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การท าหน้าที่สื่อสาธารณะและความคาดหวังของผู้ชม 

ต่อรายการสถานีประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

The  study  of serving  as a public  media  and  TV viewers’ expectation to  the  

people station  program via  the Thai Public Broadcasting Services (ThaiPBS) 

โดย 

นางสาวธิดารัตน์  ษิณปักษา และ รศ.กิติมา  สุรสนธิ 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาเรื่อง “การท าหน้าที่สื่อสาธารณะและความคาดหวังของผู้ชมต่อรายการ

สถานีประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) และการค้นคว้า

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) หลังจากนั้น จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท าหน้าที่ของรายการสถานี

ประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ และเพ่ือศึกษา

ความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการรับเรื่องร้อง

ทุกข ์ 

  ผลการศึกษาพบว่า การท าหน้าที่ของรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ ใช้หลักการความเป็นสื่อสาธารณะขององค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กรทั้ง 8 

ข้อ มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความทั่วถึง  (Universality) , ความหลากหลาย  ( Diversity 
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) , ความเป็นอิสระ (lndependence ) ,ความแตกต่างเฉพาะตัว  (Distinctiveness ) , การมีส่วน

ร่วม  (Participation ) , การพัฒนา  (Development ) , ความเชื่อถือ ไว้วางใจได้  (Credibility ) 

และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of interest ) ซึ่งจากผลการศึกษารายการสถานี

ประชาชน ท าตามข้อบังคับท้ัง 8 ข้อ ตามหลักการความเป็นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. 

 รายการสถานีประชาชนได้ท าหน้าที่ตามพันธกิจของการเป็นสื่อสาธารณะ รายการสถานี

ประชาชนถือว่าท าหน้าที่และช่วยประชาชนได้เป็นอย่างดี เปิดรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ ระดับราก

หญ้าชาวนา เด็ก คนพิการ  ตลอดจนถึงคนที่มีความรู้ เช่น หมอ , ครู และความหลากหลายของ

เรื่องราวที่น าเสนอ ตั้งแต่เรื่องเล็ก เช่น แจ้งคนหาย จนถึงเรื่องระดับนโยบายของภาครัฐ ปัญหาใหญ่

ระดับประเทศ ด้วยความที่เป็นสื่อสาธารณะปลอดจากนายทุนท าให้ปรับผังรายการมีความยืดหยุ่น 

สามารถเกาะติดสถานการณท์ี่เกิดขึ้นในสังคมไดท้ันท่วงที โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและช่วง

วิกฤตก็จะปรับผังรายการน าเสนอเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น สถานการณ์การเมือง , 

มหาอุทกภัย , แผ่นดินไหว  ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร รูปแบบรายการที่เป็นจุดแข็ง

และมีเสน่ห์ คือ จะมีผู้ร้องเรียนและมีคู่กรณีทุกฝ่ายมาช่วยคลี่คลายปัญหาที่น าเสนอ และลงลึกในการ

ติดตามความคืบหน้าหลังจากน าเสนอออกอากาศ รายการนี้เปรียบเสมือนเป็นกระบอกเสียงสะท้อน

ปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่เดือดร้อนและเป็นตัวกระตุ้นหน่วยงาน

ภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบกับปัญหาที่มีการร้องเรียนเกิดการขับเคลื่อนที่รวดเร็วขึ้น  แม้ผู้ชมอาจจะมี

จ านวนไม่มาก หากเทียบกับสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน   

 ปัญหาที่ทางรายการสถานีประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์เข้ามา ประชาชนที่เดือดร้อนพยายาม

ช่วยเหลือตัวเองโดยการไปร้องทุกข์กับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้

ประชาชนแล้ว แต่ก็พบว่า ไม่ได้รับการแก้ไข หรือการแก้ไขล้าช้า หรือแม้แต่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

บางสถานีก็พบว่า มีข้อจ ากัดในการน าเสนอ เพราะ  คู่กรณีเป็นผู้สนับสนุนโฆษณาจึงไม่สามารถ

น าเสนอประเด็นการร้องทุกข์นั้นๆออกอากาศได้ ในขณะที่น ามาร้องทุกข์ผ่านรายการสถานีประชาชน 

ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลรอบด้านแล้ว เรื่องราวนั้นๆ

ถูกน าเสนอออกอากาศ  จึงถือว่าเป็นศักยภาพของรายการสถานีประชาชน ตามความคาดหวังของ

ประชาชน ในการท าหน้าที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานราชการและเอกชน

มาร่วมกันหาทางออกของปัญหานั้นๆ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะได้รับการแก้ไข หรือ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 
 

แม้แต่ประชาชนที่ไม่ได้ร้องเรียนแต่เมื่อเปิดรับชมรายการก็จะรู้สิทธิ์และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นตัวเอง 

นอกจากปัญหาความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพ การฉ้อโกง ไม่ได้รับความเป็นธรรม รายการสถานี

ประชาชน ไทยพีบีเอส ยังน าเสนอเรื่องราวความเหลื่อมล้ าทางสังคม กลุ่มคนด้อยโอกาสตามแนวชาย

ขอบเพราะปัญหาสังคมทุกวันนี้มีมาก ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

และตรงจุด รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงเหมือนกระบอกเสียงสะท้อน

ปัญหาของประชาชนคนเล็กคนน้อยให้ดังขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่กระชับ ฉับไว และเป็นการ

กระตุ้นให้หน่วยงานราชการนั้นๆ ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา ที่ตรงตามพันธกิจสื่อสาธารณะ  

 ในส่วนการศึกษาความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ ว่าประชาชนว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการซึ่งเป็น

สื่อสาธารณะมีศักยภาพจะสามารถน าเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนและสะท้อนปัญหาสังคมยึดถือ

ผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ปราศจากการแทรกแซงของนายทุนและอ านาจรัฐ โดยแบ่งความ

คาดหวังหรือความต้องการรับชมรายการสถานีประชาชน 4 ด้าน  มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ได้แก่  

ความคาดหวังในด้านข้อมูลข่าวสาร , ความคาดหวังให้รายการเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน ,ความคาดหวังในการเสริมย้ าความเชื่อ หรือช่วยการตัดสินใจ ,  ความคาดหวังในด้านการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการใช้ประโยชน์ทางสังคม ซึ่งรายการสถานีประชาชนสามารถตอบสนอง

ความคาดหวังหรือความต้องการรับชมรายการสถานีประชาชนได้ครบทั้ง 4 ด้าน  

 โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนใหญ่มองว่า การที่สื่อมวลชนผลิตรายการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้อง

ทุกข์ ถือว่าเป็นการท างานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการขับเคลื่อนและกระตุ้นหน่วยงานที่ต้อง

รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยน าข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์การเตือนภัย สิทธิ

ผู้บริโภค ด้านกฎหมายมาเปิดเผยและผู้ชมสามารถน าความรู้ที่ ได้จากรายการไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน หากเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง  ให้ประชาชนในสังคมรับรู้เพ่ือป้องกันตัวเอง   

 ในส่วนของภาคประชาชน ที่เคยรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน และประสานขอความ

ช่วยเหลือมายังรายการสถานีประชาชน ส่วนใหญ่มองว่า ประชาชนชนที่เกิดปัญหา ไม่สามารถ

แก้ปัญหาของตนเองได้ เมื่อไปพ่ึงหน่วยงานของภาครัฐแล้ว การท างานของระบบราชการเข้าถึงยาก

และมีขั้นตอนซับซ้อนไม่สามารถที่จะตอบสนองและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงมาร้องเรียนสถานี
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รายการประชาชน เพราะ คาดหวังว่า ปัญหาจะได้รับการเยียวยา  ในขณะที่รายการหรือสถานีอ่ืนๆ 

ส่วนใหญจ่ะเสนอเป็นไปในรูปแบบข่าว แต่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือพยายามช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน

เพราะมีเวลาจ ากัด ไม่มีการเชิญผู้ชี้แจ้งและชาวบ้านร้องทุกข์มานั่งพูดคุยกัน เพ่ือหาแนวทางในการ

แก้ปัญหาเหมือนรายการสถานีประชาชน  

 

ค าส าคัญ : การท าหน้าที่ของสื่อสาธารณะ , .สื่อสาธารณะ ,การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ,รายการร้องทุกข์  

, ความคาดหวัง  

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัญหาประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกหลอกลวง สาธารณูปโภค

ไม่ได้มาตรฐาน ทุกข์ชาวบ้าน ทุกข์คนเมือง สิ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่กันใน

สังคมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีต เนื่องจากสังคมยังเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ า ช่องว่างและความไม่เท่า

เทียม  ในอดีตหากประชาชนเกิดความทุกข์ร้อนขึ้น ที่พ่ึงของประชาชน คือ สถานีต ารวจ หรือ ผู้น า

ชุมชน เพราะใกล้ชิดที่สุด  อาทิ  ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนถึงผู้ว่า

ราชการจังหวัด ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งจะมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ าตั้งอยู่ และบางแห่งจะใช้

ชื่อว่า ศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งไปยังหน่วยงาน กรม กระทรวง ที่เกี่ยวข้องคอยรับเรื่อง

และคลี่คลายปัญหาให้ประชาชนต่อไป  

 แต่ทว่าเรื่องราวบางเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมักจะมีกระบวนการด าเนินการล่าช้า หรือบาง

เรื่องไม่ถูกด าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที จึงมีหน่วยงานอิสระเกิดขึ้นมาเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน

คู่ขนาน และเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามาร้องเรียน รวมถึงเป็นการตรวจสอบหน่วยงาน

รัฐนั้นๆ  ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาผู้บริโภค มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดูแลทุกข์สุขของ

ผู้บริโภค พร้อมกันนี้ก็จะมีองค์กรอิสระ อย่างมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคท างานคู่ขนานไปด้วย ,ปัญหา

ร้องเรียนข้อพิพาทระหว่างรัฐและประชาชน มีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินดูแล ,ปัญหาเกี่ยวกับ
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กฎหมาย คดีความ มีสภาทนายความดูแล ,ปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงก็มี สถานีต ารวจ , กอง

ปราบปราม และหากคดีที่เป็นการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนที่ซับซ้อนกรมสอบสวนคดี

พิเศษก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น  แต่กระนั้น ก็พบว่า หลายเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนไป

ยังหน่วยงานที่มีอ านาจรับผิดชอบโดยตรงแล้ว  แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงที ล่าช้า หรือไม่ได้รับ

การแก้ไขเลยก็มี ท าให้ประชาชนผู้เดือดร้อนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงต้องหันมาพ่ึงสื่อมวลชน 

เช่น สื่อหนังสือพิมพ์  สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์  ซึ่งสื่อแต่ละประเภทจะมีความพิเศษในข้อจ ากัดที่

แตกต่างกัน สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทและอิทธิพลสูง เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ทั้งภาพและเสียง เรื่องสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไปยังผู้ชมจ านวนมากในทุก

หนทุกแห่ง ในเวลารวดเร็วโดยพร้อมกัน ท าให้สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลเหนือกว่าสื่อมวลชนแขนงอ่ืนๆ ใน

ด้านดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันสื่อโทรทัศน์สามารถเป็นพลวัตที่

ขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม 

 ปัจจุบันรายการประเภทร้องทุกข์ที่ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ มีหลายรายการ อาทิ เช่น 

รายการตู้ ปณ.ข่าว 3 ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 ,รายการร่วมมือร่วมใจ ของสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ปัจจุบันย้ายมาออกอากาศที่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5), 

รายการทุกข์ชาวบ้าน ของสถานีข่าว TNN24 เป็นต้น แต่ก็พบว่า รายการร้องทุกข์ของสื่อโทรทัศน์บาง

ช่องก็ไม่สามารถน าเสนอปัญหานั้นๆได้ เพราะ อยู่ภายใต้อ านาจทุน อ านาจรัฐ ดังนั้น สื่อสาธารณะ

อย่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกหนึ่งทางเลือก โดยร้องเรียนผ่านรายการ

สถานีประชาชน ซึ่งรายการนี้ท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและให้ข้อมูลข่าวสาร โดย

ด าเนินการอย่างเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้ความควบคุมของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชน ไม่ มี

ผลประโยชน์ทางการเมืองหรือธุรกิจแอบแฝง แต่ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก และไม่

ต้องพยายามแสวงหาผลก าไรเพ่ือให้กิจการด าเนินไปได้ เพราะใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ

ภายในองค์การ ซึ่งมาจากภาษีสรรพสามิตที่เก็บมาจากสินค้าประเภทสุราและยาสูบ  ที่มีรายได้สูงสุด

ปีงบประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  ในที่นี้จะขอยกกรณีตัวอย่างการร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่  

 กรณีผู้เสียหายที่ซื้อที่ดินในโครงการสวนเกษตรปราจีนบุรี ไฮ-การ์เด้น ของบริษัทแห่งหนึ่ง 

ร้องเรียนให้ตรวจสอบหลังจากเชื่อม่ันในชื่อเสียงของบริษัทดังกล่าว น าเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจัดสรรเนื้อ

ที่กว่า 2,000 ไร่ ราคาไร่ละ 300,000 บาท  ซึ่งส่วนใหญ่กู้เงินจากธนาคารมาซื้อ บางรายน าเงินที่เก็บ
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ออมมาลงทุน โดยวางแผนว่า ในชีวิตหลังเกษียณจะมีเงินไว้ใช้ ตามเอกสารโฆษณาชวนเชื่อ ที่ระบุว่า 

จะให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของสวนในอัตราที่สูง ส่วนทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่

ปรากฏว่า เมื่อครบสัญญา 15 ปี กลับไม่เป็นไปตามข้อตกลงเป็นเหตุให้เจ้าของสวนหลายรายต้องการ

ยกเลิกเพราะผลประกอบการไม่เป็นไปตามข้อตกลง และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เงินปันผล เรื่องราวร้องเรียน

นี้อยู่ระหว่างการฟ้องศาล  

 จากการสอบถามผู้เสียหาย ทราบว่า เรื่องนี้เคยร้องเรียนผ่านสื่อหลายช่อง แต่พบว่า ไม่

สามารถน าเสนอเรื่องราวนี้ได้ เพราะเป็นบริษัททุนที่มีความสัมพันธ์ด้านการเงิน เช่น การให้สนับสนุน

ค่าโฆษณากับทางช่อง จึงไม่สามารถน าเสนอเรื่องราวร้องเรียนนี้ได้ ส่งผลให้ผู้เสียหายกลุ่มนี้เลือกที่จะ

มาร้องเรียนผ่านรายการสถานีประชาชน ที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้รวมกลุ่มกันไปร้องเรียนที่ส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว และได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดี ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค  

แต่ทางบริษัทได้ยื่นประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

พ.ศ.2557  ที่ผ่านมาประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นคดีผู้บริโภค เมื่อทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจน

รอบด้าน พบว่า เป็นเรื่องจริง จึงเดินหน้าในการที่จะน าเสนอ  แม้ขณะที่ก าลังจะน าเสนอออกอากาศ 

ก็พบว่า ทางเจ้าของโครงการและประชาสัมพันธ์ของบริษัทดังกล่าว ขอต่อรองซึ่งในฐานะสื่อสาธารณะ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเสนอ โดยยึดหลักเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพราะไม่ได้ภายใต้อ านาจทุน 

หรือโฆษณา โดยค านึงว่า ข่าวชิ้นนี้เป็นการเตือนภัยประชาชนที่ต้องการท าธุรกิจ ควรมีการตรวจสอบ

เอกสารสัญญาให้ชัดเจน เพราะจากการสอบถามผู้เสียหายส่วนใหญ่ เชื่อมั่นในชื่อเสียงของบริษัท แต่

เมื่อไปลงทุนจริงกลับพบว่า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 

 อีกหนึ่งกรณี คือ กลุ่มผู้เสียหายที่เช่าพ้ืนที่ค้าขายโครงการแห่งหนึ่ง ใน จ.เชียงใหม่ ร้องเรียน

หลังจากหลงเชื่อน าเงินมาลงทุนท าธุรกิจเช่าพ้ืนที่ค้าขาย บริษัทเจ้าของโครงการระบุว่า จะสร้างเป็น

คอมมูนิตี้มอลล์ที่ทันสมัย มูลค่าโครงการกว่า 300 ล้านบาท จะมีร้านค้าแบรนด์ดังและร้านค้าของ

ดารานักแสดงมาเปิด รวมถึงจะมีการท าการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอีเว้นท์ เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มา

ท่องเที่ยว แต่เมื่อเข้าไปค้าขาย ปรากฏ ว่า โครงการไม่ได้ปฏิบัติตามค าโฆษณาชวนเชื่อไว้และไม่ท า

แผนการตลาดส่งเสริมการขาย ตามที่กล่าวอ้างในข้อตกลงการท าสัญญา ส่งผลให้ผู้เช่าร้านค้าต่าง

ขาดทุน แบกรับหนี้สินและดอกเบี้ยที่กู้มาเช่าพ้ืนที่และตกแต่งร้านค้า รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท 

แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นข้อพิพาทฟ้องร้องต่อศาล  
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 จากการสอบถามจากกลุ่มผู้เสียหาย ทราบว่า ความเดือดร้อนเรื่องนี้ เคยร้องเรียนผ่านศูนย์

ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) และมีการไปยื่น

หนังสือขอความเป็นธรรมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า รวมถึงจากการ

สอบถามผู้เสียหาย ทราบว่า เรื่องนี้เคยร้องเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หลายช่อง แต่พบว่า ไม่สามารถ

น าเสนอเรื่องราวนี้ได้ ด้วยเหตุผลว่า เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลแล้ว จึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้ามา

ร้องเรียนกับรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ช่วยเหลือ (วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 

2557) เรื่องเพราะกลุ่มผู้เสียหายเชื่อมั่น ในความเป็นสื่อสาธารณะที่เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนที่เดือดร้อน

มาร้องเรียน ซึ่งเมื่อทีมข่าวตรวจสอบจากหลักฐาน ปรึกษาข้อกฎหมายกับสภาทนายความ โดยลง

พ้ืนที่ไปตรวจสอบข้อพิพาทโครงการดังกล่าว ร่วมกับนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่และ เจ้าหน้าที่สคบ. จนทราบว่า  เรื่องนี้มีการฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่

และคดีอยู่ระหว่างการ พิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ของสคบ. พร้อมกับประสานไปยังคู่กรณีที่เป็น

ผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในขณะที่ก าลังจะน าเสนอออกอากาศ 

ทางเจ้าของโครงการ อ้างว่า เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาล ให้ยุติการออกอากาศ แต่ทีมข่าวมองว่า การน าเสนอ

ข่าวเรื่องนี้ ไม่ได้โต้แย้งศาล เพียงแต่เลือกที่จะน าเสนอเพ่ือเตือนภัย ให้ความรู้ด้านกฎหมายและเตือน

ภัยประชาชนที่ต้องการท าธุรกิจประกอบการร้านค้า ซึ่งในเมืองใหญ่ๆ เมืองท่องเที่ยวมักจะมีธุรกิจ

ประเภทนี้เกิดข้ึนมามาก และเจ้าของโครงการมักจะชวนเชื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท าธุรกิจ โดยมักอ้างว่า

จะได้ผลตอบแทนมาก รวมถึงใช้ชื่อเสียงมาเป็นสิ่งดึงดูด แต่สุดท้ายก็พบว่า เป็นการโฆษณาเกินจริง 

หรือแม้แต่ผิดสัญญา ทีมข่าวจึงต้องการเตือนภัยและให้รู้เท่าทัน  

 จากกรณีตัวอย่างทั้ง 2 กรณี ข้างบน เป็นกรณีเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค รายการยังน าเสนอข่าว

เตือนภัย เช่น กลโกงแชร์ลูกโซ่ แรงงานไทยถูกหลอกไปท างานต่างประเทศ กรณีแจ้งคนหาย ที่ทาง

รายการสถานีประชาชน เปิดเป็นศูนย์รับแจ้งคนหายไทยพีบีเอส ปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ปัญหาการ

บุกรุก เป็นต้น  พบว่า กลุ่มผู้เดือดร้อนพยายามร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้แก้ไขแล้ว 

แต่เมื่อติดตามความคืบหน้าก็พบว่า ล่าช้า จึงเลือกที่จะร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน แต่ก็พบอุปสรรค

เช่นกัน เพราะสื่อมวลชนบางช่อง เลือกที่จะไม่น าเสนอออกอากาศให้ เพราะด้วยเวลาในการ

ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆมีจ ากัดในการน าเสนอออกอากาศ , คู่กรณีที่ถูกประชาชน

ร้องเรียนเป็นผู้เช่าโฆษณากับสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นๆ หรือแม้แต่บางข่าวสื่อทุกช่องน าเสนอก็จริง แต่ก็
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น าเสนอเพียงเนื้อหาสั้นๆ ไม่ได้เจาะลึกและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนาและเผชิญหน้ากันทุกฝ่าย   

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนที่เดือดร้อนตัดสินใจร้องเรียนผ่านรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา กว่า 6 ปี ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 สถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอสผลิตรายการสถานีประชาชนนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นกระบอกเสียงและเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนทุก

ชนชั้น ได้ร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคม หลายเรื่องถูกน าเสนอออกอากาศและมีการแก้ไขที่

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี  ตามภารกิจที่ว่า ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐาน บนพ้ืนฐานข้อบังคับจริยธรรมและกรอบจรรยาบรรณขององค์กรเพ่ือเผยแพร่ 

โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ สะท้อนความเป็นจริงให้ปรากฏ อย่างครบถ้วนรอบด้าน

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีเป็นธรรม  

 รายการสถานีประชาชน เป็นรูปแบบรายการข่าวอีกหนึ่งรายการของสถานีไทยพีบีเอสที่เป็น

สื่อกลาง น าเสนอปัญหาและหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากในสภาพสังคมปัจจุบัน 

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ก าลังประสบปัญหาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ถูกข่มเหงรังแก

จากผู้มีอิทธิพล ถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รายการสถานีประชาชนจะเปิด

โอกาสให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาเหตุต่างๆมาร้องเรียน จากนั้นทีมข่าวจะเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมาร่วมกันแก้ไขปัญหา บางประเด็นจะเป็นสื่อกลางรับน้ าใจและความเกื้อกูลจากผู้ชม ส่งต่อให้ผู้ที่

ทุกข์ยากที่ขอความช่วยเหลือผ่านหน้าจอ ปัญหาต่างๆที่แจ้งเข้ามาจะถูกน าไปตีแผ่และคลี่คลาย หลาย

กรณีได้รับความช่วยเหลือ ท าให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแก่นหลักของการน าเสนอ

เรื่องราวที่เดือดร้อน คือ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือสร้างสังคมเป็นธรรม 

รายการสถานีประชาชน ด าเนินรายการโดย นางอรอุมา  เกษตรพืชผล ออกอากาศทุกวัน จันทร์- 

ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.05-15.30 น. ในแต่ละช่วงของรายการสถานีประชาชน มีเนื้อหาแตกต่างกัน  

- ช่วงแรก  สถานีประชาชน เป็นช่วงที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามหาคนหาย ปรึกษากฎหมายกับ

สภาทนายความ พร้อมกับเกาะติดสถานการณ์เด่นในแต่ละวัน  

- ช่วงที่สอง เป็นรายงานข่าวเปิดประเด็น มีสกู๊ปข่าวเพ่ือปูเรื่องให้ทราบ จากนั้นก็จะน าเข้าสู่

การสนทนาแก้ไขปัญหา โดยทีมข่าวจะเชิญผู้ร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วม

สนทนาหาทางออกร่วมกัน 
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- ช่วงที่สาม เป็นการน าเสนอความคืบหน้า ของเรื่องราวที่เคยน าเสนอออกอากาศแล้วติดตาม

ผลหลังจากท่ีน าเสนอ 

- ช่วงที่สี่ เป็นช่วงสถานีมีดีมาบอก ในแต่ละวันจะน าเสนอเรื่องราวสีสันของแต่ละชุมชน แต่ละ

ท้องถิ่น , อาชีพใหม่และแปลกสร้างเสริมรายได้ให้เลี้ยงตัวเองได้  ,นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

สะท้อนให้เห็นคุณงามความดี ความอดทนมุมานะ ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก และต่อสู้กับ

อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิต เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมคนอ่ืนๆ ซึ่งช่วงนี้จะมีพิธีกร

เสริมร่วมกับพิธีกรหลักสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน   

  

  จากความส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา “การท าหน้าที่สื่อ

สาธารณะและความคาดหวังของผู้ชมต่อรายการสถานีประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ว่า

เป็นอย่างไร ในฐานะทีวีสาธารณะแห่งแรก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมในรายการได้

หรือไม่ เพราะเนื้อหารายการมีความหลากหลายในการน าเสนอ ตั้งแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เผย

กลโกง เล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพหลายหลายรูปแบบ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิต ปัญหาสาธารณูปโภคต่างๆ สิทธิผู้บริโภค ข้อพิพาทกับหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการเปิด

ประเด็นที่เป็นเรื่องราวการไม่รับความเป็นธรรมและการเปิดโปงการคอรัปชั่น จนท าให้ปัญหาที่

ประชาชนร้องทุกข์เข้ามาในรายการได้รับการแก้ไขในที่สุด โดยจะศึกษารายการสถานีประชาชน 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ท าหน้าที่ในการเป็นสื่อสาธารณะเกี่ยวกับรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างไร และ

ความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการรับเรื่องร้อง

ทุกข์เป็นอย่างไร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารองค์กร ,การปฏิบัติงานทีมผู้ผลิต ขั้นตอนการผลิตรายการ 

อุปสรรคปัญหาของการบริหารรายการฯ ภายใต้พันธกิจของทีวีสาธารณะ ตลอดจนผู้ชมรายการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งทั้งหมดที่ศึกษา เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักสูตรการบริหารสื่อสารมวลชนที่ได้ศึกษามา โดยหวังว่าการศึกษาครั้งนี้ จะเป็น

แนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์น าไปปรับปรุงและพัฒนารายการ

สถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ด าเนินการสอดรับกับความคาดหวังของประชาชนอย่าง
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มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป และเพ่ือเป็นประโยชน์กับการศึกษาการบริหารรายการข่าวประเภท

รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการท าหน้าที่ของรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อ

สาธารณะ กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ 

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณี

การรับเรื่องร้องทุกข์ 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indepth Interview) และการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(Documentary Analysis) หลังจากนั้น จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท าหน้าที่ของรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ และเพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อ

รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์  

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่า การท าหน้าที่ของรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ใน

ฐานะสื่อสาธารณะ กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ ใช้หลักการความเป็นสื่อสาธารณะขององค์การกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กรทั้ง 8 ข้อ มาเป็น

เกณฑ์ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความทั่วถึง  (Universality) , ความหลากหลาย  ( Diversity ) , ความ

เป็นอิสระ (lndependence ) ,ความแตกต่างเฉพาะตัว  (Distinctiveness ) , การมีส่วนร่วม  

(Participation ) , การพัฒนา  (Development ) , ความเชื่อถือ ไว้วางใจได้  (Credibility ) และ
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ท าตามข้อบังคับท้ัง 8 ข้อ ตามหลักการความเป็นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. 

 รายการสถานีประชาชนได้ท าหน้าที่ตามพันธกิจของการเป็นสื่อสาธารณะ รายการสถานี

ประชาชนถือว่าท าหน้าที่และช่วยประชาชนได้เป็นอย่างดี เปิดรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ ระดับราก

หญ้าชาวนา เด็ก คนพิการ  ตลอดจนถึงคนที่มีความรู้ เช่น หมอ , ครู และความหลากหลายของ

เรื่องราวที่น าเสนอ ตั้งแต่เรื่องเล็ก เช่น แจ้งคนหาย จนถึงเรื่องระดับนโยบายของภาครัฐ ปัญหาใหญ่

ระดับประเทศ ด้วยความที่เป็นสื่อสาธารณะปลอดจากนายทุนท าให้ปรับผังรายการมีความยืดหยุ่น 

สามารถเกาะติดสถานการณท์ี่เกิดขึ้นในสังคมไดท้ันท่วงที โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและช่วง

วิกฤตก็จะปรับผังรายการน าเสนอเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น สถานการณ์การเมือง , 

มหาอุทกภัย , แผ่นดินไหว  ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร รูปแบบรายการที่เป็นจุดแข็ง

และมีเสน่ห์ คือ จะมีผู้ร้องเรียนและมีคู่กรณีทุกฝ่ายมาช่วยคลี่คลายปัญหาที่น าเสนอ และลงลึกในการ

ติดตามความคืบหน้าหลังจากน าเสนอออกอากาศ รายการนี้เปรียบเสมือนเป็นกระบอกเสียงสะท้อน

ปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่เดือดร้อนและเป็นตัวกระตุ้นหน่วยงาน

ภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบกับปัญหาที่มีการร้องเรียนเกิดการขับเคลื่อนที่รวดเร็วขึ้น  แม้ผู้ชมอาจจะมี

จ านวนไม่มาก หากเทียบกับสถานีโทรทัศน์ช่องอ่ืน   

 ปัญหาที่ทางรายการสถานีประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์เข้ามา ประชาชนที่เดือดร้อนพยายาม

ช่วยเหลือตัวเองโดยการไปร้องทุกข์กับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้

ประชาชนแล้ว แต่ก็พบว่า ไม่ได้รับการแก้ไข หรือการแก้ไขล้าช้า หรือแม้แต่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

บางสถานีก็พบว่า มีข้อจ ากัดในการน าเสนอ เพราะ  คู่กรณีเป็นผู้สนับสนุนโฆษณาจึงไม่สามารถ

น าเสนอประเด็นการร้องทุกข์นั้นๆออกอากาศได้ ในขณะที่น ามาร้องทุกข์ผ่านรายการสถานีประชาชน 

ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลรอบด้านแล้ว เรื่องราวนั้นๆ

ถูกน าเสนอออกอากาศ  จึงถือว่าเป็นศักยภาพของรายการสถานีประชาชน ตามความคาดหวังของ

ประชาชน ในการท าหน้าที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานราชการและเอกชน

มาร่วมกันหาทางออกของปัญหานั้นๆ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะได้รับการแก้ไข หรือ

แม้แต่ประชาชนที่ไม่ได้ร้องเรียนแต่เมื่อเปิดรับชมรายการก็จะรู้สิทธิ์และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นตัวเอง 

นอกจากปัญหาความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพ การฉ้อโกง ไม่ได้รับความเป็นธรรม รายการสถานี
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ประชาชน ไทยพีบีเอส ยังน าเสนอเรื่องราวความเหลื่อมล้ าทางสังคม กลุ่มคนด้อยโอกาสตามแนวชาย

ขอบเพราะปัญหาสังคมทุกวันนี้มีมาก ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

และตรงจุด รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงเหมือนกระบอกเสียงสะท้อน

ปัญหาของประชาชนคนเล็กคนน้อยให้ดังขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่กระชับ ฉับไว และเป็นการ

กระตุ้นให้หน่วยงานราชการนั้นๆ ใส่ใจในการแก้ไขปัญหา ที่ตรงตามพันธกิจสื่อสาธารณะ  

 ในส่วนการศึกษาความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพี

บีเอส กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ ว่าประชาชนว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการซึ่งเป็น

สื่อสาธารณะมีศักยภาพจะสามารถน าเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนและสะท้อนปัญหาสังคมยึดถือ

ผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ปราศจากการแทรกแซงของนายทุนและอ านาจรัฐ โดยแบ่งความ

คาดหวังหรือความต้องการรับชมรายการสถานีประชาชน 4 ด้าน  มาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ได้แก่  

ความคาดหวังในด้านข้อมูลข่าวสาร , ความคาดหวังให้รายการเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อน ,ความคาดหวังในการเสริมย้ าความเชื่อ หรือช่วยการตัดสินใจ ,  ความคาดหวังในด้านการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการใช้ประโยชน์ทางสังคม ซึ่งรายการสถานีประชาชนสามารถตอบสนอง

ความคาดหวังหรือความต้องการรับชมรายการสถานีประชาชนได้ครบทั้ง 4 ด้าน  

โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนใหญ่มองว่า การที่สื่อมวลชนผลิตรายการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์ ถือว่า

เป็นการท างานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการขับเคลื่อนและกระตุ้นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ

เร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยน าข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์การเตือนภัย สิทธิผู้บริโภค ด้าน

กฎหมายมาเปิดเผยและผู้ชมสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หากเกิด

ขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง  ให้ประชาชนในสังคมรับรู้เพ่ือป้องกันตัวเอง   

 ในส่วนของภาคประชาชน ที่เคยรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน และประสานขอความ

ช่วยเหลือมายังรายการสถานีประชาชน ส่วนใหญ่มองว่า ประชาชนชนที่เกิดปัญหา ไม่สามารถ

แก้ปัญหาของตนเองได้ เมื่อไปพ่ึงหน่วยงานของภาครัฐแล้ว การท างานของระบบราชการเข้าถึงยาก

และมีขั้นตอนซับซ้อนไม่สามารถที่จะตอบสนองและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงมาร้องเรียนสถานี

รายการประชาชน เพราะ คาดหวังว่า ปัญหาจะได้รับการเยียวยา  ในขณะที่รายการหรือสถานีอ่ืนๆ 

ส่วนใหญจ่ะเสนอเป็นไปในรูปแบบข่าว แต่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือพยายามช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
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เพราะมีเวลาจ ากัด ไม่มีการเชิญผู้ชี้แจ้งและชาวบ้านร้องทุกข์มานั่งพูดคุยกัน เพ่ือหาแนวทางในการ

แก้ปัญหาเหมือนรายการสถานีประชาชน 

อภิปรายผล 

 ในการศึกษาเรื่อง  “การท าหน้าที่สื่อสาธารณะและความคาดหวังของผู้ชมต่อรายการสถานี

ประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” อาศัยทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ

สื่อสาธารณะ , ทฤษฎีความคาดหวังของสื่อ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษา

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารองค์กร ผู้ผลิตรายการ 

หน่วยงานราชการ และผู้ร้องเรียน รวมทั้งใช้วิธีสังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มาอภิปรายผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวที่ผู้ศึกษาได้ค้นพบ ดังนี้ 

1. การท าหน้าที่ของรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ กรณี

การรับเรื่องร้องทุกข์ 

 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่เป็นองค์กรสื่อที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า นโยบายขององค์กรสื่อสารมวลชนเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดหน้าที่

ของรายการสถานีประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรายการนี้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อ

สาธารณะ (Public Service Broadcasting)  ตามที่ ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ( 2546,น.3 ) ได้สรุป

แนวคิดของสื่อสาธารณะว่าเกิดขึ้นมาเพราะความไม่เชื่อมั่นและข้อจ ากัดในการควบคุมของรัฐและกล

ไกลตลาด ดังนั้น หลักการที่ส าคัญของสื่อสาธารณะ คือ ประชาชนทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้ 

โดยที่ผู้ผลิตรายการมีเสรีภาพและความเป็นกลางในการน าเสนอ มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายเพ่ือ

สอดคล้องกับ ประชาชนทุกกลุ่ม และมุ่งผลิตรายการที่มีคุณภาพมากกว่าต้องการจ านวนผู้ชม โดยต้อง

มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 แนวคิดของสื่อสาธารณะข้างต้น เป็นหลักการเดียวกับที่ไทยพีบีเอสยึดถือในการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยเฉพาะการท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรายการสถานีประชาชน

ที่ผู้บริหารได้ให้นโยบายการน าเสนอรายการบนหลักการความเป็นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. ซึ่ง

ประกอบด้วย 
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 1.ความทั่วถึง  (Universality) ตามหลักการของสื่อสาธารณะจะต้องสามารถเข้าถึงคนทุก

กลุ่มและให้ประชาชนทั้งหมดของประเทศได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการ ซึ่งรายการสถานี

ประชาชนค านึงถึงหลักการส าคัญนี้ โดยการน าเสนอเนื้อหาการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนทุก

กลุ่มโดยไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคมหรือรายได้  เมื่อประชาชนทุกข์ร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม

สามารถร้องเรียนผ่านรายการนี้ได้ ซึ่งเนื้อหาทางรายการจะมีทั้งการเตือนภัยโดยย้ าการรับรู้เรื่องสิทธิ

ของประชาชน เช่น ในฐานะผู้บริโภค ช่องทางการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้น การที่

ทางรายการสถานีประชาชนน าเสนอเรื่องราวตามแนวทางที่กล่าวมานี้ จะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถ

น าไปปรับใช้กับตัวเองและเป็นประโยชน์เมื่อเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันว่าจะหาช่องทางไหน

ร้องเรียนและหาทางออกให้ตัวเองได้ 

 2.ความหลากหลาย  ( Diversity ) รายการสถานีประชาชนยึดหลักความหลากหลายในการ

น าเสนอเนื้อหาที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามา รวมถึงเลือกน าเสนอเนื้อที่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

มวลชนแม้เรื่องราวดังกล่าวจะไม่มีการร้องเรียนก็ได้ แต่ค านึงถึงหลักความเป็นประโยชน์สาธารณะ

เป็นหลัก เช่น ในแต่ละวัน จะน าเสนอทั้งเรื่องราวข้อพิพาทเรื่องปัญหาที่ดิน ปัญหาแรงงานถูกหลอก 

ปัญหาของผู้บริโภคท่ีถูกเอาเปรียบเป็นต้น เพ่ือตอบสนองความสนใจของสาธารณะที่หลากหลาย และ

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความคาดหวังและลักษณะการรับสื่อต่างกัน  อย่างไรก็ตาม

พบว่า รายการสถานีประชาชนประชาชนยังขาดความหลากหลายในแง่กลุ่มผู้ชม เนื่องจากมีการ

น าเสนอประเด็นความเดือดร้อน การร้องทุกข์ นี้ออกอากาศช่วงเวลา 14.05-15.30 น. ทุกวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ เป็นช่วงเวลาที่คนกลุ่มใหญ่ออกไปเรียนหรือท างาน ดังนั้นผู้ที่เปิดรับชมรายการในช่วงเวลา

ดังกล่าวส่วนมากจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน หรือผู้ที่ประสบปัยหาความเดือดร้อนในลักษณะเดียวกัน 

 3.ความเป็นอิสระ (lndependence ) คือ สื่อสาธารณะต้องมีความเป็นอิสระในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร เป็นเวทีกลางส าหรับการแสดงความคิดเห็นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งความ

อิสระในที่นี้มาจากแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินกิจการจัดเก็บจากภาษีสุราและยาสูบ ท าให้

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ต้องหารายได้จากการให้เช่าเวลาเหมือนสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ 

หลักการน าเสนอรายการของทางสถานีจึงไม่จ าเป็นต้องสร้างความสนใจให้ผู้ชมด้วยเนื้อหาตามกระแส

นิยมที่ให้ความส าคัญที่ไม่ก่อประโยชน์ในแง่ข้อมูลข่าวสารมากนัก รายการสถานีประชาชนจึงมองถึง

ประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากการแทรกแซง มีเสรีภาพ และ
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ความเป็นอิสระด้วยจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่น าเสนอข้อมูลตามค าขอของ

แหล่งข่าวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเวทีกลาง ในการน าเสนอท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

 4.ความแตกต่างเฉพาะตัว  (Distinctiveness ) ลักษณะเฉพาะของรายการสถานีประชาชน 

คือ การเชิญคู่กรณีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมสนทนาในรายการพร้อมกับผู้ร้องเรียน เพ่ือ

หาทางออกร่วมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้มีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับ

สื่อมวลชน รวมถึงมีการติดตามประเด็นความคืบหน้าของปัญหาที่น าเสนอออกอากาศไป นอกจากนี้

ยังมีการน าเทคโนโลยีถ่ายทอดสด 3G มาใช้ในการรายงานสดในรายการ และเปิดช่องทางการ

ร้องเรียนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เช่น Facebook , Line จากเดิมมีเพียงแค่ ส่งทาง

จดหมาย อีเมล์ ทางโทรทัศน์ หรือเดินทางมาร้องเรียนสดที่สถานี 

 5.การมีส่วนร่วม  (Participation )  สื่อสาธารณะมีคุณลักษณะของความเป็นสื่อในสังคม

ประชาธิปไตยที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมทั้งการมีส่วนร่วมภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมกับสังคม 

ส าหรับการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ผู้ผลิตรายการสถานีประชาชนมีอิสระในการสร้างสรรค์รายการ

ตามนโยบายหลักที่ผู้บริหารมอบหมาย ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็น มี

การกระจายอ านาจในการตัดสินใจและมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงานท าหน้าที่ติดต่อประสานงานและ

เจรจากับหน่วยงานที่เชิญมาชี้แจงในรายการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรให้

หน่วยงานต่างๆที่ทางรายการเชิญมาชี้แจงนั้นมีแนวคิดที่ต้องท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยใช้พ้ืนที่

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นช่องทางในการสื่อสารแก่ประชาชน  ส่วนประชาชนได้มีส่วนร่วมกับ

รายการสถานีประชาชนด้วยการรับฟังปัญหาที่ทางรายการน าเสนออกอากาศ สามารถแสดงความ

คิดเห็นผ่านช่องทางSMS ติชม และเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ร่วมสนทนาในรายการได้สอบถามข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะถ่ายทอดสด นอกจากนี้ทีมงานรายการสถานีประชาชนยังมีการรับฟังความ

คิดเห็นจากผู้ชม ผู้ร้องเรียนหลายช่องทาง ทั้ง อีเมล์รายการ จดหมาย ในกรณีที่ประชาชนต้องการ

ร้องเรียนหากพบว่า รายการท าหน้าที่ขัดต่อจริยธรรมก็สามารถร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการรับและ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ด าเนินตรวจสอบได้ 

 6.การพัฒนา  (Development ) การผลิตรายการและเผยแพร่สื่อเพ่ือบริการสาธารณะ มี

เป้าหมายส าคัญ คือ การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท างานในการผลิตรายการควบคู่กับการ
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พัฒนาคุณภาพคน  พัฒนาสังคม จากการศึกษาการท าหน้าที่ของรายการสถานีประชาชนในฐานะสื่อ

สาธารณะกรณีการรับเรื่องราวร้องทุกข์นั้น พบว่า มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ ในอนาคตจะมีการจัดท าสไตล์บุ๊ค หรือคู่มือการท ารายการประเภทร้องทุกข์  ส่วน

รูปแบบรายการมีการเพ่ิมเวลาการออกอากาศ จาก 1ชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่

หลากหลาย เพราะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีมากขึ้น ด้วยระยะเวลาการออกอากาศเพียง 1 

ชั่วโมงจึงไม่เพียงพอ และในอนาคตจะมีการปรับปรุงรายการอีกครั้งจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งเป็นสองชั่วโมง 

ซึ่งอยู่ในระหว่างที่ผู้บริหารก าลังหารือและวางแผน เพ่ือเพ่ิมฐานผู้ชมรายการให้กว้างขึ้น นอกจากนี้จะ

มีการน าข่าวของสถานีประชาชนไปยอดน าเสนอในข่าวช่วงหลักของสถานี เช่น ข่าวเช้า ข่าวเที่ยงและ

ข่าวค่ า ซึ่งปัจจุบันก็มีการต่อยอดอยู่ แต่ในอนาคตจะท าให้เป็นระบบและมีอย่างต่อเนื่อง ในส่วน

กระบวนการเข้าถึงประชาชนก็จะมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีถ่ายทอดสด

ผ่านระบบ 3G และพัฒนาศักยภาพของศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอสให้สามารถรองรับการร้องเรียน

และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของภาคประชาชนได้มากขึ้น 

 7.ความเชื่อถือ ไว้วางใจได้  (Credibility ) สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจได้จากสังคม 

โดยรายการสถานีประชาชนท างานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม รายงาน

ข่าวและน าเสนอรายการ โดยค านึงถึงหลัก ความถูกต้อง เที่ยงตรง ตามข้อเท็จจริง (Accuracy and 

Truthfulness ) ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้ร้องเรียนและคู่กรณีที่ถูกร้องเรียน ปราศจาก 

อคติ เนื้อหารายการต้องรอบด้าน และ ลุ่มลึก ( Breadth and Depth ) เพ่ือให้ผู้ชมผู้ฟัง ได้รับข้อมูล 

ข่าวสาร อย่างเพียงพอกับความเข้าใจที่ถูกต้องโดยต้อง และยังเปิดโอกาสให้ผู้ชม ผู้ฟัง ได้แสดงความ

คิดเห็น ข้อแนะน าต่อรายการตาง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากการรวบรวม เสียงสะท้อนของผู้ชม ผู้ฟัง ( 

Feedback ) และน ามาพิจารณาปรับปรุงการท างาน การผลิต และ ออกอากาศรายการ  

 8.ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of interest ) รายการสถานีประชาชนเป็น

รายการที่น าเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมีการเชิญคู่กรณีที่เป็นทั้งภาครับและเอกชนมาร่วม

สนทนาหาทางออก เพ่ือความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการน าเสนอรายการ ทั้งการ

ก าหนดประเด็นเนื้อหา ปราศจากการแทรกแซงหรือโฆษณาแอบแฝง   
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 แนวทางแนวคิดของสื่อสาธารณะข้างต้น เป็นหลักการที่รายการสถานีประชาชนยึดถือในการ

ท าหน้าที่สื่อสาธารณะ ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยเฉพาะการท าหน้าที่รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ร้องเรียนได้ เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนในการเป็น

ปากเป็นเสียง ทุกคนสามารถใช้พ้ืนที่บนสื่อสาธารณะ ในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมร้องทุกข์ ซึ่ง

รายการนี้เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีต่างๆ มาร่วม

เจรจาหาทางออกให้กับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน และยุติธรรม เป็นกลางโดยยึดหลัก

ผลประโยชน์สาธารณะ  

 

 2. ความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่อรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีการ

รับเรื่องร้องทุกข์  สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังของสื่อ (Expectancy-Value of Media 

Theory) เกลโลเวย์ และ มีค (Galloway & Meek, 1987, อ้างถึงใน มารียา ไชยเศรษฐ์,2546,น.30) 

กล่าวไว้ว่า ในบางครั้งความคาดหวังสามารถเกิดขึ้นเมื่อต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ  ซึ่งก่อให้เกิดผล

ตามมา คือ ผู้รับสารเกิดความคาดหวังต่อสื่อหรือเนื้อหาสื่อเพ่ือผลลัพธ์ คือ ความพอใจที่จะได้รับเมื่อ

มีการเปิดรับ (Exposure) และการรับรู้ถึงความพึงพอใจที่ได้รับของบุคคลต่อสื่อใดสื่อหนึ่งอาจ

มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ก็ได้  ซึ่งกรณีที่ผู้ชมและผู้ร้องเรียนที่เปิดรับชมรายการสถานี

ประชาชน ส่วนใหญ่มีความทุกข์ เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ เบื้องต้นพวกเขาเหล่านั้นพยายาม

ช่วยเหลือตัวเองโดยการไปร้องทุกข์กับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลแล้ว แต่ก็ไม่สามารถ

ช่วยเหลือได้ หรือการด าเนินการล่าช้า จึงเลือกร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพราะคาดหวังว่า สื่อมวลชน

จะสามารถช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ได้ แต่สุดท้ายก็พบปัญหาเช่นกัน เพราะบางสถานี มีข้อจ ากัดในการ

น าเสนอ ดังนั้น รายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่เป็นรายการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

จะสามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในฐานะสื่อสาธารณะ  และจะเป็นที่พ่ึงพาให้กับตัวเองในการที่จะ

ช่วยแก้ไขปัญหา หรือแสวงหาทางออกให้กับปัญหาได้  เนื่องจากรายการสถานประชาชน มีการ

น าเสนอข่าวสารได้อย่างอิสระรอบด้าน ปราศจากการแทรกแซงของอ านาจทุนและอ านาจรัฐ สะท้อน

ปัญหาเป็นปากเป็นเสียงของทุกชนชั้นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับการแก้ไข โดยประชาชนที่

เลือกเปิดรับรายการนี้คาดหวังว่า ทางรายการจะช่วยเหลือเป็นสื่อกลางประสานไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งภาครับหรือเอกชนที่เป็นคู่กรณีมาแก้ไขปัญหา โดยทางรายการจะท าหน้าที่สื่อสาธารณะ
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ขับเคลื่อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข นอกจากนี้ทีมงานยังมีการติดตามความคืบหน้าของประเด็นที่

น าเสนอออกอากาศไปว่าได้รับการแก้ไขอย่างไร   

 นอกจากนี้ ปาล์มกรีน และ เรย์เบิร์น อธิบายว่า ความคาดหวัง (Expectancy) ได้แก่ ความ

ตระหนักว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีหน้าที่หรือคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะตัวหรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ความคาดหวังของสื่อ คือ ความเชื่อของบุคคลว่า สื่อนั้นมีศักยภาพพอที่จะให้เกิดความพึงพอใจและ

ตอบสนองความต้องการของบุคคล จึงมีแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลหรือผู้รับสารเปิดรับสื่อนั้น ส่วนการ

ประเมินผลค่า (Evaluation) ได้แก่ การประเมินผลจากหน้าที่หรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของสื่อในทางบวกหรือลบจากในอดีต ทั้งความคาดหวังและการประเมิน

ค่าจะน าไปสู่การแสวงหาความพอใจจากสื่อ การเปิดรับและใช้สื่อต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ที่ประชาชนที่ร้องเรียนส่วนใหญ่ ยังคงเปิดรับชมรายการสถานีประชาชนอย่างเสมอ เพราะคาดหวังว่า

จะน าประโยชน์จากข่าวสารที่ได้จากทางรายการ เช่น เรื่องราวการเตือนภัย ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิ

ของประชาชน สิทธิผู้บริโภค ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ทางรายการเคยน าเสนอไปกับประชาชน

กลุ่มอ่ืนๆ แม้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ชมโดยตรง แต่เมื่อผู้ชมเปิดรับเพราะคาดหวังว่า ข้อมูลข่าวสารของ

รายการสถานีประชาชนเป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ มีความเป็นกลาง ก็จะเลือกเปิดรับชมเพ่ือน าข้อมูลที่

ได้มาปรับใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์กับตัวเอง หรือบอกต่อกับคนรอบข้าง  โดยคาดหวังหรือความต้องการ

รับชมรายการสถานีประชาชน 4 ด้าน  ได้แก่  

1. ความคาดหวังในด้านข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย ความคาดหวังในการรับรู้ข่าวสารการเตือนภัย  

รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ รู้ข้อกฎหมายจากปัญหาที่รายการน าเสนอ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

หลังจากได้รับชมรายการซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจ ได้รับความรู้ รอบตัว  จากการศึกษา 

พบว่า เรื่องราวที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาแล้วทางรายการน าเรื่องราวเหล่านั้นน าเสนอออกอากาศ 

ท าให้ผู้ชมรายการมีความรู้เท่าทันกลโกง ของเหล่ามิจฉาชีพ รู้วิธีป้องกันตัว และสามารถหาทางแก้ไข

ปัญหาให้กับตัวเองได้ เพราะรายการจะมีการให้ความรู้ โดยมีการเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นที่มีการร้องเรียนมานั่งสนทนา ให้ข้อมูลข่าวสาร จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้ชมรายการ

สถานีประชาชนมีความคาดหวังในด้านเนื้อหาของรายการสถานีประชาชน ว่าจะมีการน าเสนอข้อมูล

แบบเจาะลึก โดยให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน 
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2. ความคาดหวังให้รายการเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งประกอบด้วย การท า

หน้าที่เป็นสื่อกลางประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหลังจากท่ีมีการร้องเรียนเข้ามา

ได้ โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ปราศจาก อคติ ซึ่งผู้ชมรายการหรือหน่วยงานที่ทางรายการเชิญ

มาร่วมสนทนาในรายการคาดหวังว่าเมื่อมีการร้องเรียนผ่านรายการแล้วทางรายการจะเป็นตัวกระตุ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขและคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ รวมถึงคาดหวังว่าทางรายการจะ

น าเสนอเรื่องราวเป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือประโยชน์สาธารณะ จากการศึกษา พบว่า รายการสถานี

ประชาชน จะมีประชาชนมาร้องเรียนความเดือดร้อนต่างๆ แล้ว ทางทีมงานรายการ ก็เชิญเจ้าหน้าที่

และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นที่มีการร้องเรียนมาสนทนาในรายการ โดยผู้ร้องเรียน ก็จะ

ร้องเรียนในสิ่งที่เดือดร้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการแก้ไขตอบปัญหาให้ผ่านทางรายการสถานี

ประชาชน นับว่าเป็นรายการที่เพ่ิมอ านาจต่อรองให้ประชาชนมากขึ้น  

3.ความคาดหวังในการเสริมย้ าความเชื่อ หรือช่วยการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวังในการ

ได้ข้อมูลจากการร้องทุกข์ข้อเสนอแนะที่น่าเชื่อถือจากรายการและความคาดหวังในด้านการน าข้อมูล

ที่ได้จากในรายการไปใช้ประกอบการตัดสินใจกับปัญหาความเดือดร้อนของตัวเอง โดยการน าเสนอ

ของรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในเนื้อหารายการจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมาร่วมสนทนาหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบก็เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงาน

นั้นๆ ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาและท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานที่มีการร้องเรียน โดย

ศักยภาพของสถานีนี้ไม่ต้องพ่ึงพาเงินทุน จึงท าให้มีโอกาสมากที่จะเสนอข้อเท็จจริงในความเป็นจริง

มากที่สุด ซึ่งผู้ร้องเรียนก็สามารถน าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มาชี้แจงไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้  

  

4. ความคาดหวังในด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือการใช้ประโยชน์ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย

ความคาดหวังที่จะน าเรื่องราวข่าวสารจากการเปิดรับชมในรายการสถานีประชาชน ไปเป็นห้วข้อใน

การสนทนา แลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือรับรู้ถึงเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว 

ความคาดหวังในการรับชมเพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์ และน าไปสู่พฤติกรรม

การเปิดรับสื่อต่อไป   
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 โดยส่วนใหญ่ประชาชนเดือดร้อน มีความทุกข์ไม่สบายใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องการหา

ทางออกและได้รับการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้พ้นทุกข์ และมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนอย่างรายการ

สถานีประชาชนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสื่อสาธารณะที่มีรูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับร้องทุกข์ 

ว่าการตัดสินใจร้องทุกข์กับรายการนี้จะช่วยสนองความต้องการของเขาได้ ในการช่วยเหลือและหา

ทางออกปัญหาที่เกิดขึ้น เขาจึงเลือกใช้สื่อมวลชน โดยเลือกเปิดรับชมรายการนี้และตัดสินใจมา

ร้องเรียนกับรายการนี้ ที่จะช่วยให้เขาได้รับความพึงพอใจตามที่เขาต้องการได้ นั่นคือ การตอบสนอง

ความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เป็นสื่อกลางประสานงานกับหลายงานต่างๆมาชี้แจง

ผ่านรายการ เพ่ือเตือนภัยแก่คนอ่ืนๆ  ซึ่งขณะเดียวกันผลจากการร้องเรียนเรื่องราวความเดือดร้อน

นั้น ก็อาจมีผลอ่ืนๆตามมา นอกเหนือจากการได้รับการช่วยเหลือ เช่น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งจากรายการสถานีประชาชน ก็มีผลอ่ืนตามมาเช่น ในกรณีการ

น าเสนอเรื่องราวเตือนภัยเกี่ยวกับการไปท างานต่างประเทศแล้วถูกหลอก ปัจจุบันพบว่า จ านวน

แรงงานที่ถูกหลอกลดน้อยลง หลังจากที่มีการร้องเรียนน าเสนอออกอากาศ ท าให้ประชาชนมีความรู้

ในการเดินทางมากขึ้น มีความรอบคอบและมีการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน

ให้แน่ชัด เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเรื่อง  “การท าหน้าที่สื่อสาธารณะและความคาดหวังของผู้ชมต่อรายการสถานี

ประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” แม้ว่าจะเป็นรายการนี้จะเป็นรายการหลักของช่อง แต่ก็พบ

ปัญหาหลายประการ ซ่ึงผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้   

1.รายการที่รับเรื่องร้องทุกข์ในลักษณะคล้ายๆกับรายการสถานีประชาชนยังมีน้อย ในขณะเดียวกัน

ปัญหาทางสังคมในปัจจุบันเกิดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งหากสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องอ่ืน เปิดพ้ืนที่ให้

ประชาชนที่เดือดร้อนได้ร้องเรียนและสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางประสานงานกับคู่กรณี หรือแม้แต่มีการ

เตือนภัยภายทางสื่อต่างๆ จะท าให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง  

2. แม้ว่ารายการนี้จะเป็นรายการหลักของช่อง แต่ยังมีประชาชนหลายพ้ืนที่ยังไม่รู้จัก โดยเวลาการ

ออกอากาศ รายการนี้ออกอากาศช่วงเวลา 14.05-15.30 น.เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกไป
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ท างาน , เรียนหนังสือ ท าให้กลุ่มผู้ที่เปิดรับรายการเป็นกลุ่มแม่บ้าน จึงท าให้การเปิดรับรายการมีฐาน

ผู้ชมจ ากัด แต่หากมีการท ารีรัน ,บันทึกเทป หรือผลิตเป็นข่าวสั้นๆ น าออกอากาศในช่วงข่าวค่ า หรือ

ข่าวหลักของช่วงจะตอบสนองความคาดหวังของผู้ชมรายการด้านการรับรู้ข่าวสารของรายการสถานี

ประชาชนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข่าวที่มีเนื้อหาการเตือนภัยสังคม  

3.กรณีประเด็นข่าวที่ทางรายการสถานีประชาชนน าเสนออกอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและ

ควรน าเสนอต่อยอดกับประเด็นข่าวหลักของช่อง ยังขาดการประสานงานการน าเสนอที่เป็นระบบ 

เช่น เมื่อน าไปเสนอให้ออกอากาศในช่วงข่าวค่ า , ข่าวที่นี่ไทยพีบีเอส  จะพบว่า แต่ล่ะช่วงของชาว

ไม่ได้เปิดพ้ืนที่รองรับท าให้ข่าวที่รายการสถานีประชาชนผลิตขึ้นมาไม่มีที่ออกอากาศ ซึ่งตอนนี้ทาง

ผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบด้านส านักข่าวจะมีการประชุมและประสานงานการต่อยอดประเด็นข่าว

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการมากขึ้น 

4.รูปแบบการน าเสนอข่าวของรายการสถานีประชาชน ยังไม่มีความหลากหลายและไม่มีการพัฒนา

รูปแบบให้น่าสนใจเท่าที่ควร โดยเฉพาะหากจะมีการเพ่ิมระยะเวลาการน าเสนออกอากาศทางผู้ผลิต

ควรมีการปรับปรุงรูปแบบรายการหรือมีคอลัมน์ที่สร้างพ้ืนที่ข่าวให้น่าสนใจ 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเลือกศึกษาเปรียบเทียบสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ

กับสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์แต่ละช่อง ที่มีการน าเสนอรายการประเภทร้องทุกข์ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง

ความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย ในด้านต่างๆ เช่น ด้านรูปแบบรายการ เนื้อหา การน าเสนอ ด้านการมี

ส่วนร่วมของประชาชน การเลือกประเด็นน าเสนอ เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

รายการประเภทร้องทุกข์ต่อไป 

2.ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงกลยุทธ์การผลิตรายการสถานีประชาชน ซึ่งเป็นรายการข่าว

ประเภทรับเรื่องราวร้องทุกข์ ว่ามีกระบวนการผลิตอย่างในภายใต้พันธกิจสื่อสาธารณะ  เช่น 

กระบวนการผลิต  อุปกรณ์ที่ใช้การออกอากาศ และ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การเข้าถึงประชาชน 
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