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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารประธานกรรมการนโยบาย

ปี

นีเ้ ป็นปีทปี่ วงชนชาวไทยโศกเศร้ากันอย่างมากมาย
เกินที่จะบรรยาย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นที่รักยิ่ง
เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงงานไว้มากมายเพือ่ ประชาชน
คนไทยและเพือ่ มนุษยชาติของโลกใบนี้ กรรมการนโยบาย
เห็นว่า ผลงานของพระองค์สมควรนำาเอามาเผยแพร่ให้
กว้างขวาง เพือ่ ให้คนไทยและชาวโลกได้รบั รู้ และเป็นการ
เทิดพระเกียรติ และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ จึงให้จัดทำาเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ขึ้น
เป็นการเฉพาะในทุกช่องทางของสื่อตลอดปี

“

...ไทยพีบีเอส ถูกตั้งขึ้นมา
เพื่อรับใช้ประชาชน
ทำาหน้าที่สื่อของประชาชน
การดำาเนินนโยบายต่าง ๆ
จึงมุ่งมั่นถึงการทำาหน้าที่
เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นที่พึ่ง
ของประชาชนพลเมือง
ด้วยคุณภาพเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
ต่อคนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด...

”

ในยุ ค ดิ จิ ทั ล กระบวนการสื่ อ สารได้ เ ปลี่ ย นไป
อย่างมาก มนุษย์ได้ใช้เสรีภาพในการสื่อสารและรับรู้
ข่ า วสารตามหลั ก ปฏิ ญ ญาสากลกั น ได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย
สามารถรับข่าวสารได้จากสือ่ ต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายในเวลา
อันสั้นมาก ไม่ต้องรอนานเหมือนแต่ก่อน ด้วยเทคโนโลยี
ที่ลำ้าสมัย เอื้อประโยชน์ให้สื่อหลายสื่อถูกหลอมรวม
มาไว้ด้วยกัน เนื้อหาข่าวสารจึงมีหลากหลายจนผู้รับ
จำ า เป็ น ต้ อ งเลื อ กรั บ ตามสิ่ ง ที่ ต นเองต้ อ งการเท่ า นั้ น
แต่เนื้อหาข่าวสารจำานวนไม่น้อยที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
กลับมีมากขึ้น ประชาชนเองได้ใช้เสรีภาพการส่งและ
รับข่าวสารอย่างขาดความระมัดระวัง การตรวจสอบ
มีน้อยลง จริยธรรมของสื่อต่าง ๆ ถูกนำามาปฏิบัติอย่าง
ขาดความเข้าใจและไม่สนใจอย่างจริงจัง สร้างความ
สับสนให้กบั ผูร้ บั ข่าวสารเป็นอย่างมาก โดยหลักการแล้ว
สื่อมีหน้าที่ที่สำาคัญในการสนองตอบต่อการรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชนอย่างเป็นอิสระ แต่ตอ้ งนำาเสนอเนือ้ หาสาระ
อย่างถูกต้อง ทั่วถ้วน รอบด้าน เป็นธรรม ตรงตาม
ข้อเท็จจริง อ้างอิงได้ รวมทั้งรายการทั่ว ไปที่ มุ่ งการ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ศีลธรรม จริยธรรมและคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชนและไม่ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความ
เกลียดชังระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางความคิด
ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมและประเพณี

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส มีพระราชบัญญัติ
และแนวปฏิบัติข องตนเองในฐานะเป็นสื่อสาธารณะ
อย่างชัดเจน ในการนำาเสนอเนื้อหาสาระผ่านสื่อของ
องค์การอย่างเข้มงวด จากภูมทิ ศั น์สอื่ ทีเ่ ปลีย่ นไปข่าวสาร
ในออนไลน์มีมากขึ้น และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด
อย่างกว้างขวาง เป็นเหตุให้คนยุคใหม่หันมารับข่าวสาร
ผ่านสือ่ ออนไลน์มากกว่าสือ่ กระแสหลัก เช่น หนังสือพิมพ์
วิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ทำาให้ผู้ผลิตสื่อเหล่านี้บางราย
จำ า เป็ น ต้ อ งปิ ด ตั ว เองลง เพราะไม่ ส ามารถหารายได้
มาจุนเจือกิจการได้เพียงพอ
จากสถานการณ์การสื่อสารที่เปลี่ยนไป กรรมการ
นโยบายชุดปัจจุบันจึงได้มีแนวนโยบายอย่างเร่งด่วน
เฉพาะปี 2560 ว่า ไทยพีบีเอสจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การกำาหนดเนื้อหารายงานข่าวสารและรายการ
ต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น (Online First) และ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเนื้อหาข่าวสารที่นำาเสนอ
ทุกเนือ้ หาต้องนำาเสนอบนฐานองค์ความรูอ้ ย่างมีหลักฐาน
อ้ า งอิ ง ได้ โดยให้ มี ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการ
และฐานข้อมูลที่พร้อมให้นำามาอ้างอิงได้ ทั้งนี้ให้มีการ
บูรณาการการทำางานด้านการกำาหนดเนื้อหาร่วมกันกับ
เครือข่ายทุกภาคส่วนในทุกช่องทางการสื่อสาร เมื่อมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในเรื่องเนื้อหาดังกล่าว ก็ย่อมมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารตามไปด้วย เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ไทยพีบีเอสจึงจำาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานให้เกิดความคล่องตัว และ
รวดเร็ว จำาเป็นต้องมีการพัฒนาพนักงานและผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องให้เกิดความเข้าใจถึงการปรับเปลีย่ นเนือ้ หาและ
วิธีการการเสนอข่าวสารและรายการตามสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อในยุคปัจจุบันและอนาคต
อย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายทีส่ าำ คัญของการเปลีย่ นแปลง
ในครัง้ นีป้ ระการหนึง่ คือ ทำาให้สอื่ ของไทยพีบเี อสมีความ

น่าเชื่อถือ นำาไปอ้างอิงได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
โรงเรียนของสังคม มุ่งสื่อสารทำาให้เกิดสันติภาพ และ
ข่าวสารความรูเ้ หล่านัน้ สามารถนำาไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป ในการกำาหนดนโยบายและการตรวจสอบ
การทำางานของไทยพีบเี อส ซึง่ จะต้องทำางานอย่างใกล้ชดิ
กั บ สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย และ
ประชาชนโดยทั่วไป และร่วมมือกับทั้งภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการทำาหน้าที่เป็น
สื่ อ สาธารณะ ไทยพี บี เ อสจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผล
ที่ ส ะท้ อ นการเป็ น สื่ อ สาธารณะ ที่ ไ ม่ ใช่ เ พี ย งการวั ด
ที่ยอดจำานวนคนรับสื่อ (Rating) เท่านั้น แต่ต้องวัด
ไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรับข่าวสารหรือ
ส่งผลต่อนโยบายภาครัฐหรือท้องถิ่นเลยทีเดียว รวมทั้ง
จะต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนอีกด้วย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ประชาชน ทำาหน้าที่
สื่อของประชาชน การดำาเนินนโยบายต่าง ๆ จึงมุ่งมั่นถึง
การทำาหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นที่พึ่งของประชาชน
พลเมื อ ง ด้ ว ยคุ ณ ภาพเนื้ อ หาที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ คน
ทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด และประเด็นเนื้อหาโดยเฉพาะ
ที่สื่อภาคธุรกิจไม่สนใจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ
ทั้ ง ด้ า นเทคนิ ค และประเด็ น เนื้ อ หาที่ ส ามารถส่ ง ไป
ถึงผู้รับข่าวสารโดยทั่วไปได้ การทำางานของทุกคนใน
ไทยพี บี เ อสจึ ง เป็ น การทำ า งานด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณของ
ความเป็นสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง

(รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำาดี)
ประธานกรรมการนโยบาย

03
ไทยพีบีเอส 2559

สารผู้อำานวยการ ส.ส.ท.

ใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่ออย่างเต็มตัว
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลายในการ
รั บ สื่ อ ทั้ ง โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และออนไลน์
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสูงในชีวิตของ
คนไทย ผู้บริโภคสื่อมิได้เป็นเพียงผู้รับข่าวสารอีกต่อไป
แต่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารได้
ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีความ
สนใจเรื่องเดียวกันและสื่อสารกันเองทั้งภายในเครือข่าย
และภายนอกเครือข่าย

“

...ไทยพีบีเอส ได้ปรับวิธีการทำางาน
ที่ไม่ได้เน้นเพียงการผลิตสื่อ
เพื่อออกเผยแพร่แต่เพียงอย่างเดียว
แต่เน้นการทำางานร่วมกับ
เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคสังคม
และภาคเอกชน
เพื่อร่วมสร้างกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย...

”

ไทยพีบีเอสได้ตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให้ ส ามารถทำ า
หน้ า ที่ สื่ อ สาธารณะในการสร้ า งสรรค์ สั ง คมคุ ณ ภาพ
คุณธรรม ตามเจตนารมณ์ที่ได้วางไว้ จึงให้ความสำาคัญ
กั บ การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง โดยการ
ปรับปรุงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำาเนินงานใหม่
โดยยังคงเป้าหมายของการเป็น “สือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง
สังคม” แต่เน้นการดำาเนินงานที่สร้างคุณค่าควบคู่ไปกับ
ความคุ้มค่าในการทำางาน พร้อมทั้งปรับยุทธศาสตร์การ
ดำาเนินงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งด้านข่าว รายการ
เนื้ อ หาดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาสถาบั น สื่ อ สาธารณะและ
เครือข่าย การขับเคลือ่ นทางสังคม รวมทัง้ ระบบสนับสนุน
ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร การบริหารการเงิน
และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยในส่วนของการ
พัฒนาบุคลากร ได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างบุคลากร
ที่มีจิตสำานึกสาธารณะและสามารถทำางานร่วมกันได้ดี
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ภายใต้กรอบแนวคิด
“Spirit of Thai PBS”

ในปี 2559 ไทยพี บี เ อสได้ พั ฒ นารู ป แบบการ
ดำาเนินงานใหม่ โดยเปิดมิตขิ องการทำางานแบบบูรณาการ
ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยฝ่ายผลิต
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าฝ่ายหน้าจอ ฝ่าย
สนับสนุนการดำาเนินงาน และฝ่ายทำางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายนอกองค์กร ที่เรียกว่าฝ่ายหลังจอ ได้มา
ทำางานร่วมกันอย่างครบวงจร เช่น กรณีที่เกิดภัยแล้ง
ขึ้ น ในประเทศไทยช่ ว งต้ น ปี หน่ ว ยงานทั้ ง สามส่ ว น
ได้รว่ มกันวางแผนและดำาเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ
“แบ่งนำ้าใช้ ปันนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง” และร่วมทำางานกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ประชาสังคมและเอกชน
อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ร่ ว มภาครั ฐ และเอกชน กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและ
กีฬา กรมชลประทาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปาส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง สถาบันการศึกษา และ
องค์กรชุมชน เป็นต้น จนเกิดการทำางานร่วมกันเพื่อการ
รับมือสถานการณ์ภัยแล้งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยัง
ได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการทำากิจกรรม
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงสังคมอย่างต่อเนือ่ งตลอดทั้งปี
อาทิ โครงการมิติใหม่การจ้างงานคนพิการ โครงการ
สมุยสะอาด โครงการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค : กรณี
นำ้ามันทอดซำ้า และโครงการพลังสังคมสูงวัย เป็นต้น
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ
ในปี 2559 ไทยพีบเี อสได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาการ
สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยได้ปรับวิธีการทำางานใหม่
ให้กระบวนการผลิตสื่อทั้งหมดที่มีอยู่เดิม มีการผลิตสื่อ
เพื่อใช้ในสื่อออนไลน์เป็นอันดับแรก (Online First) และ
ปรับการทำางานแบบใหม่โดยให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับ

งานออนไลน์ทั้งหมดมาทำางานร่วมกัน รวมทั้งมีแผนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านออนไลน์ในทุกระดับ และ
มีแผนการดำาเนินงานและงบประมาณที่ชัดเจน ซึ่งส่งผล
ให้มีผู้รับชมไทยพีบีเอสผ่านช่องทางออนไลน์เ พิ่มขึ้ น
เป็นเท่าตัว โดยเพิ่มจาก 150 ล้านวิวในปี 2558 เป็น
294 ล้านวิว ในปี 2559
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ที่
ทำาให้คนไทยโศกเศร้าไปทัง้ แผ่นดิน จากการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ไทยพีบเี อสได้ปรับเนือ้ หารายการและข่าว
ทัง้ หมดภายใต้แนวคิด “แสงจากพ่อ” เพือ่ ร่วมถวายอาลัย
และแสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้ง
ชักชวนคนไทยให้เปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นพลังความดี
สานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ทา่ น และทำารายการ
ต่อเนือ่ งจนถึงสิน้ เดือนธันวาคม 2559 ในชือ่ “แสงจากพ่อ
สูค่ วามยัง่ ยืน” รวมถึงการทำารายการพิเศษในช่วงส่งท้ายปี
กล่าวได้ว่าตลอดปี 2559 เป็นปี ที่ไทยพี บี เ อส
ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็น
จำานวนมาก โดยไทยพีบีเอสได้ปรับวิธีการทำางานที่ไม่ได้
เน้นเพียงการผลิตสือ่ เพือ่ ออกเผยแพร่แต่เพียงอย่างเดียว
แต่เน้นการทำางานร่วมกับเครือข่าย ทัง้ ภาครัฐ ภาคสังคม
และภาคเอกชน เพื่อร่วมสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

(นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์)
าน ยการ

05
ไทยพีบีเอส 2559

สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

พ

“

...การประสานงานร่วมกันภายใน
“หม้อสามขา”
(การทำางานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการบริหาร
และสภาผู้ชมฯ) เป็นกลไก
การขับเคลื่อนไทยพีบีเอส
ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันและมีการ
ทำางานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ...

”

ระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา
45 บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการให้
บริการและการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม และสะท้อน
ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการกำ า หนดนโยบายให้ มี
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
แต่งตั้งจำานวนไม่เกินห้าสิบคน ประกอบไปด้วยตัวแทน
ของประชาชนในภูมิภาค และกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย
และมีความสมดุล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคำาแนะนำา
จากประชาชนในวงกว้างต่อการผลิตรายการขององค์การ
โดยให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ทั้ ง นี้
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
กำาหนด
คณะกรรมการนโยบายอาจกำาหนดให้มีสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการแยกย่อยตามภูมิภาคก็ได้ โดยคำานึง
ถึงความต้องการของภูมิภาคและความหลากหลายของ
สั ง คม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารดำ า เนิ น การรวบรวม
ความเห็นและคำาแนะนำาที่ได้รับจากสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการตามวรรคหนึ่ง เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
พร้อมทัง้ เสนอแนวทางในการพัฒนาบริการและการผลิต
รายการขององค์การ หรือการปรับปรุงแผนแม่บทการ
บริหารกิจการและรายการขององค์การให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ระยะเวลา 8 ปี นับจากปี 2551 - 2559 กับการ
ทำาหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามภารกิจ
ที่ ก ฎหมายกำ า หนด ทำ า ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มและ
แสดงความเป็ น เจ้ า ของโดยผ่ า นหลายรู ป แบบและ

หลากหลายวิธีการ หนึ่งที่นี้ก็คือ การรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ชมผู้ฟังทั้งหน้าจอและหลังจอ
เพื่อฝ่ายที่รับผิดชอบนำาไปปรับใช้และนำาเสนอให้ตรงกับ
ความต้องการของสาธารณะตามลำาดับ ดังนั้น การที่
สมาชิกสภาผู้ชมทั้ง 50 คนได้ทำาหน้าที่รับฟังทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการรับฟัง
การรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นการประกอบ
ในการกำ า หนดนโยบายสู่ ก ารผลิ ต และสื่ อ สารให้ เ กิ ด
ประโยชน์กบั สาธารณะ เป็นวงจรการทำางานทีเ่ ป็นระบบ
และในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด การสื่อสารเองก็ต้องอาศัยเทคโนโลยี
มาใช้กบั การสือ่ สาร ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใด ผูช้ มสามารถ
เข้าถึงช่องทางสือ่ ได้มากขึน้ หลายช่องทาง เกิดการแข่งขัน
เพื่อการแย่งชิงฐานผู้ชม สภาผู้ชมฯ จึงต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการรับฟังในรูปแบบใหม่กับกลุ่มผู้ชมในช่องทางใหม่
เพื่อการเพิ่มปริมาณของผู้ชมที่ชมหลาย ๆ ช่องทางและ
ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ เสนอที่ ห ลากหลายและมี คุ ณ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น ในปี 2559 กระบวนการหรือรูปแบบการรับฟัง
ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการรับฟังแนวใหม่มุ่งเน้น
ที่คุณภาพ และได้รับฟังกลุ่มประเด็นทั้ง 32 ประเด็น
รั บ ฟั ง กลุ่ ม จั ง หวั ด รั บ ฟั ง จากผู้ ฟั ง วิ ท ยุ ไ ทยพี บี เ อส
มี ก ารจั ด สมั ช ชาเพื่ อ นสื่ อ สาธารณะระดั บ ภาคและ
ช่องทางการรับฟังผ่านระบบออนไลน์ ในรอบปี 2559
ได้ประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายจากการจัดงานสมัชชา
เพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ มีการเชิญผู้แทนเครือข่าย
ทั่วทุกภูมิภาคมาเป็นสักขีพยานในการส่งมอบข้อเสนอ
เชิ ง นโยบาย ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ส่ ง ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายสำ า หรั บ ประกอบเป็ น ข้ อ มู ล
ในการกำาหนดนโยบายต่อไป

นอกจากนั้น ยังได้มีการประสานความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายในเพื่อให้เห็นรูปธรรมในการขับเคลื่อน
ประเด็นจากพื้นที่ โดยการเกิด “กลุ่มสร้างสรรค์ประเด็น
ร่วม” ที่มีทั้งศูนย์ข่าวภูมิภาค สำานักต่าง ๆ กลุ่มเครือข่าย
และสภาผู้ชมฯ โดยใช้การรับฟังกับกลุ่มประเด็นเพื่อหา
แนวทางการสื่อสารให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น
กรณีการจัดการขยะบนเกาะสมุย
สำาหรับการประสานงานร่วมกันภายใน “หม้อสามขา”
(การทำ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการบริหาร และสภาผู้ชมฯ) เป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนไทยพีบีเอส ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันและมี
การทำางานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ การประชุมร่วม 3 ฝ่าย
ถื อ เป็ น เวที ใ นการนำ า ปั ญ หาการทำ า งานในแต่ ล ะฝ่ า ย
มาหารื อ และใช้ เ ป็ น แนวทางในการกำ า หนดนโยบาย
อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งหมดนี้คือการทำางานตามภารกิจ
ที่กฎหมายกำาหนดและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สาธารณะ โดยให้สื่อสาธารณะเป็นเครื่องมือและที่พึ่ง
ให้กับทุกกลุ่มคนสืบไป

(นายอานนท์ มีศรี)
ประธาน า ม ะ รายการ
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สารประธานกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส

นั

“

...ทิศทางการดำาเนินงานในปี 2560
มูลนิธิจะมุ่งมั่นทำาหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการดำาเนินงานของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
และเชื่อมประสานเครือข่ายองค์กร
พันธมิตร กิจการเพื่อสังคม กับ สื่อ
สาธารณะ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและสังคมคุณธรรม...

”

บตั้งแต่ปี 2554 จนถึง ปี 2559 มูลนิธิองค์การ
กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย หรือ มูลนิธิไทยพีบีเอส ทำาหน้าที่เป็นกลไก
คู่ขนานสื่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นสะพาน
เชือ่ มการสนับสนุนงานของสือ่ สาธารณะจากภาคประชาชน
มูลนิธิจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ไม่
แสวงหาผลกำาไร ลำาดับที่ 2076 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2554 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต และเผยแพร่
สื่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้เข้าถึงสื่อสาธารณะได้มากขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เที่ยงตรง เป็นธรรม และอิสระ
4. เพื่อดำาเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์
ตลอดระยะเวลาทีไ่ ทยพีบเี อสทำาหน้าทีส่ อ่ื สาธารณะ
พบเห็นประเด็นปัญหาสังคม ความเดือดร้อนทุกข์ยาก
ของพีน่ อ้ งประชาชนในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทำาให้ตระหนักว่า
การทำาหน้าที่สื่อสาธารณะ รายงานเหตุการณ์ สะท้อน
ปัญหา ฯลฯ อย่างเดียวคงไม่พอ ควรมีบทบาทสร้าง
การมีส่วนร่วมของสังคม ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ตาม
ความสามารถขององค์การ นอกจากการทำากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามวัตถุประสงค์แล้ว มูลนิธิจึง
ทำาหน้าที่เป็นอีกช่องทางให้ความช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกับไทยพีบีเอส
ในทุ ก ปี มู ล นิ ธิ จ ะจั ด กิ จ กรรมระดมทุ น เพื่ อ ใช้ ใ น
การทำากุศลสาธารณประโยชน์ เช่น งานเดินวิ่งการกุศล
กองทุนช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว หรืออุทกภัย และกองทุนเพือ่ พัฒนา
สื่ อ สาธารณะ โดยเปิ ด รั บ บริ จ าคเงิ น และสิ่ ง ของจาก
ประชาชนทั่วไปและองค์กรเครือข่าย ผ่านรายการต่าง ๆ
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส แล้วลงพืน้ ทีน่ าำ ความห่วงใย
และความช่วยเหลือของคนในสังคมไปส่งมอบถึงประชาชน
ในพืน้ ทีป่ ระสบภัยให้คลายความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติหลายครั้ง เริ่มจากเหตุการณ์ภัยแล้ง
ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงต้นปี ส่งผลกระทบครอบคลุมเป็นวงกว้าง
ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง มูลนิธจิ งึ ร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
“แบ่งนำ้าใช้ ปันนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน” เพื่อ
นำารายได้ไปซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งกักเก็บนำ้าให้กับ
พีน่ อ้ งประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอยุธยา จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดนครสวรรค์
ในคราวที่พี่น้องทางภาคใต้ประสบอุทกภัยนำ้าท่วม
หลายระลอก ก็ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนำ้าท่วมใต้
ไทยพีบเี อส (ฝ่าวิกฤตนำา้ ท่วมใต้) รับบริจาคเครือ่ งอุปโภค
บริโภค ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดคาราวาน
นำ า เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ไปมอบให้ พี่ น้ อ งในจั ง หวั ด
สุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และจั ง หวั ด
นราธิ ว าส อี ก ทั้ ง ยั ง ร่ ว มกั บ รายการสถานี ป ระชาชน
จัดกิจกรรมช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวเป็น
ประจำาทุกปี ภายใต้โครงการไทยพีบีเอสและเครือข่าย
มอบไออุ่นให้พี่น้อง โดยรับบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาว
จากผู้มีจิตศรัทธาและองค์กรพันธมิตร นำาไปมอบให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งฤดูหนาว
ปีที่ผ่านมา นำาไปมอบให้พี่น้องในตำาบลแม่นาจร อำาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 3,000 ครอบครัว
มูลนิธยิ งั ทำาการกุศลและสาธารณประโยชน์รว่ มกับ
ภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนือ่ งสมำา่ เสมอ

เช่น โครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง จั ด ต่ อ เนื่ อ งมาทุ ก ปี โดยร่ ว มกั บ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้าง
สั ง คมสั น ติ สุ ข รุ่ น ที่ 6 (4 ส.6) สถาบั น พระปกเกล้ า
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 3 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้พบว่ามีผู้ป่วยสูงอายุ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสายตาผิดปกติที่ต้องรับ
การรักษาโรคตาต้อกระจกหลายหมื่นคน แต่มีโอกาส
เข้าถึงการรักษาน้อย เนื่องจากอยู่ในพื้ นที่ที่มี ปั ญ หา
เรื่ อ งความมั่ น คง โรคนี้ เ ป็ น สาเหตุ สำ า คั ญ อั น ดั บ 1
ที่ทำาให้ผู้สูงอายุ สูญเสียดวงตา โครงการนี้จึงสามารถ
ช่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้ให้ทันท่วงที และ
เป็ น การช่ ว ยลดภาระการให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข
ในพื้นที่อีกด้วย
ทิศทางการดำาเนินงานในปี 2560 มูลนิธิจะมุ่งมั่น
ทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
และเชื่อมประสานเครือข่ายองค์กรพันธมิตร กิจการเพื่อ
สังคม กับ สือ่ สาธารณะ เพือ่ ร่วมสร้างสรรค์สงั คมคุณภาพ
และสังคมคุณธรรมต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณ ผู้บริหาร พนักงาน
ไทยพีบีเอส ทุกคน และขอขอบคุณองค์กรพันธมิตร
ทุกแห่ง ตลอดจนผู้บริจาคทุกคน ทุกองค์กร ที่ได้ร่วม
สนับสนุนให้มลู นิธิ สามารถดำาเนินโครงการและกิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมได้สาำ เร็จตามวัตถุประสงค์ตลอด
ปีที่ผ่านมา

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ)
ประธานกรรมการม นธ การกระ าย ย
ะ ร า าธาร ะ ประ
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สู่บันทึกแห่งความภาคภูมิใจ
ไทยพีบีเอส
บันทึกภาพสุดประทับใจ...บันทึกในความทรงจำา
น้อมรำาลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อครั้งเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์
ทอดพระเนตร “ศึกเรือยาว ชิงจ้าวสายนำ้า”
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2551
ณ อ่างเก็บนำ้าเขาเต่า
ตำาบลหนองแก อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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แสงจากพ่อ...
...สู่ความฝันอันสูงสุด

ความฝันอันสูงสุด
ทำานอง :พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คำาร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
ขอฝันใฝ่ ในฝัน อันเหลือเชื่อ ขอสู้ศึก ทุกเมื่อ ไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์ รุกโรม โหมกายใจ
จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด
จะยอมตาย หมายให้ เกียรติดำารง

ขอฝ่าฟัน ผองภัย ด้วยใจทะนง
จะรักชาติ จนชีวิต เป็นผุยผง
จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา

ไม่ท้อถอย คอยสร้าง สิ่งที่ควร ไม่เรรวน พะว้าพะวัง คิดกังขา
ไม่เคืองแค้น น้อยใจ ในโชคชะตา
นี่คือ ปณิธาน ที่หาญมุ่ง
ถึงทนทุกข์ ทรมาน นานเท่าใด

ไม่เสียดาย ชีวา ถ้าสิ้นไป
หมายผดุง ยุติธรรม อันสดใส
ยังมั่นใจ รักชาติ องอาจครัน

โลกมนุษย์ ย่อมจะดี กว่านี้แน่ เพราะมีผู้ ไม่ยอมแพ้ แม้ถูกหยัน
ยังคงหยัด สู้ไป ใฝ่ประจัญ

ยอมอาสัญ ก็เพราะปอง เทิดผองไทย
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• ไทยพีบีเอสได้รับคัดเลือกให้ร่วมบันทึกเทปการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ของประชาชน ณ ท้องสนามหลวง
• ผลงานสื่อออนไลน์ไทยพีบีเอส ได้รับความนิยมจากผู้ชมมากถึง 4 ล้านคน
• ผู้ชมติด tag Thai PBS มาเป็นอันดับ 1 ในการรายงานการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ
• ผลสำารวจของกรุงเทพโพลล์ เรื่อง ความคิดเห็นประชาชนต่อการรับรู้ข้อมูล
และการทำาหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตภัยแล้ง 2559
ระบุว่า ไทยพีบีเอสได้รับการประเมินอยู่ในระดับมีคุณภาพมาก
• ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
• ไทยพีบีเอสรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานองค์กรสื่อเชิงคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISAS BCP 9001 : 2010
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ผลงานเด่นปี2559
ทีมงานไทยพีบเี อสได้รบ
ั คัดเลือกให้รว่ มบันทึกเทป
การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของประชาชน
ณ ท้องสนามหลวง
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงคัดเลือกทีมงานจากสำานักโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส เข้าร่วมเป็นทีมบันทึกเทปการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ของประชาชน ณ ท้องสนามหลวง ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559

ผู้ชมติด tag Thai PBS มาเป็นอันดับ 1
ในการรายงานการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ
มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา หรือ Media Monitor สำารวจบทบาท
ของไทยพีบีเอสกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พบว่า ไทยพีบีเอสให้เวลากับเนื้อหาการออกเสียงประชามติมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด รองลงมาคือ ช่อง 11
(ร้อยละ 8.7) และช่อง 5 (ร้อยละ 5.5) เน้นเจาะลึกในบางประเด็น
และใช้กลุ่มแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากที่สุด ทั้งแหล่งข้อมูล
ภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
นอกจากนั้น ในวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 พบว่า
ในประเด็นการให้พื้นที่ ไทยพีบีเอสมีสัดส่วนเวลาออกอากาศ
มาเป็นลำาดับที่ 2 มีสัดส่วนน้อยกว่าช่อง 11 เล็กน้อย แต่มากกว่าสัดส่วน
เวลาออกอากาศที่พบในช่อง 5 กว่าเท่าตัว โดยไทยพีบีเอสใช้กลุ่มแหล่ง
ข่าวมากที่สุดจำานวน 15 กลุ่ม และเป็นช่องเดียว
ในการสำารวจ 3 ช่องนี้ ที่มีการรายงานและนำาเสนอเชื่อมโยงกับ
ช่องทางสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผลให้ผู้ชมติด tag thaipbs มาเป็นอันดับ 1
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ผลงานเด่นปี2559
ผลงานสือ
่ ออนไลน์ไทยพีบเี อส
ได้รบ
ั ความนิยมจากผูช
้ มมากถึง 4 ล้านคน
ไทยพีบีเอสมีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์
ที่หลากหลายมากขึ้น และมีผลตอบรับที่ดีจากผู้ชมจำานวนมาก
คลิปพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผู้ชมกว่า 4 ล้านคน เป็นวันที่มีการรับชม
ทีวีออนไลน์สูงสุดของปี 2559 วันที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์
นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วย
สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และพระราชโอรส เสด็จเยือน
ประเทศไทยเพื่อทรงมาวางพวงมาลาพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นข่าวออนไลน์
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของปี 2559 การถ่ายทอดสดการรวมพลัง
ของประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง
มีผู้ชมร่วมกันทวีตเหตุการณ์ดังกล่าว จนเป็นทวีตยอดนิยมสูงสุด
ของปี 2559 กราฟิกอัลบั้มรวม ส.ค.ส. จากในหลวง รัชกาลที่ 9
เป็นภาพโพสต์บน Line ที่มีปฏิสัมพันธ์สูงสุดของปี
และคลิปรายการรีเวดดิ้ง มีผู้ชมกว่า 8 ล้านคน

วันที่มีการรับชมทีวีออนไลน์สูงสุดของปี 2559

คลิปสั้นที่มีสถิติการรับชมสูงสุด

ผลสำารวจของกรุงเทพโพลล์ เรือ
่ ง ความคิดเห็นประชาชน
ต่อการรับรูข
้ อ
้ มูลและการทำาหน้าทีข
่ องสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสในวิกฤตภัยแล้ง 2559
ระบุวา่ ไทยพีบเี อสได้รบ
ั การประเมินอยูใ่ นระดับมีคณ
ุ ภาพมาก
ไทยพีบีเอสร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 30 องค์กร
ดำาเนินโครงการ “แบ่งนํ้าใช้ ปันนํ้าใจ สู้ภัยแล้ง” เพื่อรณรงค์
ให้สังคมไทยตระหนักถึงสถานการณ์ สร้างความร่วมมือร่วมใจ
ลดการใช้นำ้า 30% และการแบ่งปันนำ้าใช้ในทุกภาคส่วน
โดยได้ปรับผังและจัดทำารายการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เช่น รายการรู้สู้ภัยแล้ง รายการยุทธการลดสู้แล้ง เป็นต้น
รวมถึงรณรงค์การเล่นนำ้าอย่างประหยัดในเทศกาลสงกรานต์
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้ดำาเนินกิจกรรมนกอาสาสู้ภัยแล้ง ลงพื้นที่
ที่เกิดปัญหาภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไป
ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และจัดกิจกรรม
เดินวิ่งการกุศล “แบ่งนำ้าใช้ ปันนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน” ซึ่งมีนักวิ่ง
กว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ได้นำาไปสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
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ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์สำารวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลต่อการรับรู้ข้อมูลและการทำาหน้าที่ของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตภัยแล้ง 2559
ซึ่งผลการสำารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับชมช่องไทยพีบีเอส
ช่วยประเมินผลการนำาเสนอข่าวภัยแล้งของทางช่อง
เมื่อเปรียบเทียบกับช่องอื่น ๆ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน
พบว่าทุกด้านได้รับการประเมินอยู่ในระดับมีคุณภาพมาก
โดยด้านการให้ประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคมส่วนรวม มีค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือด้านความถูกต้องเที่ยงตรง
เชื่อถือได้ ด้านความต่อเนื่องในการนำาเสนอและด้านความน่าสนใจ
สนองความอยากรู้ของผู้ชม ตามลำาดับ

โพสต์บน Line
ที่มีปฏิสัมพันธ์สูงสุด

ข่าวออนไลน์ยอดนิยมปี 2559

ทวีตยอดนิยมที่สุด
ของปี 2559

รายการที่มีการชมย้อนหลังสูงสุด
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ผลงานเด่นปี2559
ไทยพีบเี อสเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสือ
่ สารมวลชน
ว่าด้วยการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
และการลดความเสีย
่ งจากภัยพิบต
ั ิ
ไทยพีบีเอสร่วมกับสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
หรือ Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 2
(2nd ABU Media Summit on Climate Change and Disaster
Risk Reduction) ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2559
ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรภายในประเทศ
และต่างประเทศจำานวนกว่า 200 คน และได้มีการประกาศ
แผนปฏิบัติการกระบี่ หรือ Krabi Plan of Action
ว่าด้วยการดำาเนินการของสื่อสารมวลชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และไทยพีบีเอสได้รับรางวัลจากการประกวดสารคดีประเภท Most
Promising Newcomer ซึ่งเป็นผลงานสารคดี “Wave of Change
คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอน บทเรียน 3 ประเทศ”

ไทยพีบเี อสรับมอบใบรับรอง
ระบบบริหารงานองค์กรสือ
่ เชิงคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISAS BCP 9001 : 2010
ไทยพีบีเอส ได้ริเริ่มแผนพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพ
ครั้งแรกในปี 2554 และมีการดำาเนินแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง
มีการวางกรอบโครงสร้างงานที่สำาคัญโดยผู้บริหารและทุกส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการบันทึกข้อมูล จัดทำาระบบเอกสาร
การดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบ แก้ไข และป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการดำาเนินงานแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำาให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานองค์กรสื่อเชิงคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ISAS BCP 9001 : 2010
โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากล
สำาหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
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01

มุ่งมันเปนส าบันสอสา า
เพอส างส คสังคมคุ ภาพแล คุ
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
• วัตถุประสงค์ นโยบาย ผังโครงสร้างองค์กร
• ยุทธศาสตร์และเปาหมายปี 2559
• การดำาเนินงานของสื่อสาธารณะ
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ม

วิสัยทั น

มุง่ มัน่ เป็นสถาบันสือ่ สาธารณะทีส่ ร้างสรรค์สงั คมคุณภาพ
และคุณธรรม

พัน กิจ

ให้บริการข่าวสาร สาระบันเทิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพือ่ เผยแพร่ผา่ น
สื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความ
คุ้มค่าเป็นสำาคัญ

ค่านิยมองคก

เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม ทำางานเป็นทีม
หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
เปิดกว้างสร้างสรรค์ กล้าหาญ นวัตกรรม
เพื่อสังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
27
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ค งส างองค า

า ส ง

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรยนจากประชาชน

า สา า

ง

คณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สำานักตรวจสอบภายใน

ผู้อำานวยการ ส.ส.ท.

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

รองผู้อำานวยการ ส.ส.ท.
รับมอบหมายงานจากผู้อำานวยการ ส.ส.ท. ตาม พ.ร.บ. มาตรา 4 5
สำานักงานผู้อำานวยการ ส.ส.ท.
1 ด้านอำานวยการ
งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
งานกิจการรายได้องค์การ งานก หมายและระเบียบคำาสั่ง
2 ด้านยุทธศาสตร์
งานแผนบริหารกิจการ ยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผล
งานแผนพั นาองค์การ งานบริหารความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ
งานวางแผนยุทธศาสตร์ข่าวและรายการ
งานรับฟังและประเมินผลข่าวและรายการ
สำานักงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
4 งานสื่อสารองค์การ
5 ศูนย์พั นาบริการเนือหาข่าวและรายการ

สำานัก
ข่าว
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สำานัก
รายการ

ศูนย์
พั นา
สื่อใหม่

สำานัก
วิศวกรรม

สำานัก
โทรทัศน์
และวิทยุ

สำานัก
บริหาร
กิจการ

สำานัก
ทรัพยากร
มนุ ย์

สำานัก
เครือข่าย
สื่อสาธารณะ

สถาบัน
วิชาการ
สื่อสาธารณะ

วั

ุป สงค

ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กำาหนดวัตถุประสงค์ของ
ไทยพีบีเอส ดังนี้
1) ดำาเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของความเป็ น ไทย โดยผ่ า นทางบริ ก ารข่ า วสารที่ เ ที่ ย งตรง
รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งดำาเนินการ
อย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ
3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร เพื่อสร้างสังคม
ประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในการกำาหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
การดำาเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้คำานึงถึง
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ของประชาชน
น ยบาย

น ยบาย ้าน า ส่ น ่
า ปน จ้า ง แล า
า้ งส สา า : เปิดพืน้ ทีส่ อื่ สาธารณะให้ประชาชนทุกกลุม่
รวมถึงบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เข้าถึงพื้นที่สื่อ
สาธารณะอย่างเสมอภาค ขยายฐานผู้ชมผู้ฟังด้วยการเชื่อมสื่อ
ให้ครบทุกช่องทาง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทัว่ ถึง เพือ่ นำาสังคมไทยไปสูส่ งั คมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม
น ยบาย า้ น า่ แล าย า : เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ
และการนำาเสนอข่าวเชิงลึก ด้วยความฉับไว ทันเหตุการณ์
ถูกต้อง เที่ยงตรง รอบด้าน และแตกต่าง นำาเสนอรายการที่มี
เนื้อหาสาระหลากหลาย สร้างภูมิปัญญา และแสดงอัตลักษณ์
ความเป็นสื่อสาธารณะ สร้างกิจกรรมสาธารณะควบคู่ไปกับ
การเสนอข่าวและรายการ

น ยบาย ช ยงส สา า
ั้งภายในป
แล
่างป
: ส่งเสริมการเป็นสื่อสาธารณะต้นแบบภายใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงส่งเสริมการเสนอข่าวสาร
วิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ
พันธมิตรสื่อทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และประชาคมโลก
น ยบาย ้านส ้างส
า งา ใ ้แ ่สัง : ผลิต
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้พื้นที่ในการนำาเสนอ
เรื่องราวที่ดีงาม สร้างสรรค์สังคม สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพพลเมือง พัฒนาความคิด จิตสาธารณะ เคารพสิทธิ
มนุษยชน และพัฒนาประชาธิปไตย
น ยบาย ้ า น
าภบาล : มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ตามพั น ธกิ จ มี ค วาม
เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนุน
การทำางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
น ยบาย ้านบ ลา : คัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูค้ วามสามารถ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ มีความภูมิใจในวิชาชีพ ความเป็นสื่อสาธารณะ รวมทั้ง
มีระบบการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถดึงดูดบุคลากรที่มี
คุณภาพเข้ามาร่วมงาน ยืนหยัดความเป็นอิสระ และสนับสนุน
ให้เกิดการทำางานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
องค์การ
น ยบาย ้านจ ย
: ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักและยึดมั่นในคุณค่าแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ มี สำ า นึ ก เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ่ ง แวดล้ อ ม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
มีความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นองค์การ
สื่อสาธารณะ
น ยบาย ้าน าน ้ ูล : สร้างระบบฐานข้อมูลสำาหรับ
เป็นแหล่งอ้างอิงทีท่ นั สมัยในการผลิตข่าวและรายการ เพือ่ ความ
คุ้มค่าและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทุกระดับ
น ยบาย ้ า น น ลย : เป็ น ผู ้ นำ า ด้ า นเทคโนโลยี
การสือ่ สาร การกระจายเสียงและแพร่ภาพทุกช่องทาง ให้บริการ
กระจายเสียงและแพร่ภาพโดยมีมาตรฐานทางวิศวกรรมขั้นสูง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
น ยบาย า ส ้ า ง า ั น งยั งยน ง ง า :
พัฒนาการบริหารจัดการและกลยุทธ์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม
ที่ทำาให้องค์การมีความมั่นคงในระยะยาว
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ส่วนที่ 1 : มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ปี 2559
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ

hai PBS (ไทยพีบเี อส 1) ก่อตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เริ่มดำาเนินการเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2551 ทำาหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามก หมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ดำาเนินการ
ภายใต้ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ ที่มาจากภาษีตามก หมายว่าด้วยสุราและก หมายว่าด้วยยาสูบ
ปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้านบาท เพื่อให้ไทยพีบีเอสทำาหน้าที่ดำาเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม ผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้านสมดุล และ
ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ โดยไม่มีการเก็บค่าสมาชิก และไม่หารายได้จากการโ ษณา เว้นแต่เป็นการสนับสนุนจาก
ผู้สนับสนุนองค์การ ในการเผยแพร่ข่าวสาร รายการต่าง ๆ ต้องมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำาหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสรรค์รายการของผูผ้ ลิตรายการอิสระ
รวมทัง้ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงานต่างประเทศ หรือสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
ขององค์การสื่อสาธารณะของต่างประเทศ ในการผลิตรายการอันเป็นการส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
หรือสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกัน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น

1

เดิมกิจการโทรทัศน์ขององค์การ มีชื่อเรียกหลากหลาย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความสับสน และเพื่อให้เป็นเอกภาพ คณะกรรมการนโยบาย
จึงมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ใช้ชื่อเรียกกิจการโทรทัศน์ขององค์การเพียงชื่อเดียวคือ hai PBS (ไทยพีบีเอส) โดยเห็นว่าชื่อดังกล่าว
มีความเหมาะสมในการขยายการดำาเนินงานสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้ซึ่งอาเซียนจะรวมเป็นประชาคมเดียว
ในปี 2558 นอกจากนั้น คำาเต็มของชื่อ hai PBS ( hai Public Broadcasting Service) ยังมีความหมายทีส่ อื่ ถึงความเป็นสือ่ สาธารณะ และเป็น
ชือ่ เดียวกับชือ่ องค์การ ทีส่ ามารถให้นานาประเทศเข้าใจได้ ซึง่ จะทำาให้สามารถเชือ่ มโยงถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์การได้สะดวกในลำาดับต่อไป
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ยุท

าส

แล เปาหมาย

ปี 2559 ไทยพี บี เ อสมี ก ารดำ า เนิ น งาน
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และตามกรอบแผน
บริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2559 ที่มีเป้าหมาย
2 ประการคือ สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
ขยายฐานผู้ชมและผู้ใช้บริการ เป็นการดำาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์หลัก (Core Strategies) 5 ยุทธศาสตร์
กับยุทธศาสตร์สนับสนุน (Supportive Strateg )
อีก 1 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ย าส ่า มุ่งพัฒนาเนื้อหาและ
รูปแบบการนำาเสนอข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะและข่าวพิเศษ

ที่เป็นข่าวสำาคัญแต่ไม่ถูกนำาเสนอในสื่อมวลชน
อื่น ๆ โดยผลิตเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถ
เผยแพร่ได้ทุกช่องทางทั้งหน้าจอโทรทัศน์และ
ออนไลน์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์คือ
1.1 การพัฒนาเนื้อหาข่าวให้มีศูนย์กลาง
ของเรื่องอยู่ที่ผลประโยชน์และความสนใจของ
สาธารณะ (Public riented Content)
1.2 การจัดกองบรรณาธิการหลอมรวมสื่อ
(Convergent Newsroom)
1.3 การผลิ ต เนื้ อ หาให้ ส ามารถเผยแพร่
ในรูปแบบดิจิทัล
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ย าส าย า มุ ่ ง สร้ า งความ
กลมกลืนของข่าวและรายการในผังรายการตลอด
ทั้งวันเพื่อสร้างอารมณ์ในการรับชม (Mood
one) ที่ต่อเนื่อง ราบรื่น ทำาให้ผู้ชมรู้สึกอยากใช้
เวลาชมนานขึน้ สร้างความผูกพัน ( ngagement)
กับกลุ่มผู้ชมขนาดใหญ่ เพื่อสร้างกลุ่มผู้ชมใหม่
และขยายกลุม่ ผูช้ มเดิม พร้อมทัง้ จัดทำาทุกรายการ
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถเผยแพร่ได้ใน
ทุกช่องทาง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ
2.1 การนำาเสนอรายการแบบไร้รอยต่อ
(Seamless) เชื่อมโยงเนื้อหาให้รับชมได้ต่อเนื่อง
2.2 การตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้ชมแต่ละกลุ่ม (Segmentation Program)
2.3 สร้างกลไกให้ผชู้ มและผูใ้ ช้บริการสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหารายการ (Interactive)
2.4 ผลิตเนื้อหาที่เผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล
ย าส น้ า จ ั ล มุ ่ ง เน้ น ให้
ผูช้ มทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงเนือ้ หาข่าวและรายการ
ได้หลากหลายช่องทางตามพฤติกรรมรับข้อมูล
ข่าวสารของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันในยุคดิจทิ ลั ของสือ่ สาธารณะ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
3.1 ทำาเนื้อหาข่าวและรายการให้เหมาะสม
กับสื่อดิจิทัล สามารถเผยแพร่ในทุกช่องทาง
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3.2 ผลิ ต งานวิ ช าการด้ า นสื่ อ สาธารณะ
ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและ
นำาไปใช้ประโยชน์ของผู้ชมและผู้ใช้บริการ
3.3 ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสำาคัญ
ในการรณรงค์ทางสังคม (Social Campaign) อย่าง
สอดประสานกับเนื้อหาข่าว รายการ และกิจกรรม
ของภาคีเครือข่าย
ย าส ั นาส าบันส สา า
มุง่ สร้างบทบาทการเป็นผูน้ าำ การพัฒนามาตรฐาน
สื่อสาธารณะของไทย และเป็นกลไกสำาคัญของ
การเชือ่ มประสานเครือข่ายทัง้ วิชาการและวิชาชีพ
ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูใ้ นด้านนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
4.1 พัฒนาองค์ความรู้สื่อสาธารณะ
4.2 เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากความรู้
ที่มาจากงานปฏิบัติ
4.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ย

าส
า่ ยแล า บั ล น
างสั ง เพื่ อ ให้ ส ่ ว นที่ เ ป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก
ด้านหนึง่ ของไทยพีบเี อส คือการสร้างการมีสว่ นร่วม
ทางสังคมได้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม นำาไปสู่การ
สร้างคุณค่าของสื่อสาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์
ช่วยให้การขับเคลือ่ นเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ และ

เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมที่มั่นคง ประกอบด้วย
3 กลยุทธ์
5.1 สร้างเครือข่ายและภาคียุทธศาสตร์
5.2 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(Social Change Campaign)
5.3 สร้างมูลค่าเพิม่ จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ย าส สนั บ สนน ประกอบด้ ว ย
5 กลยุทธ์ ที่จะสนับสนุนให้การดำาเนินงานของ
ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 5 ด้ า นข้ า งต้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
6.1 กลยุทธ์ด้านดิจิทัล มุ่งยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านการสื่อสารยุคดิจิทัล
ด้วยการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่เนือ้ หาสำาหรับ
สื่อดิจิทัล ช่องทางเผยแพร่เนื้อหา กระบวนการ
ทำางาน แผนกลยุทธ์การสือ่ สารการตลาด แผนการ
สื่ อ สารภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร และแผนการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม
6.2 กลยุ ท ธ์ ด ้ า นเทคโนโลยี มุ ่ ง พั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตและออกอากาศ

แผนผังแสดงความสัมพัน

ทีวีดิจิทัล ทีวีระบบอื่นของไทยพีบีเอส และระบบ
การกระจายเสียง เทคโนโลยีโครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั และ
สิ่งอำานวยความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
6.3 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ และ
การเงิน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ
และการเงินให้มปี ระสิทธิภาพ คุม้ ค่า มีธรรมาภิบาล
6.4 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทิ ศ ทาง และค่ า นิ ย ม Spirit of hai PBS
เกิดจิตสำานึกสาธารณะ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ให้เป็นค่านิยมสำาคัญของบุคลากรทุกระดับ และ
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงของไทยพีบีเอส
6.5 กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการสื่ อ สาร มุ ่ ง สื่ อ สาร
เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าและบทบาท
สื่อสาธารณะกับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมทั้งขยายฐานผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย

องยุท

าส

แล เปาหมาย
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กา ดาเนินงาน ามหลักกา สอสา า

ยู เ นสโกได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก การสื่ อ สาธารณะ
ขึ้นมา 7 ประการ เพื่อเป็นกรอบการทำางานของ
สื่อสาธารณะทั่วโลก ไทยพีบีเอสได้นำาหลักการ
ดังกล่าวมากำาหนดเป็นกรอบการดำาเนินงานของ
องค์การนับตั้งแต่ปีแรก และยึดถือหลักการนั้น
มาตลอดการทำางาน 9 ปี ดังนี้
า ั ง
ไทยพีบเี อสมีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและ
รายการผ่านทุกช่องทางทั้งสื่อโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อกและดิจทิ ลั ซึง่ มีสญ
ั ญาณการออกอากาศ
ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของครัวเรือน และ
เผยแพร่ผา่ นวิทยุกระจายเสียง ช่องทางสือ่ ออนไลน์
ทุกประเภท รวมทัง้ วิทยุออนไลน์ เพือ่ ให้กลุม่ ผูช้ ม
ที่นิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรายการของไทยพีบเี อสได้
เช่นเดียวกับการรับชมผ่านโทรทัศน์ อีกทัง้ ยังคำานึง
34
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ถึ งผู ้ ช มที่ มี ค วามบกพร่ อ งในการได้ ยิ น และการ
มองเห็น จึงได้ผลิตรายการที่มีการจัดทำาอักษร
บรรยายภาพ (Closed Caption - CC) จำานวน
322 ชั่วโมง 30 นาที ล่ามภาษามือ จำานวน 404
ชั่วโมง 20 นาที สำาหรับคนหูหนวก รายการที่มี
เสียงบรรยายแทนภาพ (Audio description - AD)
จำานวน 4 ชัว่ โมง รายการทีจ่ ดั ทำาเสียงบรรยายแทน
ภาพคู่กับอักษรบรรยายภาพ จำานวน 4 ชั่วโมง
35 นาที สำาหรับคนตาบอด
ไทยพีบีเอสได้จัดสรรเวลาเผยแพร่ข่าวสาร
จากนั ก ข่ า วพลเมื อ งทั่ ว ประเทศเป็ น ประจำ า วั น
ทุกวันทางสถานีโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์
อย่างไม่จำากัดเวลา เพื่อให้พลเมือง คนเล็กคนน้อย
ในสังคมได้ใช้พื้นที่สื่อของไทยพีบีเอส ทั้งหน้าจอ
โทรทัศน์และทางออนไลน์ในการสื่อสารเรื่องราว
เพื่อนำาไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นธรรมในสังคม

ไทยพีบีเอสได้ผลิตรายการสถานีประชาชน
และรายการเวที ส าธารณะ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
ทุกกลุ่มเสนอปัญหา หรือข้อขัดแย้ง ให้ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องทราบ รวมทัง้ เป็นเวทีของทุกคนทีส่ ามารถ
มาแลกเปลีย่ นตัง้ แต่ปญ
ั หาของชุมชนถึงการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน
หรือคนทั้งประเทศ และปัญหาจำานวนมากได้รับ
การแก้ไข
า ลา ลายแล า แ า่ ง า ั
ไทยพีบเี อสผลิตข่าวและรายการทีต่ อบโจทย์
คนทุกกลุ่มด้วยเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย
คำานึงถึงเวลาทีผ่ ชู้ มแต่ละกลุม่ นิยมเปิดรับชมรายการ
ในปี 2559 ไทยพีบเี อสจัดผังรายการเป็น 7 ช่วงเวลา
ได้แก่
1) กลุม่ ข่าวเช้าวันใหม่ เพือ่ สร้างความสดชืน่
และเตรี ย มการดำ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี พ ลั ง สำ า หรั บ
คนวัยทำางาน และกลุ่มผู้สูงอายุ
2) กลุ ่ ม รายการผู ้ ห ญิ ง และครอบครั ว
รายการนารีกระจ่าง สำาหรับผู้หญิงที่ทำางานอิสระ
หรือเป็นแม่บ้านในช่วงสาย
3) กลุ่มรายการภาคพลเมืองและรายการ
สถานีประชาชนในช่วงบ่าย
4) กลุม่ รายการเด็ก ไทยพีบเี อสคิดส์ สำาหรับ
เด็กในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและรายการท่องโลก
กว้าง สารคดีทคี่ ดั สรรสำาหรับครอบครัวในตอนเย็น
5) กลุ่มรายการข่าวคำ่า “มิติใหม่ ทั่วไทย”
สำาหรับกลุ่มวัยทำางานที่เลิกงานแล้วและต้องการ
รับข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงวัน
6) กลุ่มรายการสร้างแรงบันดาลใจ สาระ
สนุก สารประโยชน์ สาระบันเทิง สำาหรับครอบครัว
หลังข่าวคำ่า
7) กลุ ่ ม รายการข่ า วแนววิ เ คราะห์ เช่ น
รายการที่นี่ไทยพีบีเอส และตอบโจทย์ สำาหรับ
คนทำางาน ผูก้ าำ หนดนโยบายและประชาชนทีส่ นใจ
ในความเป็นไปของสังคม
า ปน ส
ความเป็นอิสระถือเป็นหัวใจสำาคัญในการ
ผลิตข่าวและรายการของสื่อสาธารณะ ซึ่งเป็น
หลั ก การที่ ทำ า ให้ ไ ทยพี บี เ อสไม่ ถู ก ครอบงำ าจาก
อำานาจรัฐและทุน จึงทำาให้ไทยพีบีเอสกล้าเปิด

ประเด็ น และวิ พ ากษ์ น โยบายที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบกับสาธารณะ ความเสียหายต่อประเทศ
ชาติ ให้สังคมได้รับรู้ ฉุกคิด ตั้งคำาถามและร่วมกัน
ตรวจสอบ รวมทั้งทำาหน้าที่ส่ือสารความคิดเห็น
และข้อวิจารณ์ที่แตกต่างของคนในสังคมอย่างเสรี
หากอยูบ่ นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนของสังคม
เสรีประชาธิปไตย ไทยพีบีเอสให้ความสำาคัญกับ
หลักการนี้อย่างมาก สะท้อนได้จากการผลิตข่าว
และกลุ ่ ม รายการข่ า วที่ นำ า เสนอประเด็ น สั ง คม
ในมิติต่าง ๆ หลากหลายรายการ เช่น รายการ
เปิดปม ตอบโจทย์ เวทีสาธารณะ หรือการจัดทำา
รายการพิเศษ “สาระประชามติ” เพื่อให้ความรู้
แก่ ป ระชาชนก่ อ นจะลงมติ รั บ หรื อ ไม่ รั บ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้การนำาเสนอข่าวอย่าง
เป็ น อิ ส ระของไทยพี บี เ อสนั้ น ยั ง ต้ อ งยึ ด หลั ก
การนำาเสนออย่างมีจริยธรรมวิชาชีพ ความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นองค์ประกอบ
ร่วมด้วย
า ป ป งส ส่ นบ ล
แล ส น ยชน
ไทยพี บี เ อสมี แ นวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ธำ า รง
จริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการ
เผยแพร่รายการ ในการไม่นำาเสนอภาพและเสียง
ที่ เข้ า ข่ า ยหรื อ มี ลั ก ษณะที่ อ าจจะละเมิ ด สิ ท ธิ
ส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไม่นำาเสนอ
ภาพความรุนแรง ในกรณีทมี่ คี วามจำาเป็นต้องแสดง
ภาพหรือเสียง เจ้าหน้าที่จะใช้เทคนิคด้านภาพ
และเสียงในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ
มนุ ษ ยชนด้ ว ยความระมั ด ระวั ง อย่ า งเข้ ม งวด
ไทยพีบเี อสมีกระบวนการตรวจสอบภายใน รวมทัง้
เปิดโอกาสให้บคุ คลภายนอกร้องเรียนการทำาหน้าที่
สือ่ สาธารณะได้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะอนุกรรมการ
รั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของประชาชน
ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
จากภายนอกทำ า หน้ า ที่ ไ ต่ ส วนอย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ในฐานะสือ่ สาธารณะ ไทยพีบเี อสยึดมัน่ การทำาหน้าที่
สื่ อ มวลชนที่ มี ก ารปกป้ อ งสิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลและ
สิทธิมนุษยชนอย่างโดดเด่น และเป็นองค์กรสื่อ
ที่มีการกำากับและตรวจสอบตัวเองอย่างเคร่งครัด
ซึ่งมีส่วนสร้างมาตรฐานให้องค์กรสื่อจำานวนหนึ่ง
ให้ความสำาคัญและดำาเนินการในทิศทางเดียวกัน
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า ส่ น ่
ไทยพีบเี อสมีกลไกและโครงสร้างการทำางาน
เพื่อให้ประชาชน ผู้ชมผู้ฟังรายการมีส่วนร่วมใน
หลายระดับ ตั้งแต่ระดับก หมายขององค์การ
และระดับนโยบาย กำาหนดให้มีการจัดวางกลไก
ของ “สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ” อันประกอบด้วย
สมาชิกจากภูมิภาคและกลุ่มประเด็นต่าง ๆ 32
ประเด็น จำานวน 50 คน เป็นกลไกสำาคัญในการ
จัดกระบวนการรับฟัง และรวบรวมความเห็นของ
ผู้ชม เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดทิศทางเชิงนโยบาย
และการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ มี
การจัดตัง้ “ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อส” ทำาหน้าทีร่ บั ฟัง
คำาเสนอแนะ ติชมจากผู้ชมที่มีมาจากหลากหลาย
ช่องทาง รวมไปถึงการรับเรื่องร้องเรียนในกรณี
ที่ เ ห็ น ว่ า ไทยพี บีเ อสปฏิ บัติ งานไม่ ถู กต้ องตาม
จริยธรรม ทั้งหมดคือสิ่งที่แสดงจุดยืนสำาคัญของ
ไทยพีบีเอสบนหลักการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต
อิสระรายย่อย และผูผ้ ลิตภาคพลเมืองได้เข้ามาร่วม
ผลิตรายการเผยแพร่ โดยเริม่ ต้นจากกระบวนการ
อบรมและพัฒนาโจทย์รายการร่วมกัน ไปจนถึง
การเรียนรู้ร่วมกัน ตัวอย่างรายการที่ไทยพีบีเอส
พัฒนามาพร้อมกับผู้ผลิตอิสระ ได้แก่ รายการ
ดูให้รู้ หนังพาไป และในปี 2559 ไทยพีบเี อสสามารถ
พัฒนารายการร่วมกับผูผ้ ลิตอิสระไม่ตาำ่ กว่า 50 ราย
มีรายการที่โดดเด่น ได้แก่ รายการภูมิภาค 3.0
ซึง่ เป็นการทำางานของกองบรรณาธิการร่วมระหว่าง
ไทยพีบีเอสกับภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รายการนี้
ได้รบั ความนิยมสูงจากผูช้ มทัง้ ทางหน้าจอโทรทัศน์
และทางออนไลน์
า ั นา
ในการจัดทำาแผนพัฒนารายการ ปี 2559
ไทยพีบีเอสได้กำาหนดแนวคิดไว้ 3 เรื่อง เพื่อเป็น
กรอบในการพั ฒ นาเนื้ อ หาข่ า วและรายการ
ประกอบด้วย การรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน
และการสื่อสารสันติภาพ อีกทั้งยังนำาแนวคิดนี้
ไปกำาหนดเป็นทิศทางการนำาเสนอรูปแบบรายการ
และการสะท้อนความคิดเห็นของสภาผู้ชมผู้ฟัง
รายการด้วย
36
ไทยพีบีเอส 2559

ไตรมาส 3 ของปี 2559 ไทยพี บี เ อสมี
การปรับเปลี่ยนสโลแกนทุกสื่อของสถานีมาเป็น
“ไทยพีบีเอส ติดปีกความคิด” เพื่อให้สอดคล้อง
ไปกับวิสยั ทัศน์ขององค์การ คือ “มุง่ มัน่ เป็นสถาบัน
สื่ อ สาธารณะ ที่ ส ร้ า งสรรค์ สั ง คมคุ ณ ภาพและ
คุณธรรม” อันบ่งบอกถึงเจตนารมณ์และเป้าหมาย
การในการผลิต จัดหา และเผยแพร่สื่อ เพื่อบริการ
สาธารณะ ดังนัน้ ภาพรวมของข่าวสารและรายการ
ของไทยพีบีเอสจึงมุ่งให้ความรู้ กระตุกความคิด
และพั ฒ นาสติ ป ั ญ ญาของคนในสั ง คม ส่ ง เสริ ม
ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย และการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน

าย า
มี เ ป้ า หมายที่ จ ะส่ ง เสริ ม
การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งการเจริญ
เติบโตที่สมวัย พัฒนาการทางสติปัญญา
ทักษะชีวติ อารมณ์และสังคม โดยมีรายการ
ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม เด็ ก ปฐมวั ย และเด็ ก
วัยเรียน ที่เน้นการดูร่วมกับผู้ปกครอง อาทิ
รายการสอนศิลป หม้อข้าวหม้อแกง เป็นต้น
าย า ส แล บ ั มีเป้าหมาย
ให้ ค นในครอบครั ว เข้ า ใจและมี ทั ก ษะ
การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สร้าง
ความเข้มแข็งของหน่วยเล็กที่สุดของสังคม
เพื่อส่งผลต่อความเข้มแข็งของสังคมและ
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ประเทศชาติ เช่ น รายการสู ้ เ พื่ อ ั น กั น
ทั้งบ้าน รีเวดดิ้ง คนละดาวเดียวกัน นารี
กระจ่าง กิน อยู่ คือ เป็นต้น รวมทั้งรายการ
สารคดีเชิงข่าวต่าง ๆ ที่นำาเอาสาระความรู้
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การรูเ้ ท่าทันมานำาเสนอ
อาทิ ประเด็นด้านอาหารปลอดภัย สารเคมี
ตกค้างทางการเกษตรในพืชผัก การออม
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
าย า
ู้สูง ัยแล าย า ส่ง ส
ส ภา เช่น รายการลุยไม่รู้โรย รายการ
คนสู้โรค รายการ ข.ขยับ รายการ ood
Work เป็นต้น
าย า
ส่ง ส า ย ับ ง ัน
แล ันใน า ปน สัง เปิดพื้นที่
ให้ผู้ด้อยสิทธิไร้เสียงของสังคม ส่งเสริม
ความเข้าใจและเกื้อกูลกันของสังคม ได้แก่
รายการเวที ส าธารณะ สถานี ป ระชาชน
สารคดีสามัญชนคนไทย รายการชีวิตจริง
ยิ่งกว่าละคร เป็นต้น
าย า สา ป ยชนสํา ับ ล ง
เพื่อส่งเสริมความรู้และแรงบันดาลใจ อาทิ
ข่าวทุกช่วงเวลา รู้สู้ภัยพิบัติ ที่นี่ไทยพีบีเอส
ตอบโจทย์ ดูให้รู้ ท่องโลกกว้าง Spirit of
Asia ยุทธการลดสู้แล้ง เป็นต้น
ปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 ไทยพีบีเอส
ได้จัดรายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน”
โดยได้ น ้ อ มนำ า พระราชดำ า ริ แ ละคำ า สอนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนาของ
ปวงชนชาวไทยมาถ่ายทอดเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ชาวไทยก้าวตามรอยพระองค์ดว้ ยการทำาความดี
และทำาเพื่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีการนำาเสนอ
รายการพิเศษต่าง ๆ อาทิ รายการแสงจากพ่อ
สู่ความยั่งยืน รายการนับหนึ่งให้ถึงพ่อ รายการ
ร่ วม ั นเพื่ อเมือ งไทย รายการปลูกวัน แม่ เกี่ยว
วันพ่อ และกิจกรรมทีเ่ ปิดบ้านเพือ่ สาธารณะ อาทิ
ลานธรรมบันดาลใจ คอนเสิร์ตเพลงของพ่อจากใจ
ของลูก

า ช
้ างใจ แล ป า จา
ลป ยชน ับ ้ น
ไทยพีบีเอสยึดมั่นในการรายงานข่าวและ
การนำ า เสนอรายการโดยคำ า นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ ง
เที่ ย งตรงตามข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ค วามเป็ น ธรรม
กั บ ทุ ก าย ไม่ ลำ า เอี ย ง ไม่ มี อ คติ ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ทำาให้ไทยพีบีเอสได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ
จากสังคมมาตลอด นั่นเพราะไทยพีบีเอสกำาหนด
แนวทางการดำาเนินงานโดยยึดถือ “ประโยชน์
ของสาธารณะ” เป็นที่ตั้ง อันเป็นต้นทุนสำาคัญ
ทีอ่ อกแบบและกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท.
พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์วกิ ฤต
ของสังคม บทบาทของไทยพีบีเอสยิ่งฉายความ
โดดเด่นชัดเจนมากขึ้น ผู้ชมจำานวนมากจะเลือก
ข้อมูลข่าวสารจากไทยพีบีเอสเป็นข้อมูลอ้างอิง
เสมอมา และเพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนตระหนั ก
ในหลักการข้อนี้ ไทยพีบีเอสได้กำาหนดให้คุณค่า
ด้านความน่าเชือ่ ถือ ไว้วางใจ “Reliable” เป็นหนึง่
ในค่านิยมของจิตวิญญาณสาธารณะ (Spirit of
hai PBS) ทีค่ นไทยพีบเี อสจะต้องไม่ทาำ ให้สงั คม
เคลือบแคลงสงสัยว่าทำ างานโดยมีผลประโยชน์
แอบแ ง นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอด 9 ปี หยิบยกเรื่องเล่าเกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือ และความไว้วางใจมาเล่าสู่กันฟังแบบ
รุน่ สูร่ นุ่ เสมอ เพือ่ ตอกยำา้ ให้คนไทยพีบเี อสได้ซมึ ซับ
ในจุดยืนที่สำาคัญนี้
ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสใช้หลักการ
สื่ อ สาธารณะทั้ ง 7 ประการ เป็ น หลั ก ในการ
ดำ า เนิ น งาน และพั ฒ นาองค์ ก ารตั้ง แต่ก ารผลิต
ผลงานทุกช่องทางสื่อสารสู่สังคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะ การจัดกิจกรรมกับเครือข่ายโดยคำานึง
ถึงความร่วมมือที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ และการ
บริการเพือ่ สาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
เพือ่ ทำาหน้าทีส่ อื่ มวลชนด้วยความภาคภูมใิ จในการ
ทำาหน้าที่สื่อสาธารณะของสังคม
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ส่วนที่ 1 : มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

การดำาเนินงานของสื่อสาธารณะ
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การดำาเนินงานของสื่อสาธารณะ

02

ไทยพีบีเอส
สอเพอกา เปลียนแปลง
ไทยพีบีเอสสื่อเพ่อการเปลี่ยนแปลง
ไทยพีบีเอส ติดปีกความคิด ทุกช่วงข่าวและรายการ
ไทยพีบีเอส รุกสู่ดิจิทัล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพนดินระบบดิจิทัล
ไทยพีบีเอสกับการขับเคลื่อนวาระทางสังคม
ไทยพีบีเอส สถาบันสื่อ เพ่อสาธารณะ
จิตวิญญาณไทยพีบีเอส SPI IT Thai PBS
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“

ไทยพีบีเอส ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร

สารประโยชน์ทางด้านการศึก า และสาระบันเทิง
ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง
เน้นความหลากหลายในมิติต่าง

โดยมุ่งดำาเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมือง
และผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ

”
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ไทยพีเปลี
บีเอส
ยนแปลง
2559

ส่วนที่ 2 : ไทยพีบีเอส สื่อเพ่อการเปลี่ยนแปลง

ไทยพีบีเอส
สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การดำาเนินงานของไทยพีบีเอสในปี 2559 ต้องเผชิญกับการเติบโตของทีวีดิจิทัล
24 ช่อง และการเติบโตของสือ่ ออนไลน์ นัน่ หมายถึงการต้องกำาหนดจุดยืนและตัวตน
ของไทยพีบีเอสให้ชัดเจนมากขึ้น ท่ามกลางความหลากหลายของอุตสาหกรรมสื่อ
และภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
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ด้านภาพลักษณ์ขององค์การและจุดยืน
ของการเป็นสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสกำาหนดให้
ตัวเองเป็น “ ย บ ส ส
า ปลยนแปลง”
มีกลยุทธ์การดำาเนินงานที่เรียกว่า “ n Air,
nline, n round” หมายถึงการดำาเนินงาน
ที่บูรณาการทุกช่องทางสื่อเข้าด้วยกัน ทั้งการ
สร้างสรรค์งานบนช่องทางหลัก คือ ทีวี เพื่อให้
ทุกคนเข้าถึงได้ และทำาภารกิจหลักตาม พ.ร.บ.
ส.ส.ท. แต่ขณะเดียวกัน ก็ได้เริม่ เตรียมพร้อมเพือ่

การเปลี่ยนผ่านให้ “สื่อใหม่” เป็น “สื่อหลัก”
อี ก สื่ อ หนึ่ ง ของไทยพี บี เ อส และการทำ า งาน
ขับเคลื่อนสนับสนุนหรือจุดประกายวาระการ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ของสังคมร่วมกับภาคีเครือข่าย
พร้อมกับถ่ายทอดให้พนักงานทั้งองค์กรเข้าใจ
และมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นภารกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การดำาเนินงานขององค์กรไป
ด้วยกัน รวมถึงการปลูก ังค่านิยม Spirit of
hai PBS ให้เป็นวิถีของคนไทยพีบีเอส
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ด้านหน้าจอโทรทัศน์ ( n Air) ได้ปรับวิธคี ดิ
ของพนักงาน โดยเปลี่ยนจากการที่ยึดเอาความ
ต้องการนำาเสนอของผู้ผลิต (Suppl - driven)
เป็นการออกแบบและผลิตตามความต้องการของ
ผู้ชม (Demand - driven) มีการจัดผังรายการ
ภายใต้ แ นวความคิ ด การจั ด ผั ง แบบไร้ ร อยต่ อ
(Seamless) แทนการแบ่งสัดส่วนกันทำา ซึ่งเป็น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ เ นื้ อ หา
ร่วมกันของทั้ง ายข่าว ายรายการ ายสื่อใหม่
และ ายเครือข่ายสือ่ สาธารณะ มีการตัง้ เป้าหมาย
เพือ่ ใช้เป็นทัง้ เครือ่ งมือวัดการดำาเนินงาน และเพือ่
เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานทุก ายได้ร่วมมือกัน
ผลักดันงาน โดยมีทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ เช่น
การเพิม่ จำานวนผูช้ มและผูใ้ ช้บริการ การขยายฐาน
ของกลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่ ๆ การเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ
เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารและสาระมากขึน้
และเป้าหมายเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดด้านกระบวน
การทำางานและด้านผลลัพธ์ เช่น เนื้อหาข่าว
และรายการข่าวสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในสั ง คมเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ และระดั บ
ความสำาเร็จของการเตรียมพนักงานให้มีความ
พร้อมสู่ Digital Landscape เป็นต้น
ด้านสื่อใหม่ ( nline) ได้กำาหนดให้เป็น
“สื่อหลัก” เพิ่มจากทีวี มีการปรับวิธีคิดและปรับ
กระบวนการทำางานของทีมงานที่เกี่ยวข้อง เน้น
ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมออกแบบการทำางาน
ของทีม “ nline irst” หลอมรวมทีมงานและ
ทำางานแบบข้ามสายงาน และสร้างบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการทำางานเชิงนวัตกรรม เช่น โครงการ
แบ่งนำา้ ใช้ ปันนำา้ ใจ สูภ้ ยั แล้ง โครงการแสงจากพ่อ
สูค่ วามยัง่ ยืน ซึง่ มีการถอดบทเรียนจากการลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง เพือ่ พัฒนาการดำาเนินงานให้กา้ วหน้า
อย่างต่อเนือ่ ง เสริมด้วยการเพิม่ ความรูท้ กั ษะและ
ความคิดสร้างสรรค์จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเปิด
พื้นที่ให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างไม่จำากัด
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ด้ า นการทำ า งานร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ( n
round) เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนประเด็นทาง
สั ง คมอย่ า งมี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแบบแผนที่ ชั ด เจน
นับเป็นบทเรียนใหม่ที่พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในพลังของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้ง
ยังส่งผลให้การดำาเนินงานด้านเครือข่ายสือ่ สาธารณะ
มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น
ด้านเทคโนโลยี ไทยพีบีเอสเป็นหนึ่งในผู้ดูแล
โครงข่ า ยที วี ดิ จิ ทั ล พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งขยายโครงข่ า ย
ทีวีดิจิทัลเพิ่มอีก 29 สถานีเสริม เพื่อให้ครอบคลุม
การออกอากาศร้อยละ 90 ของจำานวนครัวเรือน
ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ต้องดำาเนินการยุตกิ ารออกอากาศ
ในระบบแอนะล็อกเพิ่มอีก 26 สถานี นอกจากนั้น
ไทยพีบีเอสยังมีภารกิจในการให้บริการสิ่งอำานวย
ความสะดวกแก่ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรทั ศ น์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นเป็น 44 สถานี

ไทยพีบีเอสตระหนักดีว่า องค์กรสื่อสาธารณะ
แห่งนีไ้ ม่เพียงทำาหน้าทีส่ อื่ สารเรือ่ งราวทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารเท่านั้น แต่การ
บริการเพื่อสาธารณะในมิติท่ีทำาให้คนเข้าถึงสื่อ การ
ใช้ประโยชน์จากสื่อ การพัฒนาองค์ความรู้ หรือการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการสื่อสาร ก็นับ
เป็นภารกิจส่วนหนึ่งขององค์กรสื่อสาธารณะแห่งนี้
เช่นกัน ดังนั้น การกำาหนดจุดยืนของ “ไทยพีบีเอส
สือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง” จึงมีนยั ทีม่ ากไปกว่าการทำา
หน้าที่เพียงเป็นสถานีโทรทัศน์เท่านัน้ แต่ไทยพีบเี อส
คือสถาบันสื่อสาธารณะที่ต้องพร้อมขับเคลื่อนและ
เป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมมือพัฒนาเปลีย่ นแปลงสังคม
อย่างยัง่ ยืนด้วยการร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
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ไทยพีบีเอส...ติดปีกความคิด
ทุกช่วงข่าวและรายการ
ปี 2559 ไทยพีบีเอสนำาเสนอข่าวและรายการที่มีเนื้อหาสะท้อนคุณค่าของรายการออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. ข่าวสารเที่ยงตรง ทันต่อเหตุการณ์รอบด้าน เป็นธรรม ร้อยละ 51.03
2. เนื้อหาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคม ร้อยละ 3.03
3. เนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเด็ก เยาวชนอย่างเพียงพอ ร้อยละ 27.69
4. เนื้อหาด้านกี า นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 2.95
5. เนื้อหาส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ร้อยละ 4.96
6. สาระบันเทิงที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของสังคม ร้อยละ 10.34

สัดสวน

อส

นอ า คุ คา อง า า

ดาน าว
ไทยพีบีเอสมุ่งเน้นเป้าหมายของทิศทางข่าวและ
รายการข่าวที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำานักข่าวจึงกำาหนดประเด็น
ทิ ศ ทางข่ า วหรื อ วาระข่ า ว โดยเน้ น ประเด็ น ที่ ส ร้ า ง
ผลกระทบหรือส่งผลต่อประชาชนและผลประโยชน์ของ
ประเทศ ทำาข่าวลักษณะเชิงลึก วิเคราะห์ แสดงที่มาและ
แนวโน้มของเรือ่ ง รวมทัง้ การเชือ่ มโยงเครือข่ายทางสังคม
ทีม่ อี ยูจ่ าำ นวนมาก ให้มาร่วมสือ่ สารประเด็น จนกลายเป็น
“ ่า ่น ับ ล นสัง ”
1. ปัญหาผลกระทบเหมืองทอง เป็นปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดพิจิตรและจังหวัด
เลย ซึ่ ง วิ ธี ก ารทำ า เหมื อ งต้ อ งใช้ ทั้ ง สารเคมี แ ละใช้ นำ้ า
เป็ น ปริ ม าณมาก ทำ า ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
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ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ประชาชนที่ อ ยู ่ ร อบข้ า ง
แม้จะมีการร้องเรียนมายาวนาน แต่ก็เป็นปัญหา
เรื้อรังที่กระบวนการแก้ปัญหาล่าช้า ไทยพีบีเอส
นำาเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องมาหลายปี จนกระทั่ง
ในปี 2559 ที่ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง รุ น แรงขึ้ น ซำ้ า อี ก
ไทยพีบีเอสจึงนำาเสนอประเด็นอย่างรอบด้าน มีทั้ง
การติดตามความคืบหน้าของนโยบาย สถานการณ์
ผลกระทบต่อชาวบ้านและคนงาน และบทวิเคราะห์
ทางวิชาการต่าง ๆ ในที่สุดนายกรัฐมนตรีได้มีคำาสั่ง
ให้ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่ทองคำา
และประทานบัตรทำาเหมืองแร่ทองคำา รวมถึงคำาขอ
ต่ออายุประทานบัตรด้วย

2. ภัยแล้ง กรมชลประทานได้กำาหนดแผน
การใช้ นำ้ า ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
2558 - เมษายน 2559 เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณ
มาตั้ ง แต่ ป ี 2558 ที่ ป ริ ม าณนำ้ า นสะสมในเขื่ อ น
ต่าง ๆ มีปริมาณน้อยลง อยู่ที่ 2,900 ล้าน ลบ.ม.
อีกทั้งคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเผชิญกับวิกฤต
ภั ย แล้ ง ที่ ห นั ก ที่ สุ ด ในรอบ 20 ปี ระหว่ า งเดื อ น
มีนาคม - พฤษภาคม 2559 ไทยพีบีเอสจึงกำาหนด
เป็นภารกิจสำาคัญในการรณรงค์ให้คนไทยร่วมกัน า
วิกฤตภัยแล้ง ด้วยการนำาเสนอข่าวสถานการณ์นำ้า
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักในสถานการณ์
นำาเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้
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ได้รับการแก้ไข นำาเสนอตัวอย่างการปรับตัวหรือทางออก
เพื่ อ ต่ อ สู ้ ภั ย แล้ ง ในสถานการณ์ วิ ก ฤต รวมทั้ ง กิ จ กรรม
“ค่ายนกอาสา” ที่ไทยพีบีเอสร่วมกับภาคี เช่น ค่ายอาสา
ในมหาวิ ท ยาลั ย ภาคเอกชน เช่ น เครื อ ซิ เ มนต์ ไ ทย
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมชลประทาน การไฟฟ้า ายผลิต
แห่งประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงบทบาทสื่อสาธารณะ
ที่เป็นเสมือนตัวกลางจัดระดมความร่วมมือและจิตอาสา
รวมทั้ ง หนุ น ให้ ชุ ม ชนร่ ว มกั น ลงมื อ แก้ ป ั ญ หาด้ ว ยตั ว เอง
นอกเหนือไปจากการสื่อสารประเด็นเชิงสถานการณ์เพียง
อย่างเดียว
3. สัมปทานนำ้าประปา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือนพฤษภาคม 2559 มีการร้องเรียนปัญหานำ้าไม่ไหล
50
ไทยพีบีเอส 2559

ของประชาชน แต่จากการทำาข่าวเชิงลึกพบว่า เป็นปัญหา
ความไม่โปร่งใสในการให้บริการของท้องถิ่น จึงเกิดการ
ตรวจสอบขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพี้นที่เกิดความตื่นตัว
เข้ามาร่วมตรวจสอบนโยบายการให้เอกชนเข้ามาดำาเนินการ
ทำาให้ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคลงมือแก้ไขปัญหา
โดยในระยะยาวการประปาส่วนภูมิภาคจะรับภาระในการ
หาแหล่ ง นำ้ า ดิ บ สำ า หรั บ ใช้ ใ นการผลิ ต นำ้ า ประปาแทนการ
ว่ า จ้ า งเอกชนดำ า เนิ น การ ซึ่ ง เป็ น การผลั ก ภาระให้ กั บ
ผู้บริโภค และระยะเฉพาะหน้าได้จัดหานำ้าประปามาให้
ประชาชนได้ใช้ในระหว่างรอการแก้ไขปัญหา แม้จะเป็น
ประเด็นเล็ก ๆ ในท้องถิ่นแต่ก็เห็นได้ชัดว่าการนำาเสนอข่าว
สามารถทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้

4. ปริศนามะเร็งลุ่มนำ้าน่าน เดือนกรก าคม 2559
มีรายงานทางวิชาการตรวจพบสารเคมีปนเปอนในลุม่ นำา้ หนึง่
ในจังหวัดน่าน ไทยพีบีเอสจึงตรวจสอบซำ้าและขยายไปยัง
ลุม่ นำา้ อืน่ ๆ โดยร่วมกับเครือข่ายชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละนักวิชาการ
จนได้ข้อมูลที่สันนิษฐานถึงสาเหตุต้นตอการปนเปอนของ
สารเคมี และแนวโน้มผลกระทบที่อาจเกี่ยวข้องกับสถิติ
การมะเร็งในอัตราสูงของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ทำาให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่านเร่งแก้ไข โดยสัง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตรวจสอบและแก้ปญ
ั หาทันที เช่น การตรวจสอบคุณภาพนำา้
และการปนเปอน การเ ้าระวังจุดที่มีความจำาเป็นใช้น้ำา
ที่สำาคัญ เช่น ประปา นำ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น
5. การติดตามหาคนหาย ไทยพีบเี อสดำาเนินการเรือ่ งนี้
มาตลอดระยะเวลาหลายปี จนเป็ น ที่ รู ้ จั ก และเชื่ อ ถื อ
ข่ า วไทยพี บี เ อสจึ ง ยั ง คงทำ า ประเด็ น นี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
สามารถติดตามหาคนหายกลับสูค่ รอบครัวได้ โดยในปี 2559
ได้รับแจ้งคนหาย 472 คน สามารถติดตามพบ 208 คน
คิดเป็นร้อยละ 44 (ในจำานวนนี้ พบว่าเสียชีวิต 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของจำานวนที่พบ) รวมทั้งให้สังคม
ได้เรียนรู้การป้องกันคนหายและการช่วยกันติดตามเบาะแส
คนหายด้วย
6. สาระประชามติ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ไทยพีบีเอส
ได้ปรับผังรายการเพื่อจัดรายการพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วง
สำ า คั ญ ที่ ป ระชาชนไทยต้ อ งตั ด สิ น ใจว่ า จะลงประชามติ
รั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ แ ละคำ า ถามพ่ ว งหรื อ ไม่

ส า ด ามคน า
อง ูน คน า
อส
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จากการสำ า รวจความตื่ น ตั ว และความเข้ า ใจของคนไทย
พบว่ายังมีน้อย ไทยพีบีเอสจึงได้จัดรายการพิเศษ “สาระ
ประชามติ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 กรก าคม ถึง 5 สิงหาคม
2559 เวลา 21.00 - 22.00 น. โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายในประเด็นต่าง ๆ ในร่าง
รัฐธรรมนูญที่มีผลกระทบต่อประชาชน มีการสัมภาษณ์
เชิงลึกเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญในมุมมองที่แตกต่างกัน
จำานวน 12 ครั้ง ต่อด้วยการจัดทำารายการพิเศษ สาระ
ประชามติ ตอน “ประชาชนถาม - กรธ. ตอบ” ในวันที่
4 สิงหาคม 2559 ออกอากาศสด 2 ชั่วโมง มีการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนมากกว่า 1,000 ประเด็น และ
มีผู้ชมผ่านทาง acebook Live จำานวน 32,599 คน
ไทยพีบีเอสได้ให้มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา หรือ Media
Monitor สำารวจบทบาทของไทยพีบีเอสกับการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปรียบเทียบกับช่องรายการ
เพื่อสาธารณะอีก 2 ช่อง คือ ททบ. 5 กับกรมประชาสัมพันธ์
ช่ อ ง 11 (NB ) พบว่ า ไทยพี บี เ อสให้ เวลากั บ เนื้ อ หา
การออกเสียงประชามติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของ
เวลาออกอากาศทั้งหมด รองลงมาคือ ช่อง 11 (ร้อยละ 8.7)
และช่อง 5 (ร้อยละ 5.5) เน้นนำาเสนอแบบเจาะลึกให้
ข้อมูลในบางประเด็น และใช้กลุ่มแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มากที่ สุ ด ทั้ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ภาคนโยบาย ภาควิ ช าการ
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
นอกจากนั้น ในวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
2559 พบว่าในประเด็นการให้พนื้ ที่ ไทยพีบเี อสมีสดั ส่วนเวลา
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ออกอากาศมาเป็นลำาดับที่ 2 มีสัดส่วนน้อยกว่าช่อง 11
เล็กน้อย แต่มากกว่าสัดส่วนเวลาออกอากาศทีพ่ บในช่อง 5
กว่าเท่าตัว โดยไทยพีบีเอสใช้กลุ่มแหล่งข่าวมากที่สุดจำานวน
15 กลุ่ม และเป็นช่องเดียวในการสำารวจ 3 ช่องนี้ ที่มีการ
รายงานและนำาเสนอเชื่อมโยงกับช่องทางสื่อออนไลน์ ซึ่งมี
ผลให้ผู้ชมติด tag thaipbs มาเป็นอันดับ 1
ผลการสำารวจการรับชม โดยกรุงเทพโพลล์ จำานวน
1,271 ตัวอย่าง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรื่องการรับรู้
และความพึงพอใจในการรายงานข่าววันออกเสียงประชามติ
7 สิงหาคม พบว่าผู้ชมรับชมผ่านช่อง 3 มากที่สุด รองลงมา
คือ ช่อง 7 และอันดับสามคือ ไทยพีบเี อส โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ติดตามรับชมทางช่องไทยพีบีเอส คิดเป็นร้อยละ 35.7
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเชิงบวกต่อการทำาหน้าที่ของ
ไทยพี บี เ อส โดยเฉพาะในด้ า นของการนำ า เสนอที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและการนำาเสนออย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าการปรับผังรายการพิเศษ “สาระประชามติ”
จะส่งผลกระทบกับการสร้างความต่อเนื่องและการจดจำา
รายการใหม่ ๆ ของสถานี ทำาให้การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์
รายการไม่เป็นไปตามแผน แต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้ถือเป็น
วาระสำ า คั ญ ของประเทศ ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องไทยพี บี เ อส
ในฐานะสื่อสาธารณะที่ต้องส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
ผลปรากฏว่า แม้จะประชาสัมพันธ์น้อย แต่ประชาชนได้
ออกมาใช้สิทธิลงประชามติถึงร้อยละ 59.40 จากผู้มีสิทธิ
ทั้งหมด มากกว่าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
ที่มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 57.61

7. รายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ข่าวไทยพีบเี อสยังสามารถ
สร้ า งความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ห็ น ได้ ชั ด อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ผ่านการแก้ปัญหาระดับย่อยในช่วงรายการ “ร้องทุกข์
ลงป้ายนี้” ในรายการสถานีประชาชนด้วย โดยมีประเด็น
การออกอากาศในรายการทั้งสิ้น 1,420 ประเด็น สามารถ
แก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้น จำานวน 827 ประเด็น หน่วยงาน
กำาลังดำาเนินการแก้ไข จำานวน 522 ประเด็น และในช่วงเวลา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เสด็จสวรรคต มีข่าวพระราชกรณียกิจงานจิตอาสา
ออกอากาศในเวลาของรายการสถานีประชาชนด้วยบางส่วน
71 ประเด็น

ดาน าวออน น
จากการกำาหนดทิศทางทีช่ ดั เจนประกอบกับการพัฒนา
บุคลากรมาตลอด ทำาให้สามารถส่งข่าวออนไลน์เข้าประกวด
ชิงรางวัลได้เป็นครั้งแรก จำานวน 9 ข่าว เพื่อชิงรางวัลจาก
2 องค์กร คือ
1. ส่งชิงรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำาปี 2559
(Media Awards 2016) ขององค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย จำานวน 2 ชุดข่าว และได้รับรางวัล
ทั้ง 2 ชุดข่าว คือ
(1) รางวัลดีเด่น จากข่าวชุดเรื่อง มหากาพย์ จีที 200 กับ
บาดแผลในใจของคนจังหวัดชายแดนใต้
(2) รางวัลชมเชย จากข่าวชุดเรื่อง บาดแผลที่บ้านโตะชูด
อ.ทุ่งยางแดง คำาขอโทษของรัฐและนำ้าตาของผู้สูญเสีย
2. ส่งชิงรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ของสมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จำานวน 7 ข่าว และได้รับรางวัลถึง 4
รางวัล คือ
(1) รางวัลข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยีย่ ม จากชุดข่าวเรือ่ ง
ทุจริตค้านมโรงเรียนข้ามชาติ
(2) รางวัลชมเชยประเภท ข่าวที่นำาเสนอในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) เรื่อง ปัญหา
มาตรฐานการบินของไทยและสิทธิของผู้โดยสาร
(3) รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็ก
ยอดเยีย่ ม จากชุดข่าวเรือ่ ง การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

าย
กราฟแสดงส่วนที่เป็นข่าว
พระราชกรณียกิจ จิตอาสา
เนื่องจากในช่วงเวลาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
จึงมีข่าวพระราชกรณียกิจ จิตอาสา
ออกอากาศในเวลาของรายการ
สถานีประชาชนด้วยบางส่วน
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(4) รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์จากประเด็น
ในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม จากชุดข่าวเรื่อง
ทุนจีน - ท่องเทีย่ วจีน ไทยต้องยอมรับและปรับตัว
การพัฒนาข่าวออนไลน์ มุ่งเน้นพัฒนาทีมให้
เข้าใจพฤติกรรมผู้รับชมทางออนไลน์ซึ่งปรับเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วตามการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงของสือ่
เพือ่ ให้ทมี งานสามารถคิดประเด็นข่าวและผลิตออกมา
ในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับชม
และสามารถส่ ง สารหรื อ เนื้ อ หาที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ
ทั้งระดับปัจเจกบุคคลและสาธารณะให้ไปถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้ แม้วา่ เนือ้ งานส่วนมากในปี 2559 ยังเป็น
การนำาเนือ้ หาข่าวทีผ่ ลิตเพือ่ ออกอากาศทางโทรทัศน์
นำามาจัดทำาใหม่ให้เหมาะสมกับช่องทางสื่อออนไลน์
( nline Platform) ให้มากขึน้ เช่น มีการขยายความ
มีการเล่าเรื่องโดยสร้างกราฟิก เป็นต้น
ในแง่ของจำานวนผู้เข้าชมปี 2559 โดยวัดจาก
Uni ue IP (ผู้เข้าชมแบบนับไม่ซำ้า) สะสมทั้งปีได้ถึง
8,083,941 Uni ue IP หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือน
653,116 Uni ue IP
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ดาน า า
ไทยพีบีเอสมีการปรับผังรายการและนำาเสนอ
แบบไร้รอยต่อ (Seamless) โดยมีการจัดผังรายการ
ให้ตอบสนองพฤติกรรมการรับชมของผู้ชม ซึ่งแบ่ง
เป็น 6 กลุม่ บูรณาการผังข่าวและรายการเข้าด้วยกัน
ให้เป็นผังแบบไร้รอยต่อ ด้วยวิธีการนำาเสนอที่ทำาให้
การรับชมมีความต่อเนือ่ งและราบรืน่ และดึงดูดผูช้ ม
ให้ตดิ ตามเนือ้ หาอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับอารมณ์
ผู้ชม มีการแบ่งรายการเป็น 4 ช่วงเวลา คือช่วงเช้า
ช่วง resh Up เริ่มต้นที่ข่าววันใหม่ไทยพีบีเอส
ช่วงสายเป็นสาระความรู้สำาหรับกลุ่มผู้หญิง (Smart
Woman) ช่วงเย็นเป็นเวลาสร้างสรรค์สำาหรับผู้ชม
กลุ่มเด็ก (KIDS-SAN K) และช่วงคำ่าเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจสำาหรับครอบครัว (Inspiration) โดยมี
กลุ่มรายการที่นำาเสนอสู่สังคม ดังนี้

กลุ ่ ม รายการเด็ ก มี เ ป้ า หมายเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการและจินตนาการให้สมวัย สนุกคิด สนุกเล่น
สนุกเรียนรู้ โดยเน้นเนือ้ หาทีเ่ สริมสร้างพัฒนาการด้าน
ภาษา เช่น รายการ nglish Club, he Alphabet
Circus เนื้อหาที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ การยอมรับ
ตนเอง เช่น นิทานแสนสนุก การ์ตนู Wanda and
the Alien รายการเกี่ยวกับสัตว์ สารคดีสิ่งแวดล้อม
เช่น รายการท่องโลกกว้าง
กลุม่ รายการสาระบันเทิง ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผชู้ มเกิดพลังสร้างสรรค์ คิดลงมือทำาสิง่ ใหม่ ๆ หรือ
แก้ไขความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ ก่อเกิดพลังชีวิตและ
กำาลังใจที่จะเดินหน้าต่อไป เช่น รายการสู้เพื่อ ันกัน
ทั้งบ้าน (M omemade Show) วันเด็กแห่งชาติ
Re-wedding แต่งอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ เชฟ ชน เชฟ
รายการนารีกระจ่าง
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กลุ ่ ม รายการสารคดี สารประโยชน์ มี
การนำ า เสนอเนื้ อ หาที่ รั ก ษาฐานกลุ ่ ม ผู ้ ช มเดิ ม
และขยายฐานกลุ่มผู้ชมขนาดใหญ่แบบเจาะจง
( arget Segment Approach) โดยเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มเข้ า สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ สู ง วั ย เนื่ อ งจาก
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมากกว่า 8.7 ล้านคน (ข้อมูลจากกรม
การปกครอง) และกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้
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เตรียมความพร้อม จึงเน้นให้ขอ้ มูล ข่าวสารสาระ
เหล่านี้ ได้แก่ รายการลุยไม่รู้โรย รายการ en
(ld) และรายการ he Senior การสร้างฐาน
ผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ คือ เกษตรกรไทย
ซึ่งขยายต่อเนื่องจากการทำาวาระปัญหาภัยแล้ง
โดยผลิตรายการสัน้ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตข้าว
ความยาว 3 นาที และการถ่ายทอดสดรายการ
พิเศษ “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ” เพื่อส่งเสริม
การเพาะปลูกให้ตรงกับฤดูกาล

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเพิ่ ม ช่ อ งทางสื่ อ สาร
ในรูป Digital Content โดยใช้แนวคิดการตลาด
เชิงเนือ้ หา (Content Marketing) มาเป็นแนวคิด
ในการนำาเสนอเนื้อหาและวิธีการ เพื่อเพิ่มสีสัน
ความสนุ ก สนาน แต่ ยั ง คงมี ส าระความรู ้ ที่
เป็นประโยชน์เพื่อขยายฐานผู้ชมทุกกลุ่ม เช่น
นำ า เนื้ อ หารายการมาจั ด ทำ า คลิ ป ให้ เ หมาะสม
ต่อช่องทางสื่อออนไลน์ และใช้กลยุทธ์การตลาด
เชิ ง เนื้ อ หามาวางแผน ในการทำ า คลิ ป ผลิ ต ใน
รูปแบบเพลง เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่
หรื อ ทำ า คลิ ป สั้ น ๆ ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์
โดยตั้งเป้าหมายในการรับชม (view) ไม่นอ้ ยกว่า
50,000 views ต่อคลิป ผลปรากฏว่า มีผู้เข้าถึง
เข้าชมรายการได้มากกว่า 50,000 views ใน
หลายรายการ สามารถสรุปปริมาณการรับชม
ไทยพีบีเอส และรายการปกติที่มีผู้ชมเข้าถึงมาก
ที่สุด 5 รายการ ได้แก่ รายการท่องโลกกว้าง
ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายนำา้ , ไทยเธียเตอร์, สู้เพื่อ ัน
กันทั้งบ้าน และรีเวดดิ้ง
ดาน าว า า า ู
าค มอง
การนำาเสนอผลงานของผูผ้ ลิตภาคพลเมือง
ในปี 2559 เน้นการนำาเสนอทั้งทางโทรทัศน์ ซึ่ง
มีพื้นที่การออกอากาศประมาณร้อยละ 5 บนผัง
รายการ และทางพื้นที่สื่อใหม่ โดยมีรายการที่ยัง
นำาเสนอต่อเนือ่ งคือ “นั า่ ล ง” เพือ่ เน้น
การมีสว่ นร่วมของภาคพลเมือง เช่น กลุม่ เครือข่าย
เชิงประเด็น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เยาวชน
สื่อชุมชน องค์กร มีการนำาเสนอทุกช่วงข่าวหลัก
ครัง้ ละ 5 นาที โดยช่วงเช้าเป็นเนือ้ หาด้านวิถชี วี ติ
ช่วงเที่ยงเป็นงานจากกลุ่มเยาวชน และช่วงคำ่า
เป็นการรายงานสถานการณ์สำาคัญเชิงประเด็น
ปีนมี้ ผี ลงานของนักข่าวพลเมืองจำานวน 790 ชิน้ งาน
นอกจากนี้ทางผู้ผลิตภาคพลเมืองยังมีการ
ผลิตงานนำาเสนออีกหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
รายการด้านข่าว คือรายการพลเมืองข่าว
Backpack ournalist เน้นการเล่าเรือ่ งให้ใกล้ชดิ
กับคนดู และพัฒนาทักษะด้านข่าว เป็นเครือข่าย
ผู้สื่อข่าวอิสระ
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รายการเด็กและเยาวชน เน้นขยายฐานผู้ชม
กลุ ่ ม ครอบครั ว และเยาวชนที่ จ ะเป็ น พลั ง การ
เปลี่ ย นแปลง เน้ น การเรี ย นรู ้ น อกห้ อ งเรี ย นด้ ว ย
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ความพิเศษของ
กลุม่ รายการเด็กและเยาวชนจาก มี อื ของผูผ้ ลิตอิสระ
คือ พยายามพัฒนาทักษะผู้ผลิตให้มีความเข้าใจการ
ผลิ ต รายการสำ า หรั บ เด็ ก และเนื้ อ หาได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
เจ้ า ของประเด็น และมีการพัฒนาการสื่อสารบน
พื้นที่ออนไลน์มากขึ้น ปีนี้มีการผลิตรายการทั้งหมด
4 รายการ ได้แก่ รายการสายลับธรรมชาติ, รายการ
จดหมายไขลาน, รายการครัวเชฟน้อย และรายการ
ธรรมะกับทะโมน
รายการสารประโยชน์ เน้นมุมมองเรือ่ งราวเล็ก ๆ
ที่ เชื่ อ มโยงประเด็ น ใหญ่ ข องสั ง คม ผลงานผู ้ ผ ลิ ต
สื่ออิสระ และสื่อพลเมืองระดับชุมชน ทั้งรูปแบบ

สารคดี รายการ สารคดีชุดแม็กกาซีนข่าว และสารคดี
เชิงลึกที่เน้นประเด็น เช่น รายการที่นี่บ้านเรา, รายการ
กลางเมือง, รายภาคภูมิภาค 3.0 และรายการทีวีชุมชน
พื้นที่รายการเหล่านี้ เป็นพื้นที่ทั้งบ่มเพาะผู้ผลิตหน้าใหม่
ที่มีการพัฒนา ีมือการผลิตที่สูงขึ้น
ปี 2559 นับเป็นอีกปีทไี่ ทยพีบเี อสไม่หยุดการพัฒนา
รู ป แบบข่ า วและรายการ อี ก ทั้ ง ยั ง ขยายการนำ า เสนอ
เนื้อหาไปสู่ช่องทางสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยมีการกำาหนด
ยุทธศาสตร์เนือ้ หาดิจทิ ลั ได้ชดั เจนมากกว่าปีทผี่ า่ นมา และ
ยังคงเน้นเนื้อหาเพื่อสร้างคุณค่าประโยชน์เพื่อสาธารณะ
อย่างสมำ่าเสมอ
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ส่วนที่ 2 : ไทยพีบีเอส สื่อเพ่อการเปลี่ยนแปลง

ไทยพีบีเอส รุกสู่ดิจิทัล
ภูมิทัศน์สื่อสารมวลชนที่เปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยมี “สื่อใหม่” ( e

e ia) กลายเป็น
สื่อกระแสหลัก ( ainstrea e ia) แทนที่บทบาทของ “สื่อเก่า” หรือ “สื่อดั้งเดิม” ไทยพีบีเอสที่กำาเนิดและพัฒนา
มาจากสื่อเก่าจึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งคุณภาพและรูปแบบการนำาเสนอเนื้อหาข่าวและรายการ รวมทั้งการเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งและยกระดับความสำาคัญของ “ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่” ( e e ia
enter) ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนับสนุนภารกิจใหม่ การแปลงโฉมวิทยุสื่อเก่าให้เป็นสื่อใหม่ ทำาหน้าที่สร้างสรรค์และ
ส่งออกสื่อเสียง ( io ontent)
ผ่านออนไลน์ กระจายข่าวสารและรายการไปยังเครือข่าย
สถานีวิทยุทั่วประเทศ ตลอดจนเร่งขยายสถานีเสริม
โครงข่ า ยที วี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สร้ า งความเสถี ย รให้ แ ก่
สั ญ ญาณภาพและเสี ย งที่ อ อกอากาศในระบบ
ดิ จิ ทั ล ให้ ค มชั ด ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ พร้ อ ม
ลดความเสี่ ย งหากเกิ ด ปั ญ หากั บ กำ า ลั ง ส่ ง
สัญญาณออกอากาศด้วยความ
ช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งเครือข่าย
ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายฯ มืออาชีพ
ขณะเดียวกันก็ทยอยยุติการ
ออกอากาศภาคพืน้ ดินในระบบ
แอนะล็อกควบคู่กันไปด้วย
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ั วั ุ สอ ม
เมื่อโลกต่างยอมรับและปรับตัวสู่การสื่อสารยุคดิจิทัล
สื่ อ สาธารณะไทยพี บี เ อสก็ ต ้ อ งเปลี่ ย นแปลง ปฏิ รู ป การ
สร้างสรรค์อุตสาหกรรมสื่อรองรับโลกดิจิทัล โดยศูนย์พัฒนา
สื่อใหม่ทำ าหน้ าที่ห ลั กในการพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละระบบ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ตอบสนองบทบาทใหม่ พร้อมออกแบบ
เนื้อหาและกลยุทธ์การตลาดบนโลกออนไลน์ มุ่งขยายฐาน
ผู้ชมผู้ฟังบนสื่อใหม่ผ่านช่องทางการให้บริการข่าวสารและ
รายการบนทุกระบบปฏิบัติการใหม่ของไทยพีบีเอส ซึ่งถือว่า
ประสบความสำาเร็จในการขยายฐานจำานวนผู้ชมบนสื่อใหม่
เฉพาะอย่างยิง่ ทางสือ่ สังคมออนไลน์ยอดนิยมของไทยพีบเี อส
ได้แก่ T itter ThaiPBS และ Fa e oo ThaiPBSFan
โดยยอดผู้ติดตามทาง T itter สูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่ม
องค์กรสือ่ ด้วยจำานวนผูต้ ดิ ตามกว่า 2 ล้านคน และยอดสมาชิก
ที่เป็นแฟนทาง Fa e oo Thai PBS อีกกว่า 3.38 ล้านคน
ตลอดปี 2559 ติดอันดับที่ 6 ของสื่อใหม่ในกลุ่มเดียวกัน

การทำางานเพื่อสื่อสารเนื้อหาทางสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส
ให้ ค วามสำ า คั ญ ตั้ ง แต่ ก ารร่ ว มกำ า หนดยุ ท ธศาสตร์ เ นื้ อ หา
และรูปแบบการนำาเสนอให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรม
การบริโภคของผู้ชมผู้ฟังแต่ละช่องทาง “แบบไร้รอยต่อ”
(Sea less) ทัง้ ข่าวสำาหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ (ยอดผูช้ ม
เฉลี่ย 200,000 คนต่อนาที) และข่าวสำาหรับสื่อออนไลน์
(นับเฉพาะ ni e IP เฉลี่ยเดือนละ 653,116 ie s)
ซึ่ ง สามารถต่ อ ยอดรายการโทรทั ศ น์ โ ดยปรั บ ปรุ ง เพื่ อ
ออกอากาศซำา้ ทางสือ่ ออนไลน์ได้เฉลีย่ เดือนละกว่า 3,800 ชิน้
คิดเป็นร้อยละ 76 ของข่าวและรายการที่เผยแพร่ทางสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสตลอดปี 2559 นับเป็นนวัตกรรมของ
สื่อสาธารณะที่วางแผนการผลิตข่าวและรายการสำาหรับ
สื่อเก่าและสื่อใหม่ควบคู่กันไป รวมไปถึงการใช้ช่องทาง
สื่อใหม่ช่วยสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ (Intera ti e) ระหว่าง
ไทยพีบีเอสกับผู้รับบริการด้วย
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ปัจจุบนั ศูนย์พฒ
ั นาสือ่ ใหม่ ไทยพีบเี อสได้พฒ
ั นาช่องทางออนไลน์ และรูปแบบเนือ้ หาดิจทิ ลั ในทิศทางใหม่ ๆ เพือ่ เผยแพร่
ข่าวสารและรายการสูส่ าธารณะเพิม่ เติม ตามพัฒนาการของพืน้ ทีก่ ลางทางเทคโนโลยี (technolog platform) และพฤติกรรม
การรับสื่อของผู้ชมที่ปรับเปลี่ยนไป ดังนี้
1.
LIN haiPBS เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2559 มียอดสมาชิกรวมสุทธิ ณ สิ้นปี 2559 กว่า 60,000 คน
2.
LIN oda นำาเสนอเนื้อหาข่าวเด่นผ่าน LIN
3.
Instagram haiPBS เพื่อนำาเสนอเนื้อหาข่าว เกร็ดสาระน่ารู้ และความรู้จากรายการในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอ
4.
ou ube hai PBS, hai PBS Kids และ hai PBS News คลังภาพวิดีโอข่าวและรายการย้อนหลังของไทยพีบีเอส
5.
acebook Live รายการออนไลน์และการเชื่อมโยงการถ่ายทอดสดรายการ กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากรายการ
ที่ออกอากาศปกติ
6. hai PBS Click (Caption ideo) การนำาเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบวิดีโอสั้นและเทคนิคใหม่ในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ
7.
hai PBS Application ให้บริการข่าวและรายการที่ผลิตโดยสถานีโทรทัศน์และวิทยุไทยพีบีเอส
8.
hai PBS Catch Up แอปพลิเคชันทีเ่ ข้าชมรายการโทรทัศน์สดและย้อนหลังได้ทนั ทีหลังออกอากาศ สามารถตัง้ เตือน
การรับชมล่วงหน้า และจัดเก็บรายการโปรดไว้รับชมภายหลังได้
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังมุ่งมั่นที่จะใช้ความชำานาญ
ของตนเองในเรื่องดิจิทัล ส่งเสริมความเสมอภาคในการ
เข้าถึงเนือ้ หาข่าวและรายการคุณภาพ โดยรายการโทรทัศน์
หลายรายการได้รับการนำามาแปลงเป็น “สื่อเสียงบรรยาย
ภาพ” ( io es ription - ) ในลักษณะสื่อเสียง
ดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนพิการทางสายตา โดยยัง
สามารถเข้ารับชมรวมรายการที่ผลิตในรูปแบบ
ได้ที่
. o t e. o ThaiPBS io es ription
ในการนี้ยังจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
กลุม่ เป้าหมายและผูส้ นใจทัว่ ไป โดยในปี 2559 ทางสถาบัน
วิ ช าการสื่ อสาธารณะได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรือ่ งนีจ้ ำานวนรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากวิ ท ยากรคณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรรมศาสตร์ ทั้ง ยัง จัดกิจกรรม Fo s
ro p เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่สนใจ
ได้ทดลองสร้างสรรค์สื่อเสียงบรรยายภาพจากรายการเด็ก
ของไทยพีบีเอสด้วยตนเอง ผลงาน บางส่วนได้รับเลือก
ให้นำาเสนอร่วมกับผลงานประเภทคำาบรรยายแทนเสียง
( lose aption - ) ในที่ประชุมใหญ่ประจำาปี 2559
ของ sia - Pa i Broa asting nion ( B ) ณ เมือง
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จนเป็นที่ชื่นชมจากองค์กร
สมาชิกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกที่ประจักษ์ในความตั้งใจ
และความชำานาญของสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
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ว ุ

อส ม ม
แม้ไทยพีบีเอสจะยังไม่ได้รับการจัดสรรคลื่นวิทยุ
ในระบบแอนะล็ อ ก (ภาคพื้ น ดิ น ) จากสำ า นั ก งานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อีกทั้งแผนดำาเนินการ
วิทยุดิจิทัลของ กสทช. ยังไม่ชัดเจน แต่เนื่องจากมีภารกิจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ไทยพี บี เ อสจึ ง เลื อ กดำ า เนิ น การ
ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ขา่ วและรายการวิทยุออนไลน์
ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ
ให้น่าสนใจมากขึ้น
ปี 2559 แผนงานวิทยุไทยพีบีเอสกำาหนดให้เร่ง
ปฏิรูประบบการให้บริการงานสื่อเสียงข่าวและรายการ
บนสื่ อ ใหม่ ฝ่ า ยงานวิ ท ยุ จึ ง ได้ พั ฒ นาเว็ บ ไซต์
.
thaip sra io. o หรือ
.thaip s.or.th ra io
และแอปพลิเคชัน Thai PBS Ra io ทดแทนช่องทาง
แอนะล็อกหรือคลื่นส่งสัญญาณวิทยุภาคพื้นดินที่สถานี
ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการตามนโยบายของคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เบื้องต้น คาดว่าช่องทาง
เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จพร้อมเปิด
ให้บริการทั้งฟังสดและย้อนหลังราวเดือนมิถุนายน 2560
ระหว่างนี้ ทีมงานวิทยุยังคงผลิตรายการอย่างต่อเนื่องและ
เผยแพร่ทาง Po ast และ lo ppli ation (ค้นหา
คำาว่า thaip sra io) และนำาเสนอในรูปแบบ Thai PBS

Ra io i e เผยแพร่บนเฟซบุกเพจของสถานี Thai PBS
Ra io Fan ซึ่งหากนับจำานวนผู้ถูกใจและติดตามถึงสิ้นปี
2559 พบว่ามียอดผู้ติดตามสะสมกว่า 30,000 คน
ขณะทีบ่ ทบาทของผูผ้ ลิตและให้บริการเนือ้ หา ( ontent
Pro i er) วิทยุไทยพีบีเอสยังคงทำาหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่อง
โดยขยายความร่ ว มมื อ ในการเชื่ อ มสั ญ ญาณข่ า วและ
รายการกับสถานีวิทยุในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆทั่ว
ประเทศ ซึ่งบางสถานีสามารถยกระดับความร่วมมือสู่
ข้อตกลงร่วม ( O ) ระดับองค์กร เช่น กับสถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี (F
89.5
) นอกจากนี้ วิทยุไทยพีบีเอสยังได้ร่วมมือกับ
สำ า นั ก เครื อ ข่ า ยสื่ อ สาธารณะดำ า เนิ น การแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุชุมชนในประเทศ โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายจำานวน 4 เวที 4 ภูมิภาค ได้แก่
หนึ่ง เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนบน สอง เครือข่าย
วิทยุชุมชนภาคอีสาน สาม เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้
และสี่ เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคตะวันตก โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจากเครือข่ายวิทยุชมุ ชนทัง้ สีเ่ วทีรวมทัง้ สิน้ 48 คน
(ไม่นับรวมพนักงานไทยพีบีเอส) สมาชิกเครือข่ายทุกเวที
ล้วนแสดงความยินดีที่จะร่วมมือกับสถานีวิทยุไทยพีบีเอส
ผลิตรายการร่วม ซึง่ รายการแรกทีเ่ ริม่ ดำาเนินการแล้วตัง้ แต่
เดือนตุลาคม 2559 คือรายการ “เสียงจากหมู่บ้าน”
เครือข่ายสถานีวทิ ยุทเี่ ชือ่ มสัญญาณข่าวและรายการ
จากวิทยุไทยพีบีเอสในปี 2559 ได้แก่
วิทยุสถาบันการศึก า
1. สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (F 100
)
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (F 89.5
)
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (F
102.25
)
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (
981 )
5. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F 103
)
6. สถานีวทิ ยุเพือ่ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (F
98.5
)
7. สถานี วิ ท ยุ อ อนไลน์ ข องสำ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา R Ra io 142 สถานีทั่วประเทศ

วิทยุชุมชน ท้องถิ่น
1. สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ จ.ลำาพูน (F 103.75 )
2. สถานีวิทยุชุมชนปฐมสาคร จ.สมุทรสาคร (F 106.25
)
3. สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (F
107.5
)
4. สถานีวิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก์ จ.ราชบุรี (F 103.75
)
5. สถานีวทิ ยุเทศบาลตำาบลทุง่ หัวช้าง จ.ลำาพูน (F 106.25
)
6. สถานีวิทยุชุมชนคนเขาวง จ.กาฬสินธุ์ (F 89.5 )
7. ot Ra io จ.สมุทรสาคร (F 96.25
)
และสถานีวิทยุในเครือธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 61 สถานีทั่วประเทศ
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วิทยุไทยพีบเี อส
ได้ปรับผังรายการใหม่ตามนโยบายไทยพีบีเอส กล่าวคือ
นอกจากจะให้ ค วามร่ ว มมื อ เชื่ อ มสั ญ ญาณถ่ า ยทอด
เสี ย งรายการสดจากสถานี โ ทรทั ศ น์ ร วมการเฉพาะกิ จ
แห่งประเทศไทย (ทรท.) ขณะเดียวกันยังได้งดรายการ
บันเทิงและปรับรายการวิทยุทั้ง 20 รายการให้มีหัวข้อ
หรือประเด็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือตามคำาสั่ง
จากสำานักพระราชวังอย่างเคร่งครัด และยังได้สร้างสรรค์
งานสื่อเสียงเชิงสารคดีขนาดสั้น ( io o entar )
นำาเสนอสาระเนือ่ งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำานวน
20 เรื่อง เช่น หมู่บ้านสหกรณ์สันกำาแพง ร้านเสื้อฉลอง
พระองค์ ทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี และปลานิล
ปลาพระราชทาน กระจายเสียงทางเว็บไซต์สถานีวิทยุ
ไทยพีบีเอสระหว่างวันที่ 17 30 ตุลาคม 2559
ในปี 2559 วิทยุไทยพีบเี อสได้ขยายงาน On e an
ผลิตสื่อเสียงนิทานสำาหรับเด็กเล็ก 3 - 5 ปี จำานวน 20 เรื่อง
และละครวิ ท ยุ เ รื่ อ ง “บ้ า นนำ้ า คั่ น คลองรั ก คู ่ ข วั ญ ”
จำานวน 30 ตอน เผยแพร่บนเว็บไซต์สถานีวิทยุไทยพีบีเอส
และกระจายเสียงซำ้าผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศ
และมี แ ผนจะเร่ ง ผลิ ต สื่ อ เสี ย งประเภทนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น
หมวดวรรณกรรมเยาวชน และหมวดแบบเรี ย นระดั บ
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งวิทยุไทยพีบีเอส
ได้รบั ความไว้วางใจจากสำานักพิมพ์มลู นิธเิ ด็ก อนุญาต
ให้สถานีวิทยุเลือกหนังสือของสำานักพิมพ์ไปจัดทำา
สือ่ เสียงได้อย่างถูกต้อง
า สอสา น น สอ ม อง ค อ า
สอ มอง
สำ า นั ก เครื อ ข่ า ยสื่ อ สาธารณะ ได้ ฝ กทั ก ษะ
ของที ม และเครื อ ข่ า ยผู ้ ผ ลิ ต สื่ อ จากภาคพลเมื อ ง
ให้สามารถสื่อสารประเด็นไปในทุกช่องทาง มีการ
นำาเสนอผ่านเว็บไซต์ ผลิตชิ้นงานเพื่อสื่อสารทาง
So ial e ia ต่าง ๆ โดยให้ความสำาคัญกับรูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ และ ontent ar eting
โดยมีพื้นที่สื่อสารดังนี้
. เวบไ ์นักข่าวพลเมือง
.
.
คือพื้นที่ฐานข้อมูลในการสื่อสารเรื่องราวของ
นั ก ข่ า วพลเมื อ งในทุ ก รู ป แบบตั้ ง แต่ เ ป็ น คลิ ป ข่ า ว
งานเขียนข่าว บทความที่มาจากนักข่าวพลเมืองใน
หลากหลายประเด็น และในรูปแบบ Blogger โดยมี
เครือข่ายเข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น ชมรม
สื่อมุสลิมเชียงใหม่ สำานักข่าวแม่สอด ทีมสารสนเทศ
ศาสตร์เพื่อชุมชน จ.พะเยา ช่องทางนี้มียอดผู้เข้าชม
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำานวน 557,333 เพจวิว
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2. ทวิ เ อร์นักข่าวพลเมือง
.
คือช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่ข่าวสาร
ของนักข่าวพลเมือง กิจกรรมของเครือข่าย และ
ข่าวสารสถานการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อขยายวงการรับรู้
ข่ า วสารเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ก ารทวี ต ลิ ง ค์ ข ่ า วจาก
เว็บไซต์นกั ข่าวพลเมือง ลิงค์นกั ข่าวพลเมืองย้อนหลัง
และภาพข่าวที่น่าสนใจ รวมทั้งรีทวีตประเด็นข่าว
สถานการณ์จากเว็บข่าวต่างประเทศและข่าวของ
ไทยพีบีเอส เริ่มต้นใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายน 2552

า าง า

า

ค

นั าว

ผลประกอบการ เก็บข้อมูลเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม
2559 มีการทวีต 3,813 ภาพและวิดีโอ มีการทวีต
ทั้งหมด 12,100 ครั้ง มีจำานวนผู้ติดตามทั้งหมด
53,600 ราย มียอดการ i e 28 เมื่อเทียบกับผล
ประกอบการ เก็บข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
มี จำ า นวนผู ้ ติ ด ตามทั้ ง หมด 20,800 ระยะเวลา
ราว 17 เดือน มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นราว 32,800 และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
. ยทป

.

.
คือพืน้ ทีจ่ ดั ทำาฐานข้อมูลของคลิปข่าวพลเมือง
แต่ยังไม่ได้มีการจัดการเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่
อย่างจริงจัง สร้างเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553 รวมมี
วิดโี อทัง้ หมด 4,484 ชิน้ ข้อมูลเมือ่ 23 ธันวาคม 2559
มีผู้ติดตาม 5,459 ดู 3,380,961 ครั้ง
. เ บุกแ นเพจ นักข่าวพลเมือง
.
.
และเพจรายการอื่น ของสำานัก
เนื้อหาที่นำาเสนอในเพจนักข่าวพลเมือง เป็น
เนื้ อ หาของกลุ ่ ม เป้ า หมายเฉพาะที่ ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนและกลุ่มชาวบ้านใน
พืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของประเทศไทย ซึง่ มีทงั้ เนือ้ หาในเชิงบวก
ที่เป็นงานวัฒนธรรม นวัตกรรม และงานเชิงสะท้อน

มอง ม ค

ค

สถานการณ์ร้อน อย่างการชุมนุม หรือปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับรัฐ หรือชาวบ้านกับเอกชน
นอกจากนั้นจะเป็นการติดตามโครงการ นโยบาย
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเป็นการมีส่วนร่วมในการผลิต
เนือ้ หาจากนักข่าวพลเมืองในพืน้ ทีแ่ ละเจ้าหน้าทีข่ อง
สำานักฯ สถิติการใช้เฟซบุกปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2558 เพิม่ ขึน้ ราวสองเท่า ยอด i e ณ วันที่ 19
ธันวาคม 2558 จำานวน 23,679 ขณะที่ยอด i e
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 จำานวน 47,596
ปี 2559 เป็นปีที่ไทยพีบีเอสดำาเนินการหลอม
รวมทีม Online First ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยรวม
บุคลากรจากสำานักข่าวในส่วนงานเว็บไซต์ข่าว งาน
วิทยุออนไลน์ ศูนย์พฒ
ั นาสือ่ ใหม่ และสำานักเครือข่าย
สื่ อ สาธารณะให้ มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ปรั บ พื้ น ที่
การทำางานให้อยูด่ ว้ ยกัน ออกแบบกระบวนการทำางาน
ร่วมกัน และ มีหัวหน้าของหน่วยเป็นกองบก.ร่วม
ที่ ป ระชุ ม วางแผนการทำ า ข่ า วร่ ว มกั น ทุ ก วั น เพื่ อ
นำาพาทิศทางงานออนไลน์ของไทยพีบเี อสให้แข็งแรง
และมี พ ลั ง แห่ ง การสื่ อ สารในงานสื่ อ ใหม่ ที่ กำ า ลั ง
ก้าวกระโดด เพือ่ สร้างการเข้าถึงและดึงการมีสว่ นร่วม
จากประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

65
ไทยพีบีเอส ุกสู่ดิจิทัล

ส่วนที่ 2 : ไทยพีบีเอส สื่อเพ่อการเปลี่ยนแปลง

การขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
ด้วยภารกิจตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

ซึ่งกำาหนดให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติฯ ในมาตรา 7 ให้ดำาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการ
ข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ และในมาตรา 8 จัดให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือเผยแพร่รายการในระบบอื่นหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่น โดยมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สำานักงาน กสทช.) กำาหนดให้มีแผนปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประเทศ จากระบบ
แอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของไทยพีบีเอส จึงนำามาสู่การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล ระดับชาติ เป็นระยะเวลา 15 ปี
และได้รับการอนุญาตให้ออกอากาศโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกคู่ขนานกันกับระบบ
ดิจทิ ลั ไปพร้อม ๆ กัน นับตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นมา
ในการออกอากาศโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น
ระบบดิจทิ ลั ของประเทศ ได้กาำ หนดให้ใช้คลืน่ วิทยุ
ย่านความถีย่ เู อชเอฟ (U ) ในการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลและจะมีโครงข่ายโทรทัศน์
ระดับชาติจำานวน 5 โครงข่าย ซึ่งไทยพีบีเอส
มีการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบ U อยู่แล้ว
ดังนั้นระบบสายอากาศ สายนำาสัญญาณ เสาส่ง
โทรทัศน์ อุปกรณ์รวมสัญญาณ อาคาร ระบบ
ไฟฟ้า และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นจึงรองรับ
การให้บริการโครงข่าย
การเปลี่ ย นผ่ า นการรั บ ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
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ภาคพื้ น ดิ น ระบบดิ จิ ทั ล ของประเทศ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำ า ให้
ไทยพี บี เ อสมี ส ่ ว นสำ า คั ญ ในการผลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ น
การเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอย่างชัดเจน
โดยสามารถช่วยลดต้นทุนในการสร้างโครงข่ายโทรทัศน์ลงได้
เนื่ องจากลดการนำาเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศโดยหันมา
ใช้อุปกรณ์เดิมของไทยพีบีเอสที่มีอยู่ร่วมกัน จะเห็นได้จาก
ในปัจจุบนั โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบดิจทิ ลั สถานีหลัก
ทัง้ หมดจำานวน 39 สถานี ใช้ระบบสายอากาศ สายนำาสัญญาณ
เสาส่งโทรทัศน์ อาคาร ระบบไฟฟ้า และสิง่ อำานวยความสะดวก
อื่นของไทยพีบีเอสร่วมกันถึง 35 สถานี ในการลงทุนเฉพาะ
39 สถานีหลักนี้หากแต่ละโครงข่ายฯ ต้องลงทุนใหม่ท้ังหมด
อาจต้องใช้เงินถึงโครงข่ายละ 1,000 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อ
มีการใช้งานสิ่งอำานวยความสะดวกของไทยพีบีเอสร่วมกัน
จึงสามารถลดการลงทุนได้ถึง 4,000 ล้านบาท เลยทีเดียว
ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ
ในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร อันจะนำามาสู่
การพัฒนาประเทศ ไทยพีบีเอสจึงเร่งดำาเนินการ
ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
ให้แล้วเสร็จตามแผนที่สำานักงาน กสทช.. กำาหนด
โดยได้กำาหนดให้มีสถานีหลัก 39 สถานี และ
สถานีเสริม 129 สถานี เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่
ในการให้บริการถึงร้อยละ 95 ของจำานวนครัวเรือน
ทั้งประเทศภายในระยะเวลา 4 ปี และมีกำาหนด
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลดังนี้
ร้อยละ 50 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ร้อยละ 80 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 2 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ร้อยละ 90 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 3 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ร้อยละ 95 ของจำานวนครัวเรือนภายใน 4 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
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ระหว่างเดือน เม.ย. 2556 - มิ.ย. 2557 จำานวน 22 สถานี
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นการให้บริการร้อยละ 50 ของจำานวนครัวเรือน
ดังนี้
ส าน ลั
ส าน
1 เม.ย. 2557 กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา
1 พ.ค. 2557 อุบลราชธานี สุราษ ร์ธานี ระยอง
1 มิ.ย. 2557 สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี
ส าน ส
ส าน
หัวหิน
ระหว่างเดือน มิ.ย. 2557 - มิ.ย. 2558 จำานวน 35 สถานี
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นการให้บริการร้อยละ 80 ของจำานวนครัวเรือน
ดังนี้
ส าน ลั
ส าน
1 ส.ค. 2557 ร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์
1 ต.ค. 2557 นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง สุรินทร์
1 ธ.ค. 2557 สกลนคร ลำาปาง น่าน เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
1 ก.พ. 2558 กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก
1 เม.ย. 2558 แม่ ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่
1 มิ.ย. 2558 สตูล อุตรดิตถ์ บึงกา ศรีสะเกษ ยะลา
ส าน ส
ส าน
15 มิ.ย. 2558 ชุมพวง เขายายเที่ยง บุรีรัมย์ ชุมแพ พะเยา
(เมือง) ทุ่งสง (เขาตาว) วังคัน (ด่านช้าง 2)
ระหว่างเดือน มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2559 จำานวน 37 สถานี
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นการให้บริการร้อยละ 90 ของจำานวนครัวเรือน
ดังนี้
ส าน ส
ส าน
1 ธ.ค. 2558 เขาป้ อ ม (เกาะสมุ ย ) ไชยปราการ เถิ น
ทับสะแก ปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี) ปาย
สระบุรี (ศูนย์การทหารม้า) สุไหงปาดี
1 ก.พ. 2559 เขาฉลาก ตะกั่วปา เบตง พัทยา ภูหินขันธ์
(มุกดาหาร) มวกเหล็ก แม่สะเรียง หนองบัวแดง
1 มิ.ย. 2559 กระบี่ กำาแพงเพชร เชียงกลาง (ดอยหินแก้ว)
ปัว ท่าแซะ เชียงดาว (เขาห้วยหิน น) นครพนม
นราธิวาส พล พิจิตร พะเยา (บ้านไร่นาเดียว)
พังงา เพชรบุรี ภูสิงห์ (กา สินธุ์) แม่สอด
แม่ ่องสอน (ห้วยนางปุ ) ยโสธร วิเชียรบุรี
สุพรรณบุรี หนองบัวลำาภู หลังสวน อำานาจเจริญ
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ระหว่างเดือน มิ.ย. 2559 - มิ.ย. 2560 จำานวน
84 สถานี ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารร้ อ ยละ 95
ของจำานวนครัวเรือน ดังนี้
1 ก.พ. 2560 สมุ ท รสงคราม กั น ทรลั ก ษ์ พร้ า ว ลี้
เวี ย งแหง เชี ย งของ โคกเจริ ญ พนม
(ทับคริสต์) คีรีรัฐนิคม นำ้าโสม แม่สรวย (ดอย
ม่อนปากอย) หล่มสัก
1 เม.ย. 2560 จอมบึง ไทรโยค (เขาปาห้าม) ตาพระยา
1 มิ.ย. 2560 บ่ อ ทอง โป งนำ้ า ร้ อ น หนองบั ว แดง 2
บุ ณ ฑริ ก นำ้ า ยื น แก้ ง คร้ อ (ภู ผ าแดง)
วั ง เหนื อ วั ง ชิ้ น คลองลาน นครไทย
( เข า ห ้ ว ย หิ น ล า ด ) พ บ พ ร ะ ล า น สั ก
ดอยเต่า เวียงปาเป้า ถลาง
15 มิ.ย. 2560 ทองผาภู มิ ปลายพระยา เทพา นาทวี
ท่าตะเกียบ สังขละบุรี หนองปรือ ด่านช้าง
ชั ย บาดาล จั น ทบุ รี แก่ ง หางแมว ปากนำ้ า
ปราณ เขาสลัดได (วังนำ้าเขียว) ภักดีชุมพล
เทพสถิต นางรอง ปทุมราชวงศา โพธิไทร
ดงหลวง เขาวง หนองหิ น เชี ย งกลม
บ้ า นแพง แม่ แ จ่ ม สะเมิ ง แม่ อ าย งาว
แม่ฟ้าหลวง เวียงแก่น ภูซาง ปง เชียงม่วน
นำ้ า ปาด ท่ า สองยาง เขาค้ อ ชนแดน สวี
กระบุ รี เวี ย งสระ เกาะพะงั น ป าตอง
ทุ ่ ง มะพร้ า ว เขาดาดฟ้ า เขาคู ห า เมื อ ง
ย ะ ล า ป ะ น า เร ะ พ ะ โ ต ะ ก ะ เ ป อ ร ์
เขาแหลมหิ น ช้ า ง คุ ร ะบุ รี ปะเหลี ย น
กะรน บ้านกมลา ภูเวียง
ปัจจุบนั ไทยพีบเี อสขยายโครงข่ายฯ ไปแล้วจำานวนทัง้ สิน้
สถานีหลัก 39 สถานี และสถานีเสริม 60 สถานี มีพ้ืนที่
ให้บริการครอบคลุมจำานวนครัวเรือนทั้งประเทศประมาณ
ร้อยละ 92 โดยในปี 2560 จะสามารถขยายโครงข่ายฯ ได้
ครอบคลุ ม จำ า นวนครั ว เรื อ นทั้ ง ประเทศได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 95
ซึ่งในปี 2559 ไทยพีบีเอสมีรายได้จากการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลทั้งสิ้น 298,080,000 บาท
โดยสามารถนำ า รายได้ ดั ง กล่ า วนี้ ม าสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
ไทยพีบีเอสได้อีกทาง
ในส่วนของการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้น
ดินระบบแอนะล็อก ไทยพีบีเอสมีสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกทั้งสิ้น จำานวน 52 สถานี ตามแผน
ยุติการออกอากาศที่ได้เสนอต่อสำานักงาน กสทช. กำาหนดให้
ต้องดำาเนินการยุติการออกอากาศให้แล้วเสร็จภายในปี 2561
ซึ่งไทยพีบีเอสได้ดำาเนินการยุติการออกอากาศไปแล้วจำานวน
ทั้งสิ้น 28 สถานี
ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการกับองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อ
พัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
จากแผนการดำาเนินงานยุตกิ ารออกอากาศโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน
ระบบแอนะล็อก ซึง่ เป็นหน่วยงานเดียวในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ของประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกับองค์การ
บริ ห ารจั ด การกาซเรื อ นกระจก และจากการดำ า เนิ น งาน
และการเก็บข้อมูลพบว่า หากไทยพีบีเอสยุตกิ ารออกอากาศ
โทรทัศน์ภาคพืน้ ดินระบบแอนะล็อกทัง้ 52 สถานี จะสามารถ
ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกได้ถึงปีละ 4,459 tC 2

การดำาเนินงานโครงการทีวีดิจิทัลปี 2559
. ยายส านี ย ่ อ ย 29 ส านี เพอค อบคลุ ม
ป

าก อยล 9

2. ทาความ ่วมมอกับผู ใหบ ิกา ค ง ่าย

อน

ทีอยู่ในพนทีเพอ ่วยแกไ ปั หาเบอง นก่อน
ทีทีมวิ วก

มจาก ูนย ่อมบา ุง อง ส.ส.ท.

จ ไป ึ ง แล เพิ มคนป จาส านี ที เหลอเท่ า ที
จาเปน
. จัดกิจก มพั นา ักยภาพใหแก่เจาหนาที อง
ค ง า่ ยอน ออกเยียมเยียนใหบ ก
ิ า ป

า น

ึงบาน
. ดาเนินกา ยุ อ
ิ อกอากา ทีวแี อน ลอก 2 ส านี
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ส่วนที่ 2 : ไทยพีบีเอส สื่อเพ่อการเปลี่ยนแปลง

ไทยพีบีเอส
กับการขับเคลื่อนวาระทางสังคม
ตลอด 9 ปี ที่ผ่านมา บทบาทสำาคัญของไทยพีบีเอสซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมคือ การเป็นสื่อ

ทีพ่ งึ่ พิงได้ในยามวิกฤต และการเป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นวาระทางสังคม สถานะเช่นนีไ้ ทยพีบเี อสไม่สามารถ
ทำาได้เพียงลำาพังหากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคสังคมที่เชื่อมั่นในความเป็นสื่อสาธารณะ
บทบาทสำาคัญของไทยพีบีเอสในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมคือ ทำาหน้าที่สร้างสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ความเข้าใจ
ให้ ค วามมั่ น ใจในการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและระดั บ ชุ ม ชน รวมถึ ง การออกแบบการสื่ อ สาร
เพื่อสนับสนุนงานรณรงค์เชิงนโยบายของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และการระดมความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมร่วมกัน
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ในปี 2559 ไทยพี บี เ อสได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
ประเด็นวาระทางสังคมที่สำาคัญ 4 ประเด็น

1

คง า

งนา

ันนา สู ั

ง

ไทยพีบเี อสขับเคลือ่ นการทำางานเรือ่ งภัยแล้งใน
ไตรมาสที่ 1 เนือ่ งจากเป็นสถานการณ์ทมี่ คี วามเร่งด่วน
และมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 23 ปี ได้กำาหนด
ยุทธศาสตร์หลักคือ การสร้างความตระหนักและ
สร้างจิตสำานึกเรื่องการประหยัดนำ้าให้กับประชาชน
ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งความเข้ า ใจที่ ดี ต ่ อ กั น
ระหว่ า งภาคเกษตรกั บ สั ง คมเมื อ ง ในช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 มีการแบ่งงาน
เป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 สร้างความตระหนัก ด้วยการให้
ข้อเท็จจริงเรือ่ งสถานการณ์การขาดแคลนนำา้ ทีเ่ ป็นอยู่
ชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยกำาลังเผชิญวิกฤต พร้อมกับ
นำาเสนอทางออกของปัญหา ภายใต้แนวความคิด
“แบ่งนํ้าใช้ ปันนํ้าใจ สู้ภัยแล้ง” โดยการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ไม่นอ้ ยกว่า 30 องค์กร
เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงาน
สมาชิกมากกว่า 7,000 องค์กรทั่วประเทศ ถือเป็น
ปรากฏการณ์ที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการเป็น
สื่อสาธารณะของทุกภาคส่ว นที่ชัด เจนมากขึ้ น มี
การร่วมเผยแพร่สื่อรณรงค์ของโครงการตามสถานี
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ับเคลอนวา ทางสังคม

เติมนำ้ามันของ ปตท. ทั่วประเทศ มีผลให้คนจดจำาและ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้นำ้า
ด้านการสื่อสาร ไทยพีบีเอสมีการปรับผังรายการ
ในช่วงก่อนข่าวคำา่ และนำาเสนอรายการในลักษณะติดตาม
ตั วเลขการใช้ นำ้ า รายวัน เพื่อตอกยำ้า สร้างการรับ รู้ถึง
สถานการณ์นำ้าและความตระหนักเรื่องวิธีการใช้นำ้าอย่าง
ประหยัด ให้กับประชาชน ด้วยรายการข่าว “รู้สู้ภัยแล้ง”
ระยะที่ 2 กระตุ้นให้เกิดการลงมือแก้ไขปัญหา
โดยรณรงค์ใ ห้ ป ระชาชนและภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ลงมื อ
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
1) ลดการใช้นำ้าภาคการเกษตรด้วยการส่งเสริม
รูปแบบการทำานาเปียกสลับนาแห้ง
2) จัดรายการ “ยุทธการลดสูแ้ ล้ง” นำาเสนอรูปแบบ
การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จำานวน 13 ตอน
3) ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด งานสงกรานต์ วิ ถี ไ ทย
ที่ เ น้ น การประหยั ด นำ้ า โดยร่ ว มมื อ กั บ การท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ
เครื อ ข่ า ยถนนข้าวสาร บางลำาภู ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ท้องถิน่ และภาคเอกชนในพื้นที่อื่น ๆ ชูประเด็น
รณรงค์สงกรานต์วิถีไทยแบบประหยัดนำ้าด้วยเช่นกัน
4) จั ด กิ จ กรรม “นกอาสาสู ้ ภั ย แล้ ง ” ในพื้ น ที่
6 จังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลาง ไทยพีบีเอสได้
รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรรัฐและเอกชน
ในจั ง หวั ด ที่ จั ด กิ จ กรรม รวมทั้ ง มี ก ารไฟฟ้ า ายผลิ ต
แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏพระนคร
สนั บ สนุ น งบประมาณ และมาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น
“นกอาสา” กับพนักงานของไทยพีบเี อสไปร่วมกันสร้าง าย
ติดตั้งถังเก็บนำ้าร่วมกับชาวบ้าน ครู นักเรียนในพื้นที่
โดยมีรายการสถานีประชาชนไปเปิดเวทีเพื่อรับฟัง และ
หารูปแบบการจัดการนำา้ ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยขยายผลสือ่ สาร
กับสังคมเพิ่มขึ้น
5) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “แบ่งนำ้าใช้ ปันนำ้าใจ
สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน” ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ
10 กิโลเมตร จากจุดปล่อยตัวในไทยพีบีเอส เพื่อระดม
การมีส่วนร่วม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้มา
ร่วมเดิน - วิง่ ประมาณ 4,000 คน นับเป็นการสือ่ สารสร้าง
ความตระหนักและเป็นกิจกรรม “เปิดบ้านไทยพีบีเอส”
แก่ประชาชนไปพร้อมกันด้วย
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2

สังคมสูงวั

ัว มมวัน า

ไทยพี บี เ อสตระหนั ก ว่ า ประเทศไทยกำ า ลั ง
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ในขณะที่คนไทย
ส่ ว นใหญ่ ข าดความรู ้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศ
อันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในอนาคต
ไทยพีบีเอสเริ่มเปิดประเด็นผ่านทุกช่องทางสื่อของ
ไทยพีบีเอสในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน ตลอดทั้งวัน
เพื่อสอดรับกับวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุ
สากล มีการดำาเนินงานต่าง ๆ เช่น
ช่วงเช้า รายการวันใหม่ไทยพีบเี อส ถ่ายทอดสด
บรรยากาศออกกำาลังกายยามเช้าของกลุ่มผู้สูงวัย
ที่สวนลุมพินี และนำาเสนอประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตลอดทั้งช่วง เช่น ตัวอย่างการสร้างสังคมผู้สูงวัย
อย่ า งมี สุ ข ภาวะของโรงเรี ย นเกษี ย ณวั ย อำ า เภอ
ท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำาหลักคิด app
Mone หลักการบริหารเงินก่อนเกษียณ ในรายการ
ชั่วโมงทำากิน
ช่วงบ่าย ข่าวเทีย่ ง เสนอตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่
เตรียมแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุ
เวทีสาธารณะ จัดเสวนาประเด็น “ท�ำไมต้องสนใจ
สังคมสูงวัย และต้องท�ำอย่ำงไร” สถานีประชาชน
นำ า เสนอชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณ กิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ช่วงกลางคืน ข่าวคำ่า มิติใหม่ทั่วไทย ได้เชิญ
คุ ณ กรรณิ ก า ธรรมเกษร อดี ต ผู ้ ป ระกาศข่ า ว
ยอดนิ ย มของไทยมาอ่ า นข่ า วร่ ว มกั บ ผู ้ ป ระกาศ
ของสถานี มี ก ารนำ า เสนอสถานการณ์ ผู ้ สู ง อายุ
ทั่วโลก เปิดประเด็นเรื่อง “สึนามิ...สังคมสูงวัย”
เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น วิ ก ฤตใหญ่ ที่ กำ า ลั ง จะมาถึ ง หาก
ไม่มีการเตรียมพร้อม เสนอผลสำารวจความพร้อม
ของคนไทยในการเข้าสู่สังคมสูงวัย เรื่องที่อยู่อาศัย
หลักประกันด้านรายได้ และติดตามทิศทางการปฏิรปู
สู่สังคมสูงวัย
ช่วงเวลาหลัก มีสารคดี en (ld) สูงวัยไปด้วยกัน
นำาเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้สูงวั ย ท่ า มกลาง
สภาพการณ์ต่าง ๆ ผ่านกรณีตัวอย่างผู้สูงวัย โดยตั้ง
ประเด็นคำาถามถึงการเตรียมพร้อมในระดับบุคคล
และความจำาเป็นของการมีนโยบายสาธารณะ รวมทัง้
ได้สอดแทรกประเด็นเนื้อหาเรื่องสังคมสูงวัยไว้ใน
รายการข่าวช่วงต่าง ๆ กลุม่ รายการสุขภาพ รายการ
ภาคพลเมือง ตลอดสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
2559 ตลอดจนได้เตรียมผลิตรายการเพือ่ สนองตอบ
วาระ และวางแผนขับเคลือ่ นงานกับเครือข่ายผูส้ งู วัย
ไว้ด้วย
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3

า า
สง า อ สู ความ ัง น
นความสู ส องคน
ัง
น ังส างส คสังคม

การเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่
13 ตุลาคม 2559 ได้นำาความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งมายัง
คนไทยทั้งประเทศ การทรงงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับ
ความยากจนและปัญหานานัปการของประเทศมาอย่าง
ยาวนานถึง 70 ปีของพระองค์ ซึง่ ส่งผลให้ประเทศไทย
พัฒนาและพสกนิกรมีชีวิตที่ดีขึ้น พออยู่พอกิน ยิ่งทวี
ความรูส้ กึ เสียใจท่วมท้นในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ
อย่างไม่เคยมีมาก่อน
บทบาทของสือ่ สาธารณะ นอกจากจะได้ทาำ หน้าที่
สือ่ สารแสดงความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนไทย
แล้ ว ไทยพี บี เ อสยั ง ได้ ป รั บ ผั ง เป็ น รายการพิ เ ศษ
“แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่
17 - 31 ตุลาคม 2559 มีการผลิตเนื้อหาเพื่อสานต่อ
พระราชปณิธาน ได้แก่ รายการแสงจากพ่อ สู่ความ
ยั่ ง ยื น , รายการนั บ หนึ่ ง ให้ ถึ ง พ่ อ , รายการร่ ว ม ั น
เพื่ อ เมื อ งไทย และรายการปลู ก วั น แม่ เ กี่ ย ววั น พ่ อ
เพื่อให้แสงแห่งความรัก แสงแห่งความเมตตา และ
แสงแห่งพระปัญญาของพระองค์เป็นพลังให้คนไทย
เข้ ม แข็ ง สามารถเป็ น แสงสว่ า งแก่ ต นเองและผู ้ อื่ น
เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยกั น นำ า พาประเทศไทยให้ เ ดิ น ตามรอย
เส้นทางแห่งคุณความดีของพระองค์ต่อไป
รายการ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ได้ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษา มูลนิธิ องค์กรรัฐ
และเอกชน นำาเสนอพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร
อั น งดงาม พระบรมราโชวาทและพระราชดำ า รั ส ที่
พระราชทานต่อคนไทยเฉกเช่นพ่อสอนลูก โครงการ
ในพระราชดำาริ ฯลฯ รวมทั้งเปิดพื้นที่ทั้งสื่อโทรทัศน์
และสื่อออนไลน์ ให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ได้แสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมถวาย
ความอาลั ย และประกาศสื บ ทอดพระราชปณิ ธ าน
สานต่องานของพระองค์ ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์
ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงตนเองตามคำ า สอนของพระองค์
นอกจากนัน้ ยังร่วมกับองค์กรจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมสนทนาธรรม “ลานธรรม” กิจกรรมการแสดง
ดนตรี “เพลงของพ่อ” กิจกรรมการแสดงของกลุ่มเด็ก
เยาวชน “แสงจากพ่อ...สานต่อแรงบันดาลใจ” นับเป็น
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การเปิ ด บ้ า นของไทยพี บี เ อสให้ ป ระชาชนได้ เข้ า มา
ร่วมงานตลอดทั้งเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
ในการทำารายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่ความ
ยั่งยืน” ก่อเกิดรูปแบบการทำางานใหม่คือ การทำางาน
แบบข้ามหน่วยงาน (Cross functional team) ทีย่ ดึ เอา
เนื้อหาและเป้าหมายของการสื่อสารเป็นตัวตั้ง โดยได้
จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจ “แสงจากพ่อ” เป็น
ศูนย์กลางในการบริหาร ทำาให้ได้รายการที่มีทั้งสาระ
ความซาบซึง้ ใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผชู้ ม ซึง่ ได้รบั
เสียงชืน่ ชมจากผูช้ มมาจากหลายช่องทาง โดยส่วนใหญ่
สะท้อนว่า ไทยพีบีเอสได้แสดงบทบาทสมกับความเป็น
สื่อสาธารณะ ที่จัดสรรทั้งพื้นที่สื่อและพื้นที่กิจกรรมให้
ประชาชนได้มาร่วมอย่างกว้างขวาง และอย่างต่อเนื่อง
จนถึงต้นปี 2560

4

ค ง า สมุ ส อาด า ั ค อน อดง
ุ ความ วมมอ
น า

จากปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุยกลายมาเป็น
ความขัดแย้งเรื่องการจัดการและขยายวงกว้างออกไป
สู่ความขัดแย้งนอกพืน้ ที่ เนือ่ งจากปริมาณขยะทีต่ กค้าง
จนเกินความสามารถทีจ่ ะ งั กลบได้ทนั ถึงกว่า 3 แสนตัน
กับขยะที่เกิดขึ้นใหม่อีกวันละ 150 ตัน ทำาให้ผู้บริหาร
ท้องถิน่ เห็นว่าควรจะมีการจ้างเหมาดำาเนินการขนออกไป
กำาจัดขยะบน ัง ไม่ว่าจะเป็นการ ังกลบหรือขายให้
กับโครงการโรงไฟฟ้าถ้าหากจะมีขึ้น แต่คนในพื้นที่เอง
ส่วนหนึ่งเห็นว่าควรจะเป็นการจัดการบนเกาะโดยการ
บดอัดเป็นเชือ้ เพลิงแท่งแล้วส่งขายให้โรงงานปูนซีเมนต์
ขณะที่ ช าวบ้ า นบน ั งจั ง หวั ด สุ ร าษ ร์ ธ านี ที่ ค าดว่ า
จะเป็นพื้นที่รองรับขยะต่างก็ออกมาคัดค้าน

ราวกลางปี 2559 ไทยพีบีเอสได้รับการร้องเรียน
จากสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังในพื้นที่ถึงกรณีดังกล่าว จึง
เริ่มไปทำาข่าวความขัดแย้งและปัญหาขยะบนเกาะสมุย
จนเห็นว่าไทยพีบีเอสน่าจะมีบทบาทสนับสนุนให้คน
ในพื้นที่มาร่วมกันจัดการปัญหา ร่วมกันหารูปแบบ
ทีท่ กุ ายยอมรับได้ เป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน และคาดหวัง
ว่ารูปแบบนี้อาจจะขยายไปใช้กับพื้นที่เกาะหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีปัญหาขยะล้นเมืองได้เช่นกัน
ไทยพี บี เ อสจึ ง เริ่ ม ต้ น ตั้ ง ที ม ทำ า งานเพื่ อ ศึ ก ษา
ข้อมูลเบื้องต้น มีการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พืน้ ทีโ่ ดยแยกออกเป็น 2 ปัญหาหลักคือ ปัญหาขยะเดิม
จำานวนกว่า 3 แสนตัน และปัญหาขยะที่เกิดขึ้นใหม่
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ทุกวันวันละ 150 ตัน ซึ่งคณะทำางานได้เลือกทำาส่วนนี้ก่อน
หากสามารถลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นใหม่ได้ นอกจากจะลด
ปริมาณขยะแล้ว อาจจะทำาให้ลดทอนความขัดแย้งลงได้บา้ ง
การดำาเนินงานโครงการนี้ มีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่จะมีบทบาทในการลดปริมาณขยะออกได้เป็น 4 ภาคส่วน
ได้แก่ (1) เทศบาลนครเกาะสมุย (2) ภาคผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว (3) ภาคธุรกิจค้าปลีก (4) ภาคประชาชน ชุมชน
โรงเรียน และผู้ประกอบการรายย่อย มีการวางขั้นตอนไว้
4 ระดับคือ
1. การเดิ น สาย เพื่ อ พู ด คุ ย และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จาก 4 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทำาให้เห็นเป้าหมาย “การลด
ขยะเปียก” บนเกาะร่วมกัน และการจัดการขยะแบบโครงข่าย
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คือการทำางานแบบมีการวางบทบาทของแต่ละกลุ่ม สนับสนุน
ให้เกิดการกำาจัดขยะเปียกได้มากที่สุด
2. จัดสัมมนาใหญ่ เพื่อนำาทั้ง 4 กลุ่มมาวางแผนปฏิบัติ
การร่วมกัน
3. นำาแผนไปปฏิบัติการ
4. การติดตามผล โดยมีกำาหนดติดตามผลทุกเดือน
พร้อมกับมีการปรับปรุง ทบทวนแผน เพื่อก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติการจริงให้ถึงเป้าหมายมากที่สุด
นอกจาก 4 ประเด็นสำาคัญที่กล่าวมา ไทยพีบีเอสยังมี
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประเด็นทางสังคม ร่วมกับเครือข่าย
ต่าง ๆ อีกหลายประเด็น ได้แก่

ค ง า ม ม า างงานคน า ไทยพีบีเอสร่วมกับ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายที่ทำางานในประเด็น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดทำากิจกรรมการรณรงค์
การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อหวังผลการจ้างงาน
คนพิการในทุกรูปแบบที่มากขึ้น ได้แก่ การจ้างเป็นพนักงาน
ประจำาในองค์กร สถานประกอบการ หรือเป็นพนักงานประจำา
ในองค์ ก ร สถานประกอบการ แต่ ทำ า งานในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
ตนเอง และการสร้างงานของคนพิการเอง ซึ่งเป็นวาระทาง
สังคมที่สอดคล้องไปกับการเคลื่อนงานของภาครัฐ และความ
ต้องการของประชาชน ทั้งคนพิการ และครอบครัวคนพิการ
ที่มีทิศทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจครัวเรือน บุคคล และคุณค่าของการเป็นมนุษย์
คนหนึ่ ง ในสั ง คม ทั้ ง นี้ ไ ทยพี บี เ อสทำ า หน้ า ที่ อ อกแบบงาน
สื่ อ สาร และนำ า เสนอประเด็ น ในรายการสถานี ป ระชาชน
รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร รายการนารีกระจ่าง รายการ
เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย และจัดงาน “ปันรัก
เป็นพลัง” เพื่อเปิดตัว Spot รณรงค์ 3 เรื่อง สำาหรับสื่อสาร
ประเด็น “มิติใหม่การจ้างงานคนพิการ”
ค ง า า คุมค องส ู ค
นามัน อด า
ไทยพีบีเอสร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คณะเภสัชศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นการไม่ใช้นาำ้ มันทอดซำา้ เนือ่ งจากปัจจุบนั คุณภาพชีวติ
ของประชาชนชาวไทยกำาลังเผชิญสถานการณ์ดา้ นสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อมจากการบริโภคอาหารทอด และพบว่าผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารมากกว่าครึ่งใช้นำ้ามันทอดซำ้า รวมถึงพฤติกรรม
การกำาจัดนำ้ามันประกอบอาหารที่ใช้แล้วอย่างไม่เหมาะสม
ซึง่ นำาพามาสูป่ ญั หาสุขภาพและปัญหาสิง่ แวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดูแล
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากการไม่ใช้นำ้ามันทอดซำ้า
และสร้างพื้นที่ปฏิบัติการร่วมของภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อน
งานด้านนี้ ทั้งภาครัฐ ในฐานะองค์กรกำากับดูแล ภาควิชาการ
และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยไทยพี บี เ อสออกแบบการสื่ อ สาร
นำาเสนอในรูปแบบข่าว รายการ และทางสื่อออนไลน์
ม าง ง สา นา ง ว ไทยพีบเี อสร่วมมือ
กับ “ภาคีบางปะกง” ผลิตรายการสารคดีบางปะกง สายนำ้า
แห่งชีวติ เพือ่ สร้างความตระหนักของสังคมต่อแม่นา้ำ สายสำาคัญ
ระดับประเทศทีม่ งุ่ หวังจะให้เข้าสูก่ ารเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ นำา้ ระดับโลก

(แรมซาร์ ไซด์ ) มี ก ารจั ด เวที เ สวนาแลกเปลี่ ย นระหว่ า ง
นักวิชาการและตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในประเด็นดังกล่าว ควบคู่
ไปกับการนำาเสนอสารคดีทางทีวี ทั้งนี้ สารคดีเรื่องนี้ผลิตโดย
ทีมผู้ผลิตอิสระจำานวนมาก ที่เป็นคนในพื้นที่ลุ่มนำ้าบางปะกง
น
า งงาน มม วั าส ไทยพีบีเอสทำางาน
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยแรงงาน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แรงงานไทย มู ล นิ ธิ
ศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ปวย อึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิฟรีดริค
เอแบร์ท ( S) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
มีการจัดนิทรรศการแรงงานไทย - เยอรมัน และวงเสวนา
แลกเปลี่ ย นประเด็ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานใน 6 ประเด็ น
มุ่งสะท้อนภาพแรงงานในมิติต่าง ๆของสังคม และมองไป
ข้ า งหน้ า ของภาคแรงงานภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นประเทศ
เข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยทุกภาคส่วนในสังคม: รัฐ
เอกชน และผู้ประกอบการ รวมถึงภาคแรงงานล้วนตื่นตัว
และต่างก็มีปฏิกิริยาต่อกระแสดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาจากการจัด
กิจกรรมนิทรรศการแรงงานและการเสวนาได้รับการเผยแพร่
จากสื่อมวลชนหลายแห่ง
การร่วมขับเคลื่อนวาระทางสังคมเหล่านี้ อาจยังไม่
ส่งผลรูปธรรมในทันที เพราะหลายเรื่องมีความซับซ้อนและ
เกีย่ วโยงกับโครงสร้างทางนโยบายหรือเป็นพฤติกรรมทีค่ นุ้ เคย
ของประชาชน แต่การเปิดประเด็นอย่างมียุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของไทยพีบีเอสนี้ ได้ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
บ้างระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การสร้างกระแสความสนใจ
การรับรู้ ความตระหนักของประชาชนวงกว้าง การผลักดัน
กลุ่มเครือข่ายที่ตื่นตัวใส่ใจในเรื่องนี้ให้สามารถดำาเนินงานต่อ
ได้อย่างมีความหวัง โดยไทยพีบีเอสจะมีการประเมินผลลัพธ์
จากการขับเคลื่อนเหล่านี้และรายงานผลต่อสาธารณะในปี
ต่อ ๆ ไป
ภารกิจในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมนี้ ไทยพีบีเอส
ถือเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญประการหนึ่งขององค์กร ในฐานะ
“สื่อสาธารณะ” ซึ่งมีค่านิยมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “หัวใจ
คือประชาชนทุกภาคส่วน” การทำางานขับเคลื่อนวาระทาง
สังคมทำาให้ไทยพีบเี อสสามารถสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยสร้างให้เกิดสังคมคุณภาพ
และคุณธรรม และตอบโจทย์ความเป็นสื่อสาธารณะได้ชัดเจน
เป็นรูปธรรมมากขึ้นว่า ไทยพีบีเอสคือสื่อที่ยืนเคียงข้างสังคม
และเป็นสถานีโทรทัศน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
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ับเคลอนวา ทางสังคม

ส่วนที่ 2 : ไทยพีบีเอส สื่อเพ่อการเปลี่ยนแปลง

ไทยพีบีเอส
สถาบันสื่อ...เพื่อสาธารณะ
เมื่อเริ่มก่อตั้งสื่อสาธารณะ ได้รับการคาดหวังจากสังคมว่า สื่อสาธารณะควรมีบทบาทหน้าที่แตก

ต่างไปจากเพียงสถานีโทรทัศน์อย่างที่สังคมไทยเคยมีอยู่ ยิ่งในยุคการเติบโตของโทรทัศน์ดิจิทัล 24 ช่อง
สื่อสาธารณะยิ่งจำาเป็นต้องแสดงบทบาทในฐานะ “สถาบันทางสังคม” ที่ใช้คลื่นและเครื่องมือสื่อสาร
หลายรูปแบบของตนเอง เพื่อดำาเนินภารกิจเสริมสร้างมาตรฐานการดำาเนินชีวิตของประชาชน สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่พลเมือง ด้วยการเสริมสร้างค่านิยมสาธารณะ ยึดหลักผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ
พร้อมกับเสริมสร้างค่านิยมสังคมชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการทำาหน้าที่
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมในหมู่คนกลุ่มต่าง ๆ ของสังคม ที่อาจจะมีทั้งจุดร่วมและ
ความแตกต่างหลากหลาย
ด้วยเหตุนี้ ไทยพีบีเอสจึงสร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
จัดทำาโครงการที่ช่วยพัฒนามาตรฐานการผลิตข่าวและรายการ พัฒนาองค์ความรู้สื่อสาธารณะ เสริมสร้าง
ศักยภาพ ทักษะการสื่อสาร การร่วมผลิตรายการ และการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ ดังนี้

ความ วมมอ างว า า ว า
ภู ภา

า ่
ับส ภา ยแล
ั นแ ่ง
ชยแป
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 3 กิจกรรม คือ

า ป ช ส สา
สภา ภู า า แล า ล

ลชน า่ ้ ย า ปลยนแปลง
า สยงจา ภัย บั

ภายในงานยังมีการประกาศรางวัลสารคดี
ภัยพิบัติ ซึ่งไทยพีบีเอสได้รับรางวัล ABU Awards on
Climate Change Disaster Risk Reduction จากสารคดี
Wave of Change, sunami Lesson owards hree
Countries
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า ป ช แล สั นา ชงป บั า
จำานวน 2 รายการ ประกอบด้วย
Workshop ABU Children s Program Item- change
และการประชุม ABU Children s Drama Co - Production
Series ครัง้ ที่ 13 มีผผู้ ลิตรายการจากสถานีโทรทัศน์ในภูมภิ าค
เอเชี ย เข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ จ ากการร่ ว มผลิ ต
ในโครงการนี้ จำานวนประมาณ 10 ประเทศ ทัง้ นี้ สารคดีสาำ หรับ
เด็กนับเป็นรายการที่ไทยพีบีเอสให้ความสำาคัญ ทั้งในด้าน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต และการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะของ
บุคลากรภายในและเครือข่ายผู้ผลิตรายการ เนื่องจากเป็น
รายการที่มีความละเอียดอ่อน และสามารถทำาหน้าที่สร้าง
การเรียนรูแ้ ละสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กได้อย่างกว้างขวาง

จั บ ั
ให้แก่
บุคลากรภายในของไทยพีบีเอส โดยมีวิทยากรจาก N K คือ
Mr oichiro akahashi ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่าน
การถ่ายทำาละครสั้น กการทำางานเป็นทีมและการวิจารณ์
งานอย่างสร้างสรรค์
า ่
บั ส ช ง า นา ยั ล
แล
จั ง า ั นา ั ยภา ส ลชน ย
ส่ง ส ั
า ายงาน ่า า ปล ภัย าง นน
ระยะเวลา 5 เดือน (มิถุนายน - ตุลาคม 2559) มีการคัดเลือก
สื่อมวลชนระดับกลางจำานวน 18 คน จากไทยพีบีเอสและ
องค์กรสื่อต่าง ๆ มาเป็นผู้เข้าอบรม โดยมีการจัดบรรยาย
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ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและทักษะการรายงาน
ข่าว จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยความปลอดภัย
ทางถนน และองค์การอนามัยโลก (W ) รวมทั้งการ ก
และทำาโครงการรายงานข่าวจากสนามจริง
า ่
บั
ได้ต้อนรับและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิต
ข่าว รายการ สื่อใหม่ และสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ให้แก่
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ายผลิตของ BBS จำานวน 16 คน
เป็นเวลา 1 สัปดาห์
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า ่
บั ส าบัน า าในภู ภา ใน า
ั นาแน าง
ลั สู น
าส
ช ชน ให้
ความร่วมมือส่งเสริมมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้าน
นิเทศศาสตร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับ
ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อม ๆ กับการให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาบัณฑิตและการบริการสาธารณะ (ชุมชน) ผ่าน
รูปแบบการจัด กอบรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกได้
ร่วมเรียนรู้กับนิสิตนักศึกษาของสถาบัน อาทิ เสริมศักยภาพ
การสื่อสารสาธารณะให้กับภาคประชาชน องค์กรเอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรด้านสุขภาพ ฯลฯ ซึง่ ผูผ้ า่ น
การพัฒนาศักยภาพ จะช่วยทำาหน้าที่สื่อสารในชุมชน และ
เชื่อมต่อการสื่อสารเข้ากับสถาบันการศึกษาและไทยพีบีเอส
ได้อีกด้วย
สนับสนน า บ ง
า่ ย ั นบ า
ช ชน บั ชา ช ชน ตามทีพ่ ระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำาหนดให้
กสทช. ต้องจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้ความถี่เพื่อประโยชน์
สาธารณะ และไม่แสวงหากำาไรในทางธุรกิจในการประกอบ
กิจการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคลื่นความถี่ในแต่ละ
พื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ โดยได้กำาหนดช่อง
รายการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ให้มชี อ่ งบริการชุมชน 12 ช่อง
แต่ยังไม่ได้มีการดำาเนินการที่ชัดเจนนั้น ไทยพีบีเอสจึงได้ริเริ่ม
ให้มีกิจกรรมการเชื่อมร้อยผู้ผลิตสื่อชุมชน สถาบันการศึกษา
ที่ จั ด การเรี ย นการสอนด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ แ ละมี ทิ ศ ทาง
การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับปรัชญาการบริการชุมชน
มี ก ารบ่ ม เพาะผู ้ ผ ลิ ต ในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ตรี ย มพร้ อ มสำ า หรั บ การ
รวมกลุม่ ทำาทีวชี มุ ชนในอนาคต โดยเริม่ มาตัง้ แต่ปี 2557
ปี 2559 กสทช.ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (I U) จัดประชุมวิชาการเรือ่ ง “แนวทางการประกอบ
กิ จ การโทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ทั ล ประเภทบริ ก ารชุ ม ชนใน
ประเทศไทย” การจัดงานนี้ กสทช.และ I U ให้ความสำาคัญ
กับไทยพีบีเอสเป็นผู้นำาเสนอต้นแบบงานและแนวทางดำาเนิน
งาน ในฐานะองค์กรทีผ่ ลักดันการเตรียมความพร้อมการเกิดขึน้
ของทีวีชุมชน และในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายอีกด้วย
บทบาทสำ า คั ญ ของไทยพี บี เ อสในการทำ า ให้ เ กิ ด
สื่อสาธารณะชุมชน คือ กสทช.มีโครงการสำาคัญ 2 โครงการ
ที่ดำาเนินการสนับสนุนสื่อชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายสื่อชุมชน
ที่ไทยพีบีเอสพัฒนางานเรื่องทีวีชุมชนร่วมกันมาก่อน ได้แก่
โครงการที่ 1 กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) สนับสนุนงบประมาณ เพือ่ พัฒนาต้นแบบ
โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการชุมชน 3 แห่ง ทีวี
ชุมชนอุบลราชธานี โดยมูลนิธิสื่อสร้างสุข “พะเยาทีวี” โดย
สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา และทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง
โดยมูลนิธิรักษ์ไทย
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพื่อ
เป็นสถานีโทรทัศน์บริการชุมชนน�าร่อง จำานวน 4 แห่ง นับได้วา่

ปี 2559 เป็นปีที่เริ่มต้นของทีวีชุมชน โดยนำาร่องใน 3 ภูมิภาค
รวม 8 สถานี ทั้ ง นี้ เครื อ ข่ า ยที วี ชุ ม ชนจะเป็ น พั น ธมิ ต ร
สื่ อ สาธารณะของไทยพี บี เ อสที่ สำ า คั ญ ในอนาคตอั น ใกล้
ทั้งยังจะตอบโจทย์การพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมืองด้วยว่า
จะนำาไปสู่เป้าหมายอะไรและอย่างไร

ความ วมมอ ั องค

าค

ไทยพีบเี อสมีกระบวนการทำางานกับองค์กรภาคีเครือข่าย
โดยการสนับสนุนทักษะการสือ่ สารให้เครือข่าย และการพัฒนา
รายการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
า ่
ใน า ั นา ั ยภา า ส สา
สา า
ใช้ จุ ด แข็ ง ของไทยพี บี เ อสในด้ า นการสื่ อ สาร
สาธารณะและการสื่อสารภาคพลเมือง ไปสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในลักษณะ
ของโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในด้านต่าง ๆ ซึ่งมี
กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นสมาชิกขององค์กรเครือข่าย และที่
เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนี้
โครงการพัฒนาผูผ้ ลิตภาคพลเมือง ปี 2559 มีการ กอบรม
ผู้ผลิตสื่ออิสระ จำานวน 36 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 864 คน
ได้ชิ้นงานสื่อสารเพื่อเผยแพร่ในพื้นที่นักข่าวพลเมือง 90 ชิ้น
เผยแพร่ในรายการต่าง ๆ 53 ชิน้ เผยแพร่ทางสือ่ ใหม่ ในรูปแบบ
Commentar - less ideo (CL) การถ่ายทอดสด 44 ชิ้น
ได้แนวคิดรายการเด็ก 4 แนวทาง แบ่งลักษณะกลุม่ ผูผ้ ลิตอิสระ
ออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1 การพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์การผลิต
การเล่าเรื่องสารคดีจากพลเมือง ดำาเนินการอบรมนักข่าว
พลเมืองเพื่อให้เจ้าของประเด็นสื่อสารเรื่องราวได้ด้วยทักษะ
Multiplatform ผ่านช่องทางไทยพีบีเอส และสื่อใหม่ ได้แก่
งานข่าวพลเมือง งานออนไลน์ งานถ่ายทอดสด
กลุ่ม 2 การพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง
สารคดีระดับเยาวชน ดำาเนินการอบรมนักสื่อสารเพื่อชุมชน
สไตล์ ส ารคดี ข ่ า ว โดยร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย
พัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สื่อสารลงพื้นที่กับเจ้าของประเด็น
และพัฒนาสู่การสื่อสารรอบด้าน
กลุ่ม 3 การพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการ ดำาเนินการ
อบรมทักษะการผลิตรายการเดิมและสร้างสรรค์รายการใหม่
ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน
ผลลั พ ธ์ ห นึ่ ง ของโครงการนี้ คื อ การสร้ า งนั ก สื่ อ สาร
หน้าใหม่ (New Content Creator) โดยส่งเสริมสนับสนุน
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การสือ่ สารสาธารณะให้กบั กลุม่ Active Citi en ได้เชือ่ มต่อกัน
และเชือ่ มต่อกับไทยพีบเี อส จนกลายเป็นเครือข่ายสือ่ สาธารณะ
และมีปฏิบัติการร่วมกัน โดยมุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลง
สังคมในเชิงบวก ผ่านแนวคิดและเครือ่ งมือสำาคัญคือ “นักข่าว
พลเมือง” ซึง่ ให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์เนือ้ หาร่วมกับ
ั นากลไกการทำางานร่วมกัน
สือ่ สาธารณะ นอกจากนัน้ ยังได้พฒ
ในทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือของภาคียุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับชาติ และมีปฏิบตั กิ ารร่วมกันในทุกพืน้ ที่
การสือ่ สาร ( n Air, nline และ n round) ผ่านประเด็น
ทีถ่ กู กำาหนดให้เป็นวาระร่วมกันของเครือข่ายกับไทยพีบเี อส
ซึ่งทำาให้นักสื่อสารหน้าใหม่ (New Content Creator)
มี ช ่ อ งทางเชื่ อ มต่ อ สู ่ ห น้ า จอโทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส โดย
ไทยพีบเี อสให้การสนับสนุนในการเสริมศักยภาพ และอาจ
จัดให้มีทีมที่ปรึกษางาน nline ให้สู่ n Air ให้มากที่สุด
และเร็วทีส่ ดุ ในช่องทางของสือ่ พลเมือง อาทิ นักข่าวพลเมือง
รายการภูมิภาค 3.0
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โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อผลิตรายการ
โทรทัศน์สำาหรับเด็ก ร่วมกับเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย 10 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณ ฑิตย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลั ย
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญีป่ นุ จัดอบรมให้อาจารย์
และนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตผลงานแอนิเมชัน
เพื่อมาผลิตเป็นรายการแอนิเมชัน คลับ จำานวน 4 ครั้ง
ความร่วมมือนีท้ าำ ให้เกิดการสร้างนักสือ่ สารแอนิเมชันรุน่ ใหม่
ที่มีมุมมองต่อสังคม เกิดการเผยแพร่สื่อเชิงรณรงค์สังคม
อย่างกว้างขวาง และเป็นการเสริมความสัมพันธ์กับสถาบัน
วิชาการ

โครงการสือ่ ศิลป ผลิตภาพยนตร์สนั้ ร่วมกับสำานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่ายผูก้ าำ กับ
ภาพยนตร์เพื่อสังคม รับสมัครเยาวชนจำานวน 80 คน แบ่ง
เป็น 19 ทีม มาร่วมเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น
เพือ่ สือ่ สารประเด็นสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “ uman Rights:
คนเท่ากัน” ภาพยนตร์สั้นที่เป็นผลผลิตของโครงการนี้
จะมีการนำาออกเผยแพร่ทางรายการ alk to ilm และ
การจัดกิจกรรม ilm on our ไปตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารชุมชน 4 ภาค
ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดหลักสูตร
นักสือ่ สารชุมชน ให้กบั ผูน้ าำ ขบวนองค์กรชุมชน จำานวน 4 ครัง้
ในภูมิภาคต่าง ๆ มีผู้เข้าอบรมรวมจำานวน 252 คน สรุปผล
ได้ว่า ผู้นำาขบวนชุมชนที่เข้าอบรมสามารถใช้การสื่อสาร
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันการพัฒนาในชุมชน
ได้ และได้เข้ามาเป็นเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนซึ่งจะมี
ความร่วมมือกันต่อไป

า ั นา าย า ่ ับ น่ ยงาน ่าง
ไทยพีบีเอสได้รับการสนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์
จากความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ จำานวน 13 องค์กร
ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปก หมาย องค์การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (Start Up
hailand) สำ า นั ก งานกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย ( DRI) องค์การ Save the Children,
SC , PAC (ผลิตข่าวเขือ่ นในประเทศกัมพูชา) BS ประเทศ
เกาหลี และ AS AN Spotlight
ปี 2559 ไทยพีบีเอสได้รับการรับรองระบบบริหาร
งานองค์กรสื่อเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISAS BCP
9001 : 2010 มีความร่วมมือกับองค์กรสื่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การสื่อสาธารณะ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
รวมทั้ ง มี ก ารขยายความร่ ว มมื อ ใหม่ กั บ สื่ อ สาธารณะ
ทั่ ว โลกผ่ า นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจำ า ปี ข องเครื อ ข่ า ย
Public Broadcasting International (PBI)
ภายในประเทศ ไทยพีบีเอสได้สร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการและ
ประชาชน รวมทั้งสิ้น 38 องค์กร ผ่านการทำากิจกรรม
มากกว่ า 10 โครงการ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ในการสร้ า ง
ความเข้าใจในบทบาทสื่อสาธารณะที่เป็นรูปธรรม และ
สามารถขยายผลไปสู ่ สั ง คมวงกว้ า งให้ รั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ของ
สื่ อ สาธารณะ ที่ มิ ไ ด้ ดำ า เนิ น การผลิ ต ข่ า วและรายการ
สื่ อ สารในรู ป แบบสถานี โ ทรทั ศ น์ เ ท่ า นั้ น แต่ ห มายถึ ง
การเป็ น “ส าบั น ส
สา า ” ในการพั ฒ นา
องค์ ค วามรู ้ สื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนในการ
สื่ อ สาร พร้ อ มกั บ รณรงค์ ป ระเด็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สาธารณะให้สังคมไทยด้วย
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จิตวิ

าณสื่อสาธารณะ
hai

แนวคิดและทิศทางการทำางานบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2559 ให้ความสำาคัญยิ่งกับการเตรียม

ความพร้อมด้านกำาลังคนและทักษะของบุคลากร เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมสื่อทุกวันนี้ โดยเริ่มจากการฉายภาพภูมิทัศน์สื่อปัจจุบัน สภาพความร้อนแรงของสมรภูมิ
สื่อ และศักยภาพของไทยพีบีเอสในสนามสื่อ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนต้นทุนทางสังคมของ
องค์กร ประสบการณ์ร่วมของเจ้าหน้าที่ ค้นหาและเล่าขานความทรงจำาร่วมเพื่อปลุกหัวใจคนสื่อสาธารณะ
ข้าม าสถานการณ์ความร้อนแรงในสนามสื่อครั้งนี้อีกครั้งด้วยความราบรื่นและพร้อมเพรียง

ู

สา า

น คน

ทุกกิจกรรมพัฒนาคนและปรับปรุงระบบ
การทำางานภายในสถาบันสือ่ สาธารณะ ไทยพีบเี อส
ได้ตอกยำ้าเสมอเรื่องคุณค่าสำาคัญและวัฒนธรรม
องค์กรการเป็นผู้มี “จิตสาธารณะ” ทั้งต่อเพื่อน
ร่วมงานในองค์กรและสังคมภายนอก เรื่องเล่า
จากประสบการณ์ ก ารทำ า งานของเจ้ า หน้ า ที่
หลายคนในกิจกรรม “ก้าวใหม่ไทยพีบีเอส” เวที
พบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกต่างสำานักตลอดปี
2559 ต่างสะท้อนคุณค่านีอ้ ย่างเด่นชัด ไม่วา่ จะเป็น
ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ช่างภาพและผู้ช่วยช่างภาพ
ในพื้นที่ วิศวกรติดตั้งและบำารุงรักษาโครงข่ายฯ
ทั่วประเทศ แม้แต่เจ้าหน้าที่ ายก หมายหรือ
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ายบัญชีที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำางานในสำานักงาน
ก็ยังมีประสบการณ์ร่วมที่สะท้อนคุณค่าสำาคัญ
ข้อนี้
จากค่านิยมจิตสาธารณะ งานทรัพยากร
บุ ค คลได้ ข ยายไปสู ่ ค ่ า นิ ย มสำ า คั ญ และจำ า เป็ น
สำาหรับคุณสมบัติ “ he Winning Behaviors”
หลายข้อเรียกว่า “SPIRI of hai PBS” ได้แก่
Social Mind คือการมีจิตใจบริการสาธารณะ
เห็นคุณค่าตนเองที่ได้รับใช้สังคมก่อนเสมอ
Partnership คือการทำางานร่วมกับเครือข่าย
ทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

Impact คือการสร้างผลงานที่มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมาย และเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรและสังคม
Reliability ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
จากผู้ชมผู้ฟัง ซึ่งข้อนี้ถือเป็นหัวใจสำาคัญของ
การทำางานสื่อสาธารณะ
Innovation นวั ต กรรมการทำ า งานสื่ อ หรื อ
วิธีการใหม่ ๆ ที่สนับสนุนงานข่าวและรายการ
เช่ น การใช้ สื่ อ ใหม่ รวมทั้ ง นวั ต กรรมด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Teamwork คือการทำางานเป็นทีม ไม่สำาคัญว่า
จะอาวุโสน้อยหรือมากกว่า จะอยู่ต่างสำานักหรือ
ต่างศูนย์ข่าว สมาชิกไทยพีบีเอสพึงตระหนัก
ในงานส่วนรวมเสมอ ทุกคนต้องแสดงความเป็น
สือ่ มืออาชีพทีเ่ ห็นและปกป้องสาธารณประโยชน์
ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
ไทยพีบีเอสเชื่อมั่นว่าค่านิยมร่วมเหล่านี้
จะได้รบั การปลูก งั และสานต่อเสมือนเป็นกุญแจ
ดอกสำาคัญที่จะหนุนส่งให้สมาชิกขององค์การ
ทุก ายก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ได้สำาเร็จลุล่วง
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ส างคนสอ น
ทุกวิกฤตย่อมสร้างโอกาส จากความร้อนแรง
ของสนามแข่งขันในอุตสาหกรรมสือ่ และทางเลือก
ในการรับสื่อของประชาชนที่มากขึ้น ไทยพีบเี อส
จำาเป็นต้องปรับการทำางานสู่บูรณาการระหว่าง
สื่ อ เก่ า และสื่ อ ใหม่ ซึ่ ง หมายถึ ง การต้ อ งปรั บ
วิ ธี คิ ด และระบบการทำ า งานของเจ้ า หน้ า ที่
ทุก ายไปพร้อมกันด้วย งานทรัพยากรบุคคล
จึ ง ปรั บ แผนการทำ า งานสนั บ สนุ น โดยเริ่ ม จาก
ความพิ ถี พิ ถั น ในขั้ น ตอนการสรรหาและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร ทุ ก กิ จ กรรมอบรมจะปรั บ
กระบวนการให้ ต อบสนองความต้ อ งการของ
แต่ละ ายอย่างมีส่วนร่วม หลายกิจกรรมของ
ายทรัพยากรบุคคลเป็นงานเชิงรุก ต่อยอดจาก
ทุนมนุษย์ที่มีมากมายในองค์กร
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “ o nline,
Design hinking” และ “ nline irst” ซึ่ง
ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากหลาย าย
หลายสำานักที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้
รวมกว่าหนึง่ ร้อยคน จากสำานักข่าว สำานักรายการ
สำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่
และงานข่าวออนไลน์ ทุกคนต่างให้ความร่วมมือ
และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนางานร่วมกัน แทนการ
ผูกขาดงานไว้กับ ายอย่างที่เคยเป็นมา ที่สำาคัญ
คือการเห็นคุณค่าและความสำาคัญของการทำางาน
เป็นทีม และเห็นเป้าหมายในการทำางานร่วมกันที่
จะนำาพาองค์กรไปสูก่ ารทำางานแบบใหม่ทา่ มกลาง
ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
การหลอมรวมคนสื่อไทยพีบีเอส ผสาน
ทุ ก ทั ก ษะที่ จำ า เป็ น คื อ ความท้ า ทายของ าย
บริหารบุคคลเช่นกันเพื่อยกระดับคนไทยพีบีเอส
ให้เป็น “คนสื่อต้นแบบ” เป็นสื่อมวลชนอย่าง
มืออาชีพ ที่ต้องปฏิบัติภารกิจมากกว่าการผลิต
ข่ า วและรายการ โดยออกภาคสนามทำ า งาน
เบือ้ งหลังหน้าจอและหลังไมค์ ดังเช่นในกิจกรรม
รณรงค์ “แบ่งนำ้าใช้ ปันนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง” เมื่อ
ช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กิจกรรม “นกอาสา”
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และโครงการ “แสงจากพ่อ
สูค่ วามยัง่ ยืน” เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรม
86
ไทยพีบีเอส 2559

ร่ ว มต่ า งสำ า นั ก เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
สถานการณ์และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
เป้าหมายองค์กรของพนักงาน ไทยพีบีเอสจึง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวใหม่ ไทยพีบีเอส”
ที่มีกระบวนการปรับทัศนคติ ปลุกจิตวิญญาณ
สื่อสาธารณะที่มีอยู่ในพนักงานทุกคนให้แสดง
พลังออกมาผ่านการทำางาน และส่งผ่านให้สังคม
ได้รับรู้เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่าง
ต่อเนื่องผ่านการร่วมคิดและลงมือทำาจริงอย่าง
เป็นรูปธรรมตามทิศทางและยุทธศาสตร์องค์การ
อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการทำาหน้าที่ของสื่อที่คงไว้ซึ่งหลัก
จริ ย ธรรม ไทยพี บี เ อสจั ด เวที เ สวนาเพื่ อ ให้
พนั ก งานได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เรื่ อ งจริ ย ธรรม
3 เรื่ อ ง จากกรณี ศึ ก ษาข่ า วของไทยพี บี เ อส
คือ สิทธิความเป็นส่วนตัว ประโยชน์ทับซ้อน
โ ษณาแ ง และ เรื่องความถูกต้อง เที่ยงตรง
จากสถานการณ์และภูมทิ ศั น์สอื่ ทีเ่ ปลีย่ นไป
วันนี้ พนักงานไทยพีบีเอสได้รับรู้และตระหนัก
ถึ ง ภาวะความท้ า ทายต่ า ง ๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสอื่ สารและผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมสื่อ รวมทั้งการทบทวน พ.ร.บ.

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นเมื่อครบ 10 ปี เรียนรู้
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และมีความตื่นตัวที่จะ
ปรับการทำางานของตัวเองให้สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์การมากขึ้น โดยได้ร่วมกำาหนดโครงการ
พัฒนางานขององค์กรที่จะทำาร่วมกันขึ้น เพื่อให้
องค์การก้าวไปสูค่ วามเป็น “ก้าวใหม่ ไทยพีบเี อส”
อย่างสง่างาม และเป็นความพร้อมที่เปียมด้วย
พลังสร้างสรรค์
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เกียรติคุณและรางวัล
ปี 2559
ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลทั้งประเภทองค์กร ข่าว และรายการ ทั้งหมด 21 รางวัล ดังนี้
เครือข่ายครอบครัวเ ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ มอบรางวัลเกียรติยศ ( all of rame)
แก่รายการ ้าใ ้ ่าน และรายการ
ย ในงานรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 3
amil Awards 2016
สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค ร่วมกับสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลรายการด้านบริโภคดีเด่นยอดเยีย่ มแห่งปี แก่รายการ
บ จ ย ในงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชทองคำา
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สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย กทปส. และ กสทช. มอบรางวัลยอดเยี่ยม
ประเภททุจริตคอร์รัปชัน กลโกง แก่รายการ ป ป ตอนย
ง
ในงานประกาศผล
การตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative
ournalist
Awards) ครั้งที่ 1 ประจำาปี2559
มูลนิธิคนดีประเทศไทย และซีพีออลล์ มอบรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน
ด้านส่งเสริมเยาวชนดีเด่นประเภทสถานีโทรทัศน์ วิทยุ รายการเยาวชน แก่รายการ ส ลับ
ในพิธีมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 8
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงานประกาศผลการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559
มอบรางวัลแก่เว็บไซต์ข่าวไทยพีบีเอส (www.thaipbs.or.th news) ดังนี้
1. รางวัลข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จากข่าว เรือ่ ง “ จ า้ น ง ยน า้ ชา ”
2. รางวัลชมเชยประเภทข่าวทีน่ าำ เสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยีย่ ม (Infographic News)
เรื่อง “ปั า า าน า บน ง ยแล ส
ง ู้ ยสา ”
89
เกีย

ิคุ แล างวัล ปี 2559

3. รางวัลชมเชยประเภทข่าวออนไลน์สง่ เสริมสิทธิเด็กยอดเยีย่ ม เรือ่ ง “ า
าในจัง ั
ชายแ นใ ”้
4. รางวัลชมเชยประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม เรื่อง
“ นจน - ่ ง ย จน ย ้ งย บั แล ป บั ั ”
กรมพลศึกษามอบรางวัลสถานีที่ทำาคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำาปี 2559 แก่สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบเี อส ในงานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ าำ คุณประโยชน์ดา้ นนันทนาการ
ปี 2559
สถาบันลูกโลกสีเขียว มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทสื่อมวลชน แก่รายการสา ั ชน
น ย ในงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำาปี 2559 แก่รายการ
ลย ่ ู้ ย สูง ัย ในงาน Catholic Media Award 2016
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มูลนิธอิ ารยสถาปัตย์ มอบรางวัลองค์กรทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนด้านอารยสถาปัตย์ แก่สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในงาน irst hailand riendl Design po 2016
กองกิจการอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบรางวัล
ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติประจำาปี 2559 ประเภทรางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ดีเด่น
แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบาก ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ แก่รายการ
ลย ่ ู้ ย สูง ัย
รายการใจ ่า ัน รายการช จ งยง ่าล
และละคร
ง น แสง า แ ่ง ั า
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบโล่เกียรติคุณแก่ ย บ ส ในฐานะ
ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำาเนินงานของ อพวช. ร่วมผลิตรายการ “Thailand
า้ ป ล ง ย” ในงาน NSM Alumni Da
องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน
ประจำาปี 2559 (Media Awards 2016) แก่เว็บไซต์ไทยพีบีเอส ดังนี้
1.รางวัลดีเด่น จากข่าวชุดเรื่อง “ า า ย จ
บั บา แ ลในใจ ง นจัง ั
ชายแ นใ ”้
2.รางวัลชมเชย จากข่าวชุดเรื่อง “บา แ ล บ้าน ชู
ง่ ยางแ ง าํ
งั
แล นํา้ า ง สู้ ู สย”
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ิคุ แล างวัล ปี 2559

03

ายงานผลกา ดาเนิ
เนินงาน
องสอสา า
เสียงสะท้อนจากผู้ชมผู้ฟังรายการ
รายงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรยนจากภาคประชาชน
รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ
รายงานการประเมินผลการดำาเนินงาน
รายงานของผู้สอบบัญชี
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“

ไทยพีบีเอส

มีภารกิจสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชน
กำาหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

”
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ายงานผลกา ดาเนินงานไทยพี
องสอสา
บีเอส 2559
า

ส่วนที่ : รายงานผลการดำาเนินงานของสื่อสาธารณะ

เสียงสะท้อน

จากผู้ชมผู้ งรายการ

ไทยพีบีเอสกำาหนดกลไกการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟังรายการ ออกเป็น 2 กลไกหลักคือ กลไกของ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ
และการผลิตรายการขององค์การให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม และสะท้อน
ความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนดนโยบายของสื่อ
สาธารณะ
ความคด น า ส า ู ม

ู ัง า า

ไทยพี บีเ อสมีภารกิจสนับ สนุนการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนกำาหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ดั ง นั้ น คณะกรรมการ
นโยบายจึงได้แต่งตั้ง “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ”
ซึง่ มีสมาชิกจำานวน 50 คน จากตัวแทนของประชาชน
ในภูมภิ าคและกลุม่ ต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายทำาหน้าทีเ่ ป็น
กลไกรับฟังความคิดเห็นและคำาแนะนำาจากประชาชน
ในวงกว้างต่อบริการและการผลิตรายการขององค์การ
รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ ให้ไทยพีบเี อส
สามารถดำ า เนิ น กิ จ การสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งเหมาะสม
ในปี 2559 มีข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็น
ดังนี้
1. ข้อเสนอด้านข่าวและรายการ หรือภารกิจหน้าจอ
ประกอบด้วย
. ผังรายการ จัดผังรายการและเวลาออกอากาศ
รายการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมของ
กลุ่มผู้ชมผู้ฟังเพื่อสร้างความน่าสนใจติดตาม และมี
ระยะเวลาปรับเปลี่ยนผังรายการอย่างเหมาะสม
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.2 เนื้ อ าสาระ กำ า หนดสั ด ส่ ว นเนื้ อ หา
ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ ่ ม อายุ เช่ น เพิ่ ม รายการที่ มี
เนื้อหาการสร้างทักษะชีวิตแก่เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี
เพิ่มรายการที่มีเนื้อหาเชิงประเด็นเกี่ยวกับอาชีพ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม และเนื้อหาข่าวเชิงวิเคราะห์
เจาะลึกที่หลากหลายมิติมากขึ้น
. ความ ่อเนื่องของรายการ สนับสนุนและ
ส่งเสริมรายการที่ได้รับความนิยมและมีการติดตาม
รับชมสูงให้ออกอากาศต่อเนื่องเป็นรายการประจำา
หรือเป็นสัญลักษณ์ของสถานี
. การบริการกลุ่มเปา มายเ พาะ เพิ่มการ
บรรยายภาษามือและคำาบรรยายใต้ภาพทีค่ รอบคลุม
ทุ ก รายการเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ค นพิ ก ารที่ มี ป ั ญ หา
ด้านการมองเห็นและการรับฟัง
.5 การมีส่วนร่วมของผ้ชมและผ้ งรายการ
มีชอ่ งทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมเสนอ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเนือ้ หารายการสารคดีและสาระ
บันเทิงที่ต้องการรับชมและรับฟัง

2. ด้านสื่อออนไลน์ ปรับองค์ประกอบและรูปแบบ
การนำาเสนอให้ทันสมัย น่าสนใจติดตาม มีมาตรฐาน
สากล และง่ายต่อการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น
. ด้านวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ เพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงที่สะดวกและหลากหลาย สร้างเครือข่าย
การกระจายเสียงกับสถานีวทิ ยุในพืน้ ทีแ่ ละเครือข่าย
วิทยุชมุ ชน เพือ่ แบ่งปันเวลาและข้อมูลการออกอากาศ
รวมถึงมีรายการสดที่ผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดรายการได้

2. ข้อเสนอด้านการขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคมหรือ
ภารกิจหลังจอ ประกอบด้วย
2. สร้างความ ลาก ลายในรปแบบและเนือ้ า
ทีน่ าำ เสนอ โดยใช้รปู แบบสารคดี สารคดีเชิงข่าว หรือ
รายการข่าวเจาะลึก ขณะทีเ่ นือ้ หาประเด็นทีต่ อ้ งการ
ขับเคลื่อนควรครอบคลุมประเด็นที่เป็นความท้าทาย
ในสังคมไทย รวมถึงเสนอเนือ้ หาทีม่ มี มุ มองทีแ่ ตกต่าง
จากสื่ออื่น ๆ
95
เสียงส ทอนจากผู มแล ผู ัง ายกา

2.2 ใ ค้ วามร้และความจริงแก่สงั คม เพื่อก่อให้
เกิดการตื่นรู้ ความตระหนัก และสร้างความร่วมมือ
ของประชาชนในสังคมแก้ไขปัญหา
2. เสริมสร้างพลังเครือข่าย ด้วยการเปิดพื้นที่
การเรียนรู้ การรณรงค์ และการทำากิจกรรมขับเคลือ่ น
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตัวอย่าง การจัดการ
ปัญหาขยะที่เกาะสมุย ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และ
การจัดการด้านภัยพิบัติ เป็นต้น
2. สร้างความ อ่ เนือ่ งการขับเคลือ่ นประเดน การ
นำาเสนอเนือ้ หาสาระอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะครบวงจร
นับตั้งแต่การนำาเสนอประเด็นปัญหา สาเหตุ วิธีการ
แก้ไข และผลที่เกิดขึ้น
3. ข้อเสนอด้านนโยบาย ประกอบด้วย
. สร้างภาพลัก ณ์สถาบันสือ่ สาธารณะ เพิม่ การ
สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนต่อบทบาท
ของสื่ อ สาธารณะและการใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ สร้ า ง
ความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้น
.2 สร้ า งพื้ น ที่ แ ละช่ อ งทางการสื่ อ สารของ
ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
บริการสื่อสาธารณะเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้
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. สร้างเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ โดยจัดให้
มีพื้นที่การสื่อสารและพัฒนากลไกการดำาเนินงาน
ร่วมกัน
. สร้างคลังข้อมลและองค์ความร้ ด้วยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลจัดเป็น
ชุดความรู้และสร้างช่องทางให้ประชาชน เครือข่าย
และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง หรื อ นำ า ไปใช้ พั ฒ นาประโยชน์
สาธารณะต่อ
.5 สร้างความสัมพันธ์การทำางาน โดยมีระบบ
เชื่อมโยงการทำางานระหว่างผู้บริหาร กลุ่มประเด็น
เนือ้ หา ผูผ้ ลิตรายการ และสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ
เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
.6 เสริมสร้างความเข้มแขงนักข่าวพลเมือง โดย
การเพิ่มจำานวนและพัฒนาศักยภาพความสามารถ
เพื่ อ ยกระดั บ เป็ น แหล่ ง ข่ า ว หรื อ ผู ้ ร ายงานข่ า ว
ในระดับพื้นที่

า สนอง อ อ อ สนอ องส า ู ม
ู ัง า า
ไทยพีบีเอสให้ความสำาคัญต่อข้อเสนอที่ผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของสภาผูช้ มและผูฟ้ งั
รายการ โดยนำาข้อเสนอเชิงประเด็นหลายประการไป
ใช้ทาำ งานหน้าจอและร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลือ่ น
กิจกรรมหลังจอจนเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ภูมภิ าค เช่น ภาคเหนือ เรือ่ งเหมืองทอง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เรือ่ งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคใต้ เรือ่ งขยะ
บนเกาะสมุย ภาคกลาง เรื่องความมั่นคงทางอาหาร
และกรุงเทพฯ เรื่องผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้
ข้อเสนอของสภาผู้ชมและผู้ฟังและรายการยังได้
ถูกนำาไปใช้พัฒนายุทธศาสตร์เนื้อหารายการตาม
กลุ่มวัยที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายตั้งแต่
ปฐมวัยถึงผูส้ งู อายุตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี
ว่าด้วยแนวทางเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน

ภาพที่
ช่องทางในการรับความคิดเห็นจากผูช้ มและผูช้ ม ปี 2559

โดยไทยพี บี เ อสจะมีการผลิตข่าวและรายการตาม
ยุทธศาสตร์เนื้อหาดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ในช่องทาง
การรับชมและรับฟังที่หลากหลายตามความสนใจ
ของประชากรแต่ละกลุ่มวัยในปี 2560 เป็นต้นไป
า วมความคด น า ู ม น
ตลอดปี 2559 ผูช้ มผูฟ้ งั รายการของไทยพีบเี อส
ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายการเข้ามาจำานวนมาก
โดยความคิดเห็นของผูช้ มส่วนใหญ่ได้มาจากช่องทาง
ออนไลน์ นัน่ คือ Fa e oo ทัง้ ในส่วนของ https:
.fa e oo . o ThaiPBSFan และ
Fa e oo Fanpage ย่อยของรายการ ร้อยละ 98
ประกอบกับความคิดเห็นจากช่องทางโทรศัพท์ ร้อยละ 1
และอีเมล ร้อยละ 1

ภาพที่ 2
สัดส่วนความคิดเห็นของผูช้ ม ปี 2559
จำาแนกตามประเภทรายการ

จากแผนภาพจะเห็นว่าความคิดเห็นของผู้ชมและผู้ฟังตลอดทั้งปี 2559 นั้น จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มรายการสารประโยชน์
มากที่สุด ร้อยละ 49 ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนในการจัดผังรายการของไทยพีบีเอส รองลงมาคือ ข่าวและรายการข่าว
ร้อยละ 30 ถัดไปคือ กลุ่มรายการสาระบันเทิง ร้อยละ 14 และสุดท้ายคือ กลุ่มรายการเด็กและเยาวชน ร้อยละ 7
97
เสียงส ทอนจากผู มแล ผู ัง ายกา

ภาพที่
เนือ้ หาและรายการ
ทีผ่ ชู้ มนิยมแสดงความคิดเห็น

ภาพที่ 2
การนำาเสนอเหตุการณ์ดว้ ย
Fa e oo i e

ภาพที่
ลำาดับเหตุการณ์ถา่ ยทอดสด
การเจรจาจับกุมผูต้ อ้ งหา

ภาพที่
ความเห็นของผูช้ มทัว่ ไป
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สาธารณะถูกตั้งคำาถามจากสังคม ในขณะเดียวกัน
เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ได้สะท้อนความสนใจพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคสื่อของประเทศไทยเช่นกัน

ภาพที่ 5 ความคิดเห็นจากเครือข่ายสภาผูช้ มผูฟ้ งั

ภาพที่ 6 สัดส่วนความคิดเห็นของผูช้ มและผูช้ มในช่วงการปรับผังรายการพิเศษ
แสงจากพ่อ

ไตรมาสที่ 1 ผู้ชมยังคงให้ความสนใจแสดงความ
คิดเห็นมายังกลุ่มรายการสารประโยชน์ โดยเฉพาะ
Foo or ดูให้รู้ กินอยู่คือ ประกอบการแสดง
ความคิดเห็นระหว่างการถ่ายทอดสดผ่าน Fa e oo
i e การถ่ า ยทอดสดที่ ผู ้ ช มให้ ค วามสนใจและ
แสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างหลากหลาย ได้แก่
ทันตแพทย์หนีทุน การชี้แจงข้อสอบ O net นักบิน
นกแอร์แจงหยุดงาน และโครงการเฟซออฟ
ไตรมาสที่ 2 ผู้ชมให้ความสนใจแสดงความคิดเห็น
ระหว่ า งการถ่ า ยทอดสดเหตุ ก ารณ์ ตำ า รวจเจรจา
กับอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ต้องหาคดี ่าอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผ่าน Fa e oo i e
ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำาคัญที่ส่ือสารมวลชนและสื่อ

ไตรมาสที่ 3 ไทยพีบีเอสได้มีการปรับผังรายการ
ด้วยการเพิ่มรายการใหม่ ทำาให้ผู้ชมมีความสนใจ
แสดงความคิดเห็นเข้ามามาก โดยเฉพาะรายการ
รีเวดดิ้ง อย่างไรก็ตาม มีท้ังผู้ชมที่ชื่นชอบเนื้อหา
รายการใหม่ และไม่ชอบรายการใหม่ เนือ่ งจากคาดหวัง
ว่ า รายการของไทยพี บี เ อสจะต้ อ งมุ ่ ง เน้ น ไปด้ า น
ข่าวสารและสาระ และผู้ชมยังได้กล่าวถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการปรับผังในครั้งนี้ โดยเฉพาะผู้ชม
กลุ่มที่เป็นผู้ปกครอง ที่สะท้อนว่าการปรับผังทำาให้
รายการเด็กช่วงเช้าหายไป ทั้งที่เป็นผังรายการที่
แตกต่างจากช่องอืน่ ๆ ประเด็นสำาคัญคือ รายการเด็ก
ของไทยพีบีเอสปราศจากเนื้อหาที่รุนแรง เสริมสร้าง
พัฒนาการให้กับบุตรหลานจนเป็นที่ไว้วางใจของ
ผู้ปกครองที่จะปล่อยให้เด็ก ๆ ดูรายการโทรทัศน์
ทั้งยังเป็นแรงจูงใจชั้นดีทำา ให้เด็กตื่ นเช้ า เพื่ อ มาดู
รายการก่อนไปโรงเรียน
ไตรมาสที่ 4 มี เ หตุ ก ารณ์ สำ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในเดื อ น
ตุลาคม คือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โทรทัศน์
ทุกช่องจึงงดรายการปกติ และมีการถ่ายทอดสดพระ
ราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลจากโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในส่วนของไทยพีบีเอส
มี ก ารปรั บ ผั ง รายการภายใต้ แ นวคิ ด แสงจากพ่ อ
สู ่ ค วามยั่ ง ยื น และนำ า Fa e oo i e มาใช้
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำาคัญ ส่งผลให้ผู้ชมสามารถ
เข้ามามีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยการแสดงความคิดเห็นเพิม่ ขึน้
โดยความคิดเห็นดังกล่าวเน้นไปที่การถ่ายทอดสด
เป็นหลัก ทั้งการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสวดพระ
อภิธรรมพระบรมศพและประโคมยำ่ายาม พระราช
บำ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลสั ต ตมวาร การถ่ า ยทอดสด
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การแสดงความอาลั ย ทั้ ง ในระดับ
ประเทศ และนานาชาติ ร้อยละ 46 รองลงมา คือ
การแสดงความคิดเห็นในรายการพิเศษแสงจากพ่อ
ของไทยพีบเี อส ร้อยละ 37 และสุดท้ายคือ การแสดง
ความคิดเห็นในกิจกรรมพิเศษ ลานธรรมบันดาลใจ
และอื่น ๆ ร้อยละ 17
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ส่วนที่ : รายงานผลการดำาเนินงานของสื่อสาธารณะ

ายงานกา ดาเนินงาน องค

อนุก มกา ับแล พิจา

า

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องคกา ก จายเสียงแล แพ ่ภาพสา า

แห่งป เท ไทย ส.ส.ท. ป จาปี 2559

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน เป็นคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

แต่งตั้งตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในกรณีท่ีองค์การ ผู้ผลิตรายการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ขององค์การกระทำาการหรือผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมเกี่ยวกับการผลิต และ
การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยอนุกรรมการ 8 คน ประกอบด้วย กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (2 คน) ผู้แทนผู้อำานวยการ
ส.ส.ท. (1 คน) ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. (1 คน) ผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชน (2 คน) ผู้แทนมูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภค (1 คน) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (1 คน) ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ส.ส.ท. และ
บุคคลภายนอกที่ทำางานด้านการผลิตรายการขององค์การกระทำาในสิ่งที่ควรปฏิบัติตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ

ปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 15 เรื่อง
คณะอนุกรรมการฯ รับเป็นเรือ่ งร้องเรียน 8 เรือ่ ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อง เรือ่ งร้องเรียนกรณีขา่ วนักวิทยาศาสตร์
ไทยคนแรกคิดค้นการสร้างภูมคิ มุ้ กันช่วยผูป้ ว่ ยที่
ติดเชื้อ I
ข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนนี้คณะอนุกรรมการฯ
นำามาจากการประมวลความคิดเห็นของผูช้ มผูฟ้ งั
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 วันที่ 26 มกราคม
2559 ของศู น ย์ เ พื่ อ นไทยพี บี เ อส สำ า นั ก งาน
ผู้อำานวยการ ส.ส.ท. เป็นการเสนอข่าวนักวิทยา
ศาสตร์ไทยคนแรกคิดค้นการสร้างภูมิคุ้มกันช่วย
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ I s มีผลกระทบสูงต่อสังคม
โดยเฉพาะคลิปรายการทีร่ ะบุวา่ “เมือ่ ใช้ผลิตภัณฑ์
จากสมุ น ไพรของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค นนี้ แ ล้ ว
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ค่า 4 จะเพิ่มขึ้น ( 4 คือ เซลล์เม็ดเลือดขาว
ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ทำ า หน้ า ที่ ใ นการต่ อ สู ้ แ ละทำ า ลาย
เชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย
ย่อมาจาก
l ster of ifferentiation) และผลข้างเคียง
น้ อ ย คื อ สามารถลดไวรั ส ที่ ทำ า ให้ ภู มิ คุ ้ ม กั น
บกพร่องได้” ซึ่งการนำาเสนอข้อมูลในลักษณะนี้
อาจทำาให้ผปู้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ I s และสังคมโดยรวม
เข้าใจผิดได้ ทั้งที่ผลงานวิจัยยังไม่มีมาตรฐาน
ทางวิชาการรับรองและยังไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อี ก ทั้ ง
การนำาเสนอภาพที่ผู้สื่อข่าวไม่ได้จัดทำาขึ้นเอง
มาประกอบเนื้อหาข่าวโดยปราศจากการอ้างอิง
ยังอาจทำาให้เกิดข้อสงสัยได้ว่ามีผลประโยชน์
ทับซ้อนเรื่องโ ษณาแฝง ซึ่งขัดกับหลักการของ
สื่อสาธารณะ

ผลการวิ นิ จ ั ย มี ม ติ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไว้
พิจารณา และเห็นว่าการกระทำาของผูถ้ กู ร้องเรียน
ขั ด ต่ อ แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ธำ า รงจริ ย ธรรมของ
วิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 4.1 “การนำาเสนอ
ข่าวหรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง
เที่ยงตรง โดยการเลือกแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล
การใช้ภาษา การกำาหนดเนื้อหา และวิธีการหรือ
รูปแบบการนำาเสนอต้องดำาเนินการด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบตรวจทาน
เป็นหลักปฏิบัติสำาคัญ”
คณะอนุ ก รรมการฯ มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า
หากนำาข่าวประชาสัมพันธ์หรือภาพจากแหล่งข่าว
มาใช้ประกอบข่าวต้องระบุแหล่งข่าวและที่มา
ของภาพให้ชัดเจน
อง
ร้องเรียนกรณีนักข่าวขาดจริยธรรม
แอบถ่ายแหล่งข่าว ในรายการวาระประเทศไทย
เรื่องการตรวจสอบโครงการอุทยานราชภักดิ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นกรณี นั ก ข่ า ว
ขาดจริยธรรมแอบถ่ายแหล่งข่าว ในรายการ
วาระประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
พบว่ารายการข่าวคำา่ ช่วงวาระประเทศไทยนำาเสนอ

รายงานข่าวโครงการอุทยานราชภักดิโดยนำาภาพ
ที่แอบถ่ายมาออกอากาศ 3 จุด คือ จุดที่ 1
หน้าโรงหล่อจังหวัดปทุมธานี จุดที่ 2 ถ่ายภาพ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน้าโรงหล่อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจุดที่ 3 ถ่ายภาพ
หน้าชาวบ้านที่ผู้สื่อข่าวลงไปสอบถามเส้นทาง
เพื่ อ ไปยั ง บ้ า นบุ ค คลที่ ต กเป็ น ข่ า ว ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
ยอมรั บ ว่ า หากไม่ นำ า เสนอภาพหรื อ เสี ย งให้
สัมภาษณ์ดังกล่าวออกอากาศก็ไม่มีผลกระทบ
ต่อคุณค่าและเนื้อหาสาระของรายงานข่าวชิ้นนี้
แต่อย่างใด และยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบให้
รอบคอบในขั้นตอนการผลิต อีกทั้งไม่มีเจตนาที่
จะปล่อยเสียงการสอบถามเส้นทางจากชาวบ้าน
และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการผลิ ต ชิ้ น งานนี้
ผู ้ สื่ อ ข่ า วยอมรั บ ว่ า ขาดความระมั ด ระวั ง และ
ขาดความรอบคอบ และพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไข
การทำางานให้ได้มาตรฐานและกรอบจริยธรรม
ของสื่อสาธารณะต่อไป
ผลการวิ นิ จ ั ย มีมติรับเป็นเรื่องร้ อ งเรี ย น
ไว้ พิ จ ารณา และเห็ น ว่ า การกระทำ า ของผู ้ ถู ก
ร้องเรียนขัดต่อแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ธำารงจริยธรรม
ของวิชาชีพการผลิต การจัดหา และการเผยแพร่
รายการองค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ข้อ 10 (10.3, 10.5
และ 10.6) จริยธรรมด้านความปกป้องและ
การปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
อง
ร้ อ งเรี ย นกรณี ก ารนำ า เสนอข่ า ว
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายห้ามรถยนต์ที่มี
อายุการใช้งาน 7 - 10 ปี วิ่งใน กทม.
ข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนกรณีสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสนำาเสนอข่าวในรายการข่าวเช้า เวลา
05.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อข่าว
“ฟนกฎหมายห้ามรถ 7 10 ปี วิ่งในกรุงเทพฯ”
ว่านำาข่าวเก่าที่เคยเผยแพร่ไป เมื่อ 3 ปีก่อนมา
เผยแพร่ใหม่ ซึง่ ความผิดพลาดนีถ้ กู วิพากษ์วจิ ารณ์
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ลิขสิทธิ

ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง ทีมงานรายการ
ข่าวเช้าได้ยอมรับความผิดพลาดและนำาเสนอเพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีนี้
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชือ่ ถือขององค์การ
อย่างมาก โดยเฉพาะสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการ
ตรวจสอบชิน้ งานข่าวก่อนการนำาเสนอขาดความระมัดระวัง
นอกจากนัน้ แม้ผปู้ ฏิบตั งิ านจะรับรูแ้ ละยอมรับว่ามีความ
ผิดพลาด แต่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วภายในวันเดียวกัน
กับที่เกิดเหตุในรายการข่าวช่วงอื่น ๆ ต้องรอแก้ไขใน
รายการข่าวเช้าในวันรุ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นปัญหาระบบ
การทำางานของสำานักข่าว ซึ่งรับผิดชอบรายการข่าวทุก
ช่วงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส รวมทัง้ รายการข่าวเช้า
ผลการวินิจ ัย มีมติรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และ
เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานยอมรับว่ามีความผิดพลาดโดยนำา
ข่าวเก่ามาออกอากาศ และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วมิได้
แก้ไขโดยเร็ว จึงเป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ข้อ 4 จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง
และแนวทางปฏิบัติเพื่อธำารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต
การจัดหา และการเผยแพร่รายการของ ส.ส.ท. ข้อ 6.14
“เมื่อทราบว่ามีความผิดพลาดจากข้อเท็จจริงในข่าวหรือ
รายงานหรือรายการที่เผยแพร่ออกอากาศไปแล้วทาง
สื่อใดขององค์การ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต้องหาทาง
ดำาเนินการเพื่อชี้แจงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุด
ทางสื่อนั้น ๆ ขององค์การ”
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ข้อร้องเรียนรายการ “ไทยบันเทิง” ละเมิด

ข้อร้องเรียน : ข้อร้องเรียนกรณีรายการไทยบันเทิง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ช่วงหัวข้อ
“เทคนิคสร้างคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูน” ว่านำาเสนอภาพ
อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ การนำาเสนอตัวอย่างการ์ตูน
ในชิ้นงานดังกล่าวถึงแม้จะมีการอ้างอิงเจ้าของลิขสิทธิ
แล้ว แต่อาจจะไม่ครบถ้วนและการทำางานในรูปแบบ
ขององค์ ก รสื่ อ สาธารณะต้ อ งนำ า เสนอข้ อ มู ล อย่ า ง
ถูกต้องชัดเจน มิฉะนั้น อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้
ทีมงานรายการ “ไทยบันเทิง” ชี้แจงว่า นำาเสนอ
ชิน้ งานนีเ้ นือ่ งจากเห็นว่าสังคมไทยส่วนหนึง่ ให้ความสนใจ
การสร้างสรรค์แอนิเมชัน โดยสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องรวมทัง้
ผู้บริหารโรงเรียนแอนิเมชันและการออกแบบคาโดคาวะ
จากประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ เ ข้ า มาเปิ ด สอนในประเทศไทย
และเป็นสถาบันเดียวที่เปิดสอนด้านนี้โดยตรง สำาหรับ
คลิปรายการที่ออกอากาศมีตัวอย่างการ์ตูนจำานวน 3 ตัว
ตัวที่ 1 ไม่ใช่ลิขสิทธิของสำานักพิมพ์ในเครือโรงเรียน
คาโดคาวะ ตัวที่ 2 และที่ 3 เป็นลิขสิทธิของสำานักพิมพ์
ในเครือโรงเรียนคาโดคาวะ ซึ่งทางโรงเรียนได้อนุญาตให้
ทางรายการนำาไปใช้ออกอากาศได้ โดยไม่ได้ระบุว่าต้อง
อ้างอิง และในการผลิตชิน้ งานนีท้ มี งานชีแ้ จงว่าได้ใช้ความ
ระมัดระวังอย่างมาก เพื่อไม่ให้เป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน และละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ
ผลการวินิจ ัย มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
และเห็นว่าการผลิตรายการ “ไทยบันเทิง” ช่วงหัวข้อ
“เทคนิคสร้างคาแรกเตอร์ตวั การ์ตนู ” ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั รู้
ถึงการมีลิขสิทธิของเจ้าของผลงานและกฎหมายลิขสิทธิ
ครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าเป็นการถูกต้อง แต่การค้นคว้าและ
อ้างอิงอาจจะยังไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย
ในการปฏิบัติงาน ไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของ
วิชาชีพของ ส.ส.ท.

คณะอนุกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะว่า ในการปฏิบตั ิ
งานต่อไป ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความระมัดระวังในการอ้างอิง
เจ้าของผลงานอันมีลขิ สิทธิให้ถกู ต้องครบถ้วน เพราะอาจ
จะส่งผลในทางกฎหมายต่อองค์การได้

ชือ่ ตราสินค้า สัญลักษณ์ เว้นแต่สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ
เป็นข่าว หรือภาพ ชือ่ ตราสินค้า สัญลักษณ์นนั้ เป็นพืน้ หลัง
ที่ไม่โดดเด่น ชัดแจ้ง และไม่ส่อว่าเป็นการเจตนา หรือ
การหลีกเลี่ยงเป็นเหตุสุดวิสัย

อง ข้อร้องเรียนการถ่ายทอดสดรายการสงกรานต์
วิถีไทย ร่วมใจประหยัดนำ้า 13 เมษายน 2559

อง
ข้อร้องเรียนรายงานสดเหตุการณ์ตำารวจ
ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาคดี าตกรรมอาจารย์ มรภ.
พระนคร

ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนกรณีการถ่ายทอดสดรายการ
สงกรานต์วิถีไทย ร่วมใจประหยัดนำ้า วันที่ 13 เมษายน
2559 จากถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง
การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วงหนึ่งมีข้อความ
ที่ ผู ้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ก ล่ า วว่ า “มาเที่ ย วขอนแก่ น นะคะ
คนขอนแก่นเป็นคนอ่อนหวาน มาทีไรก็ โอเค โอเค
ขอนแก่น อะไรก็โอเค โอเคไปหมด ถ้าท่านมาขอนแก่น
จะมาไม่ถึงขอนแก่น ถ้ามาไม่ถึงร้านติกแจ่ว ้อน เป็น
อาหารอีสาน เปิดห้าโมงเย็นถึงห้าทุม่ ” และพิธกี รพูดต่อว่า
“ร้านคุณแม่เองเลย และพาเราไปกินฟรี ไปอุดหนุนกัน”

ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนการรายงานสดเหตุการณ์ตำารวจ
ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาคดี าตกรรมอาจารย์ มรภ.
พระนคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ช่วงข่าวด่วน
เวลา 16.00 17.00 น. โดยใช้เวลา 1.02 ชั่วโมง ส่วน
คลิปวิดีโอที่ได้จากการออกอากาศสด ( i e) บนเฟซบุก
(Fa e oo ) ของไทยพีบีเอส มีความยาว 51.35 นาที
ระหว่างการถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ ภาพผู้ต้องหาถือปน
จ่อที่ศีรษะตัวเองหลุดออกอากาศไป

ผลการวินิจ ัย มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
และเห็นว่ากรณีการถ่ายทอดสดรายการสงกรานต์วถิ ไี ทย
ร่วมใจประหยัดนำ้า วันที่ 13 เมษายน 2559 ถึงแม้จะ
ควบคุมการปฏิบัติงานได้ยากเนื่องจากเป็นรายการสด
แต่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งควรจะต้ อ งซั ก ซ้ อ ม
ทำาความเข้าใจกับผูท้ จี่ ะถูกสัมภาษณ์กอ่ นทีจ่ ะออกอากาศ
โดยเฉพาะผู้ทำาหน้าที่พิธีกรแม้จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจำา
แต่จะต้องมีความเข้าใจในข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ
ของ ส.ส.ท. อย่ า งดี ดั ง นั้ น คำ า พู ด ทั้ ง ของพิ ธี ก รและ
ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีลักษณะการส่งเสริมการขาย
ประชาสัมพันธ์รา้ นอาหาร จึงขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพของ ส.ส.ท. ข้อ 6 (6.6) (6.7) จริยธรรม
ด้ า นความเป็ น อิ ส ระของวิ ช าชี พ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวินิจ ัย มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
และเห็นว่าการถ่ายทอดรายงานสดเหตุการณ์ตำารวจ
ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาคดี าตกรรมอาจารย์ มรภ.
พระนคร เป็นการกระทำาที่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
วิชาชีพของ ส.ส.ท. ข้อ 9 (9.2) ข้อ 11 (11.1) (11.2) และ
ข้อ 15 (15.2) จริยธรรมในการเสนอเนื้อหาอาชญากรรม
หรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสาธารณะและเหตุร้ายแรง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อบุคคลและสังคม และผูเ้ กีย่ วข้องยอมรับ
ว่าระหว่างการถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ ซึ่งรวมเวลานาน
ประมาณ 52 นาที ได้ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้มี
ปัญหาด้านจริยธรรมในการนำาเสนอ แต่ปรากฏว่ามีภาพ
ผู ้ ต ้ อ งหาถื อ ปนจ่ อ ศี ร ษะตั ว เองหลุ ด ออกอากาศไป
ประมาณ 3 วินาที เมื่อช่างภาพและผู้สื่อข่าวเห็นความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นได้รีบแก้ไขสถานการณ์ และผู้สื่อข่าว
ได้รีบขออภัยต่อผู้ชมทันที

สำาหรับสือ่ สาธารณะ การนำาเสนอชือ่ หรือสัญลักษณ์
ของสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจการค้า อาจกระทำาได้
เมือ่ มีความจำาเป็นเพือ่ งานข่าวหรือรายการ แต่ตอ้ งปิดบัง

คณะอนุ ก รรมการฯ มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า การ
ถ่ า ยทอดสดเหตุ ก ารณ์ ท่ี สั ง คมให้ ค วามสนใจนั้ น
สามารถทำาได้ แต่เนื่องจาก ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะ
103
ายงาน เ อง องเ ียนจากป

า น

ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ รวมทั้งควรพิจารณา
ความเหมาะสมด้วยว่าควรถ่ายทอดสดต่อเนือ่ งเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่ และให้ฝา่ ยบริหารปรับปรุงกระบวนการ
ทำ างานให้ มี ค วามระมัดระวัง ยิ่ง ขึ้น และหามาตรการ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด หากต้ อ งถ่ า ยทอด
รายงานสดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก

อง
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการออกอากาศรายการ
“เถียงให้รู้เรื่อง” วันที่ 7 มิถุนายน 2559
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นรายการเถี ย งให้ รู ้ เ รื่ อ ง
ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ประเด็น
“ผู ้ สั ม ปทานปิ โ ตรเลี ย มรอบใหม่ ไ ด้ คุ ้ ม เสี ย จริ ง หรื อ ”
โดยมีผรู้ อ้ งเรียน จำานวน 3 คน และมีขอ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับ
(1) กรณี ก ารตั ด เนื้ อ หาในส่ ว นที่ เ ป็ น ความเห็ น ของ
นักวิชาการ 2 คน ออกจากรายการ (2) วิทยากรรายการ
ไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการเข้าร่วมรายการ (3) ไม่มี
ความสมดุลในการคัดเลือกนักวิชาการ และ (4) พิธีกร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการโดยไม่เป็นธรรม
ต่ อ ตน โดยผู ้ ร ้ อ งเรี ย นที่ 3 ไม่ ยิ น ยอมให้ ร ายการ
ออกอากาศพร้อมทั้งร้องเรียนว่ารายการไม่มีความสมดุล
เนื่องจากนักวิชาการ 2 คนมีความคิดในกลุ่มเดียวกัน
ทำ า ให้ มี ผู ้ อ ภิ ป รายในกลุ ่ ม ความเห็ น เดี ย วกั น 3 คน
ฝ่ า ยผลิ ต รายการจึ ง แก้ ป ั ญ หาด้ ว ยการตั ด ต่ อ เทป
รายการใหม่ โดยตัดส่วนที่เป็นความเห็นของนักวิชาการ
ทั้ง 2 ท่านออกทั้งหมด คงไว้เฉพาะคำาถามและคำาตอบ
ระหว่างพิธีกรผู้ดำาเนินรายการกับผู้ร้องเรียนที่ 2 และ
ที่ 3 หลังจากนั้นโปรดิวเซอร์รายการได้โทรศัพท์แจ้ง
ผู้ร่วมรายการทุกคนทราบในคำ่าวันที่ 7 มิถุนายน 2559
ก่ อ นรายการออกอากาศ พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จงเหตุ ผ ลว่ า
ต้องการให้รายการมีความสมดุลในการนำาเสนอข้อมูล
และความเห็น อีกทั้งแจ้งด้วยว่า ส.ส.ท. จะดำาเนินการ
แก้ ไ ขเยี ย วยาโดยเปิ ด พื้ น ที่ จั ด ทำ า รายการโทรทั ศ น์
เป็นวาระพิเศษเกี่ยวกับสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่
ให้ตวั แทนฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน
ได้นำาเสนอข้อมูลและความเห็นอย่างสมดุล
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ผลการวินิจ ัย มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
และมีความเห็น ดังนี้
1. ประเด็นการคัดเลือกผูร้ ว่ มรายการ มีการกระทำา
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ ด้ า นจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ
จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม ตามข้อ 5 (5.1)
2. ประเด็ น การให้ ข ้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นแก่ ผู ้ ร ่ ว ม
รายการมี ก ารกระทำ า ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ ด้ า นจริ ย ธรรม
ของวิชาชีพเกีย่ วกับจริยธรรมด้านความถูกต้อง เทีย่ งตรง
ตามข้อ 4 (4.4)
3. ประเด็ น การออกอากาศรู ป แบบรายการที่
แตกต่างจากปกติ โดยการตัดในส่วนนักวิชาการที่ให้
ความเห็นจำานวน 2 คน ออกไป มีการกระทำาที่ขัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับจริยธรรม
ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ 6
(6.1) (6.2) (6.3)
4. ประเด็ น พิ ธี ก รและเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดำาเนินการไม่เป็นธรรมเห็นว่า เป็นการกระทำาที่ไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับจริยธรรม
ด้านความถูกต้อง เทีย่ งตรง ตามข้อ 4 (4.1) และจริยธรรม
ด้านความสมดุล เป็นธรรม ตามข้อ 5 (5.1)
คณะอนุ ก รรมการฯ มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า ให้ ฝ ่ า ย
บริห ารปรับปรุงกระบวนการทำา งานให้รอบคอบและ
ยึดหลักการความเป็นสือ่ สาธารณะโดยเฉพาะการทำางาน
ในประเด็ น ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวหรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง สู ง
ซึ่งอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อ ส.ส.ท.
สำ า หรั บ กรณี ที่ ที ม งานผู ้ ผ ลิ ต รายการยิ น ยอมให้
บุคคลภายนอกเข้าไปในส่วนการผลิต เป็นการกระทำา
ที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไป
ในส่วนการผลิตอย่างเด็ดขาด เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็น
อิสระ เที่ยงตรง และเป็นกลาง ตามพระราชบัญญัติ
จั ด ตั้ ง องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 อย่างสมำ่าเสมอ
เพื่อให้การผลิตและนำาเสนอเป็นไปอย่างเหมาะสม และ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก
อง
ข้อร้องเรียนรายการ ข.ขยับ ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มีโ ษณาแฝง
ข้อร้องเรียน ร้องเรียนกรณีรายการ ข.ขยับ ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 05.45 น. มีการ
แพร่ภาพสัญลักษณ์สินค้าขนาดใหญ่บนเสื้อของผู้ร่วม
รายการในนาทีที่ 3.28 3.31, นาทีที่ 7.14 7.16 และ
นาทีที่ 11.38 11.45 เป็นโ ษณาแฝง
ผลการวินิจ ัย มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
และเห็นว่าการปรากฏสัญลักษณ์สนิ ค้าขนาดใหญ่บนเสือ้
ของผูร้ ว่ มรายการ ข.ขยับ เป็นการขัดต่อข้อบังคับ ส.ส.ท.
ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการ
เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ด้านความเป็นอิสระของ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ 6 (6.7) “ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องหลีกเลี่ยงหรือใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการ
นำาเสนอภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ของสินค้า บริการ
เพื่อธุรกิจการค้า และการส่งเสริมการขาย
“การนำาเสนอชื่อหรือสัญลักษณ์ของสินค้าและ
บริการเพื่อธุรกิจการค้า อาจกระทำาได้เมื่อมีความจำาเป็น
เพื่ อ งานข่ า วหรื อ รายการ แต่ ต ้ อ งปิ ด บั ง ชื่ อ ตราสิ น
ค้า สัญลักษณ์ เว้นแต่สินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นข่าว
หรือภาพ ชื่อ ตราสินค้า สัญลักษณ์นั้นเป็นพื้นหลังที่ไม่
โดดเด่น ชัดแจ้ง และไม่ส่อว่าเป็นการเจตนา หรือการ
หลีกเลี่ยงเป็นเหตุสุดวิสัย”
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ให้ฝ่าย
บริหารดำาเนินการทบทวนกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ
การผลิตเสมือนสด ที่ไม่มีกระบวนการหลังการผลิตเลย
ผู้เกี่ยวข้องยิ่งจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น และควร
อัดเทปเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้าง หากมีความจำาเป็นต้อง
ตัดต่อ แต่กระนัน้ ในกรณีทมี่ ภี าพตราและสัญลักษณ์ของ
สินค้าควรปิดบังในระหว่างการผลิตก่อนนำาออกอากาศ
และพิจารณาเห็นว่าควรจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ในเรื่ อ งข้ อ บั ง คั บ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ

า ดา นน า อน
ในปี 2559 คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้ร่วมกับแกนนำาจริยธรรม
ผู้บริหารของ ส.ส.ท. และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ จู่ ริยธรรม ส.ส.ท. จำานวน 3 ครัง้
ดังนี้
ครั้งที่ 1 : เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว วันที่ 16
มีนาคม 2559 มีจำานวนผู้เข้าร่วม 54 คน
ครั้งที่ 2 : เรื่องประโยชน์ทับซ้อนและโ ษณาแฝง
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีจำานวนผู้เข้าร่วม 16 คน
ครั้งที่ 3 : เรื่องความถูกต้องเที่ยงตรง วันที่ 21
พฤศจิกายน 2559 มีจำานวนผู้เข้าร่วม 54 คน
ผลสัม ทธิที่ได้รับจากการดำาเนินการดังกล่าว มีดังนี้
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ
ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรม ตลอดจนมีความตระหนักใน
จุดยืนการทำาหน้าที่ของสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและคุณธรรม
2. มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจริยธรรม
องค์กรภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทุกระดับ ทำาให้มีมุมมองที่หลากหลายในการสร้างคุณค่า
การทำางาน ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายมุมมองความเข้าใจ
ที่สร้างสรรค์ให้กับสังคมต่อไป
3. มีการถอดบทเรียน แนวปฏิบัติที่มาจากการ
ร่วมคิดร่วมทำาของผู้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งทำาให้มีความเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย ซึ่งง่ายต่อ
การนำาไปใช้งาน อันจะนำาไปสู่วิถีปฏิบัติจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
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ายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
องคกา ก จายเสียงแล แพ ่ภาพสา า

แห่งป เท ไทย ส.ส.ท. ป จาปี 2559

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่กำากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 13 ธันวาคม 2559 (ชุดปัจจุบัน)
1. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ
3. รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
5. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ
6. ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 18 ตุลาคม 2557 (ครบวาระ 17 ตุลาคม 2559)
1.
2.
3.
3.
4.
5.

ศ. ดร. ปราณี ทินกร
รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
4 ครั้ง มีการกำากับดูแลสำานักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สาระ
สำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานประเด็นเกีย่ วกับการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
ที่มีสาระสำาคัญ ตามประกาศขององค์กรวิชาชีพ และองค์กรกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องสอบทานผลกระทบที่มีต่อ
รายงานทางการเงิน รวมถึงกระบวนการจัดทำารายงานทางการเงิน ทั้งนี้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มี ค วามเห็ น ว่ า รายงานการเงิ น ของ ส.ส.ท. มี ค วามถู ก ต้ อ งตามที่ค วรในสาระสำ า คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไป
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2. การสอบทานการบริ ารความเสี่ยง ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และมีคำาแนะนำาให้
ส.ส.ท. ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานการประเมินประสิทธิผล
ของการดำาเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าองค์การ ได้ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในเพือ่ ลดผลกระทบจากความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิผล
. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินงาน
การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขององค์การ
ผลการสอบทานพบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม และพัฒนาตามแนวทางของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการตรวจสอบ ยำ้าถึงความสำาคัญของการดำาเนินการตามข้อแนะนำาในด้านการควบคุมภายใน
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
. การสอบทานการกำากับดแลกิจการทีด่ ี ได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามระบบงาน ระเบียบ และข้อบังคับ
เกีย่ วกับจริยธรรมของกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารและพนักงาน ผลการสอบทานพบว่า องค์การ
มีการสื่อสารและฝกอบรมให้ผ้บู ริหารและพนักงานเข้าใจระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนี้
องค์ ก ารกำ า ลั ง พั ฒ นาแผนต่ อ ต้ า นคอร์ รัป ชั น ตามแนวทางการต่ อ ต้ า นการคอร์ รัป ชั น ของสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
5. การกำากับดแลการ รวจสอบภายใน ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำาปี และการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบที่มุ่งลดความเสี่ยงขององค์การ สอบทานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นทีม่ นี ยั สำาคัญ โดยให้ขอ้ เสนอแนะ และติดตามการดำาเนินการแก้ไข พิจารณาปรับปรุงระเบียบเกีย่ วกับ
การตรวจสอบภายในขององค์การ สอบทานการปฏิบตั งิ านและงบประมาณของสำานักตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้
การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการพัฒนา คุณภาพการตรวจสอบ ทัง้ ด้าน
บุคลากรและการปฏิบตั งิ านตามแนวทางมาตรฐานสากล ผลการสอบทานพบว่า องค์การมีการตรวจสอบภายใน
เพียงพอและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
สำานักตรวจสอบภายใน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
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วจสอบ

ส่วนที่ : รายงานผลการดำาเนินงานของสื่อสาธารณะ

รายงาน

การประเมินผลการดำาเนินงาน
องคกา ก จายเสียงแล แพ ่ภาพสา า

แห่งป เท ไทย ส.ส.ท. ป จาปี 2559

ตาม พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 50 ได้กำาหนดให้คณะกรรมการ
นโยบายจัดให้มีการประเมินผลการดำาเนินงานประจำาปีขององค์การ โดยคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การ
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการดำาเนินการขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ สร้างความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ
แก่สาธารณชนในกิจการขององค์การตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้งสื่อสาธารณะของประเทศไทย โดยการประเมินผลการดำาเนินงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในด้านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ การสนับสนุนจากประชาชน จำานวนและความพึงพอใจของผู้รับชมหรือรับฟังรายการ และ
ในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจะได้กำาหนดเพิ่มเติมขึ้น
ในปี 2559 คณะกรรมการนโยบายกำาหนดนโยบายไว้ 10 ประการ ได้แก่ นโยบายด้านการมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของ และการ
เข้าถึงสื่อสาธารณะ นโยบายด้านข่าวและรายการ นโยบายเชื่อมโยงสื่อสาธารณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นโยบาย
ด้านสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม นโยบายด้านธรรมาภิบาล นโยบายด้านบุคลากร นโยบายด้านจริยธรรม นโยบายด้านฐานข้อมูล
นโยบายด้านเทคโนโลยี และนโยบายการสร้างความมั่นคงยั่งยืนขององค์การ
เมื่อนายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการ ส.ส.ท. ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กำาหนดทิศทางใหม่ของ
องค์การให้เป็น “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” มีการปรับยุทธศาสตร์และแผนบริหารกิจการใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป อันได้แก่ สภาพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ก้าวเข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น การเติบโต
ทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อใหม่ ( e e ia) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ชมมีช่องทางการรับชมที่หลาก
หลายมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และรูปแบบการดำาเนินงาน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ข่าว เน้นการ
พัฒนาเนื้อหาข่าว การจัดกองบรรณาธิการแบบหลอมรวมสื่อ และการเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล (2) ยุทธศาสตร์รายการ มุ่งสร้าง
ความต่อเนื่องของข่าวและรายการอย่างไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้ชม เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับสาร (3) ยุทธศาสตร์เนื้อหาดิจิทัล เพื่อให้เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลและสามารถนำาไปออกอากาศบนแพลตฟอร์ม
ที่หลากหลาย (4) ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันสื่อสาธารณะ เพื่อเป็นผู้นำาการพัฒนามาตรฐานสื่อสาธารณะของไทยและเป็นกลไกสำาคัญ
ของการเชื่อมประสานเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ และการจัดทำาฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความคุ้มค่าและ
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทุกระดับ (5) ยุทธศาสตร์เครือข่ายและการขับเคลื่อนทางสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ และ (6) ยุทธศาสตร์
สนับสนุน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. เช่น การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีทักษะและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการทำางาน การพัฒนารายได้เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่องค์การในระยะยาว และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการสื่อสาร
. ประสิทธิผลการดำาเนินงาน
การดำาเนินงานในปี 2559 ไทยพีบีเอสได้ตอบสนองการเป็นสื่อสาธารณะทั้ง 2 ด้าน คือ (1) วัตถุประสงค์การจัดตัง้ องค์การตามพระ
ราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 7 และ (2) คุณค่าความเป็นสือ่ สาธารณะ ดังนี้
การสนับสนุนการพั นาสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรมบนพืน้ านของความเป็นไทย ดยผ่านทางบริการข่าวสารทีเ่ ทีย่ ง รง
รอบด้าน สมดุล และ ื่อ รง ่อจรรณยาบรรณ
จากตัวชี้วัดเพื่อประเมินเนื้อหา และคุณค่ารายการ เพื่อตอบพันธกิจนี้ พบว่า ไทยพีบีเอสได้ให้บริการข่าวและรายการสอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดได้แก่ (1) ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ ที่เสนออย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รอบด้าน และเป็นธรรม ซึ่งเป็น
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รายการที่ผลิตเอง และมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 51.03) (2) รายการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย และช่วงเวลา (ร้อยละ 27.69) (3) รายการบันเทิงที่มีสุนทรียภาพ (ร้อยละ 10.34) (4) รายการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางสังคม (ร้อยละ 4.96) (5) รายการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมประเด็นที่สำาคัญต่อสาธารณะ (ร้อยละ
3.03) (6) รายการกีฬา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 2.95)
ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างได้แก่ การนำาเสนอข่าวที่สร้างผลกระทบต่อสังคม และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้วยการทำาข่าวลักษณะเชิงลึก วิเคราะห์ ได้แก่ ปัญหาผลกระทบเหมืองทอง สัมปทานนำ้าประปาที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปริศนามะเร็งลุม่ นำา้ น่าน การติดตามหาคนหาย สาระประชามติ และช่วง “ร้องทุกข์ลงป้ายนี”้ ในรายการสถานีประชาชน
รวมถึงรายการและโครงการที่มีการขับเคลื่อนสังคม ได้แก่ รายการพิเศษ “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน ” โครงการ “แบ่งนำ้าใช้ ปันนำ้าใจ
สู้ภัยแล้ง” และ โครงการ “สมุยสะอาด”
ไทยพีบีเอสได้เปิดประเด็นและนโยบายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสาธารณะ ทำาให้สังคมได้รับรู้ ฉุกคิด ตั้งคำาถามและร่วมกัน
ตรวจสอบ รวมทั้งทำาหน้าที่สื่อสารความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ที่แตกต่างของคนในสังคมอย่างเสรี เช่น รายการเปิดปม ตอบโจทย์ เวที
สาธารณะ หรือการจัดทำารายการพิเศษ “สาระประชามติ” เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนก่อนจะลงมติรบั หรือไม่รบั ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ในช่วงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ไทยพีบีเอสให้เวลากับเนื้อหาการออกเสียงประชามติมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 12.7 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด รองลงมาคือ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ร้อยละ 8.7 และสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ร้อยละ 5.5 โดยไทยพีบีเอสเน้นนำาเสนอแบบเจาะลึกให้ข้อมูลในบางประเด็น และใช้กลุ่มแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มากที่สุด ทั้งแหล่งข้อมูลภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป (อ้างอิงผลการสำารวจของมูลนิธิสื่อมวลชน
ศึกษา หรือ e ia onitor) เหตุการณ์นี้ถือเป็นวาระสำาคัญของประเทศ และเป็นหน้าที่ของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะที่ต้อง
ส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย ปรากฏว่าประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติถึง ร้อยละ 59.40 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด มากกว่า
การลงประชามติในปี 2550 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 57.61
นอกจากนี้ จากการสำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการนำาเสนอสถานการณ์ภัยแล้ง ในโครงการแบ่งนำ้าใช้
ปันนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง ของกรุงเทพโพลล์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำานวน 1,206 ตัวอย่าง อายุ 15 - 50 ปี
ร้อยละ 59.30 รับรู้สถานการณ์ภัยแล้ง และคิดว่าเป็นวิกฤตที่อยู่ในขั้นรุนแรง และ ร้อยละ 53.7 มีความพึงพอใจต่อการนำาเสนอข่าว
วิกฤตภัยแล้งปี 2559 ในระดับมาก ในขณะทีร่ อ้ ยละ 48.3 เลือกรับชมข่าวสถานการณ์ภยั แล้ง และประเมินว่าข่าวสารสถานการณ์ภยั แล้ง
ของไทยพีบีเอสมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งการนำาเสนอข่าวภัยแล้งในด้านต่าง ๆ นั้น พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมีคุณภาพมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
3.90 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ข่าวภัยแล้งในด้านต่าง ๆ นั้น ประกอบด้วย ด้านการให้ประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคมส่วนรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.11 คะแนน รองลงมาคือด้านความถูกต้องเที่ยงตรงเชื่อถือได้ 3.94 คะแนน ด้านความต่อเนื่องในการนำาเสนอ 3.80 คะแนน
และด้านความน่าสนใจ สนองความอยากรู้ของผู้ชม 3.77 คะแนน
ไทยพีบีเอสยังได้นำาเสนอข่าวสารรายการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ รายการพิเศษ “แสงจากพ่อ
สู่ความยั่งยืน” รายการนี้สามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ชมชาวไทยในวงกว้าง เนื่องจากเป็นรายการพิเศษที่ผลิตขึ้นในช่วงหลังจาก
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การผลิตรายการดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์
และคุณค่าในการน้อมนำาคำาสอนของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการใช้ชีวิต หลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ศักยภาพที่มีเพื่อตอบแทนคุณ
ทางสังคมด้วยการปฏิบัติตนเป็นผู้ให้
การผลิ รายการทางด้านข่าวสาร สารประ ยชน์ทางด้านการศึก า และสาระบันเทิง ทีม่ สี ดั ส่วนอย่างเ มาะสมและมีคณ
ุ ภาพ
สง เน้นความ ลาก ลายในมิ ิ า่ ง ดยมุง่ ดำาเนินการอย่างปราศจากจากอค ทิ างการเมืองและผลประ ยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือ
ผลประ ยชน์สาธารณะเป็นสำาคั
ไทยพีบเี อสผลิตข่าวและรายการทีต่ อบโจทย์ประชาชนทุกกลุม่ ด้วยเนือ้ หาและรูปแบบทีห่ ลากหลาย คำานึงถึงเวลาทีผ่ ชู้ มแต่ละกลุม่
นิยมเปิดรับชมรายการ ในปี 2559 ได้จัดผังรายการเป็น 7 ช่วงเวลา ได้แก่ (1) กลุ่มข่าวเช้าวันใหม่ (2) กลุ่มรายการผู้หญิงและครอบครัว
(3) กลุ่มรายการภาคพลเมืองและรายการสถานีประชาชนในช่วงบ่าย (4) กลุ่มรายการเด็ก ไทยพีบีเอสคิดส์ (5) กลุ่มรายการข่าวคำ่า
“มิติใหม่ ทั่วไทย” สำาหรับกลุ่มวัยทำางาน (6) กลุ่มรายการสร้างแรงบันดาลใจ สาระสนุก สารประโยชน์ สาระบันเทิง สำาหรับครอบครัว
หลังข่าวคำ่า (7) กลุ่มรายการข่าวแนววิเคราะห์
การส่งเสริมใ ้ความร้แก่ประชาชนใ ้ก้าว น้าทันการเปลี่ยนแปลงของ ลกเพื่อประ ยชน์ทั้งระดับชา ิ และระดับท้องถิ่น
ผ่านทางการใ ้บริการข่าวสารและสารประ ยชน์อื่น
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ไทยพีบีเอสเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายการผ่านทุกช่องทางทั้งสื่อโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล ซึ่งมีสัญญาณ
การออกอากาศครอบคลุมกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือน และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท รวมทั้งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุออนไลน์ ทางด้านการปรับตัวเพือ่ ตัง้ รับกับภูมทิ ศั น์สอื่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมของผูช้ มผูฟ้ งั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้ ไทยพีบเี อส
มีการปรับตัวและเตรียมพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำาเนินการตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ทีเ่ ห็นประสิทธิผลเชิงประจักษ์
ได้แก่ ในการให้บริการชมสดออนไลน์ทาง
.thaip s.or.th i e ส.ส.ท. ได้ขยายการบริการรับฟังเสียงบรรยายภาพ ( io
es ription) เพื่อรองรับการบริการให้กับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากเดิมที่มีบริการระบบเสียงภาษาไทย และเสียงต้นฉบับ
(So n tra ) นอกจากนั้น ยังได้ขยายช่องทางและความรวดเร็วในการชมรายการย้อนหลัง ด้วยเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS
at h p ซึ่งเป็นการบริการการรับชมย้อนหลังแบบฉับไวและสามารถตั้งเตือนกับรายการโปรดได้
คณะผู้ประเมินยังพบว่า ไทยพีบีเอสดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิผลอย่างโดดเด่นในด้านการให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวกในการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เรือ่ งแผนการเปลีย่ นระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจทิ ลั โดยไทยพีบเี อสเป็นผูร้ บั ผิดชอบการให้บริการ
สิ่งอำานวยความสะดวก จำานวน 64 สถานี จากทั้งหมด 168 สถานี คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งการดำาเนินการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัลนั้น โครงการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินเป็นโครงการที่ไทยพีบีเอสมีส่วนร่วมการวางแผนออกแบบ
กับ กสทช. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IT ) และโครงข่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ไทยพีบีเอส ได้ดำาเนินการติดตั้งสถานีเครือข่ายโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยเจ้าหน้าที่ของไทยพีบีเอสเอง จึงทำาให้ประหยัดงบประมาณในการดำาเนินการมากกว่าโครงข่ายอื่น ๆ และ
ทำาให้บุคคลากรของไทยพีบีเอสมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การแก้ไขปัญหาและการซ่อมบำารุง ในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ให้เกิด
ความมั่นใจกับผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์และสิ่งอำานวยความสะดวก
ไทยพีบีเอสเป็นสถานีนำาร่องการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกตั้งแต่ปี 2558 จำานวน 2 สถานี และ
ปี 2559 จำานวน 26 สถานี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ภายใน
ปี 2561 การปรับเปลี่ยนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ทำาให้ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์มีการใช้ไฟฟ้าลดลง
ซึ่งหมายถึง การลดกาชเรือนกระจกของระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ ทั้งนี้ประเทศไทยได้แสดงเจตจำานงการลดกาชเรือนกระจกอย่างมี
เป้าหมายต่อเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ F ( nite ations Fra e or
on ention on li ate hange)
การส่งเสริมเสรีภาพในการรับร้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไ ยอย่างเท่าเทียมกัน
ไทยพีบีเอสส่งเสริมความเสมอภาคในการเข้าถึงเนื้อหาข่าวและรายการคุณภาพ โดยคำานึงถึงผู้ชมที่มีความบกพร่องในการได้ยิน
และการมองเห็น จึงได้ผลิตรายการที่มีการจัดทำาอักษรบรรยายภาพ ( lose aption ) จำานวน 322 ชั่วโมง 30 นาที ล่ามภาษา
มือ จำานวน 404 ชั่วโมง 20 นาที สำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน รายการที่มีเสียงบรรยายแทนภาพ ( io es ription ) จำานวน
4 ชั่วโมง รายการที่จัดทำาเสียงบรรยายแทนภาพคู่กับอักษรบรรยายภาพ จำานวน 4 ชั่วโมง 35 นาที สำาหรับผู้พิการทางสายตา
ทั้งนี้ ผลงาน บางส่วนได้รับเลือกให้นำาเสนอร่วมกับผลงานประเภทคำาบรรยายแทนเสียง ( lose aption ) ในที่ประชุม
ใหญ่ประจำาปี 2559 ของ sia Pa i Broa asting nion ( B ) ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
การสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการกำาหนดทิศทาง การให้บริการขององค์การเพือ่ ประโยชน์
สาธารณะ
ไทยพีบีเอสได้ดำาเนินการโดยให้ประชาชน ผู้ชมผู้ฟังรายการมีส่วนร่วมในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับกฎหมายขององค์การ และระดับ
นโยบาย โดยมี “สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ” เป็นตัวกลางในการรับฟัง และรวบรวมความเห็นของผู้ชม เพื่อกำาหนดทิศทางในการปรับปรุง
รายการ มีการฟังคำาเสนอแนะ ติชมจากผู้ชมผ่าน “ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส” และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระ รวมถึงผู้ผลิตภาคพลเมืองได้
เข้ามาร่วมผลิตรายการ ส.ส.ท.ยังจัดกลไกให้มีกระบวนการตรวจสอบการทำางาน ที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทำา
หน้าที่สื่อสาธารณะได้อย่างเต็มที่ ผ่านทางคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประ ยชน์อื่น
ไทยพีบีเอสได้ดำาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
อย่างมียุทธศาสตร์และแบบแผนที่ชัดเจน โดยเป็นการดำาเนินงานต่อเนื่องในประเด็นเชิงสังคม ตามกลยุทธ์ On ro n เช่น ประเด็น
ภัยพิบัติ ได้แก่ โครงการ “แบ่งนำ้าใช้ ปันนำ้าใจ สู้ภัยแล้ง” เพื่อให้ประชาชนร่วมกันฝ่าวิกฤตภัยแล้งในปี 2559 และร่วมกับสหภาพ
วิทยุ โทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ sia Pa i Broa asting nion ( B ) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสื่อสารมวลชน
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ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2559 ทีจ่ งั หวัดกระบี่
โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้สื่อสารมวลชนเป็นแนวหน้าในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลในเรื่องการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ไทยพีบีเอส ยังร่วมกับสภาผู้ชมภาคใต้ ภาครัฐ ประชาชน และเอกชนบนเกาะสมุย ขับเคลื่อนโครงการ สมุยสะอาด ผลที่เกิด
ขึ้นคือ คนสมุยหันมาทำางานร่วมกันเรื่องการลดขยะเปียก เกิดรูปแบบการจัดการขยะเชิงพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล
สู่พื้นที่อื่น ๆ เกิดความร่วมมือ และระดมพลังจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะ เกิดแผนงานการลดขยะผ่านการรณรงค์
การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และเกิดต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการรณรงค์ทางสังคม
2. ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
การบริหารงานของไทยพีบีเอส ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงนี้ มีผลการดำาเนินงานตามนโยบายของไทยพีบีเอส ที่สำาคัญได้แก่
นโยบายด้านการสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และนโยบายด้านข่าวและรายการ
ในด้านการพัฒนารายการและข่าว ส.ส.ท. ได้ใช้กลยุทธ์การดำาเนินงานที่เรียกว่า “On ir, Online, On ro n ” ซึ่งเป็นการ
บูรณาการทุกแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ด้านหน้าจอโทรทัศน์ (On ir) ได้ปรับวิธคี ดิ ของพนักงาน โดยเปลีย่ นจากการทีย่ ดึ เอาความต้องการ
นำาเสนอของผู้ผลิต (S ppl - ri en) เป็นการออกแบบและผลิตตามความต้องการของผู้ชม ( e an - ri en) มีการจัดผังรายการ
ภายใต้แนวความคิดการจัดผังแบบไร้รอยต่อ (Sea less) แทนการแบ่งสัดส่วนกันทำา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนายุทธศาสตร์
เนื้อหาร่วมกันของทั้งสำานักข่าว สำานักรายการ ศูนย์สื่อใหม่ และสำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ด้านสื่อใหม่ (Online) ได้กำาหนดให้เป็น
“สือ่ หลัก” เพิม่ จากโทรทัศน์ มีการปรับวิธคี ดิ และปรับกระบวนการทำางานของทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง เน้นส่งเสริมให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมออกแบบ
การทำางานของทีม “Online First”หลอมรวมทีมงานและทำางานแบบข้ามสายงาน และสร้างบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการทำางานเชิงนวัตกรรม
เช่น โครงการแบ่งนำา้ ใช้ ปันนำา้ ใจ สูภ้ ยั แล้ง โครงการแสงจากพ่อ ซึง่ มีการถอดบทเรียนจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง เพือ่ พัฒนาการดำาเนินงาน
ให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนือ่ ง เสริมด้วยการเพิม่ ความรูท้ กั ษะและความคิดสร้างสรรค์จากผูท้ รงคุณวุฒิ โดยเปิดพืน้ ทีใ่ ห้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพ
อย่างไม่จำากัด ด้านการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย (On ro n ) เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมอย่างมียุทธศาสตร์และ
แบบแผนที่ชัดเจน นับเป็นบทเรียนใหม่ที่พนักงานได้เรียนรู้ และเข้าใจในพลังของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้
การดำาเนินงานด้านเครือข่ายสื่อสาธารณะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำางานของพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีการประเมินผล
การฝกอบรมต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ fter tion Re ie ( R) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการต่อยอดความรู้ ความเข้าใจ
และการนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำางานในฐานะเป็นบุคลากรของสื่อสาธารณะต่อไป
. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเงิน
การปรับตัวขององค์การในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ถือได้ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารตอนปลายปี 2558 และปรับยุทธศาสตร์การดำาเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ องค์การยังสามารถดำาเนินงานตามแผนบริหาร
กิจการ 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนงานและงบประมาณไว้ก่อน ทั้งนี้จากรายงานทางการเงินประจำาปี 2559
พบว่าไทยพีบีเอสมีกระบวนการดำาเนินงานทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ จากการวางแผนทางการเงิน โดยจัดตั้งงบประมาณปี 2559
และมีการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ และค่าใช้จ่ายผลิตและจัดหา
รายการ
บประมาณปี 255 บาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
716,258,736
ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ
745,519,739
ค่าใช้จ่ายผลิตและจัดหารายการ 1,088,079,205
รวม
2,549,857,680

รายจ่ายปี 255 บาท
660,798,513.43
443,674,460.67
704,711,468.42
1,809,184,442.52

นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสมีประสิทธิภาพในการบริหารการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จากการบริหารรายได้ สูงกว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิถงึ ร้อยละ 10.44
ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้มาจากรายได้ จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มจาก 21.7 ล้านบาท เป็น 23.8 ล้านบาท โดยเพิ่ม
ขึ้นในอัตราร้อยละ 9.65 และรายได้จากการสนับสนุนเพิ่มจาก 26.8 ล้าน เป็น 30.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.97
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. การสนับสนุนจากประชาชนและความร่วมมือกับผ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไทยพีบีเอสได้รับการสนับสนุนจากประชาชน องค์กรภาคี และองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
. ระดับประชาชน
ไทยพีบีเอสมีกลไกหลักในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีการกำาหนดยุทธศาสตร์
กระบวนการทำางาน จัดทำาคู่มือการรับฟังความคิดเห็น และมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เป็นระยะ ในรอบปี
มีการประชุมสามัญ 4 ครัง้ ประชุมวิสามัญ 3 ครัง้ การประชุมของคณะทำางาน และการประชุมของสมาชิกสภาฯ ในแต่ละภาคอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วยรูปแบบต่าง ๆ จากรายงานประจำาปีของสภาผู้ชมและผู้ฟัง พบว่า การรับฟังความคิดเห็น
ในปี 2559 นั้น มีมากกว่า 77 ครั้ง จัดทำาเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อการปรับปรุงระเบียบและ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการสภาฯ ยังเป็นการทำางานแยกตามภูมิภาค
ทำาให้มีมาตรฐานการทำางานที่แตกต่างกัน
การสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวและรายการ ไทยพีบีเอสจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อภาคพลเมือง มีการฝกอบรมผู้ผลิตสื่ออิสระ
จำานวน 36 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 864 คน ได้ชิ้นงานสื่อสารเพื่อเผยแพร่ในพื้นที่นักข่าวพลเมือง 90 ชิ้น เผยแพร่ในรายการต่าง ๆ 53 ชิ้น
เผยแพร่ทางสื่อใหม่ ในรูปแบบคลิป o entar less i eo ( ) และการถ่ายทอดสด 44 ชิ้น
.2 ความร่วมมือกับองค์กรภาคี
ไทยพีบีเอสสามารถสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการและประชาชน รวมทั้งสิ้น 38 องค์กร
ผ่านการทำากิจกรรมมากกว่า 10 โครงการ ปี 2559 ไทยพีบีเอสมีความร่วมมือกับองค์กรสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสื่อสาธารณะ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล รวมทั้งมีการขยายความร่วมมือใหม่กับสื่อสาธารณะ
ทั่วโลกผ่านการเข้าร่วมประชุมประจำาปีของเครือข่าย P li Broa asting International (PBI)
. การสนับสนุนเงินทุนจากองค์กรภายนอก
จากข้อมูลรายงานรายรับการระดมทุนและหารายได้ ระหว่าง เดือน มกราคม ตุลาคม 2559 พบว่า มีการรับทุนร่วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ หรือการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. จำานวน 18.46 ล้านบาท จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการหารายได้จากการให้สิทธิในการเผยแพร่ข่าว
รายการ ( ontent Pro i er) จำานวน 9.72 ล้านบาท มีการหารายได้จากการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมพิเศษ จำานวน 0.69 ล้านบาท
จากการอบรมโดรน และการหารายได้จากการผลิตของที่ระลึก จำานวน 1.17 ล้านบาท
5. การพั นาองค์การ
เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนแปลงไป ไทยพีบีเอส
ได้ปฏิรูปองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และทำาให้พนักงานทุกคนเห็นเส้นทางการทำางาน และเป้าหมายขององค์กร
ร่วมกัน โดยการจัดเวที “ก้าวใหม่ไทยพีบีเอส” ทั้งหมด 16 รุ่น เพื่อให้พนักงานทั้งองค์การรับรู้สถานการณ์ ยุทธศาสตร์องค์การ
รับรู้และมีส่วนร่วมสร้างค่านิยม Spirit of Thai PBS เรียนรู้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และปรับการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน
ไทยพีบีเอสมีการปรับโครงสร้างสำานักข่าว นำาระบบการหลอมรวมกองบรรณาธิการมาใช้ในการคัดสรรเนื้อหาข่าว เพื่อวางแผน
นำาเสนอข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคม มีการปรับพื้นที่ทำางานด้าน Online ด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์เนื้อหาร่วมกัน ผ่านการบูรณาการ
การดำาเนินงานของทั้งสำานักข่าว สำานักรายการ ศูนย์สื่อใหม่ และสำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะแทนการแบ่งสัดส่วนกันทำา การปรับ
รูปแบบการดำาเนินงานนี้ ถือเป็นแรงกระตุน้ ให้พนักงานทุกสำานักได้รว่ มมือกันผลักดันงานเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารและสาระมากขึน้
เพื่อประโยชน์สาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ในปี 2559 ไทยพีบีเอสได้รับการรับรองระบบบริหารงานองค์กรสื่อเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล IS S B P 9001:2010
6. จำานวนและความพึงพอใจของผ้รับชมรายการสถานี ทรทัศน์ไทยพีบีเอส
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมรายการสถานีไทยพีบีเอสในปี 2559 ด้วยการสำารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ชมไทยพีบีเอสจำานวน 2,128 คน จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคกลาง, กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับชมข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 3 ไทยพีบีเอส เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 85.4 รับชม
ย้อนหลังทาง o t e https:
. o t e. o ser ThaiPBS เป็นอันดับ 2 ร้อยละ 7.6 และอันดับ 3 รับชมสดทาง Fa e oo
i e ร้อยละ 3.2
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จากการสำารวจรายการของไทยพีบีเอส ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกรับชมเป็นอันดับ 1 คือ รายการสารคดี ร้อยละ 45.2 มีความพึงพอใจ
ด้านการนำาเสนอเรื่องราวความรู้หลากหลาย อาทิ สัตว์โลก ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมา คือ
รายการสารประโยชน์ ร้อยละ 42.3 พึงพอใจด้านเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตที่มีคุณภาพ มากที่สุด รายการข่าว
สถานการณ์ ร้อยละ 41.6 พึงพอใจด้านการนำาเสนอข่าวกระแส รวดเร็ว ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ มากที่สุด รายการสาระบันเทิง
ร้อยละ 28.1 พึงพอใจด้านการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใช้ในชีวิตประจำาวัน มากที่สุด และรายการเด็ก ร้อยละ 17.6 พึงพอใจ
ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ วัดระดับสติปัญญา มากที่สุด
ในส่วนของการรับรู้และความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ในภาพรวมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในปี 2559 พบว่า
ผู้ชมมีการรับรู้ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.94) ในขณะที่การรับรู้ด้านการสร้างคุณค่าในฐานะสถาบัน
สื่อสาธารณะ ด้านความมีอิสระในวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.84) ด้านความทั่วถึง อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.95)
ด้านความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.94) ด้านความโดดเด่น
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.86)
กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูเ้ กีย่ วกับจุดแข็งของไทยพีบเี อสในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 23.8 ความเป็นอิสระ เป็นกลาง กล้านำาเสนอ
ความจริง ข้อมูลมีความน่าเชือ่ ถือ ร้อยละ 20.1 การนำาเสนอข่าวรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ รายงานจากสถานทีจ่ ริง และต่อเนือ่ ง ร้อยละ 12.8
รายการมีสารประโยชน์ เช่น รายการสารคดี และได้ความรู้ เหมาะกับทุกกลุ่ม ทุกวัย ร้อยละ 6.7 รายการข่าวเจาะ วิเคราะห์ ประเด็น
ได้ละเอียด ตรงไปตรงมาน่าติดตาม เข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็น ร้อยละ 6.5 รายการมีความหลากหลายเข้าถึงได้ง่าย
ทุกกลุ่ม ติดตามได้หลายช่องทาง ร้อยละ 4.0 รายการข่าวสะท้อนมุมมองความหลากหลายของสังคม มุมมองชาวบ้าน (เข้าถึงท้องถิ่น)
ได้ดี ร้อยละ 3.1 การเป็นตัวอย่างของสื่อที่ดีในสังคม นำาเสนอข่าวสารโดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ ร้อยละ 4.9 มีจุดแข็ง
ในเรื่องอื่น ๆ และร้อยละ 18.1 ไม่มีข้อคิดเห็น ในขณะเดียวกันพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนของไทยพีบีเอสในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ ร้อยละ 19.6 รายการไม่หลากหลาย มีส่วนวิชาการมากเกินไป รายการบันเทิงน้อย ร้อยละ 8.4 รายการบางรายการ เนื้อหา
ไม่น่าดึงดูด ไม่มีพิธีกรที่ดังมาดึงดูด ขาดรสชาติ ไม่น่าติดตาม ละครเก่า ขาดเทคนิคการนำาเสนอ ร้อยละ 5.9 ข่าวบางอย่างอาจเสนอ
ไม่หมด เพราะยังอยู่ใต้อำานาจรัฐ ยังถูกรัฐครอบงำา เสนอข่าวไม่เต็มที่ ร้อยละ 5.4 การประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักช่องยังไม่เพียงพอ
ร้อยละ 2.1 การแสดงทัศนคติของผู้ดำาเนินรายการ ผู้สื่อข่าว อาจไม่เป็นกลาง ร้อยละ 13.1 มีจุดอ่อนในเรื่องอื่น ๆ และ ร้อยละ 45.5
ไม่มีข้อคิดเห็น
. จำานวนผ้รับชมไทยพีบีเอสผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ไทยพีบีเอสได้ออกแบบเนื้อหา และกำาหนดกลยุทธ์การตลาดบนโลกออนไลน์
เพื่อขยายฐานผู้ชมผู้ฟังบนสื่อใหม่ โดยมียอดผู้ติดตามทาง T itter สูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มองค์กรสื่อด้วยจำานวน 2,004,899 ผู้ติดตาม
เติบโตจากปี 2558 ร้อยละ 88.37 และยอดสมาชิกทาง Fa e oo ThaiPBSFan 3,385,443 แฟน เติบโตจากปี 2558 ร้อยละ 41.47
จัดเป็นอันดับที่ 6 ในกลุ่มองค์กรสื่อ ปี 2559 ยังเป็นปีที่เริ่มใช้ฟีเจอร์ Fa e oo i e ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ และไทยพีบีเอสเป็นสื่อไทย
รายแรกที่ได้ใช้บริการนี้ ในขณะที่เว็บไซต์ไทยพีบีเอสอยู่ในอันดับ 7 ของกลุ่มสถานีโทรทัศน์ (ฟรีทีวี, เคเบิล, Internet T , รายการทีวี)
และ o T e Thai PBS ยอดชมรวมตลอดปี 87,659,979 ie s มีสมาชิก 318,571 คน และได้รับรางวัล Sil er B tton ar
ในการสร้างสมาชิกได้เกินหลักแสน ในส่วนของ Instagra ThaiPBS มีจำานวน 112,625 ผู้ติดตาม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ไทยพีบีเอสเริ่มให้บริการ I Offi ial เพื่อเผยแพร่เนื้อหาและการมีส่วนร่วมกับผู้ชม หลอมรวมหน้าจอทีวีและสื่อใหม่ โดยมี
ยอดสมาชิก 3.2 ล้านคน ณ สิ้นปี 2559
บทสรุป
จากการประเมินในภาพรวมพบว่า ปี 2559 ไทยพีบีเอสมีผลงานที่ชัดเจนในการทำางานบูรณาการกับทุกภาคส่วนของสังคม
โดยเฉพาะในการตอบสนองกับสถานการณ์วิกฤตทางด้านสังคม และภัยพิบัติ ซึ่งทำางานโดยใช้สื่อทุกรูปแบบของไทยพีบีเอสในการ
สื่อสาร และขับเคลื่อนกิจกรรม อีกทั้งมีการนำาเสนอประเด็นข่าวและรายการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปัญหาสังคม
ผ่านทั้งรูปแบบสื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ไทยพีบีเอสมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีแผนในการปรับตัวเข้ากับ
การแข่งขันทางการตลาด ภายใต้มาตรฐานความเป็นสื่อสาธารณะสมัยใหม่บนภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน
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“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชา ิ...”
พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายงานของผ้สอบบั ชี
เสนอ ผ้อำานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแ ่งประเทศไทย
ความเ น
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบรายได้และค่าใช้จ่าย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เกณ ์ในการแสดงความเ น
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
จากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ าำ หนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณดังกล่าว สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ สำ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความรับผิดชอบของผ้บริ ารและผ้มี น้าที่ในการกำากับดแล ่องบการเงิน
ผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ า และนำ า เสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชา ิ...”
พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือหยุดการดำาเนินงาน
หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงิน
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบของผ้สอบบั ชี ่อการ รวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสำ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี สำ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชา ิ...”
พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยต้องหยุด
การดำาเนินงานต่อเนื่อง
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวระพีพร เครือมา)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่ 20

(นางสาวสุจิน สุขปลั่ง)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการกลุ่ม

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 25 เมษายน 2560
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแ ่งประเทศไทย
งบแสดง านะการเงิน
ณ วันที่ ธันวาคม 255

สินทรัพย์
สินทรัพย์ มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
รายได้เงินบำารุงองค์การค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ มุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ มุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้กรมสรรพากร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ มุนเวียน
รวมสินทรัพย์

น่วย บาท
255
ปรับปรุงใ ม่

มายเ ุ

255

4
5
6

1,502,737,016.60
835,268,043.20
19,147,001.71
3,309,071.08
556,568,156.97
66,361,764.43
2
05 .

510,877,779.62
2,535,400,792.23
55,660,341.78
2,195,277.88
333,511,886.22
68,710,973.52
506 5 05 .25

2,637,786,547.94
403,078,185.56
650,000,000.00
188,680,581.74
10,741,699.84
0 2 0 5.0
6 6 06 .0

2,640,220,758.11
237,502,393.25

7
8

9
10
11

142,105,932.21
6,792,997.26
026 622 0 0.
65 2
2.0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแ ่งประเทศไทย
งบแสดง านะการเงิน
ณ วันที่ ธันวาคม 255

มายเ ุ
นี้สินและส่วนของทุน
นี้สิน มุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
นี้สินไม่ มุนเวียน
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวม นี้สิน

255

170,026,982.88
130,429,005.94
22,189,011.26
322,645,000.08

52,443,595.50
191,113,808.03
15,603,962.13
259,161,365.66

14

235,162,592.24
235,162,592.24
55 0 5 2. 2

198,518,318.00
198,518,318.00
5 6 6 .66

15

1,107,360,048.40
5,208,510,428.35
6 5 0 6. 5
6 6 06 .0

1,107,360,048.40
4,967,939,400.02
60 52
.2
65 2
2.0

12
13

ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนของทุน
รวม นี้สินและส่วนของทุน

น่วย บาท
255

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายก่
ยก่อเขต จันทเลิศลักษณ์)
รักษาการผู้อำานวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(นายนราวิทย์ เปาอินทร์)
ผู้อำานวยการสำานักบริหารกิจการ
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแ ่งประเทศไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำา รับปีสิ้นสุดวันที่ ธันวาคม 255
น่วย บาท
255

มายเ ุ

255

16
17

1,987,561,920.52
441,504,534.32
61,061,334.90
30,294,926.93
23,771,234.91
25
5 .5

1,991,889,323.07
452,050,112.14
72,600,413.83
26,816,602.48
21,678,898.68
2 565 0 5 50.20

660,798,513.43
704,771,468.42
194,166,715.60
443,674,460.67
300,211,765.13
2 0 622 2 .25
2 0 5 02 .

589,806,355.33
576,456,698.00
178,745,360.44
382,391,301.28
285,182,576.05
20 25 22 . 0
552 5 05 . 0

รายได้
รายได้เงินบำารุงองค์การ
รายได้โครงการทีวีดิจิทัล
ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากเงินสนับสนุน
รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

18

20
21
22
23
24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแ ่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำา รับปีสิ้นสุดวันที่ ธันวาคม 255
มายเ ุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลค้างจ่าย
ปรับปรุงเงินผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือหลังรายการปรับปรุง
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ปี 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนประเดิม
1,107,360,048.40

1,107,360,048.40
1,107,360,048.40
1,107,360,048.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายได้สงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
4,464,681,378.17
4,203,736.75
(53,398,774.00)
4,415,486,340.92
552,453,059.10
4,967,939,400.02
240,571,028.33
5,208,510,428.35

น่วย บาท
รวมส่วนของทุน
5,572,041,426.57
4,203,736.75
(53,398,774.00)
5,522,846,389.32
552,453,059.10
6,075,299,448.42
240,571,028.33
6,315,870,476.75

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแ ่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สำา รับปีสิ้นสุดวันที่ ธันวาคม 255
มายเ ุ

255

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามปกติ
240,571,028.33
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
24
296,126,955.29
ค่าตัดจำาหน่ายลิขสิทธิรายการและต้นทุนการผลิตรายการ
21
411,019,837.81
ค่าตัดจำาหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
24
4,084,809.84
กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(5,477.42)
กำาไรจากการขายทรัพย์สิน
(167,056.64)
รายได้จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 951,630,097.21
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
36,513,340.07
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(1,113,793.20)
รายได้เงินบำารุงองค์การค้างรับ
(223,056,270.75)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2,349,209.09
ลูกหนี้กรมสรรพากร
(46,574,649.53)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(3,948,702.58)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
117,588,864.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(60,684,802.09)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
6,585,049.13
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
36,644,274.24
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
5 2 6 6.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
1,700,132,749.03
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
(650,000,000.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิรายการและต้นทุนการผลิตรายการ
(575,907,108.18)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(4,773,331.78)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(295,267,569.03)
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
1,741,880.55
เงินสดสุทธิได้มา ใช้ไป ในกิจกรรมลงทุน
5 26 620.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ลดลง สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเ ลือ ณ วัน ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเ ลือ ณ วันปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5 2 6.
50
.62
502 0 6.60

น่วย บาท
255
ปรับปรุงใ ม่
552,453,059.10
282,141,311.39
357,816,004.89
3,041,264.66
(61,531.26)
(616,922.58)
1,194,773,186.20
3,436,662.30
(501,872.55)
(43,739,229.46)
(36,738,132.14)
4,460,557.28
(3,715,504.48)
(13,507,744.33)
119,620,001.14
6,611,027.20
33,721,882.00
26 20 . 6
(422,676,442.43)
(374,853,521.98)
(3,855,500.00)
(442,262,264.44)
616,934.58
2 0 0 .2
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแ ่งประเทศไทย
มายเ ุประกอบงบการเงิน
สำา รับปีสิ้นสุดวันที่ ธันวาคม 255
. ข้อมลทั่วไป
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai P li Broa asting Ser i e) หรือ ส.ส.ท.
เป็นนิติบุคคล ทำาหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ แต่ดาำ เนินการภายใต้ ทุน ทรัพย์สนิ และรายได้ขององค์การ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 โดยรับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ คลื่นความถี่ของสำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของสำานักงานบริการกิจการสถานี
วิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของสำานักงานปลัดสำานักนายก
รัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ แต่ทงั้ นี้ ไม่รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทบรรดาทีม่ อี ยูห่ รือทีอ่ าจจะมีขนึ้ ระหว่างสำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี กับบริษัทไอทีวี จำากัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจากหรือเพราะเหตุแห่งสัญญาเข้าร่วมงาน
และดำาเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และระหว่างสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท สยาม
อินโฟเทนเมนท์ จำากัด ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 ไม่ว่าจะเป็นการดำาเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล
แต่ให้องค์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการดำาเนินการเกี่ยวกับข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่สำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด
ส.ส.ท. เป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำาไรแห่งแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของ ส.ส.ท. ได้รับการรองรับภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหา โดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส
เป็นผู้กำาหนดนโยบาย และควบคุมการดำาเนินงานของผู้อำานวยการ และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ
พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 12 ให้องค์การมีอำานาจ
จัดเก็บเงินบำารุงองค์การจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้า
ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ และจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์การ โดยให้มีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกิน
สองพันล้านบาท ในการนำาส่งเงินบำารุงองค์การเพื่อเป็นรายได้องค์การให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้นำาส่งตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดเก็บ การนำาส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อนและการขอคืนเงินบำารุงองค์การขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำาหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ทั้งนี้กรมบัญชีกลางเริ่มดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
2. เกณ ์การจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20 2554 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ( on P li l
o nta le ntities P s) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
และ ส.ส.ท. นำาเสนองบการเงินตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มาตรา 49 ประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
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3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
. น ยบายการบั ชีที่สำาคั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่กำาหนดให้กิจการต้องจัดทำาบางมาตรฐาน แต่ ส.ส.ท. เห็นถึงประโยชน์
โดยปฏิบัติตามข้อกำาหนดนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
. การแปลงค่าเงิน รา ่างประเทศ
ส.ส.ท. รับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ทีเ่ กิดรายการกำาไรและขาดทุนจากผลของการบันทึกรายการและจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
จะแสดงอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
. เงินลงทุน
. . เงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินฝากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภทเงินฝากประจำาตัวสัญญาใช้เงิน
จากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนาคารอาวัล
. .2 เงินลงทุนระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผล โดยนำาฝากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภท
เงินฝากประจำาเกิน 12 เดือน ตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนาคารอาวัล ตามวงเงินที่คณะกรรมการ
นโยบายกำาหนด
. ลก นี้การค้าและค่าเผื่อ นี้สงสัยจะส
ลู ก หนี้ ก ารค้ า รั บ รู ้ เ ริ่ ม แรกด้ ว ยมู ล ค่ า ตามใบแจ้ ง หนี้ และวั ด มู ล ค่ า ต่ อ มาด้ ว ยจำ า นวนเงิ น ที่ เ หลื อ อยู ่ หั ก ด้ ว ย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า) หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบรายได้
และค่าใช้จ่าย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ประกอบด้วย
. . ลก นี้จากทุนประเดิม ามมา รา 5 เป็นลูกหนี้รับโอนมาตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 57 ให้โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ
หนี้ สิทธิ คลื่นความถี่ และภาระผูกพันของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์
ระบบ ยู เอช เอฟ และของสำานักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)
ที่อยู่ในความดูแลของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์
. .2 ลก นี้ ครงการทีวีดิจิทัล เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และลูกหนี้ตามสัญญา
ให้บริการสิง่ อำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้บริการสิง่ อำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
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. . ลก นี้ ก ารค้ า ในประเทศและลก นี้ ก ารค้ า ่ า งประเทศ เป็ น ลู ก หนี้ ค ่ า ใช้ บ ริ ก ารเสาโทรคมนาคม
และลูกหนี้ตามสัญญาให้ใช้สิทธิเผยแพร่สคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์ที่เป็นลิขสิทธิของผู้อนุญาต
แบบไม่ผูกขาด ( on
l si e) โดยผู้อนุญาตตกลงจัดส่งสคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์
ให้แก่ผู้รับอนุญาต และอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเผยแพร่สคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์
. . ค่าเผือ่ นีส้ งสัยจะส ลูกหนีก้ ารค้าในประเทศและต่างประเทศ จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามประมาณการ
ลู ก หนี้ ที่ ค าดว่ า จะเก็ บ เงิ น ไม่ ไ ด้ จากสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ของลู ก หนี้ ที่ มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ชำ า ระหนี้ ที่ มี
ยอดคงค้างชำาระเกิน 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกำาหนด ส่วนลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยพิจารณาเป็นการเฉพาะรายลูกค้าโดยประมาณการจากส่วนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้สำาหรับหนี้สูญจะตัดจำาหน่าย
เมื่อคาดหมายค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับชำาระหนี้ และเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร
.5 สินทรัพย์ไม่มี ัว น
.5. ลิขสิทธิรายการ
ส.ส.ท. ซื้อลิขสิทธิรายการเพื่อออกอากาศ ส.ส.ท. บันทึกต้นทุนลิขสิทธิรายการโดยใช้ราคาทุน ต้นทุนในการซื้อ
ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธินั้น เช่น ค่าภาษีอากรหักด้วยส่วนลด และเงิน
ที่ได้รับคืนจากการซื้อลิขสิทธินั้น ส.ส.ท. จะตั้งสำารองเผื่อการด้อยค่าของลิขสิทธิ โดยพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้ที่คาดว่า
จะได้รับในอนาคต
ส.ส.ท. ตัดจำาหน่ายต้นทุนของลิขสิทธิรายการ ตามที่ออกอากาศครั้งแรก
้นทุนการผลิ รายการ
ต้นทุนการผลิตรายการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ ต้นทุนผลิตรายการ
ข่าวบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนผลิตรายการอื่นบันทึกเป็นต้นทุนผลิตรายการในราคาทุน และพิจารณาถึงมูลค่า
ของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ส.ส.ท. ตัดจำาหน่ายต้นทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมีการออกอากาศ
.5.2 ปรแกรมคอมพิวเ อร์
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์ในเวลา 5 ปี
.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และรับรู้รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย
หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สำาหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 30,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภท
อุปกรณ์สำานักงานตำ่ากว่าเกณฑ์ และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ดังกล่าวในทะเบียนคุมสินทรัพย์ตำ่ากว่าเกณฑ์โดยไม่ต้อง
คำานวณค่าเสื่อมราคาประจำาปี
ค่าเสือ่ มราคาคำานวณโดยวิธเี ส้นตรง เพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำากัด
อาคารและสถานีเครือข่าย
20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและส่วนควบอาคาร 5 20 ปี
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
5 10 ปี
อุปกรณ์ถ่ายทำา
5 10 ปี
ยานพาหนะ
5 10 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
5 ปี
อุปกรณ์สำานักงาน
5 ปี
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รายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำารุงรักษาจะรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำาคัญ จะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่า การปรับปรุงนั้นจะทำาให้ ส.ส.ท. ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพย์ที่ได้มาจาก
การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ส.ส.ท. บันทึกสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั โอนกรรมสิทธิจากสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ซึง่ โอน
สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งอยู่ในความดูแลให้แก่ ส.ส.ท. ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันทีร่ บั มอบ
(15 มกราคม 2551)
. การรับร้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก) รายได้รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ข) ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
ค) ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
. รายได้จากเงินสนับสนุน
เป็นรายได้ตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
มาตรา 11(5) หมายถึง เงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นับสนุนองค์การ ซึง่ จะรับรูร้ ายได้เมือ่ ได้รบั เงินตามข้อตกลงระหว่าง
กัน และตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง ค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ได้กำาหนดให้นำารายได้จากเงินสนับสนุนมา
คำานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
. ภาระผกพัน
เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลผูกพันต่อ ส.ส.ท. ในระยะยาวแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้เป็นหนี้สินได้
เนือ่ งจากยังมีความไม่แน่นอนว่า ส.ส.ท. จะต้องสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ นำาไปชำาระภาระผูกพันนัน้ หรือไม่
สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และ ส.ส.ท.จะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
. 0 ครงการผลประ ยชน์พนักงาน
ส.ส.ท. จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อกำาหนดของระเบียบองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการและการสงเคราะห์พนักงาน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการ
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Pro e te nit re it etho ) ซึ่งได้นำาข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำานวณคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย
ทีม่ กี าำ หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันทีป่ ระเมินมูลค่าคำานวณระยะเวลาคาดการณ์เฉลีย่
ของหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานโดยถ่วงนำา้ หนักด้วยรายจ่ายผลประโยชน์คาดการณ์ แสดงเป็นส่วนหนึง่ ของประมาณการหนีส้ นิ
นโยบายบัญชีดังกล่าวข้างต้นเริ่มถือปฏิบัติในปี 2554
. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ส.ส.ท. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพเป็นประเภทกำาหนดจำานวนเงินสมทบทีแ่ น่นอนโดยใช้ชอื่ ว่า “กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มั่นคง 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพแยกจากสินทรัพย์
ของ ส.ส.ท. และได้รับการบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจาก ส.ส.ท. เงินจ่ายสมทบให้
กองทุนสำารองเลีย้ งชีพอัตราร้อยละ 5 7 บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบรายได้และค่าใช้จา่ ยสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดรายการนัน้
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. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
255
เงินสด
931,000.00
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
92,134,023.06
เงินฝากประจำา
1,409,671,993.54
รวม
502 0 6.60
เงินฝากประเภทกระแสรายวันเปิดบัญชีคู่อัตโนมัติกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

น่วย บาท
255
826,401.36
230,051,378.26
280,000,000.00
50
.62

5. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจำาเกิน 3 เดือน 12 เดือน
รวม

255
835,268,043.20
5 26 0 .20

น่วย บาท
255
2,535,400,792.23
2 5 5 00 2.2

6. ลก นี้การค้า สุทธิ
ลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล
ลูกหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ
ลูกหนี้จากทุนประเดิม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลก นี้การค้า สุทธิ

255
17,955,231.58
1,191,770.13
00 .

น่วย บาท
255
54,355,369.17
1,304,972.61
473,822.43
(473,822.43)
55 660 .

. รายได้เงินบำารุงองค์การค้างรับ
ในปี 2559 ส.ส.ท. บันทึกรับรู้เงินบำารุงองค์การไว้ทั้งสิ้น จำานวนเงิน 1,987,561,920.52 บาท ได้รับเงินแล้วจำานวนเงิน
1,430,993,763.55 บาท ค้างรับ จำานวนเงิน 556,568,156.97 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กรมบัญชีกลางเป็นผู้นำาส่งเงินบำารุงองค์การให้ ส.ส.ท. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดเก็บ การนำาส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อนและการขอคืนเงินบำารุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำาหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
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. สินทรัพย์ มุนเวียนอื่น
255
เงินมัดจำาระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รายได้ค้างรับ
สินค้า ของที่ระลึก
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
รวม

175,300.00
26,745,443.24
21,727,935.67
12,330,335.60
3,198,296.49
2,184,453.43
66 6 6 .

น่วย บาท
255
ปรับปรุงใ ม่
3,177,842.06
18,937,946.26
15,945,406.57
26,226,200.66
2,693,169.27
1,730,408.70
6 0 .52

. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

รับมอบ ามมา รา 5
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม
ัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
จัด ื้อ ดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ทีวีดิจิทัล
งานระหว่างทำา
รวม

ยอด ามบั ชี
ณ ม.ค. 255

เพิ่ม

ลด

48,719,349.00
84,100,851.98
487,461,609.27
620,281,810.25

48,719,349.00
84,100,851.98
487,461,609.27
620,281,810.25
(61,725,968.76)
(482,934,799.18)
(544,660,767.94)
5 62 0 2.

น่วย บาท
ยอด ามบั ชี
ณ ธ.ค. 255

(7,758,499.14)
(3,481,349.42)
(11,239,848.56)

543,293,800.00
798,168,007.16
1,545,431,316.61

2,486,532.71
127,189,167.68

646,536,246.88
5,009,345.79
5
6.

150,396,717.25
24,451,108.90
0 52 526.5

(69,484,467.90)
( 486,416,148.60)
(555,900,616.50)
6
.5

543,293,800.00
800,654,539.87
1,672,620,484.29
(1,671,907.50)
(9,255,957.51)
0 2 65.0

795,261,056.63
20,204,497.18
20
.
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. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ่อ
ยอด ามบั ชี
ณ ม.ค. 255

เพิ่ม

กั ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(182,283,142.42) (43,031,437.29)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (725,955,931.34) (165,243,709.94)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ทีวีดิจิทัล
(65,599,926.88) (76,611,959.50)
รวม
000.6 2
06.
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 2 56 5
5. 0
รวมสินทรัพย์ ามมา รา 5 และที่จัด ื้อ ดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
592,013,149.00
2,486,532.71
อาคาร
882,268,859.14
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2,032,892,925.88 127,189,167.68
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ทีวีดิจิทัล
646,536,246.88 150,396,717.25
งานระหว่างทำา
5,009,345.79
24,451,108.90
รวม
5 20 526.6
0 52 526.5
ัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(244,009,111.18) (50,789,936.43)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (1,208,890,730.52) (168,725,059.36)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ทีวีดิจิทัล
(65,599,926.88) (76,611,959.50)
รวม
(1,518,499,768.58) (296,126,955.29)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 2 6 0 220 5 .

ลด

น่วย บาท
ยอด ามบั ชี
ณ ธ.ค. 255
(225,314,579.71)
(891,199,641.28)

97,083.59
0 .5

(142,114,802.79)
25 62 02 .
2 5 05 5 .

592,013,149.00
884,755,391.85
2,160,082,093.56
(1,671,907.50)
(9,255,957.51)
0 2 65.0

795,261,056.63
20,204,497.18
52 6 .22
(294,799,047.61)
(1,377,615,789.88)

97,083.59 (142,114,802.79)
97,083.59 (1,814,529,640.28)
26
65 .

ที่ดินที่ได้รับตามมาตรา 57 ซึ่งเป็นที่ดินตามสัญญาเข้าร่วมงานที่สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท สยาม
อินโฟร์เทนเมนท์ จำากัด (บริษัท ไอทีวี จำากัด (มหาชน)) ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 จำานวน 25 แห่ง จำานวนเงิน
48,719,349 บาท มีผลทำาให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 (หนังสือกรมธนารักษ์ เลขที่ กค 0310 3542 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554)
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0. สินทรัพย์ไม่มี ัว น สุทธิ

รายการ ทรทัศน์และลิขสิทธิรายการ
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดหาและผลิตระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจำาหน่าย
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิรายการ
งานระหว่างผลิต
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปรแกรมคอมพิวเ อร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจำาหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์ไม่มี ัว น สุทธิ

255

น่วย บาท
255
ปรับปรุงใ ม่

220,835,140.52
555,326,434.30
(411,019,837.81)
365,141,737.01
26,952,127.25
392,093,864.26

204,291,000.93
374,360,144.48
(357,816,004.89)
220,835,140.52
6,371,453.37
227,206,593.89

10,295,799.36
4,773,331.78
(4,084,809.84)
10,984,321.30
0 0
5.56

9,481,564.02
3,855,500.00
(3,041,264.66)
10,295,799.36
2 502 .25

255
188,680,581.74
6 05 .

น่วย บาท
255
142,105,932.21
2 05 2.2

. ลก นี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รวม

ลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นรายการภาษีซื้อที่ขอคืนจากกรมสรรพากร มีรายละเอียดดังนี้
ปีภา ี
255
2554
2555
2556
4,687,714.66
2557
71,542,442.85
2558
58,136,326.44
2559
54,314,097.79
รวม
6 05 .

255
3,662,188.68
3,784,731.98
4,965,481.06
71,546,662.38
58,146,868.11
2 05 2.2
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2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าดำาเนินการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ค่าจัดหารายการ
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายตามคำาพิพากษา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

255
33,864,702.36
14,033,949.31
8,823,749.84
73,706,604.43
0 2 005.

น่วย บาท
255
157,943.92
19,706,955.51
18,790,312.07
9,782,002.11
95,756,164.37
46,920,430.05
0 .0

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น จำานวนเงิน 73,706,604.43 บาท ได้แก่ ค่าผลตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานปี 2559
จำานวนเงิน 20,869,060 บาท ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่สถานีส่งสัญญาณ จำานวนเงิน 11,263,456.36 บาท ค่าใช้จ่าย
ส่วนงานอาคารสำานักงาน จำานวนเงิน 6,305,321.83 บาท ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล จำานวนเงิน 3,688,811.09 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่น จำานวนเงิน 31,579,955.15 บาท
. นี้สิน มุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำาส่ง
ภาษีขายรอนำาส่ง
ภาษีขายยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เงินคำ้าประกัน
รวม

255
150,000.00
5,504,350.09
1,268,407.46
15,266,253.71
22 0 .26

น่วย บาท
255
206,962.62
5,178,538.69
1,884.10
3,641,310.26
6,575,266.46
5 60 62.

. ประมาณการเงินผลประ ยชน์พนักงาน
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ประมาณการเงินผลประ ยชน์พนักงาน ณ วันที่ ธันวาคม
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255
198,518,318.00
40,080,274.24
(3,436,000.00)
2 5 62 5 2.2

น่วย บาท
255
111,397,662.00
53,398,774.00
36,759,509.00
(3,037,627.00)
5
.00

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
255
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.7 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
ร้อยละ 6.0 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
12.0
อายุน้อยกว่า 29 ปี
5.0
อายุ 30 39 ปี
4.0
อายุ 40 54 ปี
0.0
อายุ 55 ปีขึ้นไป
อัตราการทุพพลภาพ
ตารางมรณะไทย 2551
อัตราการเสียชีวิต
ปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต
(เพศชาย หญิง)
เป็นร้อยละ 3.0 ต่อปี
60 ปี
อายุเกษียณ

255
ร้อยละ 3.7 ต่อปี
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
ร้อยละ 6.0 ต่อปี
12.0
5.0
4.0
0.0
ตารางมรณะไทย 2551
ปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต
(เพศชาย หญิง)
เป็นร้อยละ 3.0 ต่อปี
60 ปี

5. ทุนประเดิม
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บทเฉพาะกาล มาตรา 57 ให้
โอนบรรดากิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ คลื่นความถี่ และภาระผูกพันของสำานักงานปลัดสำานักนายก
รัฐมนตรี (สปน.) ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของสำานักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
และกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นขององค์การ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บาท
1. สินทรัพย์ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 14 มกราคม 2551 ของสำานักงานบริหาร
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)
2. อุปกรณ์ (สุทธิ) รับจากกรมประชาสัมพันธ์
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) รับจาก สปน.
รวมทรัพย์สินรับ อน ณ วันที่ 5 มกราคม 255

477,504,816.28
29,902.38
629,825,329.74
0 60 0 . 0

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สิน ตามบันทึกข้อความด่วนมาก ที่ นร 0103 973
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สินฯ จำานวน 18,962 รายการ ราคาตามบัญชีเป็นเงินจำานวน
4,143.10 ล้านบาท
ส.ส.ท. ได้ตรวจสอบแล้ว และบันทึกเป็นทุนประเดิม จำานวน 10,042 รายการ ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิ ณ วันที่รับมอบ (15 มกราคม 2551) เป็นเงินจำานวน 629.83 ล้านบาท (ในการประเมินราคาพิจารณาอายุการใช้งาน
คงเหลือของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์)
ส.ส.ท. ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อความถูกต้องของทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา 57
สรุปตามรายงานการตรวจของ ส.ส.ท. ปี 2552 2553 มีทรัพย์สินที่ตรวจพบจริงจำานวน 11,233 รายการ โดยจำานวนดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากการประชุม 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และ
ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เนื่องจากยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่รับมอบตามมาตรา 57 รับรู้มูลค่าราคาตามบัญชีหักค่าเสื่อม
ราคาสะสม ณ วันที่ได้รับมอบ
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6. รายได้เงินบำารุงองค์การ
255

กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
รวม

1,987,561,920.52
56 20.52

น่วย บาท
255
989,729,322.62
129,920,223.37
872,239,777.08
2 .0

เงินบำารุงองค์การ เป็นรายได้ที่ ส.ส.ท. รับรู้จากยอดภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตและ
กรมศุลกากรแล้วตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำาหนด แต่ไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้าของเงินบำารุงองค์การที่จัดเก็บได้
ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 13
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2559) ส.ส.ท. รับรู้รายได้เงินบำารุงองค์การไว้เต็มจำานวน
2,000 ล้านบาทแล้ว ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 31 ธันวาคม 2559) ส.ส.ท. รับรู้รายได้เงินบำารุง
องค์การไว้ เป็นจำานวนเงิน 798,554,574.71 บาท
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ การนำาส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืน
เงินบำารุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำาหรับสุรา และยาสูบ พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้กรมบัญชีกลางนำาส่งเงินบำารุงองค์การเพื่อเป็นรายได้องค์การ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2558
. รายได้ ครงการทีวีดิจิทัล
ส.ส.ท. ได้รับใบอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จำานวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
และใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสิ่งอำานวยความสะดวกกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
น่วย บาท
255
255
รายได้ค่าบริการโครงข่าย
298,080,000.00
339,010,759.01
รายได้ค่าบริการสิ่งอำานวยความสะดวก
111,386,596.59
84,953,659.00
รายได้ค่าบริการไฟฟ้า
32,037,937.73
28,085,694.13
รวม
50 5 . 2
52 050 2.
. รายได้จากการใ ้บริการและทรัพย์สินทางป
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
รายได้อื่น
รวม

า
255
6,421,347.56
11,982,724.31
5,367,163.04
2
2 .

น่วย บาท
255
6,665,028.83
14,273,986.22
739,883.63
2 6
.6

รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก
รายได้ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมเผยแพร่สคริปต์ข่าว สำาเนาเทปรายการ และสินค้าของที่ระลึก
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. การจำาแนกรายได้ ามใบอนุ า ประกอบกิจการกระจายเสียง รือ ทรทัศน์
ส.ส.ท. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำานวน 3 ใบอนุญาต โดยรายได้ที่นำามาคำานวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี คือ รายได้จากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และรายได้จากการให้บริการ
สิ่งอำานวยความสะดวกกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และรายได้จากเงินสนับสนุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
น่วย บาท
ประเภทใบอนุ า
255
255
1. ประเภทบริการสิ่งอำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เลขที่ B1 F22051 0001 56
(15 กรกฎาคม 2556 14 กรกฎาคม 2571)
187,304,691.83
152,851,467.67
2. ประเภทบริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถึ่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลเลขที่ B1 20001 0004 56
(17 มิถุนายน 2556 16 มิถุนายน 2571)
447,120,000.00
472,349,793.67
3. ประเภทบริการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบแอนะล็อก บริการ
สาธารณะประเภทที่หนึ่ง เลขที่ B1 S20011 0001 57
30,294,926.93
26,816,602.48
รวมรายได้ที่นำามาคำานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
664,719,618.76
652,017,863.82
หัก
รายได้ที่ให้บริการภายใน
(192,920,157.51)
(173,151,149.20)
471,799,461.25
478,866,714.62
บวก รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่นำามาคำานวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายได้เงินบำารุงองค์การ
1,987,561,920.52
1,991,889,323.07
ดอกเบี้ยรับ
61,061,334.90
72,600,413.83
รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา
23,771,234.91
21,678,898.68
รวม รายได้ ามงบการเงิน
25
5 .5
2 565 0 5 50.20
20. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
รวม

255
567,104,796.76
53,613,442.43
40,080,274.24
660 5 .

น่วย บาท
255
502,628,585.16
50,418,261.17
36,759,509.00
5 06 55.
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2 . ้นทุนผลิ และจัด ารายการ
ค่าจัดหารายการตัดจำาหน่าย
ค่าใช้จ่ายพิธีกร
ค่าผู้ประกาศ
ค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญ
ค่าลิขสิทธิข่าว
ค่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำา
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ต้นทุนเกี่ยวกับข่าวและรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าพัฒนาเว็บไซต์ข่าว
ค่าประชาสัมพันธ์รายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
22. ้นทุนเครือข่ายส่งสั

255
411,019,837.81
34,747,410.91
18,590,200.00
24,606,123.98
19,266,900.09
9,733,033.83
101,967,786.78
32,094,617.28
25,882,229.77
7,707,892.72
3,108,000.00
13,617,896.33
2,429,538.92
0
6.2

น่วย บาท
255
357,816,004.89
28,510,802.94
18,242,500.00
21,288,924.27
18,115,246.74
4,104,233.76
68,172,049.93
12,731,850.30
21,643,131.84
11,543,427.18
3,183,971.99
8,310,030.12
2,794,524.04
5 6 56 6 .00

255
68,527,241.35
20,602,759.52
31,525,509.00
8,595,048.87
64,916,156.86
66 5.60

น่วย บาท
255
66,470,028.08
19,089,699.43
10,469,561.52
13,695,957.28
69,020,114.13
5 60.

าณออกอากาศ

ต้นทุนค่าบริการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต้นทุนค่าบริการเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์
ต้นทุนค่าบริการพื้นที่
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าไฟฟ้า
รวม

ปี 2559 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำานวนเงิน 8,595,048.87 บาท ในจำานวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการ
สิ่งอำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำานวนเงิน 6,283,958.87 บาท
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2 . ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ
ค่าฝกอบรมและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำานักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าอุปกรณ์ตำ่ากว่าเกณฑ์
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศ
ค่าดำาเนินการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ
ค่าที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายตามคำาพิพากษา
ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง
รวม

255
6,200,578.76
39,581,480.44
23,508,027.73
11,300,044.17
2,283,581.18
28,439,843.56
10,958,023.44
23,588,663.27
16,514,999.27
20,137,375.23
17,564,807.52
7,415,976.63
78,928,563.80
17,930,621.65
2,454,516.59
7,779,120.78
6,471,220.48
2,259,941.70
7,514,574.09
2,485,719.38
22,374.00
110,334,407.00
6 60.6

น่วย บาท
255
7,019,624.37
37,509,484.98
25,478,845.89
10,532,177.46
2,516,440.45
24,461,062.31
10,799,501.90
9,011,836.09
13,746,139.50
8,994,164.03
17,942,295.26
7,489,213.87
49,083,274.18
16,356,712.72
2,994,328.39
11,034,954.36
7,243,548.36
4,358,850.06
4,750,185.55
111,068,661.55
2

0 .2

ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำานักงาน จำานวนเงิน 39,581,480.44 บาท เป็นค่าจ้างเหมาดูแลงานบริหารจัดการอาคาร ได้แก่
ค่าบริหารจัดการอาคาร ค่าดูแลรักษาความสะอาดสำานักงาน และค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศ จำานวนเงิน 78,928,563.80 บาท เป็นค่าบริการบำารุงรักษาซอฟแวร์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต
ค่าบริการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง จำานวนเงิน 110,334,407 บาท เป็นค่าธรรมเนียมศาลปกครองกรณีพิพาทระหว่างสำานักงาน
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี กับ บริษัท ไอทีวี จำากัด โดย ส.ส.ท. จ่ายเงินสนับสนุนตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
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2 . ค่าเสื่อมราคาและค่า ัดจำา น่าย
ค่าเสื่อมราคา ม. 57 อาคาร
ค่าเสื่อมราคา ม. 57 ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา อาคาร
ค่าเสื่อมราคา อาคาร ทีวีดิจิทัล
ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสือ่ มราคา ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ทีวดี จิ ทิ ลั
ค่าตัดจำาหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

255
7,758,499.14
3,481,349.42
43,028,997.97
2,439.32
165,243,709.94
76,611,959.50
296,126,955.29
4,084,809.84
00 2 65.

น่วย บาท
255
7,742,213.63
7,360,352.26
42,726,701.78
169,767,400.81
54,544,642.91
282,141,311.39
3,041,264.66
2 5 2 5 6.05

25. นี้สินที่อาจเกิดขึ้นภาย น้า
ก ภาระผกพัน ามรายจ่าย ายทุน
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุน จำานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ มีดังนี้
น่วย บาท
255
255
งานติดตั้งครุภัณฑ์
378,078,207.48
181,185,829.25
รวม
0 20 .
5 2 .25
ข ภาระผกพัน ามสั าเช่าดำาเนินการ
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาเช่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดัง
กล่าวที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
น่วย บาท
255
255
ภายใน 1 ปี
463,413,767.91
119,371,149.52
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
325,282,448.15
351,127,181.57
ภายใน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
34,108,698.53
81,431,348.32
รวม
22 0
.5
55 2 6 .
ค คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส.ส.ท. มีคดีความที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ ดังนี้
1. คดีปกครอง จำานวน 3 คดี เป็นคดีพนักงานฟ้องขอค่าชดเชย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
จำานวน 1 คดี จำานวนเงินไม่ตำ่ากว่า 7,000,000 บาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง จำานวน 2 คดี
จำานวนเงิน 12,883,320 บาท
2. คดีแรงงาน พนักงานฟ้องเรียกค่าชดเชยศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ ส.ส.ท. จ่ายค่าชดเชย จำานวนเงิน
622,560 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ส.ส.ท. อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
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26. การจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
ของปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำาเสนองบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
รวม

ก่อนจัดประเภท
รายการ

จัดประเภท

น่วย บาท
ลังจัดประเภท
รายการ

71,601,081.00

(2,890,107.48)

68,710,973.52

234,612,285.77
06 2 66.

2,890,107.48

237,502,393.25
06 2 66.

137
ายงาน องผูสอบบั

ี

04

ทิ ทาง องสอสา า
ปี 25
ยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.ปี 25 0
แผนการจัดทำารายการประจำาปี 25 0
แผนงบประมาณ ปี 25 0

138
ไทยพีบีเอส 2559

“

ไทยพีบีเอส

กำาหนดเปาหมายสำาคัญคือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
โดยเน้นการพั นาเนือหาข่าว
ให้มีศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่ผลประโยชน์
และความสนใจของสาธารณะ

”
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ทิ ทาง
ยุทองสอสา
าส ส.ส.ท.
า
ปี 25

ส่วนที่ 4 : ทิศทางของสื่อสาธารณะ ปี 25 0

ยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.
ปี 2560

ปี 25 0

ไทยพีบีเอสกำาหนดเป้าหมายสำาคัญ 2 ประการ คือ สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
ขยายฐานผู้ชมและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งกำาหนดยุทธศาสตร์เพื่อดำาเนินการ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก (Core
Strategies) 5 ยุทธศาสตร์ กับ ยุทธศาสตร์สนับสนุน (Supportive Strateg ) 1 ยุทธศาสตร์คือ

ุ

าส

าว มุง่ สูก่ ารบรรลุเป้าหมายองค์กร

ทั้ง 2 ประการโดยตรง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
า ั นา น้ า ่า ใ ้ ูนย ลาง ง ง
ยู่ ลป ยชนแล า สนใจ งสา า
โดยเน้ น การนำ า เสนอข่ า วเชิ ง สื บ สวนสอบสวน
(Investigative Report) และการทำ า ข่ า วพิ เ ศษ
( clusive News) ทีเ่ ป็นข่าวสำาคัญแต่ไม่ถกู นำาเสนอ
โดยสื่อมวลชนอื่น ๆ
จั ใ ้ งบ า า ล
ส (Convergent
Newsroom Digital ditorial) เพือ่ ทำางานเชือ่ มต่อ
ทุกแพลตฟอร์ม เพือ่ สนับสนุนการรายงานข่าวทีร่ วดเร็ว
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของแต่ละแพลตฟอร์ม
จั าํ น้ า ล แล
า า าง น้าจ
ั นใ ้สา า ยแ ่ใน ูปแบบ จ ัล สื่อ
ออนไลน์ และสื่อวิทยุ
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ุ

าส

า า มีเป้าหมาย 3 ประการ

คือ (1) ขยายฐานผู้ชมและผู้ใช้บริการ (2) สร้าง
ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการ
เปลีย่ นแปลงสังคม และ (3) สร้างความผูกพันกับผูช้ ม
และผูใ้ ช้บริการผ่านกิจกรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
คือ
า นํา สน แบบ ้ ย ่ เพื่อสร้างความ
กลมกลื น ของข่ า วและรายการในผั ง รายการ ให้
อารมณ์ในการรับชมที่ต่อเนื่อง ราบรื่น
า บสน ง า า ้ ง า งแ ล่ ล่
ชู้ (Segmentation Program) เพือ่ สร้างความผูกพัน
( ngagement) กับกลุ่มผู้ชมขนาดใหญ่ ควบคู่ไปกับ
การสนองตอบกลุ่มผู้ชมเฉพาะด้วย
ส า้ ง ล ใ ้ ชู้ ใู้ ช้บ า สา า ป สั นั
ับ น้ า าย า (Interactive) เพื่อสร้างกลุ่ม
ผู้ชมใหม่ และขยายชุมชนผู้ชมเดิม สร้างฐานผู้ชม

จากเส้นทางการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ชม (Customer
ourne ) ทีแ่ ตกต่างกัน ดึงกลุม่ ผูช้ มคนรุน่ ใหม่ทเี่ ลิกดู
โทรทัศน์ ให้กลับมาชมด้วยรูปแบบ ( eature) ใหม่ ๆ
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์
การรับชมเนื้อหาเรื่องเดียวกัน ด้วยเนื้อหาและวิธีนำา
เสนอที่แตกต่างกัน
จั าํ าย า ใ ส้ า า ยแ ใ่ น ปู แบบ จ ลั
ที่พร้อมจะนำาไปใช้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล และวิทยุ

ุ

าส นอ าด ั มีเป้าหมาย 3 ประการ

คือ (1) ให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาข่าว
และรายการของไทยพีบีเอสได้หลากหลายช่องทาง
ตามพฤติ ก รรมรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของแต่ ล ะกลุ ่ ม
(2) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
ของสื่อสาธารณะ และ (3) ขยายช่องทางการเข้าถึง

เนื้อหาข่าวและรายการวิทยุ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
คือ
ํา น้ า ่า ใ ้สั้นแล ชับ า ส ับ
ส จ ั ล เพื่ อ ให้ ส ามารถนำ า ไปออกอากาศบน
แพลตฟอร์มอื่น ๆ
ํา น้ า าย า ใ ้ า ส ับส จ ัล เพื่อ
ให้สามารถนำาไปออกอากาศบนแพลตฟอร์มใด ๆ
ล งาน ชา า ้านส สา า ปน
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและนำาไปใช้
ประโยชน์ของผู้ชมและผู้ใช้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่า
ทางวิชาการ
ใช้ส ชยล ปนช่ ง างสํา ั ใน า
ง
สัง (Social Campaign) อย่างสอดประสานกับ
เนื้อหาข่าว รายการ และกิจกรรมหลังจอ
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ุ

าส

ั นาส า ันสอสา า

มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้างนวัตกรรม
ด้านสื่อสาธารณะและสร้างความยอมรับของสังคม
ในความเป็ น มาตรฐานสื่ อ สาธารณะ (2) มุ ่ ง เน้ น
ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมสื่อของไทยพีบีเอสสู่
มาตรฐานสื่อเพื่อสาธารณะ และ (3) เพื่อปลูก ัง
ค่านิยม Spirit of hai PBS ให้เป็นค่านิยมของ
บุคลากรไทยพีบีเอส ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
ั นา ง า ู้ส สา า ทั้งของไทยและ
สากล เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระดับมาตรฐาน
สื่อสาธารณะ และเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ด้าน
งานวิจัยและงานวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างงาน
วิชาการใหม่ ๆ ด้านสื่อสาธารณะ และการเตรียม
ความพร้อมประเมิน 10 ปี
ยแ ่แล า ใช้ป ยชน ผลงานวิชาการ
และบทเรียนต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาควิชาการทั้งด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพสื่อ
ั นา ั ยภา งบ ลา โดยเน้นคุณค่า
หลักเรื่อง Spirit of hai PBS ให้เป็นสมรรถนะและ
ค่านิยมองค์กรสือ่ สาธารณะ (Shared alue) รวมถึง
การสร้างนักสื่อสารสาธารณะให้เพิ่มขึ้นในเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทีมประเมินสื่อสาธารณะ
จากการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรภายในของไทยพี บี เ อส
เพื่อร่วมเป็นทีมในงานประเมิน 10 ปีไทยพีบีเอส

ุ าส ค อ า
า ั ค อน าง
สังคม มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ (1) ทำาให้สังคม

รั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะและ
สนั บ สนุ น บทบาทของไทยพี บี เ อส (2) ทำ า ให้ เ กิ ด
ภูมคิ มุ้ กันไทยพีบเี อส จากเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ
สากล และ (3) ทำาให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายและ
ภาคียทุ ธศาสตร์ในการรณรงค์ทางสังคม ประกอบด้วย
3 กลยุทธ์ คือ
ส ้าง
่ายแล ภา ย าส
ครอบคลุม 6 กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายสื่อ
ประชาสังคม วิชาการ รัฐและราชการ เอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาความเข้มแข็ง
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ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและการพัฒนาความ
ร่วมมือกับองค์กรสื่อสาธารณะชั้นนำาของสากลและ
องค์การระหว่างประเทศ
ับ ล น า ปลยนแปลง างสัง
โดยการดำาเนินงานเชิงรุก
โครงการสื่อเพื่อสร้า งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายและภาคียุทธศาสตร์
ทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมูลค่าของความร่วมมือ
ให้ส่งผลดียิ่งขึ้นต่อสังคม
ส ้าง ูล ่า แล าย ้
ด้วยการหาภาคีร่วมทุนที่มีศักยภาพ
จัดระบบกลไกการหารายได้ และการบูรณาการกับ
ายข่าวและ ายรายการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ุ

าส

สนั สนุ น

มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ (1) เพื่อ
ยกระดับความสามารถบุคลากรและเทคโนโลยี ในการ
แข่งขันในยุคดิจิทัล (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร
แห่งความสุข (3) สื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
การจดจำาองค์กร สร้างความเข้าใจในคุณค่าและ
บทบาทสื่อสาธารณะ สร้างความสนใจติดตามและ
จดจำ า รวมทั้ ง ขยายฐานผู ้ ช มทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
ลย ้าน งส ้าง ้น าน จ ัล เน้นพัฒนา
การผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสำาหรับสื่อดิจิทัล ทั้งใน
ด้านกระบวนการทำางาน ช่องทางเผยแพร่เนื้อหา
(Platform
echnolog ) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดและการ
หารายได้ (Content Marketing) และการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร (Brand Marketing)
ลย ้าน น ลย พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
สนั บ สนุ น การผลิ ต และออกอากาศที วี ดิ จิ ทั ล ที วี
ระบบอื่นของไทยพีบีเอส (ดาวเทียม เคเบิ้ล IP )
และระบบการกระจายเสียง โครงข่ายทีวีดิจิทัลและ
สิ่งอำานวยความสะดวก (Mu and acilities) เพื่อ
ส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
ลย
้ า น บบจั า แล า งน
เพื่ อ

พั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห ารจั ด การและการเงิ น
ให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร
แห่งความสุข โดยปรับโครงสร้างและระบบบริหาร
งานให้เน้นเป้าหมายและการทำางานเป็นทีม ปรับปรุง
ระเบียบและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้อง คล่องตัว
โปร่งใส มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งที่ ดี พั ฒ นาระบบบริ ห ารรายได้ จ าก
ทรัพย์สินทางปัญญา และการให้บริการให้เป็นแหล่ง
รายได้ที่สำาคัญขององค์กรในอนาคต และพัฒนาฐาน
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ลย า้ น ั นาบ ลา
เน้นพัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และค่านิยม
Spirit of hai PBS ตัง้ แต่การคัดสรร การประเมินผล
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) การ
เลื่อนตำาแหน่ง และการวางแผนกำาลังพล การพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านโดยเฉพาะด้ า น
จริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาจิตสำานึกสาธารณะ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นค่านิยมสำาคัญ
ของบุคลากรทุกระดับ และเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่แข็งแรงของไทยพีบีเอส
ลย ้าน า ส สา
จัดทำาแผนกลยุทธ์สื่อสารเชิงรุก
เพือ่ สร้างความเข้าใจในคุณค่าและบทบาทสือ่ สาธารณะ
สร้างความสนใจติดตามและจดจำา รวมทั้งขยายฐาน
ผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความเข้าใจในภาวะ
วิกฤต จัดทำาแผนกลยุทธ์สื่อสารภายในเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเรื่องทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย และ
ค่านิยมร่วม รวมทั้งความเข้าใจระหว่างคนทุกกลุ่ม
ในองค์กร
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แผนการจัดทำารายการ
องคกา ก จายเสียงแล แพ ่ภาพสา า

แห่งป เท ไทย ส.ส.ท. ป จาปี 25

คณะกรรมการบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)ได้จัดทำาแผน

การจั ด ทำ า รายการตามพระราชบั ญ ญั ติ ส.ส.ท. 2551 มาตรา 29 (3) ภายใต้ รู ป แบบของคณะกรรมการ
แผนยุทธศาสตร์ข่าวและรายการ โดยการระดมความคิดเห็นของหน่วยปฏิบัติงานทุกส่วนตามกลไกของกฏหมาย
และภายในไทยพีบีเอส ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. 2551 มาตรา 45 คือ ประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายจากสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอสมีภารกิจในการดำาเนินการผลิตและเผยแพร่รายการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนงานโดยมี
จุดยืนความเป็นสือ่ สาธารณะ ทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะและชัดเจนเป็น “สือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง” (Media for Change)
ออกแบบการดำาเนินงานให้พลเมืองร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในสังคม กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ :
พลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citi en) ตลอดจนประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ต้องการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม
ไทยพีบีเอสได้ออกแบบกลยุทธ์การทำางานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำาหนด ดำาเนินงานครอบคลุม
การนำาเสนอทางสื่อหลัก ( n Air) สื่อใหม่ สื่อออนไลน์ ( nline) และกิจกรรมสัมพันธ์ ( n round) ที่เชื่อมโยง
ให้พลเมืองร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในสังคม โดยกำาหนดระดับของยุทธศาสตร์ข่าวและรายการ ดังนี้
า ู้ า่ นั ส
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยมุ่งพัฒนาทักษะ
การเข้าถึงสือ่ วิเคราะห์สอื่ ตีความเนือ้ หา ประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบสือ่ และความสามารถใช้สอื่ ให้เกิดประโยชน์
ได้ รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของสื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้สื่อเป็นห้องเรียนของสังคม
า ส สา
ั นา ยังยน
โดยมุ่งสื่อสาร
“จิตสำานึกใหม่” ในการลงมือทำาเพื่อสังคม มาเป็นแนวปฏิบัติและเป็นรากฐานทางปัญญา ซึ่งจะเป็นพลังในการ
พัฒนาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน พร้อมด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีเสริมสร้างสติปัญญา และเสริมพลัง
ของวิธีคิดเรื่องความยั่งยืน
า ส สา สัน ภา
มุ่งให้เกิดความรักสามัคคี สื่อสารเรื่องดีงาม
ต่อเพื่อนมนุษย์ สื่อสารเพื่อสร้างวัฒนธรรมของการเคารพและเข้าใจความหลากหลาย ลดการสื่อสารที่สร้าง
ความเกลียดชังและความรุนแรง (hate speech) ลดความขัดแย้งแตกแยกและใช้การสื่อสารสร้างพลังเชิงบวก
ให้คนในสังคมไทย
ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสได้กำาหนดการสื่อสารวาระหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมขององค์การ (Corporate
Agenda) ปีละ 2 วาระ ในปี 2560 กำาหนดเป็นวาระ “สังคมสูงวัย” (ต่อเนื่องจากปี 2559) “พลังบวกร่วมสร้างสังคม
ไทย” และ “พลังการเรียนรู”้ รวมทัง้ กำาหนดการสือ่ สารรณรงค์ทางสังคม (Social Campaign) โดยมีประเด็น “ทุจริต
คอร์รัปชัน” เป็นข่าวที่ใช้รูปแบบของข่าวสืบสวนสอบสวน (Investigative report) ซึ่งเป็นงาน lagship ของสถานี
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ู

า นา สนอ

แผนการจัดทำารายการปี 2560 ให้ความสำาคัญกับ
การนำ า เสนอข่ า วและรายการที่ ยึ ด หลั ก จริ ย ธรรม
วิชาชีพสื่อสาธารณะ กำาหนดช่องทาง (platforms)
หลักในการนำาเสนอผ่านสื่อของไทยพีบีเอส ดังนี้
ส
ั น
เป็นช่องทางการออกอากาศหลักของไทยพีบีเอส
ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 02.00 น.
รวมวันละ 21 ชั่วโมง หรือ 147 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวมปีละ 7,665 ชั่วโมง โดยได้กำาหนดสัดส่วนการ
นำาเสนอข่าวและรายการโดยออกแบบช่วงเวลาให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมผู้ฟัง ทั้งนี้

ให้ นำ้ า หนั ก กั บ รายการข่ า วสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
พร้อมที่จะปรับผังรายการให้มีรายงานสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีไม่มีข้อจำากัด ในยามที่เกิด
วิกฤตการณ์
ส น ลน แล ส ใ ่
แผนการนำาเสนอบนพื้นที่สื่อออนไลน์และสื่อใหม่
ของไทยพีบีเอส ปี 2560 ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Strateg ) และ
ยุ ท ธศาสตร์ เ ครื อ ข่ า ยและการขั บ เคลื่ อ นสั ง คม
(Network Social Campaign Strateg ) รูปแบบ
การนำ า เสนอด้ ว ยช่ อ งทางและเทคโนโลยี ท่ี เข้ า ถึ ง
พฤติกรรมของผู้ชมรุ่นใหม่ ประกอบด้วยสื่อออนไลน์
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website ที่สามารถสืบค้นข่าวและรายการ และชมรายการ
ย้อนหลังได้ acebook, witter, ou ube, Instagram
และ application ได้แก่ google plus, LIN โดยสร้างเนือ้ หา
ที่ตอบสนองความต้องการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในสื่อใหม่
ทัง้ การต่อยอดและเพิม่ มูลค่าเนือ้ หาจากสือ่ หลัก และการผลิต
เนือ้ หาใหม่ ตลอดจนวางแผนกิจกรรมรณรงค์ทสี่ อดคล้องกับ
วาระขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Corporate
Agenda) และการรณรงค์ทางสังคม (Social campaign) และ
การใช้เทคโนโลยีสอื่ ใหม่สนับสนุนการออกอากาศสถานการณ์
สำาคัญ เช่น acebook Live ซึ่งช่วยให้การออกอากาศข่าว
ได้รวดเร็ว ทันเวลา คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
การนำ า เสนอข่ า วออนไลน์ กำ า หนดเนื้ อ หาหลั ก
ประกอบด้วย เนื้อหาจากสนามข่าว ร้อยละ 50 เนื้อหา
จากการพัฒนารูปแบบใหม่จากข่าวโทรทัศน์ให้เหมาะกับ
สื่อออนไลน์ (short form) ร้อยละ 30 เนื้อหาข่าวเจาะลึก
( clusive) ร้อยละ 20
ด้านการสื่อสารและการตลาด (Brand marketing)
กำาหนดยุทธศาสตร์สำาคัญเพื่อหลอมรวมกิจกรรมและเนื้อหา
ระหว่างสื่อหน้าจอและสื่อใหม่ (Content Convergence)
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับองค์กร
และเว็ บ ไซต์ เ ครือข่า ยต่าง ๆ (Content Partnership)
ตลอดจนการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม (Content
Personali ation)
ส ย
ย น ลน
วิทยุไทยพีบีเอสดำาเนินการบนสื่อใหม่พร้อม ๆ กับการสร้าง
ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานีวทิ ยุทยี่ งั คงใช้ระบบแอนะล็อก
อยู่ในปัจจุบัน รูปแบบการนำาเสนอหลัก ประกอบด้วย
บ แ ป ล ชัน แล
เว็บไซต์วิทยุไทยพีบีเอส www.thaipbsradio.com
และแอปพลิเคชัน hai PBS Radio สามารถรับฟังสด
และย้อนหลัง เพื่อนำาไปฟังซำ้าหรือเผยแพร่ซำ้ายังสถานี
วิทยุเครือข่ายได้
แ ่น
ล สยง
หน่วยงาน องค์กรที่สนใจ สามารถนำาไฟล์เสียงรายการ
หรือคลังสื่อเสียงเฉพาะทาง เฉพาะกลุ่มไปเผยแพร่
ต่อยอดได้อีก เช่น อาจใช้เสียงจากรายการอ่านหนังสือ
เสียง หรือคลังเสียงดนตรีชาติพันธุ์ เป็นสื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
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ย จาย สยง
เครือข่ายสถานีวทิ ยุชมุ ชน วิทยุทอ้ งถิน่ สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานราชการ จะร่วมผลิตข่าวสารและรายการ รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารการตลาดกับสถานีวิทยุไทยพีบีเอส
มากขึ้น พร้อมกับนำาไปเผยแพร่ยังเว็บไซต์วิทยุไทยพีบีเอส
และสถานี วิ ท ยุ เ ครื อ ข่ า ยตามภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งวิ ท ยุ ไ ทยพี บี เ อสกั บ วิ ท ยุ เ ครื อ ข่ า ย
ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการ
สร้างอัตลักษณ์ วิทยุไทยพีบีเอสกับผู้ฟังวิทยุระบบแอนะล็อก
ตามภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการกระจายเสียงข่าวสารและรายการ
จากไทยพีบีเอส
จ
ใน าย า จ
า ลา แล จ
สั นั
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identit ) ให้แก่
สถานี วิ ท ยุ ข ่ า วสารสาระเพื่ อ สาธารณะและสั ง คม โดยใช้
กลวิธีบริหารรายการวิทยุ ( n Air) ไปพร้อม ๆ กับกิจกรรม
สัมพันธ์ ( n round) ต่อเนื่องกับกิจกรรมการตลาดบนสื่อ
ออนไลน์ ( nline) กิจกรรม ายงานวิทยุจึงครอบคลุมตั้งแต่
(1) กิจกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของรายการ (เช่น การแสดง
ดนตรีในรายการ) (2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์รายการบนสื่อ
ออนไลน์ (เช่น การตอบคำาถามหลังรายการ การโปรยเนื้อหา
บางส่วนใน acebook Page) และ (3) กิจกรรมสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง รวมทั้งกับเครือข่ายวิทยุชุมชน ซึ่งกิจกรรมอย่างหลังนี้
จะทำาให้แบรนด์วิทยุไทยพีบีเอสจับต้องได้และ “มีชีวิต” เป็น
ที่จดจำาได้ง่าย และที่สำาคัญ การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง

น า
า

ัด า นอ า า า

ล่ ่า
ผลิตเพื่อออกอากาศ ในสัดส่วน ร้อยละ 47.97 แบ่งออกเป็น
่า ป จํา ัน หมายถึง การรายงานข่าวสถานการณ์
ปัจจุบัน ข่าวประจำาวัน ข่าวเชิงรุก ตามประเด็นที่มีผลกระทบ
กับสังคม สกูปข่าว ข่าวต้นชั่วโมง และช่วงเวลาวิเคราะห์ข่าว
เชิงลึก จำานวนการผลิตทั้งหมด 1,795 ชั่วโมง ปี
าย า ่า หมายถึง รายการในเชิงวิเคราะห์ และ หรือ
การสืบสวน เหตุการณ์และบุคคลในข่าว ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ชมมีความเข้าใจและรู้เท่าทันเหตุการณ์
และเบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังของเหตุการณ์นนั้ ๆ อย่างรอบด้าน เป็น
รายการข่าวเชิงวิเคราะห์ ให้ข้อมูล ความรู้ รับฟังความคิดเห็น
และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนนำาเสนอ
เรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรม โดยกำาหนดเป็นช่วงเวลาสำาหรับ
ประชาชน Citi en Power ระหว่าง 13.00 - 16.00 น. และ
รายการข่าวเชิงวิเคราะห์ในช่วงเวลาดึก 22.00 น. จำานวน
การผลิตทั้งหมด 935 ชั่วโมง ปี
ล่ าย า
รายการทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศที่ ทำ า การผลิ ต หรื อ จั ด หา
ลิขสิทธิ เพื่อการออกอากาศครั้งแรก การออกอากาศซำ้าหรือ
การออกอากาศ 2 เวลา คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.03 โดยมี
การเข้าถึงของผู้ชมผู้ฟังตามเป้าหมายยุทธศาสตร์เนื้อหาและ
แนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้
ล่ าย า ส ้ น ั บ ย าส
ง า
ปลยนแปลงสัง
สำาหรับกลุ่ม
เป้าหมายผู้ชมที่มีความตื่นตัวและนักขับเคลื่อนสังคม (Active
Citi en) และการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Social
Campaign) สำาหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำาลังมีความเสี่ยง หรือ
ต้องการข้อมูล ทางออก กำาหนดออกอากาศในช่วงเวลาสำาคัญ
ที่มีผู้ชมสูง 20.30 - 22.00 น. หรือเวลาอื่นที่กำาหนดในผัง
เนื้อหาประกอบด้วยรายการใหม่ และเนื้อหาในรายการเดิม
นำาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เรียลลิต,ี้ ละคร, สารคดี, Social
perimental, Social Mission, Infographic ร่วมกับการ
จัดทำาคลิปรายการ (ไวรัล) และสร้างกิจกรรมกับผู้ชมผู้ฟัง
ล่ าย า สํา ับ แล ยา ชน เป้าหมายเด็กและ
เยาวชนอายุตั้งแต่ 3 - 14 ปี เพื่อเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ตามพื้นฐานทฤษ ีพัฒนาการ อย่างสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ มีเป้าหมายในการพัฒนาความ
สามารถด้านความฉลาดทางปัญญา (I ) และความฉลาด
ทางอารมณ์ ( ) การ์ตูนต่างประเทศส่งเสริมความสัมพันธ์
ทักษะทางสังคม ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวสำาหรับ
เด็ก เยาวชน ฯลฯ เป็นต้น โดยออกอากาศในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมกับการรับชม
ล่ าย า สา ป ยชน สา
ยแล า่ งป
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละวิ ท ยาการ
สาขาต่าง ๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และให้ข้อมูลที่รอบด้าน
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในระดับการมุ่งสู่เป้าหมายของ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม (Corporate Agenda) และระดับ
การรณรงค์ทางสังคม สร้างความตระหนักในการเปลี่ยน
พฤติกรรมระดับกลุ่มและบุคคล ออกอากาศในช่วงเวลา
สำาหรับครอบครัว ตั้งแต่ 17.00 - 21.00 น. และผู้ชมทั่วไป
ในช่วง 23.00 - 24.00 น. เช่น สารคดีต่างประเทศชุด
ท่ อ งโลกกว้ า ง และชุ ด โลกหลากมิ ติ สารคดี ไ ทยพี บี เ อส
ซึ่งเป็นสารคดี ีมือคนไทย ที่มุ่งสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจ
ปัญหาสังคม ชักชวนกันตัง้ คำาถาม ค้นหาคำาตอบทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วยสารคดีคุณภาพ
ีมือคนไทย เข้มข้นลงลึกด้วยข้อมูล การวิเคราะห์ที่รอบด้าน
จากฐานข้อมูลการศึกษาวิจัย
ล่ าย า
ภา ช ส ภา เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติ การรูเ้ ท่าทันเรือ่ งราวต่าง ๆ รอบตัว การวางแผน
ครอบครัว สุขภาพ และทักษะต่าง ๆ สำาหรับผู้หญิง ผู้สูงอายุ
มีเป้าหมายของเนื้อหา คุณค่าในการสร้างความตระหนัก
ในการเปลีย่ นพฤติกรรมระดับกลุม่ บุคคล (Social Campaign)
กำาหนดออกอากาศระหว่างวันช่วง 09.00 - 11.00 น. สำาหรับ
กลุ่มเป้าหมายครอบครัวในหัวเมืองและชนบท ผู้หญิง และ
ผู้สูงอายุ มีการต่อยอดเนื้อหาและส่งเสริมรายการด้วยการ
ทำ า กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นวิ ธี ก ารพึ่ ง พาตนเองของผู ้ ช ม
การออกกำาลังกายหรือกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
รายการ
าย า สา บัน ง เพื่อนำาเสนอบทเรียนชีวิตที่ให้
แรงบันดาลใจ และสุนทรียภาพแก่ผู้ชม ได้แก่ ละครไทย
ซีรีส์ ภาพยนตร์ไทยและเทศ ออกอากาศช่วง Primetime
ในวันเสาร์-อาทิตย์ สำาหรับคนเมืองและคนรุ่นใหม่
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าย า ัน ย แล ันสํา ั าง าสนา ออกอากาศ
ตามวาระและโอกาสในวันหยุด โดยอาจมีการสร้างกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกับผู้ชมผู้ฟัง โดยเฉพาะรายการที่มีผู้ชมเป้าหมาย
หลักเป็นเด็กและครอบครัว
ล่ าย า ส ภา ล ง
รายการสื่ อ ภาคพลเมื อ ง เป็ น การผลิ ต ข่ า วและรายการ
ตามแนวทางแห่ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. 2551 มาตรา 43 (7) ในการ
ร่วมพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้ผลิตรายการ
อิสระ และเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่เครือข่ายสือ่ ภาคพลเมืองมีสว่ นร่วม
ในการผลิตและเผยแพร่รายการของไทยพีบเี อส สร้างรูปแบบ
การทำางานลักษณะกองบรรณาธิการร่วม ควบคู่ไปกับงาน
พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะร่วมขับเคลื่อนและรณรงค์ทาง
สังคม โดยมีจำานวนชั่วโมงออกอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
คิดเป็น 235.3 ชั่วโมง จำาแนกประเภทได้ดังนี้
3.1 ข่ า วและรายการกลุ ่ ม เริ่ ม ต้ น : Startup เป็ น สื่ อ
สร้างสรรค์สังคม เสริมศักยภาพผู้ผลิตอิสระในระดับภูมิภาค
ที่นำาเสนอในหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างรายการ ได้แก่
นักข่าวพลเมือง ที่นี่บ้านเรา ทีวีชุมชน รายการสำาหรับ
เยาวชน
3.2 ข่าวและรายการจากผู้ผลิตที่มีศักยภาพ หรือมีรูปแบบ
เฉพาะ รองรับเป้าหมายเป็นสือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง ตัวอย่าง
รายการได้แก่ กลางเมือง หนังเล่าเรื่อง ( alk to ilms)
3.3 ข่ า วและรายการขั บ เคลื่ อ นวาระทางสั ง คม รองรั บ
เป้าหมายเป็นสือ่ เพือ่ การเปลีย่ นแปลง ตัวอย่างรายการ ได้แก่
พลเมืองข่าว (Backpack ournalist) และภูมิภาค 3.0
3.4 ข่ า วและรายการข่ า วเฉพาะบนพื้ น ที่ ก ารสื่ อ สารที่
หลากหลาย (Content Marketing clusive Program)
เป็ น การสื่ อ สารสาธารณะเฉพาะประเด็ น มี เ ป้ า หมาย
สร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citi en) ส่วนใหญ่มีเนื้อหา
บนสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นที่สามารถ
นำามาใช้ประโยชน์เพิ่มในช่องทางอื่น ๆ ของไทยพีบีเอส
ล่ าย า ย
ข่าวและรายการวิทยุไทยพีบเี อส ปรับปรุงเนือ้ หาและรูปแบบ
การนำาเสนอใหม่ให้มีลักษณะสั้นและกระชับ (Short form
Content) เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อใหม่
ในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง รายการเฉพาะทางเฉพาะกลุ ่ ม อาทิ
สารคดี เ สี ย ง คลั ง หนั ง สื อ เสี ย งจากวรรณกรรมเยาวชน
นิทานสำาหรับเด็กเล็ก ดนตรีพื้นถิ่น และเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น
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ด้านเนื้อหา จะได้รับการพัฒนาทั้งเนื้อหาและรูปแบบการ
นำาเสนอให้ชวนฟังและน่าติดตามมากขึ้น โดยคำานึงถึงความ
สนใจของกลุ่มผู้ฟังแต่ละกลุ่ม ทิศทางนโยบายไทยพีบีเอส
ในการให้บริการข่าวและรายการ รวมทัง้ โอกาสใหม่ ๆ ในตลาด
สถานีวิทยุที่ยังไม่มีใครให้บริการมากนัก หรือไม่อาจลงทุน
ให้บริการได้เลย เช่น กลุ่มรายการเด็กและครอบครัว กลุ่ม
ละครวิทยุ ซึ่งเป็นที่ต้องการของเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน
รายการทั้งหมดจะได้รับการจัดระเบียบเรียงกลุ่มใหม่ให้
เหมาะสมกับผู้ฟัง
ตั ว อย่ า งการจั ด กลุ ่ ม รายการ ได้ แ ก่ เด็ ก และครอบครั ว
พื้นที่ “คนวัยมันส์” วัฒนธรรมท้องถิ่น เกษตรทางเลือก
คู่มือชีวิตคนเมือง เศรษฐกิจ ฉบับชุมชน ที่น่ี...มีลมหายใจ
หมอชาวบ้าน โลกศิลปะ ฯลฯ
า ย ล น้ า า า ้ ง า ง ู้ช แล
ู้ งั าย า
แผนการจัดทำารายการปี 2560 ยังคงให้ความสำาคัญ
กับการผลิตรายการทางโทรทัศน์เป็นหลัก และให้ความสำาคัญ
กับพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ที่ได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวาง ในลักษณะการนำาเสนอทุกช่องทาง
(Multi-Platforms) เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อและ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไทยพีบีเอสยังเตรียม
แนวทางการพัฒนาการผลิตเนื้อหาเพื่อสื่อสารตามความ
ต้องการของผู้ชมผู้ฟัง (Program n Demand) ซึ่งสามารถ
พัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารที่ต่อยอดเนื้อหาไปใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในอนาคต

นง

มา

า

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท.
มวดงบประมาณ
มวดที่

ประเภทงบบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
สวัสดิการ
มวดที่ 2 ประเภทงบดำาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบริหารระบบโครงข่าย
ค่าใช้จ่ายอาคารสำานักงาน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าธรรมเนียมและภาษี
ค่าโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่น ๆ
ค่าซ่อมแซมและเบี้ยประกัน
ค่าที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร
มวดที่ ประเภทงบผลิ และจัด ารายการ
ประเภทรายการข่าว
ประเภทรายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง
ประเภท e e ia
ประเภทรายการภาคสื่อสาธารณะและพลเมือง
ประเภทค่าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รายการ
ประเภทงานวิทยุออนไลน์
ประเภทกลุ่ม T On e an
มวดที่ ประเภทงบลงทุน
อุปกรณ์ระบบผลิตรายการ
อุปกรณ์สนับสนุนการบริหารจัดการ
มวดที่ 5 ประเภทงบ ครงการ
มวดที่ 6 ประเภทงบอุด นุน
สนับสนุนสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
สนับสนุนผู้ผลิตอิสระ
มวดที่ 6 ประเภทงบสำารอง
งบฉุกเฉิน
งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมาณ
ประจำาปี 2560
ทั้งสิ้น
6 6 0
569,113,940
62,750,000
5
2
328,641,311
70,941,340
98,352,628
14,238,790
19,480,000
10,600,790
2,843,250
141,946,679
64,559,000
7,707,500
62 05
183,603,399
520,000,000
9,380,000
30,000,000
41,122,000
28,000,000
150,000,000
0 65
98,133,365
51,807,000
600 000

ร้อยละ
2.
2 .6

6.2

5.6
.

2 000 000
19,000,000
9,000,000
60 000
13,760,000
70,000,000

.

.

00.0

2 65 5 0 2

มายเ ุ 1. จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ที่ ส.ส.ท.จัดทำาแผนงบประมาณในปี 2560 ดังนี้
เงินบำารุงองค์การตาม พรบ. มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 2 000 000 000 บาท
เงินรายได้จากการบริการโครงข่าย มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 5 00 000 บาท
เงินรายได้จากดอกเบี้ย มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 000 000 บาท
เงินสดคงเหลือ วงเงินงบประมาณ 000 5 บาท
2. รายจ่ายปี 2560 ได้ทบทวนแผนการดำาเนินงานของปี 2558 2559 แล้ว
149
แผนงบป มา

ปี 25

05
ภาคผนวก

คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรยน
จากประชาชน
คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
รายนามผู้ผลิตอิสระและผลงาน
ผังรายการ
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“

ไทยพีบีเอส

เปดพืนที่สื่อสาธารณะ
ให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
เข้าถึงพืนที่สื่อสาธารณะอย่างเสมอภาค
ขยายฐานผู้ชมผู้ฟงรายการ
ด้วยการเชื่อมสื่อให้ครบทุกช่องทาง

”
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คณะกรรมการนโยบาย

รองศาสตราจารย์
จุมพล รอดคำาดี
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์
กรรมการ

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
กรรมการ

นายไพโรจน์ พลเพชร
กรรมการ

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
กรรมการ

นางสาวรุ่งมณี เม โสภณ
กรรมการ

นายพิเช ฐ พัฒนโชติ
กรรมการ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก
กรรมการ

นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ
รองผู้อำานวยการ ส.ส.ท.

นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
รองผู้อำานวยการ ส.ส.ท.

รองศาสตราจารย์
ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
รองผู้อำานวยการ ส.ส.ท.

นายเจษ า อนุจารี
กรรมการบริหารอื่น

นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ
กรรมการบริหารอื่น

นายโยธิน สิทธิบดีกุล
ผู้อำานวยการ
สำานักโทรทัศน์และวิทยุ

นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
ผู้อำานวยการ
สำานักวิศวกรรม

นางพวงรัตน์ สองเมือง
ผู้อำานวยการ
สำานักรายการ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
ผู้อำานวยการ ส.ส.ท.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ชุดปจจุบัน

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ

นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ

นายทวีศักดิ แช่มช้อย
เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 1 ตุลาคม 255 ครบวาระ 1 ตุลาคม 2559

ศาสตราจารย์
ดร. ปราณี ทินกร
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์
ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
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รองศาสตราจารย์
ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการ

นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
กรรมการ

นายทวีศักดิ แช่มช้อย
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรยนจากประชาชน

นางสาวรุ่งมณี เม โสภณ
ประธานอนุกรรมการฯ

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
อนุกรรมการฯ

นางสาวสุมนา สุวรรณอำาภา
อนุกรรมการฯ

นางสาวสารี อองสมหวัง
อนุกรรมการฯ

นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
อนุกรรมการฯ

นายโกศล สงเนียม
อนุกรรมการฯ

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์
อนุกรรมการฯ

นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
นางสาวอารีย์ สิงห์โต
อนุกรรมการฯ
เลาขานุการคณะอนุกรรมการฯ
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร

นางพวงรัตน์ สองเมือง
ผู้อำานวยการ
สำานักรายการ

นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
ผู้อำานวยการ
สำานักวิศวกรรม

นายโยธิน สิทธิบดีกุล
ผู้อำานวยการ
สำานักโทรทัศน์และวิทยุ

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้อำานวยการ
สำานักข่าว

นายสมเกียรติ จันทรสีมา
ผู้อำานวยการ
สำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

นายทวีศักดิ แช่มช้อย
ผู้อำานวยการ
สำานักตรวจสอบภายใน

นายอโณทัย อุดมศิลป
ผู้อำานวยการ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

นางขนิษฐา หงสประภาส
ผู้อำานวยการ
สำานักทรัพยากรมนุษย์

นายนราวิทย์ เปาอินทร์
ผู้อำานวยการ
สำานักบริหารกิจการ
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นายธนา ทั่วประโคน
ผู้อำานวยการประจำา
สำานักงานผู้อำานวยการ ส.ส.ท.
งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
และงานกิจการรายได้องค์การ

นางสาวสุมนา สุวรรณอำาภา
ผู้อำานวยการประจำา
สำานักงานผู้อำานวยการ ส.ส.ท.
ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ
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รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ งรายการ รุ่นที่

พ. . 2559 25

1. ประเภทผู้ชมผู้ฟงรายภูมิภาค จำานวน 9 คน
าดั
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อ ส ุ
นางสาวอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
นายอนัน จันทราภิรมย์
นายจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
นางสาวนิชรา บุญตะนัย
นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
นายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ
นายเอกนัฐ บุญยัง
นางสาวอัสรา รัฐการัณย์

มู าค
ดน
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง ตะวันออก
ภาคกลาง ตะวันตก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง

มา องค
บุคคล
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคคล
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัว
เครือข่ายผู้บริโภค ภาคตะวันตก
สภาองค์กรชุมชน
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

2. ประเภทผู้ชมผู้ฟงเข้มข้นเชิงประจัก ์ จำานวน 9 คน
าดั
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อ ส ุ
นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
นายอธิศ หวังซื่อกุล
นางสาวแสงระวี ดาปะ
นายสมชัย ประจักษ์สูตร์
นางสาวกาญจนา รอดประดิษฐ์
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี
นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง
นายวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
นายสุวรรณ อ่อนรักษ์
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มู าค
ดน
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลางตะวันออก
ภาคกลางตะวันตก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง

มา องค
เครือข่ายผู้สูงอายุ
ผู้ประกอบการ
สำานักข่าวเด็กและเยาวชน จ.เลย
บุคคล
ครูวิทยาศาสตร์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
บุคคล
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก
บุคคล
บุคคล

สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟงรายการ สรรหาจากกลุ่มประเด็นเ พาะ 2 ประเด็น จำานวน 2 คน
าดั
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

อ ส ุ
นามสมจิต สุวรรณบุษย์
นางสาววรินธร ลับไพรี
นางสกุลศรี บุญโชติอนันต์
นางสาวแก้วตา แสงสุข
นายแสงเดือน สุระเดช
นายเกรียงไกร ชีช่วง
นางสาววลัยพร ภูมิรัตน์
นายวิทวัส เทพสง
นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
นายวิเชียร เจษฎากานต์
นายอานนท์ วาทยานนท์
นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
นายพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม
นางสาวนรินทร์ ปากบารา
นางจารุนันท์ อิ้งภากรณ์
นางอรวรรณ โอวรารินท์
นางสาวธัญชนก หอมขาว
นายสมพร ขวัญเนตร
นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์
นายเสถียร ทันพรม
นายประสมทรัพย์ บุญเลิศ
นางสาวโสภิดา มลมาด
นางสาวบุษยา คุณากรสวัสดิ
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
นายมะลิ ทองคำาปลิว
นายเทอดศักดิ จำานงค์ศิลป
นายอานนท์ มีศรี
นายอภิวัตร กูบกระโทก
นางปริศนา สำาราญกิจ
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
นายวศิน มหัตนิรันดร์กุล
นายเธียรศักดิ ปิยธรรมสิริ

าค
ดน
การศึกษาในระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาทางเลือก
ความหลากหลายทางเพศ
คนพิการ
ชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง
เกษตรกร
ประมง
สิทธิมนุษยชน
ธุรกิจ และผู้ประกอบการ
หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม
เด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี
เยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
ครอบครัว
ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ
แรงงานข้ามชาติ
คนจนเมือง
ผู้บริโภค
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
สื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง
สื่อพื้นบ้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา กลุ่มกิจกรรมทางศาสนา
นักวิชาการ และการวิจัย
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

มา องค
สมาคมพัฒนาการศึกษา จ.แม่ ่องสอน
บุคคล
กลุ่มศักยภาพพลังบวกออทิสซึ่ม
ทางเลือกของเรา (O r hoi e)
กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
บุคคล
บุคคล
เครือข่ายชาวเลอันดามัน
บุคคล
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
บุคคล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โรงเรียนฉวาง
สถานีเด็กใต้ จายข่าว
บุคคล
บุคคล
บุคคล
สมานฉันท์แรงงานไทย
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับ จังหวัด กรุงเทพฯ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงใหม่
ศูนย์วิจัย และฝกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรดินนำ้าป่าภาคเหนือตอนล่าง
บุคคล
สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
สโมสรโรตารีพรหมภูเก็ต ภาค 3330 โรตารีสากล
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Thai PBS i s ee en
ขบวนการ F นำ้านม
บจก.เมลโล่ ทรี
Thai PBS i s orning
คิดส์สนุก
บจก.บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทน คิดวิทย์
เม้นท์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กวนสืบหลังเลิกเรียน
I got it
Ba on the a (Season 2)
บจก.วันนี้วันดี โปรดักชั่น Bi e Stories
สารคดีสั้น ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
นารีพาเที่ยว
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย ชุดปณิธาน
เพื่อความยั่งยืน
บจก.ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ วัฒนธรรมชุบแป้งทอด
บจก.บุญมีฤทธิ มีเดีย
ลุยไม่รู้โรย
FI R หัวใจไม่มีวันชรา
รุ่นใหญ่หัวใจไร้ขีดจำากัด
บจก.แทลเลนส์ แมสมีเดีย Spirit of sia
บจก.ทโมนไทย
สภาเสียงไร้เดียงสา
oo orning
คิดส์เป็นข่าว Reporter
บจก.พาราดิซัล มีเดีย
กินอยู่คือ
ภัยรอบตัว
กระจ่างรอบตัว
บจก.ยานแม่
Foo or
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
ชุดขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน
บจก.เอนเจิ้ล โชว์
Spa e
It h Feet
บจก.แ ปปี ครีเอทีฟ มีเดีย ไอซายน์ ฉลาดยกกำาลังสอง
บจก.ดี ธิงค์ พลัส
แม่บ้านฉลาดใช้
อาหารเป็นยา
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บจก.อาร์มาดิโล่
สอนศิลป
บจก.ซาวด์ เกรท
ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน
บจก.ไทยแลงเกวจ สเตชั่น ดูให้รู้
ดูให้รู้ ไป เปลี่ยน โลก
บจก.ธิงค์ คลับ
สามัญชนคนไทย
บจก.แกงค์ซูเปอร์
ท้าให้อ่าน
บจก.บ้านบันดาลใจ
คุยกันลั่นบ้าน
บจก.บิก ติงค์
นักผจญเพลง
บจก.ซูเปอร์จิว
ยุทธการลดสู้แล้ง
ท้าให้อ่าน
บจก.ซิกซ์ ทเวลฟ โซลูชั่น เด็กไม่เอาถ่าน
บจก.ธาราวิชั่น
บจก.ซีเนฟาร์ม
บจก.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บ้านยังฟิล์ม
บจก.นีโอครีเอชั่น

พยัญชนะของฉัน
Roo ห้องลับมหัศจรรย์
T
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บจก.ปลูกฝัน

ทางนำาชีวิต ศาสนาอิสลาม

บจก.เจ เอส แอล
โกลบอล มีเดีย
บจก.โตะกลมโทรทัศน์

เชฟ ชน เชฟ
คนละดาวเดียวกัน

บจก.ซันเด เทเลวิชั่น

สู้เพื่อฝันกันทั้งบ้าน

บจก.เพนกวิน สตูดิโอ

วันเด็กแห่งชาติ

บจก.ใจอั้น

รี เวดดิ้ง

บจก.ซันชายน์ สไมล์

ซ่อมง่าย ไม่ต้องจ้าง(ช่าง)

บจก.ไอริส มีเดีย

กระจ่างจิต

บจก.ดีว่า เอ็นเตอร์เทน
เม้นท์

อาหารเป็นยา

eso e มันเฟียวมาก
ทางนำาชีวิต ศาสนาพุทธ
ร่วมฝันเพื่อเมืองไทย
ชุดก้าวตามรอยพ่อ

มีดีมาโชว์
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หุ่นสวยด้วยงานบ้าน

บจก.เบลซ โปรดักชั่น

สุดยอดแม่บ้าน
สูงวัยไ เทค

บจก.งอกงามความดี

ผึ้งน้อยมหัศจรรย์

บจก.คิดดี มุ่งทำาดี

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

บจก.ซีเนฟาร์ม

หนังสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ละคร
มอม
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อาหารเป็นยา

บจก.ดีว่า เอ็นเตอร์เทน
เม้นท์

มีดีมาโชว์

บจก.ธีมเมติก

นับหนึ่งให้ถึงพ่อ

บจก.ฟิน แลนด์ สตูดิโอ

O
ปาฏิหาริย์อัศจรรย์
ของฉันและเธอ
แนบท้ายสัญญา O
ปาฏิหาริย์อัศจรรย์ของฉันและเธอ

บจก.ซับมารีน ทีวี จำากัด บวก ลบ คูณ ฝัน
บจก.มาเจนตา มีเดีย

ลมหายใจของศิลปะไทยในดินแดน
เมียนมา

บจก.ดี.ดอคคิวเมนทารี่

“รีเวดดิ้ง ของเรา”

บจก.สกาย เอนเทอร์เทน อุ่นใจด้วยไอรัก
เมนท์
เกษตรข้างบ้าน
บจก.ออลเวิร์ค

คนเดียวก็เที่ยวได้

บจก.แมวขยันดี

ร่วมฝันเพื่อคนไทย ชุดปณิธานต้นไม้

บจก.แ พเพนนิ่ง
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เจริญกูล เฉลียวเกรียงไกร ทินภัทร ภัทรเกียรติทวี พงศ์เผ่า อากาศสุภา วิโรจน์ ชูวิชัย
อนุชา ตาดี ตาล วรรณกูล กฤตยรัฐ ปารมี ธันวา ศิริโพธิโสรัตร์ สราวุธ ถิ่นวัฒนากูล
วุฒิชัย โลนันท์ พิพัฒน์ พังจันทร์ตา คเชนทร์ เรือนทอง นนทพัทธ์ ปุณญะโกมล วัชรินทร์
ยอดคำาเหลือง วีระชัย ไชยวงค์ พลากร เป่าไม้ พนม ทะโน พงศธร จรรยาวิศิษฐ์

องศาเหนือ

กมล หอมกลิ่น กฤษฎา กุลขัว กำาธร แสนพงษ์ ขวัญชิต โพธิกระสังข์ คำาปิน อักษร
จามร ศรเพชรนรินทร์ เจษฎา ต้นจำาปา เฉลิมชัย จันทร์ตา ณัฐชลี สิงสาวแห
ณัฐพร อาจหาญ ธีรนันท์ ขันตี ธีรพล แก้วลอย ธีระพล วัดเวียงคำา ประวิทย์ ตอพล
ปัญญา คำาลาภ พงษ์ศธร พรมโกวาด พรญาณี ยิ้มแย้ม พลรวัฒน์ ดวงเข็ม
พัชรียา เคนประคอง ภาสกร สุขบุญญาสถิต ศุภชัย แก้วขอนยาง สันติ ศรีมันตะ
สุมารินทร์ อะโรคา สุรีวรรณ บุญเลิศ สุวพันธุ์ วงษ์คำาอุด อภิชาติ ศักดิวงศ์
อนนท์ธวัส บุตรอินทร์

อยู่ดีมีแ ง

ชาญวิทย์ สายวัน เพาซี ยะซิง รอ านะ สิเดะ เสาวนิจ ปากบารา อพิเชษฐ์ สุขแก้ว
อับดุลรอแม ตาเละ กีรติ โชติรัตน์ กนกภรณ์ ทิพโกมุท ชารีฟ อดุลยศาสตร์
กูยิ อีเเต เชียววิทย์ พัฒนสุขพันธ์ ซารีฟ ตาเหร์ นิอัมรอน ตอกอ
ปัญญ่าวัฒน์ ดีสีทา นายวิศรุต ชาติหระคุณ วัชระ เหมชาติ

แลตะ แลใต้

เจริญชัย ตรีธนกิตติ ปฏิญญา ปันญายศ ยุทธพรหม สมใจ อพิเชษฐ์ สุขแก้ว
อุฬาร ไชยทิพย์ เอกรินทร์ นันปินตา

ครัวเชฟน้อย

กฤษ เกตุทอง จตุพล ชุมพงศ์ เจริญกูล เฉลียว เกรียงไกร เชวง ไชยวรรณ
ณัฐธัญ กรุงศรี ธนินท์ธร เกตบูรณะ เพาซี ยะซิง ภัทรพงษ์ เนตรวินิตร
รอ านะ สิเดะ วนารัตน์ จำาปาเรือง วิชัย จันทวาโร วิโรจน์ ชูวิชัย วีระยุทธ จินา
สุทธิรักษ์ เปล่งเสียง อุฬาร ไชยทิพย์ เอกรินทร์ นันปินตา

สายลับธรรมชาติ

กมล หอมกลิ่น ขวัญชิต โพธิกระสังข์ คำาปิน อักษร จามร ศรเพชรนรินทร์
ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี ชาญวิทย์ สายวัน ณัฐชลี สิงสาวแห ทินภัทร ภัทรเกียรติทวี
ธงชัย ชคัตประสิทธิ ธีรยุทธ์ วีระคำา ประวิทย์ ตอพล ปริวัฒน์ คำาภีระ ปัญญา คำาลาภ
ไมตรี จำาเริญสุขสกุล รวงทอง จันดา รุ่งโรจน์ เปรมจิราพงศ์ วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
ศุภรัช จรัสเพชร สมภพ ยี่จอหอ สันติ ศรีมันตะ เสาวนิจ ปากบารา เสาวนีย์ สังขาระ
อพิเชษฐ์ สุขแก้ว อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์ อับดุลรอแม ตาเละ

ที่นี่บ้านเรา

จามร ศรเพชรนรินทร์ เจริญชัย ตรีธนกิตติ ณัฐชลี สิงสาวแห ธีรยุทธ์ วีระคำา
สันติ ศรีมันตะ อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์ ธิดา ผลิตผลการพิมพ์

ก(ล)างเมือง

จตุพล ชุมพงศ์ เชวง ไชยวรรณ ธีรยุทธ์ วีระคำา ประวิทย์ ตอพล
อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์ นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

ทีวีชุมชน

ธวัชชัย ดวงนภา พงศธร ร้อยแก้ว วรรณชนก สังขเวช ธนดล สุตะวงค์
กฤษฎา ศิลปไชย อนุชา ตาดี ธงชัย ชคัตประสิทธิ อนนท์ธวัส บุตรอินทร์
วิน สุรรังสรรค์ ทชากร เนียมทอง ไท ประดิษฐเกษร มลติญา ญาณะพันธ์
สินีนาฎ คะมะคต สุภาพร ธรรมประโคน นรรณพร แสนใจวุฒิ
คณิสา ตติบรรจงลาภ ลักขณา ร่วมรักษ์ ตาล วรรณกูล

แบคแพค

กนกภรณ์ ทิพโกมุท

ธรรมะกับทโมน

นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

จดหมายไขลาน
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