะสมของระ ะเวลา ความ าวของรา การ
ล

ระดับความพงพอ จ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

จุดดี

จุดอ่อน

ข้อเสนอแนะ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

คุณค่าและการนา ป ช้ประโยชน์ การต่อยอดจากการรับชม
ด านการ ีวิ ล อ ัวเองและครอบครัว เ น การสรางแรงบันดาล จ การนาความร
ระ น น ีวิ ระจาวัน การเ ลี่ นแ ลง
ด านการทางาน เ น นาความร
นการสรางอา ี การ รับ รงการทางาน เ น น
ด านสังคม เ น สรางการ อมรับ ความเขา จ ความ ระหนัก ง ัญ หา การสรางความรวมมอกับคน นสังคม เ น น

ิก รรมของ นเองและครอบครัว เ น น

การมีส่วนร่วมกับองค์การและภาคีหุ้นส่วน นการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันและอื่น
แนวทางการประชาสัมพันธ์รายการ กลุ่มรายการ และการดาเนินงานขององค์การ
แนวทางการ ระ าสัม ัน รา การ กลมรา การ และองค การ หเ นที่รจัก และมี มและ ฟังมากขน
บทบาทหรอสวนรวมของทาน นการ ระ าสัม ัน เ แ รรา การ กลมรา การ และสนับสนนการด าเนินงานของ

กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการผลิตรายการ
๕. การประเมินคุณค่าจากละคร
๕.๑ อแมมีความสาคัญกับลก
กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรแสดงควำมสงสัย ฯลฯ เป็นสิ่งที่นักเรียนหลำยคนไม่กล้ำ
แสดงออกเพรำะกลัวถูกครูตำหนิว่ำไม่ฟัง กลัวเพื่อนล้อเลียนกำรแสดงควำมเห็นแล้วถูกครูตำหนิ เช่น
ครู ส อนแล้ ว ไม่ ตั้ ง ใจฟั ง จนท ำให้ ไ ม่ มี ค วำมมั่ น ใจที่ จะตั้ ง ค ำถำม กลำยเป็ น ปั จ จั ยหนึ่ งที่ ส่ ง ผลต่อ
พฤติกรรมควำมกล้ำแสดงออกของนักเรียน และเป็นสิ่งที่คุณครูไม่ควรกระทำเพรำะอำจทำให้ถูกเพื่อน
นักเรียนล้อเลียนแล้วนักเรียนจะไม่กล้ำแสดงออกอีก
กรณีข้ำงต้นเป็นคุณค่ำหนึ่งของละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.” ทีไ่ ด้สะท้อนคุณค่ำประกำร
ส ำคัญเกี่ย วกับ ควำมกล้ ำแสดงออก กล้ ำคิด กล้ ำพูด กล้ ำ โต้ แย้งในสิ่งที่ เห็ นว่ำไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่
พฤติกรรมก้ำวร้ำวเพรำะกำรที่บุคคลมีควำมคิดเห็นที่ต่ำงกัน นั้นไม่สำมำรถตัดสินได้ว่ำเป็นควำมคิด
ที่ผิดหรือถูกต้อง เพรำะทุกคนควรมีอิสระทำงควำมคิด และควำมกล้ำที่จะมีควำมฝันจะทำให้นักเรียน
วำงแผนอนำคตได้ เช่น กำรศึกษำต่อ กำรเรียนรู้ในสำขำอำชีพต่ำง ๆ หรือกำรเลือกสิ่งที่ต้องกำรของ
ตนเอง
นอกจำกนี้ปัจจัยสำคัญคือผู้ปกครองต้องเปิดใจและรับฟังควำมคิดเห็น ทำให้ บุตรหลำน
กล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นและสร้ำงควำมมั่นใจ ควำมเชื่อมั่น เมื่อบุตรหลำนมีปัญหำก็จะกล้ำปรึกษำ
ขอคำแนะนำ และผู้ปกครองต้องเปิดใจรับกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ที่สอดแทรกกิจกรรม ซึง่ จะทำให้
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๔

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

นักเรียนมีพัฒนำด้ำนทักษะและด้ำนอำรมณ์ที่ดีขึ้น เพรำะกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่จะมุ่งเน้นทักษะ
ของนักเรียนแต่ละคน
ละครนี้ได้สื่อสารประเด็นบุตรหลาน/นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการหรือถนัด
หากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจและยอมรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริม
ให้บุตรหลาน/นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและค้นหาความถนัด โดยไม่นาความคาดหวังที่มีไปเป็น
ความกดดันที่ปิดกั้นความสามารถหรือความคิดที่ต้องการแสดงออกหรือต้องการที่จะเป็น
๕.๒ การสรางแรงบันดาล จ การเ ด นที่ หแสดงออกและมีสวนรวม
ละครได้สื่อสารความสาคัญของอิสระในการพูด คิด ทา และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมมีส่วนสนับสนุนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงออก
และมีส่วนร่วม ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน
ยกตัว อย่ ำง ครู มะเปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ยนได้แ สดงความคิ ดเห็ นก่ อน แล้ ว ค่อยแทรก
แนวความคิดที่ถูกต้องเข้าไป ทาให้นักเรียนเข้าใจและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียน
มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและคุณครูเข้าใจนักเรียน
ปัจจัยสาคัญคือความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน จะส่งผลต่อการเรียนและ
พัฒนาการของนักเรียนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ หรือการทาให้นักเรียนกล้าที่จะเปิดใจ
ใฝ่เรียนรู้หรือกล้าแสดงออกต่อครู มากขึ้น โดยที่ในบริบทของบ้านและชุมชนที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่
ก็ควรทาบทบาทหน้าที่ในลักษณะนี้เช่นกัน
แนวทางหรือวิธีการกระตุ้นการพูด คิด ทา และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ที่เป็นบทเรียน
ที่ได้รับจากละครนี้ ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ (เช่น การจูงใจด้วยการให้รางวัล) การให้ความจริงใจต่อ
นักเรียนทาให้นักเรียนเปิดใจ กล้าแสดงความมคิดเห็น โดยครูต้องรับฟังอย่างตั้งใจ หมั่นใช้คาถาม
ปลายเปิดที่กระตุ้นความใฝ่รู้ของนักเรียน นาข้อเสนอของนักเรียนมาขยายประเด็นต่อ สอดแทรก
กิจกรรมเข้าไปเนื้อหาบทเรียน ซึ่งนักเรียนจะให้ความสนใจและได้ประสิทธิภาพมากกว่า โดยกิจกรรม
ในห้ องเรี ย นต้องให้นั กเรี ยนมีส่วนร่วม (เช่น ให้ นักเรียนจัดเตรียม/จัดหาอุปกรณ์) และต้องใช้วิธี
แก้ ปั ญ หาอย่ า งละมุ น ละม่ อ ม รวมถึ ง การแต่ ง กายให้ น่ า สนใจตามเทศกาลหรื อ เนื้ อ หาบทเรี ย น
(ใช้ ตั ว เองเป็ น สื่ อ การเรี ย นรู้ ) นอกจากนี้ ก ารเรี ย นออนไลน์ ครู จ ะต้ อ งสามารถประสานงานกั บ
ผู้ปกครองได้อย่างใกล้ชิด
๕.๓ วิ ีการสอนนอกขนบแบบแ นแ สามาร อ ิบา ด
ครูที่สอนตามขนบแบบแผนหรือที่มักดุนักเรียนอาจจะทาให้นักเรียนอยู่ในกฎระเบียบ
และมีผลการเรียนที่ดี ในขณะที่ครูมะจัดการเรียนการสอนแบบไม่เน้นกระบวนการหรือแบบแผน
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๕

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

เป็นการสอนแบบเรียบง่าย ถ่ายทอดกฎระเบียบโดยให้นักเรียนซึมซับแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่กลับได้
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนไม่แตกต่างกัน
รูปแบบการสอนนอกแบบแผนของครูมะที่เน้นกิจกรรม อาจทาให้ทฤษฎีหรือความรู้
ในบทเรียนตามหลักสูตรที่ต้องสอนให้นักเรียนมีไม่มากพอ ทาให้เรียนรู้กระบวนการหรือบทเรียนได้ไม่
ครบถ้วนเพียงพอ รวมถึงการสอนนอกแบบแผนมากเกินไปอาจทาให้นักเรียนไม่เคารพ หรือบุคคลอื่น
อาจเกิดความไม่เข้าใจว่า การสอนแบบครูมะที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจก่อให้เกิดคุณค่าอย่างไร
อีกทั้งยังนามาวัดประเมินผลแบบปัจจุบันได้ยากเนื่องจากมีกระบวนการในการตรวจสอบเพื่ อวัด
ประเมินผล
การแบ่งเนื้อหาในห้องเรียนควรแบ่งสัดส่วนการเรียนและการทากิจกรรมอย่างละเท่ากัน
หรือทีเ่ หมาะสมตามบริบท เพราะการเรียนการสอนที่ดี นักเรียนควรเรียนพอประมาณและทากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความเครียด
ผลที่เกิดกับนักเรียนคือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความกล้าที่จะแสดงออกและยอมรับ
ทัศนคติของผู้อื่น รวมถึงการที่ครูยอมรับฟังนักเรียนมากขึ้นทาให้ลดความเครียดและความกดดันของ
นักเรียน และเมื่อนักเรียนมีปัญหาจะเลือกที่จะปรึกษาครู นอกจากนี้ผู้ปกครองและคุณครู ต้องลด
ความกดดันและความคาดหวังต่อนักเรียน มุ่งส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและการเพิ่มทักษะเรียนรู้ของ
นักเรียน หากนักเรียนเกิดความกดดัน ครูควรต้องหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
ประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่ละครได้สื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจผ่านมุมมองเปรียบเทียบ
กับยุคปัจจุบัน ที่วิธีการสอนนอกขนบแบบแผนแต่สามารถอธิบายได้ตามทางเลือกของครูมะ ซึ่งไม่
ยอมจะนนกับระบบสั่งการหรือสอนตามระบบ ตามขนบเช่นเดิม
๕.๔ ค คาจากละคร นดาน าง ๆ
๕.๔.๑ ค คาดาน ระ า ิ

Democratic Value

ละครได้ส ะท้อนคุณค่ำของการเคารพในหลั ก การประชาธิปไตย การเคารพ
ความคิดเห็นผู้อื่น การยอมรับฟังเสียงข้างมาก การยอมรับความแตกต่าง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ยกตัวอย่างการผลัดเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้าห้องเพื่อฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีความเป็น
ผู้ น า ทั้ ง นี้ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น นอกกรอบบางครั้ ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ จึ ง ต้ อ งมี ก ฎระเบี ย บ
เพื่อควบคุมให้นักเรียนและครูอยู่ร่วมกันได้ ซึง่ ครูมะจะไม่ใช้อานาจเด็ดขาดกับนักเรียนแต่จะให้ทุกคน
มีส่วนร่วม

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๕.๔.๒ ค คาดานวั น รรมที่สรางสรรค Cultural Value
ละครได้ ส ะท้ อ นคุ ณ ค่ ำ ของทั ก ษะชี วิ ต การวางแผนชี วิ ต การพึ่ ง พาตนเอง
ความรักธรรมชาติ วัฒนธรรมครอบครัว การมีความรับผิดชอบ การเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นาและ
ความกล้ าแสดงออก การสร้ างนวัตกรรมการเรีย นรู้ การยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติ แ ละ
วัฒนธรรม ยกตัวอย่างพฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนกลับมาคือการไม่เอาความคิดเห็นของตัวเอง
เป็นที่ตั้ง หรือกรณีการแต่งกายทีไ่ ม่จาเป็นต้องอยู่ในกรอบ แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิตและ
ควรถูกกาลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหรือนักเรียน และการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์
คิดประดิษฐ์จากสิ่งของรอบตัวด้วยแนวทางวีการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
๕.๔.๓ ค คาดานการ ก า Educational Value
ละครได้สะท้อนคุณค่ำว่ำนักเรียนทุกคนมีความสามารถและความถนัดเฉพาะ
ตน แต่ไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ ดังนั้นการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนจึงมีความสาคัญ เพื่อให้
นักเรียนสามารถนาไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้ เป็นการเปิดโลกทัศน์และบทเรียนใหม่ที่ไม่มีสอน
ตามหลักสูตร เช่น การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์
การใฝ่รู้และความกล้าแสดงออก อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นจะต้องมีเหตุผลรองรับ แม้ว่า
นักเรียนต้องการมีตัวตนของตัวเองแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบ นอกจากนี้นักเรียนที่จะเป็นครู
ในอนาคตจะได้มีวิธีการสอนแบบใหม่ที่เรียนรู้จากครูและประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถพัฒนา
และใช้เป็นวิธีการสอนรูปแบบใหม่ในอนาคตได้
ครูสุมาลีเน้นสอนตามแบบเรียนทาให้นักเรียนเกรงกลัวและไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น แต่ครูมะเน้นสอนรูปแบบใหม่ ซึ่ง ไม่ผิดไม่ถูกและได้ผลสุดท้ายเหมือนกัน สะท้อนว่าครูมะ
เป็นตัวแทนที่ดีในการจัดการศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสามารถนามาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสอนอย่างไรให้ดึงเอาความสามารถของนักเรียนแต่ละคน
ออกมาได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือสร้างแรงจูงใจในการผลัก ดันศักยภาพของนักเรียนออกมาผ่านการ
ยอมรั บ ความคิ ดเห็ น ซึ่ ง กัน และกัน เป็นการสอนให้ นั ก เรีย นเคารพความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น อีก ทั้ ง
ยังสามารถทาให้เห็นความแตกต่างในแต่ละมุมมอง
นอกจากนี้ครูควรมีการปรับตัวให้ทัน การเปลี่ยนแปลงของตามยุคสมัย ไม่แบ่ง
ชนชั้นระหว่างครูและนักเรียนมากจนเกินไป จะทาให้นักเรียนสามารถเข้าถึงครูมากยิ่งขึ้น และกล้า
ทีจ่ ะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือ ซึง่ ครูต้องให้กาลังใจ ชมชื่นในผลงานนักเรียน
และไม่ปิดกั้นด้วยคาว่าโง่
ครู ต้ อ งช่ ว ยระดมความคิ ด เพื่ อ หาแนวทางที่ ท าให้ นั ก เรีย นกล้ า แสดงความ
คิดเห็ น และความเป็ น ตัว ของตัว เองออกมามากขึ้ น วิธีการดึงความสามารถของนั กเรียนออกมา
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

บนพื้นฐานที่แต่ละคนมีความสามารถ ความชอบ ความถนัดไม่เหมือนกัน (ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของ
นักเรียนแต่ละคนด้วย) ครูควรต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแสวงหาวิธีการเติมเต็มอยู่เสมอ
ครู ต้ อ งสร้ า งบรรยากาศดี ใ ห้ นั ก เรี ย นมี ค วามสนุ ก ใฝ่ เ รี ย นรู้ ซึ่ ง จะเป็ น การ
ต่อยอดพัฒนาการอย่างมาก ทาให้นักเรียนผ่อนคลายและสามารถซึมซับบทเรียนได้ดี
ในอีกด้านกลับพบว่า ปัจจุบันในโรงเรียนยังมีครูที่มีความอนุรักษ์นิยมสู งกว่า
คุณครูนอกแบบแผน
นอกจากนี้ละครยังได้สะท้อนคุณค่าของผู้บริหารใน พ.ศ. 2518 ที่ยังสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้ จนถึงยุคปัจจุบัน คือการมองหาจุดเด่นของครูแต่ละคนแล้วนามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทางาน รวมถึงได้สะท้อนคุณค่าของครอบครัวที่มีส่วนช่วยให้เห็นภาพความร่วมมือ
การมีส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ในการสร้าง เสริม เติม ติดตามการเรีย นของบุตรหลาน และความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานประสบความสาเร็จในชีวิต
๕.๔.๔ ค คาดานสังคมและ ม น Social and Community Value
ละครได้สะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมที่มีการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมมือของผู้ปกครองที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของบุตรหลาน การเปิด
ใจรั บ ฟังบุ ตรหลานของพ่อแม่ผู้ ปกครอง การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รวมถึง ความคาดหวังต่อ
อนาคตของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งจุดเสริมและแรงกดดัน ต่อนักเรียน นิสิตนักศึกษา
ตลอดจนค่ านิ ยมและการยอมรั บในผลการเรี ยนที่ ดี (เกี ยรติ นิ ยม) ซึ่ ง อาจจะไม่ สามารถวั ดคุ ณค่ า
ความสามารถของคนได้ นอกจากนี้ยังสะท้อนคุณค่าเกี่ยวกับการยอมรับของสังคมที่มีต่อประสบการณ์
และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู
๕.๔.๕ ค คาดานสังคม ลก Global Value
ละครได้สะท้อนคุณค่ำของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่าง
ของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมโลก ความเท่าเทียมกัน
และความเป็นกลางในสังคม ยกตัวอย่างนักเรียนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ จะต้องสามารถอยู่
ร่วมกันได้ แม้ความแตกต่างทางเชื้อชาติ จะเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมหนึ่งจนเกิดการเหยียดเชื้อชาติ
ดังนั้นครูและนักเรียนควรให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ควรล้อเลียนเพราะอาจจะทาให้ ผู้ที่
มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ เสียความรู้สึกได้ ทั้งนี้ควรกระตุ้นให้เกิดการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๘

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๖. ข้อเสนอต่อรายการ
โดยภาพรวม ละครเรื่องนี้เป็นละครที่ให้ความรู้สึกได้ว่าเป็นละครของไทยพีบีเอส เนื่องจาก
เป็นสื่อสร้างสรรค์ ที่สามารถสื่อความเป็นอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอสได้เป็นอย่างดี และมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะที่สื่ออื่นไม่ดาเนินการ นอกจากนี้ละครยังมีความเป็นละครสารคดีที่สามารถรับชมได้
อย่ างไม่น่ าเบื่ อ สามารถสะท้อนความเป็นจริงในสั งคมและนาไปปรับใช้ได้จริ ง ในชีวิตประจ าวั น
ตลอดจนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม
๖.๑ ด้านเนื้อหา
๖.๑.๑ เนอหาสอดคลองกับวั

ระสงครา การ (เนื้อหำและประเด็นกำรนำเสนอ

ของรำยกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้) ได้รับควำมพึงพอใจในระดับ ๔.๕๔ คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๘๐
จุดเด่นคือเนื้อหำสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้ ตรงตามโจทย์ของการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และทาให้เห็นคุณค่าของการสอนที่แตกต่างจากรูปแบบ
ปกติทั่วไป จนเป็นการจุดประกายว่า ความคิดสร้างสรรค์ (คิดนอกกรอบอย่างมีขอบเขต) อาจสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือเกิดการพัฒนาขึ้นได้ รวมถึงทาให้ผู้ชมคิดวิเคราะห์ และตั้งคาถาม
ในความเป็นครู นักเรียน และผู้ปกครอง
เนื้ อหาถ่ายทอดเรื่ อ งราวการยึ ดนั ก เรี ยนเป็ น ศูนย์ ก ลาง ให้ ความส าคั ญ กั บ
จินตนาการมากกว่าความรู้ ส่งเสริมให้ นักเรียนสร้างนวัตกรรม (ยกตัวอย่างฉากที่จะถูกครูลงโทษ
ด้วยไม้เรียว) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะวัยนี้ชื่นชอบ
การเล่นมากกว่าการเรียน ตลอดจนการให้คุณค่ากับความสาเร็จในชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล
รวมถึ ง ผลั ก ดั น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและสร้ า งความเป็ น ผู้ น าอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มตามวิ ถี
ประชาธิปไตย ด้วยการมีความส่วนร่วม สร้างภาวะผู้นา โดยการผลัดเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้าห้อง
นอกจากนีย้ ังทาให้ผู้ชมละครเห็นถึงความกดดันของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วย
จุดควรพัฒนา ได้แก่ เนื้อหำบำงส่วนนาเสนอเกินกรอบมากเกินไป (แต่ยังมี
ความละเอียดในการอธิบาย) ฉากการแจ้งข้อกล่าวหาต่อครูมะอาจมีความรุนแรงต่อความรู้สึกของ
นักเรียน ควรหลีกเลี่ยงให้ไปแจ้งข้อกล่าวหาในห้องพักครู การแสดงออกถึงความชื่นชม (ในเชิงชู้สาว)
ทีม่ ีต่อตัวละครเอกจนมากเกินไปของตัวละครบางตัว

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๙

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ข้อเสนอแนะ
๑) ควรสอดแทรกวิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม ให้ปรากฎในวิธีการจัดการเรียนสอนของครูมะเพื่อผู้ชมจะได้นาไปใช้
ต่อไป
๒) ควรคานึงถึงความเปราะบางในบางประเด็นให้มีความลุ่ มลึก และแยบยล
มากขึ้น
๓) ควรเพิ่มที่มาและความหมายของคาบางคาเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้ผู้ชม
เช่น ฉากที่มีการเรียกเด็กต่างชาติว่า “แกว”
๖.๑.๒ รงกลม มเ าหมา (กำรนำเสนอรำยกำรสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้สำมำรถพิจำรณำช่วงเวลำออกอำกำศของรำยกำรควบคู่ไปด้วย) ได้รับควำมพึงพอใจในระดับ
๔.๓๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐
จุดเด่นคือตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะสมกับครู
ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นละครครอบครั วที่มีการแนะนาตัวละครที่ดี ทาให้ตัวละครน่าติดตาม
มากขึ้น รับชมแล้วไม่รู้สึกสับสน ตลอดจนมีการนาให้เห็นที่มาของตัว ละครเอกในด้านพัฒนาการและ
อุดมการณ์ นอกจากนี้นักแสดงยังสามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีมาก
โดยเฉพาะสาหรับครูและนักเรียน ทาให้เห็นถึงความสาคัญของการมีกิจกรรม
ร่วมกัน และยังได้สะท้อนถึงครูที่มีหลากหลายรูปแบบ
จุดควรพัฒนาคือการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่จะทาให้มีผู้ชมเพิ่มมากขึ้น อันทั้งเป็น
รายการที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลัก อาจจะทาให้ผู้ที่ได้ค่อยได้รับชมผ่านโทรทัศน์ ไม่รู้จักและเข้าถึงได้
อย่างไรก็ตามการรับชมย้อนหลังผ่าน VIPA แม้ว่าจะสามารถรับชมได้ทั้งตอนจนจบ แต่ยังเป็นที่รู้จัก
และเข้าถึงได้ไม่มากเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรจั ดรั บฟัง ความคิดเห็ น ผู้ ช มและผู้ ฟังรายการเพื่ อ กาหนดเนื้ อหาและ
รูปแบบก่อนการผลิตรายการ
๒) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรายการมากยิ่งขึ้น
๓) ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางรั บ ชมผ่ า น YouTube โดยอาจแบ่ ง เป็ น ตอนละไม่ เ กิ น
๒ คลิป
๔) ควรมีการจัดทาละครเรื่องนี้เป็นภาคที่สอง
๕) ควรออกอากาศในเวลาที่เร็ว ขึ้นเพื่ อไม่ใ ห้ ผู้ ช มที่เป็น นัก เรียนไม่น อนดึ ก
จนเกินไป
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๐

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๖.๑.๓ ระเด็นเนอหาของรา การที่นาเสนอ (ควำมน่ำสนใจของประเด็น และกำร
นำเสนอประเด็น/เรื่อง ได้สอดคล้องกับแนวทำงกำรผลิตของรำยกำร) ได้รับควำมพึงพอใจในระดับ
๔.๕๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐
จุดเด่นคือประเด็นเนื้อหาที่สะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดี ตรงกับการเรียนการ
สอนในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะปลายทางของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนที่ มี ก ารประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต
ที่แตกต่างกันตามความฝันและ ความสามารถ รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย
การสร้ างภาวะผู้ น าให้ กับ นั กเรี ย นและบุตรหลาน การเสริมสร้างความรับผิ ดชอบต่ อตนเองและ
ครอบครัว การช่วยเหลือตัวเองด้วยการทางานหารายได้เสริม ความกล้าแสดงออก ฯลฯ สะท้อนความ
เป็นสื่อสร้างสรรค์
จุ ดควรพัฒ นาคือ อาจจะยัง ไม่ส ามารถดึ งดู ดผู้ ช มได้ ทุ ก กลุ่ ม เพราะตัว ละคร
นักเรียนมีอายุน้อยเกินสาหรับผู้ชมบางกลุ่ม และฉากการปีนโต๊ะอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงจนเกินไป
ข้อเสนอแนะ ควรผลิตละครครูมะภาคสอง โดยนาเสนอเน้นประเด็นเส้นทาง
การเจริญเติบโตของนักเรียนและครูมะ ยกตัวอย่าง การนาเสนอเป็นเรื่องยาวจนถึง นักเรียนสาเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วกลับมาเป็นครูประจาห้อง ป.๓ ก. ที่ตนเองเคยเรียนมาได้
๖.๒ ด้านร แบบ
๖.๒.๑ ร แบบ ความสรางสรรค นการนาเสนอ (รูปแบบกำรนำเสนอมีควำมน่ำสนใจ
โดดเด่น หรือแตกต่ำงจำกรำยกำรอื่นในลักษณะเดียวกัน และรำยกำรมีกำรนำเสนอประเด็นน่ำสนใจ
มีมุมมองใหม่ ๆ) ได้รับควำมพึงพอใจในระดับ ๔.๓๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐
จุดเด่นคือช่วงเวลำของเนื้อเรื่องมีควำมน่ำสนใจ สะท้อนวิถีชีวิต สังคมชุมชน
และกำรศึกษำในยุคสมัยนั้น ตัวละครและบทละครมีเรื่องรำวน่ำสนใจ ชวนให้ติดตำม นักแสดงที่เป็น
ตัวละครนักเรียนสามารถเล่นบทบาทได้น่ารัก สมวัย รับชมและรู้สึกถึงควำมแปลกใหม่และสนุกสนำน
จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
๑) ควรเพิ่มรูปแบบ/ควำมสร้ำงสรรค์ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน เช่น
กีฬำสี ค่ำยลูกเสือ ฯลฯ
๒) ควรถ่ายทอดรูปแบบและเนื้อหาแต่ละครอบครัวของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
๓) ควรเพิ่มความสร้างสรรค์ของฉากที่มีความน่ารักเป็นกันเองระหว่างตัวละคร
มากยิ่งขึ้น
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๑

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๖.๒.๒ การจัดลาดับและเลาเร่อง (กำรลำดับเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่ำงเชื่อมโยง
ร้อยเรียงได้ลงตัว มีควำมน่ำสนใจ สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ชม) ได้รับควำมพึงพอใจในระดับ ๔.๔๘
คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐
จุดเด่นคือมีการร้อยเรียงจัดลาดับเนื้อหาและดาเนินการเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่อง
ไม่วกวนข้ามไปข้ามมา เชื่อมโยงเรื่องราวได้สอดคล้องเหมาะสม น่าสนใจ ชวนให้ตดิ ตาม
จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงกำรสนทนำของตัวละด้วยภำษำและถ้อยคำที่ชัดเจน
มำกยิ่งขึ้น
๖.๒.๓ เทคนิคการ ลิ อาทิ า กราฟก แสง เสี ง (เทคนิคถ่ำยทำ มุมกล้ อง
องค์ประกอบภำพ มีควำมทันสมัย สวยงำม เทคนิคกำรตัดต่อ กรำฟิก แสง เสียง Super/CG มีควำม
ทันมัย เหมำะสม ดนตรีและเสียงประกอบ (Sound Effect) ของรำยกำรมีควำมเหมำะสมกับประเด็น
และเรื่องรำวที่นำเสนอ) ได้รับควำมพึงพอใจในระดับ ๔.๔๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐
จุดเด่น ได้แก่ ภาพสวย ถ่ายทาได้ดีมาก มีเฉดสีที่สวยงามสมจริง ตัดต่อได้ดี
มีความทันสมัยกว่าละครของสื่ออื่น เสียงชัดเจน เพลงไพเราะ จานวนตอนและระยะเวลามีความ
เหมาะสมทาให้ไม่น่าเบื่อและชวนให้ติดตาม และเลือกนักแสดงได้เหมาะสมกับตัวละครและแสดงได้
อย่างสมบทบาท
จุดควรพัฒนาคือการแต่งกายที่ไม่สมจริง (เรียบร้อยและดูดีจนความเป็นจริง)
ทรงผมนักเรียนไม่มีเสมือนจริง (ทรงผมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในต่างจังหวัด) และฉากที่มี การ
ใช้ภาษาต่างประเทศ Subtitle มีขนาดเล็กและปรากฏรวดเร็วเกินไป
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรปรับขนาด Subtitle ให้สามารถอ่านได้ง่ายและไม่ปรากฏรวดเร็วเกินไป
๒) ควรปรับปรุงการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนให้มีความสมจริงตามยุค
สมัย
๗. ข้อเสนอต่อองค์การ
๗.๑ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ องค์การและภาคีหุ้ น ส่ว นในการพัฒ นาการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน
และอื่น ๆ
๗.๑.๑ ควรดารงบทบาทเป็นสื่อกลางการขับเคลื่อนประเด็นวาระทางสังคม เป็นสื่อ
ที่เป็นตัวแทนของประชาชน
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๗.๑.๒ ควรจัดเวทีนาเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยให้ครอบคลุมทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
๗.๑.๓ ควรจั ดทารายการติว ความรู้ โ ดยติว เตอร์ ที่ มีชื่ อ เสี ย ง มีเทคนิค การสอนที่ ดี
สอดแทรกความสนุกสนาน
๗.๒ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ร ายการ/กลุ่ ม รายการ และการด าเนิน งานขององค์ การ
ในอนาคต
๗.๒.๑ ควรเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ด้ว ยช่ อ งทางที่ ห ลากหลายและมี ป ระสิ ทธิภ าพ
รวมถึงการใช้นักแสดงเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์
๗.๒.๒ ควรผลิตรายการให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้า หมาย สื่อสารให้คนทุกช่ว งวัยตั้งแต่เด็ก
เยาวชน คนวัยทางาน วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และทุกเพศทุกวัย ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ เน้นสาระความรู้
ให้บริการโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสาคัญ รวมถึงเพิ่มเนื้อหาให้มีความเข้มข้น
นาเสนอข่าวสารเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริง
๗.๒.๓ ควรผลิ ต รายการละครเพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะละครสะท้อนสั งคม สะท้อ น
ครอบครัวในมิติต่าง ๆ รวมถึงรายการสาหรับเด็ก รายการที่มีความตลกผ่อนคลาย รายการเกี่ยวกับ
สิทธิและสวัสดิการ
๗.๒.๔ ควรเพิ่มภาษามือในรายการละครและสารคดี
๘. ประโยชน์ที่ ด้รับ
๘.๑ ผลที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากข้อเสนอ
ความรู้และความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นต่อการทางานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และได้
ทราบถึงรายการของไทยพีบีเอส กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.” ซึ่งเป็น
รายการสาระประโยชน์ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับการส่งเสริ มความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ส่งเสริมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และเกิดความสนใจในการเผยแพร่ข้อมูลของไทยพีบีเอสแก่กลุ่ ม
เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
๘.๒ ผลที่องค์การจะได้รับจากข้อเสนอ
รายการส่งเสริมผู้ชมให้ได้ออกไปทากิจกรรมนอกพื้นที่ เปิดมุมมองชีวิต การใช้เวลา
ร่วมกัน และพื้นที่การทางานร่วมกันระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกับบุคคลที่สนใจในรายการ ไทย
พีบีเอส กลุ่มรายการละครและซีรีย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.” ยกตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขและมีแรงบันดาลใจทาให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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๑๐. สรุปผลการดาเนินงาน
๑๐.๑ สร กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเ ่อ ั นาค

า รา การ และกลาวขอบค

นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือว่ำประสบควำมสำเร็จมำกในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตรำยกำร กำรที่
ไทยพีบีเอสจะผลิตรำยกำรแต่ละรำยกำร ต้องมีขั้นตอนปรึกษำหำรือร่วมกัน นำมำพิจำรณำว่ำรำยกำร
เหมำะสมกับช่วงเวลำใดและเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยใด
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกน้อยเพียงใดได้สะท้อนผ่ำนละครเรื่องนี้ เวที
วัน นี้ เปิ ดพื้น ที่ให้ ผู้ ช มและผู้ ฟัง แลกเปลี่ ยนควำมคิด เห็ นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมำก ทั้งจำกครูและผู้ บริหำร
ผู้ปกครองและแกนประสำน รวมถึงนักเรียน ที่ สะท้อนปัญหำต่ำง ๆ ของกำรเรียนกำรสอน ซึ่งผู้จัด
ละครต้ อ งกำรได้ ยิ น จำกผู้ ช มรำยกำรตั ว จริง เสี ยงจริ ง จำกนี้ จ ะได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ ครำะห์
และสรุปผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรผลิตรำยกำรต่อไป
๑๐.๒ สร ลการดาเนินงาน าม ัว ีวัด ครงการ
๑๐.๒.๑ เกิดข้อเสนอในกำรพัฒนำคุณภำพรำยกำรให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำม
สนใจ เพื่อน ำไปพัฒ นำต่ อ ยอดและสร้ำ งกำรมีส่ ว นร่ว มกั บ ไทยพีบีเ อสด้ำ นกำรพัฒ นำและกำรมี
ส่วนร่วม
๑๐.๒.๒ กลุ่มเป้าหมายหลักร้อยละ ๘๒ (จานวน ๔๑ คน) จากค่าเป้าหมายร้อยละ
๘๐ คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบรับชมรายการโทรทัศน์ และสนใจดูรายการ “ละครและซีรีย์”
๑๐.๓ สรุปผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
คณะทางานไม่ได้จัดวงเสวนาย่อยเพื่อทาการประเมินกระบวนการฯ และเรียนรู้ในการ
ทาการถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review: AAR)
๑๑. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
การประเมินความพึงพอใจต่อเวที มีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 18 ฉบับ ส่วนใหญ่ร้อยละ
72.22 เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 27.78 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ
75.00 อายุต่ากว่า ๒๐ ปี รองลงมาคืออายุ 21 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี เท่ากับร้อยละ
16.67 และร้อยละ 8.33 ตามลาดับ ทั้งนี้แบ่งออกเป็นนักเรียนร้อยละ 76.47 และครู ข้าราชการ
และพนักงานของรัฐร้อยละ 23.53
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๑๑.๑ บทบาทหน้าที่การเป็นสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส
๑๑.๑.๑ ไทยพี บี เ อสให้ บ ริ ก ารข่ า วสารความรู้ และสาระบั น เทิ ง ที่ มี คุ ณ ภาพ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยคานึงถึงผู้ชมทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย และทุกสถานะทางสังคม มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.83
๑๑.๑.๒ ไทยพี บี เ อสน าเสนอข่ าวสาร/รายการที่ ห ลากหลายประเภทครอบคลุ ม
เนื้อหาเหตุการณ์ที่สาธารณชนให้ความสนใจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.61
๑๑.๑.๓ ไทยพีบีเอสนาเสนอเนื้อหาข่าวสาร/รายการที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน
เชื่อถือได้ และมุ่งเน้นผลประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๖7
๑๑.๑.๔ ไทยพีบีเอสนาเสนอข่าวสาร/รายการที่มีเนื้อหาเป็นกลาง ปราศจากอคติ
เป็นอิสระจากกลุ่มบุคคล รัฐ และทุน รวมถึงให้ความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.39
๑๑.๑.๕ ไทยพี บี เ อสน าเสนอเนื้ อ หาข่ า วและรายการที่ โ ดดเด่ น แตกต่ า งจาก
สถานีโทรทัศน์/สื่อช่องอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องราวประเด็นสาธารณะ หรือกลุ่มคนที่ถูกละเลย มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๔.50
๑๑.๑.๖ การทาหน้าที่สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสมีความคุ้มค่าและเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนและสังคมได้ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.7๒
๑๑.๒ ความพึงพอใจต่อการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น
๑๑.๒.๑ การดูแลและบริการ
๑) สถานที่ ห้องประชุม อาหารและเครื่องดื่ม มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.61
๒) การดูแลบริการและสมาชิกและเจ้าหน้าที่ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.67
๓) การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.67
๑๑.๒.๒ การมีส่วนร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น/กิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ
๑) หัวข้อ/ประเด็นมีความน่าสนใจ มีประโยชน์ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗8
๒) การแนะนาข้อมูลไทยพีบีเอสและสภาผู้ชมฯ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.78
๓) การนาเข้าข้อมูลในเวที เช่น การนาเสนอรายการ/เสวนา/บรรยาย มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๔.72
๔) การอภิปรายกลุ่มย่อย/การร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที/กิจกรรม มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๔.61
๕) มีความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.83
สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๕

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

๖) การนาไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดการเรียนรู้ หรือเผยแพร่ต่อคนอื่นได้ มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๔.83
๑๑.๒.๓ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมเวที/กิจกรรมครั้งนี้ มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.76
๑๒. ข้อเสนอแนะต่อการจดเวทีรับฟังความคิดเห็นครังต่อ ป
สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
๑๒.๑ ควรเตรียมความพร้อมการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์
๑๒.๒ ควรจัดเตรียมสถานที่แบ่งกลุ่มย่อมให้เพียงพอเหมาะสม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
๑๒.๓ ควรคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอได้ โดยเฉพาะ
นักเรียนที่ไม่ได้เป็นผู้รับชมรายการมาก่อน ทาให้ไม่สามารถให้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และจัดทา
รายงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๑๒.๔ ควรพัฒนากระบวนการกลุ่มย่อยที่มีประสิทธิภาพในการนาความคิดเห็นและข้อเสนอ
และจากผู้เข้าร่วมให้ได้มากยิ่งขึ้น
๑๒.๕ ควรมีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกลุ่ มนักเรียนควรมาจาก
หลากหลายสถานศึกษา ผลการเรียน เพศ ฯลฯ ที่มีความสมดุลเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะ
ที่ครบถ้วนหลากหลาย
-------------------------------------------------------

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๖

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ภาคผนวก

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๗

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ภาคผนวก ก.
กาหนดการ
กาหนดการ : กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการ ละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
วันอาทิตย์ร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓0 – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนนาหลวง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
โดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจาปี ๒๕๖๕
เวลา
รายละเอียด
๐๘.30 – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. เปิดกิจกรรม:พิธีกร นางกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ ประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กล่าวต้อนรับ โดย นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- แนะนาสมาชิกสภาฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ชมคลิปแนะนา Thai PBS และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
- ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- รับชมคลิป ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ (ต่อ)
- วงเสวนา “ความเข้าใจของวัฒนธรรมประเพณี” จากละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. แบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการ ละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. แต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูล (สรุป)
๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. สรุปกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ และกล่าวขอบคุณ
โดย นายประสมทรัพย์ บุญเลิศ สมาชิกสภาผู้ชมฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ประเมินผลการจัดเวที (AAR)
หมายเหตุ
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๘

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ภาคผนวก ข.
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๒๙

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๐

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๑

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ภาคผนวก ค.
ประมวลภาพ

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๒

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๓

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๔

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ภาคผนวก ง.
บลงทะเบียน

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๕

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๖

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๗

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๘

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๓๙

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๐

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๑

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๒

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๓

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๔

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

ภาคผนวก จ.
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๕

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๖

รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.๓ ก.”

สภาผู้ชมและผูฟ
้ ังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

๔๗

รายงานผล
โครงการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการละครและซีรีส์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร

จัดโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สนับสนุนโดย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เวทีร ับ ฟังความคิดเห็น เพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซี รี่ย ์ ละคร
“จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ” มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน ๗๑ คน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักคือประชาชนทั่วไปใน 6 จังหวัดพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๕๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของค่าเป้าหมาย (จำนวน ๕๐ คน) โดยเป็นผู้เข้าร่วมรายใหม่ จำนวน
๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ (ตัวชี้วัดกำหนดให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐) และมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง รวมจำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๐๐ ของค่าเป้าหมาย (จำนวน ๓๐ คน)
๑. ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” ได้สะท้อนคุณค่าในประเด็นสำคัญ ได้แก่
๑.๑ ละครสื่อสารความเชื่อหรือมายาคติที่คนไทยเชื่อว่าคนพม่าทำให้คนไทยแตกแยกกัน
มีนิสัยใจคอโหดร้าย ต้องการเข้ามาโจมตีและครอบครองเมืองไทย นำทองจากกรุงศรีอยุธยาไปสร้าง
เจดีย์ชเวดากอง ทำให้ไทยต้องพบกับความยากลำบากและความพลัดพราก ทัศนคติเชิงลบที่มี กับ
ประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากบทเรียนตามหนังสือแบบเรียนและระบบการปกครอง ซึ่งปัจจุบันคนไทย
ส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมุมมอง มองคนเมียนมาเป็นพี่น้องและให้เกียรติคนเมียนมามากยิ่งขึ้น
๑.๒ ละครได้สื่อสารมิติวัฒนธรรมกับความเป็นเจ้าของ ทีค่ นไทยแบ่งแยกคนมอญและคน
พม่าไม่ออก คนไทยบางกลุ่มยังเหยียดคนเมียนมาโดยมองว่าเป็นคนใช้แรงงาน ในขณะที่คนพม่า
รุ่นพ่อแม่จะปลูกฝังว่าคนไทยใจดี ประเทศไทยน่าอยู่อาศัยทำให้นิยมที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
๑.๓ ละครได้สร้างพื้นที่การสื่อสารบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลที่เป็นจริ ง จากละครอิง
ประวัติศาสตร์ทมี่ ักจะนำเสนอผ่านรูปแบบสงครามเสมอ การสร้างทัศนคติใหม่ว่าคนไทยและคนเมียน
มาเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ควรรักใคร่สามัคคีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรได้รับโอกาสที่เหมือนกัน
๑.๔ ละครได้สื่อสารคุณค่า ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ อาหาร
ศิลปะการแสดง ภาษา ฯลฯ ที่มีความหลากหลาย รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ในยุคก่อน
ด้านประวัติศาสตร์ ได้เรียนรู้แง่มุมที่แตกต่างจากที่เคยรับรู้ เรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบใหม่ที่ไม่ยัดเยียด
ความเป็นผู้ร้ายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงเรียนรู้และเข้าใจบริบทการเมืองการปกครองยุคล่าอาณา
นิคม ประการสำคัญคือการปรับเปลี่ยนมุมมองที่ไม่ได้มองชาติใดว่าด้อยกว่ากัน คนทุกเชื้อชาติมีความ
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ต้องยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงรู้สึกรักและหวงแหนชาติกำเนิด
๑.๕ ละครที่รับชมและให้ความรู้สึกถึงการเป็นละครไทยพีบีเอส เพราะมีสาระประโยชน์
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ ๒ เชื้อชาติที่ก้าวข้ามความขัดแย้งแตกแยก สื่อสารประเด็น
สาธารณะและวาระทางสังคม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน รับชมได้ต่อเนื่อง ไม่มีโฆษณา

๒. การประเมินคุณภาพการผลิตรายการ
๒.๑ ด้านเนื้อหา
จุ ด เด่ น คื อ การสื ่ อ สารวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยให้ ก ั บ ผู ้ ช มอย่ า งแยบยล สื ่ อ สาร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นศัตรูกัน สะท้อนการทำหน้าที่ที่ดีของ
แต่ละตัวละครผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอนของแต่ละสถานะหรือชนชั้น รวมถึงสะท้อนความไม่เท่า
เทียมทางเพศและชนชั้นในสมัยก่อน
จุดควรพัฒนาคือการประชาสัมพันธ์ทยี่ ังไม่เพียงพอทำให้ประชาชนรับรับทราบไม่ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรประชาสัมพันธ์ละครผ่านช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทั่ว โลกได้เห็น
ถึงความงดงามของประเทศเมียนมาและประเทศไทย
๒) ควรปรับปรุงการสื่อความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์คองบองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นว่า
ไม่ได้แตกต่างจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา ต่างฝ่ายต่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน
๓) ควรขยายความความเชื่อที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
๔) ควรนำเสนอแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่อ้างอิงมาหรือสามารถใช้อ้างอิงได้
๕) ควรผลิตละครในลักษณะเช่นนี้ที่ นำข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์มาเป็นเรื่องราว
ในการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมแห่งการพัฒนา
๖) ควรสร้างรายการเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพระมหากษัตริย์ไทยในรูปแบบ
การ์ตูนเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักชาติ
๗) ควรผลิตรายการเกี่ยวกับการรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น
๒.๒ ด้านรูปแบบ
จุดเด่นคือละครมีการลำดับเรื่องที่แปลกใหม่ การเล่าเรื่องผ่านตัวละครนางเอกเสมือน
การได้ท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน เทคนิคการถ่ายทำ แสง สี เสียง ดีเยี่ยม
จุดควรพัฒนาคือละครยังไม่มีความสมจริง อยู่หลายประการ เช่น ทรงผมที่ยังรู้สึกว่า
ไม่สมจริงมากนัก คำบรรยายปรากฏรวดเร็วเกินไป
ข้อเสนอแนะ
๑) ฉากและส่วนประกอบของละครควรมีความชัดเจนและสมจริงมากกว่านี้ เช่น ทรงผม
ของพระมหาอุปราชชเวต่าวมินที่ดูไม่แนบเนียนทำให้สูญเสียอรรถรสในการรับชม
๒) ควรมีคำบรรยายภาษาอื่น ๆ คำบรรยายภาษาเมียนมาในบทพูดภาษาไทย และเสียง
พากษ์ภาษาเมียนมา (ผลิตด้วยระบบ ๒ - ๓ ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา และอังกฤษ)
๓) ควรมีล่ามบรรยายภาษามือ

๒.๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อองค์การ ควรสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด
การดำเนินงานโครงการในภาพรวมได้เกิดข้อเสนอในการพัฒนาคุณภาพรายการให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและสร้างการมีส่วนร่วมกับ ไทยพีบีเอสด้านการ
พัฒ นาและการมีส ่ว นร่ว ม และกลุ่มเป้าหมายหลั ก ร้ อยละ ๑๐๐.๐๐ (จำนวน ๕๐ คน) จากค่ า
เป้าหมายร้อยละ ๘๐ คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบรับชมรายการโทรทัศน์ และสนใจดูรายการ
“ละครและซีรีย์”
-------------------------------------------------------

สภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง รายการทำหน้ า ที ่ ส ะท้ อ นความต้ อ งการและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากประชาชนและกลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต
รายการ รวมถึงการจัดทำเป็นข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรีย์
ละคร “จากเจ้าพระยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป เครือข่ายกลุ่ม
ประเด็น ผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอส มาพั ฒนากลุ่มรายการละครและซีรีย์ของไทยพีบีเอส
ส่งเสริมและสร้างจินตนาการ องค์ความรู้รูปแบบใหม่ ให้เกิดประกายความคิดสร้างสรรค์ และรับ
ข้อเสนอจากการะดมความคิดเห็นผ่านสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มี
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต รวมถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่รูปแบบใหม่ และสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
รายงานผลโครงการฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ กระบวนการ ผู้เข้าร่วม สถานการณ์
จากเวทีรับฟังความคิดเห็น การประเมินคุณค่าจากละคร ข้อเสนอต่อกลุ่มรายการ ข้อเสนอต่อองค์การ
ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
ทั้งนีห้ วังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ รวมถึง
การพัฒนาการให้บริการและขับเคลื่อนสื่อสาธารณะต่อไป
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมษายน 256๕

1. การแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ไม่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำกลุ่มย่อย (มีเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเพียง ๑ คน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลภาพรวมตลอดทั้งงาน) ข้อมูลที่ได้มีเพียงภาพถ่ายกระดาน
ของแต่ละกลุ่ม และบันทึกข้อมูลจากที่แต่ละกลุ่มมีตัวแทนมานำเสนอในช่วงท้ายเท่านั้น
2. ผู้ จ ัดทำรายงานไม่ ได้ร ับแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒ นารายการ ซึ่งควรนำมา
ประมวลสรุปกับ บันทึกข้อมูลจากการนำเสนอและภาพถ่ายกระดานของแต่ล ะกลุ่ม ดั งนั้นข้อมูล
ที่ป รากฏในรายงานจึ งไม่ ได้ จ ำแนกคุ ณค่าจากละครในด้า นต่ าง ๆ ออกเป็น ด้านประชาธิ ป ไตย
ด้านวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ ฯลฯ รวมถึงไม่ได้จำแนกข้อเสนอต่ อรายการออกเป็นด้านย่อย ๆ เช่น
เนื้อหาสอดคล้องกับวัต ถุประสงค์รายการ รูปแบบ/ความสร้ างสรรค์ในการนำเสนอ ฯลฯ เพียงแต่
จำแนกเป็นด้านเนื้อหาและด้านรูปแบบเท่านั้น
3. ผู้จัดทำงานได้ไม่ได้ร ับ แบบประเมินความพึงพอใจการจัดเวที จึง จะไม่ป รากฏข้ อ มูล
ในหัวข้อผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
4. เพื่อให้ร ายงานมีความกระชับ และชัดเจนมากขึ้น จึงได้เพิ่ม บทสรุปผู้บริห าร หัว ข้อ
สถานการณ์จ ากเวทีรับฟังความคิดเห็น และการหั ว ข้อ ประเมิ นคุณค่าจากละคร นอกเหนือจาก
แนวทางการจัดทำรายงานที่คู่มือการจัดกิจกรรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กำหนด

บทสรุปผู้บริหาร
คำนำ
หมายเหตุของผู้จัดทำรายงาน
สารบัญ
๑. บทนำ
ความสำคัญและที่มาของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
๒. กระบวนการ
๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมการ
๒.๒ กระบวนการ
๒.๒.๑ ก่อนกระบวนการจัดโครงการ
๒.๒.๒ ระหว่างกระบวนการจัดโครงการ
๒.๒.๓ หลังกระบวนการจัดโครงการ
๓. ผู้เข้าร่วม
๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
๓.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นผู้เข้าร่วมรายใหม่
๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง
๔. สถานการณ์จากเวทีรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๒ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
๔.๓ การแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
คุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรีย์ ละคร “ครูมะ ห้อง ป.3 ก.”
๕. การประเมินคุณค่าจากละคร
๕.๑ ความเชื่อหรือมายาคติ
๕.๒ วัฒนธรรมกับความเป็นเจ้าจอง
๕.๓ การสร้างพื้นที่การสื่อสารบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
๕.๔ คุณค่าจากละคนในด้านต่าง ๆ
๖. ข้อเสนอต่อกลุ่มรายการ
๖.๑ ด้านเนื้อหา
๖.๒ ด้านรูปแบบ
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๗.๒ ด้านการประชาสัมพันธ์รายการ/กลุ่มรายการ และการดำเนินงานขององค์การ
ในอนาคต
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๙.๑ สรุปกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ และกล่าวขอบคุณ
๙.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
๙.๓ สรุปผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
๑๐. ข้อเสนอแนะต่อการจดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
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ภาคผนวก ก. กำหนดการ
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สงเสริมการมีสวนรวม
ของ ระ า น นการกาหนด
น บา องคการ
สะทอนความ องการ
ของ ระ า น
ั นาการ หบริการและการ
ลิ รา การขององคการ หมี
ค า และสอดคลองกับ
ระ น สา าร ะและสังคม

วัตถุประสงค์ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ความสำคัญและที่มาของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ต่อไปจะขอเรียกว่า
“ไทยพีบีเอส”) ก่อตั้งขึ้นจากการตราพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยที่มาตรา 45 กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
เพื่อทำหน้าที่
1) เฝ้าติดตามชมและรับ ฟังรายการจากทุกสื่อขององค์การ และนำผลการรับชมรับฟัง
มาหารือเพื่อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพรายการไทยพีบีเอส
2) จัดกระบวนการ กิจกรรม การมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุก
ภูมิภาค และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนารายการไทยพีบีเอส

3) สร้างและขยายเครือข่าย “เพื่อนสื่อสาธารณะ”
4) จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะที่มาจากการรวบรวมการรับฟังความคิดเห็นจากรับฟัง
ในทุกภูมิภาคและประเด็นที่หลากหลาย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
ของไทยพีบีเอส
5) จัดทำรายงานประจำปี ประมวลผลการปฏิบัติงาน และผลการสรุปบทเรียนจากการ
ดำเนินงานของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
ในการนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนในวงกว้าง ในการพัฒนาการให้บริการและการ
ผลิตรายการของไทยพีบีเอสให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ สะท้อนความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนการกำหนดนโยบายตามเจตนารมณ์ในการ
จัดตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ คือการส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย
โดยไทยพีบ ีเอสมีเ ป้า หมายหลั ก ในการทำงานแบบเครื อข่ายเพื่ อ พัฒ นาไปสู ่ก ารทำงานร่ ว มกั น
แบบหุ ้ น ส่ ว นทางสั ง คมและสร้ า งพื ้ น ที ่ ก ารเรี ย นรู ่ ร ่ ว มกั น แบบองค์ ร วม ทั ้ ง On Air, Online,
On Ground จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์
ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการของไทยพีบีเอส นำไปสู่การ
ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไป ประกอบด้วยวัตถุประสงค์โครงการจำนวน ๔ ประการ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป เครือข่ายกลุ่มประเด็น ผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ของไทยพีบีเอส มาพัฒนากลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ของไทยพีบีเอส
๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจินตนาการ องค์ความรู้รูปแบบใหม่ ให้เกิดประกายความคิด
สร้างสรรค์
๓) เพื่อรับข้อเสนอจากการะดมความคิดเห็นผ่านสภาผู้ช มและผู้ฟังรายการไทยพีบ ีเ อส
นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต
๔) เพื่อเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่รูปแบบใหม่
และสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เ อ่ ห ด ขอเสนอแนะ
เ ่อการ รับ รง
และ ั นาค า
การ ลิ รา การ กลมรา การ

เ ่อสงเสริมการมีสวนรวมของ ระ า น
นการก าหนดน บา ข า และเสริมสราง
าคีหนสวน มและ ฟังรา การ
รวมทังเกิด ความเ นเจาของส่อสา าร ะ

เ ่อ ห มและ ฟังรา การรเทาทัน
รค ค าส่อสา าร ะ สามาร นา
ระ น ด เกิด ขอเสนอแนวทาง
การนา
ระ น ด าน

ขอเสนอ นการ ั นาค า
การ ลิ รา การ กลมรา การ

ขอเสนอแนวทางการมีสวนรวม
กับองค การและ าคีหนสวน

ขอเสนอแนวทาง
การนา
ระ น ด าน

จานวนกลมเ าหมา เขารวม
เวทีรับฟังความคิด เห็น

กลมเ าหมา เขารวมเวทีรับฟัง
ความคิด เห็นรา หม มนอ กวารอ ละ

การ ด มาด ว วิ ีที่หลากหลา
านแกน ระสาน เขารวมเวที
ที่ านมา องทางอ่น ล

องมาจากทกจังหวัด นกลมจังหวัด ิจาร า
ามจานวนจังหวัด อาเ อ ระ ากร ล
ควรเ ิญ ด านส่อสารมวล นด ว

ค สมบั ิ
เ น มและ ฟัง
อ างสม่าเสมอ
อ างนอ วันละ ม

เ น มและ ฟัง
รา การ กลมรา การ
ามที่ก าหนด

หลัก การด าเนินงานส่อสา าร ะ
บทบาท ความสาคัญ และค ค าของส่อสา าร ะ
น บา ท าส ร และกล กการทางานขององค การ
กระบวนการและเ าหมา ของการจัด เวทีรับ
ระเ ท แนวคิด และเนอหาของรา การ กลมรา การ
ขอเสนอและ ลการด าเนินงานที่เกี่ วของ

มี ัก า
นการข า
าน มและ ฟัง

วีด ีทั นแนะนา
นิทรร การ แ น ับ ังรา การ ส่อ ระ าสัม ัน
บงาน
ระมวลขอเสนอและ ลการด าเนินงาน
แบบ ระเมิน

ความเ ่อม งกับเวทีรับฟัง กลม ระเด็น
ความสอดคลองกับ ระเด็น ความสน จ น นที่
ความนิ ม น นที่ที่มี อรา การ กลมรา การ
ความเหมาะสมกับกลมเ าหมา
ที่มี อรา การ กลมรา การ
ความ ระสงค หรอการรองขอจากหรอ ลิ

สร ลและ ดการจัดเวที

ัวแทนกลมนาเสนอ
แบงกลม อ
อาจจัด หมีกลมดานกระบวนการ ลิ
เขารวมเวทีทา บงาน

นาเสนอวีดีทั น
น าเสนอขอเสนอและ ลการดาเนิน งาน
น าเสนอแนวคิด ขอมล
ความเ นมา และเน อหา

ีแจงวั ระสงค
กระบวนการ และเ าหมา
แนะน าองคการและส า
แนะน าส่อสา าร ะ

กรอบแนวคิดการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ

๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมการ
๒.๑.๑ จั ด ประชุ ม สมาชิ ก สภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง รายการ กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
เพื่อปรึกษาหารือการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ร่วมกัน รวมทั้งกำหนดแนวทางการรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ โดยกำหนดรายการ กลุ่มรายการละครและซีรีย์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”

๒.๑.๒ คณะทำงานร่ว มกันหารื อ ในการจัด ทำรายละเอียดในการจัด กระบวนการ
ทุกด้านให้พร้อมและจัดทำเป็นกำหนดการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส่งแจ้งผู้เข้าร่วมทุกฝ่ายให้ทราบ
๒.๑.๓ ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ ตามแผนงานและ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคำนวณงบประมาณให้มีความ
เหมาะสมกับกระบวนการที่จะเกิดขึ้น
กำหนดกลุ่มเป้าหมายโครงการ จำนวน ๘๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย
หลั ก จำนวน ๕๐ คน คื อ ประชาชนทั ่ ว ไปใน 6 จั ง หวั ด พื ้ น ที ่ ก รุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
และกลุ ่ ม เป้ า หมายรอง จำนวน ๓๐ คน ได้ แ ก่ สมาชิ ก สภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง รายการ กรุ ง เทพฯ
และปริมณฑล จำนวน 10 คน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาภาคีภูมิภาค จำนวน ๑ คน เจ้าหน้าที่พัฒนา
เครือข่าย จำนวน ๕ คน เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จำนวน 2 คน เจ้ า หน้ า ที ่ จ ดบั น ทึ ก จำนวน ๑ คน เจ้ า หน้ า ที ่ จ ั ด ประบวนการ จำนวน ๖ คน
และตัวแทนจากสำนักรายการ จำนวน ๕ คน
กิจกรรมประกอบด้วย ๓ ส่วนสำคัญ ได้แก่ (๑) กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อพัฒนารายการ (ช่วงการนำเข้าข้อมูล, ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ, และวงเสวนา
“ความเข้าใจของวัฒนธรรมประเพณี” จากซีรีส์ชุด “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ”) (๒) แบ่งกลุ่มย่อย
๓ กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรี ส์
ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ” (และแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลสรุป ) และ (๓) การเปิดกิจกรรม
การสรุปกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กล่าวขอบคุณและปิดกิจกรรม
๒.๑.๔ จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรม และประสานเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย
๒.๑.๕ จัดหาผู้จัดทำรายการผลโครงการ เจ้าหน้าที่ช่วยงานอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่จัด
กระบวนการและบันทึกข้อมูล
๒.๑.๖ จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการให้พร้อม
๒.๑.๗ คณะทำงานทบทวนก่อนปฏิบัติงาน (Before Action Review : BAR) เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการจัดโครงการ
๒.๒ กระบวนการ
๒.๒.๑ ก่อนกระบวนการจั ดโครงการ นอกเหนือจากรายละเอียดในขั้นตอนการ
เตรียมการแล้ว ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละส่วนดังนี้
กิจ กรรมรับ ฟัง ความคิ ดเห็น เพื่ อ พัฒ นาคุณภาพรายการ เริ่มด้ว ยการแจก
แบบสอบถามเพื่อสอบถามการรับรู้ของผู้ชมก่อนกระบวนการรับฟัง และเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังนี้
- ช่วงนำเข้าข้อมูล นำเสนอบทปริทรรศ์, นำเสนอ MV เสน่หา Ver.เมียนมา,
VTR จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี EP0

- ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นการชวนคิดชวยคุยตามเนื้อหา
จากวิดีทัศน์ ซีรีส์ชุด “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” ได้แก่ Highlight EP6 น้องยังใจหาย เพียงคิดว่าเราสิ้น
แผ่นดินแล้ว, Highlight EP6/EP4 ในกาลข้างหน้าไม่มีใครจำพวกข้าได้เลยรึ/เจ้าฟ้าถามว่าในอนาคต
มีใครถามถึงหรือไม่ , Highlight EP2 ข้าชื่อปิ่น เจ้าค่ะ /แนะนำความเป็นอยู่ในวัง, Highlight EP1
ตามหาหนังสืออิเหนา/มายาคติคำว่าโยเดีย /แนะนำหม่องสะ, Highlight EP7 รำบุษบาเสี่ยงเทียน
โดยเป็นข้อมูลประเด็นมายาคติและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ระหว่างชนชาติ การสืบสานศิลปะ
จากอโยธยาสู่อมรปุระ และศิลปะกับการเมืองในประวัติศาสตร์
- วงเสวนา “การเรียนรู้ของวัฒนธรรมประเพณี” จากซีรีส์ชุด “จากเจ้าพระยา
สู่อิรวดี” โดยเป็นการนำเสนอวีดีทัศน์ Highlight ตอนต่าง ๆ ประกอบการเสวนาในประเด็น เกี่ยวกับ
การบอกเล่าที่มาของอิเหนา (ก่อนถึงอโยธยา) การใช้วัฒนธรรมขยายอำนาจทางการเมือง การแสดง
ถึงการที่พม่าให้เกียรติโยดะยาในฐานะเจ้าของบทละคร มุมมองที่มีต่อรามเกียรติ์ระหว่างมหาอุปราช
กับยางปิ่น ความจริงที่ปิ่นบอกกับพระเจ้าปดุงจนเป็นเหตุให้ถูกสั่งประหาร การให้อภัยของปิ่นกับการ
ทำความเข้าใจเรื่องในอดีต (ประวัติศาสตร์) และสาเหตุที่ปิ่นถูกประหาร (ที่มาแห่งการให้อภัยปิ่น)
การแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพรายการ กลุ ่ ม รายการละครและซี รี ส์ ชุ ด “จากเจ้ า พระยาสู ่ อ ิ ร วดี ” โดยมี ก ารแจก
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการ (ละคร) และมีประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะ (ละคร) กับการยกระดับจิตใจ ความเชื่อหรือมายาคติ วัฒนธรรมกับความเป็น
เจ้าของ การสร้างพื้นที่การสื่อสารบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลที่เป็นจริง คุณค่าที่ได้จากละคร และการ
สะท้อนความเป็นละครในอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอส
๒.๒.๒ ระหว่ า งกระบวนการจั ด โครงการ หลั ง จากที ่ ค ณะทำงานทบทวนก่ อ น
ปฏิบัติงาน (Before Action Review : BAR) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ และการ
ออกแบบกระบวนการก่อนกระบวนการจัดโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองตามที่ได้รับมอบหมายในทุกส่วนของกระบวนการ บันทึกเสียง ถ่ายภาพ และดำเนินตาม
ขั้นตอนของกำหนดการ รายละเอียดดังนี้
ภายหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test
Kit (ATK) และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยนายพงศ์ธร
จัน ทรัศมี วิช าการกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำหน้าที่พิธ ีกร หลังจากนั้น นายธนพัต ธนัตเจริญ
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าวต้อนรับ แนะนำสมาชิกสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และนำเสนอการแสดงเปิด ชุด “สยามใต้ร่มพระบารมี”
แนะนำสมาชิกสภาผู้ช มและผู้ ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และนำเสนอ VTR แนะนำ
Thai PBS และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

การตรวจ Antigen Test Kit (ATK

การแสดงเปิด ชุด “สยามใต้ร่มพระบารมี”

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ เริ่มขึ้นด้วยการนำเข้า
ข้อมูล ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ นำเสนอวีดีทัศน์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ”
หลังจากนั้นเป็น วงเสวนา “ความเข้าใจของวัฒนธรรมประเพณี” จากซีรีส์ชุด “จากเจ้าพระยา
สู่อิรวดี” รายละเอียดตามการออกแบบกระบวนการที่ปรากฏในหัวข้อก่อนหน้านี้
ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรี่ ส์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” รายละเอียด
ตามการออกแบบกระบวนการที่ปรากฏในหัวข้อก่อนหน้านี้ โดยในช่วงท้ายของการแบ่งกลุ่มย่อย
แต่ละกลุ่มคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนนำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มย่อย
ช่วงสุดท้าย สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สรุปสถานการณ์และข้อเสนอ
กล่าวขอบคุณและปิดเวทีร ับ ฟังความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ประสานงานชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
หลังจากนั้นทำการสรุปข้อมูลร่วมกันในแต่ละหัวข้อเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งทำการสรุปภาพรวมของข้อมูลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจนกว่า จะ
สมบูรณ์
๒.๒.๓ หลังกระบวนการจัดโครงการ คณะทำงานจัดวงเสวนาย่อยเพื่อทำการประเมิน
กระบวนการฯ และเรียนรู้ในการทำการถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review: AAR)
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการประชุมและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินในเวทีฯ ให้สมบูรณ์ จัดทำสรุปรายงานทางการเงินเพื่อเคลียร์เงินยืมทดรองกับ ส.ส.ท.
เจ้าหน้าทีช่ ่วยงานบันทึกข้อมูลจัดทำรายงานการบันทึกข้อมูลพร้อมนำส่งให้กับ
ผู้จัดทำรายงาน และผู้จัดทำรายงานดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วัน นับ จากวัน ที่จ ัดกิจ กรรมรับฟังความคิดเห็น ส่งให้ส ภาผู้ช มและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลงนามรับรอง
จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้เรียบร้อย

ผู้เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน ๗๑ คน จำแนกได้ดังนี้
๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือประชาชนทั่วไปใน 6 จังหวัดพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของค่าเป้าหมาย
๓.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นผู้เข้าร่วมรายใหม่ จำนวน ๓๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๐ (ตัวชี้วัดกำหนดให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการรายใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เจ้าหน้าที่จดบันทึก เจ้าหน้าที่จัดประบวนการ และตัวแทนจากสำนัก
รายการ รวมจำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของค่าเป้าหมาย (จำนวน ๓๐ คน)
รายละเอียดปรากฏตามใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคผนวก

๔.๑ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปความว่า เวทีในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมเวที
รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรีส์ เรื่อง “จากเจ้าพระยา
สู่อิรวดี” ซึ่งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทุก คนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดเวที รับฟังความ
คิดเห็นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีพี่น้องชาวเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก
และยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างชาวไทย
และชาวเมียนมา เนื่องจากบทเรียนในวิชาประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ตามความจริงอาจจะ
แตกต่างกัน สิ่งที่เคยได้เรียนรู้อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด ดังนั้นเวที ในวันนี้จะสามารถทำให้เข้าใจ เรียนรู้
และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน โดยผ่านละครเรื่อง “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ” ที่นำเสนอเรื่องราว
เมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว

นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

๔.๒ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
บทปริทรรศน์ สรุปสาระสำคัญว่า ละครเรื่อง “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” เป็นเหตุการณ์
ที่นางเอก คือนุชนาฏได้หมดสติ และเมื่อตื่นก็พบว่าตนเองได้กลายเป็นหญิงสาวชาวโยเดียในอดีต
ชื่อว่าปิ่น ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโยเดียในกรุงอังวะ และยังได้พบบุคคลในประวัติศาสตร์อีกมากมาย
เขียนบทและกำกับการแสดงโดยชาติชาย เกษนัส นำแสดงโดยจิรายุ ตันตระกูล , นัฐรุจี
วิศวนารถ, และเดาง์ นักแสดงชาวเมียนมา
ทั้งนี้จะพบวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านบทละครมากมาย ทั้งยามะซะตอ หรือโขนละคร
รามายณะที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิเหนาและรามเกียรติ์จากเชลยชาวโยดะยา ซึ่งโขนไทยและยามะซะตอแตกต่างกันที่บางตัวละครของไทยหัวโขนจะเปิดหน้าโขน แต่ยามะซะตอหัวโขนจะปิดหน้า
ทั้งหมด แต่สิ่งที่เหมือนกันคือสีกายของตัวละคร
วัฒนธรรมอาหารการกิน โดยละครจะนำเสนอทั้งอาหารท้องถิ่นของชาวเมียนมา เช่ น
โมฮิงก่า หรือขนมจีนแบบพม่า ที่ในบทละครบางช่วงสมัยผู้คนก็มองว่าเป็นเพียงอาหารธรรมดา
แต่ผู้คนในบางยุคสมัยยกย่องว่าเป็นหัวใจของอาหารพม่า หรือแม้แต่การถ่ายทอดขนมและอาหารไทย
ก็เช่นเดียวกัน
การถ่ายทอดสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและประเทศเมียนมา
ผู้กำกับต้องการให้ละครเรื่องนี้สะท้อนความคิดเห็น ความแตกต่างของมุมมองทั้งสอง
ประเทศ โดยที่ประวัติศาสตร์ควรรับใช้อนาคต และการยึดโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน
การแสดงถึงความไม่เท่าเทีย มทางเพศในยุคสมัยก่อน การถือยศถาบรรดาศักดิ์ อำนาจ
บารมีของกษัตริย์และข้ารับใช้มีความแตกต่างกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏดูได้จากบทปริทรรศน์ในภาคผนวก
ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยนางสาวประภาพร ปรียาภัทรวรสกุล
กล่าวว่า ละครเรื่องนี้ตนมีหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา ซึ่งมีการใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาไทยและ
ภาษาพม่า ทั้งแบบปัจ จุบ ัน และแบบโบราณ ภาษาไทใหญ่ และภาษาอัง กฤษ จึงต้องหาข้ อ มู ล
อย่างมากในการแปลภาษา
นักแสดงมีทั้งนักแสดงชาวไทยและชาวเมียนมา แม้จะสื่อสารกันไม่เข้าใจแต่เมื่อทำการ
แปลภาษาให้ นักแสดงก็สามารถเข้าถึงตัวละครและถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี
ในบทหนึ่งของละครที่พระมหาอุปราช “ชเวต่าวมิน” กล่าวกับพระบิดา “พระเจ้าปดุง”
ว่าถ้าหากพระบิดาสามารถครอบครองได้ทั้งแม่น้ำอิรวดีและแม่น้ำเจ้าพระยา พระบิดาจะเป็ นผู้ที่มี
อำนาจและอิทธิพลสูงสุด ซึ่งเป็นความจริงเนื่องจากลุ่มแม่น้ำทั้งสองคือแหล่งพื้นที่ที่ขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจในประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

คณะผู้จัดละครต้องการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เนื่องจาก
บทเรียนตามหลักสูตรจะพบแต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงมุ่งเน้นการสื่อให้เห็น
วัฒนธรรมอันใกล้เคียงกันของระหว่างสองประเทศ การเป็นบ้านพี่เมืองน้อง
วงเสวนา “ความเข้ า ใจของวั ฒ นธรรมประเพณี ” จากละคร “จากเจ้ า พระยา
สู่อริวดี ” เป็นวงเสวนาด้วยการตั้งคำถามหรือประเด็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ สรุปสาระสำคัญว่า
๑) ละครเรื่องนี้สะท้อนถึงการทำหน้าที่ที่ดีของแต่ละตัวละครผ่านกระบวนการอบรมสั่ง
สอนของแต่ละสถานะหรือชนชั้น ยกตัวอย่าง พระเจ้าปดุงสอนพระมหาอุปราชให้ดูแลราษฎรและ
สอนเรื่องการเมืองปกครอง ถึงแม้พระมหาอุปราชจะมีความชื่นชอบด้านศิลปะมากเพียงใดก็ต้อง
เล็งเห็นบ้านเมืองมีความสำคัญมาก่อน อีกตัวอย่างหนึ่ง พระสนมมาลา พระสนมในพระเจ้าปดุง ที่เป็น
พระธิดาในพระเจ้าต่างเมือง ถูกสอนให้เล็งเห็นความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นสำคัญ แม้ความจริงแล้ว
พระสนมมาลาจะไม่ได้รักพระเจ้าปดุงหรือมีรสนิยมรักเพศเดียวกันก็ตาม
๒) ละครมีการลำดับเรื่องที่แปลกใหม่ การเล่าเรื่องผ่านตัวละครนางเอกเสมือนการได้
ท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน การที่นางเอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้แก่คนในปัจจุบันฟัง หรือการที่
นางเอกเล่าเรื่องอนาคตให้แก่คนในอดีตฟัง สามารถถ่ายทอดได้อย่างกลมกล่อมและลงตัว
๓) ละครเรื่องนี้สะท้อนเห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศในสมัยก่อน ทั้งยังถูกครอบ
ไปด้วยความไม่เท่าเทียมทางชนชั้น ยกตัวอย่างเจ้านายไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของชนชั้นผู้น้อย
๔) ในอดีตทีน่ ิยมการปกครองระบอบปิตาธิปไตย จะเห็นว่าพระมหาอุปราชหรือข้าราชบริพารมีความเคารพในองค์กษัตริย์เป็นอย่างมาก
๕) ละครยังไม่มีความสมจริงอยู่หลายประการ เช่น ทรงผมที่ยังรู้สึกว่าไม่สมจริงมากนัก
และควรขยายความความเชื่อที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันให้มากกว่านี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
๖) ชื่นชมตัวละครนางเอกที่มีความกล้าแสดงออก แม้จะย้อนไปในอดีตก็มีความคิดของ
คนยุคใหม่สอดแทรกเข้าไป เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้กับผู้ชมโดยไม่รู้ตัว บางครั้ง
ที่นางเอกแสดงความคิดเห็น คนในยุคก่อนแม้จะเห็นด้วยแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกโดยตรง
๗) ละครเรื่องนี้เป็นการยกระดับละครไทยที่ไม่ได้เน้นความรักระหว่างพระนางมาก
เกินไป สิ่งที่ควรปรับปรุงคือการสื่อความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์คองบองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเห็นว่าไม่ได้
แตกต่างจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา ต่างฝ่ายต่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน เพียงแต่ในปัจจุบันพบปัญหาและ
ความท้าทายในบริบทที่แตกต่างกัน
๘) ละครสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่รู้สึกว่าสองชาติเป็น
ศัตรูกัน โดยที่ตนเอง (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เป็นชาวเมียนมามีความประทับใจเป็นอย่างมาก

๔.๓ การแบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม เพื่อ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
คุณภาพรายการ กลุ่มรายการละครและซีรีส์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”
ผลการแบ่งกลุ่มย่อยจะเรียบเรียงนำเสนอในหัวข้อ ที่ ๕. การประเมินคุณค่าจากละคร
หัวข้อที่ ๖. ข้อเสนอต่อรายการ และหัวข้อที่ ๗. ข้อเสนอต่อองค์การ

กลุ่มย่อยที่หนึ่ง

กลุ่มย่อยที่สอง

กลุ่มย่อยที่สาม

๕.๑ ความเ ่อหรอมา าค ิ

กรอบแนวคิด : ความเชื่อหรือมายาคติ
คนไทยเชื่อว่าคนพม่าทำให้คนไทยแตกแยกกัน มีนิสัยใจคอโหดร้าย ต้องการเข้ามาโจมตี
และครอบครองเมืองไทย นำทองจากกรุงศรีอยุธยาไปสร้างเจดีย์ชเวดากอง ทำให้ประเทศไทยในช่วง
นั้นต้องพบเจอกับความยากลำบากและความพลัดพราก ในอีกด้าน โบราณสถานของกรุงศรีอยุธยา
อาจไม่ได้ถูกชาวพม่ าทำลายเนื่องจากเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก หรือที่
คนมอญเชื่อว่าเจดีย์ชเวดากอง คนเชื้อสายมอญเป็นผู้สร้างขึ้น

ทัศนคติเชิงลบที่มีกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากบทเรียนตามหนังสือแบบเรียนปลูกฝัง
ให้ เ กลี ย ดชั ง ชาวพม่ า รวมถึ ง ระบบการปกครองของไทยที่ ส ่ ง ต่ อ ความเชื ่ อ ว่ า ประเทศไทยเป็น
ผู้ถูกกระทำ พม่าเป็นผู้ร้าย แต่พอเจริญเติบโตขึ้นและได้ศึกษานอกจากตำราเรียนทำให้ทราบว่าสิ่งที่
เรียนรู้มาไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมด
ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมุ มมอง มองคนเมียนมาเป็นพี่น้องและให้เกียรติ
คนเมียนมามากยิ่งขึ้น
๕.๒ วั น รรมกับความเ นเจาของ

กรอบแนวคิด : วัฒนธรรมกับความเป็นเจ้าของ
คนไทยแบ่ง แยกคนมอญและคนพม่าไม่ออก คนไทยบางกลุ่มยังเหยียดคนเมียนมา
โดยมองว่าเป็นคนใช้แรงงาน ในขณะที่คนพม่ารุ่น พ่อแม่จะปลูกฝังว่าคนไทยใจดี ประเทศไทยน่าอยู่
อาศัยทำให้นิยมที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
๕. การสราง นที่การส่อสารบน น านของการ ขอมลที่เ นจริง

กรอบแนวคิด : การสร้างพื้นที่การสื่อสารบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
การนำเสนอละครอิงประวัติศาสตร์ มักจะนำเสนอผ่านรูปแบบของสงครามเสมอ ดังนั้น
การสร้างทัศนคติใหม่ว่าคนไทยและคนเมียนมาเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ควรรักใคร่สามัคคีและให้เกียรติ
ซึ่งกัน และกัน ควรได้ร ับ โอกาสที่ เหมื อนกัน เช่น โอกาสด้านการศึ ก ษา ด้านสาธารณสุข สิทธิ
ประกันสังคม รวมถึงการได้แสดงความคิดเห็น

๕.๔ ค คาจากละคร นดาน าง

กรอบแนวคิด : สิ่งที่ปรากฏอยู่บนเนื้อหาละครสื่อสาธารณะ
ละครได้ ส ะท้ อ นคุ ณ ค่ า การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้ ด ้ า นวั ฒ นธรรม ความเชื ่ อ อาหาร
ศิลปะการแสดง ภาษา ฯลฯ ที่มีความหลากหลาย รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ในยุคก่อน
รวมถึงโครงสร้างวัฒนธรรมที่นิยมเพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิง
ในด้านประวัติศาสตร์ ได้เรียนรู้แง่มุมที่แตกต่างจากที่เคยรับรู้ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
แบบใหม่ที่ไม่ได้ยัดเยียดความเป็นผู้ร้ายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทการเมือง
การปกครองยุคสมัยที่นิยมการล่าอาณานิคม
ประการสำคัญคือการปรับเปลี่ยนมุมมองที่ไม่ได้มองชาติใดว่าด้อยกว่ากัน คนทุกคนทุก
เชื้อชาติมีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ต้องยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงความรู้สึกรักและ
หวงแหนในชาติกำเนิดของตน

กรอบแนวคิด : ละครสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

สาระความร
เนอหาสอดคลองกับวั ระสงค รา การ กลมรา การ
ความทันสมั และสอดคลองกับส านการ
ความครอบคลมเหมาะสม รงกลม มเ าหมา ของรา การ
การจัด ลาดับ การเลาเร่อง การเรี บเรี งเนอหา
การด งด ด จ ห มอ าง อเน่อง
ความเหมาะสมทางจริ รรมของส่อสา าร ะ เ น การระมัด ระวัง
เร่องการ า า หลีก เลี่ งเนอหาที่มีค วามรนแรง
าแ ง
การค านง งสิท ิมน น การสงเสริมความเทาเที ม และค านง ง
เด็ก เ าว น เ
า ิ ัน ล
ล
ร แบบและความสรางสรรค นการนาเสนอ
ทัก ะของ ิ ีก รหรอ ระกา รวมรา การ แขกรับเ ิญ
บทบรร า วิ ีก ารเดินเร่อง
เทคนิค การ ลิ าก แสง สี เสี ง กราฟ ก ล
อารม และความกลมกลน
ความเหมาะสมของระ ะเวลา ความ าวของรา การ
ล
ด านการ ีวิ ล อ ัวเองและครอบครัว เ น การสรางแรงบันดาล จ การนาความร
ระ น น ีวิ ระจาวัน การเ ลี่ นแ ลง
ด านการทางาน เ น นาความร
นการสรางอา ี การ รับ รงการทางาน เ น น
ด านสังคม เ น สรางการ อมรับ ความเขา จ ความ ระหนัก ง ัญ หา การสรางความรวมมอกับคน นสังคม เ น น

ิก รรมของ นเองและครอบครัว เ น น

แนวทางการ ระ าสัม ัน รา การ กลมรา การ และองค การ หเ นที่รจัก และมี มและ ฟังมากขน
บทบาทหรอสวนรวมของทาน นการ ระ าสัม ัน เ แ รรา การ กลมรา การ และสนับสนนการด าเนินงานของ

กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการผลิตรายการ

โดยภาพรวม ละครเรื่องนี้เป็นละครที่รับชมและให้ความรู้สึกถึงการเป็นละครไทยพีบีเอส
เนื่องจากเป็นละครที่มีสาระประโยชน์ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ ๒ เชื้อชาติที่ก้าวข้ามความ
ขั ด แย้ ง แตกแยก สามารถสื ่ อ สารประเด็ น สาธารณะและวาระทางสั ง คม และสามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน รวมถึงรับชมได้ต่อเนื่อง ไม่มีโฆษณา
๖.๑ ด้านเนื้อหา
จุดเด่นคือเป็น การสื่อสารวัฒ นธรรมประชาธิปไตยให้ กับผู้ชมละผู้ฟังรายการอย่าง
แยบยล สื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทำให้ ไม่รู้สึกว่า สองชาติเป็นศัตรู กัน
สะท้อนการทำหน้าที่ที่ดีของแต่ละตัวละครผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอนของแต่ละสถานะหรือชนชั้น
รวมถึงสะท้อนความไม่เท่าเทียมทางเพศและชนชั้นในสมัยก่อน
จุดควรพัฒนาคือการประชาสัมพันธ์ทยี่ ังไม่เพียงพอทำให้ประชาชนรับรับทราบไม่ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
๑) ควรประชาสัมพันธ์ละครผ่านช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทั่ว โลกได้เห็น
ถึงความงดงามของประเทศเมียนมาและประเทศไทย
๒) ควรปรับปรุงการสื่อความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์คองบองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นว่า
ไม่ได้แตกต่างจากราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยา ต่างฝ่ายต่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน
๓) ควรขยายความความเชื่อที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
๔) ควรนำเสนอแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่อ้างอิงมาหรือสามารถใช้อ้างอิงได้

๕) ควรผลิตละครในลักษณะเช่นนี้ที่ นำข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์มาเป็นเรื่องราว
ในการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมแห่งการพัฒนา
๖) ควรสร้างรายการเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพระมหากษัตริย์ไทยในรูปแบบ
การ์ตูนเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักชาติ
๗) ควรผลิตรายการเกี่ยวกับการรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น
๖.๒ ด้านร แบบ
จุดเด่นคือละครมีการลำดับเรื่องที่แปลกใหม่ การเล่าเรื่องผ่านตัวละครนางเอกเสมือน
การได้ท่องเที่ยวทั้งในอดีตและปัจจุบัน เทคนิคการถ่ายทำ แสง สี เสียง ดีเยี่ยม
จุดควรพัฒนาคือละครยังไม่มีความสมจริง อยู่หลายประการ เช่น ทรงผมที่ยังรู้สึกว่า
ไม่สมจริงมากนัก คำบรรยายปรากฏรวดเร็วเกินไป
ข้อเสนอแนะ
๑) ฉากและส่วนประกอบของละครควรมีความชัดเจนและสมจริงมากกว่านี้ เช่น ทรงผม
ของพระมหาอุปราชชเวต่าวมินที่ดูไม่แนบเนียนทำให้สูญเสียอรรถรสในการรับชม
๒) ควรมีคำบรรยายภาษาอื่น ๆ คำบรรยายภาษาเมียนมาในบทพูดภาษาไทย และเสียง
พากษ์ภาษาเมียนมา (ผลิตด้วยระบบ ๒ - ๓ ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา และอังกฤษ)
๓) ควรมีล่ามบรรยายภาษามือ

๗.๑ ด้า นการมีส่วนร่วมกับองค์การและภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
และอื่น ๆ ควรสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงมากที่สุด
๗.๒ ด้า นการประชาสัมพัน ธ์ร ายการ/กลุ่มรายการ และการดำเนิน งานขององค์ก าร
ในอนาคต
๗.๒.๑ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
๗.๒.๒ ควรผลิตละครในลักษณะที่นำข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์มาเป็นเรื่องราว
ในการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมแห่งการพัฒนา และควรสร้างรายการเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และ
พระมหากษัตริย์ไทยในรูปแบบการ์ตูนเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักชาติ
๗.๒.๓ ควรผลิตรายการเกี่ยวกับการรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น
๗.๒.๔ ควรมีคำบรรยายภาษาอื่น ๆ คำบรรยายภาษาเมียนมาในบทพูดภาษาไทย
และเสียงพากษ์ภาษาเมียนมา (ผลิตด้วยระบบ ๒ - ๓ ภาษา ได้แก่ ไทย เมียนมา และอังกฤษ) รวมถึง
ควรมีภาษามือในรายการละครและสารคดี

๘.๑ ผลที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจากข้อเสนอ
ความรู้และความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นต่อการทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และได้
ทราบถึงรายการของไทยพีบีเอส กลุ่มรายการละครและซีรี่ย์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” ซึ่งเป็น
รายการสาระประโยชน์ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ส่งเสริมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และเกิดความสนใจในการเผยแพร่ข้อมูลของไทยพีบีเอสแก่กลุ่ม
เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
๘.๒ ผลที่องค์การจะได้รับจากข้อเสนอ
รายการส่งเสริมผู้ชมให้ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกพื้นที่ เปิดมุมมองชีวิต การใช้เวลา
ร่วมกัน และพื้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกับบุคคลที่สนใจในรายการ
ไทยพีบีเอส กลุ่มรายการละครและซีรีย์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ” ยกตัวอย่างในการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขและมีแรงบันดาลใจทำให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

๙. สร กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเ ่อ ั นาค า รา การ และกลาวขอบค
นายประสมทรั พ ย์ บุ ญ เลิ ศ สมาชิ ก สภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง รายการ กรุ ง เทพ ฯ
และปริมลฑล กล่าวว่า จากกระบวนการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการในวันนี้ พบว่ามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจและนำไปปรับปรุงในการ
ผลิตรายการต่อไป แม้ว่าเวทีวันนี้จะมีผู้เข้าร่วมเป็นเชื้อสายมอญมากกว่าชาวพม่า แต่ก็สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี รวมถึงผู้เข้าร่วมคนไทยก็เช่นเดียวกัน
หวังว่าไทยพีบีเอสจะผลิตรายการละครที่สื่อให้เห็นความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของแต่ละประเทศในพื้นที่ทวีปเอเชียแบบนี้อีกครั้งในโอกาสต่อไป
๙.๒ สร ลการดำเนินงาน าม ัว ีวัด ครงการ
๙.๒.๑ เกิดข้อเสนอในการพัฒนาคุณภาพรายการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
สนใจ เพื่อนำไปพัฒ นาต่อยอดและสร้างการมีส่วนร่ว มกับ ไทยพีบีเอสด้านการพัฒนาและการมี
ส่วนร่วม
๙.๒.๒ กลุ่มเป้าหมายหลักร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (จำนวน ๕๐ คน) จากค่าเป้าหมายร้อยละ
๘๐ คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบรับชมรายการโทรทัศน์ และสนใจดูรายการ “ละครและซีรีย์”

๙.๓ สรุปผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
คณะทำงานได้จัดวงเสวนาย่อยเพื่อทำการประเมินกระบวนการฯ และเรียนรู้ในการทำ
การถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review: AAR) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
จุดดี ได้แก่ กิจกรรมผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และความประทับ ใจที่ ได้จากละคร ผู้ผ ลิตรายการสามารถตอบคำถามและแลกเปลี ่ ย น
ในประเด็นต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เป็น
อย่างดี ทำให้เกิดมิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ และเกิดความทัศนคติเชิงบวกต่อกัน สถานที่เหมาะสม
เอื้ออำนวยต่อการจัดงานได้เป็นอย่างดี
จุดควรพัฒนา -

สรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
๑๑.๑ พิธีกรควรจะเป็นผู้รับชมรายการนั้นๆ เพื่อจะได้ดำเนินรายการได้อย่างลื่นไหลและมี
อารมณ์ร่วมต่อหัวข้อประเด็นและผู้เข้าร่วมเวที
๑๑.๒ ควรเตรียมความพร้อมการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์
๑๑.๓ ควรจัดเตรียมสถานที่แบ่งกลุ่มย่อมให้เพียงพอเหมาะสม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
๑๑.๔ ควรพัฒนากระบวนการกลุ่มย่อยที่มีประสิทธิภาพในการนำความคิดเห็นและข้อเสนอ
และจากผู้เข้าร่วมให้ได้มากยิ่งขึ้น
-------------------------------------------------------

กำหนดการ : กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการ ละครและซีรี่ย์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓0 – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร
โดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี ๒๕๖๕
เวลา
รายละเอียด
๐๘.30 – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. เปิดกิจกรรม:พิธีกร นายพงศ์ธร จันทรัศมี วิชาการกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กล่าวต้อนรับ โดย นายธนพัต ธนัตเจริญ ประธานกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- การแสดงพิธีเปิดชุด “สยามใต้ร่มพระบารมี”
- แนะนำสมาชิกสภาฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ชมคลิปแนะนำ Thai PBS และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
- ผู้ผลิตรายการพบปะผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- รับชมคลิป ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ (ต่อ)
- วงเสวนา “ความเข้าใจของวัฒนธรรมประเพณี” จากละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. แบ่งกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
กลุ่มรายการ ละครและซีรี่ย์ ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี”
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูล (สรุป)
๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. สรุปกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ และกล่าวขอบคุณ
โดย นายประสมทรัพย์ บุญเลิศ สมาชิกสภาผู้ชมฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ประเมินผลการจัดเวที (AAR)
หมายเหตุ
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง
เรื่อง “สถานการณ์น้ำมันรั่ว บทเรียนจากปี 56 สู่ปี 65 ”
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อสรุป ค่าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “กลุ่มประมงเรือเล็ก” ให้ยึดตามแนวทางการเยียวยาของปี 2556 โดย
ประเมินความเสียหายจากรายได้ในภาวะปกติทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต่อคน ต่อกลุ่ม ต่อเดือน และต่อปี โดยใช้
แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นในปี 2565
2. กลไกภาครัฐ ท้องถิ่น ควรมีส่วนสนบัสนุนในการรวบรวมข้อมูลที่สำรวจได้จากการตั้งหน่วยรับลงทะเบียน และ
ช่องทางอื่นๆ โดยส่งต่อให้ กมธ.สภาผู้แทนฯ นำไปสังเคราะห์ข้อมูลสู่การนำเสนอเพื่ออภิปรายใน กมธ.รัฐสภา
ต่อไป
3. กลไกรัฐ ท้องถิ่น กมธ. มีส่วนในการฟ้องคดีความทางอาญาที่เกิดผลเสียหายกับทรัพยากรธรรมชาติข อง
ประเทศ
4. ทิศทางในการตั้งกองทุนฟื้นฟูธรรมชาติ และการบริหารจัดการกองทุน ให้มีการเสนอในเวทีสาธารณะที่ทาง
คณะกรรมการภาคประชาชน 2565 ได้เสนอให้สื่อสาธารณะ (Thai PBS) ลงมาจัดเวทีสาธารณะ
5. คณะกรรมการภาคประชาชน 2565 มีมติร่วมกันว่าจะจัดทำแผนการรับมือสถานการณ์น้ำมันรั่วที่ประชาชนจะมี
ส่วนร่วมกับราชการ ท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง การแก้ปัญหา และการเยียวยาจากอุตสาหกรรมและการประกอบ
กิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่
6. หากกระบวนการชดเชยล่าช้า หรือหาข้อสรุปไม่ได้ คณะกรรมการภาคประชาชน จ.ระยอง 2565 มีแนวทางที่
จะฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าเยียวยา หรือฟ้องเพื่อให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทน้ำมันที่สร้างความเสียหาย โดย
มีหน่วยงานภาครัฐ จังหวักระยอง และส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการฟ้องร้องของประชาชน

เวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง
เรื่อง “ กรณีการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล ”
และ
เวทีการพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ส.ส.ท. ครั้งที่ 1
เรื่อง “ กรณีการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล ”
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ต่อสื่อสาธารณะ
1. “ชำระประวัติศาสตร์” ขอให้สื่อสาธารณะ นำเสนอเรื่อง “คนไทยพลัดถิ่น” ด้านประวัติศาสตร์ผ่านช่อง ALTV
หมายเลข 4 เกี่ยวกับความเป็นมา การอพยพย้ายถิ่นฐาน อุปสรรคการขอสัญชาติ และการเรียกร้องของภาค
ประชาชน โดยยึดอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์รวมถึง
ประชาชน
2. นอกจากกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ได้บัตรประชาชนรวมถึงได้สัญชาติไทยแล้วรัฐบาลไทยจะต้องส่งเสริมให้คนไทย
พลัดถิ่นกลุ่มดังกล่าวมีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
3. เสนอให้สื่อสาธารณะนำเสนอแง่มุมของกลุ่มที่ยังไม่ได้บัตรประชาชนสัญชาติไทย และขอให้รัฐบาลควรเร่งรัด
กระบวนการคืนสัญชาติไทยให้กับ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นภายในปี 2566 นี้เนื่องจาก หลายรายที่ตกสำรวจ ถูก
จำหน่าย และล่าช้าเพราะกระบวนการภายใต้ระบบรัฐราชการ
4. อยากให้สื่อสาธารณะนำเสนอแง่มุมที่เกี่ยวกับกระบวนการคืนสิทธิ์ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะกระบวนการของรัฐ
ราชการไทยที่มีความล่าช้าสูญเสียเวลาไปกับการรอขั้นตอนทางเอกสารและการพิสูจน์สัญชาติ
5. สำหรับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่กำลังจะได้บัตรประชาชนสัญชาติไทยแล้วและสำเร็จการศึกษาแล้วถูกเลือกปฏิบตั ิ
จากเจ้าหน้าที่รัฐเช่นด้านการรักษาพยาบาลและการกระจายชุดตรวจเอทีเคซึ่งกลุ่มคนไทย พลัดถิ่นในบางกลุ่มไม่ได้
รับการกระจายชุดตรวจเอทีเคอย่างทั่วถึงตามนโยบายลดการแพร่บาดของโควิดของรัฐบาล
6. ให้สื่อสาธารณะนำเสนอแง่มุมเกี่ยวกับความบกพร่องและผิดพลาดของราชการที่ทำเอกสารยื่นขอคืนสัญชาติ
ไทยของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสูญหายและเสียหายซึ่งอาจเกิดจากอุทกภัย อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆซึ่งนับเป็นความ
รับผิดชอบของราชการท้องถิ่นโดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอเมืองที่จะต้องเก็บรักสาเอกสารไว้อย่างดี

7. เสนอให้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอสนำเสนอแง่มุมเกี่ยวกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยเนื่องจากบรรพบุรุษถูกรัฐไทยระบุว่าเป็นบุคคลต่างด้าวจึงได้รับผลกระทบมาถึง
ทายาท จึงทำให้กระบวนการพิจารณายืดเยื้อและไม่เป็นธรรมกับ “กลุ่มคนไทยที่ไม่มีบัตรประชาชนสัญชาติไทย”
8. เสนอให้สื่อสาธารณะนำเสนอเรื่องคนไทยพลัดถิ่น ในประเด็น “ถอดบทเรียนคนไทยพลัดถิ่น 10 ปี พ.ร.บ.
สัญชาติ… 20 ปีขบวนการภาคประชาชน”

เวทีพัฒนาคุณภาพรายการ ครั้งที่ 1/2565
ข้อเสนอต่อองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
- ทำหน้าที่ได้ดีมาก นำเสนอข่าวเนื้อหาดี การนำเสนอข่าวต่างๆของThai PBSเป็นการนำเสนอข่าวที่ดี และ
มีประโยชน์ อยากให้นำเสนอข่าวที่ดีแบบนี้ต่อไป
- อยากให้มีการพัฒนาคน เช่นนักข่าว ผู้ประการให้เป็นที่จดจำ เพราะปัจจุบันไม่มีสิ่งเล้าใจจากหัวข้อข่าว
ควรตามกระแสแต่ไม่ทิ้งสาระ ควรมีจุดเด่นให้คนติดตาม
- ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลข้อเท็จจริง และมีการคัดกรองให้มากขึ้น
- ส่งเสริมคนที่มีความรู้ ความสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ส.ส.ท.
- เว๊ปไซด์และ app เยอะแยะไปหมด จำไม่ได้ ใช้ยาก ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ รวมทั้งคนอายุ 50 ปีขึ้นไป
ข้อเสนอแนะต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- ทำงานด้วยความเข้มข้น มีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมรู้บทบาทชัดเจน มีการนำเสนอเนื้อหาพอสมควร เปิด
โอกาสให้คนแสดงความคิดเห็นได้ดี รับฟังเปรียบเทียบได้โดยพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง เด็กรุ่นใหม่ให้
ความสนใจเยอะ เนื่องจากผู้บรรยายเข้าใจผู้ชม ผู้รับฟัง
- ขอให้เลือกผู้เข้าร่วมสภาผู้ชมผู้ฟังที่เหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นการพูดคุย
- ควรเลือกเก็บข้อมูลเสียงตอบรับจากกลุ่มคนที่กว้างกว่าเดิม เพื่อได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย ไม่เกิด
ความลำเอียง หากเป็นไปได้ควรใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมาก จะเป็นประโยชน์กว่า
คัดเลือกฟังเสียงจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- สมาชิกสภาควรรู้จักช่องทางของสื่อสาธารณะด้วย
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลควรลดการตั้งกฎที่ดึงการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค์ ควรเปลี่ยนแปลงเรื่องการเอาศิลธรรมเก่าๆมา
รั้งความก้าวหน้า
- รัฐบาลควรรับฟังประชาชน,เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้ในด้านทีวีเพราะสถานีนี้คนเก่าๆชอบ ละครมัน
ตรงกันทุกช่องเขาเลือกช่องอื่นหมดสถานีนี้เลยหลุด
- รัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นสาธารณะ กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ชมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนารายการ
- หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาควรประสานไทยพีบีเอส เพื่อถ่ายทอดรายการกีฬา

รายงานการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ภาคเหนือ
ประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2565

บทสรุปผู้บริหาร
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ และเพื่อให้
ประชาชนทุ ก ภาคส่ วน มี ส่ วนร่ วมในการก าหนดนโยบายการผลิ ตรายการ และการดาเนิ นงานของสื่ อ
สาธารณะ กระบวนการรั บ ฟั งสถานการณ์ ที่ มีผลต่อประชาชนจึ งเป็ นกระบวนการที่ สาคัญ เพื่ อติ ดตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงการรับฟั งความคิดเห็นที่รอบด้านเพื่อพัฒนาเป็ นข้อเสนอต่อ ส.ส.ท. และภาค
ส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดเนื้ อหาและการสื่ อสารให้เป็ นช่องทางที่สาคัญหนึ่ งในการตระหนักรู ้และเป็ น
พื้นที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายและนโยบายที่จะส่ งผลกระทบในระดับพื้นที่ โดยข้อ
กัง วลในตัว ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมขององค์ก ารไม่ แ สวงหาก าไร โดยสรุ ป เป็ นข้อ
วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ แ ละการคัด ค้า นร่ า งพระราชบัญ ญัติ ก ฎหมายควบคุ ม ภาคประชาสั ง คมดัง นี้ หลัง จากที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เผยแพร่ ร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเปิ ดรับฟั ง ความคิดเห็นก็ปรากฏ
เสี ยงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาภาคประชาสังคม นักวิชาการ และองค์กรด้านสิ ทธิ
มนุ ษยชน จนทาให้เกิดข้อคัดค้านและข้อวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรต่างๆ พอสังเขปดังนี้ 1. ร่ างกฎหมาย
กาหนดนิ ยามของ “องค์กรที่ไม่ แสวงหารายได้หรื อกาไรมาแบ่งปั นกัน” หรื อ NPOs ไว้กว้างมากทาให้
สามารถตีความรวมถึงการรวมตัวกันของบุคคลหรื อคณะบุคคลทุกประเภท เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
มีการกาหนดหน้าที่มากมายให้ NPOs ต้องปฏิบตั ิต้ งั แต่การจดแจ้ง การ เปิ ดเผยแหล่งที่มาและจานวนเงิน
หรื อทรัพย์สินที่จะใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมในแต่ละปี และการยื่นแบบ รายการภาษีเงินได้ กฎหมายนี้ จะ
บั่นทอน การมี ส่ วนร่ วมของ NPOs ในการพัฒนาประเทศ 2. การควบคุมและจากัดเรื่ องการรั บเงินหรื อ
ทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล หรื อคณะ บุคคล ซึ่ งเป็ นต่างชาติได้เฉพาะในกิ จกรรมที่รัฐมนตรี
กาหนด เป็ นข้อกาหนดที่ไม่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล 3. มาตรา 10 กาหนดโทษอาญาว่า NPOs ที่ดาเนิน
กิจกรรมโดยไม่จดแจ้ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
เป็ นโทษที่รุนแรงเกินไป และไม่ได้สัดส่ วนกับฐาน ความผิด เป็ นอุปสรรคขัดขวางการใช้สิทธิ เสรี ภาพใน
การแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 34 และสิ ทธิ เสรี ภาพในการรวมกลุ่มตามมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญฯ อีก
ทั้งมาตรา 77 วรรคสามของรัฐธรรมนู ญฯ ก็ บัญญัติให้รัฐ “ฟั งกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง”
เท่านั้น 4. การกาหนดให้ผูร้ ับจดแจ้ง (อธิ บดีกรมการปกครอง) มีอานาจเพิกถอนการจดแจ้ง NPOs ได้ใน
กรณี ที่ NPOs ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามหน้า ที่ ห รื อ หลัก เกณฑ์ที่ ก ฎหมายก าหนด เป็ นการให้ อ านาจแก่
หน่วยงานของรัฐมากเกินไป โดยมิได้กาหนดในเรื่ องกระบวนการอุทธรณ์ไว้ 5. ร่ างกฎหมายมิได้กาหนด
ระยะเวลาที่ผูร้ ับจดแจ้งจะต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จในการรับจดแจ้ง จะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรื อ
หมายของศาล หรื อมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” 7. ร่ างกฎหมายนี้ เขียนขึ้นมาจากอคติที่รัฐมีต่อภาค
ประชาสังคม ขาดมิติในการมองว่าภาคประชา สังคมมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศและลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม รัฐบาลกาลังพยายามสร้างมายาคติ ว่า NGOs รับเงินต่างชาติเพื่อล้มล้างรัฐบาลและขัดขวางการ
พัฒนาประเทศ ซึ่ งเป็ นการบิดเบือนและไม่ ก่ อให้เกิ ดผลดี ต่อประเทศชาติ ในภาพรวมแล้ว องค์กรต่างๆ

ที่คดั ค้านมีความเห็นว่าร่ างกฎหมายนี้เป็ นความพยายามของภาครัฐ ในการรวบอานาจไว้ที่ส่วนกลาง ลิดรอน
เสรี ภาพในการรวมกลุ่มและการดาเนิ นกิจกรรมของ NPOs และ จะส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในทุกรู ปแบบอย่างกว้างขวาง ทั้งที่เป็ นสมาคม และมูลนิ ธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และคณะบุคคลที่มิได้จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย แต่ทา ประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยไม่มีวตั ถุประสงค์
ในการแสวงหารายได้หรื อกาไร ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะส่ งผลกระทบ ร้ายแรงต่อการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนใน
ประเทศไทย โดยขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติการดาเนิ นกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากาไร อยู่ระหว่าง
การรับฟังความคิดเห็นโดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นที่ผา่ นมาประชาชนส่ วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยทั้งฉบับและเสนอให้ยกเลิกการผลักดัน ร่ าง
พระราชบัญญัติการดาเนินกิจกรรมขององค์การไม่แสวงหากาไร แล้วกลับสู่ กระบวนการร่ าง ใหม่เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนและมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการ รวมกลุ่ม ไม่ใช่
การควบคุมและลดทอนเสรี ภาพอันพึงมีของประชาชน ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคม ประชาธิปไตย
บทนา
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ภาคเหนือที่ร่วมกัน
จัดกิจกรรมรับฟั งความคิดเห็นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่ วน มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายการ
ผลิตรายการ และการดาเนิ นงานของสื่ อสาธารณะ กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นที่ มีผลต่อประชาชนจึง
เป็ นกระบวนการที่ สาคัญ เพื่อติ ดตามสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นรวมถึ งการรั บฟั งความคิดเห็ นที่ รอบด้า นเพื่ อ
พัฒนาเป็ นข้อเสนอต่อ ส.ส.ท. และภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดเนื้อหาและการสื่ อสารให้เป็ นช่องทาง
ที่สาคัญหนึ่งในการตระหนักรู ้และเป็ นพื้นที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานของไทยพี
บีเอสและนโยบายที่จะส่ งในระดับพื้นที่ และ เชื่อมโยงถึงการสื่ อสารสาธารณะในระดับนโยบายที่ยึดโยงกับ
ประชาชน ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและการประชุมบริ หารจัดการสภาผูช้ มฯ ภาคเหนือ
ดังนี้ ประชุมบริ หารจัดการสภาผูช้ มฯ ภาคเหนือ วันที่ 23-24 ม.ค. 65 ที่จงั หวัดเชียงราย และ วันที่ 4 มี.ค 65
ที่ จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก เวที รั บ ฟั ง เชิ ง สถานการณ์ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าหนดกฎหมาย
สาธารณะ วันที่ 5 มี.ค 65 ที่ จังหวัดพิษณุโลก
2. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. ควรยุ ติ ห รื อหยุ ด การใช้ อ านาจนิ ย มโดยรั ฐ ผ่ า นกระบวนการจั ด ท ากฎหมายของร่ าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการดาเนิ นงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรื อกาไรมาแบ่งปั นกัน เนื่ องจาก
เนื้ อหาของกฎหมายมีเจตนาในการควบคุมมากกว่าส่ งเสริ มองค์กรภาคประชาสังคม และ กระบวนการร่ าง
กฎหมายไม่เคารพหลักการการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่มีการเสนอและขัดต่อสิ ทธิ ใน การรวมกลุ่มของ
ภาคประชาสังคมตามกฎหมายระหว่างประเทศและสิ ทธิ ตามรัฐธรรมนู ญของไทย หากถูก ผลักดันเป็ น

กฎหมายและบังคับใช้ จะยิ่งทาให้ประชาชนถูกจากัดช่ องทางการมี ส่วนร่ วมมากขึ้น ซึ่ งขัดกับ หลักการ
ปกครองแบบประชาธิ ปไตย ดังนั้น กระบวนการออกกฎหมายและนโยบายของประเทศยังเป็ น เครื่ องชี้ ถึง
ระดับความเป็ นประชาธิปไตยในแต่ละประเทศด้วย
2. ควรให้ค วามส าคัญกับ หลัก การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการออกกฎหมายตาม
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้ความสาคัญกับกฎหมายที่มาจากการเข้าชื่อของประชาชน ที่
มีการรับฟั งความคิดเห็น และมีการเข้าชื่ อของภาคประชาชนตามกระบวนการมาแล้ว และผลักดันเข้าสู่
กระบวนการของสภาผูแ้ ทนราษฎรต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ที่นาร่ าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไปดาเนินการรับ ฟัง
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบของร่ างกฎหมาย ต้องนาเสนอความคิดเห็นคัดค้านและไม่เห็นด้วย ของ
ประชาชนกับการผลักดันกฎหมายนี้ บรรจุไว้ในผลในการรับฟั งความคิดเห็นอย่างครบถ้วน และนา เสี ยง
สะท้อนถึงการไม่เห็นด้วยในการผลักดันนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4. ปรับปรุ งเนื้อหาตาม ม.77 ของรัฐธรรมนูญให้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็ น
การรับฟังความคิดเห็นที่ครอบคลุมรอบด้าน และผูด้ าเนินการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่เป็ นหน่วยงาน ที่มี
ส่ วนได้เสี ยกับกฎหมายนั้นๆ
5. แก้ไขปรับปรุ งขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนสามารถเข้าถึงการเสนอกฎหมาย
และได้รับ การตอบรั บ อย่า งเป็ นรู ป ธรรม เพราะจากชุ ดบทเรี ย นที่ ผ่านมาแม้มี กฎหมายการเข้าชื่ อเสนอ
กฎหมายจากประชาชนอย่างน้อย 10,000 คน แต่ในความเป็ นจริ งแทบไม่มีกฎหมายจากประชาชนเข้าชื่ อ
ได้รับการพิจารณาและมีผลบังคับใช้จากขั้นตอนที่เป็ นอุปสรรคต่างๆ เช่น การตีความเป็ นกฎหมายการเงิน
และต้องให้นายกรั ฐมนตรี ล งนามเห็ นชอบ ซึ่ งกฎหมายของประชาชนเข้าชื่ อในหลายฉบับก็ ติด ขั ด ใน
กระบวนการนี้จึงไม่สามารถดาเนินกระบวนการต่อไปได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสท.
2.1 ด้านเนื้อหา
2.1.1 การจัดทาเป็ นคลิ ปสารคดี ส้ ั น ความยาวประมาณ 3-5 นาที ที่เป็ นการให้ความรู ้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ดาเนิ นกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไรในมิติต่างๆ เช่น เจตนารมณ์ ฐานคิด กระบวนการ
ร่ า ง ผลกระทบ รู ป แบบการรวมกลุ่ ม ของประชาชนในประเทศต่ า งๆในสัง คมประชาธิ ปไตย
Timeline ตั้งแต่ 12 เริ่ มต้น จนไปสู่ การออกเป็ นกฎหมาย ความแตกต่างระหว่างร่ างฉบับที่นาเสนอ
โดยภาคประชาชนและร่ าง ฉบับปัจจุบนั
2.1.2 การจัดทา Infographic และสื่ อที่หลากหลายรู ปแบบ นาเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับ เจตนารมณ์ ฐาน
คิด การเปรี ยบเทียบเนื้ อหา ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ กระบวนการร่ าง ผลกระทบ รู ปแบบการ
รวมกลุ่มของประชาชนในประเทศต่างๆในสังคมประชาธิปไตย Timeline ตั้งแต่เริ่ มต้น จน ไปสู่การ

ออกเป็ นกฎหมาย ของร่ างพระราชบัญญัติการดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร ที่ง่ายต่อ
การทาความเข้าใจ”
2.2 ด้านช่องทางการสื่ อสาร
2.2.1 การจัดอภิปรายหรื อ เวทีสาธารณะ เวทีรับฟัง พื้นที่กลางในการพูดคุย ถกประเด็นจากผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง (stakeholders) ว่าด้วยร่ างพระราชบัญญัติการดาเนิ นกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. ...
ผ่านรายการของทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยประกาศเป็ น “วาระเร่ งด่วน” ที่ตอ้ งนาเสนอโดย ทันที
และต่ อ เนื่ อ ง ในหลากหลาย platform ของ ส.ส.ท.โดยเฉพาะในช่ อ งหลัก เนื่ อ งจากเข้า ถึ ง ประชาชน
ครอบคลุมมากที่สุด
2.3 ด้านกิจกรรม
2.3.1 น าเสนอชุ ด บทเรี ย นกฎหมายส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ของประชาชนในต่ า งประเทศ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อจากัด กับร่ างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดาเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ หรื อ
ก าไรมาแบ่ ง ปั นกัน พ.ศ. ....ในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศในสังคมประชาธิ ปไตย 9. นาเสนอชุ ด
บทเรี ยน ขั้นตอน ปั ญหาอุปสรรคของการเข้าชื่ อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน รวมถึงเปรี ยบเทียบให้
เห็นถึงจานวนของกฎหมายที่ร่างโดยภาคประชาชน กับร่ างโดยหน่วยงานว่ามีการ ปะกาศเป็ นกฎหมายใน
สัดส่วนที่ต่างกันเท่าไหร่ อย่างไร โดยเฉพาะหลังปี 2557
2.4 ด้านเครื อข่าย
2.4.1 การตั้งคณะทางานเพื่อติ ดตามและวางยุทธศาสตร์ การสื่ อสารสาธารณะในประเด็น “การมี
ส่ วน ร่ วมในการเสนอกฎหมายของประชาชน” และ “สิ ทธิเสรี ภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน” โดยการ
มี ส่วนร่ วมจากประชาชนที่ครอบคลุมหลากหลายและมีแผนการขับเคลื่อนด้านเครื อข่ายและสื่ อสาธารณะที่
เป็ นรู ปธรรมโดยเร่ งด่วนเท่าทันสถานการณ์
2.4.2 ส่ งหนังสื อเวียนถึงทุกสานักให้ติดตามและนาเสนอในประเด็นที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น ผลจาก การรับ
ฟั งความเห็น การเคลื่อนไหวในมิติต่างๆของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันร่ าง พระราชบัญญัติการ
ดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. ...
3. ข้ อเสนอต่ อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
3.1 ปรึ กษากับภาคีต่างๆ ในการส่ งไปรษณี ยบัตร หรื อจดหมาย ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ พ.ร.บ.
การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร เพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล เจตจานงค์ คัดค้าน
3.2 ปรึ กษากับภาคีต่างๆ เพื่อยืน่ หนังสื อแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล เจตจานงค์คดั ค้าน กรณีที่มี การ
ผ่านร่ าง พ.ร.บ.การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร

3.3 หากมีการจัดเวทีต่างๆ ขอความอนุ เคราะห์ให้บรรจุเนื้ อหาเกี่ยวกับประเด็น พ.ร.บ.การดาเนิ น
กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ไว้ในที่ประชุมเพื่อเป็ นการสร้างความเข้าใจกับสาธารณชน
3.4 ปรึ กษากับภาคีต่างๆ เพื่อจัดทาและนาขึ้นแบนเนอร์ กรอบ หรื อพื้นหลัง (background) ที่ใช้
สาหรับการรณรงค์แสดงเจตจานงค์คดั ค้าน ร่ าง พ.ร.บ.การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหา ผลกาไร
3.5 ปรึ กษากับภาคีทางวิชาการ เช่นสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคเหนือ ขอความอนุเคราะห์ให้
มีการวิพากษ์หรื อจัดเวทีเพื่อจะให้ความรู ้ประเด็น พ.ร.บ.การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่ แสวงหาผลกาไร
3.6 กรณี ก ารจัด กิ จ กรรมต่ า งๆ ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยการทางานภาคประชาชน เห็ น ควรขอความ
อนุเคราะห์ให้มีการโหวตตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การดาเนินกิจกรรมของ องค์กรไม่
แสวงหาผลกาไร และรวบรวมเพื่อจัดทาเป็ นข้อมูลสนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์กร ภาคประชาชนและ
ประชาสังคมต่างๆ ในอนาคต
3.7 ปรับแผนงานการรับฟั งของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการทั้งในส่ วนภูมิภาคและส่ วนกลางเพื่อให้
ความส าคัญ กับ การสะท้อ นความคิ ด เห็ น ในประเด็ น นี้ และติ ด ตามความคื บ หน้า ของขั้น ตอนการ ออก
กฎหมายและพัฒนาข้อเสนอที่เท่าทันสถานการณ
4.ข้อสังเกต
1. การจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการในไตรมาสแรกยังไม่ได้ดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง
2. งบประมาณในเพื่อสรุ ปรายงานยังไม่ครอบคลุมและเหมาะสม
3. เวทีรับฟังความคิดเห็นในไตรมาสแรกกิจกรรมมีนอ้ ย
4. QR CODE ของกิจกรรมที่แนบใช้พ้นื ที่การเก็บข้อมูลจากส่ วนใด
5. ข้อเสนอหากมีหลายเวทีควรสรุ ปอย่างไร แบบไหน
6. ทบทวนการทากิจกรรม AAR และ BAR ประจาไตรมาส

5.ภาคผนวก
ประมวลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

บรรยากาศ เวทีรับฟังความคิดเห็น ฯภาคเหนือ ครั้งที่ 1 (5 มี.ค.65) จ.พิษณุโลก

รายงานการจัดกิจกรรม
โครงการ รับฟังความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

“กัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็นสาธารณภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

ณ โรงแรมทรายทองรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
จัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้

สนับสนุนโดย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท.

ก

บทสรุปผู้บริหาร
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 หมวด 5
มาตรา 45 เพื่อพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับประโยชน์
สาธารณะและสังคม สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด
นโยบายองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มีองค์ประกอบของสมาชิกฯ ที่มา
จากการคัดเลือกประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มประเด็นต่างๆ จำนวน 50 คน เพื่อมี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเสนอข่าว รายการ และติดตามการดำเนินงานขององค์การตลอดจนการ
ขยายฐานของผู้ใช้บริการ ติดตามรับชม รับฟังรายการ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและคุณค่ารายการจากสื่อทุก
ช่ อ งทางขององค์ ก าร และนำความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อ คณะกร รมการบริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการนโยบาย จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและ
กิจการขององค์การ
การจัดเวทีเวทีครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มิได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมา
นี้ แต่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดำรงอยู่เรื่อยมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์บน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์ เพราะการเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล
มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งนั้น พบว่า การกัดเซาะชายฝั่ง เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์
และภัยธรรมชาติ จึงมีเหตุผลความจำเป็นที่ควรต้องให้การกัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็น “สาธารณภัย” ใน
นิยามของ คำว่า “สาธารณภัย” แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การกัดเซาะฝั่งนั้น
เป็นภัยที่ชุมชนสามารถจัดการได้ และเพื่อลดความเสียหายทั้งต่อรัฐ และเอกชนบนความไม่แน่นอนของ
ผลกระทบนี้ได้อย่างทันท่วงที
ดังนั้น สภาผู้ชมผู้ฟังรายการฯ ภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาคุณภาพ
รายการปี 2564 “ถึงเวลา…ข้อกำหนดท้องถิ่น และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับการจัดการการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ” จนเกิดการขับเคลื่อนประเด็นร่วมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและสื่อสาธารณะใน
บางส่วนแล้วนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย และพื้นที่ชายฝั่งที่
ได้รับผลกระทบ จึงมีแนวคิดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรชายฝั่ง และชายหาด และแนวทางสู่การขับเคลื่อนให้กัดเซาะชายฝั่งเป็นสาธารณภัย เพื่อให้ท้องถิ่น
ชุมชน สามารถจัดออกแบบแนวทางอย่างยั่งยืนได้

ข

โดยการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ด้านแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งโดยชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ ฝั่ง
อันดามัน และเพื่อให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ เป็นพื้นที่กลางในการจัดทำ และส่งต่อข้อเสนอของ
เครือข่ายทางสังคมต่อสาธารณะในภาพรวม เพื่อผลักดันประเด็นการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ภาค
ประชาสังคม คนรุ่นใหม่ ผู้แทนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง
กำแพงกันคลื่น เป็นต้น รวมทั้งกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสื่ อ
สาธารณะ
จากการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน นักวิชาการ ท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการให้การกัดเซาะชายฝั่งเป็นสาธารณภัย พบว่า
นักวิชาการให้ได้เหตุ ผลของการให้ การกัดเซาะชายฝั่ง ควรเป็นสาธารณภัย ตามนิยาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จะมีการขอแก้ไขปรับปรุงดังนี้
• ประการที่ 1 “กัดเซาะชายฝั่ง” มีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและเอกชน
• ประการที่ 2 “กัดเซาะชายฝั่ง ” คาดเดาความเสียหายจากผลกระทบได้ยาก แม้ความรุนแรงของ
ธรรมชาติเท่ากันแต่ความเสียหายที่เกิดกับแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง รวมถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกันด้วย อีกทั้ งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) จะยิ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยที่เรามิอาจคาดเดาได้อย่าง
แม่นยำ นับว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยที่มีความไม่แน่นอนของผลกระทบสูง และยากจะ
ควบคุม
• ประการที ่ 3 “กั ด เซาะชายฝั่ ง ” เกิ ด ขึ ้ น แบบเร่ ง ด่ วนฉุ ก เฉิ น เหตุเพราะปัจจัยทางธรรมชาติ อาทิ
มรสุม พายุ ที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่และหมดอิทธิพลไปในระยะเวลาสั้นๆ แต่ทิ้ง
ความเสียหายไว้ยาวนาน ธรรมชาติจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเยียวยาตนเองกว่าจะกลับมาฟื้น
ตัวได้อีกครั้ง หรือในบางกรณีก็ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้อีกเลย ซึ่งหากความเสียหายนี้ไม่ถูก
บรรเทาเยียวยาอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ จะส่งผลให้เกิดการลุกลามบานปลายและ
จัดการได้ยากมากขึ้น
ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประการนี้ “กัดเซาะชายฝั่ง” ควรถือเป็น “สาธารณภัย” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้อำนาจและงบประมาณเพื่อจัดการผลกระทบที่เกิดจาก “กัดเซาะชายฝั่ง” เพื่อลดความเสียหายทั้ง
ต่อรัฐและเอกชนบนความไม่แน่นอนของผลกระทบนี้ได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีตัวอย่างของการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยใช้มาตรการชั่วคราวที่สอดคล้อง
กับการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายฝั่ง หาดม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ หาดปาก
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เมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งมาตรการเหล่านี้ท้องถิ่น และชุมชนสามารถที่จะใช้แนวทางในกา รป้องกัน
ชายฝั่งได้ ถือเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
การกำหนดจัดเวทีในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ ภูมิภาคใต้ เป็นพื้นที่กลางในการจัดทำข้อเสนอของเครือข่ายทางสังคมต่อสาธารณะในภ าพรวมเพื่อ
ผลักดันประเด็นการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พบว่า มีข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส และ
องค์กรต่างๆ ดังนี้
1. ข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส
ด้านเนื้อหา (content )
1.1 ไทยพีบีเอส ต้องนำเนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กำลังแก้ไข มา
สื่อสารกับสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของสังคม และร่วมกันผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนี้
1.2 ไทยพีบีเอส ควรทำ Sound Check เสียงของประชาชนต่อความพร้อมในการแก้ไข พ.ร.บ.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากอำนาจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นจัดการได้ ชุมชน
ท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด
1.3 ไทยพีบีเอส ควรนำเสนอตัวอย่างรูปธรรมของการใช้มาตรการชั่วคราวในการป้องกันชายฝั่ง
หรือ ค้นหาตัวอย่างท้องถิ่นที่ใช้อำนาจจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นำเสนอเป็นรายการ หรือ
คลิปสั้น เพื่อเป็นรูปธรรมตัวอย่างให้กับชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงเพื่อ EM Power ชุมชนท้องถิ่น
ต่างๆด้วย
1.4 ให้ไทยพีบีเอส เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อให้นักวิชาการ หน่วยงาน สส. และชุมชนมาร่วมถก
แถลง อภิปรายการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เพื่อให้สาธารณะได้รับข้อมูล
ด้านต่างๆอย่างตรงไปตรงมา
1.5 รายการของไทยพีบีเอส ในประเด็นเรื่องชายหาด ควรสื่อสาร นำเสนอในมิติวิถีชีวิต ห่วงโซ่
อาหาร วัฒนธรรม ที่ ผูกโยงกับชายหาดเพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าของชายหาดต่อมนุษย์และระบบ
นิเวศ
1.6 เสนอให้มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ในการใช้โครงสร้าง
ป้องกันชายฝั่ง ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ มีมาตรฐานหรือไม่ และคุ้มค่าหรือไม่
1.7 ให้มีการเกาะติดพื้นทีช่ ายหาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันปกป้องไว้สำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้ชุมชนชายฝั่งอื่นๆ
1.8 ไทยพีบีเอส ต้องติดตามเรื่อง EIA กำแพงกันคลื่น และ Environmental Checklistกำแพง
กันคลื่นอย่างใกล้ชิด
1.9 ไทยพีบีเอส ต้องยืนหยัดสื่อสารความจริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และสถานการณ์
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ชายฝั่ง
ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel)
1.10 ให้ไทยพีบีเอสมีการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ให้มากกว่านี้ เพื่อเข้าถึง
คนทุกกลุ่ม
1.11 ให้ไทยพีบีเอส พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสื่อสาร เช่น
C-Site หรือ นักข่าวพลเมือง และให้คุณค่า ให้เวลาในการออกอากาศรายการเหล่านี้มากขึ้น
ด้านเครือข่าย (Network)
1.12 ไทยพีบีเอส ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งแก่เครือข่ายสื่อสาร
ชุมชนภาคใต้ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อปัญหา และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
1.13 ให้ไทยพีบีเอส มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายและภูมิภาค เนื่องจากสถานการณ์
กัดเซาะชายฝั่ง มีความสืบเนื่องกับภูมิภาคกลาง และพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย จึงจำเป็นที่จะต้อง
เชื่อมโยงข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมร้อยเครือข่ายร่วมกัน
2. ข้อเสนอต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้
2.1 ควรพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารของชุมชนภาคใต้
2.2 ต้องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระว่างเครือข่ายให้มากขึ้น
2.3 ให้มีการนำเสนอประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งในเวทีต่างๆของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอส
3. ข้อเสนอต่อท้องถิ่น
3.1 ท้องถิ่นต้องมีแผนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชั่วคราวเป็นของตนเอง
3.2 ให้วาระการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นวาระหลักของทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ให้มเี วทีส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกในท้องถิ่น
3.4 ให้หน่วยงานท้องถิ่นทบทวนการเสนอขอโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง เนื่องจากบางพื้นที่อาจไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งถาวร
3.5 ให้ท้องถิ่นมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่โปร่งใส และรับฟังประชาชนอย่างแท้จริง
4. ข้อเสนอต่อนักวิชาการและสถาบันการศึกษา
4.1 ให้สถาบันการศึกษาผลิตงานวิชาการด้านการจัดการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นข้อเสนอทางวิชาการให้แก่สังคมไทย
4.2 ให้มีการส่งเสริมความรู้ชุมชนชายฝั่งอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง
ผลกระทบของโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง และด้านสิทธิชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากร
4.3 ให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิชาการในการหามาตรการป้องกันชายฝั่งชั่วคราว
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ร่วมกับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพป้องกันชายฝั่งได้และผลกระทบน้อย
5. ข้อเสนอต่อตนเองและเครือข่าย
5.1 ให้มีการสื่อสารและติดตามการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
5.2 ชุมชนต้องร่วมกันติดตามการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 เสนอให้สร้างเครือข่ายประชาชนภาคใต้ติดตามและขับเคลื่อนประเด็นนี้ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
5.4 ควรเชื่อมั่นการใช้อำนาจของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 หมวด 5
มาตรา 45 เพื่อพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับประโยชน์
สาธารณะและสังคม สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด
นโยบายองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มีองค์ประกอบของสมาชิกฯ ที่มา
จากการคัดเลือกประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มประเด็นต่างๆ จำนวน 50 คน เพื่อมี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเสนอข่าว รายการ และติดตามการดำเนินงานขององค์การตลอดจนการ
ขยายฐานของผู้ใช้บริการ ติดตามรับชม รับฟังรายการ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและคุณ ค่ารายการจากสื่อทุก
ช่ อ งทางขององค์ ก าร และนำความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการนโยบาย จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและ
กิจการขององค์การ
การจัดเวทีเวทีครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มิได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมา
นี้ แต่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดำรงอยู่เรื่อยมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์บน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์ เพราะการเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล
มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต จึงพบว่าภัยจากการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเข้าใกล้วิถีชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ โดยภัยจากธรรมชาตินั้น มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล
และเกิดในลักษณะที่ทำให้ชายหาดเสียสมดุลหรือถูกกัดเซาะไปเพียงชั่วคราว แต่หลังจากมรสุมได้ผ่านพ้นไป
ชายฝั่งจะค่อยๆปรับตัวคืนสู่สภาพเดิม และจะเป็นกระบวนการเช่นนี้หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่สมดุล
ของธรรมชาตินี้ยังคงดำรงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยที่ยังคงมีภัยคุ กคามที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การพัฒนาริม
ชายฝั่งทะเล จะส่งผลให้กระบวนการทางธรรมชาตินี้ถูกแทรกแซง จนทำให้การปรับสมดุลของชายฝั่งผิดไปจาก
เดิม กล่าวคือ เราอาจเห็นการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นอย่างถาวร โดยไม่อาจกลับมาฟื้นคืนสภาพเดิมได้อีกแม้
ผ่านพ้นช่วงมรสุมไปแล้วก็ตาม
“กัดเซาะชายฝั่ง” ควรถือเป็น “สาธารณภัย” และควรถูกกำหนดอย่างชัดเจนในนิยามของ คำว่า
“สาธารณภัย” แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยเหตุผล 3 ประการดังต่อไปนี้
• ประการที่ 1 “กัดเซาะชายฝั่ง” มีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและเอกชน
• ประการที่ 2 “กัดเซาะชายฝั่ง ” คาดเดาความเสียหายจากผลกระทบได้ยาก แม้ความรุนแรงของ
ธรรมชาติเท่ากันแต่ความเสียหายที่เกิดกับแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง รวมถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกันด้วย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
change) จะยิ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยที่เรามิอาจคาดเดาได้อย่าง
แม่นยำ นับว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยที่มีความไม่แน่นอนของผลกระทบสูง และยากจะ
ควบคุม
• ประการที ่ 3 “กั ด เซาะชายฝั่ ง ” เกิ ด ขึ ้ น แบบเร่ ง ด่ วนฉุ ก เฉิ น เหตุเพราะปัจจัยทางธรรมชาติ อาทิ
มรสุม พายุ ที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่และหมดอิทธิพลไปในระยะเวลาสั้นๆ แต่ทิ้ง

ช

ความเสียหายไว้ยาวนาน ธรรมชาติจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเยียวยาตนเองกว่าจะกลับมาฟื้น
ตัวได้อีกครั้ง หรือในบางกรณีก็ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้อีกเลย ซึ่งหากความเสียหายนี้ไม่ ถูก
บรรเทาเยียวยาอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ จะส่งผลให้เกิดการลุกลามบานปลายและ
จัดการได้ยากมากขึ้น
ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประการนี้ “กัดเซาะชายฝั่ง” ควรถือเป็น “สาธารณภัย” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้อำนาจและงบประมาณเพื่อจัดการผลกระทบที่เกิดจาก “กัดเซาะชายฝั่ง” เพื่อลดความเสียหายทั้ง
ต่อรัฐและเอกชนบนความไม่แน่นอนของผลกระทบนี้ได้อย่างทันท่วงที
ดังนั้น สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ภูมิภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาคุณภาพ
รายการปี 2564 “ถึงเวลา…ข้อกำหนดท้องถิ่น และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับการจัดการการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ” จนเกิดการขับเคลื่อนประเด็นร่วมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและสื่อสาธารณะใน
บางส่วนแล้วนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย และพื้นที่ชายฝั่งที่
ได้รับผลกระทบ จึงมีแนวคิดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรชายฝั่ง และชายหาด และแนวทางสู่การจัดขับเคลื่อนให้กัดเซาะชายฝั่งเป็นสาธารณภัย เพื่อให้
ท้องถิ่น ชุมชน สามารถจัดออกแบบแนวทางการอย่างยั่งยืนได้ โดยการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว กำหนดให้
มีการรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่
ผู้แทนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงกรก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เป็นต้น โดย
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสื่อสาธารณะ
ด้วยเหตุนี้ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ภูมิภาคใต้จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อการพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานขององค์การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่งโดยชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ ฝั่งอันดามัน และเพื่อให้สภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ เป็นพื้นที่กลางในการจัดทำ และส่งต่อข้อเสนอของเครือข่ายทางสังคมต่อ
สาธารณะในภาพรวมเพื่อผลักดันประเด็นการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้
กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานผล
โครงการ รับฟังความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
“กัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็นสาธารณภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
(ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ On ground)
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
1. บทนำ
1.1 ความสำคัญและที่มาของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 หมวด 5
มาตรา 45 เพื่อพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับประโยชน์
สาธารณะและสังคม สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด
นโยบายองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มีองค์ประกอบของสมาชิกฯ ที่มา
จากการคัดเลือกประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาค เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเสนอ
ข่าว รายการ และติดตามการดำเนินงานขององค์การตลอดจนการขยายฐานของผู้ใช้บริการ ติดตามรับชม รับ
ฟังรายการ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและ คุณค่ารายการจากสื่อทุกช่องทางขององค์การ และนำความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการนโยบาย จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและกิจการขององค์การ
การจัดเวทีครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง มิได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้
แต่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดำรงอยู่เรื่อยมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์บน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์ เพราะการเจริญเติบโตของเมือง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล
มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต จึงพบว่าภัยจากการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเข้าใกล้วิถีชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งนั้นเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ โดยภัยจากธรรมชาตินั้น มักเกิดขึ้นตามฤดูกาล
และเกิดในลักษณะที่ทำให้ชายหาดเสียสมดุลหรือถูกกัดเซาะไปเพียงชั่วคราว แต่หลังจากมรสุมได้ผ่านพ้นไป
ชายฝั่งจะค่อยๆปรับตัวคืนสู่สภาพเดิม และจะเป็นกระบวนการเช่นนี้หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่สมดุล
ของธรรมชาตินี้ยังคงดำรงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยที่ยังคงมีภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การพัฒนาริม
ชายฝั่งทะเล จะส่งผลให้กระบวนการทางธรรมชาตินี้ถูกแทรกแซง จนทำให้การปรับสมดุลของชายฝั่งผิดไปจาก
เดิม กล่าวคือ เราอาจเห็นการกัดเซาะชายฝั่งเกิ ดขึ้นอย่างถาวร โดยไม่อาจกลับมาฟื้นคืนสภาพเดิมได้อีกแม้
ผ่านพ้นช่วงมรสุมไปแล้วก็ตาม
“กัดเซาะชายฝั่ง” ควรถือเป็น “สาธารณภัย” และควรถูกกำหนดอย่างชัดเจนในนิยามของ คำว่า
“สาธารณภัย” แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยเหตุผล 3 ประการดังต่อไปนี้
•

ประการที่ 1 “กัดเซาะชายฝั่ง” มีสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและเอกชน
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ประการที่ 2 “กัดเซาะชายฝั่ง” คาดเดาความเสียหายจากผลกระทบได้ยาก แม้ความรุนแรงของ
ธรรมชาติเท่ากันแต่ความเสียหายที่เกิดกับแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง รวมถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกันด้วย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
change) จะยิ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยที่เรามิอาจคาดเดาได้อย่าง
แม่นยำ นับว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยที่มีความไม่แน่นอนของผลกระทบสูง และยากจะ
ควบคุม
• ประการที ่ 3 “กั ด เซาะชายฝั่ ง ” เกิ ด ขึ ้ น แบบเร่ ง ด่ วนฉุ ก เฉิ น เหตุเพราะปัจจัยทางธรรมชาติ อาทิ
มรสุม พายุ ที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่และหมดอิทธิพลไปในระยะเวลาสั้นๆ แต่ทิ้ง
ความเสียหายไว้ยาวนาน ธรรมชาติจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเยียวยาตนเองกว่าจะกลับมาฟื้น
ตัวได้อีกครั้ง หรือในบางกรณีก็ไม่สามารถกลับคื นสภาพเดิมได้อีกเลย ซึ่งหากความเสียหายนี้ไม่ถูก
บรรเทาเยียวยาอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ จะส่งผลให้เกิดการลุกลามบานปลาย และ
จัดการได้ยากมากขึ้น
ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประการนี้ “กัดเซาะชายฝั่ง” ควรถือเป็น “สาธารณภัย” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้อำนาจและงบประมาณเพื่อจัดการผลกระทบที่เกิดจาก “กัดเซาะชายฝั่ง” เพื่อลดความเสียหายทั้ง
ต่อรัฐและเอกชนบนความไม่แน่นอนของผลกระทบนี้ได้อย่างทันท่วงที
ดังนั้น สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ภูมภิ าคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาคุณภาพรายการปี
2564 “ถึงเวลา…ข้อกำหนดท้องถิ่น และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับการจัดการการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ” จนเกิดการขับเคลื่อนประเด็นร่วมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและสื่อสาธารณะในบางส่วน
แล้วนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย และพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบ จึงมีแนวคิดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ช ายฝั่งอันดามัน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ ข อง
ทรัพยากรชายฝั่ง และชายหาด และแนวทางสู่การจัดขับเคลื่อนให้กัดเซาะชายฝั่งเป็นสาธารณภัย เพื่อให้
ท้องถิ่น ชุมชน สามารถจัดออกแบบแนวทางการอย่างยั่งยืนได้ โดยการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว กำหนดให้
มีการรับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่
ผู้แทนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงกรก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เป็นต้น โดย
กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสื่อสาธารณะ
ด้วยเหตุนี้ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ภาคใต้จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์การ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญ หาการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งโดยชุมชน เพื่อขยาย
เครือข่ายผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ ฝั่งอันดามัน และเพื่อให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ เป็น
พื้นที่กลางในการจัดทำ และส่งต่อข้อเสนอของเครือข่ายทางสังคมต่อสาธารณะในภาพรวมเพื่อผลักดันประเด็น
การแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.2 วัตถุประสงค์
•
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1.2.1 เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์การ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งโดย
ชุมชน
1.2.2 เพื่อขยายเครือข่ายผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
1.2.3 เพื่อให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ เป็นพื้นที่กลางในการจัดทำ และส่งต่อข้อเสนอ
ของเครือข่ายทางสังคมต่อสาธารณะในภาพรวมเพื่อผลักดันประเด็นการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
2. กระบวนการ
2.1 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทำข้อมูลดังนี้
- ประสานงานวิทยากร และผู้เข้าร่วม
- ประชุมเตรียมออกแบบรายละเอียดเนื้อหาร่วมกับวิทยากร
- ประมวลความก้าวหน้าของการนำเสนอข่าวประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การ ตลอดปี
2564
2.2 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสถานการณ์กัดเซาะ
ชายฝั่ง พื้นที่อันดามัน แบบออนกราวด์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
2.3 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้ ประสานตัวแทนพื้นที่หาดปากเมง ร่วมให้สัมภาษณ์ (ไลฟ์สด) กับ
ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ เวลา 18.00-18.30 น.
2.4 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 แบบออนก
ราวด์ และออนไลน์ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting
2.5 สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้ วิทยากร และคณะทำงาน ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเวที
2.6 จัดทำรายงานการใช้เงินตามระเบียบของสภาผู้ชมฯ พร้อมส่งให้ตรวจสอบ
2.7 จัดทำรายงานความคิดเห็นสรุปและประมวลผลความคิดเห็นและส่งต่อข้อเสนอที่มีต่อแนวทาง
ด้าน “การกัดเซาะชายฝั่ง ถือเป็นสาธารณภัยที่ชุมชนจัดการได้” ส่งต่อให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะและ ข้อเสนอแนะที่มีผลจากการรับฟังความคิดเห็น โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้คลอบคลุม
ประเด็นที่สะท้อนคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการนำเสนอรายการ
2.8 ติดตามและผลักดันข้อเสนอเพื่อให้เกิดการสื่อสารสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆขององค์การฯ
2.9 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565
3. ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน “กัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็นสาธารณภัย
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ
On ground) วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จำนวน 50 คน ประกอบด้วย
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- สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ ไทยพีบีเอส จำนวน 15 คน
- วิทยากร จำนวน 5 คน
- ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ทั้งในระบบออนกราวด์ และระบบออนไลน์
โดยแยกเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

วิทยากร
ทนายความ, 1,
20%

สถาบันการศึกษา,
1, 20%

เอ็นจีโอ, 1, 20%
ภาคประชาสังคม,
2, 40%

ผู้เข้าร่วมรายใหม่
ภาคประชาสังคม,
2, 15%
ท้องที่ท้องถิ่น, 5,
39%

ผู้ประกอบการ, 2,
15%

ประมงพืน้ บ้าน,
4, 31%
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ผู้เข้าร่วมรายเก่า
ท้องที่ท้องถิ่น
7%

ประมงพืน้ บ้าน
31%
ประชาสังคม
เอ็นจีโอ
54%

ผู้ประกอบการ
8%

4. สถานการณ์และบริบทจากเวทีรับฟังความคิดเห็น
4.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
4.1.1 การประชุมคณะทำงานก่อนการจัดงาน (BAR)
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ประชุมเตรียมงานคณะทำงาน เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องบรรลุ และแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ (ภาคผนวก เอกสารแนบ ก.)
4.1.2 กระบวนการเวทีรับฟังความคิดเห็น
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเวลา 13.30 น. เริ่มดำเนินการตามกำหนดการ โดย
คุณกรรณิการ์ แพแก้ว และคุณกวินเทพ สมาชิก สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ภูมิภาคใต้
กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ พร้อมกับแนะนำสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส
ภูมิภาคใต้ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ไทยพีบีเอสได้จัดทำข่าวเรื่องปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 9 ชิ้น โดยในครั้งนี้ได้คัดเลือกคลิปข่าวกัดเซาะชายฝั่งภาคใต้ ในรอบ
3 เดือนที่ผ่านมาเพื่อเป็นนำเข้าข้อมูล จำนวน 3 ชิ้น ดังนี้
1) กำแพงกันคลื่น คำตอบสุดท้ายของการกัดเซาะชายฝั่ง
ออกอากาศ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 โดย ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
2) Beach For Life คนรุ่นใหม่กับภารกิจปกป้องชายหาด
เผยแพร่ออนไลน์ วันที่ 5 มกราคม 2565 โดย เพจ แลต๊ะแลใต้
3) แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
เผยแพร่ออนไลน์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดย เพจ The Active
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จากนั้น ได้แลกเปลี่ย นข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งอันดามัน โดย ผู้เชี่ยวชาญ
วิศวกรรมชายฝั่ง ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม มีการนักวิชาการจับประเด็นสาระสำคัญในการแลกเปลี่ยน
เวลา 16.00 น. หลังจากแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายฝั่งอันดามันแล้ว มีการลงพื้นที่ร่วมกัน
บริเวณชายหาดปากเมง เพื่อเรียนรู้ ติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง ผลกระทบของกำแพงกันคลื่นหาดปาก
เมง และการใช้รั้ว ไม้ดักตะกอนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมี ผศ.ดร.สม
ปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง และกลุ่ม Beach for life ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
แนะนำองค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย และ ชี ้ แ จง
วัตถุประสงค์ โดย นางสาวบัณฑิตา อย่างดี สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
ต่อมานำเสนอข้อมูลโดยกระบวนการเสวนา “กัดเซาะชายฝั่ง ภัยพิบัติที่ชุมชนจัดการได้”
- ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชายฝั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ดร.ประวีณ จุลภักดี มูลนิธิป่า-ทะเล เพื่อชีวิต
- นายอภิศักดิ์ ทัศนี ชมรม Beach For Life
- นายอธิวัฒน์ เส้งคุ่ย ทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
ดำเนินรายการโดย นายสนธยา แก้วขำ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ไทยพีบีเอส
เวลา 10.30 – 12.30 น. เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจากห้องประชุม
และผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom meeting ข้อเสนอแนะต่อประเด็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อน
“กัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็นสาธารณภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ”
และ ประมวลข้อเสนอเวที และปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยคุณสุวัฒน์ คงแป้น ประธานสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ภูมิภาคใต้
4.1.3 การประชุมคณะทำงานหลังการจัดงาน (AAR)
ดำเนินการทันทีหลังปิดเวทีในห้องประชุม
4.2

ข้อมูล สถานการณ์ และความสำคัญของการให้การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสาธารณภัย
4.2.1 ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดย ภาคีเครือข่าย
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภาคประชาชน จ.ตรัง
- การกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดตรังที่มากที่สุด คือ หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา รองลงมา
เกาะลิบง อ.กันตัง และ บริเวณหาดทุ่งทอง ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
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- สถานการณ์ด้านอื่นๆ พบว่ามีการขุดลอกปากร่องน้ำบริเวณเกาะลิบง ทำให้เกิดตะกอนที่
ขุดลอกกระทบต่อพื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ หญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเน่า ไม่
สามารถฟื้นฟูได้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี พะยูนได้รับผลกระทบ และปะการัง
ข้อเสนอ
- ให้ส่วนราชการ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นำเอาดินตะกอนจากการขุดลอกมาถมที่ดินให้เกิด
ประโยชน์แทนการถมลงสู่ทะเล
- ปัญหาการกัดเซาะกับการขุดลอกมันมีความสัมพันธ์กันหากกรมเจ้าท่านำทรายที่เกิดจาก
การขุดลอกมาถมในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น หาดแหลมขาม ตำบลหาดไม้แก้ว อำเภอสิ
เกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นหาดทรายแล้วมีการกัดเซาะชายฝั่ง จะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ดี
คุณแสวง ขุนอาจ ชมรมประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง
- การกัดเซาะชายฝั่ง ที่อำเภอหาดสำราญ มีที่หาดสำราญ และหาดตะเสะ ซึ่งเป็นการกัด
เซาะชายฝั่งแบบชั่วคราว ระยะทาง 200-300 เมตร แต่มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น แต่ เมื่อก่อสร้าง
ไปแล้วเกิดกัดเซาะชายฝั่งต่อ และมีงบประมาณที่ตั้งไว้ดำเนินการในปี 2565 ซึ่งทำให้เห็นปัญหาที่ไม่รู้
จบ
- เรามีการถอดบทเรียน และ เก็บข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้จากกลุ่ม Beach for life ในการ
เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายหาด เราเห็นทรายเพิ่มขึ้นมา ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงชายหาดที่
ฟื้นฟูตัวเองได้ เราจึงมองว่า การเก็บข้อมูลและการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ภูมิปัญญา จะเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ดีของชุมชน
- อำเภอปะเหลียน ในพื้นที่ A 20-23 ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดไว้นั้น มี
ความยาว 5.9 กิโลเมตร ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง แต่กลับมีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น
ชาวบ้าน และท้องถิ่นไม่ต้องการกำแพงกันคลื่น
ข้อเสนอ
- กรณีการที่ที่ดินถูกน้ำกัดเซาะชายฝั่ง หากที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ถูกต้อง ก็ควรห่วงและป้องกัน
ที่ดินไว้ เพื่อไม่ให้ที่ดินตกน้ำ และเป็นเขตกรมเจ้าท่า
คุณสุเวทย์ เกตุแก้ว ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
- พื้นที่เกาะสุกร กำลังมีโครงสร้างกำแพงกันคลื่น และมีกำแพงกันคลื่นที่ทำไปแล้ว ในปี
2540 มีการก่อสร้างเขื่อนโดยกรมโยธาธิการฯ ซึ่งในช่วงสินามิ มีคลื่นขนาดใหญ่เข้ามาทำลายพื้นที่
การเกษตรของประชาชน ต่อมาทางหลวงชนบทเข้ามาทำถนนเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการ
กัดเซาะชายฝั่งถนน จึงมีการทำประชาคม ให้ชาวบ้านเห็นชอบการสร้างกำแพงกันคลื่น ต่อจาก
ของเดิม และล่าสุดมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่ นในพื้นที่เอกชน ซึ่งเอกชนไม่อยากให้ที่ดินเกิดการกัด
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เซาะชายฝั่งในที่ดินตนเอง และอยากให้มีชายหาด ซึ่งหากทำให้พื้นที่ เอกชนเสียสภาพเขาจะฟ้องร้อง
ซึ่งชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เราเห็นด้วยกับการเติมทรายเอาทรายที่ขุด
ลอกตามปากร่องน้ำต่างๆ มาเติมในพื้นที่กัดเซาะ เราเชื่อว่า วิธีการแบบนี้น่าจะเป็นทางเลือกให้กับ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- การกัดเซาะชายฝั่งเกาะสุกร นั้น เป็นการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ ไม่มีความรุนแรง แต่
กลับมีการร้องขอโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นโดยท้องถิ่น ทำให้มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นระยะ
ที่ 1 โดยกรมเจ้าท่า และระยะที่ 2-3 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- สถานการณ์การคัดค้านกำแพงกันคลื่น โดยผู้นำท้องถิ่นชุดเก่านั้นสนับสนุนกำแพงกันคลื่น
แต่ชุดปัจจุบันไม่สนับสนุน และที่เกาะสุกรมีความของธรรมชาติ มีแตงโม ซึ่งขัดกับการท่องเที่ยวและ
วิถีชีวิตของชุมชน เมื่อก่อนมีเต่า แต่ตอนนี้ไม่มีเต่าแล้ว ยิ่งมีกำแพงกันคลื่นเต่าก็มาไข่ไม่ได้
- กรณีเกาะลิบง การกัดเซาะชายฝั่ง มีการนำทรายไปถ่วงวัสดุอุป กรณ์ประมง ทำให้ทรายใน
เกาะหายไป และเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง ปัจจุบันการมีศึกษาจะสร้างกำแพงกันคลื่นในพื้ นที่เกาะลิบง
เป็นเรื่องเดียวกันกับอ่าวปัตตานี ที่มีการขุดลอกอ่าวปัตตานี
- ปัญหาที่ผ่านมา คือ การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด ออกแบบ และ
ติดตามโครงการ ที่ทำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น การขุดลอกที่กระทบ
ต่อแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งกำหนดให้ถม 5 กิโลเมตรจากฝั่ง แต่ระยะ 5 กิโลเมตรนั้นมีหญ้าทะเลอยู่ซึ่งทำ
ให้หญ้าทะเลเน่าตาย และกระทบต่อประชาชน ประชาชนต้องเข้ามาคุย มีส่วนร่วมกันว่าจะ แก้ไข
ปัญหาอย่างไร ตัวอย่างเช่นนี้สะท้อนให้ว่า ประชาชนที่รู้พื้นที่ รู้ทรัพยากร ไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
คุณฐิติศักดิ์ เพ็ชรวิจิตร เจ้าของที่ดินบนเกาะสุกร
- เขื่อนกันคลื่นแรกเป็นของกรมเจ้าท่า ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการทำเขื่อน
ระยะที่ 2-3 ต่อ ในการรับฟังความคิดเห็นระยะที่ 2
- สถานการณ์พื้นที่ เดิมกรมโยธาธิการฯ จะสร้างไปจนถึง บริเวณหัวแหลม เกาะสุกร แต่
บริเวณหัวแหลมเป็นหาดสมดุล และตนเองในฐานะเจ้าของที่ดินไม่ให้ก่อสร้างต่อ ทำให้มีการตัดลด
งบประมาณโครงการดังกล่าว
คุณธีรพจน์ กษิรวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
- หาดคอกวาง ที่มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้านหนึ่งและ
ทับถมอีกด้านหนึ่ง
- บริบทเกาะลันตานั้นมีเรื่องการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวนั้นรองรับทั้งช่วงมรสุม และ
ไม่ใช่มรสุม ซึ่งการมีกำแพงกันคลื่น ทำให้กระทบต่อการท่องเที่ยว พื้นที่บริเวณชายหาดที่มีกำแพงกัน
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คลื่น คลื่นสูงขึ้น และแรงคลื่นมากขึ้น พื้นที่ด้านหลังกำแพงกันคลื่นใช้ประโยชน์ไม่ได้ ทรายหน้า
กำแพงลึกลงไป ตนเคยใช้ไม้สลายแรงคลื่น แต่ไม่ได้ผลมากนัก และช่วงที่มีท่อนไม้ทำให้แนวไม้นั้นพัง
- ในมิติการท่องเที่ยวชายหาด กำแพงกันคลื่นมีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก ผู้ประกอบการ
หลายแห่งในเกาะลันตาที่อยู่ริมชายหาดเขาก็สร้างกำแพงกันคลื่นของเขาเอง ในช่วงแรกมันก็อยู่ใต้
ทราย แต่เมื่อมรสุมมาสักฤดู ก็ทำให้ชายหาดลึกขึ้นเพราะคลื่นกระชากทรายออกไป และหลังจากนั้น
ทรายก็ไม่กลับมาเท่าเดิมอีกเลย หน้ากำแพงกันคลื่นก็ลึกขึ้น
คุณกุศล ไมเต๊ะ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เกาะลันตาใหญ่
- หลังจากเราได้ความรู้ จากการอบรมแนวทางการสำรวจแนวชายฝั่ง โดยกลุ่ม Beach For
Life อบต.เกาะลันตาใหญ่ ได้มีการตั้งกรรมการหมู่บ้าน และยื่ นคำขาดว่า ไม่ให้มีการก่อสร้างเขื่อน
กันคลื่นลงไปในทะเล
- เราไม่ได้กลัวเรื่องการกัดเซาะ เรากลัวความหวังดีจากหน่วยรัฐที่ทำให้ชายหาดเสียหาย การ
ให้ความรู้ทำให้เราได้ทบทวนถึงการเสนอโครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล
คุณมุสตารซีดีน วาบา ตัวแทนพื้นที่ปัตตานี
- นราธิวาส และปัตตานี เราเห็นโครงสร้างแข็งที่เข้ามายึดพื้นที่ชายหาดหลายแห่งแล้ว ใน
กรณีสายบุรี มีการก่อสร้างเจตตี้ร่องน้ำ และเขื่อนกันคลื่น ซึ่งชาวบ้านเสนอให้รื้อเขื่อนกันคลื่น เพราะ
ที่ดินเขาหายไปหลายสิบไร่ และอยากมีข้อคำถามกับอาจารย์สมปรารถนา ว่า หากรื้อเขื่อนกันทราย
และคลื่นปากร่องน้ำสายบุรี จะทำให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งได้หรือไม่
4.2.2 ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามัน ความยาวชายฝั่งทะเลอันดามัน รวม 6 จังหวัด
ความยาว 1,093 กิโลเมตร ถูกกัดเซาะชายฝั่ง 27.39 กิโลเมตร คิดเป็น 2.46% (ข้อมูลกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2565) โดยไม่รวมพื้นที่เกาะต่างๆในจังหวัดฝั่งอันดามัน ซึ่งมีจำนวนมาก หาก
พิจารณาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัดจะพบว่า
- จังหวัดสตูล พบการกัดเซาะชายฝั่ง
0.9 กิโลเมตร คิดเป็น 0.19 %
- จังหวัดตรัง พบการกัดเซาะชายฝั่ง
7.75 กิโลเมตร คิดเป็น 5.37 %
- จังหวัดกระบี่ พบการกัดเซาะชายฝั่ง
1.2 กิโลเมตร คิดเป็น 0.59 %
- จังหวัดภูเก็ต พบการกัดเซาะชายฝั่ง
8.1 กิโลเมตร คิดเป็น 4 %
- จังหวัดพังงา พบการกัดเซาะชายฝั่ง
4.5 กิโลเมตร คิดเป็น 1.95 %
- จังหวัดระนอง พบการกัดเซาะชายฝั่ง 5.34 กิโลเมตร คิดเป็น 3.15 %
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ภาพ กราฟสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ที่มา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การกัดเซาะชายฝั่งมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ ธรรมชาติ และฝีมือของมนุษย์ เวลาเรา
เห็นภาพชายหาดที่เกิดความเสียหาย ขณะ ณ เวลานั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
หรือมนุษย์อย่างเดียว มันอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่ง หรือทั้งสองปัจจัยก็ได้ ดังนั้น ควร
นำเอาการกัดเซาะชายฝั่งบรรจุไปใน พ.ร.บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพราะสาเหตุของมันไม่
ต่างจากภัยอื่นๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วกระทบต่อมนุษย์ ไม่ใช่บ้านเรือนเพียง 2-3 หลัง มันกระทบต่อ
สาธารณะในวงกว้างดังนั้นจึงควรจะบรรจุใน พ.ร.บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
การกั ด เซาะชายฝั ่ ง เกิ ด ขึ ้ น อย่ า งฉุ ก เฉิ น เร่ ง ด่ ว น ภายใน 1 ชั ่ ว โมง อาจทำให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงชายหาด เช่นหากมีพายุเข้า หรือมรสุม ที่กวาดชายหาดออกไปหายไปในคืนเดียว นี่คือ
เหตุผลที่ 2 ความเร่งด่วนฉุกเฉินแบบนี้มันต้องเยียวยาทันที เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
การกัดเซาะชายฝั่ง คาดเดาความเสียหายและผลกระทบยาก เนื่องจากความแรงของพายุใน
แต่ละพื้นที่มีความต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบททางกายภาพของพื้นที่ เช่นท้องน้ำ มีเกาะบัง หรือ ความเสีย
หายต่อพื้นที่ที่มีชุมชน กับ พื้นที่ที่มีรีสอร์ท เป็นต้น
ด้วยเหตุผล 3 ประการนี้ คือเหตุผลที่ให้การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสาธารณภัย เพื่อให้ท้องถิ่นได้
ใช้งบประมาณได้ ใช้อำนาจได้เพื่อให้เกิดการแก้ไขความเสียหายของประชาชน 3 เหตุผลนี้เพียงพอ
แล้วในการบรรจุการกัดเซาะชายฝั่ง ใน พ.ร.บ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ผ ่านมาหน่ว ยงาน 3 หน่ว ยงาน คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้ าท่า และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มักใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยโครงสร้างทางวิศวกรรม คือ กำแพงกัน
คลื่น เขื่อนกันคลื่นนอกฝั่ง รอดักทราย และเติมทรายชายฝั่ง ซึ่งเราจะเห็นโครงสร้างทางวิศวกรรม
เหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งทั้ง 3 กรมนี้ ที่ใช้ประมาณแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งในปี 2565 จำนวน 1,400,000,000 บาท เมื่อเห็นตัวเลขงบประมาณจำนวนมหาศาลแบบนี้เรา
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มีคำถามว่า ถ้าเราใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาแล้วมันได้ผล งบประมาณควรลดลง แต่ไม่ใช่งบประมาณ
กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบมีนัยยะสำคัญ
สถานการณ์ด้านงบประมาณที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ปี 2564-2565
ปี 2565 (อนุมัติแล้ว)
ชื่อโครงการ

พื้นที่/จังหวัด

กำแพงกั น คลื ่ น บ้ า นทุ่ ง ทุ่งเปลว
เปลว หาดสำราญ ตำบล
ตะเสะ อำเภอหาด
สำราญ จังหวัดตรัง
กำแพงกั น คลื ่ น หาด หาดแตงโม เกาะสุกร
แตงโม เกาะสุกร จังหวัด
ตรัง ระยะที่ 3

งบประมาณ

รูปแบบ/ความยาว

60,000,000 บาท

กำแพงกั น คลื ่ น หิ น ทิ้ ง
ความยาว 550 เมตร

50,000,000 บาท

กำแพงกันคลื่นขั้นบันได
ความยาว 600 เมตร

ปี 2566 (กำลังเข้าการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร)
ชื่อโครงการ

พื้นที่/จังหวัด

งบประมาณ

รูปแบบ/ความยาว

กำแพงกันคลื่นบ้านหลัง
เขา เกาะลิบง
โครงการซ่อมกำแพงกัน
คลื่น หาดบางศิลา
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โครงการเสริ ม ทราย
ชายหาด หาดหั ว หิ น
จังหวัดตรัง
โครงการซ่อมแซม
กำแพงกั น คลื ่ น หาด
แตงโม เกาะสุกร จังหวัด
ตรัง(กรมเจ้าท่า)

บ้านหลังเขา เกาะลิบง

75,000,000 บาท

บางศิลา จ.สตูล

35,000,000 บาท

กำแพงกันคลื่นขั้นบันได
ความยาว 756 เมตร
กำแพงกันคลื่น
ความยาว 367 เมตร

หาดหัวหิน จังหวัดตรัง

50,000,000 บาท

เติมทรายชายฝั่ง
ความยาว 500 เมตร

หาดแตงโม เกาะสุกร

112,000,000 บาท

ซ่อมกำแพงกันคลื่น
1.5 กิโลเมตร

12

ผลกระทบของการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นต่อชายหาด
เราจะเห็นว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานจะใช้รูปแบบกำแพงกันคลื่น เป็นรูปแบบหลักในการป้องกัน
ชายฝั่ง และจะเห็นการเติมทรายบ้าง เนื่องจากการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นนั้นปัจจุบันไม่ต้องศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ซึ่งกำแพงกันคลื่นนั้นมีผลกระทบต่อชายหาด เช่น หาดปราณบุรี ซึ่งคลื่น
ปะทะกำแพงกันคลื่นและสะท้อนทรายหน้ากำแพงออกไปจนหมด และทำให้เกิดตะไคร่น้ำสีเขียว ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อชายหาด สูญเสียพื้นที่ชายหาดเนื่องจากกำแพงกันคลื่นที่ทับบนชายหาด
ตัวอย่างของที่ญี่ปุ่นที่มีภาพเต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่แล้วเจอกำแพงกันคลื่น ประเทศญี่ปุ่นเห็น
ภาพนี้ก็ใช้วิธีกดกำแพงกันคลื่นลงไปในทราย เพื่อให้เต่าขุดลงไปไม่ถึง ซึ่งมันสะท้อนวิธีคิดที่ใช้การ
ป้องกัน และคำนึงถึงระบบนิเวศ แนวคิดแบบนี้เราไม่เห็นในประเทศไทย
การมีกำแพงกันคลื่นไม่ได้มีการันตีผลของกำแพงกันคลื่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชายหาด
หรือ การกระโจนของคลื่นข้ามกำแพงกันคลื่น เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้คลื่น ลม
เปลี่ยน ทำให้สิ่งที่เราเคยออกแบบไว้ในอดีตและป้องกันได้ แต่มันกลับป้องกันไม่ได้ในปัจจุบัน
ผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งด้านท้ายน้ำอย่างรุนแรง ทำให้ต้อง
สร้างกำแพงกันคลื่นต่อไปเรื่อยๆ
4.2.3 เสวนาการกัดเซาะชายฝั่ง ควรเป็นสาธารณภัย
โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง / ดร.ประวีณ จุลภักดี / นายอภิศักดิ์ ทัศนี
และ นายอธิวัฒน์ เส้งคุ่ย
“การกัดเซาะชายฝั่งสาธารณภัยที่ไม่เหลือแผ่นดิน”
โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทำไมเราถึงต้องให้การกัดเซาะชายฝั่งเป็นหนึ่งในนิยาม สาธารณภัย ใน พ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เหตุผลสำคัญ มี 3 เรื่อง คือ
1) การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ด้วยการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ธรรมชาติจนเกิดไปทำให้ภัยการกัดเซาะชายฝั่งกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
เรา
2) การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นภัยที่เร่งด่วนฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน และเป็นความ
เร่งด่วนฉุกเฉินที่ต้องจัดการ
3) การกัดเซาะชายฝั่ง เป็ นภัยที่คาดเดาความเสียหายไม่ได้ เพราะบริบทของแต่ละพื้นที่
แตกต่างกัน การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งก็มีความแตกต่างกัน
3 เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลจำเป็นอย่างที่จะให้การกัดเซาะชายฝั่งเป็นสาธารณภัยเพื่อให้อำนาจ
และงบประมาณในการจัดการอย่างเร่งด่วนฉุกเฉิน และทันท่ วงที ที่ผ่านมาหน่วยงานได้แก่ กรม
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง กรมเจ้ า ท่ า กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ใช้ ง บประมาณอย่ า ง
งบประมาณปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท เพื่อใช้โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง ซึ่งมี 4 รูปแบบ คือ
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กำแพงกันคลื่น รอดักทราย เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง และการเติมทรายชายฝั่ง เราเห็นมาตรการ 4
มาตรการนี้ ที่ห น่ว ยงานหลักใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แต่เราไม่เห็นกลไก และ
มาตรการอื่นๆที่นำมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เป็นสาธารณภัย
เมือ่ การกัดเซาะชายฝั่งไม่เป็นสาธารณภัย ก็ไม่มีการใช้อำนาจ ทำให้ท้องถิ่นและชาวบ้านต้อง
แก้ไข งบประมาณไม่เพียงพอ ก็ร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตั้ง
งบประมาณศึกษา รวมๆ 4 ปี ซึ่งเราจะเห็นความความเร่งด่วนฉุกเฉินมันหมดไปแล้ว เช่ นตัวอย่าง
หาดทุ่งประดู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เกิดภัยพิบัติช่วงมรสุม แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม หรือ กรณีหาด
ม่วงงาม จ.สงขลา ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งปีเดียวแล้วก็ไม่กัดเซาะชายฝั่งอีกเลย ซึ่งหน่วยงานก็ใช้วิธีคิด
แก้ ไ ขปั ญ หากั ด เซาะชายฝั ่ ง โดยการสร้ า งกำแพงกั น คลื ่ น ความยาว 2 กิ โ ลเมตร งบประมาณ
200,000,000 บาท ซึ่งหากใช้มาตรการชั่วคราว 500,000 บาทต่อปี ซึ่งถ้าคำนวณแล้ว งบประมาณ
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นมาตรการชั่วคราวได้ถึง 409 ปี อันนี้ยังยืนกว่าหรือไม่
กรณีต่อมานาทับ จังหวัดสงขลา ที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่งเพราะเขื่อนกันทรายและ
คลื่นปากร่องน้ำ หน่วยงานก็สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นต่อเนื่อง 18 ตัว และกำแพงกันคลื่นอีก 3.4
กิโลเมตร ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนการแก้ไขปัญหาด้วยโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง แล้วไม่จบ ถ้ าเราหยุด
ตั้งแต่ต้น เราจะไม่สูญเสียชายหาดไป 9 กิโลเมตร และบริเวณนี้ยาว 14 กิโลเมตร เพราะฉะนั้น การ
หยุดวงจรการสร้างไปเรื่อยๆ แล้วเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ มันจะหยุดวงจรของการสร้างต่อไปเรื่อยๆ ถ้าเรา
บรรจุให้การกัดเซาะชายฝั่งเป็นสาธารณภัย เราจะช่วยทำให้การกัดเซาะชายฝั่ง มันสามารถจัดการได้
“การกำหนดมาตรการชั่วคราว กรณีการป้องกันชายฝั่งชั่วคราวควรเป็นอย่างไร?”
โดย นายอภิศักดิ์ ทัศนี กลุ่ม Beach for life
การกัดเซาะชายฝั่งในหลายพื้นที่เป็นการกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราว และเชื่อว่าส่วนใหญ่
เป็นการกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราวเป็นกลไกตามธรรมชาติ หลายพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง แต่ไม่กระทบ
กับทรัพย์สินของประชาชน เพราะไม่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้ชายหาด บางพื้นที่การกัดเซาะ
ชายฝั่งอาจกระทบต่อประชาชน เพราะมีบ้านคนอาศัยอยู่ มีถนนอยู่ริมชายหาด ดังนั้น บริบทการกัด
เซาะชายฝั่งแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป และการกัดเซาะชายฝั่งหลายพื้นที่ไม่ ใช่การกัดแล้วกัดเลย
ไม่คืนกลับ โดยกลไกธรรมชาติชายหาดมีฤดูกาลที่กัดเซาะ และคืนกลับเป็นไปตามธรรมชาติอยู่ เช่น
หาดม่วงงาม ที่เรานำภาพมาให้เห็นว่านี่คือการกัดเซาะชายฝั่งชั่วคราวในช่วงมรสุมและคืนกลับภายใน
1 เดือน หรือแม้ตอนที่พายุปาบึกพัดผ่านหาดม่วงงามก็ไม่ได้กัดเซาะชายฝั่งรุนแรง ดังนั้ น ชายหาดที่
กัดเซาะชายฝั่งชั่วคราวเพียงไม่กี่เดือน และในช่วงไม่กี่เดือนที่รุนแรงกระทบต่อประชาชนที่แตกต่างกัน
เราควรทำให้การกัดเซาะชายฝั่งเช่นนี้เป็นภัยที่ท้องถิ่นสามารถจัดการได้ เพราะเขารู้ว่ากระทบใคร
และควรจัดการอย่างไร
มีตัวอย่างของการรับมือการกัด เซาะชายฝั่งชั่วคราวของหาดม่วงงาม หมู่ที่ 3 หาดม่วงงาม
ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน แต่มีหมู่ 3 และหมู่ 7 บางส่วนที่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง เพราะมีสิ่งกีด
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ขวางทราย และ มีบ้านเรือนของประชาชนริมชายหาด ประชาชนใช้หาดจอดเรือ เมื่อกัดเซาะชายฝั่ง
เกิดขึ้นจึงกระทบกับทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลตำบลม่วงงามที่ผ่านมาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดย
การตั้งงบประมาณ ซื้อกระสอบทราย ปีละ 50,000-200,000 บาท มีปีที่ซื้อไม้มาปักชายหาด ทำให้
เพิ่มเป็น 500,000 บาท และ สามารถแก้ไขปัญหาได้ หากทำแบบนี้ทุกปีก็ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ได้ และผ่านมรสุมไปเขารื้อโครงสร้างเหล่านี้ออก เพราะต้องใช้หาดในการจอดเรือ
ตัวเลขที่อาจารย์สมปรารถนา คำนวณว่าถ้าม่วงงามทำกำแพงกันคลื่น 200,000 ล้านบาท
แล้วสูญเสียชายหาดม่วงงามไป กับ ทำมาตรการชั่วคราวเช่นนี้ ปีละ 500,000 บาท ใช้ได้ 409 ปี แล้ว
ยังคงมีชายหาด อันไหนคุ้มค่ากว่า อันนี้เป็นตัวอย่างว่า จริงแล้วการกัดเซาะชายฝั่ง หากเรากระจาย
อำนาจมาให้ท้องถิ่นได้จัดการตนเองได้ ให้เขามีอำนาจ งบประมาณ มีความรู้ มีกติกา มีกลไกในการ
ติดตาม ตรวจสอบ สามารถที่จะจัดการได้และมันจะสอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน และเกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศชายหาดมากกว่าการก่อสร้าง
กำแพงกันคลื่น
หากการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสาธารณภัย มีอะไรที่เราต้องรักษาเป็นหลักการไว้
1) การทำความเข้าใจว่าการกัดเซาะชายฝั่งเป็นภัยชั่วคราว ต้องใช้มาตรการชั่วคราวเท่านั้น
หากใช้มาตรการชั่วโคตร หรือไม่รื้อถอนออกเราจะสร้างผลกระทบต่อชายหาด
2) ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ มี ก ลไกในการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน ท้ อ งถิ ่ น และ
นักวิชาการ
3) ต้องมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายหาด
โดย 3 อย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคตหากการกัดเซาะชายฝั่งกลายเป็นสาธารณภัย
เราอยากเห็นการกัดเซาะชายฝั่งถูกจัดการได้โดยชุมชน เพราะจริงเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช่การรอการ
ร้องขอการแก้ไขจากส่วนกลาง ที่สุดท้ายความจำเป็น เดือดร้อนของประชาชนหมดไปแล้ว แล้วเราได้
กำแพงกันคลื่นที่มาทำลายชายหาด ทำลายวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมชายฝั่งของชุมชน
“บทเรียนในทางกฎหมาย ต่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”
โดย ทนายความ อธิวัฒน์ เส้งคุ่ย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
กรณีชายหาดม่วงงาม จ.สงขลา ที่มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมา
ต่อสู้แล้วหยุดกำแพงกันคลื่นได้ โดยศาลปกครองสูงสุดสั่งชะลอโครงการไว้ ซึ่งเป็นตัวอย่างให้พี่น้อง
ประชาชนเห็นว่าประชาชนสามารถลุกขึ้นมาใช้สิทธิในการฟ้องร้องคดีได้
การฟ้องคดีของหาดม่วงงามเป็นการเพิกถอนโครงการ และมีการขอให้คุ้มครองชั่วคราว
หมายถึงการหยุดไว้ก่อนจนกว่าศาลจะพิพากษา ซึ่งศาลชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดให้ช ะลอ
โครงการไว้ก่อน เพราะมองว่าโครงการน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกัดเซาะชายฝั่งเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และเทศบาลตำบลม่วงงาม มีการชะลอการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้มาตรการของ
ท้องถิ่น เท่ากับในการจัดการกับการกัดเซาะชายฝั่งเบื้องต้นท้องถิ่นสามารถทำได้
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เทียบเคียงกับอีกกรณี คือ หาดมหาราช ซึ่งมีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ประชาชนให้เพิก
ถอนโครงการและชะลอโครงการ แต่ศาลก็ไม่มีทีท่าจะสั่งชะลอโครงการ สิ่งที่ผมจะบอกคือ ถ้าชุมชน
ไหนตื่นรู้ไว เริ่มคัดค้านไว ประกอบกับกระแสสาธารณะก็จะทำให้เกิดการชะลอโครงการโดยใช้กลไก
ศาลปกครองได้
ประเด็นต่อมา คือ หาดทรายเป็นสาธารณะสมบัติที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ความหมาย
คือ หาดทรายเป็นสมบัติของทุกคน ดังนั้น หากมีการฟ้องคดีทุกคนก็สามารถสนับสนุนการฟ้องคดีได้
รวมไปถึงศาลได้วางบรรทัดฐานว่า ชุมชน ประชาชนที่ทำงานเพื่อชายหาด คุ้มครองทรัพยากร ก็
สามารถฟ้องคดีได้ อันนี้ก็เป็นในประเด็นเรื่องของการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง
การให้การกัดเซาะชายฝั่ง เป็นสาธารณภัย ซึ่งผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาท้องถิ่น ซึ่งติดทะเล มี
ชายหาด แต่ไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นหลักเลยว่า
เมื่อไม่มีงบประมาณจึงร้องขอไปยังส่วนกลาง ทำให้ส่วนกลางกำหนดโครงการลงมา ซึ่งสัมพันธ์กับ
กระบวนการของรัฐส่วนกลางที่ไปวางจ้างบริษัท ให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการนำ
แบบที่กำหนดมาจากส่วนกลางมาให้กับประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
หรือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นปัญหา
ในการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย คือ การแก้ไขในส่วนนิยามที่ให้สาธารณภัย
ครอบคลุมไปสู่การกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจริงๆ วิทยากรทั้งสองท่านอภิปรายชัดเจนว่า ทำไมการกัดเซาะ
ชายฝั่งต้องเป็นสาธารณภัย หากถ้าเป็นสาธารณภัยจริงๆ ท้องถิ่นก็จะมีงบประมาณ และอำนาจในการ
แก้ไขปัญหา และน่าจะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าส่วนกลางที่กำหนดโครงการมาให้
“การปกป้องทรัพยากรหาดทรายโดยชุมชน ตัวอย่างหาดดอนทะเล”
โดย ดร.ประวีณ จุลภักดี มูลนิธิป่า-ทะเล เพื่อชีวิต
ในประสบการณ์ของการมีส่วนร่วมในการปกป้องชายหาด ที่หาดดอนทะเล อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เราสามารถยื่นข้อเสนอไปยังท้องถิ่น จนทำให้ท้องถิ่นยอมรับว่าการก่อสร้าง
กำแพงกันคลื่นนั้นทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และสูญเสียทรัพยากรหาดทราย เราจะเห็น
ปัจจัยภายใน คือ ความเข้มแข็งของประชาชน ในการต่อสู้ รวมกลุ่มกันของชุมชน ปัจจัยภายนอกคือ
การเชื่อมประสานนักวิชาการต่างๆที่เข้ามาให้ความรู้ ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผลกระทบของการ
กัดเซาะชายฝั่งจากกำแพงกันคลื่น จากกรณีนี้ทำให้เราเห็นความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวของ
ประชาชน การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในกลไกของท้องถิ่น การเปิดเวทีพูดคุยจนตกผลึก และเกิด
การขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ แต่เป็นกระแสสาธารณะ กระแสสังคมได้
เราจะเห็นว่า การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการปกป้องหาดทรายนั้น คือ
การปกป้องฐานทรัพยากร ประกอบด้วย
- ความมั่นคงทางอาหาร กุ้ง หอย ปู ปลา พืชอาหาร
- สัตว์น้ำเศรษฐกิจ กุ้ง หอย ปู ปลา
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- ระบบนิเวศน์ : สัตว์ชายหาด เช่น นกนานาชนิด ปูลม หอย พืช
ซึ่งคือฐานทรัพยากรที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรเหล่านี้อยู่ ดังนั้นการจัดการ
ทรัพยากรของหาดดอนทะเลจะต้องอิง กับ ฐานทรัพยากรเหล่านี้ หรือทำให้ทรัพยากรเหล่านี้ยังคง
ดำรงอยู่
5. ประมวลข้อเสนอจากเวทีรับฟังความคิดเห็น
5.1 ข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส
ด้านเนื้อหา (content )
5.1.1 ไทยพีบีเอส ต้องนำเนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กำลัง
แก้ไขมาสื่อสารกับสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของสังคม และร่วมกันผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้
5.1.2 ไทยพีบีเอส ควรทำ Sound Check เสียงของประชาชนต่อความพร้อมในการแก้ไข
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากอำนาจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นจัดการได้
ชุมชน ท้องถิ่นพร้อมแค่ไหน
5.1.3 ไทยพีบีเอส ควรนำเสนอตัวอย่างรูปธรรมของการใช้มาตรการชั่วคราวในการป้องกัน
ชายฝั่ง หรือ ค้นหาตัวอย่างท้องถิ่นที่ใช้อำนาจจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นำเสนอเป็นรายการ
หรือ คลิปสั้น เพื่อเป็นรูปธรรมตัวอย่างให้กับชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงเพื่อ EM Power ชุมชนท้องถิ่น
ต่างๆด้วย
5.1.4 ให้ไทยพีบีเอส เปิดเวทีสาธารณะ เพื่อนำนักวิชาการ หน่วยงาน สส. และชุมชนมาร่วม
ถกแถลง อภิปรายการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เพื่อให้สาธารณะได้รับ
ข้อมูลด้านต่างๆอย่างตรงไปตรงมา
5.1.5 รายการของไทยพีบีเอส ในประเด็นเรื่องชายหาด ควรสื่อสาร นำเสนอในมิติวิถีชีวิต
ห่วงโซ่อาหาร วัฒนธรรม ที่ถูกโยงกับชายหาดเพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าของชายหาดต่อมนุษ ย์และ
ระบบนิเวศ
5.1.6 เสนอให้มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ในการใช้
โครงสร้างป้องกันชายฝั่งว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ มีมาตรฐานหรือไม่ และคุ้มค่าหรือไม่
5.1.7 ให้มีการเกาะติดพื้นชายหาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันปกป้องไว้สำเร็จ เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้ชุมชนชายฝั่งอื่นๆ
5.1.8 ไทยพีบีเอสต้องติดตามเรื่อง EIA กำแพงกันคลื่น และ Environmental Checklist
กำแพงกันคลื่นอย่างใกล้ชิด
5.1.9 ไทยพี บ ี เ อส ต้ อ งยื น หยั ด สื ่ อ สารความจริ ง ของปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั ่ ง และ
สถานการณ์ชายฝั่ง
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ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel)
5.1.10 ให้ไทยพีบีเอส มีการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางการสื่อสารออนไลน์ให้มากกว่านี้ เพื่อ
เข้าถึงคนทุกกลุ่ม
5.1.11 ให้ไทยพีบีเอส พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสื่อสาร เช่น
C-site หรือ นักข่าวพลเมือง และให้คุณค่า ให้เวลาในการออกอากาศรายการเหล่านี้มากขึ้น
ด้านเครือข่าย (Network)
5.1.12 ไทยพีบีเอส ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งแก่เครือข่าย
สื่อสารชุมชนภาคใต้ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อปัญหา และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
5.1.13 ให้ ไ ทยพี บ ี เ อส มี ก ิ จ กรรมแลกเปลี ่ย นระหว่ างเครื อ ข่ า ยและภู ม ิภ าค เนื ่ อ งจาก
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง มีความสืบเนื่องกับภูมิภาคกลาง และพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจำเป็นที่จะ
เชื่อมโยงข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมร้อยเครือข่ายร่วมกัน
ข้อเสนอ
5.1.1 ไทยพีบีเอส ต้องนำเนื้อหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย ที่กำลังแก้ไขมาสื่อสารกับสังคม เพื่อให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันของสังคม และร่วมกันผลักดันการแก้ไข
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้
5.1.2 ไทยพีบีเอส ควรทำ Sound Check เสียงของประชาชน
ต่อความพร้อมในการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย หากอำนาจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่นจัดการ
ได้ ชุมชน ท้องถิ่นพร้อมแค่ไหน
5.1.3 ไทยพี บ ี เ อส ควรนำเสนอตั ว อย่ างรู ป ธรรมของการใช้
มาตรการชั่วคราวในการป้องกันชายฝั่ง หรือ ค้นหาตัวอย่าง
ท้องถิ่นที่ใช้อำนาจจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นำเสนอ
เป็นรายการ หรือ คลิปสั้น เพื่อเป็นรูปธรรมตัวอย่างให้กับชุมชน
ท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงเพื่อ EM Power ชุมชนท้องถิ่นต่างๆด้วย
5.1.4 ให้ไทยพีบ ีเอส เปิดเวทีส าธารณะ เพื่อนำนักวิช าการ
หน่วยงาน สส. และชุมชนมาร่วมถกแถลง อภิปรายการแก้ไข
พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในครั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให้
สาธารณะได้รับข้อมูลด้านต่างๆอย่างตรงไปตรงมา

สำนัก/ศูนย์/ส่วนที่เกี่ยวข้อง
-ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบาย
สาธารณะ ไทยพี บ ี เ อส (The Active
Thai PBS)
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
-คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
-สำนั ก เครื อ ข่ า ยและการมี ส ่ ว นร่ ว ม
สาธารณะ ไทยพีบีเอส
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
-สำนั ก เครื อ ข่ า ยและการมี ส ่ ว นร่ ว ม
สาธารณะ ไทยพีบีเอส
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
- ศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส
-ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบาย
สาธารณะ ไทยพี บ ี เ อส (The Active
Thai PBS)
- สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้
- ศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส
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5.1.5 รายการของไทยพีบีเอส ในประเด็นเรื่องชายหาด ควร
สื่อสาร นำเสนอในมิติวิถีชีวิต ห่วงโซ่อาหาร วัฒนธรรม ที่ผูกโยง
กับชายหาดเพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าของชายหาดต่อมนุษย์และ
ระบบนิเวศ
5.1.6 เสนอให้มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ ในการใช้โครงสร้างป้องกันชายฝั่งว่ามีความ
โปร่งใสหรือไม่ มีมาตรฐานหรือไม่ และคุ้มค่าหรือไม่

5.1.7 ให้มีการเกาะติดพื้นชายหาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ปกป้องไว้สำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนชายฝั่งอื่นๆ
5.1.8 ไทยพีบีเอสต้องติดตามเรื่อง EIA กำแพงกันคลื่น และ
Environmental Checklist กำแพงกันคลื่นอย่างใกล้ชิด

5.1.9 ไทยพีบีเอส ต้องยืนหยัดสื่อสารความจริงของปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง และสถานการณ์ชายฝั่ง
5.1.10 ให้ ไ ทยพี บ ี เ อส มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ มี ช ่ อ งทางการ
สื่อสารออนไลน์ให้มากกว่านี้ เพื่อเข้าถึงคนทุกกลุ่ม
5.1.11 ให้ไทยพีบีเอส พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสื่อสาร เช่น C-site หรือ นักข่าวพลเมือง และ
ให้คุณค่า ให้เวลาในการออกอากาศรายการเหล่านี้มากขึ้น
5.1.12 ไทยพีบีเอส ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกัด
เซาะชายฝั่งแก่เครือข่ายสื่อสารชุมชนภาคใต้ เพื่อให้มีความ
รู้เท่าทันต่อปัญหา และสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
5.1.13 ให้ไทยพีบีเอส มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย
และภู ม ิ ภ าค เนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ัด เซาะชายฝั ่ง มี ค วาม

-สำนั ก เครื อ ข่ า ยและการมี ส ่ ว นร่ ว ม
สาธารณะ ไทยพีบีเอส
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
- ศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส
-ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบาย
สาธารณะ ไทยพี บ ี เ อส (The Active
Thai PBS)
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
- ศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
- ศูนย์ข่าวภาคใต้ ไทยพีบีเอส
-ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบาย
สาธารณะ ไทยพี บ ี เ อส (The Active
Thai PBS)
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
- คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
- คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
- คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท.
-คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
-สำนั ก เครื อ ข่ า ยและการมี ส ่ ว นร่ ว ม
สาธารณะ ไทยพีบีเอส
-คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
-ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทย
พีบีเอส (DXC Thai PBS)
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สืบเนื่องกับภูมิภาคกลาง และพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจำเป็นที่ -สำนั ก เครื อ ข่ า ยและการมี ส ่ ว นร่ ว ม
จะเชื่อมโยงข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมร้อยเครือข่ายร่วมกัน สาธารณะ ไทยพีบีเอส
-สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอสภาคกลาง และภาคใต้
5.2 ข้อเสนอต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้
5.2.1 ให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารของชุมชนภาคใต้
5.2.2 ให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายให้มากขึ้น ทั้งในภูมิภาคและ
ระหว่างภูมิภาค
5.2.3 ให้มีการนำเสนอประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งในเวทีต่างๆของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอส ภูมิภาคใต้
5.3 ข้อเสนอต่อท้องถิ่น
5.3.1 ท้องถิ่น ต้องมีแผนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชั่วคราวเป็นของตนเอง
5.3.2 ให้วาระการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นวาระหลักของทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
5.3.3 ให้มีเวทีส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกในท้องถิ่น
5.3.4 ให้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ ่ น ทบทวนการเสนอขอโครงการก่ อ สร้า งกำแพงกั น คลื่ น จาก
หน่วยงานส่วนกลาง เนื่องจากบางพื้นที่อาจไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งถาวร
5.3.5 ให้ท้องถิ่น มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่โปร่งใส และรับฟังประชาชนอย่างแท้จริง
5.4 ข้อเสนอต่อนักวิชาการ และสถาบันการศึกษา
5.4.1 ให้สถาบันการศึกษา ผลิตงานวิชาการด้านการจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นข้อเสนอทางวิชาการให้แก่สังคมไทย
5.4.2 ให้มีการส่งเสริมความรู้ชุมชนชายฝั่งอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง
ผลกระทบของโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง และด้านสิทธิชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากร
5.4.3 ให้มีการทำงานร่ว มกันระหว่างสถาบันวิชาการในการหามาตรการป้องกันชายฝั่ง
ชั่วคราว ร่วมกับท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพป้องกันชายฝั่งได้และผลกระทบน้อย
5.5 ข้อเสนอต่อตนเองและเครือข่าย
5.5.1 ให้มีการสื่อสารและติดตามการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
5.5.2 ชุมชนต้องร่วมกันติดตามการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกัน
5.5.3 เสนอให้สร้างเครือข่ายประชาชนภาคใต้ติดตามและเคลื่อนไหวประเด็นนี้ร่วมกัน
5.5.4 ให้เชื่อมั่นการใช้อำนาจของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6.ประโยชน์ที่ได้รับ
6.1 ผลที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากข้อเสนอ
6.1.1 ผู้เข้าร่วมได้รับทราบสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน และแนวทาง
แก้ไขจากนักวิชาการและตัวแทนหน่วยงานรัฐ รวมถึงการใช้กลไกลตาม พ.ร.บ ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
6.1.2 ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับนักวิชาการ หน่วยงาน ทำให้
เกิดการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือพื้นที่ที่ควรต้องเฝ้าระวัง ติดตามเพื่อ
สื่อสารประเด็นปัญหาต่อสังคม
6.1.3 ผู้เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย คือ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และนโยบายต่างๆด้านการกัดเซาะชายฝั่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน รวมถึง
ตัวอย่างรูปธรรมของการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งโดยท้องถิ่น
6.1.4 ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย การ
นำเสนอพื้นที่รูปธรรมปัญหาและการแก้ปัญหาของชาวบ้าน และตระหนักถึงบทบาทที่จะต้องลุกขึ้นมา
สื่อสารเรื่องราวของตัวเองและการนำเสนอประเด็นต่ าง ๆ เพื่อให้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอสนำไป
สื่อสาร และขยายผล
6.1.5 ภาคีเครือข่ายภาคใต้มีความเข้าใจบทบาทของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ และ
สื่อสาธารณะ และสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร การมีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นต่าง ๆ ผ่าน
สื่อสาธารณะไทยพีบีเอสเพื่อสร้างการเปลี่ยน
6.2 ผลที่องค์การได้รับจากข้อเสนอ
6.2.1 ไทยพีบีเอสได้รับข้อมูลสถานการณ์ปัญหากัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ชายฝั่งอันดามัน ได้
ค่อนข้างครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
6.2.2 ไทยพีบีเอสได้รับข้อเสนอแนะเพื่อผลิตหรือพัฒนาคุณภาพรายการ จากภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ต่าง ๆ และจากพื้นที่รูปธรรมปัญหาและการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
6.2.3 ไทยพีบีเอส ได้รับเนื้อหา และสาระของการกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ไข พ.ร.บ.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายด้านการสื่อสารสาธารณะ และ
การผลิตรายการของไทยพีบีเอส
6.2.4 ไทยพีบีเอสได้รับข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ต่าง ๆ ที่พยายามแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบต่าง ๆ หลากหลาย
6.2.5 ไทยพีบีเอสได้เครือข่ายและพื้นที่รูปธรรมด้านปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งครอบคลุม
หลายในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย
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6.2.6 ไทยพีบีเอสได้เป็นพื้นที่กลางในการนำเสนอปัญหาและการหาทางออกหรือทางเลือกใน
การแก้ปัญหาจากการจัดเวทีรับฟังของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้
6.2.7 ไทยพีบีเอสได้ประชาสัมพันธ์รายการ/กลุ่มรายการ และองค์การให้เป็นที่รู้จักและมี
ผู้ชมและผู้ฟังมากขึ้นผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
6.2.8 เกิดพื้นที่สื่อสารของภาคีเครือข่ายในภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนผ่านการ
ไลฟ์สดทางเพจสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้ Thai pbs
7. สรุปผลการดำเนินงาน
7.1 ประมวลผลสรุปจากการดำเนินงาน (AAR : After Action Review)
ประเด็น/กิจกรรม

ข้อดี

1) การกำหนดเป้ า หมาย - ประเด็นของเวทีมีเท่าทันกับสถานการณ์
ของเวทีรับฟัง
การกัดเซาะชายฝั่ง
- ผู้เข้าร่วมตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีข้อมูล
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
- วิทยากร นำเสนอข้อมูลได้ตรงประเด็น
กับเป้าหมายของเวที
2) ตัวชี้วัดโครงการ
- ได้ข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
และการแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ได้เครือข่ายและพื้นที่รูปธรรมของการ
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ฝั่งอันดามัน
3) กลุ่มเป้าหมาย
-มีความหลากหลายของคนและพื้นที่ ทำ
ให้เห็นพื้นที่รูปธรรมของปัญหา และ
ทางออกหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา
-มีตัวแทนของท้องถิ่นมาร่วมทำให้ได้
ข้อมูลในส่วนของท้องถิ่น
4)การเสวนาและรั บ ฟั ง -มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ความคิดเห็น
ปัญหาที่ชาวบ้านกำลังเผชิญ และมีความ
ครอบคลุม
-มีการนำเสนอทางออกทั้งในเชิง
โครงสร้างนโยบาย และพื้นที่รูธรรม

ข้อควรพัฒนา
- ควรให้มีการนำเสนอข้อมูล
เพื่อปูพื้นฐานผู้เข้าร่วมก่อน ใน
เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้ง
ต่อไป ในทุกประเด็น

-

-

- ควรมีวิทยากรที่ให้
รายละเอียดลงลึกในประเด็น
การแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ควรมีตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไข พ.ร.บ.
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5)ความเชื่อมต่อถึง
รายการ/กลุ่มรายการ

-วิทยากรให้คำตอบต่อข้อสงสัยของ
ผู้เข้าร่วม เช่น กรณีงบประมาณในการ
ดำเนินการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งใน
พื้นที่อันดามัน / การแก้ไขปัญหาขุดลอก
ร่องน้ำ
-ในเวทีมีการเชื่อมประสาน ศูนย์
พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ และคุณ
สนธยา แก้วขำ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ศูนย์ข่าว
ภาคใต้ มาร่วมเวทีและติดตามประเด็นนี้
ทำให้มีการเชื่อมโยงการสื่อสาร และผลิต
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อประเด็น
ดังกล่าวได้

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อจำกัด อุปสรรค และการ
แก้ไขปัญหา และให้ความเห็น
ต่อการขับเคลื่อนประเด็นนี้
-

7.2 ข้อเสนอแนะต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
7.2.1 ในการจัดเวทีครั้งต่อไปควรให้เจ้าของประเด็น หรือ กลุ่ม องค์กร ที่ทำงานในเชิง
ประเด็นนั้นๆ อย่างต่อเนื่องมาร่วมเป็นคณะทำงาน หรือ ร่วมกันทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
ประเด็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึก รอบด้าน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้อเสนอแนะต่อ
ไทยพีบีเอส
7.2.2 การจัดรูปแบบเวทีที่ผสมผสานระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์เป็นเรื่องที่เหมาะสม และ
เข้ากับบริบทที่มีโรคระบาด
7.2.3 ควรมีตัวแทนรายการหรือกลุ่มรายการ/ศูนย์ข่าวภูมิภาค เข้ามาร่วมในเวทีด้วยทุกครั้ง
เพื่อให้สามารถนำประเด็นเนื้อหาจากเวทีไปสื่อสารหรือนำไปปรับปรุงคุณภาพรายการได้ต่อทันที
8.วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการดำเนินงานประเด็นกัดเซาะชายฝั่ง
ด้วย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ภูมิภาคใต้ ได้กำหนดให้ประเด็นกัดเซาะชายฝั่ง เป็น
ประเด็นคานงัดในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ จนทำให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงข้อมูล รูปธรรมพื้นที่และการสื่อสารสาธารณะในวงกว้าง ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เป็นประเด็นการขับเคลื่อนที่เน้นการบูรณาการความร่วมมือที่เป็น
ต้นแบบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ภูมิภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ สามารถวิเคราะห์กระบวนการ
ทำงาน โดยใช้เครื่องมือวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA ได้ดังนี้
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-สภาผู้ชมฯ ภาคใต้ มีการปรึกษาหารือกับวิทยากร และผู้ขับเคลื่อนประเด็นหลักใน
ลักษณะคอร์ทีม (Core Team) ตัง้ แต่การจัดกิจกรรมเดือนกันยายน 2564-ปัจจุบัน
-มีการออกแบบเป้าหมาย/กระบวนการของกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อ
ยกระดับแนวทางการรับฟังความคิดเห็น ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ขับเคลื่อนงาน
เชิงนโยบาย
-มีการประชุมเตรียมงานหลายครั้ง ก่อนดำเนินงาน
-กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับ DXC Thai PBS และนำเสนอแผนการจัด
เวทีรับฟังเพื่อความคิดเห็น เพื่อวางแผนการสื่อสารร่วมกัน
-ออกแบบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับวิทยากร
ผู้ดำเนินการ เพื่อให้ข้อเสนอคมชัด และได้ครบทุกภาคส่วน
วางแผน
ภายใต้เวลาที่จำกัด

วางแผน
(P)

-เพิ่มกระบวนการเวทีการรับฟังความคิดเห็นในเดือน
ตาม
ปรัติบดปรุ
ง
ก.พ.2565 ให้การแลกเปลี่ยนสถานการณ์จังหวัด และข้อมูล
(A)
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม ก่อนรับฟังความคิดเห็น
-เสริมกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาปัญหาและรูปแบบป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งหาดปากเมง จ.ตรัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สภาพพืน้ ที่จริง
ร่วมกับนักวิชาการ
-ประมวลข้อเสนอเวที โดยแยกข้อเสนอต่อส่วนทีเ่ กี่ยวข้องภายใน ส.ส.ท. เพื่อ
นำเสนอรายไตรมาส ทั้งทางตรงโดยสภาภูมภิ าค และ ข้อเสนอเชิงวิชาการ

- กันยายน 2564 จัดตั้งกลุ่มไลน์สอื่ สารประเด็นต่อแกนประสานภาคใต้ภายหลัง
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทันที
- พฤศจิกายน 2564 ประชุมสมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้ ภายหลังการจัดเวที
พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนทีต่ ้องขับเคลื่อนกับ ส.ส.ท.จึงประมวลข้อเสนอเวที
เพื่อขอมติสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ยื่นวาระเร่งด่วนต่อ
กรรมการนโยบาย
-พ.ย.-ธ.ค.2564ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อจัดหา
งบประมาณในการขับเคลื่อนเป็นประเด็นสาธารณะของ
ภาคใต้ ร่วมกับสภาประชาชนภาคใต้ และ กป.อพช.ใต้
ลงมือทำ
-สื่อสารสถานการณ์กัดเซาะชายฝัง่ ผ่าน C-Site
อย่างต่อเนื่อง
ลงมื
(D)อทำ

-มีการประเมินข้อเสนอเวทีร่วมกับกลุ่ม Beach
For Life พบว่าการรับฟังเดือนกันยายน 2564 มีการ
(C)
ปูพื้นฐานข้อมูลในเชิงพื้นที่น้อย และการรับฟังออนไลน์
มีข้อจำกัดในการแลกเปลีย่ น
- ภายหลังการยื่นวาระเร่งด่วนต่อกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ปรากฏว่าศูนย์ฯ
และสำนักต่างๆ ของไทยพีบีเอส มีการนำเสนอประเด็นกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งเชิงนโยบายและสถานการณ์พื้นที่ มากกว่า 20 ชิ้น ใน 3 เดือน

ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

ฌ

ภาคผนวก

ก. ภาพถ่ายกิจกรรรม

ข. เอกสารประกอบการประชุม/บรรยาย
กำหนดการคณะทำงาน / วิทยากร สำหรับ BAR
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา
กิจกรรม
10.30 - 10.30 น. -ลงทะเบี ยนเข้ า ร่ วมงาน และ ตรวจ
ATK
-ประชุมคณะทำงาน (BAR)

12.00 - 13.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30 - 16.00 น.

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
- ตรวจ ATK คณะทำงาน/วิทยากร ก่อนเข้างาน
⚫
เจ้าหน้าที่ภาค
- อธิบายรูปแบบกิจกรรม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ⚫ กรรณิการ์
เพิ่มเติม
⚫
วิทยากรแต่ละช่วง
- ชี้แจงอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ต้องใช้ในกระบวนการ
เวทีทั้งสองวัน
พักรับประทานอาหารเที่ยง
⚫
เจ้าหน้าที่ภาค
ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มงาน และ ตรวจ -ตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเข้างาน
⚫
เจ้าหน้าที่ภาค
ATK
แลกเปลี่ยนสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง - แนะนำสมาชิกสภาฯ และวิทยากร
• กวินเทพ
พื้นที่อันดามัน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของกิจกรรม
• กรรณิการ์
- เปิดคลิปข่าวการนำเสนอประเด็นกัดเซาะชายฝั่ง
• กรรณิการ์ (ชวนคุย)+พาซียะห์ (Mapping)
- ระดมข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งตรัง กระบี่
• ผศ.ดร.สมปรารถนา
- แลกเปลี่ยนแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ร่วมกับชุมชน

16.00 - 17.30 น.

- ตอบข้อซักถามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อันดา
มัน
- สรุปข้อมูล
- รณรงค์แก้ไข พ.ร.บ.ภัยพิบัติ
- ปิดเวที
คณะทำงานสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง - สำรวจพื ้ น ที ่ ก ำแพงกั น คลื ่ น หาดปากเมง และ
หาดปากเมง
แลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
- ไลฟ์สด พูดคุยปัญหากัดเซาะชายฝั่งหาดปากเมง
- ทำคลิปสัมภาษณ์/ปักหมุด

18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตาม - ทานอาหารเย็นร้านอาหารริมหาดปากเมง
อัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
- อาหารเช้าโรงแรม
08.30 - 09.00 น.

• กรรณิการ์
• บาสรี + มุสตากีน
• กวินเทพ

• อภิศักดิ์+ตัวแทนตรัง+กรรณิการ์
• ผศ.ดร.สมปรารถนา+ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติ
ไทยพีบีเอส
• บัณฑิตา + มินนา
• นก + เอี้ยง (เจ้าหน้าที่ภาค)

• นก + เอี้ยง (เจ้าหน้าที่ภาค)

ต้อนรับผู้เข้าร่วมในห้องประชุม และ - กล่ า วต้ อ นรั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม ชี ้ แ จงกำหนดการและ • ปิยะโชติ + มินนา
ระบบออนไลน์
รายละเอียด
• เอี้ยง จัดการระบบ Zoom
1) ออนไซต์ ตรั ง 5 อำเภอ, กระบี ่ (เกาะลั น ตา), • นก ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมออนไลน์ให้ผู้ดำเนิน
ปัตตานี
รายการเช็คชือ่ ออนไลน์
2) ออนไลน์ ชุมพร สุราษฎร์ นครศรี สงขลา สตูล
ภูเก็ต

3) วิทยากรออนไลน์ ดร.ประวีณ
09.00 – 09.20 น. แนะนำองค์การกระจายเสียงและแพร่ - แนะนำ ส.ส.ท., สภาผู้ชมฯ
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ
และ ชี้แจงวัตถุประสงค์
09.20 – 10.30 น. เสวนา“กั ด เซาะชายฝั ่ ง ภั ย พิ บ ั ต ิ ที่ • ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ ์ พ ริ ้ ง ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ
ชุมชนจัดการได้”
วิศวกรรมชายฝั่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(หลักการ/แนวคิด/หลักวิชาการ)
• ดร.ประวีณ จุลภักดี มูลนิธิป่า-ทะเล เพื่อชีวิต
• นายอภิศักดิ์ ทัศนี ชมรม Beach For Life
(แนวทางจัดการในมุมของชุมชน/ตัวอย่างพื้นที่
ชุมชนที่ดำเนินการแล้ว)
• นายอธิว ัฒ น์ เส้งคุ่ ย ทนายความมู ล นิ ธ ิ ศ ู น ย์
ข้อมูลชุมชน
(กฎหมาย/มุมของการฟ้องคดี/EIA)
- แลกเปลี่ยนสอบถาม
กระบวนการ
-ให้เขียนโจทย์คำถาม (อุปกรณ์)
-กรุ๊ปกลุ่มคำถาม (กระบวนกร)

• บัณฑิตา (สไลด์/คลิป)
• เอีย้ ง จัดการระบบ Zoom
• สนธยา

(เน้นแลกเปลี่ยนให้ความรู้ / เปิดวงแลกเปลี่ยน
ซักถาม)
• พาซียะห์ บันทึกข้อมูล

• กวินเทพ + บาสรี
• กรรณิการ์
• มุสตากีน สอบถามผู้เข้าร่วมทาง Zoom

10.30-12.00 น.

แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น และรั บ ฟั ง
ข้อเสนอจากห้องประชุม และผู้เข้าร่วม
ผ่านระบบ Zoom meeting
- ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อน
“กัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็นสาธารณะ
ภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย”

- เปิ ด เวที แ ลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น แนวทางการ • บัญชร ดำเนินรายการ
แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งโดยชุมชน/ท้องถิ่น
• มุสตากีน สอบถามผู้เข้าร่วมทาง Zoom
- ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน “กัดเซาะชายฝั่ง • กรรณิการ์ + พาซียะห์ รวบรวมข้อคิดเห็น
ควรถือเป็นสาธารณะภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย”
- ข้อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอส / สภาผู้ชมฯ

ประมวลข้ อเสนอ และปิ ดเวที ร ั บ ฟั ง - สรุปประเด็นเสวนา และข้อเสนอแนะ
• สุวัฒน์
ความคิดเห็น
- ประมวลแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะ สู่ไทยพี
บีเอส
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
• เจ้าหน้าที่ภาค
13.30 - 14.30 น. AAR คณะทำงาน
- เน้นข้อเสนอแนะ
• กรรณิการ์ + เจกะพันธ์
* บริการอาหารว่างในห้องประชุม
*อาจจะสรุปการทำงานไม่เกิน 1 ชม. ระหว่างสมาขิก
สภาฯ + วิทยากร
12.00 - 12.30 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย

สื่อประชาสัมพันธ์ ประมวลข้อมูล และข้อเสนอจากเวที (info graphic) สื่อนำเข้าข้อมูลจากนำเสนอ
ข่าวของไทยพีบีเอสในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
ค.

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์เวทีเสวนา

แบนเนอร์ข้อมูลสถานการณ์อันดามัน

แบนเนอร์ข้อมูลสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง

แบนเนอร์ประมวลวรรคทองวิทยากรเสวนา

แบนเนอร์สรุปข้อเสนอสำคัญต่อภาคส่วนต่างๆ

ใบลงทะเบียน

กำหนดการ
เวทีรับฟังความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1/2565
“กัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็นสาธารณะภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ผ่านห้องประชุมโรงแรมทรายทองรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting
เวลา
10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.30 น.
13.30 - 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และ ตรวจ ATK
ประชุมคณะทำงาน (BAR)
⚫
สมาชิกสภาผู้ชมฯ ภาคใต้
⚫
วิทยากร
⚫
ผู้จัดทำรายงานรับฟังความคิดเห็น
⚫
เจ้าหน้าที่และฝ่ายการจัดการ
พักรับประทานอาหารเที่ยง
แลกเปลี่ยนสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อันดามัน
• ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชายฝั่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินรายการโดย น.ส.กรรณิการ์ แพแก้ว และนายกวินเทพ หมื่นเพชร
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้
*บริการอาหารว่างในห้องประชุม

16.00 - 17.30 น.
18.00 - 19.00 น.

คณะทำงานสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งหาดปากเมง
รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น. ต้อนรับผู้เข้าร่วมในห้องประชุม และระบบออนไลน์
ดำเนินรายการโดย นายปิยะโชติ อินทรนิวาส และนางสาวมินนา นิ่งราวี
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้
09.00 – 09.20 น. แนะนำองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
และ ชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นางสาวบัณฑิตา อย่างดี สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
09.20 – 10.30 น. เสวนา“กัดเซาะชายฝั่ง ภัยพิบัติที่ชุมชนจัดการได้”

• ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชายฝั่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(หลักการ/แนวคิด/หลักวิชาการ)
• ดร.ประวีณ จุลภักดี มูลนิธิป่า-ทะเล เพื่อชีวิต
• นายอภิศักดิ์ ทัศนี ชมรม Beach For Life
(แนวทางจัดการในมุมของชุมชน/ตัวอย่างพื้นที่ชุมชนที่ดำเนินการแล้ว)
• นายอธิวัฒน์ เส้งคุ่ย ทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
(กฎหมาย/มุมของการฟ้องคดี/EIA)
ดำเนินรายการโดย นายสนธยา แก้วขำ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ไทยพีบีเอส
(เน้นแลกเปลี่ยนให้ความรู้/เปิดวงแลกเปลี่ยนซักถาม)
กระบวนการ
-ให้เขียนโจทย์คำถาม (อุปกรณ์)
-กรุ๊ปกลุ่มคำถาม (กระบวนกร)
* บริการอาหารว่างในห้องประชุม

10.30-12.00 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจากห้องประชุม และผู้เข้าร่วมผ่าน
ระบบ Zoom meeting
- แนวทางการจัดการกัดเซาะชายฝั่งโดยท้องถิ่น
โดย ผู้แทน อบต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
- ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อน “กัดเซาะชายฝั่ง ควรถือเป็นสาธารณะ
ภัย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
ดำเนินรายการโดย นายบัญชร วิเชียรศรี นักจัดรายการวิทยุ FF88

12.00 - 12.30 น.

ประมวลข้อเสนอ และปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
โดย นายสุวัฒน์ คงแป้น ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. AAR คณะทำงาน
* บริการอาหารว่างในห้องประชุม

หมายเหตุ: - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายงานการรับฟังความคิดเห็น
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
“SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) ใครได้ใครเสีย”

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง
วันที่ 4-5 มีนาคม 2565
จัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้
สนับสนุนโดย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท.
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บทสรุปผู้บริหาร
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 หมวด 5 มาตรา 45 เพื่อพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มีองค์ประกอบของสมาชิกฯ ที่มาจากการคัดเลือกประกอบด้วยตัวแทนของ
ประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มประเด็นต่างๆ จำนวน 50 คน เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
การเสนอข่ าว รายการ และติ ด ตามการดำเนิ น งานขององค์ ก ารตลอดจนการขยายฐานของ
ผู้ใช้บริการ ติดตามรับชม รับฟังรายการ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและคุณ ค่ารายการจากสื่อทุก
ช่องทางขององค์การ และนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการนโยบาย จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
รายการและกิจการขององค์การ
โครงการ SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการค้า การ
ขนส่ง การเดินทางและการท่องเที่ยว อ้างว่าเป็นโครงการที่สามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้
อย่างมาก เพราะไม่ต้องใช้เส้นทางที่อ้อมและมีระยะไกล โดยตำแหน่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อม
ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย แนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการออกแบบเบื้องต้น มี
จุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณแหลมริ่ว ต.บางนํ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
อ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ระยะทาง 91 กิโลเมตร แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3
อำเภอ ได้แก่ อ.หลังสวน และ อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และ อ.เมือง จังหวัดระนอง สำหรับ
เส้นทางชุมพร-ระนอง มีเส้นทางขนส่งสินค้า 3 เส้น ดังนี้
- พั ฒ นาท่ าเรื อ น้ ำลึ ก จั ง หวั ด ชุ ม พร ท่ า เรื อ สมาร์ ท พอร์ ต ศึ ก ษาแนวทางโดย
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- มอเตอร์เวย์ระนอง-ชุมพร ศึกษาแนวทางโดยกรมทางหลวง
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- รถไฟรางคู ่ ระนอง-ชุ ม พร 120 กิ โ ลเมตร ศึ ก ษาแนวทางโดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
แนวคิดการเชื่อมทะเลทั้งสองฝั่งมีมาตั้งแต่ยุค “คอคอดกระ” ภาคใต้การเดินเรือทางทะเล
เป็นอุปสรรค ทำอย่างไรให้ง่ายขึ้น ก่อนหน้านี้มีความพยายามผลักดันการสร้างแลนด์บริดจ์สงขลาสตูล คนส่วนมากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ที่มีคำตอบคือการสร้างแลนด์บริดจ์ ทำ
ให้เส้นทางชุมพร-ระนองน่าจะเป็นเส้นที่ 3 ที่มีการสำรวจเส้นทางภาคใต้ ครั้งแรกได้บทสรุปที่
กระบี่-ขนอม หลังจากสร้างถนนเสร็จและกำลังจะสร้างท่าเรือ แต่ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด กระบี ่ ส ่ ว นใหญ่ ไ ม่ เห็ น ด้ ว ย รั ฐบาลในยุ ค นั ้ น จึ ง ได้ ม ี ก ารสำรวจพื ้ น ที ่ ร ่ ว มกั บ ตั ว แทน
ผู้ประกอบการของจังหวัดกระบี่ และได้มีการสั่งยกเลิก จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถทำได้ ถนนเซาท์
เทิร์น (กระบี่-ขนอม) ทางหลวงหมายเลข 44 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการเว้นช่องกลางเพื่อเดินท่อ
ขนส่งน้ำมัน มาจากโครงการนี้
เส้นทางที่ 2 ได้ขับเคลื่อนต่อ โดยศึกษาเส้นทางใหม่ (สงขลา-สตูล) ซึ่งพบว่าบางส่วนใน
จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่อุทยาน เกือบ 5,000 ไร่ และเป็นพื้นที่มรดกโลก คือ ผ่านอุทยานธรณีสตูล
โครงการแลนบริ ด จ์ หากเกิ ด ขึ ้ น ที ่ ใ ดก็ ต ามโครงการจะดำเนิ น การเต็ ม รู ป แบบต้ อ งมี น ิ ค ม
อุตสาหกรรมประกอบด้วย ข้อมูลจากนักลงทุนพบว่าฝั่งทะเลอันดามันไม่มีสินค้าในการขนส่งมาก
พอ จึงต้องพัฒนาท่าเรือสงขลา ซึ่งกลุ่มนักลงทุนและสินค้า มีมากกว่า เมื่อเกิดความเห็นต่ าง
มากมาย จังหวัดสงขลาได้มีการทบทวนโครงการ การให้ข้อมูลของกับกรมเจ้าท่า บริษัทเอกชน
ยอมรับว่าโครงการนีม้ ีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้
บริบทในพื้นที่ จังหวัดระนอง ที่จะตั้งโครงการแลนด์บริดจ์ ได้มีการศึกษาข้อมูล ซึ่งอยู่
บริเวณแหลมอ่าวอ่าง คือรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ ตำบลราชกรูด และ
ตำบลม่วงกลวง อยู่ในเขตอุทยานแห่งหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน ทิ ศตะวันออกติด
ทะเล เป็นเส้นทางลงใต้ถนนเพชรเกษม ช่วงลงใต้เป็นสภาพป่าชายเลน ส่วนใหญ่อุดสมบูรณ์มาก
เส้นทางกระบุรี ถึงคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีอุทยานแห่งชาติรับผิดชอบลำ
น้ำกระบุรี หมู่เกาะจังหวัดระนอง และมีพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนของพื้นที่หมู่เกาะจังหวัด
ระนองยังเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก ซึ่งต้องอนุรักษ์ให้คงความเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ต้องได้รับการเห็นชอบขององค์การยูเนสโก (UNESCO) มีพื้นที่เป็นป่า
ชายเลน ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่หลัก ในการอนุรักษ์ฝั่งอัน
ดามัน ได้แก่ พื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการเชื่องโยงกันกับ พื้นที่ป่า
ชายเลน เช่น หมู่เกาะระนอง แหลมสน, ท่าเหมือง หมู่เกาะสุรินทร์ และเกาะสิรินาถ และอีก
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ด้านเป็นเกาะแหลมสน อยู่บริเวณในทะเล เป็น ถนนเชื่อมกับถนนหลักไปทางอำเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร
ข้อมูลประชาชนในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ มีอาชีพประมง ซึ่งการทำโครงการแลนด์บริดจ์
ชุมพร-ระนอง เป็นโครงการที่ใหญ่มาก อาจมีปัญหามากมายจะตามมาเนื่องจากต้องมีพื้นที่หลังท่า
ต้องมีนิคมอุตสาหกรรม ชาวบ้านไม่ได้รับผลประโยชน์ และต้องถูกเวนคืนที่ดิน การดำเนินโครงการ
ต้องชั่งน้ำหนักความคุ้มค่า คุ้มทุนหากต้องเสียทรัพยากร ความอุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตของพื้นที่
ต้องเปลี่ยนแปลงไป จุดคุ้มได้คุ้มเสียอย่างไร มีแรงจูงใจอะไรบ้าง โดยเฉพาะวิถีชีวิต มลพิษต่างๆ
มลพิษน้ำเสีย มลพิษทางเสียง ที่ประชุมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การดำเนินงานโครงการต้องฟัง
เสียงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เป็นหลัก เหตุเพราะเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มาจาก
นโยบายของรัฐบาล ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนในจังหวัด ชุมพร-ระนองเป็นจำนวนมาก และข้อมูล
ผลการศึกษาแนวทางแต่ละโครงการไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนมากนัก การดำเนินโครงการ
มีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อวิถีชุมชนในหลายพื้นที่ รัฐบาลต้องการ
เปิดเผยข้อมูล และการศึกษาข้อมูลที่รอบด้าน เป็นจริง คำนึงถึงคนทุ กกลุ่ม และต้องมีมาตรการ
รองรับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนจากการพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ จากข้อมูลการวิเคราะห์ พบว่า โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง มีผู้ได้รับประโยชน์เพียง
บางกลุ่มเท่านั้น
1. ข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส
ด้านเนื้อหา (Content )
1.1 ไทยพีบีเอส ต้องติดตามและเจาะลึกประเด็นการกว้านซื้อที่ดินภายในพื้นที่
โครงการแลนด์บริดจ์ของกลุ่มทุน
1.2 ไทยพีบีเอส ต้องนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านในผลการศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
1.3 ไทยพีบีเอส ควรนำเสนอประโยชน์ และผลกระทบต่อโครงการแลนด์บริดจ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อคนระนอง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกจังหวัดระนอง
ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel)
1.4 ให้ไทยพีบีเอส นำเสนอข้อมูลโครงการแลนด์บริดจ์ในแง่มุมต่างๆ โดยให้
สอดแทรกในทุกรายการข่าว สารคดีเชิงข่าว และทุกช่องทางทั้งระบบออนแอร์ ออนไลน์
ด้านกิจกรรม (Event)
1.5 ให้ไทยพีบีเอส จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังเสียงคนชุมพร-ระนองทุกภาคส่วน
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1.6 ให้ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ สื่อสาร หรือจัดกิจกรรม/เวทีชาวบ้าน เพื่อฟังเสียง
ของชุมชนชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่โครงการ
2 ข้อเสนอต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้
2.1 ให้มีการติดตามประเด็นและโครงการอย่างต่อเนื่อง
2.2 ให้จัดเวทีความรู้แก่ชุมชน ในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ระนอง เพื่อให้เท่าทัน
ต่อข้อดี ข้อเสีย ที่ชุมชนอาจได้รับทั้ง 5 อำเภอ
2.3 ให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ เป็นพื้นที่กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ในจังหวัดระนอง
3 ข้อเสนอต่อท้องถิ่น / ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ จะต้องมีการศึกษาที่รอบด้าน
ในทุกมิติ
3.2 ให้จังหวัดระนองมีการรับฟังความคิดเห็นแก่คนในพื้นที่โครงการ
3.3 ในการจัดประชุมระดับจังหวัด ให้มีการถ่ายทอดสด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่
ประชาชนในจังหวัดระนองได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
3.4 ให้หน่วยงานที่ศึกษาโครงการ จัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่คนในพื้นที่ได้รับทราบ
3.5 หากมีการเวนคืนที่ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างบ้านมั่นคงให้คนใน
ชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เนื่องจากค่าเวนคืนต่ำ
4 ข้อเสนอต่อตนเองและเครือข่าย
4.1 คนชุมพร-ระนอง จะต้องช่วยกันศึกษา ค้นคว้า และติดตามข้อมูลโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
4.2 คนชุมพร-ระนอง ต้องค้นหาจุดร่วมในการพัฒนาจังหวัดของตน
4.3 ให้ภาคีเครือข่ายในจังหวัด นำข้อมูลจากโครงการมานำเสนอ และบอกกล่าว
แก่คนในชุมชน เพื่อวางแผนรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.5 ให้สื่อท้องถิ่น ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของโครงการ และสื่อสารต่อคน
ระนอง อย่างแพร่หลาย

จ

คำนำ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 หมวด 5
มาตรา 45 เพื่อพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับประโยชน์
สาธารณะและสังคม สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด
นโยบายองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มีองค์ประกอบของสมาชิกฯ ที่มา
จากการคัดเลือกประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มประเด็นต่างๆ จำนวน 50 คน เพื่อมี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการเสนอข่าว รายการ และติดตามการดำเนินงานขององค์การตลอดจนการ
ขยายฐานของผู้ใช้บริการ ติดตามรับชม รับฟังรายการ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและคุณค่ารายการจากสื่อทุก
ช่ อ งทางขององค์ ก าร และนำความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อ คณะกร รมการบริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการนโยบาย จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการและ
กิจการขององค์การ
โครงการ SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่ง
ทะเลอันดามันและอ่าวไทย เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการค้า การขนส่ง การเดินทาง
และการท่องเที่ยว ลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้อย่างมาก เพราะไม่ต้องใช้เส้นทางที่อ้อมและมีระยะไกล โดย
ตำแหน่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย แนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการ
ออกแบบเบื้องต้น มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณแหลมริ่ว ต.บางนํ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร จุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง ระยะทาง 91 กิโลเมตร แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3
อำเภอ ได้แก่ อ.หลังสวน และ อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และ อ.เมือง จังหวัดระนอง
ดังนั้น สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ภูมิภาคใต้ จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคีเครือข่าย ให้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อธารณะ ในการกำหนดนโยบายด้านการสื่อสาร และ
ขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม เพื่อให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ เป็นพื้นที่
กลางในการจัดทำ และสะท้อนข้อเสนอแนะของเครือข่ายทางสังคมต่อองค์การในการเป็นสื่อสาธารณะ
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1.บทนำ
1.1 ความสำคัญและที่มาของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
สืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน และคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมเป็นกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดย
โครงการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจ ภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 4 ด้าน
ประกอบด้วย
1) ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2) ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ รถไฟเชื่อมท่าเรือ และการขนส่งทางท่อ
3) ด้านการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน และกฎหมาย
4) ด้านการสื่อสารสาธารณะ
โดยรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern
Economic Corridor: SEC) ครอบคลุม 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลฝั่งตะวันตกของภาคใต้ตอนบน โดย
ยึดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยี และความได้เปรียบทางกายภาพ และ
ที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองให้น่า
อยู่ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางของ EEC (Easthern Economic Corridor) ทั้งนี้ กรอบการพัฒนา SEC
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่
1) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)
2) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route)
3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based &
Processed Agricultural Products) และ
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม (Green & Culture)
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เริ่มขับเคลื่อนแผนการพัฒนา SEC ระยะ 2562-2565 และยังมีแผนระยะยาวปี
2566 เป็นต้นไป รวม 111 โครงการ คิดเป็นวงเงินเฉพาะที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
102,418 ล้านบาท มีโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง
โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนอง รองรับ กลุ่ม BIMSTEC ที่
มีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคน (บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา ภูฏาน และเนปาล) โครงการพัฒนา
ถนนเลียบชายทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่พื้นที่ตอนใน โครงการขยายทางหลวงระนอง-พังงาเป็น 4 ช่อง
จราจร โครงการศึกษาออกแบบ/ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รถไฟสายใหม่ ระนอง-ชุมพร โครงการสนับสนุน
การแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub โดยรัฐบาลได้
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เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
วิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาขนส่งเพื่อ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge) คาด
จะรู้ผลกลางปี 2566 ผลจากการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จะนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคม
ระหว่าง EEC (ฝั่งอ่าวไทย) และ SEC (ฝั่งอันดามัน) โดยมีแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการ
ขนส่งสินค้าจากพื้นที่ EEC เพื่อส่งออก/นำเข้า ไปยังประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียโดยตรง และเชื่อมต่อไป
ยังกลุ่ม BIMSTEC ประเทศตะวันออกกลาง และยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา ผู้ชมผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง ได้สะท้อนข้อมูลว่า
กระบวนการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง มีการจัดเวทีให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเฉพาะ
ส่วนราชการ และกลุ่มนักธุรกิจ ไม่มีการให้ข้อมูล หรือลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลร่วมกับชุมชนในพื้นที่ศึกษา ไม่มี
การสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึงการนำเสนอข่าวของไทยพีบีเอส ไม่มีการติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งที่มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่ องภายในจังหวัดระนอง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ภูมิภาคใต้ จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพื้นที่ การเรียนรู้ และพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคี
เครือข่าย ให้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อธารณะ ในการกำหนดนโยบายด้านการสื่อสาร และ
ขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรม เพื่อให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ เป็นพื้นที่
กลางในการจัดทำ และสะท้อนข้อเสนอแนะต่อองค์การเพื่อให้นำเสนอและติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อสื่อสาร
ต่อสังคมให้เกิดการเรียนรู้ และเท่าทันต่อสถานการณ์แผนพัฒนาระดับนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่
โครงการ

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายของสื่อสาธารณะ
“โครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง”
1.2.2 เพื่อพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายและภาคีหุ้นส่วนในพื้นที่จังหวัดระนองและ
จังหวัดชุมพร
1.2.3 เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์การ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ด้านทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ “โครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพรระนอง”
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2. กระบวนการ
2.1 กระบวนการก่อนดำเนินกิจกรรม
2.1.1 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดทำข้อมูล
เพื่อประสานงานวิทยากร ที่มีข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าของโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง
เพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่ผู้เข้าร่วมอย่างครบถ้วน หลากหลายมิติ
2.1.2 สมาชิ ก สภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง รายการ ภู ม ิ ภ าคใต้ ประสานผู ้ เ ข้ า ร่ ว มเวที ท ี ่ ม าจาก
หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มข้าราชการ กลุ่มท้องถิ่น กลุ่ มประมง
พื้นบ้าน กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มประชาสังคม นักข่าวท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้มีผู้เข้าร่วมใน
พื้นที่จังหวัดระนองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีการจัดประชุมในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง แต่มีการ
นำเสนอข่าวจากไทยพีบีเอสค่อนข้างน้อย
2.1.3 ประชุมเตรียมออกแบบรายละเอียดเนื้อหาร่วมกับวิทยากร และสมาชิกฯเพื่อแบ่ง
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ โดยกำหนดเป้าหมายให้มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ และวิเคราะห์ความ
สนใจ ความต้องการของผู้ชมและผู้ฟังรายการในจังหวัดชุมพร-ระนอง เพื่อออกแบบการทำงานใน
ไตรมาสต่อไป
2.1.4 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้รวบรวมข้อมูลโครงการ SEC แลนด์
บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) ในปี 2565 จากข้อมูลภายในจังหวัดระนอง ข้อมูลจากการนำเสนอข่าวของไทยี
บีเอส และสื่อต่างๆ
2.1.5 กระบวนการทบทวนก่อนการดำเนินกิจกรรม (Before Action Review : BAR)
ประเมินกลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักธุรกิจ และภาคประชาชน
- กลุ่มนักธุรกิจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง เนื่องจากมี
การจัดประชุมระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- กลุ่มภาคประชาชนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่ติดตาม และมีข้อมูลบางส่วน แต่ไม่มี
โอกาสเข้าร่วมเวทีประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- บุคลิกของคนระนอง คือ เคยชินกับการประชุมแบบทางการ และไม่กล้านำเสนอ
ในกรณีความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ
ข้อเสนอแนะ : ปรับให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านบัตรคำในอีกช่องทางหนึ่ง
ความคาดหวัง
- วิทยากรนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ข้าร่วม
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากตัวแทนผู้เข้าร่วมทุกฝ่าย เพื่อให้เข้าใจมุมมองต่อ
โครงการของผู้เข้าร่วม และทราบสถานการณ์ของพื้นที่
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- มีการประเมินผลการจัดเวที และร่วมกำหนดแผนงานไตรมาส 2 กับผู้แทนชุมชน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในพื้นที่ให้กว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ
ดังกล่าว
ปัญหาอุปสรรค
- มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดระนองอย่างกว้างขวาง ทำให้
ตัวแทนส่วนราชการ และท้องถิ่นตอบรับเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้
- ห้องประชุมแคบ เก้าอี้ค่อนข้างแน่น
ข้อเสนอแนะ :
- แจ้งแกนประสานให้เชิญตัว แทนผู้นำชุมชนในกลุ่มสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วม
เพิ่มเติมจากที่ประสานไว้ เพื่อทดแทนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
- อาหารว่าง ให้บริการนอห้องประชุม เพื่อสร้างมาตรการเว้นระยะห่าง
เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.30 น. -ลงทะเบียน ตรวจ ATK

09.30 - 09.45 น.

09.45 – 10.00 น.

10.00 – 10.15 น.

10.15 – 11.45 น.

ผู้รับผิดชอบ

-คุณพิมพ์ชิญา และคุณ
ณัฐทิฌา
-ทีมงานสื่อวีดีโอกล้องจำนวน 3 กล้อง และถ่ายภาพนิ่ง -ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
-กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในห้องประชุม
-คุณสุพัตรา พัฒน์ทอง
ศูนย์ประสานภาคีเครือข่าย
พัฒนาจังหวัดระนอง
-เปิด Power Point แบนเนอร์ “สภาผู้ชมฯ Thai PBS -คุณบัณฑิตา อย่างดี
เปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้”
-กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนะนำสมาชิก -นายสุวัฒน์ คงแป้น
สภาผู้ชมฯ และบทบาทหน้าที่สมาชิกสภาผู้ชม
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
-เปิด Power Point แบนเนอร์ “สภาผู้ชมฯ Thai PBS -คุณบัณฑิตา อย่างดี
เปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้”
แนะนำองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ -คุณบัณฑิตา อย่างดี สภา
แห่งประเทศไทย
ผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบี
เอส ภาคใต้
-เปิด Power Point แนะนำ ส.ส.ท.
-จนท.ประสานงาน
-พักรับประทานอาหารว่างด้านนอก
ชวนคิด ชวนคุย “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง)
ใครได้ใครเสีย”
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• นายมนัส สุขวาณิชวิชัย ที่ปรึกษาหอการค้า
จังหวัดระนอง
• นายสมบูรณ์ คำแหง ที่ปรึกษาสภาองค์กร
ชุมชนตำบล ระดับชาติ
ดำเนินรายการโดย
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สภาประชาชนภาคใต้
และนางสาวมินนา นิ่งราวี สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการภูมิภาคใต้
-ช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจาก
ห้องประชุม เปิดคลิปข่าว Thai PBS 1 คลิป
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที และบัตรคำ

11.45-12.30 น.

ประมวลข้อเสนอ และปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

-คุณมินนา ทักทายและ
แนะนำผู้เข้าร่วม
-คุณเจกะพันธ์ วิทยากรชวน
คุยหลัก
-จนท.ประสานงาน
-คุณเจกะพันธ์ พรหมมงคล
-คุณกรรณิการ์ แพแก้ว
-ผู้บันทึกข้อมูลเวที
-นายสุวัฒน์ คงแป้น

12.30 – 13.00 น. อาหารเที่ยงและอาหารว่าง จัดเป็นชุดให้ผู้ร่วมเสวนา

-จนท.ประสานงาน

13.00 - 14.30 น. -ประชุมกลุ่มย่อยผู้แทนชุมชน เพื่อวางแผนการ

-คุณกรรณิการ์ แพแก้ว และ

ขับเคลื่อนพื้นที่สร้างการเรียนรู้

คุณเจกะพันธ์ พรหมมงคล

14.30 - 16.00 น. -AAR คณะทำงาน
แผนปฏิบัติงานจากกระบวนการประชุมเตรียมงาน

2.2 กระบวนการระหว่างการดำเนินกิจกรรม
2.2.1 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ ลงพื้นที่สำรวจชุชนชายฝั่ง และสัมภาษณ์
ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระนอง และประธานสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง เพื่อจัดทำสื่อวี
ดีทัศน์ และประชุมเตรียมงานเวที ในวันที่ 4 มีนาคม 2565
2.2.2 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ จัดเวทีชวนคิด ชวนคุย และรวม
แลกเปลี่ยนโครงการ “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) ใครได้ใครเสีย” ในวันที่ 5 มีนาคม 2565
แบบออนกราวด์
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2.2.3 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปความคาดหวังของการขับเคลื่อนแผนงานสร้างพื้นที่การ
เรียนรู้ในระดับพื้นที่ ร่วมกับผู้แทนชุมชน
2.2.4 แต่งตั้งแกนประสานพื้นที่กลุ่มย่อยโครงการแลนด์บริดจ์จังหวัดระนอง

2.3 กระบวนการหลังการดำเนินกิจกรรม
2.3.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม After Action Review: AAR
2.3.2 จัดทำรายงานการใช้เงินตามระเบียบของสภาผู้ชมฯ พร้อมส่งให้ตรวจสอบ
2.3.3 จัดทำคลิปวีดีโอประมวลกิจกรรม ความยาว 10 นาที เผยแพร่ผ่านเพจสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการภาคใต้ Thai PBS
2.3.4 นำเสนอข่าวประมวลเวทีผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ จำนวน 3 ชิ้น
https://www.csitereport.com/specialmap3
https://mgronline.com/south/detail/9650000022526
https://prachatai.com/journal/2022/03/97563
2.3.5 จัดทำรายงานความคิดเห็นสรุปและประมวลผลความคิดเห็นและส่งต่อข้อเสนอที่มีต่อ
การจัดทำโครงการ “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) ใครได้ใครเสีย” ส่งต่อให้กับองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะและ ข้อเสนอแนะที่มีผลจากการรับฟังความคิดเห็น โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้คลอบคลุมประเด็นที่สะท้อนคุณภาพมาตรฐานจริยธรรมองค์การและผลกระทบจากการ
นำเสนอรายการ
2.3.6 ติดตามและผลักดันข้อเสนอเพื่อให้เกิดการสื่อสารสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ขององค์การ และสื่อท้องถิ่น

3. ผู้เข้าร่วม
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพรระนอง) ใครได้ใครเสีย” วันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อ.
เมือง จ.ระนอง จำนวน 55 คน ประกอบด้วย
- สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ไทยพีบีเอส จำนวน 6 คน
- วิทยากร
จำนวน
3
คน
- ผู้เข้าร่วม
จำนวน
46
คน แบ่งเป็น รายเก่า 13 คน รายใหม่ 33 คน
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โดยสามารถแยกเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

4% 2%
ประชาสังคม, เอ็นจีโอ

24%
20%

นักธุรกิจ
ผูน้ าชุมชน
ข้าราชการ, ท้องถิ่น

15%

15%

ผูส้ ่อื ข่าว
นักการเมือง
นักวิชาการ

20%

แผนภูมิวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มผู้เข้าร่วม)

4. สถานการณ์และบริบทจากเวทีรับฟังความคิดเห็น
4.1 ข้อมูล สถานการณ์ และความสำคัญของประเด็นรับฟังความคิดเห็น
“กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำสมาชิกสภาผู้ชมฯ และบทบาทหน้าที่
สมาชิกสภาผู้ชม” โดย นายสุวัฒน์ คงแป้น ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
สภาผู้ชมฯ และผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2551 หมวด 5 มาตรา 45 เพื่อพัฒ นาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับ ประโยชน์สาธารณะและสังคม สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายองค์การ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มีองค์ประกอบของสมาชิกฯ ที่มาจากการคัดเลือกประกอบด้วยตัวแทนของ
ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความสมดุล ทั่วประเทศจำนวน 50 คน เพื่อมีส่วนร่วม
ในการกำหนดนโยบายการเสนอข่าว รายการ และติดตามการดำเนินงานขององค์การตลอดจนการ
ขยายฐานของผู้ใช้บริการ ติดตามรับชม รับฟังรายการ รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาและคุณค่ารายการ
จากสื่อทุกช่องทางขององค์การ และนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือ
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คณะกรรมการนโยบายจัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
รายการและกิจการขององค์การ
ไทยพีบีเอสมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพรายการให้ดีขึ้น ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้ชม
ผู้ฟังในทุกภูมิภาคที่แนะนำความคิดเห็นเชิงนโยบาย การจะได้ข้อเสนอต้องมาพบประชาชนแต่ล ะ
จังหวัด เพื่อพูดคุยในแต่ละจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อเสนอ และในการขยายเครือข่ายของผู้ฟัง และการ
ทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วน และนำข้อเสนอไปสู่การพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ให้มากขึ้น ไทยพีบีเอสเป็นสื่อข่าวอิสระ ไม่ข้องเกี่ยวการเมือง เน้นความคิดเห็นของประชาชนเพื่อมา
พัฒนารายการ บางครั้งสื่ออาจถูกกดดันโดยรัฐ เพราะสื่อสามารถเข้าถึงได้ และนำมาพัฒนารายการ
โดยเสนอเป็นเรื่องราวได้ จึงต้องมีประชุมในการพูดคุยในวันนี้
จากทิศทางนโยบายในการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสภาผู้ชมฯ ตามนโยบาย
กระจายอำนาจ เพื่อให้การดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายงาน สอดคล้องกับมาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สภาผู้ชมฯ ภูมิภาค
ภาคใต้ จึงได้กำหนดจัดเวที “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร- ระนอง) เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม เพื่อสนับสนุนการค้า
การขนส่ง การเดินทางและการท่องเที่ยว ลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้อย่างมาก เพราะไม่ต้องใช้
เส้นทางที่อ้อมและมีระยะไกล โดยตำแหน่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
แนวเส้นทางโครงการและรายละเอียดการออกแบบเบื้องต้น
โครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณแหลมริ่ว ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณอ่าวอ่าง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระยะทาง 91
กิโลเมตร แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพร และจังหวัดระนอง ในการพูดคุย ในการวางแผนพัฒนาประเทศ ความต้องการของคนในพื้นที่
การตัดสินใจต้องมาจากประชาชนจังหวัดระนอง หรืออยากให้ไทยพีบีเอสเสนอข่าวอย่างไร ก็สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
“แนะนำองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย” นางสาวบัณฑิตา
อย่างดี สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
ไทยบีพีเอสเป็นสื่อสาธารณะ องค์การกระจายและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็น
สื่อสาธารณะ สนับสนุนการมีส่วนร่วม การคำนึงถึงการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ นำเสนอข่าวสารที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น และจัดเวลาให้เพียงพอ ขอบเขตของเป้าหมาย “คุณค่าที่ยึดโยงกั บ
ประชาชน”
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คุณค่า ในฐานะสื่อที่ทุกคนวางใจได้ สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง และพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุก
คน
การยึดโยง การสร้างให้เกิดความผูกพัน โดยมีประชาชนและภาคีเครือข่ายเป็นผู้สะท้อน
ประชาชน ทุ ก คนที ่ ต ้ อ งมี โ อกาสเข้ าถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จากสื่ อ สาธารณะ และในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สามารถวัดได้ กำหนดเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ใช้ทีวีเป็นสื่อหลัก (Gen B +
Gen X) ประชาชนที่ใช้สื่อดิจิทัล (Gen Y) กลุ่มเด็กและผู้ปกครอง กลุ่มผู้กำหนดทิศทางนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์มี 3 ด้าน
- สร้างความแตกต่างจากจุดแข็ง มุ่งเสริมจุดแข็งให้เป็นจุดต่าง ได้แก่ ข่าวสารที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ เป็นธรรม สารคดีและสาระบันเทิงที่มีอัตลักษณ์งานสื่อจากมุมมองของภาคพลเมือง
- สร้างความคุ้มค่าจากการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กำหนดวาระกลาง “ลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม” โดยใช้บทบาทของสื่อสาธารณะร่วมผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มีรูปธรรม
- สร้างความยั่งยืนจากการต่อยอดและพลังเครือข่าย ยกระดับมูลค่าของงานไปสู่การขยาย
โอกาสกับภาคีเครือข่าย ทั้งในประเทศและสากล มุ่งสู่การเป็นสื่อสาธารณะเพื่อภูมิภาคมากขึ้น
ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม ร่วมกันกำหนดประเด็น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง คุณค่าที่ยึดโยง
กับประชาชน ในฐานะพื้นที่การเรียนรู้ เป็นโรงเรียนของสังคม สื่อที่สร้างการเปลี่ยนแปลง การขยาย
ความ ขอบเขต ประชาชนเข้าถึงประโยชน์ถึงสื่อสาธารณะ มีหลายช่องทาง ดังนี้
- ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนรู้
- VIPA ทุกความสุข ดูฟรีไม่มีโฆษณา
- Thai PBS Kids พื้นที่ของเด็กและผู้ปกครอง
- Thai PBS Podcast สื่อเสียง
- Thai PBS World ข่าวภาคภาษาอังกฤษ
- เปิดบ้านไทยพีบีเอส
- สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- นักข่าวพลเมือง
- The Active
- ศูนย์เพื่อน Thai PBS
- Thai PBS Museum
- Thai PBS ACADEMY
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และยังมีช ่องทางโซเชีย ลมีเดี ย แอปพลิเคชัน ได้แก่ Website YouTube LINE Twitter
TikToks Instagram เรื่องบัน เทิง ละครดัง และรายการที่ส ร้างการเรีย นรู้และการเปลี่ยนแปลง
สามารถติดต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ สามารถดูได้จากเอกสารแนบ

“ชวนคิด ชวนคุย SEC แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง ใครได้ใครเสีย”
โดย นายมนัส สุขวาณิชวิชัย ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนอง และนายสมบูรณ์ คำแหง
ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล ระดับชาติ
ดำเนินรายการ นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สภาประชาชนภาคใต้ และนางสาวมินนา นิ่งราวี
สมาชิก สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้
นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ดำเนินรายการ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ “SEC แลนด์บริดจ์
(ชุมพร-ระนอง) ใครได้ใครเสีย ” มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ความคืบหน้า และข้อดีอย่างไร ในการ
ติดตามแผนการเชื่อมต่อแผนทะเลอ่าวไทย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ว่ามีรูปแบบอย่างไร มีความ
คืบหน้าอย่างไร มีองค์ประกอบอย่างไร หลังจากนั้น เป็นการยกตัวอย่างที่ได้มีการนำเสนอไปแล้ว มี
การสื่อสารอะไรเกี่ยวกับไทยพีบีเอสอะไรเพิ่มเติม มีการสำรวจอ่าวของจังหวัดระนอง ปัจจุบันมีการ
เลือกพื้นที่ลำน้ำกระบุรี ได้มีการเลือกไปหรือยัง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ และกำลังนำเสนอให้เป็นมรดก
โลก ในการพัฒนาให้สมดุล และสมบูรณ์แบบ
นายมนัส สุขวาณิชวิชัย ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนอง
ปัจจุบันระนองเป็นเส้นทางมีการขนส่งสินค้าทางเรือจากจีน ไปเกาหลีใต้ ในการบรรทุกสินค้า
ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เป็น 1 ใน 5 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สินค้าบางอย่างไปยังประเทศพม่า
ส่วนหนึ่งไปยังตะวันออกกลาง นอกจากสินค้ามีการบรรทุกน้ำมัน ปัจจุบันมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น ต้องมี
การขยายไปยังท่าเรือ ประมาณปี 2563 มีการเพิ่มขึ้นสองเท่าตัว ประเทศมาเลเซียมีการสร้างท่าเรือ
ทางด้านซ้ายติดทะเลอันดามัน ประเทศมาเลเซีย มีการเซ็นสัญญากับประเทศจีน มีการถ่ายสินค้าจาก
ภาคตะวันออก มายังตะวันตก
จังหวัดกระบี่-อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สร้างถนนสายเซาท์เทิร์น ซีบอร์ด ที่มา
บรรจบถนนเพชรเกษม 41 นั่นคือถนนแลนด์บริดจ์ เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล โครงการก็พับไป ต่อมาเกิด
ท่าเรืออำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทำไมโครงการนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระนอง โดยกระทรวงคมนาคม
เป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก มีการแปรรูปทางการเกษตร สองฝั่งทะเลอ่าวไทย ต้องมีท่าเรือ ซึ่งไม่รวม

11

ท่าเรืออเนกประสงค์ เนื่องจากมีขนาดเล็ก เราต้องการท่าเรือขนาดใหญ่ ซึ่งติดกับฝั่งพม่า ทำให้ชี้จุด
คือ อ่าวอ่าง ตำบลราชกรูด จังหวัดระนอง และที่บริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดย
มองว่าควรมีท่าเรือ – มอเตอร์เวย์ – รถไฟทางคู่ - ขนส่งทางท่อ ซึ่งเส้นทางมอร์เตอร์เวย์มีการ
พัฒนาให้เลี่ยงเมืองที่มีชุมชนหนาแน่น ผลประโยชน์ทางทะเลที่จะได้รับเป็นประตูการค้าการขนส่ง
แห่งประเทศไทย ท่าเรือสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาที่จังหวัดชุมพร ต้องมีการเจาะอุโมงค์ และ
มีเสาตอม่อมาลงที่บริเวณอ่าวอ่าง อาจต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่าย เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลา การ
ขนส่งน้ำมันดิบ ส่งไปท่าเรือจังหวัดชุมพร ถ้าใส่ท่ออย่างเดียวต้องเสียเวลาหลายวัน ต้องเสริมด้วยคลัง
น้ำมัน เพื่อลดเวลาให้น้อยลง บริเวณพื้นที่ทั้งสองจังหวัดจะต้องมีการวางสินค้า โรงงานแปรรูป สินค้า
ที่จะนำส่งไป (ชุมพร-ระนอง) และส่งไปยังประเทศยุโรป ต้องมีพื้นที่หลังท่าเรือ ถ้าไม่มีพื้นที่จะไม่มี
ประโยชน์ การมีอุตสาหกรรมหลังท่าเรือเพื่อเพิ่มวัตถุดิบ เพิ่มมูลค่า ไม่ใช่แค่ (ชุมพร-ระนอง) แต่เป็น
พื้นที่ภาคใต้ตอนบน สามารถได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
จังหวัดระนองไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปัจจุบันประเทศพม่ามีความวุ่นวายของ
สงครามกลางเมือง ทำให้การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยเกิดการหยุดชะงัด จังหวัด
ระนองซึ่งอยู่ติดฝั่งอันดามัน เป็นโอกาสที่ดีในการก้าวกระโดด เพิ่มงานให้ลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัด
ระนอง ได้มีงานทำ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
โครงการแลนด์บริดจ์ เกิดจากโครงการคลองกระ เรื่องความมั่นคง ผลักดัน 14 จังหวัดภาคใต้
ทุกคนกลัวประเทศสิงคโปร์ จังหวัดระนองไม่ได้กลัวการเกิดแลนด์บริดจ์ เมื่อประมาณ 4 ปี ที่แล้ว ได้
มีการรื้อฟื้นขึ้นมา คณะทูตอเมริกา และรองทูตอเมริกามาที่จังหวัดระนอง สนใจคลองกระ มี การ
สอบถามถึง โครงการแลนด์บ ริดจ์ ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไร ประเทศจีนได้ส ร้างทางรถไฟ
บริษัทเอกชนสามารถร่วมลงทุนได้ กรณีเจอเขาก็เจาะ และข้ามสะพานขึ้นไป มีสินค้าจากลาดกระบัง
สินค้าจากประเทศจีน และสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์สามารถพัฒนาเป็นเมืองท่าได้
พัฒนาเป็นศูนย์กลางได้ รองจากประเทศสิงคโปร์ ไม่ใช่ประเด็น แต่ควรสนใจคือประเทศอเมริกา และ
ประเทศจีน ที่พร้อมลงทุนกับนักลงทุนในระนอง
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นายสมบูรณ์ คำแหง ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล ระดับชาติ
แนวคิดการเชื่อมทะเลทั้งสองฝั่งมีมาตั้งแต่ยุค “คอคอดกระ” เราอาจจะต้องวิเคราะห์กรณี
อาจเกิดข้อพิพาท ด้านทะเลทั้งสองฝั่งว่าตอบโจทย์หรือไม่ ยุคล่าอาณานิคม ต้องมีเส้นทางเดินเรือ
ภาคใต้การเดินเรือเป็นอุปสรรค ทำอย่างไรให้มันง่ายขึ้น ที่อำเภอหาดใหญ่ คนส่วนมากไม่เห็นด้วยกับ
การสร้างท่าแลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล เมื่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ มีคำตอบคือการสร้างแลนด์บริดจ์
ทำให้เส้นทางชุมพร-ระนองน่าจะเป็นเส้นที่ 3 ที่มีการสำรวจเส้นทางภาคใต้ ครั้งแรกได้บทสรุปที่
กระบี่-ขนอม หลังจากสร้างถนนเสร็จและกำลังจะสร้างท่าเรือ แต่พี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วย จึงได้มี
การสำรวจพื้นที่ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการของจังหวัดกระบี่ และได้มีการสั่งยกเลิก จึงเป็นเหตุผลที่
ไม่สามารถทำได้ ถนนเซาท์เทิร์น (กระบี่-ขนอม) ทางหลวงหมายเลข 44 จังหวัดสุราฎร์ธานี เป็นการ
เว้นช่องกลางเพื่อเดินท่อขนส่งน้ำมัน
เส้นทางที่ 2 ได้ขับเคลื่อนต่อโดยศึกษาเส้นทางใหม่ (สงขลา-สตูล) ซึ่งพบว่าบางส่วนในจังหวัด
สตูลเป็นพื้นที่อุทยาน เกือบ 5,000 ไร่ และเป็นพื้นที่มรดกโลก คือ ผ่านอุทยานธรณีสตูล โครงการ
แลนบริดจ์ หากเกิดขึ้นที่ใดก็ตามจะเต็มรูปแบบต้องมีนิคมอุตสาหกรรมด้วย ถ้าคาดหวังจะส่งสินค้า
ทางทะเล ข้อมูลจากนักลงทุนพบว่า ฝั่งทะเลอันดามันไม่มีสินค้า ในการขนส่ง จึงต้องพัฒนาท่าเรือ
สงขลา ซึ่งเอกชนมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังเกิดความเห็นต่างมากมาย จังหวัดสงขลาได้มีการ
ทบทวนโครงการ การให้ข้อมูลของกับกรมเจ้าท่า บริษัทเอกชนรับงานมีปัญหา ไม่สามารถทำได้
กรณีที่จังหวัดสตูล นายกรัฐมนตรี ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปศึกษา
จุดเชื่อมต่อทางตอนใต้ ตอนกลาง และตอนล่างที่ (กระบี่- สตูล) สำหรับเส้นทางชุมพร-ระนอง มี
เส้นทางขนส่งสินค้า 3 เส้น ดังนี้
- พัฒนาท่าเรือน้ำลึกจังหวัดชุมพร ท่าเรือสมาร์ทพอร์ต ศึกษาแนวทางโดยสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- มอเตอร์เวย์ระนอง-ชุมพร ศึกษาแนวทางโดยกรมทางหลวง
- รถไฟรางคู่ระนอง-ชุมพร 120 กิโลเมตร ศึกษาแนวทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคลองไทย กรณีขุดคลองจะมีความต่าง โอกาสการสร้างรายได้
หรือแรงจูงใจสามารถเป็นไปได้มากกว่า เพราะย่นระยะเวลาได้ แต่ถ้าเป็นคลองคู่ จะสร้างแรงดึงดูดได้
สูงกว่า ประเทศไทยสามารถเป็นมหาอำนาจได้ การใช้พื้นที่ ที่มีปริมาณแตกต่างกัน โครงการแลนด์
บริดจ์ กระบวนการหลักคิดการสร้างท่าเรืองทั้งสองฝั่ง หลักการเรือขนส่งสินค้ามาเทียบท่าที่จังหวัด
ระนอง เรือขนาดใหญ่ ต้องมีร่องน้ำ ขนาด 15 เมตร ซึ่งจุดไหนของระนองที่เรือสามารถเข้าได้ เรือ
ขนาดใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เป็น 1,000 ตู้ มาจากมหาสมุทรอินเดีย มีหลายตู้ คอนเทนเนอร์
และการยกตู้คอนเทนเนอร์ลงต้องใช้เวลา และต้องใช้รถไฟในการขนส่งไปยังชุมพร
ประสิทธิภาพด้านการลำเลียงขนส่งต้องมีถนน 4 เลน กรณีถนน 2 เลน จะมีความเสี่ยง ต้อง
คำนวณพื้นที่มาลงฝั่งจังหวัดชุมพร ลำลียงขนส่งสินค้าขึ้นเรืออีกลำ แนวคิดแลนด์บริดจ์ ไม่ได้ตอบ
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โจทย์ผู้ประกอบการ หรือสัดส่วนการขนส่งสินค้าจากเรือลำหนึ่งไปยังอีกลำหนึ่ง ต้องใช้ระยะเวลา
กี่วัน ความพร้อมของผู้จัดการเรือ ค่าน้ำมัน เป็นค่าใช้จ่ายสูง ใครจะรับผิดชอบ จึงต้องใช้ช่องทางอื่น
ในการพัฒนาท่าเรือ ถ้าเราไม่สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีได้ การต้องมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
ผลิตสินค้าของตัวเองเพื่อส่งออก ให้ไปศึกษาใหม่ “คลองไทย” และการสร้าง “แลนด์บริดจ์” จะตอบ
โจทย์หรือไม่อย่างไร แนวคิดของสาย “คลองไทย” ได้รับงบประมาณจากประเทศจีน มีแผนที่จะยึด
เส้นทางสายไหม ซึ่งจีนมีกองทุนที่จะให้ทุกประเทศกู้ยืม เพื่อพัฒนาการขนส่งสินค้าทั่วโลก
มีการศึกษาเส้นทาง กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา รัฐบาลออกงบประมาณ
เริ่มต้น 10,000 ล้านบาทขึ้นไป ถ้ารัฐบาลไทยรับโครงการนี้ ผลักดันกรรมาธิการ อาจมีความเห็นไม่ลง
ตัวด้านการเชื่อมทะเลทั้งสองฝั่ง เพราะความขัดแย้งระหว่างโครงการแลนด์บริดจ์ และ โครงการคลอง
ไทย

ภาคตะวันออก กฎหมาย EEC เริ่มประกาศเป็นเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคไปจังหวัดชุมพร จังหวัด
ระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยการลงทุนอุตสาหกรรม ต้องย้ายลงภาคใต้ ต้องถมทะเล ต้องได้รับ
การอนุมัติ เกิดความขัดแย้งกับประชาชน ทางออกต้องมาที่ภาคใต้เท่านั้น จึงชวนทุกท่านคิดต่อ ข้อ
กังวล สภาวะที่จะควบคุมได้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ด้านอุตสาหกรรม กลุ่มนักลงทุน แต่
ไม่ได้มีความมั่นใจในอนาคตของจังหวัดระนอง ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน ภายใต้โอกาสนั้นมีความเสี่ยงอาจต้องมีการสูญเสีย
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ตนมองว่า ท่าเรืองสองฝั่งเกิดขึ้นแน่นอน ท่าเรือลำเลียงต้องใช้เนื้อที่เท่าไหร่ แล้วนิคม
อุตสาหกรรมจะอยู่ตรงไหน ไม่นับรวมวิถีชีวิตอื่นๆ ทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้รับรู้ ถ้ารัฐบาลอนุมัติ
งบประมาณต้องจัดเวทีในระดับชุมชน ชุมชนต้องรับรู้ การจัดตั้งงบประมาณกลุ่มสนับสนุน มีหลักฐาน
ในหลายพื้นที่ การจัดเวทีให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว เป็นวิธีการด้วยไม่ชอบ ทำให้โครงการไม่สามารถไป
ต่อได้ หน่วยงานต้องให้ชาวบ้านรับรู้อย่างตรงไปตรงมา ข้อมูลไม่เป็นความจริงควรทำอย่างไร ให้พี่
น้องจังหวัดระนองเป็นคนตัดสินใจ พื้นที่ทวาย ประเทศพม่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่ไม่มีใครไปสนใจ
ลงทุน การลงทุนในอนาคตมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าทวายสงครามสงบ ภาคใต้ก็ไม่ต้องจำเป็นอีกต่อไป
เมื่อนั้นเราไม่สามารถสู้ทวายได้ ต้องทำให้รอยต่อเชื่อมกับทะเลทั้งสองฝั่งเป็นจริงมากที่สุด แต่ไม่ได้
เป็น ปัจ จัย หลัก ในการตัดสิน ใจ ที่ผ ่านมารัฐ บาลไทยไม่ช ัดเจน ไม่มีนักวิช าการมาวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เคยได้มีการเสนอภาพข้อเท็จจริงของผู้ประกอบการ ต้องไปศึกษาระบบเศรษฐกิจใน
สิงคโปร์ มีอำนาจในการกำหนด ต่อให้เรามีแลนด์บริดจ์ แต่ไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงในการเป็น
มหาอำนาจของสิงค์โปร์ ว่าเขามีต้นทุนอะไรบ้าง
นายมนัส สุขวาณิชวิชัย ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนอง
หากมองด้านเศรษฐกิจ จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรมาก มีแร่ดีบุก ต่อมามีป่าไม้
ส่งออก มีโรงเลื่อยส่งไปขายยังต่างประเทศ พื้นที่ป่าชายเลนกระบุรี -พังงา เป็นโรงถ่านส่งไปขายญี่ปุ่น
และกิจการได้หมดยุคสมุยไป ปัจจุบันมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลก็เกิดขึ้น การใช้พื้นที่ดังกล่าวต้องผ่านมติ
คณะรัฐมนตรี การประมงซบเซาเพราะกฎหมาย EU ประเทศอเมริกามองประเทศไทยด้า นการ
ประมงใช้แรงงานเถื่อน แรงงานพม่า มีการคิดค่าหัว 20,000-50,000 บาท เป็นอาชีพที่ใช้แรงงงาน
ชาวพม่าเยอะกว่า ปัจจุบันประเทศไทยสัตว์น้ำลดลง ส่วนมากมาจากฝั่งพม่า มะริด ทวาย ย่างกุ้ง
เกาะสอง ถ้าตั้งนิคมอุตสาหกรรมในระนอง ได้จะนำสินค้าจากจังหวัดระนองไปส่งต่อที่อื่น รายได้ด้าน
การท่องเที่ยวระนองมีแค่ 15% เป็นเรื่องที่ดีหากจะมีการพูดคุย และสอบถามว่าคนระนองต้องการให้
จังหวัดระนองพัฒนาไปในทิศทางไหน
4.1.1 ข้อมูลการสื่อสารประเด็นจากไทยพีบีเอส
รายการที่ 1 "แลนด์บริดจ์" ความหวังพลิกเศรษฐกิจไทย : จับสัญญาณเศรษฐกิจ
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ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 รายการจับตาสถานการณ์

รายการที่ 2 ชาวบ้านกังวลปัญหาสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง
ออกอากาศวันที่ 18 ธันวาคม 2564 รายการข่าวค่ำ มิติใหม่

4.2 กระบวนการเวทีรับฟังความคิดเห็น
4.2.1 ข้อมูลสถานการณ์โครงการในพื้นที่ชุมพร-ระนอง
นางชิดสุภางค์ ชำนาญ สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อม จงหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จังหวัดชุมพร ได้มีการชี้แจงการเดินหน้าพัฒนาโครงการแลนด์
บริดจ์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ การเชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันกับ
ทะเลอ่าวไทย ซึ่งจังหวัดชุมพรอยู่ใกล้จังหวัดระนอง ตอนนี้มีการสร้างท่าเรือ ขยายเส้นทางรถไฟรางคู่
การขนส่งทางท่อ ได้รับแจ้งว่าแล้วเสร็จ ประมาณปลาย ปี 2566 มาจากจังหวัด (นครปฐม- ชุมพร)
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เพื่อสร้างบริเวณท่าเรือน้ำลึก ประชาชนจังหวัดชุมพรพยายามคัดค้าน และไม่เห็นด้วย โครงการแลนด์
บริดจ์ มีงบประมาณ 5,000,000 - 6,000,000 ร้อยล้านบาท มีกระแสการต่อต้านในพื้นที่ค่อนข้างสูง
นายจิรศักดิ์ จารุศักดาเดช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง
บริบทในพื้นที่ ที่จะตั้งโครงการแลนด์บริดจ์ ได้มีการศึกษาข้อมูล ซึ่งอยู่บริเวณแหลมอ่าวอ่าง
บริเวณคือรอยต่ออำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ ตำบลราชกรูด และตำบลม่วงกลวง อยู่ในเขต
อุทยานแห่งหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน บริเวณนั้นทิศตะวันออกติดทะเล เป็นเส้นทาง
ลงใต้ถนนเพชรเกษม ช่วงลงใต้เป็นสภาพป่าชายเลน ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์มาก เส้นทางกระบุรี ถึง
คุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ป่าชายเลน หน่วยงานของตนรับผิดชอบลำน้ำกระบุรี หมู่เกาะจังหวัด
ระนอง และมีพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนของพื้นที่หมู่เกาะจังหวัดระนองยังเป็นพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลโลก ต้องเป็นพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศ จะประกาศขึ้นเองได้
ต้องได้รับการเห็นชอบขององค์การยูเนสโก (UNESCO) มีพื้นที่เป็นป่าชายเลน ปัจจุบันกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่หลัก ในการอนุรักษ์ โซน
อันดามัน พื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการเชื่องโยงกันกับป่าชายเลน เช่น
หมู ่ เ กาะระนอง แหลมสน และท่ า เหมื อ ง หมู ่ เ กาะสุ ร ิ น ทร์ และเกาะสิ ร ิ น าถ องค์ ก ารยู เ นสโก
(UNESCO) รับขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น รับขึ้นทะเบียนไว้ก่อน มีข้อกำหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ปัจจุบันได้เข้ามาดูอยู่ในตอนนี้ระยะเวลา 2 ปี เป็นข้อมูลเบื้องต้น พื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก
จะอยู่ในเขตอุทยาน และเป็นสภาพื้นที่ป่าชายเลน อีกด้านเป็นเกาะแหลมสน อยู่บริเวณในทะเล เป็น
ถนนเชื่อมกับถนนหลักไปทางอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ข้อมูลส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพประมง ซึ่งการทำโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง เป็น
โครงการที่ใหญ่มาก ซึ่งมีปัญหามากมายจะตามมา ต้องมีพื้นที่หลังท่า ต้องมีนิคมอุตสาหกรรม ชาวบ้าน
ไม่ได้รับผลประโยชน์ เขาจะไม่ยอม การดำเนินโครงการต้องชั่งน้ำหนัก เราต้องเสียทรัพยากร ความ
สมบูรณ์ วิถีชีวิตของพื้นที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป จุดคุ้มได้คุ้มเสียอย่างไร มีแรงจูงใจอะไรบ้าง ต้องเห็นเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิต มลพิษต่างๆ มลพิษน้ำเสีย มลพิษทางเสียง ในฐานะเป็นเจ้าบ้าน ถ้าเจ้าของ
โครงการว่าเหมาะสมต้องฟังเสียงชาวบ้านเป็นหลัก
นายสำราญ ใจดี ประธานอาสาสมัครทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
ในกรณีปัญหากระทบกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็กๆ สร้างแลนด์บริดจ์ ไม่ว่า
จะเป็นท่าเรือ หรือบริเวณท่าเรือน้ำลึก กังวลว่าชาวบ้านที่อยู่ริมทะเล ที่ออกหาปลาวิถีชาวบ้านจะ
ได้รับผลกระทบ จากการรั่วไหลของท่อน้ำมัน อาหารทะเลจะสูญหาย ชาวบ้านจะอยู่อย่างไร กระทบ
กันหมด น้ำมั่นรั่วปัญหาในฝั่งคลองกระ สัตว์ถูกทำลาย ชาวบ้านถูกทำลาย ต้องศึกษาให้ดี อย่าเอาแต่
ได้ ผู้ที่เดือดร้อนนึกถึงตอนเวนคืนที่ดินบริเวณหลังท่าเรือ ชาวบ้านจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ ต้อง
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ให้ชาวบ้านไปหาพื้น ที่ใหม่มัน ยาก การไล่ชาวบ้านออกคงไม่ยอม แลนด์บริดจ์ต้องใช้พื้นที่เยอะ
ชาวบ้านต้องได้ร ับ ผลกระทบจำนวนมาก ที่ผ ่านมากรณีไปถางป่าเล็กๆน้อย ยังโดนจับ ถ้าเป็น
หน่วยงานรัฐละเมิดพื้นที่อุทยานก็ไม่เป็นไร แบบนี้ต้องเข้าข่ายบุกรุกทำลายป่า ปัญหาสังคมแก้ไม่จบ
จะทำประชุมโครงการต้องทำเวทีประชาคม ถ้าให้หน่วยงานรัฐมาประชุมคงปฏิเสธไม่ได้ แต่ถ้าให้
ชาวบ้านมาต้องแสดงความคิดเห็น ดีหรือไม่ดี ให้เข้ามามีส่วนร่วม ให้ลงไปในพูดคุยในพื้นที่
นายปรีขา หัสจักร์ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง
จากพื้น ที่โ ครงการการสร้างท่าเรือ ให้ส ำนักงานนโยบายและแผน ขนส่งจราจร ศึกษา
รายละเอียด มีหลายข้อกังวล ยังไม่ทราบข้อมูล หรือการรับฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน
เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนทำในเรื่องการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
ป่าชายเลน ตำบลม่วงกลวง และรวมถึงท่าเรืออ่าวอ่าง ตำบลราชกรูด ชุมชนในลุ่มน้ำ ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีชาวมุสลิมอยู่แถวนิเวศป่าชายเลน กรณีมีการก่อสร้างอย่างที่กล่าวมา ทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย การสร้างคือข้อดี ได้เห็นรถไฟทางคู่ หรือเรือขนาดใหญ่ที่มาส่งสินค้า แล้วจะมี
ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะไม่พูดถึงทำแล้วได้หรือเสียอย่างไร อยากให้มองรูปแบบโครงการ
แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 บริเวณท่าเรือ อยู่สองฝั่งอันดามันอ่าวไทย
ส่วนที่ 2 ระบบคมนาคม มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่
ส่วนที่ 3 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ภาครัฐรับผิดชอบแต่ละส่วนไป การให้ข้อมูลผลกระทบยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายจากภาครัฐ
ในการดำเนินโครงการฝากไทยพีบีเอส สำรวจความต้องการของชุมชน มีข้อมูลรอบด้านของชุมชนการ
มีส่วนร่วม ประโยชน์ ของโครงการตามที่ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนองได้กล่าว มีความจำเป็น
ทางการแข่งขันด้านการขนส่งขนาดใหญ่ เป็นสิ่งที่ดีที่จังหวัดระนองได้รับโอกาส อาจมีผลกระทบ
ประชาชนจังหวัดระนองในภายภาคหน้า ให้คนมีประสบการณ์ช่วยแชร์ประสบการณ์ด้วย พื้นที่ตำบล
ม่วงกลวงติดกับคลอง มีนายทุนเข้ามาในพื้นที่หรือเข้ามาบุกรุก แต่ยังไม่มีใครสามารถทำอะไรได้
โดยเฉพาะเขาชาย ซึง่ อยู่ติดป่าชายเลนติดกับอ่าวอ่าง นายทุนบุกรุกและมีเอกสารสิทธิ์ ณ เวลานี้มีการ
แบ่งจัดสรรที่ดิน พบว่าติดป่าชายเลน มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 300 ไร่ แต่ครอบครอง 1,000 ไร่ ทำให้
ชาวบ้านเดือนร้อน เช่น ทางเข้าใช้เมทัลชีท สูงประมาณ 3 เมตร รุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลน ด้านหลังเป็น
ทะเลน้ำจืด และได้ปิดรั้วปิดริมทะเล ไม่สามารถใช้บ่อน้ำนั้นได้ และยังมีหลายๆพื้นที่ ที่ยังเป็นแบบนี้
เป็นความเดือนร้อนของชุมชน
4.2.2 ความคิดเห็นต่อโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง
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ด้านคุณภาพชีวิต/วิถีชุมชน

-การประกอบอาชีพของชุมชนชายฝั่งต้องเปลี่ยนไป เพราะการเวนคืนที่ดิน
ชายฝั่ง
-กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ และการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งได้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
-การสูญเสียของทรัพยากรชายฝั่ง สัตว์น้ำ ป่าโกงกาง ในบริเวณพื้นที่
โครงการ
-พื้นที่โครงการมีความคาบเกี่ยวกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
-อาจเกิดน้ำมันรั่วในพื้นที่ท่าเรือ ส่งผลต่อสัตว์น้ำทะเล
-ต.ม่วงกลวง มีการบุกรุก และกว้านซื้อที่ดินจำนวนมาก
-แหล่งน้ำจืดของชุมชน โดนบุกปิดกั้นโดยกลุ่มทุน
-สัตว์น ้ำในพื้นที่ช ายฝั่ง ปนเปื้อนจาการก่อสร้ าง และมลพิษจากนิค ม
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ด้านเศรษฐกิจ
-ผลประโยชน์ที่คนระนองจะได้รับมีกี่ตระกูล และได้รับผลกระทบกี่ตระกูล
-การลงทุนส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนนอกจังหวัดระนอง คนในพื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการลงทุนทางเศรษฐกิจน้อย
-ค่าเวนคืนที่ดิน อาจไม่คุ้มค่า ไม่เพียงพอต่อการอพยพ จัดหาบ้านใหม่
-ท่าเรือขนส่ง จะทำให้เศรษฐกิจของระนองสูงขึ้น
-ท่าเรือระนองขนาดเล็กที่มีอยู่เดิม ได้รับผลกระทบจากการช่วงชิงลูกค้า
ด้านสุขภาพ
-มลพิษที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จะกระทบทั้งชุมพรระนอง-พังงา
ด้านกระบวนการดำเนินงาน -การเพิกเฉยของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการบุกรุกที่ดินสาธารณะในพื้นที่
โครงการ
-การรับฟังความคิดเห็นไม่รอบด้าน ไม่ครอบคลุม เน้นจัดโรงแรมในเมือง
และเชิญเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ชาวบ้านไม่ได้เข้าร่วม
-ไม่มีการจัดเวทีประชาคม หรือรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ชุมชน
-การศึกษาข้อมูลโครงการไม่ควรแยกส่วนระดับโครงการหรือพื้นที่ เพราะ
คนระนองได้รับผลกระทบในวงกว้าง
-ไม่มีการนำเสนอข้อมูลรายได้ของคนระนองด้านผลผลิตทางการเกษตร
หรือประมง ปศุสัตว์
-แนวทางการศึกษาเส้นทางของโครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีความชัดเจน
ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
-แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายมาจากพรรคการเมือง หากมีการเลือกตั้ง
และไม่ ไ ด้ ร ั บ เลื อ กเป็ น พรรครั ฐ บาล โครงการแลนด์ บ ริ ด จ์ อ าจมี ก าร
หยุดชะงัก
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5. ประมวลข้อเสนอจากเวทีรับฟังความคิดเห็น
5.1 ข้อเสนอต่อไทยพีบีเอส
ด้านเนื้อหา (Content )
5.1.1 ไทยพีบีเอส ต้องติดตามและเจาะลึกประเด็นการกว้านซื้อที่ดินภายในพื้นที่โครงการ
แลนด์บริดจ์ของกลุ่มทุน
5.1.2 ไทยพีบีเอส ต้องนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านในผลการศึกษาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
5.1.3 ไทยพีบีเอส ควรนำเสนอประโยชน์ และผลกระทบต่อโครงการแลนด์บริดจ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อคนระนอง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกจังหวัดระนอง
ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel)
5.1.4 ให้ไทยพีบีเอส นำเสนอข้อมูลโครงการแลนด์บริดจ์ในแง่มุมต่างๆ โดยให้สอดแทรกใน
ทุกรายการข่าว สารคดีเชิงข่าว และทุกช่องทางทั้งระบบออนแอร์ ออนไลน์
ด้านกิจกรรม (Event)
5.1.5 ให้ไทยพีบีเอส จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังเสียงคนชุมพร-ระนองทุกภาคส่วน
5.1.6 ให้ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ สื่อสาร หรือจัดกิจกรรม/เวทีชาวบ้าน เพื่อฟังเสียงของชุมชน
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

พื้นที่

เบอร์โทร

1

ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำเลียง

อ.กระบุรี

0836922010

2

นายอรุณ อภิรักษ์วรา
กร
นายสุชีพ พัฒน์ทอง

ประธานศูนย์เครือข่ายภาคีพัฒนา
จังหวัดระนอง

อ.ละอุ่น

0817285854

3

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

อ.เมืองระนอง

0819564333

อ.สุขสำราญ

0610564474

อ.กะเปอร์

0980755345

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
หอการค้าระนอง
4 นายสำราญ ใจดี
ประธานอาสาสมัครทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
5 นายปรีชา หัสจักร์
ประธานท่องเที่ยวชุมชน
ชายฝั่งที่อยู่ในพื้นที่โครงการ

5.2 ข้อเสนอต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้
5.2.1 ให้มีการติดตามประเด็นและโครงการอย่างต่อเนื่อง
5.2.2 ให้จัดเวทีความรู้แก่ชุมชน ในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ระนอง เพื่อให้เท่าทันต่อข้อดี
ข้อเสีย ที่ชุมชนอาจได้รับทั้ง 5 อำเภอ
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5.2.3 ให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ เป็นพื้นที่กลางในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ใน
จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้ประสานงานพื้นที่กลุ่มย่อยสร้างการเรียนรู้โครงการแลนด์บริดจ์ จ.ระนอง

5.3 ข้อเสนอต่อท้องถิ่น / ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 การศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ จะต้องมีการศึกษาที่รอบด้านในทุกมิติ
5.3.2 ให้จังหวัดระนองมีการรับฟังความคิดเห็นแก่คนในพื้นที่โครงการ
5.3.3 ในการจัดประชุมระดับจังหวัด ให้มีการถ่ายทอดสด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน
ในจังหวัดระนองได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
5.3.4 ให้หน่วยงานที่ศึกษาโครงการ จัดเวทีคืนข้อมูลให้แก่คนในพื้นที่ได้รับทราบ
5.3.5 หากมีการเวนคืนที่ดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างบ้านมั่นคงให้คนในชุมชนที่ถูก
เวนคืน เนื่องจากค่าเวนคืนต่ำ

5.4 ข้อเสนอต่อตนเองและเครือข่าย
5.4.1 คนชุมพร-ระนอง จะต้องช่วยกันศึกษา ค้นคว้า และติดตามข้อมูลโครงการ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
5.4.2 คนชุมพร-ระนอง ต้องค้นหาจุดร่วมในการพัฒนาจังหวัดของตน
5.4.3 ให้ภาคีเครือข่ายในจังหวัด นำข้อมูล จากโครงการมานำเสนอ และบอกกล่าวแก่คนใน
ชุมชน เพื่อวางแผนรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5.4.5 ให้สื่อท้องถิ่น ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของโครงการ และสื่อสารต่อคนระนอง
อย่างแพร่หลาย

6.ประโยชน์ที่ได้รับ
6.1 ผลที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากข้อเสนอ
6.1.1 ผู้เข้าร่วม ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในหลากหลายมิติ
6.1.2 ผู้เข้าร่วม ได้แลกเปลี่ยนความต้องการ และข้อกังวลจากโครงการ
6.1.3 ประชาชนจังหวัดระนอง สามารถรวมกลุ่มเพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ภายใต้ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้
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6.1.4 ประชาชนจังหวัดระนอง มีข้อมูลรอบด้าน ประกอบการตัดสินใจ และการวางแผน
รับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6.1.5 ประชาชนจังหวัดระนอง มีการติดตาม และกระบวนการมีส่วนร่วม ต่อแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
6.1.6 เสียงของประชาชนจังหวัดระนองจากทุกภาคส่วน ได้สื่อสารต่อสาธารณะ

6.2 ผลที่องค์การได้รับจากข้อเสนอ
6.2.1 ไทยพีบีเอส ได้ขยายเครือข่ายผู้ชมผู้ฟังรายการชุมพร-ระนอง ที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงต่อโครงการพัฒนาภาครัฐ
6.2.2 ไทยพีบีเอส ได้รับข้อมูลจากการสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.2.3 ไทยพีบีเอส ได้รับข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและผลิตรายการ ที่สอดคล้องกับ ความ
ต้องการและปัญหาในพื้นที่
6.2.4 ไทยพีบีเอสได้ประชาสัมพันธ์รายการ/กลุ่มรายการ และองค์การให้เป็นที่รู้จักและมี
ผู้ชมและผู้ฟังมากขึ้นผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
6.2.5 ไทยพีบีเอสได้เป็นพื้นที่กลางในการนำเสนอปัญหาและการหาทางออกหรือทางเลือก
ในการแก้ปัญหาจากการจัดเวทีรับฟังของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้

7. สรุปผลการดำเนินงาน
7.1 ประมวลผลสรุปจากการดำเนินงาน (After Action Review: AAR)

กระบวนการ/เนื้อหา
-ข้อมูลของวิทยากรรอบด้าน เข้าใจง่าย
-วิ ท ยากรมี ก ารนำเสนอข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ
ระหว่างคลองไทย และแลนด์บริดจ์ ทำให้ง่ายต่อการ
เปรียบเทียบความคุ้มทุน
-ข้อมูลจากหอการค้า ไม่มีข้อมูลรายได้ของอาชีพ
เกษตรกร หรือผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งระนองมี
การทำสวนผลไม้ และสวนยางพาราค่อนข้างมาก
-การปรับรูปแบบเวทีเป็นการนำเสนอข้อมูล ทำให้
บรรยากาศไม่อึดอัด ลดความขัดแย้ง

กลุ่มเป้าหมาย
-มีผู้เข้าร่วมหลากหลายกลุ่ม และจำนวนมากกว่าที่
กำหนดไว้
-มี ก ลุ ่ ม นั ก ธุร กิ จรุ ่น ใหม่ ที ่ ส นใจเรื ่ อ งการพั ฒ นา
จังหวัดเข้าร่วม และมีความสนใจในประเด็น แต่ยัง
ขาดข้อมูลรอบด้าน
-หัว หน้าอุทยานฯ แลกเปลี่ย นข้ อมูล ไม่ ครบถ้ ว น
เพราะเกรงจะเพิ่มความขัดแย้ง
-ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดตามโครงการ ที่ขาด
ข้อมูลเชิงลึก
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-ผู้จัดทำสรุปรายงาน ไม่ได้ติดตามประเด็นมาก่อน
ทำให้ไม่เข้าใจศัพท์เฉพาะ บันทึกข้อมูลได้ไม่มั่นใจ
ข้อเสนอแนะต่อประเด็น
-มีข้อเสนอต่อ ส.ส.ท.ให้ติดตามเนื้อหาเฉพาะเรื่อง
-มีข้อเสนอในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่แบบประชุม
กลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง
-ผู้เข้าร่วมมีการนำข้อมูลไปสื่อสารต่อกับเครือข่าย
ของตน
-เสนอให้มีการจัดเวทีใหญ่ของพื้นที่อันดามัน ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อขยายข้อมูล และ
การวางแผนรับมือต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

-มี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มรายใหม่ จ ำนวนมาก และสนใจใน
ประเด็น
การจัดการ
-ควรเพิ่มคนช่วยงาน เนื่องจากการตรวจ ATK ใช้
เวลาและคนจัดการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าเวที
ได้ตามเวลาที่กำหนด
-แผนงานของคณะทำงาน ให้มีการระบุบทบาท
หน้าที่ในแต่ละช่วงให้ชัดเจน และให้มีคนพร้อมช่วย
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-สถานที่คับแคบ บรรยากาศทางการมากเกินไป
ปรับเปลี่ยนจัดการยาก
-หากขอใช้สถานที่ราชการ ไม่ควรขอใช้ในช่วงวัน
เสาร์ อาทิตย์ เพราะไม่มีคนช่วยการจัดการเมื่อเกิด
ปัญหา
-งบประมาณเวทีสูง เนื่องจากคณะทำงานมาจาก
จังหวัดที่ห่างไกล
-การจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของสมาชิกสภาผู้ชม
ฯ ควรจัดตั้งคณะทำงานสำหรับการประสานงาน
เรื่องการจัดการต่างๆ มาหนุนเสริมการทำงาน

7.2 ข้อเสนอแนะต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป
แกนนำชุมชน และแกนประสานพื้นที่จาก 5 อำเภอ ได้แก่ อ.กระบุรี อ.ละอุ่น อ.เมือง อ.สุขสำราญ
และ อ.กะเปอร์ เสนอให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ เพื่อให้คนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการได้
รับทราบข้อมูล และมีแนวทางในการรับมือต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมีการนัดหมายให้สภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ ภูมิภาคใต้ เป็นผู้ประสานวิทยากรมาให้ข้อมูล โดยมีแกนประสานพื้นที่รับผิดชอบด้านการประสาน
ผู้เข้าร่วม กำหนดนัดหมายครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565

8. ข้อสังเกต ข้อค้นพบต่อการขับเคลื่อนประเด็น/สถานการณ์
ด้วย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ภูมิภาคใต้ ได้กำหนดให้ประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์
ชุมพร-ระนอง เป็นประเด็นที่ควรขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะเป็นโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ที่มาจากนโยบายของรัฐบาล ที่อาจส่งผลกระทบต่อคนในจังหวัดชุมพร-ระนองเป็นจำนวน
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มาก และข้อมูลผลการศึกษาแนวทางแต่ละโครงการไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนมากนัก การดำเนิน
โครงการมีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อวิถีชุมชนในหลายพื้นที่ รัฐบาลต้องการ
เปิดเผยข้อมูล และการศึกษาข้อมูลที่รอบด้าน เป็นจริง คำนึงถึงคนทุกกลุ่ม และต้องมีมาตรการรองรับความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนจากการพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จากข้อมูลการ
วิเคราะห์ พบว่า โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง มีผู้ได้รับประโยชน์เพียงบางกลุ่มเท่านั้น โดยสามารถ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่อนโยบาย (Stakeholder Analysis) ได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย
เกษตรกร/ประมง

ความสนใจต่อโครงการ
-สูญเสียที่ดินทำกิน
-สัตว์น้ำชายฝั่งลดลง
-การปนเปื้อนของมลพิษในแหล่งน้ำ
ผู้ใช้แรงงาน
-มีงานจ้างให้เลือกหลากหลาย
-อัตราค่าจ้างสูง
ผู้ประกอบการรายย่อย -การแย่งชิงการลงทุนจากบริษัทขนาดใหญ่/
กลุ่มนักลงทุนภายนอกพื้นที่
-โอกาสการลงทุนธุรกิจรองรับแรงงาน
นักธุรกิจ
-โอกาสการลงทุนด้านที่ดิน ระบบขนส่ง หรือ
นิคมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดใหญ่
-อำนาจต่อรอง เพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัด
-ราคาที่ดินเวนคืนต่ำ ราคาที่ดินในพื้นที่
โครงการสูงขึ้น
ธนาคาร/ผู้ให้กู้ยืม
-โอกาสเกิดการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน

ผลประโยชน์
+
+
+
+
+
+
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องค์กรภาครัฐ

นักการเมือง
สื่อมวลชน

ภาคประชาสังคม
/เอ็นจีโอ

-สูญเสียพื้นที่อุทยาน และพื้นที่สงวนชีวมณฑล
โลก
-ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาในพื้นที่
-คำสั่งระดับนโยบาย ไม่มีโอกาสเลือกปฏิบัติ
-ความนิยมจากประชาชนเมื่อโครงการสำเร็จ
-ติดตามการดำเนินงานโครงการ
-ติดตามการทุจริต คอร์รัปชั่น
-การทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
-การเปิดเผยข้อมูลที่รอบด้าน
-การศึกษาข้อมูลและคืนข้อมูลให้ชุมชน
-ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

+
+
+
-

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
เกษตรกร/ประมง
ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบการรายย่อย
นักธุรกิจ
ธนาคาร/ผู้ให้กู้ยืม
องค์กรภาครัฐ
นักการเมือง
สื่อมวลชน
ภาคประชาสังคม
/เอ็นจีโอ

ความสำคัญ
1
4
2
4
4
4
4
1
1

ตารางที่ 2 ตารางความสำคัญ และการมีอิทธิพล
(ระดับ 1-4 คะแนน)

การมีอิทธิพล
4
1
1
4
2
3
4
4
4
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A สำคัญมาก มีอิทธิพลน้อย
ผู้ใช้แรงงาน
ธนาคาร/ผู้ให้กู้ยืม
C สำคัญน้อย มีอิทธิพลน้อย
ผู้ประกอบการรายย่อย

B สำคัญมาก มีอิทธิพลมาก
นักธุรกิจ
นักการเมือง
องค์กรภาครัฐ
D สำคัญน้อย มีอิทธิพลมาก
เกษตรกร/ประมง
สื่อมวลชน
ภาคประชาสังคม/เอ็นจีโอ

ตารางที่ 3 Matrix ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญ และการมีอิทธิพล

ช

ภาคผนวก

ซ

ก. ภาพถ่ายกิจกรรรม

ฌ

ข.เอกสารประกอบการประชุม/บรรยาย

กำหนดการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) ใครได้ใครเสีย”
วันที่ 4-5 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
จัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้บน-ภูมิภาคใต้ล่าง
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
เวลา
กิจกรรม
08.30-09.30 น. ตรวจ ATK
เดินทางลงพื้นที่ทำโครงการฯ พบปะ พูดคุย เครือข่าย
- นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
สถานที่ : หอการค้าจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง
09.30-10.00 น. เดินทางจากอำเภอเมืองระนอง - อำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง
10.00-12.00 น. ลงเรือที่ ต.ม่วงกลวง-อ่าวอ่าง เก็บภาพพื้นที่ทำโครงการ “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพรระนอง)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-15.00 น. ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยเครือข่าย
- คุณปรีชา หัสจักร ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
- สัมภาษณ์ชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่อ่าวอ่าง และโซนม่วงกลวง
15.00 - 17.00 น. ประชุมคณะทำงาน (BAR)
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย

ญ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน ตรวจ ATK
09.30 - 09.45 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในห้องประชุม
ดำเนินรายการโดย
• นางสาวมินนา นิ่งราวี สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้
09.45 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์
• นายสุวัฒน์ คงแป้น ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
10.00 – 10.15 น. แนะนำองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
• นางสาวบัณฑิตา อย่างดี สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
10.15 – 12.15 น. ชวนคิด ชวนคุย “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพร-ระนอง) ใครได้ใครเสีย”
• นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
• นายสมบูรณ์ คำแหง ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบล ระดับชาติ
ดำเนินรายการโดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สภาประชาชนภาคใต้
* บริการอาหารว่างในห้องประชุม
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอจากห้องประชุม “SEC แลนด์บริดจ์ (ชุมพรระนอง) ใครได้ใครเสีย”
ดำเนินรายการโดย คุณเจกะพันธ์ พรหมมงคล สภาประชาชนภาคใต้
* บริการอาหารว่างในห้องประชุม
14.00 - 14.20 น. ประมวลข้อเสนอ และปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
โดย นายสุวัฒน์ คงแป้น ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ภาคใต้
14.20 - 15.00 น. AAR คณะทำงาน
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
บริการอาหารว่างในห้องประชุม

ฎ

ค.สื่อประชาสัมพันธ์

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

คลิปประมวลผลกิจกรรม ความยาว 10 นาที
เผยแพร่ผ่านเพจสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้ ThaiPBS

ฏ

การนำเสนอข่าวผ่านช่องทาง C-Site และสำนักข่าวออนไลน์อื่นๆ

ฐ

ง.เอกสารใบลงทะเบียน

รายงานการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕

รัฐสวัสดิการ “เสียงเยาวชนอีสานเพื่อรัฐสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้ วนหน้ า”
19 มีนาคม 2565
เป้ าหมายหลักในการจัดสวัสดิการสังคม
เพื่อให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เป็ นเครื่องมือของภาครัฐในการ
แก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนเฉพาะในสังคม เช่น กลุ่มคนพิการ คน
ด้อยโอกาส คนว่างงานที่ตกงาน เครื่องมือนีจ้ ึงเป็ นเครื่องมือนาพา
และพัฒนาประเทศได้ดว้ ย และการกระจายทรัพยากรงบประมาณ
ให้กบั ประชาชนเกิดความเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพรายการ
1. น าเสนอการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยเด็ ก และ
เยาวชนที่รว่ มขับเคลื่อนกับกลุ่มภาคประชาสังคม
2. นาเสนอโอกาสและความเป็ ไปได้ของการเกิดรัฐ
สวัส ดิ ก ารแบบถ้ว นหน้า อาจจะวิ เ คราะห์จ าก
นโยบายของภาครั ฐ หรื อ นโยบายของพรรค
การเมือง

ตลอดปี 2564 สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการภาคอีสานและ
ศูนย์ข่าวภูมิภาค ร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายภาคประชา
สังคมในภูมิภาคเพื่อผลักดันให้เกิดเป็ นรัฐสวัสดิการแบบ
ถ้วนหน้ากรณีเงินอุดหนุนเด็กเล็กจนทาให้เกิดพืน้ ที่เรียนรู ้
(อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์) พร้อมทัง้ ผักดันในระดับประเทศโดยมี
เป้าหมายเพื่อให้รฐั บาลประกาศเป็ นนโยบาย

ข้อเสนอต่อฝ่ ายกาหนดนโยบายของประเทศ
1. เด็ ก แรกเกิ ด - 6 ปี ควรมี ก ารสนั บ สนุ น และจัด สรรเงิ น
อุดหนุนแบบถ้วนหน้า ซึ่งเป็ นโอกาสที่เด็กจะต้องได้รบั การ
ส่งเสริมพัฒนาการเป็ นสิ่งที่สาคัญและจาเป็ นอย่างมาก
2. รัฐบาลต้องผลักดันให้เกินนการกระจายอานาจที่ชัดเจน
เพิ อ ให้เ กิ ด การมี ส่ ว นในการจัด สรรที่ จ าเป็ น ตามความ
ต้องการของ ปชช. ซึ่งงบประมาณ 10,0000 กว่าล้าน ตัด
งบประมาณที่ไม่จาเป็ นออก แล้วนามาส่งเสริมให้เด็กเล็ก 0
- 6 ปี ได้รบั เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

ในปี 2565 จึ ง มี ก ารขับ เคลื่ อ นกิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยมุ่ง เน้น
เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมผลักดันให้
เกิดเป็ นนโยบายประกาศใช้ให้เร็วที่สุดค่ะโดยใช้กลไกของสภาเด็ก
และเยาวชนเพื่ อ ร่ ว มขับ เคลื่ อ นในกระบวนการของเครื อ ข่ า ยรัฐ
สวัสดิการจึงทาให้เกิดเวทีฟังเสียงเยาวชนอีสานเพื่อรัฐสวัสดิการเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กแบบชนหน้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้า งความเข้า ใจและตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของ
สวัส ดิ ก ารเงิ น อุ ด หนุ น เด็ ก เล็ ก แบบถ้ว นหน้า แก่ เ ด็ ก และ
เยาวชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อให้เกิดการสื่อสารหลักการ แนวคิดการจัดสวัสดิการเงิน
อุด หนุน เด็ ก เล็ ก แบบถ้ว นหน้า และสถานการณ์ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เกิดแนวทางการสื่อสารเรื่องสวัสดิการเงินอุดหนุน
เด็กเล็กแบบถ้วนหน้าในรู ปแบบต่างๆ ที่มาจากเสียงของ
เด็กและเยาวชน

เมื่อเด็กคลอดออกมา ไม่ได้ มีฐานะติดตัวออกมา ถ้ ารัฐยังคัดกรองอยู่ เพราะคัดกรองจึงทาให้ มีการตกหล่น
พอตกหล่นมันจึงเป็ นจุดเริ่มต้ นทีเ่ กิดความเหลื่อมล้า รัฐสวัสดิการแบบถ้ วนหน้ าเท่านั้นทีจ่ ะแก้ ไขปั ญหา

เวทียกระดับประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(กรณีจังหวัดอุบลราชธานี)

สถานการณ์ปัญหา
- เด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- บุคลาการครูในการสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์ (ตชด.)
- ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบูรณาการในการจัดกิจกรรม
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- เปิ ดพืน้ ที่รบั ฟั งความคิดเห็นเพื่อให้
เครือข่ายได้สะท้อนปั ญหาด้าน
การศึกษาที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่และ
ร่วมกันหาทางออก (แก้ไขปั ญหา
อย่างมีส่วนร่วมของคนในพืน้ ที่) **
เวทีสาธารณะ Facebook live)
ฝ่ ายข่าว
- นาเสนอประเด็นปั ญหาเพื่อสะท้อน
ให้สงั คมเกิดการรับรูใ้ นวงกว้าง
พร้อมทัง้ ร่วมนาเสนอพืน้ ที่เรียนรูใ้ น
การแก้ไขปั ญหา (1 สกู๊ป 2 ข่าว /
เวทีสาธารณะ Facebook live)
วิศวกรรม
- สนับสนุนเรียนเทคนิคเพื่อให้
โรงเรียนในพืน้ ที่หาไกลได้เข้าถึง
สัญญาณอินเตอร์เน็ต การรับ
กลไกการจัดกิจกรรม
สัญญาณทีวีดจิ ิตอล DLTV และ
ALTV

สภาผูช้ ม ฯ + ฝ่ ายข่าว วางแผนการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

ฝ่ ายข่าวลงพืน้ ที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลและถ่ายทาสกู๊ปนา
เสนปั ญหา

วันที่ 3 มีนาคม 2565
การแก้ไขปั ญหาของพืน้ ที่
- ใช้แบบฝึ ก (9 แบบฝึ ก)ในการเรียนการสอนตามโมเดลของ ผวจ.
โดยเน้นการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อแก้ไขปั ญหาให้เด็กอ่าน
ออกเขียนได้
- บูรณาการร่วมกับ สพฐ. เพื่อขอรับบุคลากรครูท่ตี รงสายครุศาสตร์
มาช่วยสอน และเพิ่มบุคลาการที่เป็ นคุรุทายาทเพื่อกลับมาสอนใน
โรงเรียนพืน้ ที่ของตนเอง
- MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่ออบรมหลักสูในการ
จัดทาแผนการสอน สื่อการสอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัด
กระบวนการสอน

สภาผูช้ ม ฯ + ฝ่ ายข่าว วาง
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างการมีสว่ นร่วมของ
พืน้ ที่ในการแก้ไขปั ญหา

ลงพืน้ ที่จดั กิจกรรมเวที
สาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนต่อยอด
- ติดตามผลดาเนินการตามโมเดลของ
ผวจ. (แบบฝึ ก 9 ชุด)
- สร้างความร่วมมือระหว่าง ม.อบ.และ
มรภ.อบ.เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและ
ช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
- เสนอให้มีการโอนย้ายโรงเรียนในสังกัด
ตชด.ไปยังสังกัด อบจ.หรือ สพฐ.
- เสนอให้บคุ ลากรในโครงการคุรุทายาท
จบปริญญาตรีให้ตรงตามสายครุ
ศาสตร์
- Thai PBS และสภาผูช้ ม ฯ ร่วมติดตาม
ปั ญหาและค้นหานวัตกรรมการศึกษาที่
เครือข่ายร่
มขับไขปั
เคลืญอ่ หาไห้
น ตรงจุด
ช่ววยแก้
- ผูว้ ่าราชการจังหวัด
- ศึกษาธิการ
- ตชด.ที่ 22
- โรงเรียนศรีอดุ มปั ญญาคม (ศึกษา
สงเคราะห์)
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ดตาม
กสศ.
กระบวนการติ
ฝ่ ายข่าวลงพืน้ ที่ตดิ ตามหลังจบการทดลองใช้แบบฝึ ก 9
ชุด เน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ / สภาผูช้ ม ฯ ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงกับเครือข่ายในพืน้ ที่เพื่อพัฒนาเป็ นพืน้ ที่
เรียนรูต้ ่อไป (เดือน/ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
นาเสนอฝ่ ายช่องทาง
ออนไลน์ และหน้าจอหลัก

ติดตามผลเพื่อกระตุน้ ให้
เกิดการแก้ไขปั ญหา โดย
การสร้างความร่วมมือของ
สถาบันวิชาการ

งานช้างสุรินทร์สร้างสุข (พหุวฒ
ั นธรรม)
ยกระดับการมีส่วนร่วมโดยคนสุรินทร์
วันที่ 17 มีนาคม 2565

ศูนย์ข่าวไทยพีบีเอสภาคอีสาน
- นาเสนอ 2 สกู๊ป 2 ข่าวอ่าน
สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ
สถานการณ์พนื ้ ที่
- เวทีสาธารณะผ่าน
- การจัดงานช้างสุรนิ ทร์ขาดการมีส่วนร่วมของคนสุรนิ ทร์ในการออกแบบ
Facebook live (ครัง้ ที่ 1 )
- ขาดพืน้ ที่การแสดงออกเชิงศิลปวัฒนธรรมของคนสุรนิ ทร์ รวมถึงวิถีชีวติ ที่ลกึ ซึง้
เปิ ดพืน้ ที่สร้างการมีสว่ นร่วม
ระหว่างคน (ชาติพนั ธุก์ ยู ) กับช้าง โดยที่ส่วนใหญ่จะเน้นงานแฟร์มากเกินไปจนทาให้
ของคนสุรนิ ทร์ในการ
วิถีงานช้างแบบดัง้ เดิมเลือนหายไป
สอบถามและแลกเปลี่ยน
- เครือข่ายภาคประชาสังคม โดยสภาพลเมืองจังหวัดสุรนิ ทร์ได้จดั กิจกรรมรับฟั งความ
ความคิดเห็นถึงการจัดงาน
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการจัดงานช้างเมืองสุรนิ ทร์ทงั้ หมด 7 กลุ่ม
ช้างสุรนิ ทร์ในเชิงสร้างสรรค์
ผล Focus group ในทัง้ หมด 7 กลุ่ม ดังนี ้
เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน
- ควรแบ่งแยกระหว่างงานแฟร์ และงานช้างจังหวัดสุรน
ิ ทร์ และเสนอให้งานช้าง
- สภาพลเมืองจังหวัดสุรนิ ทร์
กลับไปจัดในพืน้ ที่เดิม(ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ เพื่อลดค่าใช้จา่ ย
- สานักงานประสานงานภาคี
ในการขนส่งช้างเข้ามายังตัวจังหวัดและเป็ นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้คนในชุมชน
ภาคประชาสังคมจังหวัด
- จัดสรรพืน้ ที่ให้กบ
ั ประชาชนได้มพี นื ้ ที่ในการแสดงออกเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็ น
สุรนิ ทร์
เอกลักษณ์ของคนสุรนิ ทร์ และสินค้าหัตถกรรมอื่น ๆ
- สมาคมพัฒนาองค์กรชุมชน
- มีกลไกลประสานงานที่ชด
ั เจนระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดสุรนิ ทร์และ
- อบจ.สุรนิ ทร์
ประชาชนคนจังหวัดสุรนิ ทร์ในการออกแบบจัดงานช้างแบบสร้างสรรค์
- มรภ. สุรนิ ทร์
- มีพน
ื ้ ที่ให้กบั กลุ่มศิลปิ นท้องถิ่นเพื่อร่วมแสดงสืบสานศิลปะวัฒนะธรรมที่เป็ น
- มูลนิธิเกษตรนิเวศน์
เอกลักษณ์ของคนสุรนิ ทร์ (กันตรึมจะเรียง และอื่นๆ)
- ตัวแทนชาวช้าง
- จัดให้มีพน
ื ้ ที่แสดงวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างหรือพิพิธภัณฑ์มชี ีวติ
- ททท.สานักงานสุรนิ ทร์
- ทางจังหวัดควรสนับสนุนรับซือ้ สินค้าเกษตรอินทรียเ์ พื่อใช้เป็ นอาหารเลีย้ งช้างในวัน
- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
เลีย้ งช้างเพื่อเป็ นการแสดงถึงอัตลักษณ์การเป็ นจังหวัดเกษตรอินทรีย ์
- กลุ่มศิลปิ นพืน้ บ้าน
ข้อเสนอแนะต่อสื่อสาธารณะ
ติดตามและนาเสนอความก้าวหน้าหลังจากกิจกรรมเวทีสาธารณะ / นาเสนออัตลักษ์และสร้างคุณค่าให้กบั คนสุรนิ ทร์ วิถีชวี ิตชาวกูยกับช้าง (ความเชื่อและความผูกพัน)
กระบวนการวางแผนการดาเนินงาน
เครือข่ายพืน้ ที่สง่ ข้อมูลผ่าน
สภาผูช้ ม ฯ

สภาผูช้ ม ฯ + ฝ่ ายข่าว +
เครือข่าย (บูรณาการจัด
กิจกรรม)

ลงพืน้ ระดมความคิดเห็น
(Focus group)

นาเสนอผ่านหน้าจอหลัก และ
facebook Live

เวทีสาธารณะสร้างการมีสว่ น
ร่วม + นาเสนอผ่านสื่อ

นาเสนอต่อเนื่องจากประเด็น
ในเวทีสาธารณะ

ความเป็ นมา
อุบลราชธานีอยู่ระหว่างที่จะเตรียมความพร้อมที่จะเสนอต่อยูเนสโก ให้เป็ นเมือง
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เนื่องจากว่ามีศิลปิ นมากมาย โดยเฉพาะศิลปิ นแห่งชาติ
ประมาณ 10 คน และได้รบั การยกย่องเป็ นศิลปิ นหมอลาพืน้ บ้าน

ข้อมูลจากการสารวจของเครือข่ายใน
จังหวัดร่วมนักวิชาการ

ศูนย์กลางการสร้างสรรค์และกิจกรรมดนตรีที่ได้รบั การยอมรับ
ประสบการณ์ดา้ นการจัดเทศกาลดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมอุตสาหกรรมดนตรีทกุ รูปแบบ
โรงเรียนดนตรี ศูนย์อนุรกั ษ์ สถาบันการศึกษาชัน้ สูงด้านดนตรี

แกนประสานในพืน้ ที่

การเรียนการสอนด้านดนตรีนอกหลักสูตร(รวมถึงคณะประสานเสียงและวง
ออร์เคสตร้าสมัครเล่น)
ช่องทางเผยแพร่ดนตรีเฉพาะทาง และ/หรือ ดนตรีจากประเทศอื่น ๆ ทัง้ ใน
ระดับท้องถิ่นและนานาชาติ
พืน้ ที่เชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสาหรับการฝึ กซ้อมการบรรเลง และการฟังดนตรี

ข้อเสนอแนะจาก Focus group
- สื่อกลางเชื่อโยงระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนในพืน้ ที่พฒ
ั นาและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายมิติ

- กระตุน้ พืน้ ที่ อื่น ๆ เช่น วารินชาราบ
พิบลู มังสาหารให้เกิดการตื่นตัวและเห็น
ความสาคัญของเมืองสร้างสรรค์ทางด้าน
ดนตรี

ความคาดหวัง
ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่เกิดความภาคภูมใิ จในดนตรีทอ้ งถิ่น พร้อมกับรับวัฒนธรรม
ด้านดนตรีจากภายนอกเข้ามาโดยไม่ลืมรากเหง้าของตนเองโดยที่ผสมผสานดนตรีทอ้ งถิ่น
และดนตรีสากลอย่างสร้างสรรค์

- เป็ นกลไกรับฟั งความคิดเห็นจุดประกายเชิง
พืน้ ที่ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลไปยังพืน้ ที่อื่นในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่เมืองสร้างสรรค์ดา้ น
ดนตรี

- ตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด
กระบวนการติดตาม
- สภาผูช้ ม ฯ ติดตามความก้าวหน้ากับเครือข่ายในจังหวัด และหน่วยงาน
- ข่าวลงพืน้ ที่ติดตามการขยายผลไปยังอาเภอต่าง ๆ

(ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานราชการ)

เครือข่ายด้านดนตรี
และหน่วยงาน อปท.

ความพร้อม
ของจังหวัด
อุบลราชธานี

จัดกิจกรรมสร้างความ
ร่วมมือกลุม่ ศิลปิ นพืน้ บ้าน
เพื่อหนุนเสริมการผลักดัน
เป็ นมืองสร้างสรรค์ดา้ น
ดนตรี

ภาคีรว่ มขับเคลื่อนสู่การเตรียมความ
พร้อมจังหวัอบุ ล
1. ม.อุบลราชธานี
2. มรภ.อุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิรน์
4. เครือข่ายศิลปิ นพืน้ บ้าน
5. สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด
6. อปท.

รับฟั งความคิดเห็น ฯ
ร่วมกับเครือข่าย
ขับเคลื่อนโดยใช้พนื้ ที่
อาเภอเขมราฐ
เป็ นพืน้ ทีน่ าร่อง

ต้นกาเนิดราตังหวาย
เอกลักษณ์จงั หวัดอุบล ฯ
- ควรมีกระบวนการถอดบทเรียน
เป็ นชุดข้อมูลเส้นทางแห่ง
ความสาเร็จ รวมถึงปัญหา/อุสรรค
และแนวทางการแก้ไข

กลไกการจัดกิจกรรม
แกประสานเครืข่ายใน
พืน้ ที่สง่ ข้อมูล

สภาผูช้ ม ฯ ฝ่ ายข่าว
และเครือข่ายร่วม
ออกแบบกิจกรรม

ข่าวนาเสนอการเปิ ดตัว
การสมัครเข้าร่วมการ
คัดเลือก

ร่วมออกแบบกิจกรรม
การขับเคลื่นและรับฟั ง
ความคิดเห็น

ประสานงานพืน้ ที่เพื่อ
เตรียมความพร้อม

รับฟั ง ฯ และเวที
สาธารณะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

นาเสนอผ่านสกู๊ปข่าว
และช่องทางออนไลน์

