คํ า นํ า
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน
ส่วนที่ 1 มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะเพื่อสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพคุณธรรม แสดงให้เห็นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยม โครงสร้าง
องค์กร นโยบายองค์กร และรายชื่อคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 Digital TV เพื่อบริการสาธารณะ ฉายภาพให้เห็นการ
เตรียมพร้อมของ ส.ส.ท. ในการก้าวสู่ความเป็นทีวีดิจิทัลที่พร้อมในการเป็นผู้ให้
บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พร้อมไปกับการเติบโตของสื่อดิจิทัล
ในช่วงตลอดปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา และการท�ำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เกาะติดการ
รายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤติของประเทศ รวมถึงการสร้างสรรค์รายการเด่นที่
สร้างผลกระทบต่อสังคม ทั้งหมดนี้ “เพื่อบริการสาธารณะ”
ส่วนที่ 3 ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะที่คุณวางใจ เป็นส่วนสะท้อนให้
เห็นถึง “การมีส่วนร่วม” ระหว่างหน่วยงาน องค์กรระดับชาติและนานาชาติ ผู้ชม
ผู้ฟังรายการ และ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2556 ไทยพีบีเอสมีการสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรทุกภาคส่วนมากกว่า 40 หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ไทยพีบีเอส
จัดไม่ตำ�่ กว่า 10,000 คน รวมทุกกิจกรรม มีผสู้ นใจมาเยีย่ มชมองค์กร 135 หน่วยงาน
จ�ำนวน 5,343 คน และไทยพีบเี อสได้รบั รางวัลจากสถาบันต่างๆ มากกว่า 50 รางวัล
ตัวเลขเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนได้ดีว่า ไทยพีบีเอส คือสื่อสาธารณะที่คุณวางใจ
ส่วนที่ 4 รายงานผลการด�ำเนินงานของสื่อสาธารณะ ประกอบด้วย
รายงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชน
รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ รายงานการประเมินผลการด�ำเนินงาน โดย
คณะกรรมการประเมินผลภายนอก รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
พร้อมแผนการจัดท�ำรายการประจ�ำปี พ.ศ. 2557 และแผนงบประมาณและโครงการ
ปี พ.ศ. 2557
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ส่ ว นที่ 5 ทิ ศ ทางสู ่ อ นาคต ส.ส.ท. วางแผนความร่ ว มมื อ กั บ
UNISDR และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเป็นเจ้าภาพจัด “การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนลดความเสี่ยงภัยพิบัติครั้งที่ 6” จึงมีการเตรียม
ความพร้อมเนื้อหาและการจัดกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ ในส่วนขององค์กรได้มีการริเริ่มเรื่องการบริหารจัดการองค์กร
สื่อเชิงคุณภาพ (Total Quality Management - TQM) และการจัดท�ำ Audio
Description (ค�ำบรรยายเป็นเสียง) และ Subtitle (ค�ำบรรยายใต้ภาพ) เพื่อให้
บริการส�ำหรับคนพิการและคนด้อยโอกาส ได้เข้าถึงบริการของสื่อสาธารณะในยุค
ทีวีดิจิทัลให้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก ประกอบด้วย รายชื่อสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
รายชือ่ ผูผ้ ลิตอิสระ สถานีสง่ สัญญาณโทรทัศน์ และผังการจัดท�ำรายการปี พ.ศ. 2556
การจั ด ท� ำ รายงานผลการปฏิ บัติงานประจ� ำ ปีข อง ส.ส.ท. เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 52
“เพื่อเป็นการตรวจสอบและควบคุมให้ผู้ชมผู้ฟังรายการ ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และแสดงถึงความเป็นกลางของ
องค์การ ให้องค์การท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาภายในหกเดือนนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี และให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน...”
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
มิถุนายน 2557
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สารประธานกรรมการนโยบาย
ในปีที่ 6 ของการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่ง

แรกของประเทศไทย “ไทยพีบีเอส” หรือ ส.ส.ท. มีพันธกิจ
ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ‘ไทยพีบเี อส’ ประสบ
ความส�ำเร็จและก้าวหน้าตามพันธกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ของสื่อสาธารณะคุณภาพเพื่อสังคมที่เข้มแข็งดังที่ก�ำหนด
ในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. อย่างต่อเนือ่ ง ยืนยันได้จากจ�ำนวน
รางวัลเกียรติยศทีไ่ ด้รบั จากสถาบันสือ่ และสถาบันทางสังคม
ต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกปี

ในช่ ว งเวลาที่ สั ง คมไทยก� ำ ลั ง เตรี ย มความ
พร้อมเข้าสูก่ ารสือ่ สารระบบดิจทิ ลั เราภูมใิ จที่ ส.ส.ท.
เป็นสถานีแรกที่มีความพร้อมรองรับการเติบโตของ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารนี้ โดยสามารถด� ำ เนิ น การ
เปลี่ยนผ่านการออกอากาศทีวีภาคพื้นดินจากระบบ
อนาล็อก (Analog) สู่การให้บริการในระบบดิจิทัล
(Digital) ได้ครบวงจร สามารถให้บริการข่าวสาร
รายการ และเนือ้ หาต่างๆ ผ่านช่องทางสือ่ ของ ส.ส.ท.
อย่างครอบคลุม ทั้งโทรทัศน์ วิทยุออนไลน์ เว็บทีวี
เว็บไซต์ รวมถึงช่องทางสื่อสังคม (Social Media)
อันหลากหลาย ในปีนที้ า่ นผูช้ มข่าวสาร/รายการของ
ส.ส.ท. สามารถสัมผัสถึงคุณภาพหน้าจอที่มีความ
คมชัดในระบบ HD พรั่งพร้อมด้วยคุณภาพข้อมูล
ข่าวสารที่มีความลุ่มลึก ชัดเจน ถูกถ้วน น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจบนหลากหลายช่องทางได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
ทั้งนี้ แม้ว่า ‘ไทยพีบีเอส’ (ส.ส.ท.) จะเติบโต
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตและเนื้อหารายการ
ตามล� ำ ดั บ อย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ก็ ต าม คณะกรรมการ
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นโยบาย ส.ส.ท. ก็ยังคงให้ความส�ำคัญอย่างมั่นคง
ต่อคุณค่าคุณภาพการผลิตเนื้อหาสาระ เพื่อส่งเสริม
เกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศการสร้างเสริมประชาชน
ไทยและสังคมไทยให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสะท้อนแนวนโยบายที่เน้นย�้ำการส่งเสริม
สังคมที่ดีงาม อาทิ การผลิตรายการที่สร้างสรรค์
สั ง คม การพั ฒ นาศั ก ยภาพการเสนอข่ า วเชิ ง ลึ ก
ฉับไว ทันการณ์ ถูกต้อง รอบด้าน การสร้างระบบ
ฐานข้อมูลรายการให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ใน
สังคม การสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ
สื่อสาธารณะ การเปิดให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ของคนทุกกลุ่ม การเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีการสื่อสาร
การเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่
มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การสร้าง
ยุทธศาสตร์การหารายได้เพื่อความมั่นคงขององค์กร
‘สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ’ เป็นอีกกลไก
ส�ำคัญหนึง่ ของสือ่ สาธารณะ ‘ไทยพีบเี อส’ มีบทบาท
อย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมหลาย
ภาคส่วน กล่าวคือ ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม มี
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
คุณภาพรายการทีน่ ำ� เสนอสูส่ าธารณะ ซึง่ นอกจากจะ
ช่วยพัฒนา ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
แล้ว ยังเป็นกลไกเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ม
ผูผ้ ลิตรายการ และผูบ้ ริหาร ในการช่วยกันขับเคลือ่ น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะแห่งนี้
เพื่อประโยชน์ของผู้ชมอย่างแท้จริง ในปี พ.ศ. 2556
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของ ส.ส.ท. ได้เพิ่มพูน
ศักยภาพและประสิทธิภาพการท�ำงานตามภารกิจ
เป้าหมายอย่างน่าชื่นชม

การปรับตัว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในทิศทาง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ชมและสังคมไทย
ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพ
เนื้อหารายการที่มีคุณค่า จึงยังคงเป็น
เป้าหมายหลักของ ‘ไทยพีบีเอส’ ต่อไป

อนึ่ง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิทัศน์สื่อและสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สื่อปัจจุบัน ‘ไทยพีบีเอส’ จึงไม่หยุดยั้งที่จะปรับ
ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อด�ำรงความอยู่รอดบน
สถานะของสื่ อ สาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ สั ง คม
ที่มีคุณธรรมต่อไป ดังนั้น การปรับตัว ปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การใน
ทิศทางเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ชมและสังคมไทย
ทั้ ง ด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต และคุ ณ ภาพเนื้ อ หา
รายการที่ มี คุ ณ ค่ า จึ ง ยั ง คงเป็ น เป้ า หมายหลั ก
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ‘ไทยพีบีเอส’ ต่อไป
เช่นกัน
อย่างไรก็ดี ความท้าทายในวงการสื่อปัจจุบัน
ยังมีอยู่ไม่รู้จบ อันเป็นความท้าทายที่ส่งให้บุคลากร
‘ไทยพีบีเอส’ จ�ำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟัน
เพื่อความเป็นหนึ่งขององค์การฯ แห่งนี้ต่อไป จึง
ขอให้ก�ำลังใจ ส่งพลังใจมาเพื่อสนับสนุนการผนึก
ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิดต่อบุคลากรทุกท่าน
เพื่ อ ร่ ว มกั น สร้ า งเสริ ม สั ง คมที่ ดี มี คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น

เวทีและช่องทางแห่งความดีงามแก่เยาวชนของเรา
ตลอดไป
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน
ทุกส�ำนัก ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐภาค
เอกชนทีใ่ ห้การสนับสนุน ให้กำ� ลังใจ ให้ขอ้ เสนอแนะ
และความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นา
‘ไทยพีบเี อส’ หรือ ‘ส.ส.ท.’ ให้เป็นทีย่ อมรับในฐานะ
“สถาบันสื่อสาธารณะ” แห่งอาเซียนและสังคมโลก
ต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะร่วมกันสร้าง
สังคมทีด่ กี ว่าเดิมมากขึน้ ๆ ในปีตอ่ ๆ ไปอย่างไม่สนิ้ สุด

ด้วยความปรารถนาดีและขอบคุณ

(รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์)
ประธานกรรมการนโยบาย
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สารผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

ปลายปี พ.ศ. 2556 มีการจัดประมูลโทรทัศน์ระบบ

ดิจทิ ลั ซึง่ กลายเป็นจุดผันเปลีย่ นส�ำคัญทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ไทยในรอบกว่าห้าสิบปี ผลจากการจัดประมูล
ครั้งนั้นกระจายไปยังประชาชนทุกระดับทั้งประเทศอย่าง
ทั่ ว ถึ ง และมู ล ค่ า ของผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระบบ
เศรษฐกิจไทยสูงถึงหลายแสนล้าน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ซึ่งเรียกกันแพร่หลายว่า
ไทยพีบีเอส จึงได้วางยุทธศาสตร์เพื่อแสดงบทบาท
ส� ำ คั ญ ให้ ก ารเปลี่ ย นผ่ า นจากสั ง คมอนาล็ อ กไปสู ่
สังคมดิจิทัลของประเทศไทยด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เพื่อให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลอย่างง่ายดายที่สุด ต้นทุนต�่ำสุด และ
ครอบคลุมทั่วถึงที่สุด
เริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2556 ไทยพีบีเอสเริ่ม
ก�ำหนดทิศทางบทบาทของสื่อสาธารณะในสังคม
ดิจิทัล โดยวางสถานภาพเป็นผู้ให้บริการครบวงจร
ทัง้ เป็นผูบ้ ริหารโครงข่าย ผูใ้ ห้บริการสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก เป็นผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ระบบความ
คมชัดสูง (HD) สองช่อง ในฐานะสื่อสาธารณะที่ต้อง
ด�ำเนินการช่องข่าว และช่องเด็ก เยาวชน ครอบครัว
และการศึกษา โดยได้กำ� หนดยุทธศาสตร์เพิม่ สัดส่วน
เนื้อหาข่าวและรายการข่าวในปี พ.ศ. 2556 เป็น
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ร้อยละ 50 และปรับเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2557
เป็นร้อยละ 60 พร้อมกับวางแนวทางเปิดไทยพีบเี อส
ช่องที่สองภายในปี พ.ศ. 2558 ขณะเดียวกันได้วาง
เป้าหมายระยะยาวให้เป็นผู้น�ำในการพัฒนาระบบ
โทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล ระดั บ ชุ ม ชนและภู มิ ภ าคของไทย
จากนั้นจะขยายเพิ่มเติมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนร่วมมือ
กับสือ่ มวลชนในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การวมตัวของสิบประเทศเพื่อนบ้านเป็นประชาคม
อาเซียน ผู้บริหารและพนักงานไทยพีบีเอสได้ทุ่มเท
การท�ำงานตลอดปี พ.ศ. 2556 เพื่อร่วมปูทางให้
ไทยพีบีเอสมีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสองสามปีข้างหน้า
นี้ คณะท�ำงานทั้งทางด้านโครงข่าย เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม จะจัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งผู้ท�ำงานด้านสนับสนุนและงานด้านการ
ผลิตเนื้อหาเผยแพร่ออกอากาศ โดยมีการปรับตัว
รองรับเทคโนโลยีสื่อสารด้านสารสนเทศและการ
ออกอากาศ ปรับตัวเพื่อน�ำการสื่อสารดิจิทัลและ 3G
มาใช้สนับสนุนการรายงานข่าวทัว่ ไปและสถานการณ์
ทางการเมืองที่ล่อแหลมและอ่อนไหว หากต้องการ
ความรวดเร็วฉับไว โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสาม
และสี่ของปี พ.ศ. 2556
ไทยพีบีเอสแสดงบทบาทของสื่อสาธารณะ
ในการรายงานข่าวภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง
โดยยึดถือกรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท. และแนวปฏิบตั ิ
เพื่อธ�ำรงจริยธรรม วิชาชีพสื่อฯ โดยเฉพาะในด้าน
ความเป็นอิสระของวิชาชีพ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของ
ผูม้ อี ำ� นาจ กลุม่ และพรรคการเมือง กลุม่ ผลประโยชน์
หรือกลุ่มเคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น

รายงานข่าวภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง
โดยยึดถือกรอบจริยธรรมของ ส.ส.ท.
และแนวปฏิบัติเพื่อธ�ำรงจริยธรรม วิชาชีพสื่อฯ
โดยเฉพาะในด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ
ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำ� นาจ
กลุ่มและพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์หรือ
กลุ่มเคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น
ในความเป็นอิสระและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในความเป็นอิสระและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
มีผลส�ำรวจวิจัยของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มีเดีย
มอนิเตอร์) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบการรายงานสถานการณ์
ชุมนุมใหญ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน และ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมือง โดยศึกษาวิจยั กลุม่ ฟรีทวี เี พือ่ สาธารณะ
ด้วยกัน พบว่า “โดยภาพรวม ไทยพีบีเอสเป็นช่อง
ที่ให้ความส�ำคัญกับการรายงานสถานการณ์ชุมนุม
ทางการเมือง โดยเปิดพี้นที่ให้แหล่งข่าวที่มีความ
สมดุล มีมมุ มองในการรายงานทีร่ อบด้านหลากหลาย
มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ หาทางออก และ
แนวทางการคลี่ ค ลายสถานการณ์ ” …. “การให้
พื้นที่เชิงปริมาณเวลาพบว่า ไทยพีบีเอสเป็นช่องที่
มีการรายงานสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองมาก
ที่สุด”…..“ในด้านรูปแบบรายการพบว่า ไทยพีบีเอส
ให้ความส�ำคัญกับรายการพิเศษนอกผังรายการ ได้แก่
รายการทางออกประเทศไทย”…..“มีการใช้แหล่ง
ข่าวหลากหลายกลุ่ม”….“มีการตั้งค�ำถามสัมภาษณ์

แหล่งข่าวที่ค่อนข้างรอบด้านและมุ่งหาแนวทาง
ลดความขัดแย้ง หรือทางออกของปัญหา”….
ผลงานวิจัยดังกล่าวและรางวัลด้านสื่อสาร
มวลชนที่ไทยพีบีเอสได้รับจากหน่วยงานระดับชาติ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายสิบรางวัล
ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นหลักฐานยืนยันความมุ่งมั่น
และเจตนารมณ์ทแี่ น่วแน่ของคณะท�ำงานไทยพีบเี อส
ทุกภาคส่วน ที่จะผลิตงานคุณภาพและผลักดันให้
ไทยพีบีเอสเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์
สังคมคุณภาพและคุณธรรม

(นายสมชัย สุวรรณบรรณ)
ผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท.
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สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ก้าวสู่ปีที่หก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กับการพัฒนาสื่อสาธารณะ
ของสังคมไทย

ไทยพี บี เ อส เป็นสื่อสาธารณะที่เติบโตขึ้น

ภายใต้ข้อเรียกร้องให้มีสื่อสาธารณะที่ปราศจาก
การครอบง�ำของอ�ำนาจรัฐและทุนซึง่ เคยครอบง�ำสือ่
มานาน เนื่องจากสังคมไทยต้องการสื่อที่น�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ตรงไปตรงมา วิเคราะห์
เจาะลึก ไม่บดิ เบือนเลือกข้าง และมีคณ
ุ ภาพต่อบุคคล
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย วันนี้ไทยพีบีเอสสามารถ
ยืนยันได้วา่ ได้ทำ� หน้าที่ “สือ่ สาธารณะ” ได้เป็นอย่าง
ดีในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ ทัง้ ในแง่จรรยาบรรณของสือ่ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้
คนเล็กคนน้อยในสังคมไทยได้มพี นื้ ทีใ่ นสือ่ สาธารณะ
ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเสนอแนะ เพื่อ
ก�ำหนดทิศทางของไทยพีบเี อส ทัง้ นีส้ ามารถพิจารณา
ได้จากรายการต่างๆ ของไทยพีบีเอสที่ผ่านมา
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นกลไกสำ�คัญ
ของไทยพีบีเอส ซึ่งได้รับการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารกระจายเสี ย งและ
แพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย ด้ ว ยความ
มุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอย่ า ง
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แท้ จ ริ ง ในสื่ อ สารมวลชนไทย โดยสภาผู้ ช มและ
ผู้ฟังรายการจำ�นวน 50 ท่าน มีบทบาทหน้าที่สำ�คัญ
คือ การรับฟัง รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่
หลากหลาย โดยนำ�ข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาสังเคราะห์
และพั ฒ นาเป็ น ข้ อ เสนอแนะที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง ข้ อ
เสนอแนะเชิ ง นโยบายและกระบวนการปรั บ ปรุ ง
รายการ เพือ่ นำ�เสนอต่อกรรมการนโยบาย กรรมการ
บริหาร นำ�ไปกำ�หนดทิศทางการพัฒนาสือ่ สาธารณะ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
เจตนารมณ์ของสื่อสาธารณะต่อไป
หลายปี ที่ ผ่ า นมา หากติ ด ตามไทยพี บี เ อส
อย่างต่อเนือ่ ง จะรับรูไ้ ด้วา่ ไทยพีบเี อสพัฒนารายการ
ที่มีเนื้อหาดีๆ ผ่านหน้าจอ ซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทำ�ให้เกิดการฉุกคิด เห็น
ข้อเท็จจริงของสังคมได้อย่างลึกซึ้งรอบด้าน อาทิ
ปัญหาการคอร์รัปชัน การจัดการทรัพยากร ความ
มั่ น คงทางอาหาร ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ประชาธิปไตยชุมชน และประชาคมอาเซียน เป็นต้น
และแน่นอนว่าประเด็นเนือ้ หาทีน่ ำ�เสนอผ่านหน้าจอ
เหล่านี้ ส่วนหนึ่งมาจากข้อเสนอของสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการที่สะท้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ไทยพีบีเอสผ่านหน้าจอดังกล่าว
ทั้งนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นเสมือน
องค์กรประชาชนทีพ่ ยายามสร้างการมีสว่ นร่วมระหว่าง
ประชาชนกับไทยพีบีเอส มุ่งพัฒนาให้ไทยพีบีเอส
เป็นสื่อสาธารณะที่ตอบสนองต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง ในปี พ.ศ. 2556 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
เปลี่ยนผ่านจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 2 สู่
รุ่นที่ 3 ซึ่งภารกิจหลักของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ในปี พ.ศ. 2557 คือ การมุง่ สร้างการมีสว่ นร่วมสำ�คัญ
3 ประการ ประการแรกคือ สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนที่ติดตามชมรายการไทยพีบีเอสด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบใหม่ๆ

....สังคมไทยต้องการสื่อที่น�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างรอบด้าน ตรงไปตรงมา
วิเคราะห์เจาะลึก ไม่บิดเบือนเลือกข้าง และ
มีคุณภาพต่อบุคคล ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
วันนี้ ไทยพีบีเอสสามารถยืนยันได้ว่า
ได้ทำ� หน้าที่ “สื่อสาธารณะ”
ได้เป็นอย่างดี...

ประการทีส่ องคือ การสร้างการมีสว่ นร่วมกับบุคลากร
ทุกระดับของไทยพีบีเอส เพื่อเรียนรู้พัฒนาความ
เป็นสื่อสาธารณะร่วมกัน และประการสุดท้ายคือ
การพั ฒ นาสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการไทยพี บี เ อส
ให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นตัวแทนของ
ภาคประชาชน ทำ�หน้าที่ตามบทบาทสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการ
ยอมรับในสังคมต่อไป
การทำ�งานของสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ
จะลุล่วงหรือไม่นั้น สิ่งสำ�คัญคือ ต้องอาศัยความ
ร่ ว มมื อ จากหลายฝ่ า ยโดยเฉพาะบุ ค ลากรของ
ไทยพี บี เ อสทุ ก ระดั บ กลุ่ ม ผู้ ช มผู้ ฟั ง ที่ ติ ด ตามชม
รายการไทยพีบีเอส และตัวของสมาชิกสภาฯ เอง
ที่ จ ะเรี ย นรู้ เข้ า ใจวั ฒ นธรรมการทำ�งานร่ ว มกั น
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตจะเกิดกระบวนการ
ทำ�งานที่เดินหน้าไปพร้อมๆ กันของทุกฝ่าย เพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาสื่อสาธารณะที่เปี่ยมล้นด้วย
คุณภาพและสร้างสรรค์
สุดท้ายนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเชื่อมั่นว่า
กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร บุคลากรทุกคนใน

ไทยพีบีเอสย่อมตระหนักและมีความพยายามที่จะ
พัฒนาสื่อสาธารณะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในทุกด้าน
เพื่อเป็นแนวหน้าในการสร้างบรรทัดฐานของสื่ อ
ที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสื่อที่เปิด
โอกาส เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชนคนเล็กคนน้อยได้เข้าถึง
สื่อได้มากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระบบสื่อ
ของไทยครัง้ ใหญ่จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจทิ ลั
ในเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกันกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ในฐานะของประชาชนผูต้ ดิ ตามและเป็นกลไกสำ�คัญ
ของไทยพีบีเอส จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ
ทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพบนฐานประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม และหัวใจสำ�คัญสุดท้ายคือ “พลังประชาชน
ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อสาธารณะ
ให้เจริญงอกงามคู่กับสังคมไทยต่อไป”
เชื่อมั่นและศรัทธา

(นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
09

ส า ร บั ญ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี พ.ศ. 2556
1. ผลงานขององค์การในปี พ.ศ. 2556
หน้า 28 - 88
2. โครงการ แผนงาน และแผนงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2557 หน้า 135
3. ผังรายการในปี พ.ศ. 2556 และแผนการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงผังรายการปี พ.ศ. 2557
หน้า 130 และหน้า 150 - 157
4. งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของ
คณะกรรมการประเมินผล หน้า 108 - 129
5. รายการที่องค์การให้การสนับสนุนการผลิต
แก่ผู้ผลิตอิสระ หน้า 146 - 147
6. ความคิดเห็นที่ได้รับจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ตามมาตรา 45 และจากประชาชนทั่วไปและการ
ปรับปรุงที่ดำ�เนินการตามความคิดเห็นที่ได้รับ
หน้า 94 - 99
7. ข้อมูลร้องเรียนจากผู้ชมและผู้ฟังรายการและผล
และวิธีการแก้ไข หน้า 100 - 107

010

คำ�นำ�

02

สารจากประธานกรรมการนโยบาย
สารจากผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
สารจากประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ

04
06
08

ส่วนที่ 1 มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

12

เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพคุณธรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร
ผังโครงสร้างองค์กร
นโยบายองค์กร ยุทธศาสตร์ 5P 1R
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
ผู้ประกาศข่าว พ.ศ.2556

ส่วนที่ 2 Digital TV เพื่อบริการสาธารณะ
Digital TV เพื่อบริการสาธารณะ
การเติบโตของสื่อดิจิทัล “เพื่อบริการสาธารณะ”
การรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤติ เพื่อบริการสาธารณะ
รายการเด่นที่สร้างผลกระทบต่อสังคม

14
16
17
22
24
26

28
30
34
40
48

ส่วนที่ 3 ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะที่คุณวางใจ
สื่อสาธารณะและความร่วมมือ
ในระดับชาติและนานาชาติ
กิจกรรมเพื่อบริการสาธารณะ
รายการเพื่อบริการสาธารณะ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2556
“การบริหารทรัพยากรมนุษย์”
ปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนาองค์การ
ไทยพีบีเอส พื้นที่การเรียนรู้ของสาธารณะ
สำ�นักงานสีเขียว GREEN OFFICE

ส่วนที่ 4
รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ
เสียงสะท้อนของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
....คุณค่าของการมีสื่อสาธารณะ
รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
โดยคณะกรรมการประเมินผลภายนอก

58
60
66
73
74
80
86
88

92
94

100
108
109

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
แผนจัดทำ�รายการ ปี พ.ศ. 2557
แผนงบประมาณและโครงการ ปี พ.ศ. 2557

113
130
135

ส่วนที่ 5 ทิศทางสู่อนาคต

136

สื่อสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
การบริหารจัดการองค์กรสื่อเชิงคุณภาพ
Total Quality Management - TQM
การให้บริการสำ�หรับคนพิการและคนด้อยโอกาส

138
140
141

ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 142
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3
รายการและผู้ผลิตอิสระ
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์
ผังรายการ ปี พ.ศ. 2556
สรุปผลการดำ�เนินงาน ส.ส.ท. ปี พ.ศ. 2556

144
146
148
150
158

011

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร
• ผังโครงสร้างองค์กร นโยบายองค์กร
• ยุทธศาสตร์ 5P 1R
• คณะกรรมการนโยบาย
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการการตรวจสอบ
• คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
• ผู้ประกาศข่าว

12

ส่วนที่

1

2556
มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
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ไทยพีบีเอส
ทีวี...ที่คุณวางใจ
วิสัยทัศน์

“

มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

14

”

พันธกิจ

ด�ำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์
สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นส�ำคัญ

วัตถุประสงค์

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ตามมาตรา 7 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์การฯ ไว้ ดังนี้
1) ด�ำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารทีเ่ ทีย่ งตรง รอบด้าน
สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ทีม่ สี ดั ส่วน
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่างๆ โดยมุ่งด�ำเนินการอย่าง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะ
เป็นส�ำคัญ
3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อประโยชน์ทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ขา่ วสาร เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน
5) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการก�ำหนดทิศทางการให้
บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ
6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
การด�ำเนินการตาม 2) 3) 4) และ 5) ให้ค�ำนึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมของประชาชน

ค่านิยมหลักขององค์การ
เป็นอิสระยึดจริยธรรม ท�ำงานเป็นทีม
หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
เปิดกว้างสร้างสรรค์ กล้าหาญ นวัตกรรม
เพื่อสังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
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โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556
คณะกรรมการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

หน่วยสนับสนุนงาน
คณะกรรมการนโยบาย

สำ�นักตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

สำ�นักอำ�นวยการ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท. *

สำ�นัก
ข่าว

สำ�นัก
โทรทัศน์
และวิทยุ

สำ�นัก
มัลติมีเดีย
และ
สารสนเทศ

สำ�นัก
วิศวกรรม

สำ�นัก
บริหาร

สำ�นัก
การคลัง

สำ�นัก
ทรัพยากร
มนุษย์

สำ�นัก
กฎหมาย

สำ�นัก
รายการ

สำ�นัก
สำ�นัก
เครือข่าย พัฒนาทุน
สื่อพลเมือง ทางสังคม

สำ�นัก
รับฟังและ
การมี
ส่วนร่วม

* จ�ำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำสั่งแต่งตั้ง และรับมอบหมายงานจากผู้อำ� นวยการ ส.ส.ท. ตาม พ.ร.บ. องค์การ มาตรา 34, 35
และประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง นโยบายพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหาร ส.ส.ท.
ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552
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สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

นโยบายองค์กร

ปี พ.ศ. 2556
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ส่วนที่ 1
นโยบายองค์กร ประจำ�ปี พ.ศ. 2556

นโยบายการด�ำเนินงานโดยรวม
1. นโยบายด้านสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม เป็นสื่อ
สาธารณะที่ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ เสนอเรื่องราวที่
ดีงามของสังคม ให้มีการประชาสัมพันธ์รายการที่เหมาะสม
และให้เพิ่ม Filler ที่สร้างสรรค์สังคมเพิ่มขึ้น
2. นโยบายด้านการมีสว่ นร่วมและความเป็นเจ้าของ สร้างการ
มีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะจากประชาชน
ทุกกลุ่มเพิ่มขึ้น อาทิ กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สถาบัน
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสื่อ สมัชชา
ชุมชน ชนชั้นกลาง เยาวชน นักธุรกิจ และกลุ่มประเด็นต่างๆ
3. นโยบายด้านข่าวและรายการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การเสนอข่าวสารเชิงลึก นำ�เสนอข่าวอย่างฉับไว ทันการณ์
ถูกต้อง และรอบด้าน
4. นโยบายด้านธรรมาภิบาลขององค์กรและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร
1)		เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีประสิทธิผลสูงสุด
ตามพันธกิจขององค์กร
2)		เป็นองค์กรที่มีสำ�นึกต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนมีระบบบริหารงานบุคลากรที่มีคุณภาพและทำ�งาน
อย่างมีความสุข มีจิตสำ�นึกสาธารณะและมีความภาคภูมิใจ
5. นโยบายด้านการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของคนทุกกลุม่ เช่น
ล่ามภาษามือ มีคำ�บรรยายใต้ภาพ มีคำ�บรรยายประกอบ
6. นโยบายด้านฐานข้อมูล สร้างระบบฐานข้อมูลจากฐาน
รายการ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลผลิตรายการและเสริมสร้าง
การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
7. นโยบายด้ า นเทคโนโลยี เป็ น ผู้ นำ�ทางเทคโนโลยี ก าร
ออกอากาศทางการสื่อสารทุกช่องทาง (Platform) และ
เป็นตัวอย่างของสื่อสาธารณะในภูมิภาคอาเซียน
8. นโยบายการสร้างความมัน่ คงด้านรายได้ขององค์กร เน้น
ด้านการสร้างกลยุทธ์การหารายได้ เพื่อความมั่นคงด้าน
รายได้ขององค์กร
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นโยบายด้านการบริหาร
1. กำ�หนดโครงสร้ า งการบริ ห ารให้ ส ามารถรองรั บ พั น ธกิ จ
องค์การด้านการผลิต การเผยแพร่ การให้บริการด้านข่าวสาร
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนา
มาตรฐานความเป็นองค์การสื่อสาธารณะแห่งชาติ
2. กำ�หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนงานการบริ หารจั ด การ
องค์การเพื่อการกำ�กับทิศทางการบริหารจัดการองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำ�หนดกลไกและแนวทางดำ�เนินการที่คุ้มครองความเป็น
อิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำ�นวยการ และพนักงาน
4. กำ�หนดตั ว ชี้ วั ด และกระบวนการติ ด ตามตรวจสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการดำ�เนิ น การและประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ปฏิบัติงาน
5. กำ�หนดแนวทางการบริหาร เพื่อให้เป็นสถาบันทางปัญญา
ของสังคม
6. กำ�หนดกลไกและกระบวนการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
นโยบายด้านรายการ
1. ภาพรวมของรายการทั้งหมดสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์
พันธกิจที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
2. ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ การศึกษา และ
สาระบันเทิงที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง
3. กระบวนการผลิ ต และการออกอากาศรายการคำ�นึ ง ถึ ง
จริยธรรมองค์การ จริยธรรมวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติที่
องค์การฯ กำ�หนด
4. กลุ่ มเป้าหมายหลั ก ขององค์ การฯ คื อ คนส่ ว นใหญ่ ของ
ประเทศต้องสามารถรับสัญญาณได้ดี
5. กลุ่มรายการข่าวสาร นำ�เสนอข่าว ข้อเท็จจริง เหตุการณ์
สำ�คัญ ความคิดเห็น สถานการณ์ปัจจุบัน การตรวจสอบ
ติ ด ตามประเด็ น สาธารณะที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมด้ ว ย
จุดมุ่งหมายและรูปแบบการนำ�เสนอที่มีจริยธรรม คุณค่า
และน่าติดตาม

9. พั ฒ นาศั ก ยภาพหน่ ว ยผลิ ต รายการในส่ ว นภู มิ ภ าคของ
องค์การ และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์การ
10. รายการที่นำ�เสนอทางสื่อทุกรูปแบบต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ
จริยธรรมที่องค์การประกาศและถือปฏิบัติ
นโยบายด้านการประเมินคุณภาพและวัดผลสัมฤทธิร์ ายการ

6. กลุ่มรายการสารประโยชน์ทางด้านการศึกษาและความรู้
ในวิทยาการสาขาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษาในวิทยาการ
สาขาต่างๆ ทีม่ สี าระและรูปแบบการนำ�เสนอทีห่ ลากหลายใน
มิติต่างๆ มีคุณค่า น่าสนใจ สร้างสรรค์ รวมทั้งคิดนอกกรอบ
กระตุ้นให้มีการคิดวิเคราะห์ เพื่อขบปัญหาและหาทางออก
หรือเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา ทัง้ มีรายการสำ�หรับกลุม่ เฉพาะ
เช่น เด็ก เยาวชน ครอบครัว ทีม่ งุ่ หวังสร้างสังคมคุณภาพและ
คุณธรรมในสถาบันครอบครัวและสถาบันต่างๆ ทางสังคม
7. กลุ่มรายการสาระบันเทิงนำ�เสนอความบันเทิงที่มีคุณภาพ
สร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของสังคม แฝงแนวคิด ทักษะ สาระ
และการเรียนรู้อย่างมีความสุข เสริมสร้างแรงบันดาลใจ
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับสุนทรียภาพของ
ประชาชน สร้างความพึงพอใจอย่างมีคุณค่า มีรสนิยม
8. การถ่ายทอดสดต้องดำ�เนินการโดยคณะผู้มีอำ�นาจหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เหตุ ผ ลและความสำ�คั ญ จำ�เป็ น ที่ คำ�นึ ง ถึ ง
คุณภาพความพร้อมและการนำ�เสนออย่างมีมาตรฐานด้วย
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การทำ�หน้าที่สื่อ
สาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ความคุ้มค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่อผังรายการปกติที่
เปลีย่ นแปลงไปโดยต้องแจ้งให้ผรู้ บั ชมและใช้บริการล่วงหน้า
ในระยะเวลาที่เหมาะสม

1. ออกแบบและกำ�หนดแผนงานการประเมิ น คุ ณ ภาพและ
ความนิยมรายการให้สอดคล้องกับผังรายการในแต่ละไตรมาส
2. มีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตรายการอย่างรัดกุม
3. มีการกำ�หนดกลไกการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์
รายการ
4. มีการพิจารณาปรับผังรายการทุก 3 เดือน
5. ผลสัมฤทธิข์ องรายการโดยรวม ยึดถือเกณฑ์คณ
ุ ค่า 5 ประการ
คือ
		 - คุณค่าด้านประชาธิปไตย
		 - คุณค่าด้านการให้ความรู้
		 - คุณค่าด้านวัฒนธรรม
		 - คุณค่าด้านความรู้ความเข้าใจ
		 - คุณค่าด้านความเท่าทันในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านสัดส่วนรายการ
1. กลุม่ รายการข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Factual) และเหตุการณ์
ปัจจุบัน (Current Affair) มีสัดส่วนร้อยละ 50 รายการ
ส่วนใหญ่ผลิตโดย ส.ส.ท.
2. กลุม่ รายการสารประโยชน์และการศึกษา มีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 แบ่งสัดส่วนการผลิตอย่างสมดุลระหว่าง ส.ส.ท.
กับผู้ผลิตอิสระ
3. กลุ่มรายการสาระบันเทิง มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
รายการส่วนใหญ่ผลิตโดยผู้ผลิตอิสระ
นโยบายด้านการออกอากาศ
1. ออกอากาศไม่น้อยกว่าวันละ 21 ชั่วโมง
2. คุณภาพสัญญาณคมชัด ครอบคลุมทั่วประเทศ
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ส่วนที่ 1
นโยบายองค์กร ประจำ�ปี พ.ศ. 2556

นโยบายด้านผู้ผลิตอิสระ
1. ต้องดำ�เนินการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
2. ให้ความสำ�คัญกับความหลากหลาย ไม่ผูกขาด
3. รูปแบบความสัมพันธ์หรือวัฒนธรรมการทำ�งาน เป็นการ
ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนางานคุณภาพ
นโยบายด้านแหล่งผลิตรายการ
1. ร้อยละ 75 เป็นรายการที่ผลิตในประเทศ
2. ร้อยละ 25 เป็นรายการนำ�เข้าจากต่างประเทศ
นโยบายด้านประเภทกลุ่มรายการ
1. กลุม่ รายการข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Factual) และ
เหตุการณ์ปัจจุบัน (Current Affair)
		จุดมุ่งหมายการนำ�เสนอ
1) ส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และความเท่ า ทั น
ในสถานการณ์สำ�คัญ
2) พัฒนาการรับรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3) เสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
4) เป็ น เวที ก ลางเพื่ อ นำ�เสนอความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง
หลากหลาย
5) ส่งเสริมสังคมธรรมาธิบาล โปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรม
6) ปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของประชาชน
7) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์การและสะท้อนความคิดเห็น
ความต้องการ
8) สร้างความคิด จินตนาการ ความหวัง และความเชื่อมั่น
2. กลุ่มรายการสารประโยชน์ การศึกษา
		จุดมุ่งหมายการนำ�เสนอ
1) พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ความเข้ า ใจในเรื่ อ งเพศและความ
สัมพันธ์กับผู้อื่น
2) เสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย
3) สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
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4) พัฒนาเชาว์ปัญญา
5) สร้ า งแรงบั น ดาลใจ กระตุ้ น จิ น ตนาการ ความคิ ด
สร้างสรรค์
6) ให้ความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆ
7) สร้างคุณภาพชีวิต
8) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
9) สร้างความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของความ
แตกต่าง หลากหลายแห่งวิถีชีวิต
10) กระตุ้นความตื่นตัวสนใจในประเด็นของปรากฏการณ์
ระดับโลก
3. กลุ่มรายการสาระบันเทิง
		จุดมุ่งหมายการนำ�เสนอ
1) สร้างความน่าสนใจ ความนิยม และการมีส่วนร่วม
2) ใช้ความบันเทิง/ความพึงพอใจเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
3) เสนอจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่สุนทรีย์ มีรสนิยม
4) เสนอสาระบันเทิง การเล่น กีฬา ทั้งที่เป็นสากล และ
อัตลักษณ์ของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์
นโยบายด้านการพัฒนาเครือข่าย
1. กำ�หนดกลไกและกระบวนการทำ�งานกับสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. กำ�หนดกลไกและกระบวนการทำ�งานเพือ่ พิจารณาและชีแ้ จง
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
3. กำ�หนดยุทธศาสตร์ กลไก กระบวนการทำ�งานและกิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาภาคี ยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มสร้ า งความร่ ว มมื อ และ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม
4. กำ�หนดยุทธศาสตร์และกลไกทีค่ ำ�นึงถึงความร่วมมือจากภาค
นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ภาคนักวิชาการ ภาคประชาสังคม
5. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ภาคประชาสังคม
ในการคิดค้นและพัฒนาสื่อหลากหลายในการจัดการผลิต
และการเผยแพร่รายการ

ยุทธศาสตร์ การดำ�เนินงาน 5P 1R
ยุทธศาสตร์ที่ 1: Place : Happy Workplace
: มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทั้งในด้านกายภาพ ระเบียบปฏิบัติ และ
กระบวนการท�ำงาน ตลอดจนการสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างขวัญและก�ำลังใจพนักงานให้มีความเชื่อมั่น รัก และศรัทธาใน
องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2: People : ทรัพยากรมนุษย์
: มุ่งเน้นการสร้างเสริมขีดความสามารถ ปรับทัศนคติของพนักงาน ระบบบริหารงานบุคคล
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสือ่ สาธารณะด้วยการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร
ทั้งระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: Programmes : รายการ เนื้อหา
: มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตข่าวและรายการให้มีทิศทางและมาตรฐาน
งานเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จริยธรรมวิชาชีพ และนโยบายของไทยพีบีเอส
ยุทธศาสตร์ที่ 4: Platforms : ช่องทางสื่อ
: มุ่งปฏิรูปช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางทั้งโทรทัศน์ วิทยุ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์และ
นิวมีเดีย ให้สะดวกในการน�ำเนื้อหาข่าวสารของ ส.ส.ท. ไปเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเผยแพร่
ข่าวสารของ ส.ส.ท.
ยุทธศาสตร์ที่ 5: Participation : การมีส่วนร่วม
: มุ่งขยายแนวร่วมและยกระดับคุณภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคพลเมืองในการ
สนับสนุนความเข้มแข็งให้กับไทยพีบีเอส ทั้งในเรื่องของมาตรฐานงานสื่อสารมวลชน
ขยายฐานผูช้ มผูฟ้ งั และเพือ่ การหาโอกาสใหม่ๆ ในการระดมทุนทีเ่ ป็นตัวเงินส�ำหรับขยายฐาน
การผลิต และระดมทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6: Revenues/Incomes : รายได้
: มุ่งเน้นการหารายได้จากผลผลิตของ ส.ส.ท. เพิ่มเติมจากรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ โดยเน้นรายได้ในรูปตัวเงินให้มากขึน้
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คณะกรรมการนโยบาย
		 1 รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์
		 2 นายศิริชัย สาครรัตนกุล
		 3 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
		 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
		 5 ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก
		 6 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
		 7 นางสุวรรณา จิตประภัสสร์
		 8 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
		 9 นางสมศรี หาญอนันทสุข

ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย

คณะกรรมการบริหาร
		 1 นายสมชัย สุวรรณบรรณ
		2 นายมงคล ลีลาธรรม
		3 นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
		4 นายสุพจ จริงจิตร
		 5 นายพุทธิสัตย์ นามเดช

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบ
		 1 นายศิริชัย สาครรัตนกุล
		 2 นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
		 3 นายบัณฑิต ศรีอมร
		 4 รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
5 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
		 6 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
		1 นายอโณทัย อุดมศิลป
		2 นายสมเกียรติ จันทรสีมา	
		3 นายณัฐพัชร จันทรสูตร
		4 นายบัณฑิต ศรีอมร
		5 นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
		6 นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
		7 นางพรพิมล เสนผดุง
		8 นางกรกมล นันทสุคนธ์
		9 นางสาววิภา เหลืองมณี
		10 นางสาวสุมนา สุวรรณอำ�ภา

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อพลเมือง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับฟังและการมีส่วนร่วม
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1. อธิป กลิ่นวิชิต

7. มณีนาถ อ่อนพรรณา

13. ธีรเดช งามเหลือ

19. พิมพิมล ปัญญานะ

2. กริษฐา ดีมี

8. สุธาศินี สุทธิบงกช

14. วราวิทย์ ฉิมมณี

20. วันวิสาข์ ทินวัฒน์

9. วีริศ หุ่นเจริญ

15. ประภาพร เชาวนาศิริ

21. อรนิศวร์ เพ็ชร์วงศ์ศิริ

3. อภิยา ฉายจันทร์ทิพย์
4. ดวงดาว อิสสุริยะ

10. จีรชาตา เอี่ยมรัศมี

16. ผึ้งนภา คล่องพยาบาล 22. สิริมา ทรงกลิ่น

5. พนิตนาฏ ฉัตรวิไล

11. ณัฏฐา โกมลวาทิน

17. พรชนก ฉลาดแย้ม

6. เวณิกา วิชัยวัฒนา

12. ธนวรรณ มิลินทสูต

18. พรวดี ลาทนาดี

23. จตุรงค์ แสงโชติกุล
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• Digital TV เพื่อบริการสาธารณะ
• การเติบโตของสื่อดิจิทัล “เพื่อบริการสาธารณะ”
• การรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤติ เพื่อบริการสาธารณะ
• รายการเด่นที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
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ส่วนที่

2

2556
Digital TV
เพื่อบริการสาธารณะ
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Digital TV

เพื่อบริการสาธารณะ

ด้วยภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติองค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ตามมาตรา 5 ให้จดั ตัง้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์การสือ่ สาธารณะ
ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้ด�ำเนินกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม
ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดย
ผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรงรอบด้านสมดุล และซื่อตรง
ต่อจรรยาบรรณ ตามมาตรา 7 (1) ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการจัดตัง้ องค์การฯ และเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยสนับสนุน
การเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลของประเทศไทย ส.ส.ท. จึงเข้าไปมีส่วนร่วม
กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อน
การเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

ส่วนที่ 2
Digital TV เพื่อบริการสาธารณะ

ในระบบดิจิทัลของประเทศไทยในครั้งนี้ เช่น การเข้าร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการ
รั บ ส่ ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ทั ล
คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ ร่ า งแผนความถี่ วิ ท ยุ แ ละมาตรฐานทาง
เทคนิคส�ำหรับกิจการโทรทัศน์ คณะท�ำงานด้านเทคนิคส�ำหรับ
การทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัล และคณะท�ำงานด้านเทคนิคส�ำหรับการรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.) และเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานศึกษา
และเตรี ย มความพร้ อ มในการส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ร ะบบ
ดิจทิ ลั ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ภายใน
องค์การฯ เองก็ได้เร่งด�ำเนินการในหลายภาคส่วนดังนี้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านระบบการ
รั บ ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล ของ
ส�ำนักงาน กสทช. โดยการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555 และได้รบั
ใบอนุญาตเป็นผูใ้ ห้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
พ.ศ. 2556 บอร์ดกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของคณะกรรมการ
กสทช. (กสท.) ได้มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตการให้บริการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้แก่
ส.ส.ท. เป็นระยะเวลา 15 ปี

การเตรียมความพร้อมของ ส.ส.ท.
5 ปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. เตรียมก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านระบบ
การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดย
ได้ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานภายในของ ส.ส.ท. ด้วย
การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีให้
ทันการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ในครั้งนี้ เริ่มปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการของทาง
ภาครัฐ โดยจัดตั้งคณะท�ำงานยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของ ส.ส.ท. เพื่อก�ำหนดนโยบาย
ทิศทางการท�ำงาน การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เป็นแกน
ในการขับเคลือ่ นเพือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารเปลีย่ นผ่านระบบการรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และติดตาม
การด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจากส�ำนักงาน กสทช. และ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อก�ำหนด ประกาศ
และระเบียบต่างๆที่จะน�ำมาบังคับใช้ในการเปลี่ยนผ่านการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในครั้งนี้ ท�ำให้ ส.ส.ท. สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่ง
สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล ของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2556 คณะท�ำงานยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านการ
รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของ ส.ส.ท. ได้เร่งด�ำเนินนโยบาย

รูปที่1 ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
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การวางแผนขยายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ของ ส.ส.ท.
ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรือ่ ง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารอนุญาตเพิม่ เติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ประเภททีใ่ ช้คลืน่ ความถีภ่ าคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั พ.ศ. 2556
ก�ำหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภท
ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลต้องขยายโครงข่าย
ให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศดังนี้
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนครัวเรือนภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ร้อยละ 80 ของจ�ำนวนครัวเรือนภายใน 2 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ร้อยละ 90 ของจ�ำนวนครัวเรือนภายใน 3 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ร้อยละ 95 ของจ�ำนวนครัวเรือนภายใน 4 ปี
นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
จากข้อก�ำหนดดังกล่าวของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท�ำให้ผู้ให้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจทิ ลั มีหน้าทีต่ อ้ งขยายโครงข่ายโทรทัศน์ให้สามารถ
ครอบคลุมจ�ำนวนครัวเรือนตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในประกาศ เพือ่
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับชมโทรทัศน์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิทัล ส.ส.ท. จึงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนิน
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ในครัง้ นีเ้ ป็นอย่างยิง่ โดยมีแผนการ
ขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการครอบคลุมจ�ำนวนร้อยละ 98.39
ของจ�ำนวนครัวเรือนภายใน 4 ปี มีสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์
ในโครงข่ายรวมทัง้ สิน้ 180 สถานี ซึง่ มากกว่าทีค่ ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติได้กำ� หนดไว้ในประกาศ โดยมีแผนการด�ำเนินการดังนี้
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รูปที่ 2 การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของ ส.ส.ท.

รูปที่ 3 สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลของ ส.ส.ท.

ปี ที่ 1 ขยายโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ จ� ำ นวน 20 สถานี ห ลั ก
ประกอบด้วยสถานี กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ระยอง นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธานี เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์
สิงห์บุรี ตรัง ล�ำปาง สกลนคร และร้อยเอ็ด ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ 56 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 67.03 ของ
จ�ำนวนครัวเรือน
ปีที่ 2 ขยายโครงข่ายโทรทัศน์เพิม่ เติม 19 สถานีหลัก ประกอบ
ด้วยสถานี สุรินทร์ น่าน อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี
ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ
เพชรบูรณ์ สตูล แพร่ บึงกาฬ ศรีสะเกษ และยะลา ซึง่ สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ 21 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 83.05 ของ
จ�ำนวนครัวเรือน
ปี ที่ 3 ขยายโครงข่ายโทรทัศน์เพิ่มเติม 71 สถานีเสริม
ประกอบด้วยสถานี เมืองพัทยา มวกเหล็ก เพชรบุรี บุรีรัมย์
แม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊) เวียงป่าเป้า เชียงของ สนามชัยเขต
(คู้ยายหมี) ท่าตะเกียบ บ่อทอง หนองใหญ่ ชลบุรี จอมบึง
พุเลียบ ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ สังขละบุรี ด่านช้าง ชัยบาดาล
โป่งน�้ำร้อน โคกสูง (บ้านหนองแวง) ตาพระยา คลองใหญ่
หัวหิน ทับสะแก แก่งกระจาน บางสะพานน้อย ชุมพวง
เขายายเที่ยง เขาสลัดได วังน�้ำเขียว ครบุรี เสิงสาง หนองบัวแดง แก้งคร้อ (ภูผาแดง) ปะค�ำ กันทรลักษ์ อ�ำนาจเจริญ
ปทุ ม ราชวงศา (ห้ ว ยหิ น ครก) โพธิ ไ ทร บุ ณ ฑริ ก น�้ ำ ยื น
เขมราฐ ภูหินขัน (มุกดาหาร) ยโสธร ภูสิงห์ สหัสขันธ์ ภูแฝก
กุฉินารายณ์ พล หนองเรือ ชุมแพ หนองบัวล�ำภู ภูกระดึง
ปากชม นาแห้ว กุมภวาปี น�ำ้ โสม อุดรธานี บุ่งคล้า นครพนม
เชียงดาว (เขาห้วยหินฝน) ไชยปราการ / ฝาง พร้าว ลี้ ดอยเต่า
อมก๋อย เวียงแหง แม่สะเรียง ปาย แจ้ห่ม (ดอยผากิ่ว) วังเหนือ
สบปราบ เถิน ก�ำแพงเพชร แม่สอด เกาะสมุย ทุง่ สง ครอบคลุม
พื้นที่เพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นจ�ำนวนครัวเรือน ร้อยละ 93.81

ปี ที่ 4 ขยายโครงข่ า ยโทรทั ศ น์ เ พิ่ ม เติ ม 70 สถานี เ สริ ม
ประกอบด้วยสถานี นครนายก พนัสนิคม บ้านบึงเทศบาล
เมืองปรกฟ้า กิ่ง อ.เกาะจันทร์ เขาฉลาก ศรีราชา สัตหีบ
สมุทรสงคราม ราชบุรี บ้านโป่ง โพธาราม พระนครศรีอยุธยา
ผักไห่ สุพรรณบุรี สระบุรี ชัยนาท จันทบุรี ปราจีนบุรี บัวใหญ่
นางรอง เดชอุดม กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม บ้านไผ่ บ้านดุง
แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก๋อย) พะเยา 1 จุน-ดอยกิ่วแก้ว ปง
ปัว-ดอยหินแก้ว นาน้อย (ดอยตาหล่ม) บ้านหลวง (เขาบ้าน
ห้วยตึม) วังชิน้ ทองแสนขัน น�ำ้ ปาด ฟากท่า คลองลาน นครไทย
(เขาห้วยหินลาด) ชาติตระการ พบพระ (ดอยห้วยมด) พิจิตร
ลานสัก ตาคลี บ้านไร่ (เขาพุกอีควาย) ตะพานหิน หล่มสัก
วิเชียรบุรี ท่าแซะ (เขาตีไก่) ปะทิว หลังสวน เขา 221 กะเปอร์
อ่างทอง เกาะสมุย คีรีรัฐนิคม พนม (ทับคริสต์) ป่าตอง ถลาง
พังงา ตะกั่วป่า กระบี่ เขาพนม ปลายพระยา กันตัง พัทลุง
นาทวี เทพา เบตง สุไหงปาดี นราธิวาส ปะนาเระ ครอบคลุม
พื้นที่เพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นจ�ำนวนครัวเรือน ร้อยละ 98.39
จากแผนการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าว ส.ส.ท. มีความ
เชือ่ มัน่ อย่างยิง่ ทีจ่ ะสามารถเป็นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมให้การ
เปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทัลของประเทศสามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ให้บริการในโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ที่ก� ำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน
2557 นี้ได้อย่างทั่วถึง
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การเติบโตของสื่อดิจิทัล
“เพื่อบริการสาธารณะ”

การน�ำเสนอข่าว รายการ
และความพร้อมของสื่อดิจิทัล
“สื่ อ ดิ จิ ทั ล ” เป็ น อี ก หนึ่ ง กลุ ่ ม งานและบริ ก ารของ
ไทยพีบีเอสที่เติบโตเรื่อยมา และด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านที่
เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการ
รับสื่อของผู้ชม อุปกรณ์รองรับที่มีความหลากหลาย มี
ขีดความสามารถ พัฒนาการของการเชื่อมต่อสัญญาณ
เป็นต้น ส่งผลให้สื่อหลักทั่วโลกยอมรับว่า สื่อใหม่หรือ
สื่ อ ดิ จิ ทั ล เข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในกระแสสั ง คมแทบ
ทุกด้าน และยังช่วยสนับสนุนการท�ำงานร่วมกับสื่อหลัก
หรือสื่อดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2
การเติบโตของสื่อดิจิทัล “เพื่อบริการสาธารณะ”

กลุ่มงานเว็บไซต์
ในปี พ.ศ. 2556 กลุม่ งานเว็บไซต์ยงั คงผลิตเนือ้ หาในรูปแบบข้อความและมัลติมเี ดีย
น�ำเสนอในเว็บไซต์หลักต่างๆ ดังนี้
เว็บไซต์ข่าว
เว็บไซต์รายการ
เว็บไซต์องค์กร
เว็บไซต์เด็ก

www.thaipbs.or.th/News
www.thaipbs.or.th/Program
www.thaipbs.or.th/Organization
www.thaipbs.or.th/Kids

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

เว็บไซต์คณะกรรมการนโยบาย เว็บไซต์สภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ เว็บไซต์นักข่าวพลเมือง เว็บไซต์
วิทยุออนไลน์ เว็บไซต์พพิ ธิ ภัณฑ์สอื่ สาธารณะ เป็นต้น
ซึ่งน�ำเสนอเนื้อหาบริการเฉพาะด้าน และในกลุ่ม
เป้าหมายที่แตกต่างกัน
อี ก ประเภทบริ ก ารที่ ยั ง คงได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า ง
สม�่ ำ เสมอ และมี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
พฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันคือ
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การชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/
Live ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยม ด้วย
คุณภาพความคมชัดทั้งภาพและเสียง รวมถึง
การรับชมรายการย้อนหลัง www.thaipbs.
or.th/Clip ซึ่ ง รองรั บ การรั บ ชมทั้ ง ทาง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา โดย 5 อันดับ
ของการชมทีวีออนไลน์สูงสุด และรายการที่
ได้รับการชมย้อนหลังสูงสุดในปี พ.ศ. 2556
มีดังนี้

การก้าวสู่ระดับสากล
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ไทยพีบีเอสเพิ่มช่องทางให้บริการข้อมูล ข่าวสารในภาค
ภาษาอังกฤษบนสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการผลิตข่าวในกลุ่มเนื้อหาที่เหมาะกับกลุ่ม
เป้าหมาย ซึ่งเป็นคนไทยที่สนใจติดตามข่าวภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติที่อยู่ในไทย
และทั่วโลก ทั้งยังเป็นการสนองรับกับนโยบาย 5P 1R ของผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท.
คนปัจจุบัน หนึ่งในนั้นคือ Platform ที่ไทยพีบีเอสมุ่งปฏิรูปช่องทางการสื่อสาร
ทุกช่องทางทั้งโทรทัศน์ วิทยุ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์และนิวมีเดียให้สะดวก
ในการน�ำเนื้อหาข่าวสารของ ส.ส.ท. ไปเผยแพร่แก่ผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เผยแพร่ข่าวสารของ ส.ส.ท. ให้กว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยั ง ตอบสนองกั บ นโยบายด้ า นสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้
เสนอเนือ้ หาข่าวและข้อมูลทีส่ ำ� คัญให้ชาวต่างประเทศมีแหล่งข่าว
และบทวิเคราะห์ทเี่ ชือ่ ถือได้ รวมถึงเป็นสือ่ ทีจ่ ะ
ช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละการ
ด�ำเนินการของ ส.ส.ท. ในฐานะองค์กร
สื่อสาธารณะของไทย

ข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของไทยพีบีเอส สามารถติดตามได้
ทั้งเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/EnglishNews, สื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Twitter @ThaiPBSEngNews และ Facebook
www.fb.com/ThaiPBSEngNews

อัตราการเติบโตของเว็บไซต์ไทยพีบีเอส
ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2556 มีอตั ราการเติบโตของ
ผูเ้ ข้าชมหน้าเว็บไซต์ (Unique IPs) สะสม
ตลอดปี เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ
17.64 โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ซึ่งมี
สถานการณ์ ท างการเมื อ ง และมี ก าร
ปรับรูปแบบการน�ำเสนอข่าวออนไลน์
ด้วยรูปแบบมัลติมีเดียมากขึ้น
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กลุ่มงานสื่อสังคมออนไลน์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น
เรือ่ ยมา จนปัจจุบนั มีบริการสือ่ สังคมออนไลน์ทนี่ ำ� เสนอข้อมูลข่าวสาร รายการ
สาระความรู้ บริการอืน่ ๆ ของไทยพีบเี อส รวมถึงเป็นช่องทางสือ่ สาร ปฏิสมั พันธ์
กับผูช้ ม ทัง้ การรับข้อเสนอแนะ ค�ำถาม ความคิดเห็นต่างๆ ซึง่ ได้รบั การตอบรับ
เป็นอย่างดีตลอดมา มีการวางแผนการบริหารจัดการเนือ้ หาและข้อความต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอ และสอดรับกับสถานการณ์ โดยเฉพาะหลายเหตุการณ์ส�ำคัญ
ที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆ ท�ำให้จ�ำนวนผู้ติดตามในทวิตเตอร์ยังคงสูงเป็นอันดับ 1
ในกลุ่มองค์กรสื่อด้วยตัวเลข 352,898 ผู้ติดตาม (สถิติในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2556) เติบโตขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 52.52 และเฟซบุ๊ก มีจำ� นวนแฟน
539,766 แฟน (สถิตใิ นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556) เติบโตขึน้ จากปี พ.ศ. 2555
ร้อยละ 322.84

สถิติทวิตเตอร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2553 - 2556

สถิติเฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2553 - 2556
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กลุ่มงาน Mobile Application
ในยุคปัจจุบนั ทีก่ ารสือ่ สารหรือเทคโนโลยีเข้ามาในชีวติ ประจ�ำวัน
มากขึ้น ท�ำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้
ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาของ
สมาร์ทโฟนและแท็บเลต ท�ำให้อยู่ที่ไหนก็สามารถติดตาม
ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการได้ ไทยพีบีเอสพัฒนาเนื้อหา
และน� ำ ข้ อ มู ล ข่ า วสารบริ ก ารให้ ผู ้ ช มในรู ป แบบ Mobile
Application มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 ได้
เพิม่ เติมฟังก์ชนั่ และระบบงานให้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบตั กิ าร
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ปัจจุบันสามารถ
ดาวน์โหลด Application ของไทยพีบเี อสได้ทงั้ iOS, Android
และ Windows Phone

กระแสของ “สื่อดิจิทัล” หรือ “สื่อใหม่” ที่มีการเติบโตและขยายวงกว้างของผู้ใช้บริการมากขึ้นนั้น
ไทยพีบเี อสยังมุง่ มัน่ พัฒนาเนือ้ หาและบริการต่างๆ ไม่ใช่แค่เพียงผ่านสือ่ โทรทัศน์เท่านัน้ เพราะการให้
บริการสาธารณะต้องสอดรับกับทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกความต้องการของสังคม และนี่คือ...การเติบโต
ของสื่อดิจิทัลเพื่อบริการสาธารณะและสังคม
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การรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤติ
เพื่อบริการสาธารณะ

ส่วนที่ 2
การรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤติ เพื่อบริการสาธารณะ

แม้ว่าในปี พ.ศ. 2556 อาจมีหลายประเด็นข่าวที่ประชาชนพุ่งเป้า

ความสนใจติดตามกระแสอย่างใกล้ชดิ นโยบายการรับจ�ำน�ำข้าว ทีน่ ำ� มา
สูก่ ารทุจริตคอร์รปั ชันในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ เกิดการลักลอบน�ำข้าวเข้ามา
สวมการรับจ�ำน�ำ ไม่สามารถบริหารการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนโครงการขาดทุน นโยบายการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อน�ำมา
ใช้พัฒนาโครงการขั้นพื้นฐานในด้านคมนาคมขนส่ง นโยบายการกู้เงิน
3.5 แสนล้าน เพื่อน�ำมาท�ำโครงการบริหารจัดการน�้ำ นโยบายเหล่านี้
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญรายงานข่าวอย่างเกาะติดมาอย่างสม�่ำเสมอ
เพราะเป็นนโยบายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อหนีส้ าธารณะ ระบบเศรษฐกิจ และ
การด�ำรงชีวติ ของประชาชนทัง้ ประเทศในระยะยาว ไทยพีบเี อสพยายาม
อธิบายย่อยความซับซ้อนของกลไกต่างๆ ในเรือ่ งราวเหล่านีใ้ ห้ประชาชน
เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้โดยง่าย
หากสถานการณ์ข่าวในปี พ.ศ. 2556 ยังมีสิ่งที่แตกต่างออกไป
เพราะอาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งสถานการณ์วิกฤติที่สาธารณชนมีความ
กระหายใคร่รขู้ อ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา เพือ่ ให้เท่าทัน
และเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง เป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
ล้วนกระทบต่อชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนทัว่ ไป ทุกระดับ ไม่รปู แบบใด
รูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น�้ำท่วมใหญ่จังหวัดปราจีนบุรี
สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คุกรุ่นมาเกือบ 10 ปี และเป็น
ปีที่มีความพยายามหาหนทางยุติวิกฤตินั้น สถานการณ์บีบหัวใจคนไทย
ทั้งประเทศจากคดีปราสาทพระวิหาร และปิดท้ายปีด้วยสถานการณ์
ชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.)

ไทยพีบเี อส ในฐานะสือ่ สาธารณะแห่งเดียวของประเทศ ตระหนัก
ถึงหน้าที่ในการรายงานข่าวภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ด้วยเหตุนไี้ ทยพีบเี อส
จึงทุ่มสรรพก�ำลังและทรัพยากรที่มีทั้งหมด รายงานข่าวในสถานการณ์
วิกฤติต่างๆ อย่างเต็มที่และเข้าถึงข้อเท็จจริงได้ครอบคลุมมากที่สุด
ภายใต้การวางแผนทั้งล่วงหน้าและระหว่างสถานการณ์ รวมถึงหลังจาก
สถานการณ์วกิ ฤตินนั้ จะจบลงไปแล้ว เรายังคงติดตามรายงานผลกระทบ
ของสถานการณ์นั้นๆ อย่างต่อเนื่องจนกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ และ
แม้ไม่ได้น�ำเสนอออกสู่หน้าจอ ไทยพีบีเอสก็ยังคงจับตามองแนวโน้ม
ของสถานการณ์ต่างๆ และน�ำมารายงานต่อสาธารณะได้อย่างทันท่วงที
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พู ด คุ ย สั น ติ ภ าพเพื่ อ หยุ ด วิ ก ฤติ ค วาม
รุนแรงที่ 3 จังหวัดภาคใต้
เหตุการณ์ปล้นปืนเมือ่ คืนวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547
โดยกองก�ำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่าย จ�ำนวนราว 60 คน
บุกเข้าโจมตีคลังแสงเก็บอาวุธของกองทัพบกในค่าย
นราธิวาสราชนครินทร์ อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัด
นราธิวาส ได้สังหารทหาร 4 นาย และหลบหนีไป
พร้อมกับอาวุธปืนรวมกว่า 400 กระบอก หลังจาก
นั้นสถานการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ของไทยก็เลวร้ายลง
เรื่อยๆ มีทั้งการเผาโรงเรียนของรัฐ วัด มัสยิด สถานี
ต�ำรวจ รวมถึงการสังหารทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน
ควบคู ่ กั บ สถานการณ์ ต ลอด 9 ปี ที่ ผ ่ า นมา
หลายฝ่ายมีความพยายามที่จะน�ำพาพื้นที่ดังกล่าว
กลั บ คื น สู ่ ค วามสงบ ไทยพี บี เ อสไม่ เ พี ย งรายงาน
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ รายวันอย่างต่อเนือ่ ง แต่ตลอดมา
ยังพยายามเปิดมุมมองต่างๆ เพื่อมุ่งให้สาธารณชน
เกิดความเข้าใจสถานการณ์และรากเหง้าของปัญหา
สะท้อนไปถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์
ความพิเศษของการรายงานข่าววิกฤติภาคใต้
ในปี พ.ศ. 2556 นี้ ไทยพีบีเอสจับตามองความ
พยายามทีจ่ ะน�ำความสงบคืนสูภ่ าคใต้ ตัง้ แต่เริม่ มีการ
ปรากฏตัวของผู้ที่อ้างว่ามีอ�ำนาจในการเจรจา ทาง
ศูนย์ข่าวภาคใต้และกองบรรณาธิการส่วนกลางได้มี
การวางแผนร่วมกันในการก�ำหนดทิศทางการน�ำเสนอ
และก�ำหนดภารกิจหน้าที่ โดยจับตาความเคลือ่ นไหว
ทุกส่วน ทุกหน่วยงาน เน้นแนวข่าวหลักทีก่ ารวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสงบในพื้นที่ เงื่อนไขที่
จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จหรือล้มเหลว ส่วนได้สว่ นเสีย
ของประเทศและประชาชน แต่ไม่ละเลยในการส่ง
ทีมข่าวออกไปรายงานสถานการณ์ ความคิด ความเชือ่
ความรู้สึก ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
ให้สาธารณะเห็นสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบด้าน
ในขณะที่รายการข่าวหลายรายการก็ทุ่มเทเวลา คน
และทรัพยากรต่างๆ ผลิตรายการขยายความเรื่องนี้
ให้ชัดเจน หลากหลายแง่มุมมากขึ้น และเกาะติด
อย่างต่อเนื่อง
42

น�้ำท่วมปราจีนบุรี วิกฤติจากธรรมชาติ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เริ่มเกิดน�้ำท่วมขยายวงกว้าง
และกินระยะเวลายาวนานกว่าปกติในอ�ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งอีกหลายพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ทรี่ นุ แรงทีส่ ดุ ในรอบ 24 ปี ไทยพีบเี อสได้สง่ ทีมข่าว
หลายทีม พร้อมด้วยการรายงานสดชุดใหญ่และชุดย่อยไป
เกาะติดรายงานสถานการณ์น�้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในข่าวภาคต่างๆ และจัดท�ำรายการรูส้ ภู้ ยั พิบตั ิ นอกจากการ
รายงานสดสถานการณ์แล้ว ยังเน้นการให้ความช่วยเหลือ
และค้นหาผู้ที่ยังเดือดร้อนและการช่วยเหลือที่ยังเข้าไม่ถึง
ด้วย ที่ส�ำคัญไทยพีบีเอสเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางแก้ปัญหาน�้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อ
เรียนรู้ปัญหาให้สามารถมองเห็นแนวทางการปรับตัวและ
ป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต
การวิเคราะห์หาสาเหตุน�้ำท่วมใหญ่ปราจีนบุรีครั้งนี้
ไทยพี บี เ อสเน้ น การเข้ า ส� ำ รวจถึ ง พื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง

กว้างขวาง ไม่เพียงเข้าไปรายงานในจุดทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
โดยตรงที่เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหรือปลายเหตุเท่านั้น
แต่ยังประสานกับทั้งนักวิชาการ เครือข่ายลุ่มน�้ำในพื้นที่
ชุมชนแหล่งต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของวิกฤติท�ำให้เกิดความตื่นตัวที่จะมี
ส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนในพื้นที่มากขึ้น
หลังน�ำ้ ลดไทยพีบเี อสยังเกาะติดสถานการณ์จนชาวบ้าน
ในพื้นที่ต่างๆ ได้ปรับตัวและได้รับการช่วยเหลือจนเข้าสู่
สภาพปกติ และได้เชือ่ มโยงสถานการณ์วกิ ฤตินิ ไี้ ปสูโ่ ครงการ
บริหารจัดการน�้ำ 350,000 ล้านบาท มีส่วนท�ำให้ประชาชน
ตืน่ ตัวเข้าไปมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว
การรายงานข่าวของไทยพีบเี อสไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาผลประโยชน์
โดยรวมของประชาชนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้ชมุ ชนเกิด
ความเข้มแข็งในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะ
เกิดขึ้นซ�ำ้ ได้อีกในอนาคต
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คดีปราสาทพระวิหาร วิกฤติดินแดนไทย
หลังจากปี พ.ศ. 2554 ทีก่ มั พูชายืน่ ขอให้ศาลยุตธิ รรม
ระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความค�ำพิพากษาคดี
ปราสาทพระวิหารเมื่อปี พ.ศ. 2505 ทั้ง 2 ประเทศ
ต่อสู้กันด้วยการแถลงด้วยวาจาและการยื่นเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ในปี พ.ศ. 2554 - 2555 ข่าวที่จะ
กลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ส�ำคัญของไทยเช่นนี้
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญเกาะติดมาตลอดหลายปี
โดยมีกลยุทธ์หลักด้วยการน�ำเสนอผ่านแผนที่ เพือ่ ให้
ประชาชนคนไทยเข้าใจถึงเบือ้ งหลังของเรือ่ งราวทีเ่ กิด
ขึน้ มากว่า 50 ปี ตลอดจนให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอ
ทัง้ สถานการณ์ในพืน้ ทีแ่ ละเกาะติดการต่อสูใ้ นเชิงคดี
มาโดยตลอด โดยติดตามไปรายงานข่าวถึงต่างประเทศ
เมื่อมีการประชุมนัดส�ำคัญๆ
กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ศาลโลกนัดคูก่ รณี
มาให้การด้วยวาจาครัง้ สุดท้ายและแถลงปิดคดีของทัง้
ฝ่ายไทยและกัมพูชา กองบรรณาธิการข่าวไทยพีบเี อส
เตรียมตัวกับเรือ่ งนีด้ ว้ ยการกางแผนทีศ่ กึ ษาทัง้ แง่มมุ
ในเชิงกายภาพ ข้อกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
วางแนวทางการรายงานที่มุ่งความส�ำคัญไปที่การ
ให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนับแต่อดีต
มาจนถึ ง ข้ อ ขั ด แย้ ง ในปั จ จุ บั น และกระบวนการ
พิจารณาของศาลโลก เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความ
เข้าใจเรื่องราวก่อนที่ศาลจะอ่านค� ำพิพากษาคดีนี้
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ถ่ายทอดสดและอุปกรณ์อย่างเต็มศักยภาพ ร่วมกับ
ศูนย์ขา่ วภาคอีสานไปรายงานบรรยากาศ สถานการณ์
และความคิดความเห็นจากประชาชนในพื้นที่รอบๆ
ปราสาทพระวิหาร

ไทยพีบเี อสตระหนักดีวา่ ประชาชนต่างกระหาย
ใคร่รู้ในทุกรายละเอียดของเหตุการณ์อันส�ำคัญยิ่งนี้
ทั้งในช่วงการแถลงปิดคดีเมื่อเดือนเมษายน และ
ช่วงอ่านค�ำพิพากษาในเดือนพฤศจิกายน ไทยพีบเี อส
จึงได้จดั ท�ำผังรายการใหม่โดยยกเลิกการออกอากาศ
รายการอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยเชื่อมสัญญาณมาจากกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมกับมีเวทีให้นักวิชาการสรุป ประมวล และ
วิเคราะห์เพือ่ เพิม่ ความเข้าใจให้มากขึน้ ขณะเดียวกัน
ก็ส่งทีมข่าวไปเกาะติดทีมกฎหมายไทยที่กรุงเฮก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ รายงานสดกลับมาด้วยระบบ
3G ขณะที่ได้ส่งทั้งทีมข่าวจากส่วนกลางพร้อมรถ

ไทยพีบีเอสยังให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับความ
สงบสุขและการอยูร่ ว่ มกันของประชาชนทัง้ 2 ประเทศ
เพราะเราไม่สามารถย้ายประเทศหนีกนั ไปไหนได้ จึง
มีความพยายามในการเจรจาพูดคุยกับกัมพูชาในเรือ่ ง
การออกอากาศร่วมกัน แลกเปลี่ยนข่าวหรือทีมข่าว
จนในที่สุดจึงมีการเชื่อมสัญญาณออกอากาศข่าว
ภายในประเทศกัมพูชาทีเ่ ป็นเรือ่ งความคิดเห็น ความ
ต้องการ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาที่
จะด�ำเนินไปหลังการตัดสินคดีมาออกอากาศสดทาง
ไทยพีบีเอส และมีล่ามแปลเป็นไทย เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้สังคม ความคิด ความเห็นของเพื่อนบ้านที่ไม่
ว่าจะเป็นอย่างไร
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ม็อบนกหวีด วิกฤติใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย
วิกฤติยืดเยื้อนี้เริ่มจากการที่นายวรชัย เหมะ และ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพือ่ ไทย จ�ำนวน 142 คน
เสนอร่างพระราชบัญญัตนิ ริ โทษกรรมแก่ผซู้ งึ่ กระท�ำความผิด
เนือ่ งจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชน แต่นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ เป็นผู้เสนอ
ตัดข้อความบางส่วนและเพิ่มข้อความใหม่ลงไปแทนในชั้น
กรรมาธิการ ข้อความใหม่ที่ถูกเข้าไปแทนที่คือถ้อยค�ำว่า
“ให้บรรดาการกระท�ำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือ
ประชาชนที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง การ
แสดงออกทางการเมือง หรือความขัดแย้งทางการเมือง หรือ
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�ำผิดโดยคณะบุคคล หรือองค์กร
ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2549 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ไม่ว่าผู้กระท�ำจะได้กระท�ำ
ในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระท�ำ หรือผู้ถูกใช้ หาก

การกระท�ำนั้นผิดต่อกฎหมาย ก็ให้ผู้กระท�ำพ้นจากความผิด
และความรับผิดโดยสิน้ เชิง เว้นแต่การกระท�ำทีว่ า่ ด้วยความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112”
เนือ้ ความใหม่ทถี่ กู ปรับแก้ถอื ว่าพลิกหลักการและเหตุผล
เดิม ซึง่ วางกรอบการนิรโทษกรรมไว้เพียงการนิรโทษให้บรรดา
ผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระท�ำใดๆ ของบรรดาผู้ซึ่ง
มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ หรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง
การขยายกรอบนิรโทษกรรมให้แก่ทกุ คน ทุกฝ่าย ทุกคดี
และทุกระดับ จนบางกลุ่มออกมาสรุปว่าเป็น “นิรโทษกรรม
แบบเหมาเข่งหรือสุดซอย” แรกเริม่ เกิดเสียงคัดค้านในเนือ้ หา
โดยพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง ชี้ว่า
เป็นร่างกฎหมายที่เจตนาจะนิรโทษกรรมให้กับพันต�ำรวจโท
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขณะที่กลุ่มแนวร่วม
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ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นชป.) ก็ไม่พอใจ
เพราะสาระส�ำคัญของการนิรโทษกรรมส่งผลให้นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะผู้สั่งการ
สลายการชุมนุมในเหตุวิกฤติการเมือง ปี พ.ศ. 2553 ได้รับ
ประโยชน์ด้วย
นอกจากเนือ้ หาแล้ว โดยกระบวนการทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบผ่านวาระ 3 ด้วยคะแนน 310 ต่อ 0 เสียง ในเวลา
4 นาฬิกาของวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถูกเรียกว่าเป็น
การลงมติแบบ “ลักหลับ” สุดท้ายร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฉบับนี้
กลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทย
ทันที
นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งทีร่ ว่ มเป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจ
ในการบริหารประเทศมากขึน้ จากความพยายามแก้ไขกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่จะส่งผล
ให้ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรมี ส ภาพเป็ น สภาผั ว เมี ย ผู ก ขาดทาง
การเมือง กระบวนการตรวจสอบ ถ่วงดุลอ่อนแอลง กับการ
แก้ไขมาตรา 190 ที่จะมีผลท�ำให้รัฐบาลสามารถเจรจา ท�ำ
สัญญาผูกพันกิจการใดๆ กับต่างประเทศ โดยสภาผูแ้ ทนราษฎร
ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ การผูกพันนัน้ จะก่อให้เกิดผลกระทบ
กับประเทศและประชาชนอย่างไร
ช่วงแรกของการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมและการ
แก้รัฐธรรมนูญเป็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์
และประชาชนบางกลุ่ม รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการ
สื่อสาร หลังจากนายสุเทพพร้อม ส.ส. จากพรรคประชาธิปัตย์
อีก 8 คนประกาศลาออกจากการเป็นคณะผู้บริหารของพรรค
พร้อมกับมีการก�ำหนดกิจกรรมคัดค้านทีก่ ดดันและหนักหน่วง
ขึ้น แม้ต่อมาท�ำให้วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 วุฒิสภา
ลงมติคว�ำ่ ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ด้วยคะแนน 141 ต่อ 0 เสียง
ไปแล้ว แต่ยังคงมีความไม่ไว้วางใจในเงื่อนไขทางกฎหมายที่
อาจชุบชีวติ ร่าง พ.ร.บ. นีก้ ลับมาได้ใหม่ การเคลือ่ นไหวคัดค้าน
ร่างกฎหมายฉบับนี้ จึงยังคงเดินหน้าสร้างมวลชนแนวร่วมได้
มากขึ้น พร้อมกับการปรับทิศทางเป็นการเคลื่อนไหวกดดัน
ให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ของ
ตัวเองและพวกพ้อง
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วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีการนัดชุมนุมใหญ่
บนถนนราชด�ำเนิน ภายใต้การน�ำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
ใช้ชื่อกลุ่มว่า คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข หรือ กปปส. และมีอีกหลายกลุ่มเข้าร่วม
กลายเป็นภาพใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมือง จน
นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาเพือ่ ให้มกี ารเลือกตัง้
ใหม่ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 แต่เงื่อนไขของ กปปส.
มีเพียงการจัดตั้ง “สภาประชาชน” เพื่อปฏิรูปประเทศ ขจัด
ระบอบทักษิณ
แน่นอนว่าตลอดระยะเวลากว่าเดือนที่เกิดการชุมนุม
ย่อมมีประชาชนอีกกลุ่มไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะที่ชัดเจนคือ
กลุ่ม นปช. ซึ่งอาจถูกจุดชนวนความรุนแรงขึ้นได้ตลอดเวลา
ไทยพีบีเอสเกาะติดเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่มีการ
พูดถึงแนวทางปรองดอง จนออกมาเป็นการเสนอร่าง พ.ร.บ.
นิรโทษกรรม และเบื้องลึกเบื้องหลังการเสนอแก้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญจนเกิดสถานการณ์ขึ้น เรามีการจัดวางก�ำลังคน
และบริหารทรัพยากรในการรายงานสด ทั้งรถถ่ายทอดสด
ชุดใหญ่ ทีมออกอากาศสดชุดเล็ก และทีมรายงานสดภาพ
มุมสูงด้วยเครื่องมัลติโรเตอร์เพื่อให้สามารถรายงานข่าวได้
ครอบคลุมพื้นที่การชุมนุมได้มากที่สุดในหลากหลายมุมมอง
และสามารถจับตาสถานการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยพยายามเปิดพื้นที่ให้กับทุก
ภาคส่วน ทุกความเห็นอย่างสมดุล
ท่ามกลางวิกฤติ ไทยพีบเี อสท�ำหน้าทีส่ อื่ สาธารณะอย่าง
เต็มที่ โดยจัดวางผังรายการใหม่ทุกวันตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องถึงมือประชาชน
ให้มากที่สุด และให้ความส�ำคัญกับการรายงานที่ถูกต้อง เป็น
จริง ระมัดระวัง และตรวจสอบข้อมูลที่อาจน�ำไปสู่ความ
รุนแรง รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับความคิด ความเห็นเพื่อการ
หาทางออกร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นจากนักการเมือง นักวิชาการ
ตลอดจนภาคประชาชน โดยการเปิดพื้นที่ให้เกิดการน�ำเสนอ
ความคิดความเห็นอย่างแตกต่าง หลากหลาย จนเกิดเป็น
กระบวนการมวลมหาประชาคุยเพื่อร่วมกันหาทางออกจาก
วิกฤติ รัง้ สถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงอย่างบานปลายขึน้

แม้บางวันบางพื้นที่จะเกิดการปะทะ ยิงแก๊สน�้ำตา และ
มีความยากล�ำบากในการท�ำงาน หรือแม้แต่กระทั่งมีความ
พยายามบุกยึดสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส และทางกลุม่ กปปส.
เรียกร้องให้ไทยพีบเี อสให้พนื้ ทีก่ ารน�ำเสนอข่าวมากขึน้ กับด้าน
ที่แต่ละฝ่ายเห็นด้วยกับการชุมนุม แต่ทีมข่าวทุกคนพยายาม
อย่างยิ่งที่จะด�ำรงหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อมูลให้รอบด้าน สมดุล
ที่สุดภายใต้สถานการณ์วิกฤติเหล่านั้น

มากที่สุด หลากหลายมากที่สุด มีการจัดวางก�ำลังทีมข่าว
ได้ครอบคลุมพื้นที่และหลากหลายมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการ
หาทางออก คลี่คลายสถานการณ์*
*ภาพรวมจากการศึ ก ษาของมู ล นิ ธิ สื่ อ มวลชนศึ ก ษาหรือมีเดีย
มอนิเตอร์หลายวันและหลายฉบับ

อย่ า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษาของมี เ ดี ย มอนิ เ ตอร์
พบว่า ในบรรดาฟรีทีวี ไทยพีบีเอสให้พื้นที่กับการรายงาน
สถานการณ์ ชุ ม นุ ม มากที่ สุ ด มี ค วามรอบด้ า นและสมดุ ล
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รายการเด่น

ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม

“

ด้วยบทบาทสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสจึงมีหน้าที่เผยแพร่รายการที่
มีเนื้อหาเพื่อสร้างผลกระทบและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มี

”

คุณภาพชีวิต
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ส่วนที่ 2
รายการเด่นที่สร้างผลกระทบต่อสังคม

รายการทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ สร้างผลกระทบและเปลีย่ นแปลง รวมทั้งทีมงานยังติดตามผลว่าปัญหานั้นได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจังหรือไม่อีกด้วย
พฤติกรรมสังคม
ด้วยบทบาทสือ่ สาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสจึงมีหน้าทีเ่ ผยแพร่
รายการทีม่ เี นือ้ หาเพือ่ สร้างผลกระทบและสร้างการเปลีย่ นแปลงสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิต ในปี พ.ศ. 2556 รายการที่มีจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวประกอบด้วย
รายการสถานีประชาชน (ออกอากาศสดเป็นประจ�ำ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.05 น. - 15.30 น.)

“ทุก (ข์) ปัญหามีทางออก ..ทีร่ ายการ สถานีประชาชน”
กลายมาเป็นค�ำขวัญประจ�ำรายการ “สถานีประชาชน”
ซึง่ ไทยพีบเี อสออกแบบให้เป็นรายการเปิดพืน้ ทีส่ ำ� หรับ
ประชาชนที่มีปัญหาได้มาสื่อสารโดยตรงตลอด 5 ปี
ที่ผ่านมา รายการนี้ไม่เพียงแค่เป็นที่ที่ประชาชนจะ
สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือบอกเล่าความทุกข์ยาก
อยุติธรรมเท่านั้น แต่รายการยังมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาให้ได้จริง แต่ละเรื่องที่เข้ามาจึงมีการประสาน
ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมารับรู้ปัญหา
ตอบค�ำถาม หาทางออกถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น
ท�ำให้ประชาชนทีร่ บั ชมได้เรียนรูถ้ งึ ปัญหาใกล้ตวั และ
แนวทางการหาทางออกด้วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

เรือ่ งราวทีน่ ำ� เสนอผ่านรายการสถานีประชาชน
ยั ง มี ค วามหลากหลายไปถึ ง การเผยกลโกงและ
เล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ปัญหา
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงการเปิดประเด็นทีเ่ ป็น
เรื่องร้อน ความอยุติธรรมและเปิดโปงการคอร์รัปชัน
จนท�ำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขจนส�ำเร็จในระดับที่
ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือมีความพึงพอใจ
สิ่งที่ส ถานีประชาชนสามารถเป็นที่ พึ่ง ให้ กั บ
ประชาชนได้ในอีกบทบาทส�ำคัญ ซึง่ เป็นการด�ำเนินการ
ทั้งหน้าจอและเบื้องหลังก็คือ การตามหาคนหาย
ด้ ว ยการเปิ ด พื้ น ที่ ป ระกาศตามหาและยั ง มี ค วาม
ร่ ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ ในการประสานงาน
ติ ด ตามคนหายจนได้ ก ลั บ สู ่ ญ าติ พี่ น ้ อ งถึ ง กว่ า
ร้ อ ยละ 80 นอกจากนี้ ยั ง มี ที ม ทนายความอาสา
จากสภาทนายความผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้
ค� ำ แนะน� ำ ทางกฎหมายกั บ ประชาชนที่ โ ทรศั พ ท์
เข้ามาปรึกษาด้วย
ปี พ.ศ. 2556 สถานีประชาชนได้ขยายเวลาจาก
รายการสดความยาว 1 ชัว่ โมง เป็น 1 ชัว่ โมง 30 นาที
โดยได้สร้างสรรค์ช่วง “สถานีมีดีมาบอก” เพื่อเป็น
พื้นที่สื่อสารโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
ทีม่ ปี ระโยชน์ ทัง้ การแนะน�ำอาชีพเพือ่ สร้างรายได้ให้
กับชุมชน ท�ำให้ผชู้ มมีแรงบันดาลใจ มีความหวัง และ
ก�ำลังใจ โดยมุง่ หวังให้ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และรู้จักการเสียสละให้กับสังคม
นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่
ที่ห่างไกล ทางรายการจึงได้จัดโครงการ “สถานี
ประชาชนสัญจร” เพือ่ รับทราบปัญหาและหาทางออก
ร่วมกับทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ โดยมีการจัด
รายการสดจากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทั่วประเทศ 6 ครั้งต่อปี
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รายการเปิดปม (ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา
22.30 น. - 23.30 น.)

รายการเปิดปมเกิดขึน้ มาให้เป็นพืน้ ทีข่ า่ วเพือ่ การรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ ตรวจสอบนโยบายรัฐและ
การทุจริตคอร์รปั ชันในทุกระดับ สถานการณ์ชายแดน
ภาคใต้ที่เรื้อรังและเต็มไปด้วยเงื่อนปมและเงื่อนไข
รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้กับปมปัญหาของคนเล็กๆ ใน
สังคมได้สะท้อนปัญหาเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบ
ต่อพวกเขา
ในปี พ.ศ. 2556 หลายเรื่องที่ออกอากาศได้รับ
การตอบรับและเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
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ดีขึ้น เช่น ตอน รอมฎอนกลางไฟใต้ ที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้เห็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะ
ในพื้นที่ จนส่งผลต่อผู้คนที่ต้องตกเป็นจ�ำเลยทั้งที่
ไม่ได้กระท�ำความผิด หลังจากเรื่องนี้ออกอากาศ
หนึ่งในผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายที่รายการ
ได้น�ำเสนอ ก็ได้รับการยกฟ้องและสามารถกลับไป
เป็นแพทย์ได้อีกครั้ง
ตลอดทั้งปี รายการเปิดปมยังน�ำเสนอเรื่องราว
ตรวจสอบการทุจริตในทุกระดับ โดยเน้นหนักตรวจสอบ
นโยบายทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ การน�ำเสนอ
ข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน โดยให้ความเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่าย จะท�ำให้สาธารณะได้เข้าใจสถานการณ์ตา่ งๆ
ทีไ่ ม่ชอบมาพากลได้ชดั เจนขึน้ เช่น เรือ่ ง หมอล่าแต้ม
รายการน�ำเสนอในช่วงเวลาทีก่ ลุม่ แพทย์ชนบทออกมา
เคลือ่ นไหวคัดค้านการเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ค่าตอบแทน
แก่บคุ ลากรทางการแพทย์แบบเหมาจ่ายไปเป็นการคิด
ค่าตอบแทนตามภาระงานหรือพีฟอร์พี โดยน�ำเสนอ
วิธกี ารคิดค่าตอบแทนแบบพีฟอร์พอี ย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านผูป้ ว่ ยและการท�ำงานของแพทย์ ท�ำให้เห็นปัญหา
ที่อาจจะส่งผลต่อประชาชน หากใช้วิธีการคิดค่า
ตอบแทนแบบใหม่ได้ชัดเจนขึ้น
เรื่องผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ถือเป็นความเสี่ยงของ
เกษตรกรทีอ่ าจไม่สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุไ์ ด้ และเป็น
หนทางที่ท�ำให้เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านสูญหาย หากรัฐ
ยอมรับเงื่อนไขทางการค้าของชาติตะวันตก เปิดปม
แผนล้มหลักประกันสุขภาพ ที่เป็นการตรวจสอบ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นเหล่านีเ้ ป็น
การตั้งค�ำถามกับนโยบายรัฐ และน�ำเสนอผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากรัฐเดินหน้านโยบายเหล่านั้น
รายการเปิดปมยังให้ความส�ำคัญกับกลไกส่วน
ต่างๆ ของสังคมไทย และน�ำเสนอเรื่องราวสู่สายตา
สาธารณะจนเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เปิดปม ตอนวิกฤติมูลนิธิเด็ก
น�ำเสนอสถานการณ์ที่องค์กรต่างประเทศในฐานะ
ผูบ้ ริจาคหลักให้กบั องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย
พากันถอนตัว หลังประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่
ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา จากเดิมที่เป็นประเทศ
ในกลุ่มด้อยพัฒนา ขณะที่ประเทศไทยแม้จะมีเงิน
สนั บ สนุ น แต่ ก็ มี เ งื่ อ นไขมากมายที่ ท� ำ ให้ อ งค์ ก ร
พัฒนาเอกชนด้านเด็กไม่สามารถเข้าถึงเงินนั้นได้
สถานการณ์นี้ท�ำให้องค์กรด้านเด็กหลายแห่งเริ่มตก
อยู่ในความเสี่ยงต้องปิดตัว ย่อมส่งผลกระทบต่อเด็ก
ด้อยโอกาสจ�ำนวนมากทีเ่ ข้าไม่ถงึ ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเช่นกัน แต่หลังจากน�ำเสนอเรือ่ งนีอ้ อกอากาศ
ท�ำให้หน่วยงานเอกชนจ�ำนวนมากแสดงความจ�ำนง
ที่จะให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
ให้ท�ำงานต่อไปได้

รายการเปิดปมยังให้น�้ำหนักต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ แม้เป็นส่วนทีส่ งั คมส่วนใหญ่อาจมองไม่เห็น
เช่น การน�ำเสนอปมปัญหาของกลุ่มคนไร้รากเหง้า
ที่ประสบปัญหาในการพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้ได้เป็น
คนไทยโดยสมบูรณ์ หลังออกอากาศท�ำให้กรณีตวั อย่าง
ทีน่ ำ� เสนอได้รบั สัญชาติไทย หลังจากทีพ่ วกเขาเฝ้ารอ
มาทั้งชีวิต
ตลอดปี พ.ศ. 2556 รายการเปิดปมได้ยึดมั่น
หน้าที่ในการสะท้อนปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนซึ่งเป็นพลังส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง
ได้เห็นถึงช่องว่างช่องโหว่และผลักดันไปสู่การแก้ไข
ด้วยข้อมูลที่รอบด้าน ซึ่งเป็นการท�ำหน้าที่ของสื่อ
สาธารณะที่มองประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วน รายการทราบ
แล้วเปลีย่ น และรายการ Fat Fact ความจริงสิง่ ทีก่ นิ

ไทยพีบเี อสร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตรายการทัง้ สามรายการ
ขึ้นมาเพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนให้สังคมไทยตระหนักถึง
ภัยสุขภาพทีม่ าจากโรคอ้วน และเพือ่ การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิตให้มีสุขภาวะ ร่วมกับ
องค์กรภาคีเครือข่ายทั่วประเทศภายใต้โครงการ
“ลดพุงลดโรค”
รายการเมืองใจดี เป็นรายการทีส่ ะท้อนเรือ่ งราวการ

สร้างทัศนคติใหม่ตอ่ การใช้ชวี ติ ร่วมกันกับผูพ้ กิ ารและ
ผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิดเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคม
ที่เท่าเทียมกัน (Inclusive Society) เนื้อหารายการ
น�ำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลีย่ นอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันให้แก่ผู้พิการและผู้
สูงอายุ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกันได้ (Universal Design Concept)
รายการเมืองเรืองแสง รายการที่จะเป็นแบบอย่าง

ของกระบวนการจัดการตนเองในชุมชน เพือ่ สุขภาวะ
ของชุมชนที่ยั่งยืน
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รายการเพื่อสะท้อนเสียงจากทุกภาคส่วน
ของสังคม
รายการเวทีสาธารณะ และรายการเสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย เป็นสองรายการที่ไทยพีบีเอส

ตั้งใจออกแบบให้เป็นรายการส�ำหรับการเปิดพื้นที่
ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้เสนอความคิดเห็น
ต่อประเด็นต่างๆ ในสังคมทั้งในระดับโครงสร้างของ
ประเทศและในระดับเล็กลงมาถึงชุมชน ตลอดจนเป็น
พืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นและเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาระหว่าง
สังคมชุมชนต่างๆ เป็นการหนุนเสริมกระบวนการ
ทางสังคมที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนให้แข็งแรง
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืนและสงบสุข

รายการเวทีสาธารณะเน้นการปูพนื้ ฐานประเด็น
ที่ เ ป็ น เรื่ อ งต้ อ งถกเถี ย งในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ด ้ ว ยการ
รายงานสั้นกระชับ ขณะที่รายการเสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทยจะน�ำเสนอเรื่องราวพื้นฐานที่
น�ำไปสู่การสะท้อนเสียงของประชาชนเหล่านั้นด้วย
รายงานเชิงสารคดี แต่ทั้งสองรายการได้ให้ความ
ส�ำคัญในการสะท้อนเสียงที่น้อยคนจะได้ยิน และ
เป็นสือ่ ทีส่ ง่ เสียงเหล่านีใ้ ห้ไปถึงระบบบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือการบริหารประเทศที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งกระบวนความคิ ด ใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 ทีเ่ ดิมมีแต่เพียงแค่ทำ� ข่าวการหาเสียง สีสนั
และนโยบายเท่านั้น แต่จากจุดมุ่งหมายของรายการ
ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย
อย่างทั่วถึง จึงน�ำเสนอแนวคิดผู้ว่ามหานคร เพื่อให้
คนเมืองใหญ่ทุกเมืองรู้สึกมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย
หลายครั้งที่ประเทศเกิดวิกฤติ เกิดความขัดแย้ง
แต่ ก ลั บ มี ข ้ อ เสนอหรื อ แนวคิ ด อย่ า งจ� ำ กั ด ในเวที
การเมืองและวิชาการบางส่วน วิกฤติหรือข้อขัดแย้ง
เหล่านั้นได้รับการเปิดมุมมอง จนบางครั้งน�ำไปสู่
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ทางออกที่มาจากภาคประชาชนที่หลากหลาย ด้วย
ความคิดที่หลากหลายที่สะท้อนผ่านสองรายการนี้
บางครั้ ง ทั้ ง สองรายการยั ง มี บ ทบาทในการ
ช่ ว ยต่ อ ยอดความคิ ด ให้ กั บ สั ง คม และท� ำ ให้ เ กิ ด
กระบวนการทางสังคมใหม่ๆ ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทาง
เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในช่วงนั้นๆ
ได้ อย่ า งเช่ น ช่ ว งที่ เ กิ ด การชุ ม นุ ม ของมวลมหา
ประชาชนในช่วงปลายปีที่มีเวทีเพียง 2 ฝ่าย คือ
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายประท้วงรัฐบาล แต่ในสังคมยังมี
ความคิดเห็นอีกมากมายทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแนวทางเดียวกับ
2 เวทีดงั กล่าว รายการเวทีสาธารณะและเสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทยจึงจัดกระบวนการพูดคุยผ่าน
รายการ และถูกพัฒนาให้กลายเป็นกระบวนการ
ใหม่ ข องสั ง คมในช่ ว งนั้ น คื อ มวลมหาประชาคุ ย
ที่ มี ก ลุ ่ ม คนที่ ห ลากหลายมากขึ้ น มี ค วามคิ ด และ
ข้อเสนอต่อสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ท�ำให้
สังคมเห็นว่าความขัดแย้งที่ดูเหมือนมีเพียง 2 ฝ่าย
ที่อาจน�ำไปสู่ความรุนแรงได้ กลับมีทางออกอื่นๆ
ที่ต่างพยายามจะป้องกันการเกิดความรุนแรงจน
สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ในระดับหนึ่ง

สร้างมาตรฐานใหม่เนื้อหารายการโทรทัศน์
ที่มีคุณค่าแบบสื่อสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2556 ส�ำนักรายการด�ำเนินงานผลิตและ
จัดหารายการ โดยวางแนวทางของเนื้อหารายการที่
ทรงคุณค่าแบบสื่อสาธารณะ ตามแนวนโยบายของ
ส.ส.ท. ในประเด็นต่อไปนี้
1. ประเด็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ด้วย

การผลิตรายการที่ให้ความรู้ในสิ่งที่ประกอบกันเป็น
สังคมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การลดความ
เหลื่อมล�้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม บทบาทและ
หน้าที่ของพลเมืองในสังคม เพื่อสร้างสรรค์สังคม
ประชาธิปไตยที่แท้
รายการสารคดีเพื่อระลึกถึงวาระการครบรอบ
40 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นสารคดีโทรทัศน์
จ�ำนวน 2 ชุด คือ สารคดีชดุ “สัจจะวิถี 40 ปี 14 ตุลา”
(4 ตอน) และสารคดีชดุ “หากไม่มวี นั นัน้ 14 ตุลาคม
2516” (4 ตอน) กล่าวได้ว่าเป็นสารคดีโทรทัศน์ที่
รวบรวมบันทึกเหตุการณ์และปากค�ำของผูม้ สี ว่ นร่วม
กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ที่สุด

รายการคนเดินเมือง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท
หน้าที่ของคนในสังคมที่จะช่วยกันตรวจสอบความ
ไม่สมบูรณ์ของสังคมและชุมชนที่อยู่
รายการสาระบันเทิงที่มีแก่นเรื่องสะท้อนความ
เหลื่อมล�้ำในสังคม เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด ชีวิต
ที่ถูกลืม ฯลฯ
2. ประเด็นคอร์รปั ชัน เผยแพร่รายการทีม่ เี นือ้ หาให้

ความเข้าใจ เปิดโปงรูปแบบและกระบวนการคอร์รปั ชัน
ในสังคมไทย เช่น รายการ เล่าเรื่องโกง (13 ตอน) ใน
รูปแบบภาพยนตร์สั้นชุด “เล่าเรื่องโกง” ที่มีเนื้อหา
รายการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการและอันตราย
ทีก่ ร่อนท�ำลายสังคมจากการคอร์รปั ชันทีแ่ ตกต่างกัน
ไปในแต่ละตอน รวมถึงการเตรียมงานผลิตรายการ
สารคดีทมี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการตีแผ่ขบวนการคอร์รปั ชัน
ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมงานผลิตเพื่อออกอากาศ
ในปี พ.ศ. 2557
3. ประเด็นการศึกษาและให้ความเข้าใจเรื่องการ
รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดแทรก

อยูใ่ นเนือ้ หาทุกกลุม่ รายการเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ต่อประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยเนื้อหา
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ที่จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ มีการรวมประชาคมอาเซียน
เป็นหนึ่ง เช่นรายการ Spirit of Asia รายการกิน อยู่
คือ รายการ Along Way Home สอง/ข้าง/ทาง
รายการเรื่องเล่าจากเทศกาล รายการทัวร์ไม่กลัว
ฝรั่ง ฯลฯ รวมถึงรายการเด็กและเยาวชน เพื่อให้
ความรู ้ พื้ น ฐานและการเตรี ย มพร้ อ มสู ่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกลุม่ ผูช้ มเด็กเล็ก เช่น
รายการ Good Morning รายการวิตามินข่าว ฯลฯ
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จากนักข่าวพลเมืองถึงสายน�้ำติดเชื้อ
นับแต่เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2551 ทีเ่ รือ่ งเล่าจากชุมชน
ฝีมือนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) ปรากฏสู่
สายตาผูช้ มไทยพีบเี อสอย่างเป็นทางการต่อเนือ่ งจนถึง
ปัจจุบัน มีผลงานการมีส่วนร่วมของนักข่าวพลเมือง
จากทัว่ ประเทศมากกว่า 1,300 เรือ่ ง โดยเฉพาะปี พ.ศ.
2556 มีขา่ วพลเมืองออกอากาศทัง้ สิน้ 489 ตอน และ
มีนักข่าวพลเมืองผ่านการอบรมตลอดปีรวม 539 คน
ช่วง “นักข่าวพลเมือง” ความยาว 3 นาที
ออกอากาศช่วงข่าวค�่ำหลังข่าวพระราชส�ำนักและ
ช่วง “บ้านฉันวันนี้” ในข่าวเช้าวันใหม่ไทยพีบีเอส
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ นอกจากจะสะท้อนมุมมองของ
พลเมืองต่อประเด็นทางสังคมในเชิงเสริมพลังผู้ชม
แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Participation) ทีค่ วบคูไ่ ปกับการสนับสนุน
สิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนทั้งกลุ่มเด็ก

เยาวชน กลุ่มเฉพาะต่างๆ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม
คนชายขอบที่เข้าไม่ถึงพื้นที่สาธารณะ ถือเป็นการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยทางการสื่อสารอันจะน�ำไป
สู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย
อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสารในยุคดิจิทัลในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก
ขึน้ มีผลโดยตรงกับนักข่าวพลเมืองซึง่ เดิมทีต่ อ้ งอาศัย
การพัฒนาทักษะจากผูร้ ู้ ผูช้ ำ� นาญเป็นหลักมาเป็นการ
เรียนรู้จากช่องทางของสื่อใหม่ ถึงขั้นพัฒนาเรื่องเล่า
เป็นงานเชิงสารคดีข่าวได้ด้วยตัวเอง ท�ำให้ในปี พ.ศ.
2556 มีผลงานนักข่าวพลเมืองที่หลากหลายรูปแบบ
และเนื้อหาที่น่าสนใจคือ ชิ้นงานจ�ำนวนมากถูกผลิต
โดยผูช้ มทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้ผา่ นการอบรมฯ และหลายผลงาน
ถูกถ่ายท�ำง่ายๆ โดยกล้องวิดีโอของโทรศัพท์ชนิด
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทีใ่ ห้ภาพและเสียงอยูใ่ น
ระดับมาตรฐานการออกอากาศ
ตัวอย่างงานข่าวพลเมืองทีถ่ า่ ยท�ำโดยสมาร์ทโฟน
ที่โดดเด่นเช่น เรื่อง อาเซียนเด็กพม่า ฝีมือ “สุดารัตน์
ขจรวุฒิเดช” นักข่าวพลเมืองกรุงเทพฯ ที่มีโอกาส
ไปเยือนประเทศพม่าและสื่อสารเรื่องราวของโบโบ้
โมโม่ โจโจ้ และโซโซ่ 4 เด็กชายชาวพม่าท�ำหน้าทีเ่ ป็น
มัคคุเทศก์อาสาให้กบั นักท่องเทีย่ วอยูบ่ ริเวณพระธาตุ
อินทร์แขวน สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญในเมืองไจก์โถ่
รัฐมอญ ประเทศพม่า ทั้ง 4 คนโดยเฉพาะโบโบ้ที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ มีความฝันว่า เมื่อโตขึ้น
ก็อยากเดินทางไปท�ำงานเสีย่ งโชคทีป่ ระเทศไทย แม้
ไม่รวู้ า่ หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เรือ่ งนีน้ อกจากจะ
สะท้อนค่านิยมของแรงงานเพือ่ นบ้านทีม่ ตี อ่ เมืองไทย
แล้ว ยังชีใ้ ห้เห็นว่า เพือ่ นบ้านชาติอาเซียนนัน้ ใกล้ชดิ
กับเราเพียงใด
ผลงานของนักข่าวพลเมืองกรุงเทพฯ “อิทธิพล
บารมีเกรียงไกร” ที่เดินทางด้วยจักรยานไปที่ต่างๆ
พร้อมกับบันทึกภาพวิดีโอจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
และกล้องถ่ายวิดีโอชนิดติดตั้งบนพาหนะ (Action
Camera) ก็เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น ตอน “จักรยาน
สร้างสะพาน” ทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งเล่าสองข้างทางระหว่าง
การท�ำกิจกรรมของนักปัน่ จักรยานกลุม่ หนึง่ ทีร่ ว่ มกัน
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ซ่อมแซมสะพานไม้ชมธรรมชาติ ป่าชายเลนชายทะเล
บางขุนเทียน ชานเมืองกรุงเทพฯ มีจดุ เด่นอยูท่ อี่ โุ มงค์
ต้ น ไม้ ย าวกว่ า 2 กิ โลเมตร โดยงานชิ้ น ดั ง กล่ า ว
แสดงให้เห็นความมีจติ อาสาของคนร่วมสังคมเดียวกัน
ซึ่งนับวันจะหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นต้น
งานข่าวพลเมืองถูกน�ำไปสื่อสารขยายผลเพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจในการสื่อสารจากเครื่องมือและ
ประเด็ น ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น ผ่ า นมุ ม มองของตั ว นั ก ข่ า ว
พลเมืองไม่เฉพาะผ่านหน้าจอโทรทัศน์สาธารณะ
เท่านั้น ในพื้นที่สื่อสารอื่นๆ อาทิ ผ่าน Facebook
นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส เขียนบทความ เรื่องราว
ลงในบล็อก (Blog) และเว็บไซต์สื่อพลเมือง (www.
citizenthaipbs.net) สื่อสารผ่านช่องทางวิทยุไทย
พีบีเอสออนไลน์ (รายการวิทยุเสียงพลเมือง) หรือ
ร่วมกับส�ำนักเครือข่ายสือ่ พลเมืองในการถ่ายทอดสด
ออกอากาศผ่านช่องทางเว็บทีวีไทยพีบีเอส (www.
webtvthaipbs.com) ตลอดทั้งปี มีผลงานของ
เครือข่ายสือ่ พลเมืองผ่านทัง้ วิทยุออนไลน์และเว็บทีวฯี
รวมทั้งสิ้น 124.25 ชั่วโมง ปี พ.ศ. 2556 นับเป็นปีที่
เครือข่ายสื่อพลเมือง (นักข่าวพลเมือง ผู้ผลิตสื่อ
พลเมือง ฯลฯ) ร่วมกันสร้างสรรค์สงั คมผ่านการสือ่ สาร
ทีห่ ลอมรวม (สือ่ อนันตภาค - Media Convergence)
บนพื้นที่สื่อที่หลากหลาย (Multiplatform) อย่างมี
นัยส�ำคัญ
นอกจากข่าวพลเมืองแล้ว ยังมีรายการและ
ภาพยนตร์ ส ารคดี ที่ ผ ลิ ต และพั ฒ นาโดยสื่ อ ภาค
พลเมืองร่วมกับเครือข่ายเชิงประเด็น ในปี พ.ศ. 2556
มีผู้ผลิตภาคพลเมืองที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อผลิตรายการและภาพยนตร์สารคดี รวมทั้งสิ้น
189 คน ในจ�ำนวนนี้มีผลงานออกอากาศในรายการ
สองก�ำลังสื่อ รายการบ้านเธอก็บ้านฉัน รายการ
กลางเมือง และสารคดีทางสังคม ผลงานของผู้ผลิต
ภาคพลเมืองในปีที่ 3 นับจากปี พ.ศ. 2554 ทีเ่ ริม่ ออก
อากาศทางโทรทัศน์ไทยพีบเี อสเป็นครัง้ แรก มีผลงาน
หลายเรือ่ งได้รบั รางวัลทัง้ ในระดับชาติและระดับโลก
โดยในระดับนานาชาติ ภาพยนตร์สารคดี “By
the River” หรือ “สายน�้ำติดเชื้อ” ภาพยนตร์
สารคดีที่เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยพีบีเอส บริษัท
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ออกไปเดิน และนนทวัฒน์ น�ำเบญจพล ผูก้ ำ� กับอิสระ
และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายถมช่องว่างทาง
สังคม (SIRNet) ได้รบั รางวัล Special Mention ในสาย
Concorso Cineasti del presente (Filmmakers
of the Present) จากเทศกาลภาพยนตร์โลคาร์โน่
(Locarno Film Festival 2013) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่มีประวัติยาวนานที่สุด
เป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากเทศกาลหนังเมืองคานส์
และเวนิส) จัดทุกปีในเดือนสิงหาคม
“สายน�ำ้ ติดเชือ้ ”เป็นภาพยนตร์สารคดีทพี่ ฒ
ั นา
มาจากสารคดีเรือ่ ง “คลิต”ี้ ซึง่ ออกอากาศในรายการ
ก(ล)างเมือง ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2556 น�ำเสนอเรื่องราวชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยง
ที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง ในจังหวัดกาญจนบุรี กับสายน�ำ้ ที่
ปนเปือ้ นสารตะกัว่ มากว่า 15 ปี โดย “สายน�ำ้ ติดเชือ้ ”
ได้รับเชิญไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติใน
หลายประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีโครงการที่จะ
ฉายในโรงภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของคลิตี้
สู่สังคมวงกว้างต่อไป
ขณะทีภ่ าพยนตร์สารคดี “ทางผ่านของบีระ ชีวติ
ไร้รากของเด็กเร่รอ่ น” ซึง่ ผลิตโดยผูผ้ ลิตภาคพลเมือง
และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในปี
ที่ผ่านมาได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน
ในปี พ.ศ. 2556 ประเภทสารคดีดีเด่นจากองค์กร
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รางวัล
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนใน
สังคมในแง่มุมการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย และยังได้รบั ประทานรางวัล
“ประชาบดี” ที่มอบให้กับสื่อที่น�ำเสนอกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะยากล�ำบาก พร้อมกับ
รายการ “เด็กมีเรื่อง” และรายการ “ก(ล)างเมือง”
ซึ่งเป็นรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตภาคพลเมืองทั้ง 2
รายการ
“ทางผ่านของบีระฯ” เป็นเรื่องราวของอดีต
เด็กเร่ร่อน 5 คน ที่ออกเดินทางตามรอยเด็กเร่ร่อน
รุ่นพี่ที่ออกเดินทางจากเหนือสุดของประเทศไทยไป
กรุงเทพฯ ก่อนจะถูกล่อลวงไปท�ำงานบนเรือประมง
และถูกขายต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

สายน�้ำติดเชื้อ

ทางผ่านของบีระฯ เป็นภาพยนตร์สารคดีที่
มุ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาของเด็กเร่ร่อน ท�ำให้เห็น
เบื้องลึกการออกมาใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะของ
คน เพราะไม่อยากอยู่บ้านด้วยเหตุผลที่ซับซ้อนของ
ครอบครัวและโครงสร้างของสังคม หรือแม้จะอยาก
อยู่บ้าน แต่ก็ไม่อาจมีบ้านอยู่ได้ในความหมายของ
บ้านพักอาศัยหรือแผ่นดินของประเทศตนเอง ล้วน
ส่งผลให้ตามท้องถนนมีผู้คนจ�ำนวนหนึ่งที่สังคมมอง
ว่าเป็น “คนเร่ร่อน”
ส�ำหรับการผลิตภาพยนตร์สารคดีประเด็นทาง
สังคมในปี พ.ศ. 2556 ชุด “แรงงานเพื่อนบ้าน”
ภายใต้ “โครงการเครือข่ายเชิงประเด็นทางสังคมเพือ่
ขับเคลื่อนวาระแรงงานข้ามชาติผ่านแนวทางสื่อสาร
สาธารณะ” เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กร
เครือข่ายแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ผู้ผลิตภาค
พลเมืองและไทยพีบีเอส ภายใต้เป้าหมายเพื่อสร้าง

ทัศนคติเชิงบวกต่อแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ซึง่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ขณะที่ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องเพื่ อ นบ้ า นเหล่ า นั้ น
กลับต้องเผชิญกับสภาพทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ และ
การเข้าไม่ถงึ บริการของรัฐ ไม่นบั ถึงลูกหลานแรงงาน
เพื่อนบ้านที่เกิดหรือติดตามพ่อแม่ที่มาท�ำงานใน
ประเทศ ซึง่ แรงงานเพือ่ นบ้านทีอ่ อกอากาศทัง้ 5 ตอน
ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชม ทั้งจากผู้ชมคนไทยที่
สะท้อนความคิดเห็นผ่านช่องทางรับฟังของสถานีฯ
และ Facebook ของรายการ ในเชิงเข้าใจและเห็นใจ
แรงงานเพื่อนบ้านมากขึ้น ขณะที่ผู้ชมที่เป็นแรงงาน
เพื่อนบ้านหรือท�ำงานเกี่ยวกับแรงงานเพื่อนบ้าน
ยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่มีการสื่อสารเชิงบวกโดยการให้
พื้นที่เรื่องราวของพวกเขาที่เป็นแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสื่ออื่น
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• สื่อสาธารณะและความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ
• กิจกรรมเพื่อบริการสาธารณะ
• รายการเพื่อบริการสาธารณะ
• รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี พ.ศ. 2556
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนาองค์การ
• ไทยพีบีเอส พื้นที่การเรียนรู้ของสาธารณะ
• สำ�นักงานสีเขียว Green Office

ส่วนที่

3

2556
ไทยพีบีเอส
สื่อสาธารณะที่คุณวางใจ

สื่อสาธารณะ

และความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 3
สื่อสาธารณะและความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ก�ำหนด

ให้ไทยพีบีเอสต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ดังความ
ในมาตรา 8 (4)
“ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ขององค์การสื่อสาร
สาธารณะของต่างประเทศ ในการผลิตรายการอันเป็นการส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะหรือสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกัน”

ไทยพีบีเอสจึงมีการก�ำหนดนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับ
นานาชาติและระดับชาติ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างการยอมรับและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สื่อสาธารณะร่วมกัน

สือ่ สาธารณะและความร่วมมือในระดับชาติ
ตลอดปี พ.ศ. 2556 มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกับ
ไทยพีบเี อสในการผลิตรายการโทรทัศน์ สนับสนุน
งบประมาณและข้ อ มู ล ในการจั ด ท� ำ โครงการ
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมดังนี้
1. ร่ ว มผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ จ� ำ นวน 14

หน่วยงาน ผลิตรายการทั้งหมด 19 รายการ ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน 8 หน่วยงาน

กระทรวงยุติธรรม : รายการชีวิตที่ถูกลืม
กระทรวงวั ฒ นธรรม : สารคดี เ ปิ ด ม่ า น
อุษาคเนย์ สารคดีร่วมรากเดียวกัน รายการ
เดิน ค้น ใจ
ส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน : รายการสถานี
ประชาชน และกิจกรรมสถานีประชาชน
สัญจร
สภาการศึกษา : รายการกล่องดัดจริต
ส�ำนักงานปฏิรูป : รายการร่วมปฏิรูป
มหาวิทยาลัยมหิดล : รายการยาหมอบอก
กองทัพเรือ : รายการตั้งแต่ยอดเขาจนถึง
ใต้ท้องทะเล

ส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชายแดนใต้
องค์การมหาชน จ�ำนวน 4 หน่วยงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) : รายการ Power Kids Power Wit
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : รายการไอเดีย
กึ่งส�ำเร็จรูป
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
: รายการสุขต่างองศา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : รายการ
ทั่วถิ่นแดนไทย รายการเที่ยวไทยไม่ตกยุค
องค์กรอิสระ จ�ำนวน 2 หน่วยงาน

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) : รายการปัน่ รักษ์พทิ กั ษ์โลก
รายการทราบแล้วเปลีย่ น รายการ The Firm
องค์กรซ่อนอ้วน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ :
รายการรู้ทันสิทธิ์
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2. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งหมด 32

หน่วยงาน 8 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : งาน Help Philippines มีผู้สนับสนุน
3 หน่วยงาน ดังนี้ การประปานครหลวง บริษัทสยาม
พิวรรธน์ บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง
กิจกรรมที่ 2 : งานเวที กรุงเทพฯ (เรา) ออกแบบได้
(การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ) มีผู้สนับสนุน 1 หน่วยงาน
ดังนี้ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann
Foundation)
กิจกรรมที่ 3 : การอบรมพัฒนา มีผสู้ นับสนุน 1 หน่วยงาน
ดังนี้ Focus Foundation
กิจกรรมที่ 4 : การอบรมการรายงานข่าวในความขัดแย้ง
มีผสู้ นับสนุน 1 หน่วยงาน ดังนี้ กองทุนแคนาดา (Canada
Fund)
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กิจกรรมที่ 5 : โครงการสือ่ ศิลป์ ตอนแม่นำ�้ โขง : สายน�ำ้
แห่งชีวิต มีผู้สนับสนุน 13 หน่วยงาน ดังนี้ แผนงาน
สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท โคคา โคล่า (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) กลุม่ รักษ์เชียงของและเครือข่ายอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง - ล้านนา
สหภาพนานาชาติเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
ธรรมชาติ ((International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources หรือ World
Conservative Union : IUCN) เครือข่ายภาคประชาชน
ลุ่มน�้ำโขง 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
องค์กรแม่นำ�้ นานาชาติ (International Rivers Network

: IRN) RECOFTC : ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
(TERRA) นิตยสารทางอีศาน นิตยสารสารคดี สมาคม
แม่น�้ำเพื่อชีวิต (Living River Siam) มูลนิธิอาสาสมัคร
เพื่อสังคม (มอส.)
กิจกรรมที่ 6 : โครงการพัฒนาภาษามือ และการ
พัฒนานวัตกรรมรายการจากผู้พิการทางการได้ยิน
มีผู้สนับสนุน 5 หน่วยงาน ดังนี้

		 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล Thai Deaf TV มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย
รังสิต
กิจกรรมที่ 7 : ร�ำลึก 40 ปี 14 ตุลาคม นิทรรศการ
ภาพถ่าย และแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีสจั จะวิถี
14 ตุลา และหากไม่มีวันนั้น 14 ตุลาคม 2516 มี
ผู้สนับสนุน 6 หน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มูลนิธปิ รีดี พนมยงค์ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิ 14 ตุลา
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ�ำกัด
กิจกรรมที่ 8 : ร�ำลึก 23 ปี สืบ นาคะเสถียร เพื่อ
สนับสนุนรายการสารคดีสืบ นาคะเสถียร มีผู้สนับสนุน
1 หน่วยงาน ดังนี้ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
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สื่อสาธารณะและความร่วมมือในระดับนานาชาติ
การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้ขับเคลื่อนให้ไทยพีบีเอสมีบทบาทส�ำคัญ
ในฐานะสื่อสาธารณะบนเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
โดยไทยพีบีเอสมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการก�ำหนด
กลไกความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน รวมถึงหน่วยงานและ
องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันผลิตสื่อ แลกเปลี่ยนข่าวและ
รายการ จัดกิจกรรมในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อให้มี
มาตรฐานการท�ำงานในระดับสากล
ในปี พ.ศ. 2556 มีกจิ กรรมและความร่วมมือในระดับนานาชาติ
หลากหลายกิจกรรม ซึ่งล้วนท�ำให้ไทยพีบีเอสได้แสดงศักยภาพใน
เวทีสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ ไทยพีบีเอส
มี ก ารท� ำ งานในเชิ ง รุ ก กั บ องค์ ก รสื่ อ สารมวลชนในภู มิ ภ าคที่
ไทยพีบเี อสเป็นสมาชิก โดยการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชน หรือ Asia Media
Summit 2013 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน
พัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย
แปซิ ฟ ิ ก (Asia-Pacific Institute for Broadcasting
Development - AIBD)
การประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ของ AIBD ครั้ ง ที่ 39
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
การประชุมสมัชชาประจ�ำปี ครั้งที่ 50 ของสหภาพวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโ ทรทัศน์แห่งเอเชียและแปซิฟ ิ ก
(Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU) ณ ประเทศ
เวียดนาม
นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสได้รบั เชิญให้เป็นคณะกรรมการกลยุทธ์
และกรรมการตัดสินรางวัลส�ำหรับวิทยุและโทรทัศน์ขององค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น Japan Prize และ ABU Prize และมีโครงการ
ร่วมผลิตสารคดีระหว่างสถานีโทรทัศน์พันธมิตร CCTV & ABU
Care Project ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ส� ำ หรั บ การขยายเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการระหว่ า งประเทศ
ปรากฏในรู ป แบบการประชุ ม แลกเปลี่ ย นความรู ้ ท างวิ ช าการ
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไทยพีบีเอสได้เป็นเจ้าภาพร่วม
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
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“จริยธรรมสือ่ อาเซียน” ซึง่ มีผปู้ ฏิบตั งิ านด้านสือ่ จากประเทศ
สมาชิกอาเซียนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนามาตรฐานของสือ่ สารมวลชนในภูมภิ าค
เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558 และ
ไทยพีบีเอสยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์การด�ำเนินกิจการสื่อสาธารณะและการพัฒนา
ในยุคดิจทิ ลั ในเวทีวชิ าการหลายเวที อาทิ การประชุม Global
News Forum ณ สาธารณรัฐเกาหลี การประชุม The 1st
International Conference on Broadcasting Training
ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
ไทยพีบีเอสได้แสดงความเป็นผู้น�ำประเด็นการพัฒนา
สื่อสารมวลชนในภูมิภาคหลายประเด็น ได้แก่
การพัฒนาสื่อสารมวลชนกับการส่งเสริมความเสมอภาค
ชาย - หญิงโดยได้ร่วมกับองค์การ UNESCO ในการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยสื่อและความ
เสมอภาคทางเพศ หรือ Global Forum on Media
and Gender ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556

สื่อสารมวลชนกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ โดยได้
จัดกิจกรรม การฝึกอบรม และการประชุมร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในรายงานก่อนหน้านี้
การเป็นสือ่ สาธารณะตามหลักการสากลท�ำให้ไทยพีบเี อส
ได้แสดงบทบาทในฐานะต้นแบบสื่อสาธารณะให้กับประเทศ
ทีต่ อ้ งจัดตัง้ สือ่ สาธารณะ โดยคณะผูบ้ ริหารของสถานีโทรทัศน์
จากประเทศมั ล ดี ฟ ส์ หรื อ Maldives Broadcasting
Corporation ได้ให้ความสนใจศึกษารูปแบบสือ่ สาธารณะของ
ไทยพีบีเอส ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร การผลิตข่าว
และรายการตามกรอบจริยธรรม เทคโนโลยีการก้าวสู่ระบบ
ดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งการถ่ายทอดรูปแบบสื่อสาธารณะดังกล่าว
ถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งและ
สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวสู่การยอมรับในระดับสากล
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กิจกรรม

เพื่อบริการสาธารณะ
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นอกเหนือจากงานด้านผลิตและเผยแพร่รายการ

แล้ ว ไทยพี บี เ อสยั ง ด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ อีกทั้งมีเป้าหมายในการขยายฐาน
ผูช้ มรายการ ในปี พ.ศ. 2556 มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบทีค่ รอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายตัง้ แต่เด็ก เยาวชน
ครอบครัว และผู้สูงวัย อาทิ ดูทีวีกับลูก ปีที่ 3 กิจกรรม
เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ ความรักความผูกพันในครอบครัว
อาสาพาไปลุยอย่างคนไม่รู้โรย สื่อศิลป์ ดิน น�้ำ ป่า
สายน�้ำแห่งชีวิต และ “อุ่นไอรักให้น้องคลายหนาว”
กิจกรรมเพือ่ สร้างคุณค่าในตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชนที่รักการผลิตสื่อ และผู้มีใจ
รักงานอาสาสมัคร ถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่
สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนร่วมกันเปลี่ยนพลังซนให้
เป็นพลังบวก ขับเคลื่อนด้วยพลังสร้างสรรค์ ณ จังหวัด
พิษณุโลก เป็นต้น

รายการพิเศษ เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก
ไทยพีบีเอสร่วมกับสภากาชาดไทยจัดรายการพิเศษ
ระดมเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส
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กิจกรรมเพื่อบริการสาธารณะ

นิทรรศการภาพถ่าย ร�ำลึก 40 ปี 14 ตุลา และการแถลงข่าวสารคดี

สัจจะวิถี 40 ปี 14 ตุลา และ หากไม่มีวันนั้น 14 ตุลาคม 2516
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คอนเสิร์ตการกุศล Help
Philippines for friend for
humanity ไทยพีบเี อส ร่วมกับ
SIAM PIWAT จัดคอนเสิรต์ ระดมทุน
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ทิ ปี่ ระเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ณ ลานพาร์คพารากอน
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Thai PBS Campus Tour
แชร์ประสบการณ์สื่อกับไทยพีบีเอส
ใน 8 สถาบันการศึกษา
ระหว่างเดือนกันยายนถึง
พฤศจิกายน 2556

คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล Playing For Change Thailand
โดยรายการดนตรี กวี ศิลป์ ร่วมกับมูลนิธิ Playing for Change
Foundation สหรัฐอเมริกา เพือ่ หารายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนดนตรี
ให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย
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กิจกรรมเพื่อบริการสาธารณะ

ถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส
เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก
และเยาวชนร่วมกันเปลี่ยนพลังซน
ให้เป็นพลังบวก ขับเคลื่อนด้วย
พลังสร้างสรรค์
ณ จังหวัดพิษณุโลก

รายการสถานีประชาชนสัญจร

ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
จัดกิจกรรมพร้อมท�ำรายการ
สถานีประชาชนสัญจร 3 จังหวัด
เพื่อพบปะผู้ชมผู้ฟังรายการในภูมิภาค
ต่างๆ มีการออกร้านและรับเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชนถึงพื้นที่

การถ่ายทอดสดรายการ

ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�ำ้ ปี 6
ทั้งหมด 6 สนาม เพื่อสืบทอด
ประเพณีการแข่งเรือยาว ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมไทย
ระหว่างเดือนกันยายนถึง
พฤศจิกายน 2556

อาสาพาไปลุยอย่างคนไม่รู้ โรย
“สื่อศิลป์ ดิน น�้ำ ป่า สายน�้ำแห่งชีวิต”
และ “อุ่นไอรักให้น้องคลายหนาว”
กิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง
และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่
กลุ่มผู้สูงอายุและเยาวชน

ส่วนที่ 3
กิจกรรมเพื่อบริการสาธารณะ

กรุงเทพฯ (เรา) ออกแบบได้
การเปิดเวทีรับฟังความต้องการ
ของคนกรุงเทพฯ และการ Debate
ของผู้สมัครชิงต�ำแหน่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ณ ลานพาร์คพารากอน

Save the birdS
กิจกรรมการประกวดภาพนก
สื่อสัญลักษณ์ของการสื่อสาร
และอิสรภาพ อันเป็นสัญลักษณ์
ของไทยพีบีเอส
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รายการเพื่อบริการสาธารณะ

รายการเพื่อบริการสาธารณะ
นอกเหนือจากการด�ำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่
มีคุณภาพและคุณธรรมแล้ว ไทยพีเอสยังมีภารกิจ
ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านการให้บริการ
ข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา ได้สง่ หนังสือมาขอส�ำเนา
เทปรายการของไทยพีบีเอส เพื่อน�ำไปใช้เป็นสื่อ
สร้างความรู้ สือ่ การเรียนการสอนภายในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง

รายการเพื่อบริการสาธารณะ
ASEAN BEYOND, English
Breakfast คนสู้โรค ดูให้รู้
ดนตรีกวีศิลป์ องค์กรซ่อนอ้วน
และรายการสารคดีต่างๆ ฯลฯ

ปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
ขอส�ำเนาเทปรายการไปใช้จัดกิจกรรม ส่งเสริม
ความรู้บุคลากรมากที่สุดถึงร้อยละ 62 รองลงมา
คือ ส�ำเนาเทปรายการไปใช้ดูส่วนตัวเพื่อความรู้
และความบันเทิง ร้อยละ 25 และอีกร้อยละ 13
วัตถุประสงค์อื่นๆ อาทิ เพื่อใช้ฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ และเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการท�ำวิจยั เป็นต้น
ส�ำหรับรายการที่ถูกขอส�ำเนาเทปรายการ
ได้แก่ รายการ ASEAN BEYOND, English
Breakfast คนสู้โรค ดูให้รู้ ดนตรีกวีศิลป์ องค์กร
ซ่อนอ้วน และรายการสารคดีต่างๆ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2556 ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลทั้งสิ้น
จ�ำนวน 56 รางวัล แบ่งเป็นประเภทองค์กร
จ�ำนวน 7 รางวัล ประเภทข่าวและรายการ
จ�ำนวน 42 รางวัล ประเภทบุคคล จ�ำนวน 7
รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

74

ส่วนที่ 3
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี พ.ศ. 2556

ประเภทองค์กร
กรมกิจการพลเรือนทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก
มอบโล่ที่ระลึกแก่ไทยพีบีเอส ในงานวันสถาปนากรมกิจการ
พลเรือนทหารบกครบ 31 ปี
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ แก่ไทยพีบเี อส ในฐานะสือ่ มวลชนทีส่ นับสนุนเรือ่ ง
การคุ้มครองผู้บริโภค ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2556
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย มอบรางวัลพิฆเนศวร ประเภทรางวัลสถานี
โทรทัศน์เพื่อสังคมดีเด่น และรางวัลสถานีข่าวดีเด่น ได้แก่
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ในงานประกาศผลรางวัลพิฆเนศวร
ครั้งที่ 2
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประจ�ำประเทศไทย
มอบโล่เกียรติคุณรางวัลสื่อมวลชนในการน�ำเสนอข่าวด้าน
เด็กและเยาวชนให้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สภากาชาดไทย มอบรางวัลสือ่ สร้างสรรค์ดเี ด่น ให้แก่ ส.ส.ท.
โดยผู้บริหารเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานเทียน
ส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก
ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองค�ำ) มูลนิธจิ ำ� นง รังสิกลุ
และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ
ครั้งที่ 28 ให้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถานีส่งเสริม
ด้านรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว
ราชบัณฑิตยสถาน มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท�ำ
คุณประโยชน์แก่ราชการของราชบัณฑิตยสถาน ให้แก่สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถานครบ
80 ปี
ประเภทข่าวและรายการ
ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบรางวัล
สือ่ สารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความ
เสมอภาคหญิงชาย ประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการ
คนละดาวเดียวกัน และรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ประเภท
ละครโทรทัศน์ ได้แก่ ละครอ�ำแดงเหมือนกับนายริด ในงาน

วันสตรีสากลและประกาศเกียรติคณ
ุ เครือข่ายดีเด่นด้านสตรี
และครอบครัว
กรมทรัพย์สินทางปัญญา มอบรางวัล IP Champion 2013
ได้แก่ Animation รูส้ ู้ Flood ในงานรับรางวัลผูป้ ระกอบการ
ที่ประสบความส�ำเร็จในการน�ำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย มอบรางวัลพิฆเนศวร ประเภทรายการส่งเสริม
ชุมชนและท้องถิน่ ดีเด่น ได้แก่ รายการเสียงประชาชนเปลีย่ น
ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 2
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัล
ประเภทผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขารายการ
โทรทัศน์เพื่อนันทนาการดีเด่น ได้แก่ รายการศึกปีกหมุน
ประลองปัญญา ในงานรับเกียรติบัตรผู้ท�ำคุณประโยชน์
ด้านนันทนาการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
วุฒิสภา มอบรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
พ.ศ. 2556 ได้แก่ รายการคิดวิทย์ รายการฉลาดยกก�ำลัง 2
รายการสถานีสีเขียว รายการชุดความรู้ ภัยพิบัติ ในงาน
รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ โครงการวิ ท ยาศาสตร์ สู ่ ค วาม
เป็นเลิศ พ.ศ. 2556
ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส และผู้สูงอายุ มอบรางวัลองค์กรที่ท�ำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่
ป้องกันปัญหาสังคม ได้แก่ รายการขนมไทยอะไรเอ่ย
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบรางวัล
ศิลปินรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประเภทกลุม่ ศิลปินสือ่ สารมวลชนและผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิ ได้แก่ รายการสถานีประชาชน ในโครงการรณรงค์
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) มอบรางวัล รางวัลช่อสะอาด ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
ประเภทผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (รางวัลช่อสะอาด) สาขาข่าว หรือ
สารคดีเชิงข่าว ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 จากผลงาน เปิดปม
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ทุจริตจ�ำน�ำข้าว แก่พุทธิฉัตร จินดาวงศ์ ผู้สื่อข่าวรายการ
เปิดปม
สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสือ่ มวลชนดีเด่น
ประเภทรายการโทรทัศน์ ได้แก่ รายการครอบครัวเดียวกัน
และรายการลุยไม่รู้โรย ในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
ครั้งที่ 31
สถาบั น อิ ศ รา มู ล นิ ธิ พั ฒ นาสื่ อ มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
มอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ในพิธี
มอบรางวัลข่าวและสารคคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจ�ำปี
พ.ศ. 2556 ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ได้แก่ รายการเปิดปม ประเภทสือ่ โทรทัศน์ และสือ่ ออนไลน์
จากผลงานข่าวเรื่อง “เด็กกลางไฟใต้”
2. รางวั ล รองชนะเลิ ศ ประเภทข่ า วและสารคดี เ ชิ ง ข่ า ว
ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จากผลงานข่าวเรื่อง
“เด็กกับการพนัน เดิมพันนี้...แลกด้วยสมอง” จากทีมข่าว
สังคม
3. รางวัลชมเชย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภท
สือ่ วิทยุกระจายเสียง จากข่าวเรือ่ ง “โรคธาลัสซีเมียในเด็ก”
จากทีมวิทยุออนไลน์
ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองค�ำ) มูลนิธจิ ำ� นง รังสิกลุ
และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ ครัง้ ที่
28 ดังนี้
1. รายการรู้สู้ภัยพิบัติ รางวัลประเภท วิเคราะห์เจาะลึก
สถานการณ์
2. รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด รางวัลประเภทส่งเสริม
ความรู้ทั่วไป
3. รายการคนกล้าฝัน รางวัลประเภทเด็กและเยาวชน
4. รายการ Food Work รางวัลประเภทครอบครัว
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มอบรางวัล
สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ดังนี้
1. รางวัลดีเด่น รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดี
สั้น ประเภทสื่อโทรทัศน์ระดับชาติ (ฟรีทีวี) ได้แก่ รายการ
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ส่วนที่ 3
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี พ.ศ. 2556
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ทางผ่านของบีระ ชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อน ตอน ที่นี่
กรุงเทพฯ
2. รางวัลชมเชย รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดี
สั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ระดับชาติ (ฟรีทีวี) ได้แก่ รายการ
เปิดปม ตอน รอมฎอนกลางไฟใต้
องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (อพท.) มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อมวลชน
ผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สาขา
รายการโทรทัศน์และวิทยุ ได้แก่ รายการทั่วถิ่นแดนไทย
ในงานครบรอบ 10 ปี องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส และผู้สูงอายุ มอบรางวัลประชาบดี เชิดชูเกียรติ
ผู้ท�ำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากล�ำบากและ
ผู้อยู่ในภาวะยากล�ำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ได้แก่ รายการ
Blind Date รายการ One World โลกใบเดียวกัน รายการ
กลางเมือง รายการคุยกับแพะ รายการเด็กมีเรือ่ ง รายการ
ทางผ่านของบีระ ชีวติ ไร้รากของเด็กเร่รอ่ น รายการบ้านดอน
ดินดี รายการเมฆในหมอก รายการเมืองใจดี รายการยิม้ สู้
รายการรู้ทันสิทธิ์ รายการลุยไม่รู้โรย รายการหัวใจยังเต้น
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
มอบรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทสื่อโทรทัศน์จาก
สกู๊ปข่าว “ทุจริตงบฯ น�ำ้ ท่วมสภาอุตฯ” ให้แก่ พิมพิมล
ปัญญานะ (ผู้ประกาศและผู้สื่อข่าว)
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ�ำปี 2556 มอบรางวัล ดังนี้
1. รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการเปิดปม
ตอน เด็กกลางไฟใต้
2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวชมเชย ได้แก่ รายการเสียงประชาชน
เปลีย่ นประเทศไทย ตอน เหรียญสองด้านสวนยางประท้วง
เทศกาลหนังนานาชาติ โลคาร์โน (Festival de film Locarno)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบรางวัล Special Mention Award
ผู้ก�ำกับหน้าใหม่ สารคดีเรื่อง สายน�้ำติดเชื้อ แก่ นนทวัฒน์
น�ำเบญจพล

ประเภทบุคคล
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา มอบรางวัล
ผู้หญิงเก่งปี พ.ศ. 2556 สาขาสื่อมวลชน ให้แก่ ณาตยา
แวววีรคุปต์ จากรายการเวทีสาธารณะ และรายการเสียง
ประชาชนเปลีย่ นประเทศไทย ในงานสัปดาห์สตรีสากล 2556
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบรางวัล
ศิลปินรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ประเภทกลุม่ ศิลปินรุน่ ใหม่ผเู้ ป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการ
คุ้มครองสิทธิ ได้แก่ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรรายการ
พื้นที่ชีวิต ในโครงการรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชน
ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองค�ำ) มูลนิธจิ ำ� นง รังสิกลุ
และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ
ครั้ ง ที่ 28 ให้ แ ก่ ณั ฎ ฐา โกมลวาทิ น รางวั ล ประเภท
ผู้ประกาศข่าว
ราชบัณฑิตยสถาน มอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ
รางวัลบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่
1. เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ รางวัลประเภทนักแสดงประกอบชาย
จากละครเรื่องยมบาลเรียกพี่
2. ชนานา นุตาคม ประเภทนักแสดงประกอบหญิง จาก
ละครเรื่อง อ�ำแดงเหมือนกับนายริด
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มอบรางวัลสื่อ
ยอดเยี่ยมแห่งปี ด้านข่าว - สารคดีเชิงข่าวคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ได้แก่ วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
จากรายการทีน่ ไี่ ทยพีบเี อส ผลงานสารคดีขา่ วเรือ่ ง ผูบ้ ริโภค
เชฟโรเลต ครูซ รวมตัวร้องเรียนปัญหาระบบเกียร์ ในงาน
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
มูลนิธจิ ำ� นงค์ ทองประเสริฐ มอบรางวัลจ�ำนงค์ ทองประเสริฐ
ในฐานะผูม้ ผี ลงานดีเด่น “สาขาภาษาไทย” ด้านการใช้ภาษา
ไทยให้แก่ ณัฏฐา โกมลวาทิน
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนาองค์การ
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ส่วนที่ 3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนาองค์การ

“People” หนึ่งในห้ายุทธศาสตร์หลักของ ส.ส.ท. ที่มุ่งเน้นไปที่การก�ำหนด

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก มีการเชื่อมโยงไปกับแผนธุรกิจ การพัฒนา
บุคลากรจะค�ำนึงถึงเป้าหมายในปัจจุบนั และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
โดยเฉพาะการแข่งขันในธุรกิจทีวีอันเนื่องมาจากการเพิ่มช่องออกอากาศส�ำหรับ
ผู้ชนะการประมูลได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล การเตรียมความพร้อม
ให้พนักงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้
สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2556 จึงประกอบด้วย 3
หัวข้อหลัก ได้แก่

1. การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และให้การ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีรปู แบบการพัฒนาบุคลากรทีห่ ลากหลาย เช่น
การฝึกอบรม การสัมมนา การท�ำ workshop การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการศึกษา
ดูงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น งาน Broadcast Asia 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์
เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ
รับรู้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านสื่อที่ทันสมัย การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และรับชมการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ๆ

กราฟแสดงสัดส่วนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ปี พ.ศ. 2556

66%
4%
4%
6%

8%

12%

66%
การส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร 12%
หลักสูตรปฐมนิเทศ 8%
การศึกษาดูงานต่างประเทศ 6%
หลักสูตรการจัดการ 4%
หลักสูตรทั่วไป 4%
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะในงาน
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การพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงาน

เพื่อผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์
ทางด้ า นการศึ กษา และสาระบันเทิง ที่มีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์องค์การ เน้นความหลากหลาย
ในมิติต่างๆ จึงมีการพัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
ต่อเนื่องให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและแนวทางที่ก�ำหนด
ปี พ.ศ. 2556 พนักงานกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
ส�ำนักได้รับการพัฒนาขีดความสามารถตามความ
จ�ำเป็นคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ก�ำหนด
ตัวอย่างการพัฒนาด้านข่าวและรายการ เช่น
การใช้งานระบบรับ - ส่งภาพข่าว และรายงานสด การ
เขียนข่าวผ่านอุปกรณ์ Smart Mobile การจับประเด็น
และการเขียนข่าวภูมิภาค How to Created Idea
และความเข้าใจเบื้องต้นการใช้สื่อใหม่ในการเข้าถึง
ฐานผู้ชม เป็นต้น
ด้ า นปฏิ บั ติ ก ารมี ก ารฝึ ก อบรมการใช้ ง าน
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเตรี ย มพร้ อ มสู ่ ที วี
ดิจิทัล เช่น Modern Broadcasting Technology
เตรียมความพร้อมไปสู่ผู้ให้บริการระบบดิจิทัล Go
Digital Workshop : DVB-T2 Implementation
DVB-S2 ส�ำหรับศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการ
ผู้นำ� ทีวีในประเทศไทย (The Best TV Station in
Thailand) เป็นต้น
การพัฒนาด้านสือ่ สาธารณะ เช่น การถอดบทเรียน
และจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาสือ่ พลเมือง การสัมมนา
หัวข้อ “เปลี่ยนแปลงเพื่อแบ่งปัน” การฝึกอบรม
การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe
Photoshop ส�ำหรับออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้
นักข่าวภาคพลเมือง เป็นต้น
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

หั ว ใจของความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นา
องค์การอยู่ที่ความสามารถของผู้บริหารทุกระดับ
ส.ส.ท. จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ
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Leadership Assessment & Development
โปรแกรมประเมิ น สไตล์ ก ารบริ ห าร เพื่ อ น� ำ มา
ใช้วเิ คราะห์ และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความ
สามารถ เพื่อพัฒนาการบริหารงานและการท�ำงาน
ร่วมกัน
โครงการพัฒนาผูน้ ำ� ทีม (Team Leadership
Development) เป็นโครงการร่วมกับสถาบันการ
ศึกษาชัน้ น�ำ ส�ำหรับผูน้ ำ� ทีม เพือ่ พัฒนาการบริหารงาน
โดยการใช้เครื่องมือประเมินรูปแบบการบริหาร การ
เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้น�ำและสมาชิกในทีม
เพือ่ ค้นหาจุดเด่นและสิง่ ทีค่ วรพัฒนา น�ำมาปรับใช้ให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จ�ำเป็น

การพัฒนาเพือ่ เสริมทักษะเฉพาะในงานด้านต่างๆ เช่น
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
การรองรับงานขององค์การในระดับสากล โดยมี
กระบวนการเรี ย นและประเมิ น ผลตามมาตรฐาน
สถาบันภาษา
หลักสูตรที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ ได้แก่
หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์ Mind Mapping : A Tool
for Analytical & Creative Thinking ซึ่งมีการ
ติดตามการใช้งานของผู้ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดเขียน Mind Map
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2. การก�ำหนดขีดความสามารถของต�ำแหน่งงาน
การก�ำหนดขีดความสามารถของต�ำแหน่งงาน เพื่อเป็น
กรอบในการสร้ า งมาตรฐานของต�ำ แหน่ง งานนั้นว่ามี
สมรรถนะ (Competency) ที่จ�ำเป็นและที่เกี่ยวข้อง
เรื่องใดบ้าง โดยต�ำแหน่งผู้ปฏิบัติงานจะประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
เฉพาะในงาน (Specific Functional Competency)
ส่วนต�ำแหน่งผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่มีบทบาท
ด้านการบริหารจัดการจะต้องมีสมรรถนะด้านบริหาร
จัดการ (Managerial Competency)
ในปี พ.ศ. 2556 ได้มกี ารทบทวนรูปแบบการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) เป็นรายต�ำแหน่ง ตามลักษณะ
งาน ด�ำเนินการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษา ผู้บริหารของ
หน่วยงานต้นสังกัด และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท�ำ
หน้าที่ในการสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อหาเหตุการณ์ส�ำคัญ
ของสมรรถนะตัวนั้น และน�ำไปสู่การสร้างแบบประเมิน
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พฤติกรรมทีค่ าดหวังแยกรายต�ำแหน่ง รายส�ำนัก โดยรวม
มีจ�ำนวน 96 ตัวชี้วัด แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
2.1 สมรรถนะหลักที่ทุกคนควรมีร่วมกัน 3 เรื่อง คือ

ความรับผิดชอบ
การท�ำงานเป็นทีม
ความมุ่งเน้นเป้าหมายและผลลัพธ์
2.2 สมรรถนะด้านบริหารจัดการ ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป

ความเป็นผู้น�ำ
การสื่อสาร
การบริหารคน
การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

2.3 สมรรถนะเฉพาะในงาน ส�ำหรับพนักงานซึ่งจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละงาน ตัวอย่างเช่น

ความช�ำนาญในงาน
การประสานความร่วมมือ
ใจบริการ
การท�ำงานภายใต้ภาวะกดดัน
การเลือกและตัดสินใจในการน�ำเสนอข่าว
		 Editorial Judgment
การบริหารรายการ
ความสามารถในการวิเคราะห์
เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถดังกล่าว จะได้
น�ำไปจัดท�ำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล การ
พัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการ
บริหารจัดการคนเก่งและคนดีต่อไป

3. การพัฒนาองค์การ
(Organization Development)
3.1 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านผลตอบแทน
สวัสดิการ

ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ปรับปรุงและแก้ไขสวัสดิการ ผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการมี
รายได้ที่พอเพียงต่อการด�ำรงชีพ
การปรับปรุงโครงสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้อง
กับค่าครองชีพและการแข่งขันในตลาดจ้างงาน
โดยปรับฐานเงินเดือนขั้นต�่ำระดับปริญญาตรีเป็น
15,000 บาท และปรับผลกระทบให้แก่พนักงาน
เดิม มีผลวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
3.2 การก�ำหนดกลยุทธ์และกระบวนการบริหารงาน

สร้างกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
แบบ cross function และการสนั บ สนุ น ให้
พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานในลักษณะ Action
Based Learning เช่น รายการครอบครัวเดียวกัน
โครงการสื่อศิลป์ดินน�้ำป่า โครงการลุยไม่รู้โรย
ท�ำให้พนักงานทีอ่ ยูฝ่ า่ ยสนับสนุนได้มโี อกาสเรียนรู้
กระบวนการผลิตรายการ และเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เปิดช่องทางให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ประชุมร่วมกับสมาพันธ์ การออกเยี่ยมพนักงานที่
ปฏิบตั หิ น้าทีศ่ นู ย์ตา่ งจังหวัด พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม เพือ่ ให้พนักงานได้มโี อกาสพบปะผูบ้ ริหาร
สอบถามประเด็นต่างๆ ที่คับข้องใจและสร้างขวัญ
ก�ำลังใจแก่พนักงาน

พัฒนาผูผ้ ลิตรายการให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
นอกเหนือจากส�ำนักทรัพยากรมนุษย์มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในองค์กรแล้ว ในปี พ.ศ. 2556 ไทยพีบเี อส
โดยส�ำนักรายการยังด�ำเนินการจัดอบรมเทคนิคการผลิต
รายการที่สอดรับกับระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส
ให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่อง Digital TV ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อมาตรฐาน
จริยธรรมของสื่อสาธารณะ การใช้ภาษาไทย รวมถึงการ
พัฒนาทักษะด้านการผลิต (Production Skill)
รวมถึงการจัดกิจกรรม ABU Animation Workshop
& Co-Development Meeting โดยร่วมกับ Asia-Pacific
Broadcasting Union (ABU) จัดอบรมผู้ผลิตไทยเพื่อ
พัฒนางาน Animation ฝีมือคนไทยให้ก้าวสู่มาตรฐาน
ระดับสากล

เป็นองค์กรน�ำร่องโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
(Happy Workplace) รุ่นที่ 2 กับ ส.ส.ส. และนิด้า
น�ำแนวทางการบริหาร การพัฒนา และการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy Management)
มาปรับใช้ในกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
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ไทยพีบีเอส

พื้นที่การเรียนรู้ของสาธารณะ
ตลอดปี พ.ศ. 2556 ไทยพีบีเอสได้มีโอกาส

ต้อนรับผู้สนใจมาเยี่ยมชมส�ำนักงานทั้งหมด
5,343 คน จาก 135 หน่วยงาน แบ่งเป็น
หน่วยงานรัฐ 21 แห่ง
สถาบันการศึกษา 95 แห่ง
เอกชน 1 แห่ง
รัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง
เครือข่ายประชาสังคม 9 แห่ง
สื่อมวลชน 8 แห่ง
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โดยหน่วยงานทั้งหมดได้มาขอเยี่ยมชมสถานี
เพื่อศึกษาดูงานในเรื่องต่อไปนี้
เทคนิคการออกอากาศ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และ
รายการข่าว
พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
โครงสร้างการออกแบบอาคาร
การผลิตสื่อดิจิทัล วิทยุ และนิวมีเดีย
กระบวนการตัดต่อภาพและเสียง
การท�ำคอมพิวเตอร์กราฟิก

ระบบการถ่ายท�ำภายในสตูดิโอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ด้านการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
การเรียนรู้บทบาทสื่อสาธารณะ กระบวนการ
ด�ำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร
การออกแบบแอนิเมชั่นหน้าจอ
การท�ำฉากและจัดแสงในสตูดิโอ
การเยี่ยมชมสถานีในภาพรวม
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สำ�นักงานสีเขียว

Green Office
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ส่วนที่ 3
สำ�นักงานสีเขียว Green Office

ปลายปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีค่ ณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จัดตัง้ ขึน้ มาเห็นว่า ธรรมาภิบาลไม่เพียงเป็น
เรื่องความรับผิดชอบที่สื่อจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและบริหารงานอย่าง
มีธรรมาภิบาลต่อพนักงานเท่านั้น แต่ควรต้องรับผิดชอบต่อสังคมโลกด้วย
จึงสนับสนุนให้ไทยพีบีเอสท�ำโครงการส�ำนักงานสีเขียวหรือ Green Office
ขึ้น โดยมีเพื่อนพนักงานจ�ำนวนหนึ่งร่วมเป็นคณะท�ำงานและมีนักวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคนิคต่างๆ เป็นที่ปรึกษา
โครงการเริ่มต้นด้วยการที่คณะท�ำงานช่วยกันระดมสมองออกมาว่า
ไทยพีบีเอสควรจะต้องท�ำอะไรบ้าง เรายึดหลัก “มือใหม่หัดขับ” คือเริ่มท�ำ
จากสิ่งง่ายๆ ที่จับต้องได้และสามารถด�ำเนินการเองได้เป็นอันดับแรกก่อน
โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและการลงทุนมากนัก แต่ก่อนที่จะวางแผนว่า
จะท�ำอะไรกันบ้าง ก็มีการศึกษาข้อมูลทั้งการใช้ไฟฟ้า น�ำ้ ประปา กระดาษ
และทรัพยากรที่ใช้ในการท�ำงานอย่างอื่นๆ และพบว่าเราต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและน�้ำประปามาเป็นอันดับแรก กับพบข้อมูลที่
น่าตกใจว่าเราใช้กระดาษในปี พ.ศ. 2555 ถึง 7,701 รีม การลดการใช้กระดาษ
จึงเป็นเป้าหมายหลักอีกเรื่องหนึ่งด้วย
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การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ไ ฟฟ้ า เรา
ช่วยกันส�ำรวจว่าสามารถลดการใช้อะไรได้บ้าง และ
สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรได้บ้างที่สามารถ
เห็นผลได้อย่างชัดเจนและแน่นอน คุ้มค่ากับการ
ลงทุน จึงพบว่า เราสามารถปรับเวลาการปิด - เปิด
ไฟฟ้าในส�ำนักงานแต่ละจุดให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
การใช้งาน ปรับเวลาการปิด - เปิดน�้ำพุ ปรับเวลา
การใช้ลิฟต์ ปรับอุณหภูมิแอร์ให้เย็นน้อยลงให้เป็น
อุณหภูมิที่อยู่สบาย และปลดหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่มีมากเกินความจ�ำเป็นออก โดยมีการวัดระดับ
แสงสว่างไม่ให้มีผลกระทบกับการท�ำงาน และมีการ
รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันเสนอความคิดเห็นและ
ช่วยกันประหยัดไฟโดยการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น หรื อ เลิ ก ใช้ ง านแล้ ว ท�ำ ให้ ต ลอดทั้ ง ปี
พวกเราชาวไทยพีบีเอสช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าลงได้
453,000 หน่วย หรือร้อยละ 6.03 ของปี พ.ศ. 2555
คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 271,800 กิโลกรัม
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 2,052,090.00 บาท
ส�ำหรับด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
น�้ำประปา เราส�ำรวจพบว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นแบบ
ประหยัดน�้ำอยู่แล้ว จึงมาพิจารณาส่วนอื่นๆ และ
พบว่าระบบน�้ำพุค่อนข้างใช้น�้ำมาก เพราะต้องล้าง
ระบบปีละ 4 ครั้ง ซึ่งต้องเติมน�้ำลงไปใหม่และใส่
คลอรีนเพื่อกันการเกิดตะไคร่ จึงทดลองตัดร่องน�้ำ
ส่วนหนึ่งออกจากระบบน�้ำพุแล้วใช้วิธีชีวภาพ โดย
การปลูกต้นไม้นำ�้ เลีย้ งปลาตัวเล็กๆ ไว้ ผ่านมาเกือบปี

ก็พบว่าร่องน�ำ้ นีแ้ ม้จะแคบ แต่กไ็ ม่เน่าเสีย ไม่มตี ะไคร่
โดยไม่ต้องล้างและเปลี่ยนถ่ายน�้ำ ท�ำให้ประหยัด
น�้ำประปาส่วนนี้ไปได้ 64 ลูกบาศก์เมตร/ปี และ
ลดคลอรีนซึ่งเป็นสารที่ท�ำให้เกิดโลกร้อนได้อีก 24
กิโลกรัม/ปี บวกกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานมีส่วนร่วม ท�ำให้ประหยัดน�้ำได้ 10,311
ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 16.87 ของปี พ.ศ. 2555
คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 272.21 กิโลกรัม
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 177,597.00 บาท
ขณะที่มาตรการประหยัดกระดาษเป็นเรื่องของ
การจัดการและท�ำความเข้าใจ คือขอความร่วมมือให้
ลดการพิมพ์และถ่ายเอกสารที่ไม่จ�ำเป็น ใช้กระดาษ
หน้า 2 ส�ำหรับการพิมพ์ทไี่ ม่เป็นทางการ โดยจัดกล่อง
ให้ทิ้งกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้าและ 2 หน้าแยกกัน
กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า ให้แม่บ้านช่วยจัดเก็บ แกะ
ลูกแม็ก จัดเรียงให้เรียบร้อยให้สามารถเข้าเครือ่ งพิมพ์
ได้โดยไม่ติดค้างเครื่อง ท�ำให้กระดาษที่เก็บไปเพื่อ
ให้ใช้ซ�้ำถูกน�ำไปใช้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ใช้แล้ว
2 หน้าก็สง่ ขายไปเข้าระบบผลิตใหม่ (Recycle) ปี พ.ศ.
2556 จึงใช้กระดาษเพียง 6,225 รีม ลดลง 1,476 รีม
หรือร้อยละ 19.17 คิดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
5,227 กิโลกรัม หรือเท่ากับการลดการตัดต้นไม้ลงได้
88 ต้น คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 132,064.00 บาท
สรุปแล้วตลอดทั้งปีโครงการ Green Office
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้รวม 2,361,751 บาท โดย
ใช้เงินลงทุนทั้งปีเพียง 329,401.65 บาทเท่านั้น
และมีผลเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ได้ 277,299.21 กิโลกรัม (277.30 ตัน) ขณะที่บัญชี
ก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 229 ล้านตัน/ปี ไทยพีบีเอสมือใหม่
หัดขับสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 1 ในล้านส่วน
ถือว่าเป็นก้าวส�ำคัญที่ย�้ำความมั่นใจในการเดินหน้า
โครงการต่อไปในปีที่ 2 ที่เราตั้งเป้าหมายว่า ปี พ.ศ.
2557 เราจะลดการใช้ไฟฟ้าลงให้ได้อกี ร้อยละ 5 ของปี
พ.ศ. 2556 และพัฒนารูปแบบต่างๆ ทีช่ ว่ ยลดโลกร้อน
ให้ได้มากขึ้น
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• รายงานการดำ�เนินงานคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลภายนอก
• รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
• แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2557
• แผนงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2557
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ส่วนที่

4

2556
รายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสื่อสาธารณะ
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ส่วนที่ 4
เสียงสะท้อนของผู้ชมและผู้ฟังรายการ....คุณค่าของการมีสื่อสาธารณะ

ไทยพีบีเอสยึดมั่นในการด�ำเนินงาน “สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการก�ำหนดทิศทางการ
ให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ตามมาตรา 7 (5)
ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงได้ก�ำหนดให้มีกลไกการรับฟังความคิด
เห็นจากประชาชนเพื่อพัฒนาสื่อสาธารณะผ่าน “สภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ” “ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส” และ “ทีมเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และ
สะท้อนสือ่ ไทยพีบเี อส (ThaiPBS Feedbacker)” ความคิดเห็นทีไ่ ด้จาก
ประชาชนจะน�ำมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้ในแผนจัดท�ำรายการประจ�ำปี
และใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดทิศทางการผลิต เผยแพร่ และการให้
บริการที่ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะมากที่สุด
ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากสภาผูช้ มและผูฟ
้ งั
รายการ
ในปี พ.ศ. 2556 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 1
ไทยพีบีเอส ด�ำเนินการจัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟังรายการที่มีต่อการ
ผลิต การเผยแพร่รายการ และการให้บริการของ
ไทยพีบีเอส จากประชาชน 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ
ผู้แทนกลุ่มประเด็นเฉพาะทางสังคม กิจกรรม
ขยายเครื อ ข่ า ย และเวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดท�ำแบบส�ำรวจความ
คิดเห็นจากผูท้ ตี่ ดิ ตามรับชมและไม่ตดิ ตามรับชม
รายการและสือ่ ของไทยพีบเี อส จ�ำนวน 2,674 ชุด
ความคิดเห็นทั้งหมดได้น�ำมาประมวลเพื่อจัดท�ำ
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาไทยพีบเี อส
ดังนี้

1

สรุปข้อเสนอจากการรับฟัง
ไทยพีบีเอสเป็นสถานีที่โดดเด่นในการน�ำเสนอ
เรื่ อ งราวรอบด้ า น ครอบคลุ ม หลายประเด็ น
ปั ญ หาของสั ง คม เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แต่ยังพบ
ข้อบกพร่องด้านผังรายการและเวลาออกอากาศ
ทีเ่ หมาะสมกับผูร้ ับสารแต่ละประเภท แต่ละช่วง
อายุ ตลอดจนการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ในการด�ำเนินงาน ไทยพีบีเอสมีข้อจ�ำกัด
ด้านงบประมาณ เพราะไม่สามารถโฆษณาสินค้า
เพื่อหารายได้เพิ่ม กรณีดังกล่าวได้มีข้อเสนอให้
ไทยพีบีเอสพิจารณานิยามของการโฆษณาในมิติ
ใหม่ เพราะอาจเปิดช่องให้ทางสถานีหารายได้
ในการพัฒนางานได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสควรสร้างความ
เป็นเจ้าของร่วมของประชาชนให้มากขึน้ โดยการ
จัดตั้งสภาเยาวชนหรือสภาผู้ชมฯ ในระดับพื้นที่
เพื่อช่วยเหลือในการขยายฐานผู้ชมผู้ฟังรายการ
และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของไทยพีบีเอส
ในด้านสื่อออนไลน์และสื่อรูปแบบใหม่
ไทยพีบีเอสควรท�ำคลิปแนะน�ำการเข้าถึงและใช้
อย่างสร้างสรรค์ และจัดท�ำรายการที่เหมาะแก่
การเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว และควรจะ
ปรับปรุงแนวทางในการน�ำเสนอสือ่ ออนไลน์ โดย
การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ระบบสือ่ สังคมออนไลน์
เพือ่ ให้การเข้าถึงจากช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นไป
โดยง่าย ท�ำให้ผู้ผลิตและสถานีได้รับข้อคิดเห็น

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 45 ใน พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยผูแ้ ทนผูช้ มและผูฟ้ งั รายการจากผูช้ มเข้มข้น ผูแ้ ทนภูมภิ าค และกลุม่ ประเด็นที่
หลากหลาย จำ�นวนไม่เกิน 50 คน ทำ�หน้าทีจ่ ดั กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทีม่ ตี อ่ การผลิต เผยแพร่
และการให้บริการของสื่อสาธารณะ เพื่อกำ�หนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสื่อสาธารณะ

95

จากผู้ชมไปพร้อมกัน รวมทั้งใช้สื่อออนไลน์เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนสังคมควบคู่กับการน�ำเสนอผ่านรายการตามปกติ
ของไทยพีบีเอส
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส�ำคัญจากสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ
1. แก้ปัญหาสัญญาณการรับชม ปัญหาสัญญาณการรับชม
รายการของไทยพี บี เ อสเป็ น ประเด็ น สื บ เนื่ อ งที่ ยั ง ไม่
ปรากฏผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การไม่สามารถรับ
สัญญาณของไทยพีบเี อสหรือรับสัญญาณได้แต่ภาพ-เสียง
ไม่คมชัดยังพบอยู่ทั่วไปทั้งอาคารในเมือง ในย่านชุมชน
และเขตชนบทห่างไกล ปัญหานีม้ คี วามสัมพันธ์กบั จ�ำนวน
ผู้ชมผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอสโดยตรง
2. ขยายฐานและจ�ำนวนผู้ชมผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส
ยังจ�ำเป็นต้องเพิม่ จ�ำนวนผูช้ มผูฟ้ งั รายการ และเป็นภารกิจ
ที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การ และเป็นฐานส�ำคัญในการขอการสนับสนุน
งบประมาณ จ� ำ นวนผู ้ ช มผู ้ ฟ ั ง รายการยั ง เป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงอยู่ของสถานี ดังนั้นไทยพีบีเอส
จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินมาตรการเชิงรุกเพือ่ ขยายฐานสมาชิก
และจ�ำนวนผู้ชมผู้ฟังรายการด้วยรูปแบบ วิธีการต่างๆ
3. เร่งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อชุมชน เพื่อเป็น
ช่องทางในการน�ำรายการ ข้อมูล ข่าวสารของไทยพีบีเอส
สู่การรับรู้และการใช้ประโยชน์แก่ประชาชน
4. เพิ่มความดึงดูดใจและคุณภาพของรายการ ได้แก่ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ “รายการตอบโจทย์” ซึ่งมีผู้ชม
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในเชิงรูปแบบ วิธีการ อัตลักษณ์ของ
รายการ เพิ่มรายการที่เกี่ยวกับประเด็นร้อนโดยน�ำเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มรายการและพัฒนาคุณภาพรายการ
เชิงสืบสวนสอบสวน เจาะลึก เกาะติดสถานการณ์ให้
ต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรายการเพื่อดึงดูดใจกลุ่มผู้ที่ยังไม่
ติดตามชมรายการของไทยพีบีเอส
5. จัดท�ำผังรายการทีง่ า่ ยในการจดจ�ำ โดยจัดผังรายการเป็น
ช่วงเวลาแยกตามประเภทรายการ และรายการให้ดูง่าย
ไม่แน่นเกินไป
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6. ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข องสถานี ใ ห้ มี อั ต ลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจน
แยกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ใช้งานง่าย
7. พัฒนาวิทยุของสถานีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์รายการทางวิทยุให้รบั รูท้ วั่ กัน และระหว่าง
ที่ทางสถานียังขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ในการออกอากาศให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ควร
พิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายกับวิทยุ
ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ พร้อมพัฒนารูปแบบรายการและ
การจัดการให้เป็นต้นแบบของวิทยุชุมชนของประเทศ
8. พัฒนาผู้ด�ำเนินรายการของไทยพีบีเอสให้มีบุคลิกภาพ
เฉพาะตัว ด�ำเนินรายการได้อย่างเป็นธรรมชาติ และ
มีลักษณะเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
9. พัฒนาฉากของรายการต่างๆ ให้ครบถ้วน และท�ำให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
10. พัฒนานักข่าวพลเมืองทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
11. เสริมศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
แกนประสานเพื่อนสื่อสาธารณะให้เป็นก�ำลังสนับสนุน
การด�ำเนินงานของไทยพีบีเอสได้อย่างแท้จริง
12. พัฒนาสถานีภูมิภาคต่างๆ ให้มีศักยภาพและขีดความ
สามารถเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตรายการที่ตอบสนอง
ต่อภูมิภาค และการลงพื้นที่ติดตาม รายงานข่าวต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว
13. เร่งด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อสาธารณะ โดย
รับเงินสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป ค่าธรรมเนียมจาก
สมาชิก และการหารายได้ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ขัดกับ
พระราชบัญญัติการจัดตั้ง ส.ส.ท.
14. เพิ่ ม ความส� ำ คั ญ ต่ อ กิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อ นสั ง คม
นอกจอเพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ ได้รับความศรัทธา
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วม การสานพลัง
ภาคีการพัฒนาต่างๆ และการให้บริการแก่สังคม โดยใช้
ศักยภาพของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ แกนประสานเพื่อน
สือ่ สาธารณะ และเพือ่ นสือ่ สาธารณะทีม่ อี ยูใ่ นทุกภูมภิ าค
ของประเทศ

ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงรายการ
1. ข้อเสนอทั่วไป
1.1 รายการของไทยพีบีเอสควรมุ่งเน้นการน�ำเสนอเชิง
สร้างสรรค์ เสนอข้อมูล สาระด้านดี เนื้อหาเชิงบวกเป็น
ส�ำคัญ ไม่ใช้เรื่องร้ายในการดึงความสนใจในการติดตาม
ชมและฟังรายการ รายการของไทยพีบีเอสควรน�ำเสนอ
ในมิติที่แตกต่าง ทั้งนี้ เพราะการน�ำเสนอข้อมูลด้านดี
จะเป็นการสร้างการรับรู้ ความรู้สึกที่ดี บ่มเพาะความคิด
ทัศนคติที่ดีงาม ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างสังคมคุณภาพ
และคุณธรรมตามเป้าหมายของ ส.ส.ท.
1.2 รายการดีๆ ของทางสถานีไม่ควรน�ำเสนอในเวลา
เดียวกับรายการยอดนิยมในสถานีกระแสหลักช่องอื่น
เพราะผู้ชมต้องการชมทั้งสองรายการ

2. ข้อเสนอเฉพาะประเภทรายการ
2.1 รายการข่าวและรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว
เพิม่ ความรวดเร็วในการเข้าถึงเหตุการณ์และแหล่งข่าว
เจาะลึกข่าวและติดตามอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาให้ความส�ำคัญกับข่าวท้องถิ่น ข่าวในภูมิภาค
เพิ่มขึ้น
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�ำเสนอรายการที่สถานี
ผลิตเองให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น มีความน่าสนใจ
ทันสมัย ไม่จ�ำเจ
2.2 รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ควรเปิดกว้างให้เด็ก เยาวชนหลากหลายกลุ่ม และควร
มีจ�ำนวนเยาวชนเข้าร่ว มรายการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ด�ำเนินรายการควรให้โอกาสเด็กมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น
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ประเด็นที่น�ำเสนอควรมีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพิ่ม
รายการส�ำหรับเยาวชน (เด็กโต)
เพิ่มรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนในระบบปกติ
เช่น การติว การสอนเสริม และรายการทางวิชาการอื่นๆ
น� ำ เสนอรายการที่ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจจากบุ ค คล
สาธารณะ เยาวชนที่ประสบความส�ำเร็จ
พิจารณาเพิ่มรายการเพลงของเด็ก การประชันความ
สามารถเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน
2.3 รายการสาระบันเทิง
ปรับละครของทางสถานีให้มีความบันเทิงยิ่งขึ้น
ท�ำละครมีสาระในมุมเบาๆ หรือมุมตลกบ้าง เพื่อดึง
ความสนใจผู้ชมที่ชอบละครเบาสมอง
หาแนวละครที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยพีบีเอสที่ชัดเจน
2.4 รายการขับเคลื่อนเชิงประเด็น
ด�ำเนินรายการเชิงประเด็นที่มีอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มการเจาะลึก และน�ำเสนอเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ชมผู้ฟัง เช่น
การทุจริตในท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
ปัญหาสังคมในชุมชน ปัญหาครอบครัว ฯลฯ โดยน�ำเสนอ
มุ ่ ง การรู ้ เ ท่ า ทั น และสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ในระดั บ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น เป็นส�ำคัญ
เพิ่ ม ประเด็ น หรื อ เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ในการน� ำ เสนอ
ในประเด็นต่อไปนี้
1) การจัดการทรัพยากรและที่ดินท�ำกิน ทั้งในส่วนของ
ดิน นํ้า ป่า ทะเลสาบ แร่ (ทองค�ำ โปแตส ยิปซัม) และ
การจัดการที่ดินของรัฐ ทั้งในด้านความเป็นธรรมในการ
จัดการถือครองที่ดิน เขตทับซ้อนบนที่ดิน การแก้ปัญหา
ที่ดินท�ำกิน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การจัดการพลังงานและการขุดเจาะนํ้ามัน โดยเฉพาะ
การขุ ด เจาะในพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง
อาหาร
3) ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ ข องรั ฐ เช่ น
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท
โครงการจัดการนํ้า 3.5 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือนํ้าลึกปากบารา เป็นต้น
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4) ผลกระทบจากแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนา
ภาคใต้ แผนพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงในภูมิภาค
แผนพัฒนาพลังงาน ฯลฯ
5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ โดยเฉพาะปัญหา
หมอกควัน นาํ้ เสีย ขยะ และมลพิษทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ
ประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับชุมชน
6) ปั ญ หาสั ง คมและการเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรม
ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ทั้ ง ในด้ า นความรุ น แรง อบายมุ ข
ยาเสพติด และการคุกคามจากวัฒนธรรมต่างชาติ
7) การเมืองภาคพลเมือง ทั้งในด้านการรู้และการเข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง การตระหนักถึงหน้าที่ของ
พลเมือง การใช้สิทธิทางการเมืองอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บนหลักของการจัดการตนเอง
8) ปัญหาแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ (โรฮิงญา)
9) การจัดการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10) นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอที่เป็นความต้องการเฉพาะ
กลุ่มประเด็นที่หลากหลาย บางข้อเสนอมีความชัดเจน
มากสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ในขณะที่บาง
ข้ อ เสนอยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารถกแถลงเพิ่ ม เติ ม ให้ มี
ความชัดเจน และศึกษาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ

ด้านข้อเสนอจากผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผ่าน “ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส” และ“ทีมเฝ้าระวัง วิเคราะห์ และสะท้อนสื่อ
ไทยพีบีเอส (ThaiPBS Feedbacker)” ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าข้อเสนอสูงสุด 3 อันดับแรก และการด�ำเนินการตามข้อเสนอ
ของประชาชน ดังนี้
ข้อเสนอ

การด�ำเนินการพัฒนาตามข้อเสนอ

1. พัฒนาเรื่องการสื่อสาร การใช้ภาษาให้ถูกต้อง โดย
ไทยพีบเี อสควรเป็นสือ่ ทีม่ คี วามโดดเด่นด้านการใช้ภาษา
ไทยทีถ่ กู ต้อง การแปล พากย์ ค�ำบรรยายใต้ภาพทีถ่ กู ต้อง
รวมทัง้ ผูป้ ระกาศ ผูด้ �ำเนินรายการมีทกั ษะการสือ่ สารทีด่ ี

ปรับปรุงเรื่องการใช้ภาษา เน้นการพัฒนา และมีแผนฝึกอบรม
รวมทั้งมีคณะท�ำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ

2. ปรับปรุงสัญญาณการออกอากาศ ให้เข้าถึงผู้ชมผู้ฟัง
ในพื้นที่ต่างๆ มากที่สุด รวมทั้งการสื่อสารผ่านเว็บไซต์
และช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

เร่งพัฒนาด้านเทคนิคและระบบส่งสัญญาณ ควบคู่กับการให้
ข้อมูลแก่ประชาชน มี application ที่สามารถรับชมได้จาก
อุปกรณ์ตา่ งๆ และให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนเพือ่ เตรียมความพร้อม
สูร่ ะบบดิจทิ ลั ควบคุมคุณภาพไม่ให้เกิดปัญหาสัญญาณการออก
อากาศ (ความผิดพลาดเป็นศูนย์)

3. น�ำเสนอข่าวและรายการเชิงวิเคราะห์ โดยเฉพาะปัญหา
คอร์รัปชัน น�ำเสนอเนื้อหาที่เจาะลึก เข้มข้น รอบด้าน
ไม่เอนเอียงทางการเมือง รักษามาตรฐานการท�ำงานของ
สื่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ก�ำหนดเรื่องคอร์รัปชันเป็นประเด็นหลักในการท�ำงาน มุ่งเน้น
เนื้อหาข่าวและรายการที่สร้างการเรียนรู้ มีงานวิจัย และข้อมูล
เชิงวิชาการรองรับ เน้นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและเชื่อมโยง
ข้อมูลที่รอบด้านจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เช่น
การน�ำเสนอข่าวโครงการจัดการนํ้า 3.5 แสนล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการน�ำสือ่ ของไทยพีบเี อสไปใช้เพือ่ ต่อยอด 3. ใช้เนื้อหาในการเรียนการสอนในโรงเรียน ด้วยการรับ
เชิงคุณค่า ส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ และในหลักสูตรการศึกษา
สัญญาณดาวเทียม และชมรายการออนไลน์ที่โรงเรียน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
บ้านมะโอโคะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
1. การท� ำ ความเข้ า ใจร่ ว มและเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ใหม่ เ รื่ อ ง
การด�ำเนินการตามข้อเสนอของประชาชน จะมีการ
กระบวนการยุติธรรม ระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ สื่อสารกับผู้ชมผู้ฟังผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ “รายการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากรายการ ชีวิต ณ ที่ เปิดบ้านไทยพีบีเอส” เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ และ
เกิดเหตุ พื้นที่ชีวิต และทางน�ำชีวิต
ร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะของผู้ชมและผู้ฟังไปพร้อมกัน
2. น� ำ รายการไทยพี บี เ อสไปเป็ น สื่ อ การสอน และร่ ว ม
สร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการรู้เท่าทันสื่อ ในโรงเรียน
ระดับประถม (โรงเรียนบ้านเวียงหวาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
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2556

รายงานการดำ�เนินงาน

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ�ปี 2556

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เป็น
อนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. แต่งตั้งตามมาตรา 46
แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย กรรมการ 9 คน คือ กรรมการ
นโยบาย ส.ส.ท. (2 คน) ผูบ้ ริหารองค์การ (ผูอ้ ำ� นวยการ ส.ส.ท.) (1 คน)
ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. (1 คน) ผู้แทนองค์กรสื่อสาร
มวลชน (2 คน) ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก (2 คน) ผูแ้ ทนมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
(1 คน) โดยคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน เฉพาะรายการทีแ่ พร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมเกี่ยวกับการผลิตและการ
เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

Thai
PBS
NEWS
เรื่องที่ 1: ร้องเรียนรายการข่าว กรณีการเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนขององค์การ
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น: ส� ำ นั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม แจ้ ง ว่ า ได้ รั บ หนั ง สื อ ร้ อ งขอความ
เป็นธรรมจากองค์กรตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
โดยกล่าวอ้างว่า กรณีทสี่ ถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
น�ำเสนอข่าวการฉ้อโกงประชาชนขององค์กร
ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ มีเนื้อหาเป็นการ
ใส่ร้ายป้ายสี ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้น
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การวินิจฉัย: เนื่องจากผู้ร้องเรียนมิได้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนต่อ ส.ส.ท. โดยตรง คณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ จึงมอบหมาย
ฝ่ายเลขาอนุกรรมการ ประสานผู้ร้องเรียนให้
จัดส่งหนังสือร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ ส.ส.ท.
ก�ำหนด แต่ผรู้ อ้ งเรียนมิได้สง่ เรือ่ งร้องเรียนภายใน
เวลา 45 วันนับแต่วนั ทีเ่ ผยแพร่รายการ ตามข้อ 9
แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน พ.ศ. 2553
ผลการวินิจฉัย: ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
เพราะผู้ร้องเรียนทิ้งค�ำร้องเรียนกรณีดังกล่าว

เรื่ อ งที่ 2: ร้ อ งเรี ย น
รายการ ASEAN BEYOND
2015 ตอน แพทย์ พ ม่ า
รักษาคนไทย เกี่ยวกับการ
เปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค
อาเซียน 8 สาขาวิชาชีพ และมีอาชีพแพทย์เป็น
หนึง่ ในอาชีพทีม่ กี ารเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
ข้อร้องเรียน: สาเหตุของการเลือกโรงพยาบาลที่
ปรากฏในรายการ และเหตุใดไม่แสดงภาพรวม
ทางการแพทย์ของพม่าให้เห็นอย่างรอบด้าน
ข้อพิจารณา: คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีสาระส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณา 2 ประเด็น กล่าวคือ
1) ประเด็นเนือ้ หารายการมีลกั ษณะเฉพาะ
คือ ต้องการน�ำเสนออนาคตของ ASEAN หลังจาก
ที่มีความร่วมมือกันอย่างเสรีในสมาคม ASEAN

โดยเนือ้ หาของรายการทีน่ ำ� เสนอน�ำข้อมูลมาจาก
การสั ม มนาและการวิ จั ย ที่ ก ล่ า วถึ ง อาชี พ 8
อาชีพ และอาชีพแพทย์เป็นอาชีพแรกที่จะมี
การเคลื่อนย้ายทุนของแพทย์หลังเกิดประชาคม
อาเซียน ซึ่งแพทย์ที่รักษาคนไทยอาจเป็นแพทย์
ที่เป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติก็ได้
2) ประเด็นการเลือกโรงพยาบาลทีป่ รากฏ
ในรายการ เนื่องจากเป็นตัวแทนของ MEDICAL
HUB
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เนื้ อ หา
รายการเป็นการโฆษณาโรงพยาบาลเอกชนของ
คนไทยทีล่ งทุนในประเทศพม่าหรือไม่ และข้อมูล
ที่น�ำเสนอไม่รอบด้าน และยังมีความอ่อนไหว
อย่างมากต่อสังคมไทย และรายการไม่กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงของพม่าว่ามีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพอย่างไร ทั้งนี้ รายการ
ควรน�ำเสนอประเด็น MEDICAL HUB จะมีความ
เหมาะสมมากกว่า
ทั้งนี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
ส.ส.ท. ที่ ใ ช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาคื อ ข้ อ 6
จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มผี ลประโยชน์
ทับซ้อน

เรื่องที่ 3: ร้องเรียนรายการ “ข่าวเด่น ประเด็น
ใต้” ประเด็น “นักศึกษาถูกชักจูงเป็นแนวร่วม”
ข้อร้องเรียน: กรณีมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของสถานีไทยพีบีเอส
ข้อพิจารณา: คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาจากข้อมูล
ของผู้เกี่ยวข้องแล้ว พบว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การใช้ถ้อยค�ำ ไม่เปิดเผยแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้
ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
ทั้งนี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
ส.ส.ท. ที่ใช้ประกอบการพิจารณา คือ “ข้อ 10
จริ ย ธรรมด้ า นการป้ อ งกั น และการปฏิ บั ติ ต ่ อ
แหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม ข้อ 12 จริยธรรมใน
การน�ำเสนอเหตุการณ์และเนื้อหาการเมืองและ
นโยบายสาธาณะ และข้อ 13 จริยธรรมในการ
น�ำเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง การชุมนุม การ
ประท้วง การจลาจล”

ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่อง
ร้องเรียนไว้พิจารณา และมีมติเห็นว่าเป็นการ
ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท.
ข้อ 10 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยมีข้อสังเกตดังนี้
(1) การน�ำเสนอข่าวขาดความรอบคอบ
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเป็นเรื่อง ไม่มีการอ้างที่มาของข้อมูล
ร้องเรียนไว้พิจารณา และมีมติเห็นว่าเป็นการ
(2) การน�ำเสนอขาดความรอบด้าน ไม่
ไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพของ สมดุล แม้พยายามไปสัมภาษณ์บุคคลอื่น แต่ไม่
ส.ส.ท. ตามข้อ 6 โดยให้ ส.ส.ท. น�ำเสนอรายการ สัมภาษณ์บุคคลที่ถูกพาดพิงในข่าว
อย่ า งมื อ อาชี พ มี ค วามระมั ด ระวั ง ในเรื่ อ งของ
(3) ควรให้มกี ารเยียวยาและเปิดพืน้ ทีเ่ พือ่
แหล่งข้อมูล การก�ำหนดประเด็นที่น�ำเสนอให้ การน�ำเสนอเรื่องราวใหม่ที่รอบด้าน โดยให้ฝ่าย
ชัดเจน
บริหารไปด�ำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจ
ข้อเสนอแนะ: ให้ผู้อำ� นวยการ ส.ส.ท. มอบหมาย
(4) ให้ฝา่ ยบริหารเข้มงวดในการท�ำหน้าที่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดอบรมเรือ่ งการท�ำรายการ กองบรรณาธิการข่าว
การก�ำหนดประเด็นรายการ เพือ่ พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย
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เรื่องที่ 4: ร้องเรียนการแพร่ภาพสปอตประชาสัมพันธ์
ต่อต้านคอร์รัปชัน (Spot Corruption)
ข้อร้องเรียน: กรณีการผลิตรายการโดยมีเนื้อหาที่น�ำเสนอ
โดยใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อหาของ
สปอตประชาสัมพันธ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นการกระท�ำ
รุนแรงต่อเด็ก ถึงแม้จะเป็นบทบาทสมมติก็ตาม ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริหาร ส.ส.ท. ได้สั่งการให้ชะลอการออกอากาศ
สปอตดังกล่าวแล้ว และข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
ส.ส.ท. ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคือ ข้อ 8 จริยธรรมด้าน
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึง
ความรุนแรง การกระท�ำอันผิดกฎหมาย
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณา และมีมติเห็นว่า เป็นการขัดต่อข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ข้อ 8 ดังกล่าวข้างต้น เพราะ
รายการสปอตประชาสัมพันธ์เพือ่ รณรงค์เกีย่ วกับการต่อต้าน
คอร์รัปชันนั้นมีเนื้อหาที่เป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

เรื่องที่ 5: ร้องเรียนรายการสยามวาระ ตอน “24 ชั่วโมง
โรงแรมที่ดีที่สุด”
ข้อร้องเรียน: กรณีเนื้อหารายการเป็นการโฆษณาแฝง
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการมี
เนื้อหารายการที่พิธีกรน�ำเสนอภาพบรรยากาศของโรงแรม
โอเรียลเต็ล และเป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ
โรงแรมโอเรียลเต็ลเริ่มตัง้ แต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน
ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 การให้
บริการ อาทิ ห้องพักที่มีความหรูหรา การเข้าพักและวิธีการ
ต้อนรับบุคคลส�ำคัญร้านอาหารเครือ่ งดืม่ ร้านค้าทีใ่ ห้บริการ
ภายในโรงแรม ตลอดจนสัมภาษณ์พนักงานที่เคยท�ำงานกับ
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โรงแรมโอเรียลเต็ล และพนักงานที่ท�ำงาน ณ ปัจจุบัน แต่
เนื่องจากการน�ำเสนอรายการสยามวาระตอนดังกล่าวนี้ ใน
เนื้อหารายการเป็นการน�ำเสนอเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ จึงเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้องใช้ภาพเป็นองค์ประกอบ และ
ทีมงานรายการสยามวาระได้ใช้เทคนิคที่ถ่ายท�ำออกมา
แล้วภาพที่ปรากฏมีความสวยงาม เป็นเพราะการดีไซน์ใน
รูปแบบ Mood and Tone จึงเป็นสิ่งที่ทำ� ให้ผู้ชมรายการ
เข้าใจว่า รายการดังกล่าวเป็นการโฆษณาให้แก่โรงแรม
โอเรียลเต็ล
ทัง้ นี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพทีใ่ ช้ประกอบ
การพิจารณาคือ “ข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน”
(6.7) “ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องหลีกเลีย่ งหรือใช้วจิ ารณญาณ
อย่างรอบคอบในการน�ำเสนอภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์
ของสินค้า บริการเพื่อธุรกิจการค้า การส่งเสริมการขาย
การน�ำเสนอชื่อหรือสัญลักษณ์ของสินค้าและบริการ
เพื่อธุรกิจการค้า อาจกระท�ำได้เมื่อมีความจ�ำเป็นเพื่องาน
ข่าวหรืองานรายการ แต่ตอ้ งปิดบัง ชือ่ ตราสินค้า สัญลักษณ์
เว้นแต่สินค้าหรือบริการนั้นๆ เป็นข่าว หรือภาพ ชื่อ ตรา
สินค้า สัญลักษณ์นั้นเป็นพื้นหลังที่ไม่โดดเด่น ชัดแจ้ง และ
ไม่ส่อว่าเป็นการเจตนา หรือการหลีกเลี่ยงเป็นเหตุสุดวิสัย”
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณา และมีมติเห็นว่าไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ส.ส.ท. ตาม ข้อ 6 (6.7) เพราะการน�ำเสนอ
รายการดังกล่าวเป็นการแนะน�ำการให้บริการของโรงแรม
เป็นหลัก ซึ่งการน�ำเสนอรายการที่มีเนื้อหาในลักษณะเช่นนี้
ท�ำให้ผู้ชมรายการเข้าใจได้ว่าเป็นการโฆษณาแฝง เนื่องจาก
เนื้อหารายการที่น� ำเสนอเน้นการให้บริการของโรงแรม
เป็นส่วนมาก ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการ
สยามวาระ อย่างไรก็ตาม เห็นสมควรให้ฝ่ายบริหารเข้มงวด
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการและก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันการผลิตรายการทีม่ คี วามหมิน่ เหม่ตอ่ การโฆษณาแฝง
ในรูปแบบต่างๆ

เรื่ อ งที่ 6: ร้ อ งเรี ย นรายการนั ก ข่ า วพลเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี รายงานเรื่อง “สิทธิชุมชนมีอยู่จริง”
ข้อร้องเรียน: การน�ำเสนอรายงานข่าว เรื่อง “สิทธิชุมชน
มีอยู่จริง” มีความสมดุล เป็นธรรม หรือไม่
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานข่าวเรือ่ ง
สิทธิชมุ ชนมีอยูจ่ ริง ทีอ่ อกอากาศเมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2556 ในรายการข่าวภาคคํ่ามีเนื้อหาที่ขาดความสมดุลและ
ไม่เป็นธรรม โดยเนือ้ หารายงานข่าวทีอ่ อกอากาศมีการกล่าว
พาดพิงบุคคลที่ 3 คือ กองทัพธรรมมูลนิธิ และไม่ให้โอกาส
กองทัพธรรมมูลนิธโิ ต้ตอบข้อกล่าวหาในรายงานข่าวดังกล่าว
ดังนั้น การน�ำเสนอรายงานข่าวเรื่อง สิทธิชุมชนมีอยู่จริง
จึงเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกีย่ วกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ตามข้อ 5 (5.1)
ด้านความสมดุล เป็นธรรม และข้อ 10 (10.2) จริยธรรมด้าน
การปกป้องและการปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณา และมีมติเห็นว่าเป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ข้อ 5 เนื่องจากเนื้อหารายงานข่าว
ที่ออกอากาศมีการกล่าวพาดพิงบุคคลที่ 3 คือ กองทัพธรรม
มูลนิธิ และไม่ให้โอกาสกองทัพธรรมมูลนิธโิ ต้ตอบข้อกล่าวหา
ในรายงานข่าวดังกล่าว จึงเห็นควรให้ ส.ส.ท. เยียวยากองทัพ
ธรรมมูลนิธิ ด้วยการรายงานข่าวที่เกิดความสมดุลในกรณี
การร้องเรียนการรายงานข่าวเรื่อง “สิทธิชุมชนมีอยู่จริง”
ที่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีนํ้าหนักที่ทดแทนกันได้โดยเร็ว

ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่า เนือ้ หารายการ
ผู้ด�ำเนินรายการได้น�ำเสนอภาพและกล่าวถึง อาทิ ป้ายชื่อ
ร้านขาย ปลาร้า...บอง ข้างวัดมหาชัย เป็นการเฉพาะเจาะจง
และมีทีมนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนแวะเวียนกันมาอุดหนุน
ไม่เว้นแต่ละวัน ขั้นตอนวิธีท�ำปลาร้าบอง สรรพคุณความ
อร่อย การเก็บรักษา ตลอดจนรางวัลที่ทางร้านได้รับและ
การสัมภาษณ์นางภัทรีนันท์ เมืองจันทร์ เจ้าของร้านปลาร้า
บอง โดยรายงานดังกล่าวได้จัดผลิตในช่วงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29
ทั้งนี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ที่ใช้
ประกอบการพิจารณาคือ ข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็น
อิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณา และมีมติเห็นว่า เป็นการขัดต่อข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ตามข้อ 6.7 เนื่องจากเนื้อหา
รายงานปลาร้า...บอง ที่น�ำเสนอนั้น ปรากฏภาพและเสียง
ที่เป็นการแสดงถึงสรรพคุณและสัญลักษณ์ของสินค้า
อย่างไรก็ดี แต่จากค�ำชีแ้ จงของผูด้ ำ� เนินรายการท�ำให้
เชือ่ ได้วา่ ไม่มเี จตนาทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับจริยธรรมของ
วิชาชีพ จึงเห็นสมควรให้ตักเตือนผู้ด�ำเนินรายการ

เรือ่ งที่ 8: ร้องเรียนรายการ Fat Fact
ความจริงรอบพุง ตอน “โรงเรียน
ปลอดนาํ้ อัดลม” และตอน “เครือ่ งดืม่
เพิ่มพุง”

เรื่องที่ 7: ร้องเรียนรายการข่าวกีฬา ช่วง “รายงาน
ปลาร้า...บอง”

ข้อร้องเรียน: ประเด็นขอความเป็นธรรมจากการออกอากาศ
รายการ Fat Fact ความจริงรอบพุง ตอน “โรงเรียนปลอด
นํ้าอัดลม” และตอน “เครื่องดื่มเพิ่มพุง”

ข้อร้องเรียน: ประเด็นการโฆษณาแฝงในการน�ำเสนอรายการ
ข่าวกีฬา ช่วง “รายงานปลาร้า...บอง” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ. 2556

ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชนเห็นว่า เนื้อหารายการที่น�ำเสนอ
มีวัตถุประสงค์
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(1) เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมช่วยให้ชวี ติ ของคนไทย
ไร้พุงและมีสุขภาพที่ดีขึ้น และมุ่งเปลี่ยนนโยบายให้เกิดการ
ลด ละ เลิก การกินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) เนือ้ หารายการ มีจำ� นวน 11 ตอน แบ่งเป็น 3 หมวด
คือ หมวดที่ 1 ปัญหาการกินนํ้าตาลล้นเกินของคนไทย ซึ่ง
เป็นสาเหตุท�ำให้คนไทยอ้วนมากขึ้น หมวดที่ 2 พฤติกรรม
ของการไม่กินผักและผลไม้ของคนไทย หมวดที่ 3 การขาด
การออกก�ำลังกายของคนไทยที่ท�ำให้มีปัญหาเรื่องของการ
อ้วน และข้อมูลที่น�ำเสนอ เช่น
1. การดืม่ นาํ้ อัดลมของเด็กไทย ระหว่างอายุ 6 - 14 ปี
ทุกวันประมาณสองล้านคน และอายุ 15 - 24 ปี ก็มปี ระมาณ
อีกสองล้านคน และคนไทยดื่มนํ้าอัดลมมากที่สุดในอาเซียน
โดยจะดื่มประมาณ 41.03 ลิตรต่อคนต่อปี และในปี 2555
คนไทยดื่มนํ้าอัดลมมากขึ้น
2. การประกาศให้โรคเบาหวานมีอนั ตรายเท่าโรคเอดส์
และโรคร้ายนี้ก�ำลังคุกคามเด็กไทย และพบว่า 5 ปีที่ผ่านมา
มีเด็กไทยอายุตาํ่ กว่า 15 ปี เป็นโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ ถึง 6 เท่า
และจากการส�ำรวจสุขภาวะของประชาชน พบว่าเรื่องของ
โรคอ้วนน�ำมาสู่โรคร้ายต่างๆ ได้มากมาย และโรคอ้วน
เป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังอื่นๆ มากมาย เช่น เบาหวาน
ความดันสูง โรคหัวใจ โรคสมอง โรคไต โรคไขมันเกาะตับ
โรคทางเดินอาหาร
3. กรณีเด็กที่ดื่มนํ้าอัดลมมากๆ เสี่ยงต่อการเป็นโรค
หัวใจมากขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิต และจากการวิจัยพบว่า
การดื่มนํ้าหวานส่งผลกระทบต่อยีนส์ควบคุมนํ้าหนักตัวและ
เสี่ยงที่นํ้าหนักตัวจะเพิ่มขึ้น
4. รายการเน้นยาํ้ มาตลอดว่า “ควรดืม่ นาํ้ อัดลมควบคู่
กับการออกก�ำลังกาย” กล่าวคือในนาทีที่ 22.34 เนื้อหา
รายการกล่าวว่า “...หรือหากอยากดื่มนํ้าอัดลมจริงๆ ควร
ออกก�ำลังควบคู่ไปด้วย นํ้าด�ำ 1 กระป๋อง เท่ากับการวิ่ง 35
นาที นํ้าสี 45 นาที และนํ้าใส 50 นาที”
5. บริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ขายได้สนับสนุนรถตู้ 2 คัน
แก่ทางโรงเรียน มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนปีละ 10,000
บาท รวมทั้งจ่ายค่านํ้า ค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนทุกๆ เดือน
ซึ่งโรงเรียนนี้มีซุ้มขายนํ้าอัดลม 4 ซุ้ม แต่ละซุ้มมียอดขาย
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ต่อวันมากกว่า 10,000 บาท ท�ำให้ตวั แทนจ�ำหน่ายนํา้ อัดลม
มี ร ายได้ สู ง ถึ ง เดื อ นละ 840,000 บาท และมี โ รงเรี ย น
เช่นเดียวกันนี้อีกกว่า 54,000 แห่งทั่วประเทศ ผลก�ำไร
มหาศาลคือเหตุผลว่าท�ำไมนํ้าอัดลมจึงยังคงอยู่ในโรงเรียน
ทัง้ นี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของ ส.ส.ท. ทีใ่ ช้ประกอบ
การพิจารณา คือ ข้อ 6. จริยธรรมด้านความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณาและมีมติเห็นว่าไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ตามข้อ 6 (6.7) เพราะการ
น�ำเสนอรายการดังกล่าวไม่มีการน�ำเสนอชื่อของสินค้า แต่
เป็นการยกตัวอย่างอันตรายของนํ้าตาลในนํ้าอัดลมที่ก่อให้
เกิดโรคร้ายต่างๆ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่รับรู้กันทั่วโลก โดยมี
งานวิชาการที่เป็นกลางรองรับ
เรื่องที่ 9: ร้องเรียนรายการคนละดาว
เดียวกัน ออกอากาศวันที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ. 2556
ข้อร้องเรียน: ประเด็นค�ำพูดของแขกรับเชิญในรายการ
ที่ว่า “เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ ก็หาสาวหรือชายใดก็ได้...
คนที่คิดมากเป็นคนโบราณและใจแคบ” เป็นการหมิ่นเหม่
ต่อการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท.
ข้อ 8 จริยธรรมด้านการคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจากรายการ
ที่ แ สดงออกถึ ง การกระท� ำ อั น ผิ ด กฎหมายหรื อ ศี ล ธรรม
อบายมุขและภาษาอันหยาบคาย
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นจากประชาชน พิ จ ารณาแล้ ว มี ป ระเด็ น ที่ ต ้ อ ง
พิจารณา 2 ประเด็น กล่าวคือ (1) ปัญหาแห่งข้อร้องเรียนที่
แขกรับเชิญในรายการพูดว่า “เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศก็หา
สาวหรือชายใดก็ได้ คนทีค่ ดิ มากเป็นคนโบราณและใจแคบ”
เป็นการหมิ่นเหม่ต่อการขัดต่อข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย
จริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การผลิ ต และการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 8 หรือไม่ และ (2) เนื้อหาที่นำ� เสนอ

จะสามารถชักจูงให้เด็กมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ หรือ
เห็นผิดเป็นชอบก็จะท�ำให้แต่ละตอนของรายการที่น�ำเสนอ
มีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนได้ตลอดเวลา จึงต้องมี
ความละเอียดรอบคอบทุกครัง้ ไม่วา่ จะเป็นค�ำถามทีป่ ระณีต
รอบด้าน สมดุล และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะน�ำเสนอเรื่อง
เพศสัมพันธ์ ประกอบกับรายการนี้ออกอากาศในช่วงเวลาที่
เด็กและเยาวชนรับชมอยู่ด้วย ซึ่งอาจรับฟังหรือได้รับข้อมูล
เพียงด้านเดียว แล้วน�ำไปเป็นแบบอย่างที่จะมีเพศสัมพันธ์
ที่อาจน�ำไปสู่การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ อีกทั้ง
รายการยั ง ไม่ มี ม าตรการเพี ย งพอที่ จ ะคุ ้ ม ครองเด็ ก และ
เยาวชน
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณา และมีมติเห็นว่าไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ส.ส.ท. ตามข้อ 8 โดยให้ ส.ส.ท. ก�ำชับผู้เกี่ยวข้อง
ว่าการผลิตรายการทีน่ ำ� เสนอเนือ้ หาในลักษณะเช่นนี้ จะต้อง
มีความระมัดระวังในการเลือกค�ำถาม และมีความละเอียด
รอบด้าน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็น
ในทันที
เรือ่ งที่ 10: ร้องเรียนรายการ
ข่าวภาคคํ่า ช่วงรายการวาระ
ประเทศไทย เสนอ “รายงาน...
นํ้ามัน”
ข้อร้องเรียน: ประเด็นข้อร้องเรียนคือ (1) เนื้อหาที่นำ� เสนอ
ในรายงาน...นํ้ามันมีความสมดุล เป็นธรรมหรือไม่ (2) การ
น�ำเสนอข้อมูลที่ปรากฏภาพของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายนํ้ามัน
มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่า การน�ำเสนอ
รายงานพิเศษ...เรื่องราคานํ้ามัน ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน
พ.ศ. 2556 โดยภาพรวมของเนื้อหาที่น�ำเสนอเป็นข้อมูลที่
ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง เพราะเป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการก�ำหนดราคา ซึ่งไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าเป็น
ความจริงแค่ไหน และการน�ำเสนอรายงานดังกล่าวถือว่า

ไทยพี บี เ อสแก้ ต ่ า งให้ กั บ ปตท. และในสั ง คมปั จ จุ บั น
ประชาชนบางส่วนอาจมองว่าเป็นการทุจริตก็ได้
ทั้งนี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ที่
ประกอบการพิจารณาคือ ข้อ 5 จริยธรรมด้านความสมดุล
เป็นธรรม และข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณา และมีมติเห็นว่าไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ส.ส.ท. ตามข้อ 5 และข้อ 6 เพราะเนื้อหา
รายงาน...ราคานํ้ามัน ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 - 5
เมษายน พ.ศ. 2556 เพียงแต่ยังน�ำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน
ตามเป้าหมายที่รายการต้องน�ำเสนอ
เรื่องที่ 11: ร้องเรียนรายการ
สารคดี สู้สุดใจ...ไทยแลนด์
ข้อร้องเรียน : เนื้อหารายการมี
การโฆษณาแฝง
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วเห็นว่า ไทยพีบีเอส
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตรายการทุกรายการที่ปราศจาก
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีข้อจ�ำกัดตามข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ที่ไม่อนุญาตให้น�ำเสนอ
ภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ของสินค้า บริการเพื่อธุรกิจ
การค้า การส่งเสริมการขาย แต่ทีมงานผู้ผลิตรายการได้แจ้ง
เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อจ�ำกัดของ ส.ส.ท. เรื่องดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบนั้น เป็นเพียงการติดต่อแจ้งอย่างไม่
เป็นทางการและไม่ชัดเจนว่าแจ้งแก่ผู้ใด ท�ำให้เห็นว่าผู้ผลิต
รายการยังไม่มีความพยายามมากพอในการแจ้งให้สมาคม
กีฬาวอลเลย์บอลทราบถึงข้อจ�ำกัดของไทยพีบีเอส ซึ่งการ
กระท�ำนี้ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้เห็นว่าเป็นเหตุ
สุดวิสัย และโดยเฉพาะการน�ำภาพในฉากประกอบสร้างไป
Insert น�ำเสนอในรายการที่แสดงตราสินค้า สัญลักษณ์
อย่างชัดแจ้ง
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ทั้งนี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ที่ใช้
ประกอบการพิจารณาคือ ข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็น
อิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิ จ ารณา และมี ม ติ เ ห็ น ว่ า เป็ น การขั ด ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ ด้ า น
จริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ข้อ 6.7 เนื่องจากผู้ผลิตรายการ
ยั ง ไม่ มี ค วามพยายามมากพอในการแจ้ ง ให้ ส มาคมกี ฬ า
วอลเลย์บอลทราบถึงข้อจ�ำกัดของไทยพีบเี อส ซึง่ การกระท�ำ
นี้ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้เห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
และโดยเฉพาะการน�ำภาพในฉากประกอบสร้างไป Insert
น� ำ เสนอในรายการที่ แสดงตราสินค้า สัญ ลัก ษณ์ อย่าง
ชั ด แจ้ ง จึ ง เห็ น ควรให้ ตั ก เตื อ นผู ้ ผ ลิ ต รายการมิ ใ ห้ มี ก าร
กระท�ำผิดซํ้าอีก
ข้อเสนอแนะ: ไทยพีบีเอสควรจัดท�ำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการผลิตและการเผยแพร่รายการทีม่ ปี ระเด็นตามข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ตามข้อ 6.7 ที่อาจเข้าข่าย
โฆษณาแฝง
ทั้ ง นี้ กรณี ก ารร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งคณะ
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาการอุทธรณ์ของ
ผู้ถูกร้องเรียน

เรื่องที่ 12: ร้องเรียนรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ข้อร้องเรียน : ร้องเรียนการออกอากาศรายการตอบโจทย์
ประเทศไทย ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
มีข้อร้องเรียนดังนี้
1) การงดออกอากาศรายการตอบโจทย์ฯ ในวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2556 เป็นการละเมิดสิทธิการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน
2) ความไม่เป็นกลางทางการเมืองของรายการตอบโจทย์ฯ
ในการเลือกเชิญแขกร่วมรายการ การซักถามของผูด้ ำ� เนิน
รายการ
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3) ความไม่เหมาะสมในการน�ำประเด็นนี้มาออกอากาศ
4) การด�ำรงอยู่ซึ่งมาตรา 112 ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน
ร�ำคาญใจให้กับประชาชนอื่นๆ
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน มีมติรบั เรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา และ
เห็นว่าข้อร้องเรียนมีหลายกรณี จึงเห็นควรแบ่งข้อร้องเรียน
ออกเป็น 2 กรณี
ข้อร้องเรียนกรณีที่ 1 มีประเด็นที่พิจารณา 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 : การชะลอการออกอากาศรายการตอบ
โจทย์ฯ ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รฐั ธรรมนูญ ของ
ผูอ้ ำ� นวยการ ส.ส.ท. ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 เป็น
การกระท�ำทีข่ ดั ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท.
หรือไม่
ทั้งนี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของ ส.ส.ท. ที่ประกอบ
การพิจารณาคือ ข้อ 6. ความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(6.1) กล่าวคือ ผูบ้ ริหารต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากรัฐบาล
พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มเคลื่อนไหว
กดดัน เพือ่ ให้สาธารณชนเชือ่ มัน่ ในความเป็นอิสระและความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณา และมีมติเห็นว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ข้อ 6.1 เนือ่ งจากผูอ้ ำ� นวยการ
ส.ส.ท. ชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์ฯ ตอน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในวันศุกร์ที่ 15
มีนาคม พ.ศ. 2556 อันเนื่องจากยอมต่อข้อเรียกร้องของ
กลุ่มเคลื่อนไหวกดดัน
ทั้งนี้ เห็นสมควรก�ำหนดมาตรการเยียวยาให้ผู้ชม
รายการโดยการออกอากาศรายการตอบโจทย์ฯ ตอนที่ 5
โดยเร็ว ทัง้ นี้ การก�ำหนดมาตรการเยียวยาของอนุกรรมการฯ
เป็นไปตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
ข้อเสนอแนะ: ส.ส.ท. สมควรก�ำหนดแผนการด�ำเนินการ
หรือมาตรการในการเผชิญเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดหมายได้

ประเด็นที่ 2: ผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท. ให้เหตุผลใน
การชะลอการออกอากาศว่า “เพื่อลดการเผชิญหน้า หาก
ออกอากาศจะน�ำไปสูก่ ารประจันหน้าและเหตุรนุ แรงสุม่ เสีย่ ง
ต่อความปลอดภัยของพนักงานองค์กร” ถือเป็นการใช้อำ� นาจ
หน้าที่โดยชอบหรือไม่
ผลการวินิจฉัย: คณะอนุกรรมการฯ รับเรื่องร้องเรียนไว้
พิจารณาและมีมติเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรับฟังได้ว่า
ผูอ้ ำ� นวยการ ส.ส.ท. มิได้มเี จตนาขัดขวางหรือแทรกแซงการ
เสนอรายการ หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ
ของบุคคล จึงไม่ถือว่าเป็นการจงใจใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ
ข้อร้องเรียนกรณีที่ 2  การออกอากาศรายการตอบโจทย์ฯ
ตอนที่ 1 - 4 วันที่ 11 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 และตอนที่ 5
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถือว่าขัดต่อข้อบังคับ ส.ส.ท.
ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 หรือไม่
ทั้งนี้ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ที่ใช้
ประกอบการพิจารณาคือ ข้อ 5. จริยธรรมด้านความสมดุล
เป็นธรรม ข้อ 6. จริยธรรมความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อสือ่ สาธารณะและการไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
และข้อ 13. จริยธรรมในการน�ำเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้ง
การชุมนุม การประท้วง การปราบปรามที่รุนแรง
ข้ อ พิ จ ารณา: คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็น 2
ความเห็น คือ
ความเห็นที่ 1: ประเด็นที่เ กี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ แต่ละประเด็นทีน่ ำ� เสนออาจเป็นการกระตุน้
ให้เกิดความแตกแยก ความเกลียดชัง หรือการกระท�ำทีร่ นุ แรง
ในหมู ่ ป ระชาชนที่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งกั น ถึ ง แม้ ผู ้ ผ ลิ ต
รายการจะได้ใช้วจิ ารณญาณในการน�ำเสนอเนือ้ หาจากบุคคล
ที่แตกต่างหลากหลายก็ตาม รวมทั้งกระบวนการประเมิน
ผลกระทบที่ได้ประเมินไว้ตํ่ากว่าความเป็นจริง อีกทั้งการ
น�ำเสนอเนือ้ หาดังกล่าวขาดความรอบด้าน สมดุลในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ถือเคารพศรัทธาของประชาชน อีกทัง้
เนื้อหาบางส่วนได้กระทบพาดพิงถึงบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้
รับความเป็นธรรม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ข้อ 5.1 และข้อ 6.5

ความเห็ น ที่ 2: พิ จ ารณาเนื้ อ หารายการที่
ออกอากาศโดยละเอี ย ดทั้ ง 5 ตอนแล้ ว จะเห็ น ว่ า
กองบรรณาธิการผู้ผลิตรายการตอบโจทย์ฯ ดังกล่าว มี
ความเป็นอิสระในการเลือกประเด็น ก�ำหนดเนื้อหา วิธีการ
รูปแบบรายการที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสื่อสาธารณะ รวมทั้งผู้ผลิตรายการได้มีความ
พยายามที่จะน�ำเสนอให้สังคมช่วยหาทางออกจากปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และมี
ผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์การในการ
เผยแพร่ความคิดที่หลากหลายเพื่อให้สังคมมีทางออกจาก
ความขัดแย้ง
ผลการวิ นิ จ ฉั ย : คณะอนุ ก รรมการฯ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ไว้พิจารณา และมีมติเสียงข้างมากเห็นว่าเป็นการขัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพข้อ 5 จริยธรรมด้าน
ความสมดุล เป็นธรรม จึงเห็นสมควรให้ ส.ส.ท. ด�ำเนินการ
ดังนี้
1) ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขเยี ย วยาด้ ว ยการขออภั ย ต่ อ
ประชาชนและบุ ค คลที่ ถู ก พาดพิ ง ในรายการตอบโจทย์
ประเทศไทย ชุด สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
2) เร่งพัฒนากลไกเพื่อสร้างความสมดุล พิจารณา
เนื้อหาในประเด็นที่อ่อนไหว ความเชื่อ ความศรัทธาต่อ
ความรู้สึกของผู้ชมผู้ฟัง
ทั้ ง นี้ กรณี ก ารร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งคณะ
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาการอุทธรณ์ของ
ผู้ถูกร้องเรียน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในปี พ.ศ. 2556
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 18 ตุลาคม
2555
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการ
2. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
กรรมการ
3. ศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
กรรมการ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
5. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน เลขานุการ
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
9 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 6 ครั้ง มีการ
กำ�กับดูแลสำ�นักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผูต้ รวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และใช้แนวทางการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน
ที่ เ ผยแพร่ โ ดยสมาคมผู้ ต รวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย
สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยสอบทานประเด็น
เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี แ ละการรายงานที่ มี ส าระสำ�คั ญ รวมทั้ ง
ประกาศขององค์กรวิชาชีพ และองค์กรกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
และสอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน รวมถึง
การสอบทานกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ผลการสอบทานรายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยสอบทานระบบ
การควบคุมภายในเกีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร

การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบองค์การ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ เหมาะสม
และดำ�เนินการพัฒนาตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2544
3. การกำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี และการ
ปฏิบัติตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะ
และติดตามการดำ�เนินการแก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญ พิจารณาปรับปรุงระเบียบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายในขององค์การ สอบทานการปฏิบัติงานและ
งบประมาณของสำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบ
ภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางมาตรฐานสากล ผลการ
สอบทานองค์การมีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานการ
ปฏิบัติตามระบบงาน หรือกิจกรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งให้
กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ปฏิบัติตาม ผลการสอบทานพบว่า องค์การมีการปฏิบัติตาม
แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำ�หนดไว้ นอกจากนั้น
ยังมีการสื่อสาร ฝึกอบรมให้พนักงานมีความเข้าใจ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรม
5. การบริหารความเสี่ยงขององค์การ ในขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการพัฒนา เพื่อให้องค์การมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบต่อไป

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 11 เมษายน 2557
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รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
โดยคณะผู้ประเมินภายนอก

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมองค์กร
การประเมินด้านธรรมาภิบาลองค์กรโดยการสำ�รวจเมื่อกลางปี พ.ศ. 2556
ได้ใช้แบบสอบถามซึ่งดัดแปลงจากกรอบจริยธรรมวิชาชีพของ ส.ส.ท และ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก รเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
ผลการประเมินจากพนักงานของ ส.ส.ท. พบว่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารอยูใ่ นระดับ
ดีถึงพอใช้ โดยที่ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการ
บริหารมีคะแนนสูงสุดในด้านการไม่เหยียดหยาม ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคล เนือ่ งจากความแตกต่างด้านความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
อายุ ความเชื่อทางศาสนา ถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศวิถี ส่วนประเด็น
ที่ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุง (คะแนนอยู่ในระดับพอใช้) ของทั้งคณะกรรมการ
นโยบาย คณะกรรมการบริหาร และองค์กรในภาพรวม คือ การสร้างความ
เชื่อมั่นต่อการบริหารองค์กรว่าจะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพภายในองค์กร รวมถึงการบริหารงานบุคลากร
การเงิน
ส.ส.ท. มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
มีสภาพคล่องสูง และมีหนี้สินอยู่ในระดับตํ่า โดย ณ
สิ้นปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท. มีอัตราการเจริญเติบโตของ
สินทรัพย์ประมาณร้อยละ 12.0 สินทรัพย์สว่ นใหญ่อยู่
ในรูปของเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ (ร้อยละ 39.1
ของสินทรัพย์รวม) และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (ร้อย
ละ 38 สินทรัพย์รวม) หนีส้ นิ อยูใ่ นระดับตํา่ เพียงร้อย
ละ 15.2 ส่วนของเจ้าของมีการเจริญเติบโตประมาณ
ร้อยละ 10.3 ใกล้เคียงกับอัตราการเจริญเติบโต
ของสินทรัพย์
สำ�หรับการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2556 รายได้
หลักของ ส.ส.ท. ยังคงมาจากเงินบำ�รุงองค์กรได้รับ
จากกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 95.9
ของรายได้ทงั้ หมด) รายได้อนื่ ยังคงมีสดั ส่วนน้อยและ
ยังไม่ปรากฏแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ชัดเจน แต่
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท. สามารถลดค่า
ใช้จา่ ยลงได้ 109.96 ล้านบาท รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย
จึงเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน

การลดลงของค่าใช้จ่าย มาจากการลดลงของ
ต้นทุนการผลิตและจัดหารายการ (ลดลง 96.81
ล้านบาท) การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(25.38 ล้านบาท) การลดลงของต้นทุนเครือข่าย
สัญญาณออกอากาศ (23.38 ล้านบาท) ตามลำ�ดับ
ส่วนต้นทุนเงินเดือนและค่าตอบแทน และต้นทุน
ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท. ใช้จ่ายในการผลิตและ
จัดหารายการเพียงร้อยละ 77.2 ของงบประมาณที่
ตั้งไว้ เนื่องจากการปรับสัดส่วนของการออกอากาศ
ในรายการข่าวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50
และสัดส่วนการออกอากาศของรายการสารประโยชน์
และบันเทิงลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 50
ซึ่งต้นทุนต่อนาทีของรายการข่าวตํ่ากว่าต้นทุนต่อ
นาทีของรายการสารประโยชน์และบันเทิง ส่วนการ
ลดลงของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ส.ส.ท. ได้พยายาม
ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินสดให้มีประสิทธิภาพใน
หลายส่วนงาน ทำ�ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ การ
ลดลงของค่าใช้จ่ายจะช่วยให้ ส.ส.ท. มีทรัพยากรไป
ใช้ในการลงทุนพัฒนาบุคคลและงานส่วนอื่นมากขึ้น
ลดข้อจำ�กัดทางด้านการเงิน ในภาวะที่ค่าใช้จ่ายมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่รายได้
หลักของ ส.ส.ท. ยังคงมาจากเงินสนับสนุนองค์การ
ทางด้านการบริหารเงิน ส.ส.ท. มีการจัดการที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยฝากเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
เข้าบัญชีฝากประจำ�ระยะยาวในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
ปีก่อน ซึ่งทำ�ให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่า
การไม่บริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ดี ด้วยโครงสร้าง
อัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ในปี พ.ศ.
2556 อัตราเงินรายได้จากการบริหารเงิน ที่คำ�นวณ
จากตัวเลขในรายงานงบการเงินจึงยังคงใกล้เคียงกับ
ปีก่อนหน้า
ในปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท. มีพัฒนาการที่ดีขึ้นใน
การบริหารการเงินในหลายส่วน มีการจัดทำ�ระบบ
การรายงาน ฐานข้อมูล และการควบคุมต้นทุน
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คุณภาพรายการ
สำ�หรับการดำ�เนินการของสถานีไทยพีบเี อสในปี พ.ศ. 2556 ได้มี
การปรับผังรายการพร้อมเปิดตัวรายการใหม่มากกว่า 30 รายการ
ซึ่ ง มี น โยบายในการให้ พื้ น ที่ กั บ รายการสารคดี ฝี มื อ คนไทย
พร้อมกับเน้นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ชม ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งความ
น่าเชือ่ ถือทีส่ งั คมสามารถให้ความไว้วางใจได้ อีกทัง้ ยังมีนโยบาย
เป็นผู้นำ�ในการตรวจสอบถ่วงดุลอำ�นาจรัฐ เพื่อนำ�เสนอความ
ไม่ชอบมาพากลของผู้มีอำ�นาจ พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้มีความ
หลากหลาย โดยเน้นนโยบายหน้าจอที่สร้างความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นผูน้ ำ�ด้านการเสนอองค์ความรูไ้ ปพร้อมๆ กับ
การสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับผู้ชม
สำ�หรับการสำ�รวจรายการในปี พ.ศ. 2556 นั้น นอกจาก
จะยังคงความหลากหลายในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการให้
พื้นที่กับผู้ชมที่ช่องพาณิชย์อาจละเลย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชม
ที่เป็นเด็กและคนชราแล้ว ยังเน้นการสร้างแรงบันดาลใจผ่าน
สาระบั น เทิ ง ที่ น่ า สนใจและจุ ด ประเด็ น ให้ ฉุ ก คิ ด ในมุ ม มองที่
แตกต่างกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นซีรี่ส์ญี่ปุ่นเรื่อง Antarctica
สุขต่างองศา เจมี่ โอลิเวอร์ ชวนกินรักษาชีวิต The Firm องค์กร
ซ่อนอ้วน ไปจนถึงรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ซึ่งถือว่าเป็น
รายการเรือธงของสถานีที่เน้นเป้าหมายไปยังคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง
และสามารถจุดประกายแรงบันดาลใจในการทำ�สิง่ ดีๆ เพือ่ สังคม
สำ�หรับในแง่ของการตรวจสอบถ่วงดุล (Check & balance)
ผู้มีอำ�นาจ ซึ่งเป็นภารกิจตั้งต้นของสถานีไทยพีบีเอสนั้น พบว่า
จากการสำ�รวจของมีเดียมอนิเตอร์ ซึ่งได้ทำ�การสำ�รวจการ
รายงานข่าวสถานการณ์การชุมนุมของสถานีฟรีทีวีในปี พ.ศ.
2556 ที่ผ่านมา ช่องไทยพีบีเอสถือได้ว่าเป็นช่องสถานีที่ให้
พื้นที่ข่าวมากที่สุด โดยการนำ�เสนอมีความรอบด้าน สมดุล และ
หลากหลาย อันเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนบทบาทในการทำ�หน้าที่
รายงานข้อมูลและเหตุการณ์กับผู้ชมท่ามกลางวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั มีการจัดกิจกรรมการพับนก
“รวมพลังประเทศไทยต่อต้านคอร์รปั ชัน” ในเทศกาลสือ่ สาธารณะ
ครั้งที่ 1 เพื่อขยายเครือข่ายและสร้างความตระหนักรู้ในการ
ตรวจสอบและปราบปรามคอร์รัปชันอีกด้วย
นอกจากนี้ ในการทำ�หน้าที่ของผู้ดำ�เนินรายการสถานี
โทรทัศน์เพือ่ สะท้อนจรรยาบรรณในการตรวจสอบองค์กรภาครัฐ
ทีม่ อี ำ�นาจบังคับใช้กฎหมายและกำ�หนดนโยบายสาธารณะพบว่า
ด้วยการเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อทำ�การตรวจสอบองค์กรกำ�กับ
ดูแลสื่ออย่าง กสทช. อย่างตรงไปตรงมาร่วมกับนักวิชาการจาก
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ทีดีอาร์ไอ ส่งผลให้คณะกรรมการ กสทช. ยื่นฟ้องการทำ�หน้าที่
สื่อ ของ ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นการทำ�หน้าที่
รายงานข่าวและตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็ง
ในปี พ.ศ. 2556 ไทยพี บี เ อสได้ รั บ รางวั ล ที่ ส ะท้ อ น
คุณภาพของรายการหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลราชบัณฑิตยสถาน
สรรเสริญ ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลข่าวคุ้มครอง
ผู้บริโภคยอดเยี่ยม จากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคภาคประชาชน รางวั ล แอมเนสตี้ ที่ ใ ห้ กับ
สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รางวัลโทรทัศน์ทองคำ�
ครั้งที่ 28 รวม 6 รางวัล คือ รางวัลประเภทสถานีส่งเสริม
รายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น รางวัลประเภท
เด็กและเยาวชนดีเด่น รางวัลประเภทครอบครัวดีเด่น รางวัล
ประเภทส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น
และรางวัลประเภทวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น
ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ในปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท.. ยังคงกำ�หนดนโยบายด้านการพัฒนา
เครือข่ายไว้เช่นเดียวกับในปี พ.ศ. 2555 ทีผ่ า่ นมา โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ สร้างและพัฒนาความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่าย
ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่สำ�คัญในการ
ดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ผ่านกิจกรรมใน 2 รูปแบบคือ 1) การผลิต
รายการร่วมกัน และ 2) การจัดกิจกรรมร่วมกัน
สำ�หรับผลการประเมินเบือ้ งต้นด้านการผลิตรายการร่วมกัน
ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามี 2 ลักษณะคือ 1) หน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุนและพัฒนารายการร่วมกับ ส.ส.ท. จำ�นวน 14 หน่วยงาน
ผลิตรายการทั้งหมด 19 รายการ ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการดำ�เนินงานปี พ.ศ. 2555 (จำ�นวน 43 รายการจาก 23
หน่วยงาน) โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม) และ 2)
การพัฒนาผู้ผลิตอิสระในระดับชุมชนผ่านการทำ�งานร่วมกับ
เครื อ ข่ า ยสื่ อ ภาคพลเมื อ ง (นั ก ข่ า วพลเมื อ งและผู้ ผ ลิ ต ภาค
พลเมือง) ซึ่งพบว่า มีรายการข่าวที่เป็นผลผลิตของเครือข่ายสื่อ
ภาคพลเมืองจำ�นวนทั้งสิ้น 552 ข่าว เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555
(ที่มีจำ�นวนทั้งสิ้น 328 ข่าว) ขณะเดียวกันก็มีการผลิตรายการ
อื่นๆ จำ�นวน 4 รายการ เพิ่มจากปี พ.ศ. 2555 อีก 1 รายการ
โดยในจำ�นวนนีท้ งั้ หมดมีถงึ 3 รายการทีไ่ ด้รบั การยอมรับ และหรือ
รางวัลจากองค์กรต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศ (ได้แก่เรือ่ ง“ฝากเลีย้ ง”)
และต่างประเทศ (ได้แก่เรือ่ ง “เมืองสูงวัย” หรือ “สายนํา้ ติดเชือ้ )

อย่ า งไรก็ ดี การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมนี้ ก็ ยั ง
คงอยู่ในเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมเป็นหลัก
รวมทั้งยังไม่พบความร่วมมือในการผลิตรายการร่วมกับองค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน เช่นเดียวกับผลการประเมินในปี พ.ศ. 2555
และ 2554 เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าในส่วนหน่วยงานภาครัฐทีม่ จี ำ�นวน
เพิม่ มากขึน้ นัน้ แม้สว่ นใหญ่จะเป็นหน่วยงานใหม่ทไี่ ม่เคยทำ�งาน
ร่วมกันมาก่อนก็ตาม แต่กม็ หี น่วยงานจำ�นวนหนึง่ ทีย่ งั คงทำ�งาน
ร่วมกับ ส.ส.ท. มาอย่างต่อเนือ่ งจากปี พ.ศ. 2555 (เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น)
ด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมกับเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาสื่อสาธารณะ
นั้น ในปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท.ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรไม่แสวงหากำ�ไร
จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 32 องค์กร จัดกิจกรรมหลังจอที่สำ�คัญทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจำ�นวน 8 กิจกรรม ในส่วนของ
ความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาตินนั้ พบว่ามีกจิ กรรมสำ�คัญๆ
หลากหลายประเภท ทั้งการเป็นวิทยากร การสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการด้านสื่อสาธารณะและจริยธรรมสื่อและหรือเข้าร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสื่อสาธารณะ ตลอดจนเป็นคณะ
กรรมการร่วมด้านสือ่ กับองค์กรสือ่ สารมวลชนของประเทศต่างๆ
จากผลการประเมินเบื้องต้นอาจสรุปได้ว่า การสร้างความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์กบั เครือข่ายของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2556
นั้นไม่แตกต่างไปจากการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2555 กล่าวคือ
การผลิตรายการร่วมกันซึง่ เป็นกิจกรรมหน้าจอนัน้ แม้วา่ จะขยาย
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานและหรือองค์กรต่างๆ ในจำ�นวน
ที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นการทำ�งานร่วมกับองค์กร
ภาคส่วนเดิมๆ เป็นหลัก ขณะที่การจัดกิจกรรมหลังจอร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ กลับพบว่ามีการขยายการจัดกิจกรรมร่วมกับ
หน่ ว ยงานและหรื อ องค์ ก รได้ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ทุ ก
ภาคส่ ว น (ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ภาคประชาชน/ภาค
ประชาสังคม) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการดำ�เนินงานในปีนี้จะเน้น
ที่ส่วนกลางเป็นประเด็นระดับประเทศและหรือระดับระหว่าง
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ ดูเหมือนเป็นการสนองตอบต่อนโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับพันธมิตรองค์กรระหว่างประเทศของ ส.ส.ท.ที่ต้องการมี
บทบาทนำ�ในฐานะสื่อสาธารณะบนเวทีระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ

การใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
จากประชาชนและสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 45 กำ�หนดให้มีสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การกำ�หนดนโยบาย การสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการของ
องค์การให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม
นอกจากนัน้ ส.ส.ท. ยังออกแบบให้มี “ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อส” และ
ทีมเฝ้าระวัง วิเคราะห์และสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส เป็นอีกหนึ่ง
กลไกในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย ซึ่งผลจาก
ดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2556 โดยสรุปมีดังนี้
สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการจั ด ให้ มี ก ระบวนการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น ผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นเดียวกับการดำ�เนิน
งานในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ทำ�ให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายทีส่ ำ�คัญๆ และ
ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงรายการมาจำ�นวนหนึ่ง แต่ก็พบว่า
ยังเป็นข้อเสนอแบบเดิมๆ ที่ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
ยังเป็นข้อเสนอการปรับปรุงในเชิงเทคนิคเป็นสำ�คัญ เช่น การ
แก้ปัญหาสัญญาณการรับชม การขยายฐานและจำ�นวนผู้ชม
ผู้ฟังรายการ การเพิ่มความดึงดูดและคุณภาพของรายการ และ
การจัดทำ�ผังรายการทีง่ า่ ยต่อการจดจำ� ซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอ
ที่มีความถี่สูงสุด 3 อันดับแรกจาก“ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส”
และ”ทีมเฝ้าระวัง วิเคราะห์และสะท้อนสือ่ ไทยพีบเี อส” อย่างไร
ก็ดจี ะพบว่าในปีนมี้ ขี อ้ เสนอเชิงรุกจากสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ
บางประเด็นทีน่ า่ สนใจ เช่น การเร่งดำ�เนินการจัดตัง้ กองทุนพัฒนา
สื่อสาธารณะ การเสริมศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่ายแกนประสานเพื่อนสื่อสาธารณะเพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. รวมทั้งการเพิ่มความสำ�คัญต่อกิจกรรม
การขับเคลื่อนสังคมนอกจอเพื่อให้ ส.ส.ท. เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้น
ในส่วนของการนำ�ข้อเสนอจากกลไกรับฟังดังกล่าวข้างต้น
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการ
ผลิตรายการนัน้ พบว่า ส.ส.ท. มีการนำ�ข้อเสนอจากสภาผูช้ มและ
ผู้ฟังรายการทุกๆ ประเด็นไปพิจารณาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง
การดำ�เนินงานของ ส.ส.ท. ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจริงจัง
รวมทั้งยังใช้เป็นข้อมูลหลักในการจัดทำ�รายการ “เปิดบ้าน
ไทยพีบีเอส” ซึ่งเป็นช่องทางหลักหนึ่งในการสื่อสารผลการ
ดำ�เนินการกลับไปยังกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังรายการ
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โดยสรุปอาจกล่าวได้วา่ ผลการดำ�เนินงานกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นหลักทั้ง 3 ช่องทางดังกล่าวมีการพัฒนาขึ้นในเชิง
คุณภาพทัง้ ด้านกระบวนการทำ�งานและผลลัพธ์มาอย่างต่อเนือ่ ง
จนถึงปี พ.ศ. 2556 จึงเป็นเหตุให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอ
เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ�คัญๆ ทัง้ หมดได้ถกู นำ�ไปพิจารณา
ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการ
ของ ส.ส.ท ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและ
สังคมยิ่งขึ้น และหากยังคงดำ�รงบทบาทและการทำ�งานเชิง
คุณภาพเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว กลไกหลักดังกล่าวข้างต้นก็
น่าจะสามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งใน ส.ส.ท. ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
การปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่
ไทยพีบีเอสใช้การสื่อสารผ่าน Social Media ได้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และได้รบั ความนิยมมากขึน้ ประเด็นทีท่ า้ ทายสำ�เร็จของ
ไทยพีบเี อสคือ การเข้าสูท่ วี ดี จิ ทิ ลั ซึง่ ไทยพีบเี อสมีความได้เปรียบ
ทั้งในเรื่องโครงข่ายเครื่องมือและการเตรียมการมาในระยะ
เวลาหนึ่ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมาดูแลการ
ปรับตัวในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ แม้ว่าศักยภาพทางกายภาพ
จะไม่เป็นปัญหา และการปรับสู่ระบบใหม่จะทำ�ให้ไทยพีบีเอส
มีโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินเพราะพึ่งตนเอง
ด้านการเงินได้เพิ่มขึ้น แต่ไทยพีบีเอสเผชิญความท้าทายคือ
บุ ค ลากรของไทยพี บี เ อสที่ มี ค วามพร้ อ มเป็ น ที่ ต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์รายอื่นๆ ไทยพีบีเอสจึงมีแนวโน้มที่
จะประสบปัญหาการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถ หาก
ไทยพีบีเอสไม่สามารถปรับการบริหารบุคคลได้ โดยที่กล่าวแล้ว
ในตอนต้นว่า จากมุมมองของบุคลากรไทยพีบเี อสเอง การบริหาร
บุคลากรเป็นจุดทีไ่ ทยพีบเี อสยังต้องปรับปรุง ต้องศึกษาในเชิงลึก
และรายละเอียดเพื่อแก้ไขจุดอ่อนต่อไป
ความพึงพอใจและการประเมินคุณค่าไทยพีบีเอส
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมรายการไทยพีบีเอส
ในปี พ.ศ. 2556 ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ดีผลการประเมินใน
ปี พ.ศ. 2555 โดยใช้ข้อมูลจากการสำ�รวจความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่าง 1,200 ราย ในพื้นที่เมืองและชนบทของ 5 จังหวัด
ได้แก่ ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี
และเชียงใหม่ พบว่า การรับสัญญาณเป็นอุปสรรคประการหนึ่ง
ในการเข้าถึงไทยพีบีเอส (ร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง)
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ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมตามคุณลักษณะ
การเป็นสื่อสาธารณะ (คือ ความหลากหลาย เข้าถึงได้ โดดเด่น
ความเป็นอิสระ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับชมไทยพีบีเอสคิดเป็น
ร้อยละ 87.5 ของกลุ่มตัวอย่างที่รับสัญญาณได้ โดยสาเหตุหลัก
ที่เลือกรับชม คือ คุณภาพเนื้อหารายการและความหลากหลาย
ในขณะที่ผู้ที่ไม่รับชมไทยพีบีเอส เพราะรายการไม่น่าสนใจและ
ไม่มีเวลา จากการสอบถามถึงรายการของไทยพีบีเอส ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกรับชมเป็นอันดับ 1 พบว่า รายการข่าว/ วิเคราะห์
ข่าว ได้รับเลือกมากที่สุด รองลงมา คือ รายการสารคดี ส่วนการ
สำ�รวจระยะเวลาการรับชมไทยพีบีเอส พบว่า ผู้รับชมส่วนใหญ่
ใช้เวลาชมไทยพีบีเอสโดยเฉลี่ยเพียง 49 นาที ต่อวัน แต่เวลา
รับชมโทรทัศน์ทั้งหมด 3 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน ทั้งนี้ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลทางบวกต่อจำ�นวนนาที
รับชมไทยพีบีเอส ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของไทยพีบีเอส
การเป็นเพศชาย ระดับการศึกษา และความพึงพอใจเทียบกับ
ช่อง 3 ส่วนผลการสำ�รวจความพึงพอใจต่อรายการของไทยพีบเี อส
ในภาพรวมพบว่า ความชื่นชอบต่อรายการของไทยพีบีเอส
ในภาพรวมเมื่อเทียบกับช่องอื่นอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน
3.15 จากคะแนนเต็ม 5) ความแตกต่างโดดเด่นของไทยพีบีเอส
ที่ต่างจากช่องอื่นคือรายการสารประโยชน์
คุณค่าของไทยพีบีเอสในสายตาประชาชนถูกประเมิน
จากการสำ�รวจความยินดีจ่าย (Willingness to Pay) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้คำ�ถามปลายเปิดแบบสมมติว่าหากไทยพีบีเอส
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ยินดีบริจาคมากน้อยเพียงใดเพื่อรักษาไทยพีบีเอสไว้ จากนั้น
จึงใช้เศรษฐมิติควบคุมการแปรปรวนของปัจจัย เช่น รายได้
การศึกษา ผลการสำ�รวจ ค่าเฉลี่ยของความเต็มใจที่จะบริจาค
มีค่าเท่ากับ 306 บาทต่อปี (ในกรณีรวมค่าศูนย์หรือคำ�นวณ
รวมคำ�ตอบของผู้ที่ไม่ยินดีบริจาค) จากการประมาณการพบว่า
ความยินดีบริจาคเพื่อไทยพีบีเอสมีค่าประมาณการประมาณ
3,127 - 3,317 ล้านบาทต่อปี มากกว่างบประมาณที่ไทยพีบีเอส
ได้รับ 2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสะท้อนว่าผลการดำ�เนินงานของ
ไทยพีบีเอสมีความคุ้มค่ากับงบประมาณ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(นางชลาลัย สุขสถิตย์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 20
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 11 เมษายน 2557

(นางสาวพวงทิพย์ วัฒนรุ่งเรืองยศ)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินบำ�รุงองค์การค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3
4
5
6

7
8
9
10

2556

หน่วย : บาท
2555

764,652,780.75
1,651,571,399.88
1,540,763.53
284,152,241.17
33,478,664.12
2,735,395,849.45

625,029,165.99
1,637,028,493.15
4,418,165.25
247,131,089.38
27,305,034.82
2,540,911,948.59

2,342,610,108.08
186,575,351.29
485,000,000.00
431,573,379.07
3,445,758,838.44
6,181,154,687.89

2,462,546,742.36
139,835,086.67
365,638,413.99
2,968,020,243.02
5,508,932,191.61

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

2556

หน่วย : บาท
2555

51,943,043.17
68,898,407.10
816,387,051.26
937,228,501.53

71,007,071.21
61,190,692.95
634,945,577.16
767,143,341.32

2.10

88,121,966.00
88,121,966.00
1,025,350,467.53

66,902,757.00
66,902,757.00
834,046,098.32

13

1,107,360,048.40
4,048,444,171.96
5,155,804,220.36
6,181,154,687.89

1,107,360,048.40
3,567,526,044.89
4,674,886,093.29
5,508,932,191.61

11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสมชัย สุวรรณบรรณ)
ผู้อ�ำ นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(นางกรกมล นันทสุคนธ์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

2556

หน่วย : บาท
2555

รายได้
เงินบำ�รุงองค์การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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14
15

16
17
18

2,099,073,931.97
66,851,756.82
22,293,907.88
2,188,219,596.67

2,069,877,140.82
62,805,012.30
29,212,546.90
2,161,894,700.02

442,440,625.75
667,676,209.06
127,720,943.96
245,450,580.25
224,013,110.58
1,707,301,469.60
480,918,127.07

419,513,327.49
764,486,227.48
151,100,731.12
270,828,192.95
211,333,746.49
1,817,262,225.53
344,632,474.49

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2555
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556

13

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

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
3,222,893,570.40
344,632,474.49
3,567,526,044.89
480,918,127.07
4,048,444,171.96

หน่วย : บาท
รวมส่วนของทุน
4,330,253,618.80
344,632,474.49
4,674,886,093.29
480,918,127.07
5,155,804,220.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

2556

หน่วย : บาท
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามปกติ
480,918,127.07
344,632,474.49
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
18
223,025,622.49
210,429,331.18
ค่าตัดจำ�หน่ายลิขสิทธิร์ ายการและต้นทุนการผลิตรายการ
8
491,006,996.02
571,004,511.48
ค่าตัดจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8
987,488.09
904,415.31
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สิน
(52,996.00)
(6,517.32)
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
1,195,885,237.67 1,126,964,215.14
ลดลงในลูกหนี้เงินยืมทดรอง
2,877,401.72
15,493,572.44
(37,021,151.79)
25,057,295.89
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเงินบำ�รุงองค์การค้างรับ
(6,173,629.30)
5,480,753.62
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
(65,934,965.08)
(93,527,549.02)
ลดลงในเจ้าหนี้การค้า
(19,064,028.04)
(69,708,882.69)
7,707,714.15
(16,552,247.68)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
181,441,474.10
111,597,320.30
เพิ่มขึ้นในประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
21,219,209.00
19,420,977.00
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
1,280,937,262.43 1,124,225,455.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคคงเหลือ ณ วันปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(14,542,906.73) (1,637,028,493.15)
(485,000,000.00)
(529,659,868.34) (549,804,628.55)
(8,609,680.38)
(1,175,937.76)
(103,660,792.22) (418,107,223.48)
159,600.00
43,925.23
(1,141,313,647.67) (2,606,072,357.71)

3

139,623,614.76 (1,481,846,902.71)
625,029,165.99 2,106,876,068.70
764,652,780.75 625,029,165.99

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ความเป็นมา
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. เป็น
นิติบุคคล ท�ำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ด�ำเนินการภายใต้ ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2551 โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
โดยรับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนีส้ นิ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ คลืน่ ความถีข่ องส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงานบริการกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช
เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทบรรดาที่มีอยู่หรือที่อาจจะมีขึ้นระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กับบริษัท
ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจากหรือเพราะเหตุแห่งสัญญาเข้าร่วมงานและด�ำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์
ระบบ ยู เอช เอฟ และระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีกบั บริษทั สยาม อินโฟเทนเมนท์ จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2538 ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล แต่ให้องค์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการด�ำเนิน
การเกี่ยวกับข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ส�ำนักงานปลัด ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ส.ส.ท. เป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก�ำไรแห่งแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของทีวีไทยได้รับการรองรับภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหา โดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส
เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและควบคุมการด�ำเนินงานของผู้อ�ำนวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การฯ
ส.ส.ท. มีรายได้จากกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรที่เก็บจากภาษีสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้า โดยให้มี
รายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้านบาท
2. นโยบายการบัญชี
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2554 เรือ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non - Publicly Accountable Entities - NPAEs) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
ส.ส.ท. น�ำเสนองบการเงินประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ก�ำหนดให้กิจการต้องจัดท�ำกระแสเงินสด แต่ ส.ส.ท. เห็นถึงประโยชน์
ของงบกระแสเงินสดจึงสามารถจัดท�ำได้ โดยปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง กระแส
เงินสด
2.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ส.ส.ท. แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ให้เป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน รายการก�ำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระทีเ่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์ทเี่ ป็นตัวเงินและหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบรายได้และค่าใช้จา่ ย
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.4 เงินลงทุน
2.4.1 เงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินฝากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภทเงินฝากประจ�ำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
จากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนาคารอาวัล
2.4.2 เงินลงทุนระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผล โดยน�ำฝากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภทเงิน
ฝากประจ�ำเกิน 12 เดือน ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันของรัฐหรือเอกชน โดยมีธนาคารอาวัล ตามวงเงินที่คณะกรรมการก�ำหนด
2.5 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้าเป็นลูกหนีร้ บั โอนมาตามพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 มาตรา 57 ให้โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ คลื่นความถี่ และภาระผูกพันของ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงานบริหาร
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า) หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลิขสิทธิ์รายการ
ส.ส.ท. ซื้อลิขสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ ส.ส.ท. บันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์รายการโดยใช้ราคาทุน ต้นทุนในการซื้อ
ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธิ์นั้น เช่น ค่าภาษีอากร หักด้วยส่วนลด และเงินที่ได้รับ
คืนจากการซื้อลิขสิทธิ์นั้น ส.ส.ท. จะตั้งส�ำรองเผื่อการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต
ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนของลิขสิทธิ์รายการ ตามที่ออกอากาศครั้งแรก
ต้นทุนการผลิตรายการ
ต้นทุนการผลิตรายการประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ ต้นทุนผลิตรายการข่าว
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนผลิตรายการอื่นบันทึกเป็นต้นทุนผลิตรายการในราคาทุนและพิจารณาถึงมูลค่าของ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมีการออกอากาศ
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2.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รับรูเ้ ริม่ แรกตามราคาทุน หักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม และรับรูร้ ายการทีม่ มี ลู ค่าต่อหน่วย
หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ส�ำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 30,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภท
อุปกรณ์ส�ำนักงานต�่ำกว่าเกณฑ์ และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ดังกล่าวในทะเบียนคุมสินทรัพย์ต�่ำกว่าเกณฑ์โดยไม่ต้อง
ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรง เพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
			 อาคาร และ สถานีเครือข่าย
20 ปี
			 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
10 ปี
			 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
10 ปี
			 อุปกรณ์ถ่ายทำ�
10 ปี
			 ยานพาหนะ
5 ปี
			 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
5 ปี
			 อุปกรณ์ส�ำ นักงาน
5 ปี
รายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�ำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าการปรับปรุงนั้นจะท�ำให้ ส.ส.ท. ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพย์ที่ได้มาจาก
การปรับปรุงหลัก จะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ส.ส.ท. บันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์
ซึ่งโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งอยู่ในความดูแลให้แก่ ส.ส.ท. ตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิ
ณ วันที่รับมอบ (15 ม.ค. 51)
2.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก) รายได้เงินบ�ำรุงองค์การ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ข) ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
ค) ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.9 ภาระผูกพัน
เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลผูกพันต่อ ส.ส.ท. ในระยะยาวแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้เป็นหนี้สินได้
เนือ่ งจากยังมีความไม่แน่นอนว่า ส.ส.ท. จะต้องสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ น�ำไปช�ำระภาระผูกพันนัน้ หรือไม่
สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และ ส.ส.ท. จะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
2.10 โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส.ส.ท. จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อก�ำหนดของระเบียบองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสวัสดิการและการสงเคราะห์พนักงาน พ.ศ. 2553 การประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์พนักงานค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) ซึง่ ได้น�ำข้อมูลทางสถิตมิ าเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค�ำนวณคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีก�ำหนดเวลาใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ประเมินมูลค่า ค�ำนวณระยะเวลาคาดการณ์เฉลี่ยของหนี้สินผลประโยชน์
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พนักงานโดยถ่วงน�้ำหนักด้วยรายจ่ายผลประโยชน์คาดการณ์ แสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน นโยบายบัญชีดังกล่าว
ข้างต้นเริ่มถือปฏิบัติในปี 2554
2.11 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส.ส.ท. จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบทีแ่ น่นอนโดยใช้ชอื่ ว่า “กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มั่นคง 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ แยกจากสินทรัพย์
ของ ส.ส.ท. และได้รับการบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับ
เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจาก ส.ส.ท. เงินจ่ายสมทบให้กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพอัตราร้อยละ 5 - 7 บันทึก
เป็นค่าใช้จา่ ยในงบรายได้และค่าใช้จา่ ยส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดรายการนัน้
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากประจำ�
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

2556
1,193,774.15
651,854,163.63
111,604,842.97
764,652,780.75

หน่วย : บาท
2555
1,055,595.28
340,882,091.78
283,091,478.93
625,029,165.99

เงินฝากประเภทกระแสรายวันเปิดบัญชีคู่อัตโนมัติกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
4. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากประจำ�เกิน 3 เดือน - 12 เดือน
รวม

2556
1,651,571,399.88
1,651,571,399.88

หน่วย : บาท
2555
1,637,028,493.15
1,637,028,493.15

2556
261,535,644.76
22,616,596.41
284,152,241.17

หน่วย : บาท
2555
218,390,944.95
28,740,144.43
247,131,089.38

5. เงินบ�ำรุงองค์การค้างรับ

กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
รวม

ในปี 2556 ส.ส.ท. ได้รบั เงินบ�ำรุงองค์การทัง้ สิน้ จ�ำนวน 2,099,073,931.97 บาท ได้รบั เงินแล้วจ�ำนวน 1,814,921,690.80
บาท ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
เงินบำ�รุงองค์การ
ได้รับแล้ว
ค้างรับ
เงินรับจากกรมสรรพสามิต
1,827,684,406.98
1,566,148,762.22
261,535,644.76
เงินรับจากกรมศุลกากร
271,389,524.99
248,772,928.58
22,616,596.41
รวม
2,099,073,931.97
1,814,921,690.80
284,152,241.17
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5. เงินบ�ำรุงองค์การค้างรับ (ต่อ)
เงินบ�ำรุงองค์การค้างรับจ�ำนวนเงิน 284,152,241.17 บาท ส.ส.ท. ได้รับเงินจ�ำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2557
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2556
335,299.98
8,420,268.70
20,365,878.80
2,986,842.99
685,358.24
56,972.00
628,043.41
33,478,664.12

เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน
เงินมัดจำ�
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
สินค้า-ของที่ระลึก
ลูกหนี้การค้าตามมาตรา 57
วัสดุส�ำ นักงาน
อื่นๆ
รวม

หน่วย : บาท
2555
237,166.64
175,299.99
7,790,636.00
12,828,755.30
2,676,307.46
1,425,881.84
56,972.00
2,114,015.59
27,305,034.82

ลูกหนี้การค้าตามมาตรา 57 เป็นลูกหนี้รับโอนตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 57 ศาลชั้นต้นได้พิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง ส.ส.ท. (โจทก์) กับจ�ำเลยใน
คดีนี้ให้จ�ำเลยช�ำระค่าจ้างบริการออกอากาศโฆษณาสินค้าและค่าปรับแก่ ส.ส.ท. เป็นจ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยจ�ำเลย
ตกลงช�ำระเป็นรายเดือน เดือนละ 66,666.67 บาท เป็นจ�ำนวน 30 งวด เริ่มช�ำระงวดแรกวันที่ 1 มิถุนายน 2555
7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2556

เพิ่ม

รับมอบตามมาตรา 57
ราคาทุน
ที่ดิน
48,719,349.00
อาคาร
84,100,851.98
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
494,811,189.84
รวม
627,631,390.82
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(38,499,327.87) (7,742,213.63)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (454,774,367.14) (16,632,441.15)
รวม
(493,273,695.01) (24,374,654.78)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

134,357,695.81

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2556

-

48,719,349.00
84,100,851.98
494,811,189.84
627,631,390.82

-

(46,241,541.50)
(471,406,808.29)
(517,648,349.79)
109,983,041.03
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7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2556

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2556

จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
543,293,800.00
543,293,800.00
อาคาร
758,430,209.42 31,184,380.34
789,614,589.76
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 1,305,002,816.36 80,814,100.54 (159,600.00) 1,385,657,316.90
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
14,957,094.29
1,001,121.50 (9,804,010.17)
6,154,205.62
รวม
2,621,683,920.07 112,999,602.38 (9,963,610.17) 2,724,719,912.28
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(55,105,639.08) (42,025,566.57)
(97,131,205.65)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (238,389,234.44) (156,625,401.14) (52,996.00) (394,961,639.58)
รวม
(293,494,873.52) (198,650,967.71) (52,996.00) (492,092,845.23)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

2,328,189,046.55

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2556
รวมสินทรัพย์ตามมาตรา 57 และที่จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
592,013,149.00
อาคาร
842,531,061.40
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 1,799,814,006.20
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
14,957,094.29
รวม
3,249,315,310.89
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(93,604,966.95)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (693,163,601.58)
รวม
(786,768,568.53)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
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2,462,546,742.36

2,232,627,067.05

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2556

592,013,149.00
31,184,380.34
873,715,441.74
80,814,100.54 (159,600.00) 1,880,468,506.74
1,001,121.50 (9,804,010.17)
6,154,205.62
112,999,602.38 (9,963,610.17) 3,352,351,303.10
(49,767,780.20)
(173,257,842.29)
(223,025,622.49)

(143,372,747.15)
(52,996.00) (866,368,447.87)
(52,996.00) (1,009,741,195.02)
2,342,610,108.08

7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)
ที่ดินที่ได้รับมาตามสัญญาเข้าร่วมงานและด�ำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2538 กับส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจ�ำนวน 25 แห่ง จ�ำนวนเงิน 48,719,349 บาท ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผล
ท�ำให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
(หนังสือกรมธนารักษ์ เลขที่ กค 0310/3542 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554)
8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
2556

หน่วย : บาท
2555

รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ
ยอดยกมา
จัดหาและผลิตระหว่างงวด
งานระหว่างผลิต รอการออกอากาศ
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
รวมรายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ (สุทธิ)

138,769,586.27
528,141,548.69
1,518,319.65
(491,006,996.02)
177,422,458.59

159,969,469.20
546,905,184.97
2,899,443.58
(571,004,511.48)
138,769,586.27

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยอดยกมา
ซื้อระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
รวมทั้งสิ้น

1,065,500.40
9,074,880.39
(987,488.09)
9,152,892.70
186,575,351.29

793,977.95
1,175,937.76
(904,415.31)
1,065,500.40
139,835,086.67

2556
485,000,000.00
485,000,000.00

หน่วย : บาท
2555
-

9. เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากประจำ�เกิน 12 เดือน
รวม

ส.ส.ท. ได้น�ำเงินฝากสถาบันการเงินของเอกชน ประเภทเงินฝากประจ�ำเกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
3.6 - 3.7 ต่อปี ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและเป็นไปตามกรอบการบริหารเงินทีไ่ ด้รบั มติจากคณะกรรมการนโยบาย ครัง้ ที่ 15/2555
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 รวมถึงการพิจารณากระแสเงินสดของ ส.ส.ท. ที่ไม่เกิดปัญหาในการด�ำเนินงาน
10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจำ�ระยะยาว
รวม

2556
431,299,958.07
273,421.00
431,573,379.07

หน่วย : บาท
2555
365,364,992.99
273,421.00
365,638,413.99

ลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นรายการภาษีซื้อที่ขอคืนจากกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษี
มูลค่าเพิม่ กรณีการโอนกิจการตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/3782 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดย ส.ส.ท. อยูร่ ะหว่าง
การประสานงานกับสรรพากรพื้นที่ และส�ำนักกฎหมาย กรมสรรพากรในการขอคืนภาษีซื้อ
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11. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าจัดหารายการ
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

2556
35,191,927.87
4,147,218.40
7,209,702.59
22,349,558.24
68,898,407.10

หน่วย : บาท
2555
31,548,274.91
5,092,225.16
24,550,192.88
61,190,692.95

2556
814,068,781.33
497,343.15
1,682,500.58
138,426.20
816,387,051.26

หน่วย : บาท
2555
615,836,200.40
15,796,193.78
3,197,226.78
115,956.20
634,945,577.16

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้กระทรวงการคลัง
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินค�้ำประกัน
รวม

ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 12 เงินบ�ำรุง
องค์การส่วนที่เกินกว่า 2,000 ล้านบาท ให้องค์การฯ น�ำส่งคืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยในปีงบประมาณ 2556
ส.ส.ท. ได้รับเงินบ�ำรุงองค์การจากกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,814,068,781.33 บาท ส.ส.ท. จึงน�ำ
ส่งเงินรายได้ส่วนที่เกินเป็นจ�ำนวนเงิน 814,068,781.33 บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
13. ทุนประเดิม
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บทเฉพาะกาล มาตรา 57 ให้
โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ คลื่นความถี่ และภาระผูกพันของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และ ของส�ำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์
ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และ
กรมประชาสัมพันธ์ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
			
(บาท)
1. สินทรัพย์ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 14 ม.ค. 51 ของส�ำนักงานบริหาร
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)
477,504,816.28
2. อุปกรณ์ (สุทธิ) รับจากกรมประชาสัมพันธ์
29,902.38
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) รับจาก สปน.
629,825,329.74
รวมทรัพย์สินรับโอน ณ วันที่ 15 ม.ค. 51
1,107,360,048.40
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สิน ตามบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ นร 0103/973 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สินฯ จ�ำนวน 18,962 รายการ ราคาตามบัญชีเป็นเงินจ�ำนวน
4,143.10 ล้านบาท
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ส.ส.ท. ได้ตรวจสอบแล้ว และบันทึกเป็นทุนประเดิมจ�ำนวน 10,042 รายการ ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่รับมอบ (15 มกราคม 51) เป็นเงินจ�ำนวน 629.83 ล้านบาท (ในการประเมินราคาพิจารณาอายุการใช้งานคงเหลือ
ของสินทรัพย์เป็นเกณฑ์)
ส.ส.ท. ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อความถูกต้องของทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา 57
สรุปตามรายงานการตรวจของ ส.ส.ท. ปี 2552-2553 มีทรัพย์สินที่ตรวจพบจริงจ�ำนวน 11,233 รายการ โดยจ�ำนวนดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากการประชุม 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และ
ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เนื่องจากยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่รับมอบตามมาตรา 57 ส่วนใหญ่ใช้งานมากว่า 5 ปี ซึ่งถือว่าหมดอายุ
การใช้งานลงแล้ว ดังนั้นในการบันทึกมูลค่าของทรัพย์สินตามมาตรา 57 ยังคงบันทึกรับรู้ตามมูลค่าเดิม
14. รายได้เงินบ�ำรุงองค์การ

กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
รวม

2556
1,827,684,406.98
271,389,524.99
2,099,073,931.97

หน่วย : บาท
2555
1,811,622,406.85
258,254,733.97
2,069,877,140.82

เงินบ�ำรุงองค์การ เป็นรายได้ที่ ส.ส.ท. รับรู้จากยอดภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บโดยกรมสรรพสามิต และ
กรมศุลกากรแล้วตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�ำหนด แต่ไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้าของเงินบ�ำรุงองค์การที่จัดเก็บได้
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 13
15. รายได้อื่น

รายได้จากเงินสนับสนุน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวม

2556
13,211,928.96
1,999,298.32
7,082,680.60
22,293,907.88

หน่วย : บาท
2555
17,230,245.76
1,758,446.33
10,223,854.81
29,212,546.90

รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 11 (4) - (6)
ปี 2556 ส.ส.ท. ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. จ�ำนวน 2 ใบอนุญาต คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ในปี 2556 ยังไม่มรี ายได้จากการ
ประกอบการทั้ง 2 ใบอนุญาต
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16. ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ

ค่าจัดหารายการตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายพิธีกร
ค่าผู้ประกาศ
ค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญ
ค่าลิขสิทธิ์ข่าว
ค่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ�
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ต้นทุนเกี่ยวกับข่าวและรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

2556
491,006,996.02
19,627,709.59
11,386,972.00
19,166,238.45
14,138,982.20
14,587,726.36
33,624,116.68
23,905,200.45
40,232,267.31
667,676,209.06

หน่วย : บาท
2555
571,004,511.48
20,621,840.02
10,953,400.00
17,488,404.66
14,345,332.61
3,739,850.10
49,861,281.26
36,912,605.62
39,559,001.73
764,486,227.48

2556
160,334,106.23
37,421,681.84
26,475,583.18
21,219,209.00
245,450,580.25

หน่วย : บาท
2555
193,494,357.82
31,529,128.09
26,383,730.04
19,420,977.00
270,828,192.95

17. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินการ
ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำ�นักงาน
ค่าไฟฟ้า
เงินผลประโยชน์พนักงาน
รวม

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการ 160,334,106.23 บาท ได้รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวนเงิน 66,776.61 บาท
18. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา ม.57 - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา ม.57 - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าตัดจำ�หน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
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2556
7,742,213.63
16,632,441.15
42,025,566.57
156,625,401.14
223,025,622.49
987,488.09
224,013,110.58

หน่วย : บาท
2555
7,742,213.63
28,304,736.25
35,143,737.56
139,238,643.74
210,429,331.18
904,415.31
211,333,746.49

19. สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ก) สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติ “ให้จัดสรรทุนประเดิมให้แก่องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจากงบกลาง เป็นเงินจ�ำนวน 340 ล้านบาท โดยให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรีประสานในรายละเอียดกับส�ำนักงบประมาณ”
ปี 2556 ส.ส.ท. ได้รับหนังสือที่ นร 0106/9153 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จากส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ให้ด�ำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนด�ำเนินงานขององค์การฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน เพื่อให้ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีด�ำเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างองค์การฯ กับส�ำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
ข) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากการก่อสร้างส�ำนักงานแห่งใหม่ จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าว ที่
ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
2556
2555
ก่อสร้างอาคาร
963,000.00
4,772,400.20
ที่ปรึกษาโครงการ
736,453.18
982,935.02
งานติดตั้งครุภัณฑ์
1,373,435.17
564,960.00
รวม
3,072,888.35
6,320,295.22
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินการ
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าด�ำเนินการ จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังกล่าว ที่ไม่
สามารถยกเลิกได้มี ดังนี้
หน่วย : บาท
2556
2555
ภายใน 1 ปี
104,713,046.97
76,006,827.58
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
241,564,988.85
43,086,118.00
เกินกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี
256,590,359.21
รวม
602,868,395.03
119,092,945.58
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินการเกินกว่า 5 ปี เป็นสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 กับบริษัท
ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
ง) คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส.ส.ท. มีคดีความที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ดังนี้
1. ส.ส.ท. ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีจ�ำนวน 2 คดี ประกอบด้วย
		 1.1 คดีทศี่ าลอุทธรณ์พพิ ากษายกฟ้องให้โจทก์ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมทัง้ สองศาลแทนจ�ำเลยจ�ำนวนเงิน 24 ล้านบาท
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
		 1.2 คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�ำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องคิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายจ�ำนวนเงิน 65,737,808.19 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
2. คดีปกครองพนักงานฟ้องขอค่าชดเชยจ�ำนวนเงินประมาณ 7,525,000 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลาง
3. คดีปกครองพนักงานฟ้องขอค่าชดเชยจ�ำนวนเงินประมาณ 1,051,394 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ
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2557

แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2557

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ส.ส.ท. มีภารกิจในการแพร่ภาพออกอากาศทุกวัน ตัง้ แต่เวลา

05.00 น. ถึง 02.00 น. วันละ 21 ชัว่ โมงหรือ 147 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รวมปีละ 7,644 ชั่วโมง อันเป็นการด�ำเนินการให้บรรลุภารกิจ
ของสื่อสาธารณะตามมาตรา 7 และเป้าหมายในการเผยแพร่
รายการตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
แผนการจัดท�ำรายการประจ�ำปี พ.ศ. 2557
จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบและแนวทางในการผลิ ต
จั ด หารายการด้ า นข่ า วสาร สารประโยขน์ และ
สาระบันเทิง ที่ให้บริการบนช่องทางสื่อของ ส.ส.ท.
คือ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมถึงวิทยุ
ออนไลน์ เว็บไซต์ เว็บทีวี และ Social Media ต่างๆ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความคุ ้ ม ค่ า และสอดคล้ อ งกั บ แผน
งบประมาณประจ�ำปี นโยบายด้านสื่อและรายการ
ของคณะกรรมการนโยบายฉบับต่างๆ รวมถึงนโยบาย
ด้านข่าวสารและรายการ นโยบายด้านสร้างสรรค์
ความดีงามให้แก่สังคม นโยบายด้านการมีส่วนร่วม
และความเป็ น เจ้ า ของ นโยบายด้ า นการเข้ า ถึ ง
และใช้ ป ระโยชน์ ข องคนทุ ก กลุ ่ ม และนโยบาย
ด้ า นเทคโนโลยี แ ละยุ ท ธศาสตร์ 5P 1R รวมทั้ ง
ความเห็นจากสภาผู้ชม ผู้ฟังรายการ มีการจัดวาง
ผังรายการ มีสดั ส่วนของข่าวร้อยละ 50 และรายการ
ร้อยละ 50 ตามมติของคณะกรรมการนโยบาย 2556
เป้าหมาย
1. เป็นสือ่ สาธารณะทีไ่ ด้รบั ความเชือ่ ถือและไว้วางใจ
เป็นที่ยอมรับจากผู้ชมผู้ฟังและองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยผลักดันให้ขา่ วคํา่
ไทยพีบีเอสได้รับความนิยมเป็นอันดับ 4 ของ
ฟรีทีวี
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2. สร้างมาตรฐานรายการทีวีสาธารณะ เพื่อเป็น
ต้ น แบบของที วี ส าธารณะที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ น
อนาคต
3. ขยายฐานผู้ชม ผู้ฟังให้เพิ่มมากขึ้นจากปี พ.ศ.
2556 โดยมี ส ่ ว นแบ่ ง การรั บ ชมทางหน้ า จอ
โทรทัศน์เป็นร้อยละ 5 ของผู้รับชมทางฟรีทีวี
ทั้งหมด (ภายในปี พ.ศ. 2559) และมีจำ� นวนผู้ชม
ผู้ฟังทางสื่อออนไลน์และ Social Media เพิ่มขึ้น
ปีละ 30%
4. เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ดิจิทัล
ช่อง HD 2 ช่อง คือ ช่องข่าว และช่องเด็ก
ครอบครัว
5. มีเว็บไซต์ให้บริการข่าวภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์
กลยุทธ์
1. การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพรายการ
ที่เป็น Signature ของช่อง อาทิ ท่องโลกกว้าง
เปิดปม ครอบครัวเดียวกัน กินอยู่คือ ชีวิตจริงยิ่ง
กว่าละคร ขบวนการฟันนํ้านม ไทยพีบีเอสคิดส์
นักข่าวพลเมือง สารคดีไทยพีบเี อส ดนตรีกวีศลิ ป์
และรายการที่นี่ไทยพีบีเอส ฯลฯ
2. การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creative) การน�ำเสนอทีแ่ ปลกใหม่ ให้สอดรับกับ
ความสนใจของผูช้ มทีห่ ลากหลาย ในการผลิตข่าว
และรายการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อที่รุนแรงยิ่งขึ้น
3. การใช้ประเด็นหลักส�ำคัญ (Thematic Program)
ในการผลิตข่าวและรายการ เพื่อสร้างผลกระทบ
ด้านบวกให้กับสังคมโดยรวม
4. วางต�ำแหน่งของความเป็นผู้น�ำด้านรายการเด็ก
ส�ำหรับเด็กอายุ 3 - 12 ปี ด้วยการสร้าง Kids
Community/Kids Society

5. วางต�ำแหน่งของความเป็นผู้น� ำด้านรายการ
สารคดี ด้วยการให้นํ้าหนักกับการผลิตรายการ
ประเภทสารคดีมากขึ้น และการก�ำหนดให้มี
ละครแห่งปี เพือ่ สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
เฉพาะ
6. การวางแผนการผลิ ต รายการที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ในอนาคต
7. เพิ่มความหลากหลายของประเด็นและแหล่ง
ข้อมูลในรายการภาคพลเมือง
8. การคั ด เลื อ กหรื อ สรรหาที ม ผู ้ ผ ลิ ต ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ผลิตรายการที่มีกำ� หนดเนื้อหาเป็นวาระพิเศษ
9. วางต� ำ แหน่ ง ของข่ า วคํ่ า ไทยพี บี เ อสให้ ไ ด้ รั บ
ความนิยมเป็นอันดับ 4 ของฟรีทีวี ด้วยการเป็น
ผู้น�ำกระแส โดยมีความโดดเด่นในข่าว Style
Investigative น�ำเสนอข่าวที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ข องประเด็นข่าว กระชับ สั้น
รอบด้าน ได้ใจความชัดเจน
10. สร้างการจดจ�ำด้วยการก�ำหนดผังรายการอย่าง
ต่อเนื่อง และวางผังรายการที่สอดคล้องกับ
พฤติ ก รรมการรั บ ชมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
รูปแบบการรับสือ่ ของผูช้ ม ผูฟ้ งั และการเกิดขึน้
ของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ
11. การเข้าถึงกลุ่มผู้ชม ผู้ฟัง ด้วยการบูรณาการทุก
ช่องทางสื่อของ ส.ท.ท. (Multi Platform)
12. การใช้ยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อสังคม (Social
Marketing) มาประยุกต์ใช้กับการขยายฐาน
ผู้ชม
13. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ใน
การผลิตข่าวและรายการให้ได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
14. มีการประเมินคุณภาพข่าวและรายการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ข้ อ มู ล
สะท้อนกลับ (Feed Back) มาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพข่าวและรายการได้ทันท่วงที

ผลที่คาดหวัง
1. ข่าวและรายการมีเอกลักษณ์สะท้อนความเป็น
สื่อสาธารณะ
2. ข่าวและรายการได้รบั ความนิยมในวงกว้างมากขึน้
3. รายการที่ผลิตโดยภาคพลเมืองและผู้ผลิตอิสระ
มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
4. ข่ า วและรายการที่ น� ำ เสนอผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล มี
ความโดดเด่นและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
5. สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ ส.ส.ท.
ประเด็นหลักส�ำคัญ (Thematic) ของข่าวและ
รายการ
ประเด็นหลักส�ำคัญ (Thematic) ส�ำหรับปี พ.ศ. 2557
ที่มุ่งสร้างความตระหนักให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคม ดังนี้
1. การต่อต้านคอร์รัปชัน
2. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
3. ประชาคมอาเซียน
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
5. การสร้างสันติภาพภาคใต้
รายละเอียดแผนการจัดท�ำรายการประจ�ำปี
แผนการจัดท�ำรายการประจ�ำปีจดั ท�ำขึน้ โดยแบ่งตาม
ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อของ ส.ส.ท. อันได้แก่
สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่ประกอบด้วยเว็บไซต์
เว็บทีวี สื่อสังคมออนไลน์ และวิทยุออนไลน์ โดยมี
แผนการผลิตด้านต่างๆ คือ
1. แผนจัดท�ำข่าวและรายการข่าว รับผิดชอบโดย
ส�ำนักข่าว
2. แผนการจั ด ท� ำ รายการ รั บ ผิ ด ชอบโดยส� ำ นั ก
รายการ
3. แผนจัดท�ำข่าวและรายการภาคพลเมือง รับผิดชอบ
โดยส�ำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง
4. แผนจัดท�ำข่าวและรายการทางสื่อออนไลน์ วิทยุ
ออนไลน์ และเว็บทีวี รับผิดชอบโดยโครงการ
สื่อดิจิทัล
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1. แผนจัดท�ำข่าวและรายการข่าว โดยส�ำนักข่าว น�ำเสนอ

ผ่านสื่อหลัก 2 ช่องทางคือ สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

1.1 แผนจัดท�ำข่าวและรายการข่าวทางสื่อโทรทัศน์
ผลิตข่าวและรายการข่าวเผยแพร่ออกอากาศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 หรือ 3,822 ชั่วโมงต่อปี โดยส�ำนักข่าวท�ำหน้าที่
ผลิต ควบคุมการผลิตเองทั้งหมด เพื่อเผยแพร่ออกอากาศ
ครั้งแรก (Fresh Program) 3,467 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 90.71 และออกอากาศซํ้า (Re-Run) 355 ชั่วโมง
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.29 โดยมียทุ ธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน
3 ประการคือ
(1) เน้ น เนื้ อ หาที่ เ ป็ น ประเด็ น หลั ก และสะท้ อ น
โครงสร้างปัญหาของประเทศ 6 ด้าน คือ
ด้านคอร์รัปชัน
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ด้านกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านความตระหนักในการป้องกันและเผชิญกับ
เหตุภัยพิบัติ
ด้านการสร้างสุนทรีย์และแรงบันดาลใจ
(2) น�ำเสนอเชิงลึก รอบด้าน สื่อสารให้เห็นถึงระดับ
โครงสร้างของปัญหา น�ำเสนอให้เข้าใจง่ายแบบเป็นเรือ่ งราว
ท�ำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆ ตรงตาม
ข้อเท็จจริง เห็นถึงผลต่อสังคมในแต่ละระดับ
(3) ขยายการมีส่วนร่วมและขยายฐานผู้ชมสู่ภูมิภาค
เปิดช่องทางให้ประชาชนได้นำ� เสนอปัญหา มีสว่ นร่วมในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่างๆ น�ำเสนอเรื่อง
ใกล้ตัวและเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สร้าง
ไทยพีบีเอสให้เป็นสถานีสื่อกลางที่เข้มแข็งในการบริการ
ประชาชน โดยก�ำหนดเป้าหมายในการช่วยเหลือให้เกิด
กระบวนการแก้ปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่
ชัดเจน เปิดพื้นที่น�ำเสนอส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
1.2 แผนจัดท�ำข่าวทางสือ่ ออนไลน์และ Social Media
ยึดเนื้อหา 6 ด้านให้สอดคล้องกับข่าวที่น�ำเสนอผ่านสื่อ
โทรทัศน์ โดยมี 2 ยุทธศาสตร์หลักคือ
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(1) ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร
ทางสื่อออนไลน์และ Social Media ที่เน้นความถูกต้อง
รวดเร็ว และสื่อสารสองทาง
(2) การส่งต่อผูช้ มข้ามสือ่ เป็นการใช้ประโยชน์จากข่าว
ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า โดยให้ข่าวทั้ง 2 ช่องทางของไทยพีบีเอส
เชื่อมโยงและส่งต่อให้ผู้ชมข่าวทางสื่อโทรทัศน์ติดตามข่าว
ทางสื่อออนไลน์และ Social Media และผู้เข้าชมข่าวทาง
สื่อออนไลน์และ Social Media ติดตามข่าวทางสื่อโทรทัศน์
ด้วย
2. แผนการจัดท�ำรายการ โดยส�ำนักรายการ

ส�ำนักรายการจัดหา ผลิตรายการ และน�ำออกอากาศ
3,822 ชั่วโมง เป็นรายการจัดหาและผลิตใหม่ (Fresh
Programme) จ�ำนวน 2,314 ชั่วโมง (ร้อยละ 60.54) และ
รายการออกอากาศซํ้า (Re-Run Programme) จ�ำนวน
1,508 ชัว่ โมง (ร้อยละ 39.46) เน้นการเตรียมการให้โทรทัศน์
ช่องปัจจุบันเป็นสถานีข่าวและสารประโยชน์ สอดคล้องกับ
แผนการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ช่องที่สอง ส�ำหรับเด็ก เยาวชน
และครอบครัว โดยก�ำหนดต�ำแหน่งเป็นผูน้ �ำด้านรายการเด็ก
และสารคดี
รายการทีผ่ ลิตและจัดหาแบ่งเป็น 4 กลุม่ รายการ ได้แก่
กลุ่มรายการครอบครัว 884 ชั่วโมง (ร้อยละ 38.2)
กลุ่มรายการเด็ก 572 ชั่วโมง (ร้อยละ 24.72)
กลุม่ รายการสารประโยชน์ 546 ชัว่ โมง (ร้อยละ 23.6)
กลุม่ รายการสาระบันเทิง 312 ชัว่ โมง (ร้อยละ 13.48)
โดยในปี พ.ศ. 2557 มุ่งผลิตและเสนอรายการส�ำหรับ
ครอบครัวและเด็กเป็นส่วนใหญ่ เพือ่ สร้างฐานผูช้ มกลุม่ ใหญ่
เตรี ย มการตามยุ ท ธศาสตร์ เ ปลี่ ย นผ่ า นโทรทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล
สรุปได้ดังนี้
1. รายการทีส่ ำ� นักรายการรับผิดชอบผลิตและจัดหา
รายการ
1.1 กลุ่มรายการครอบครัว ออกอากาศในวันและ
เวลาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมร่วมกันของสมาชิก
ในครอบครัว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 19.00 น. ทุกวัน
ตลอดสัปดาห์ โดยยังด�ำเนินงานการรณรงค์ “ดูทวี กี บั ลูก” ที่
ด�ำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 อย่างต่อเนื่องต่อไป เป็นปีที่ 4
เพื่อมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการดูโทรทัศน์ของครอบครัวไทย
ให้ผู้ใหญ่ดูโทรทัศน์พร้อมกับเด็ก

1.2 กลุ่มรายการส�ำหรับเด็ก เช้าวันเสาร์และอาทิตย์
แบ่งเป็นรายการส�ำหรับเด็กเล็ก อายุ 4 - 6 ปี ตั้งแต่เวลา
6.00 น. ถึง 7.30 น. เช่น รายการ “ขบวนการ Fun นํ้านม”
และรายการส�ำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 7 - 12 ปี ตั้งแต่เวลา
7.30 น. ถึง 9.00 น. เช่น รายการ “ไทยพีบเี อสคิดส์วนั หยุด”
ได้เพิ่มความส�ำคัญรายการส�ำหรับเด็กปฐมวัย ด้วย
รายการใหม่ ในวันจันทร์ถงึ ศุกร์ เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น.
คือ รายการ “ไทยพีบเี อสคิดส์คลับ โดยสร้างกิจกรรม สมาชิก
เพื่อต่อยอดเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
1.3 กลุ่มรายการสารประโยชน์ ได้ให้ความส�ำคัญกับ
รายการในกลุ่มสารประโยชน์และสารคดีเพิ่มขึ้น เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์และการรับรู้ โดยมุ่งสร้างให้ไทยพีบีเอสเป็น
สถานีข่าวและสารประโยชน์ โดยเน้นเนื้อหาที่แตกต่าง
โดดเด่น เป็นต้นแบบ (Originality) ด้านความคิด (Creativity)
และคุณภาพ มีเนือ้ หาทีถ่ กู ต้องบนพืน้ ฐานทีม่ าจากการศึกษา
วิจัย (Research Based) สะท้อนอัตลักษณ์สื่อสาธารณะ
เป็นผู้น�ำด้านรายการที่มีส่วนสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญา
1.4 รายการสาระบันเทิง ยังคงเน้นรายการที่มีคุณค่า
รสนิยม และสุนทรียะที่มีความโดดเด่นด้วยแนวคิด เนื้อหา
และรูปแบบการน�ำเสนอ ได้แก่ รายการ “ดนตรีกวีศิลป์”
รายการ “หนังพาไป” รายการละครซีรสี ์ มินซิ รี สี ์ ทัง้ ซีรสี ไ์ ทย
และต่างประเทศ ละครซีเรียล (จบในตอน) รวมทั้งรายการ
ภาพยนตร์ “ไทยเธียเตอร์”
2. รายการออกอากาศซํ้า เป็นไปตามแนวคิด หนึ่ง
รายการออกอากาศสองเวลา เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ชม
สามารถเลือกชมรายการในเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กั บ พฤติ ก รรมผู ้ ช มแต่ ล ะกลุ ่ ม ได้ ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น และ
ส�ำหรับบางรายการที่ผู้ชมไม่สามารถรับชมย้อนหลังทาง
เว็บไซต์ หรือช่องทาง หรือสื่ออื่นของ ส.ส.ท. เนื่องจากมี
ข้อจ�ำกัดในการใช้ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
3. การผลิตและจัดหารายการเพื่อออกอากาศวัน
หยุดราชการและโอกาสพิเศษ
ด�ำเนินการผลิตและจัดหารายการเพื่อออกอากาศวัน
หยุ ด ราชการและโอกาสพิ เ ศษ โดยเป็ น การจั ด หาหรื อ
ผลิตรายการใหม่ตามวาระ หรือน�ำมาออกอากาศซาํ้ โดยเลือก

เนื้อหาที่มีความเหมาะสม เช่น รายการเฉพาะส�ำหรับวัน
หยุดราชการ รายการพิเศษส�ำหรับเด็กช่วงปิดเทอม รายการ
ส�ำหรับวันหยุดพิเศษทางศาสนาหรือโอกาสส�ำคัญ
4. การผลิตและจัดหารายการร่วมผลิต และรายการ
ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
มี ก ารผลิ ต และจั ด หารายการร่ ว มผลิ ต ไม่ น ้ อ ยกว่ า
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
3. แผนจัดท�ำข่าวและรายการภาคพลเมือง ส�ำนักเครือข่าย
สื่อพลเมือง

ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักเครือข่ายสือ่ พลเมืองร่วมกับเครือข่าย
สื่อพลเมือง สถาบันการศึกษาในเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา
สื่อสาธารณะระดับชุมชนของแต่ละภูมิภาค โดยมีเป้าหมาย
ในการร่วมผลิตข่าวและรายการออกอากาศทุกพื้นที่สื่อของ
ไทยพีบีเอส จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง โดยแยกเป็นทาง
สือ่ โทรทัศน์ไม่นอ้ ยกว่า 190 ชัว่ โมง ทัง้ นีเ้ ป็นข่าวและรายการ
ข่าว 26 ชั่วโมง รายการกลุ่มสารประโยชน์ 156 ชั่วโมงและ
ภาพยนตร์สารคดีจ�ำนวน 10 ชั่วโมง และอีก 60 ชั่วโมงเป็น
รายการทางเว็บทีวหี รือวิทยุออนไลน์ รายการทีผ่ ลิตในปี พ.ศ.
2557 ได้แก่ รายการนักข่าวพลเมือง กลางเมือง (ทีวจี อกลาง)
Hard Talk (รายการสนทนาสาธารณะ) บ้านเธอก็บา้ นฉัน เด็ก
มีเรื่อง สองก�ำลังสื่อ สารคดีทางสังคม โดยมีแนวคิดเบื้องหลัง
การผลิตสื่อให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังให้มาก
ที่สุด ดังนั้นการผลิตรายการและข่าวของส� ำนักเครือข่าย
สือ่ พลเมือง นอกจากจะค�ำนึงถึงมาตรฐานการออกอากาศทาง
โทรทัศน์แล้ว ยังได้ค�ำนึงถึงการใช้สื่อที่หลากหลาย (Multi
Platforms) เพื่อขยายฐานการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนของ
องค์กรสื่อสาธารณะ
4. แผนจั ด ท�ำข่ า วและรายการทางสื่ อ ออนไลน์ วิ ท ยุ
ออนไลน์ และเว็บทีวี ผู้รับผิดชอบ โครงการสื่อดิจิทัล

เทคโนโลยี ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ส่ ง ผลความนิ ย มในการใช้ ง าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking) ที่ได้เข้า
มามีบทบาทส�ำคัญในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของคนทั่วโลก
รวมถึงคนไทย ทั้งเฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)
อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่
จะต้องให้ความส�ำคัญในการจัดท�ำข่าวและรายการทางสื่อ
ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ และเว็บทีวีมากขึ้น
133

4.1 เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
“content” เป็นหัวใจส�ำคัญทีจ่ ะผลักดันการเติบโต
ของฐานผู้ชมในกลุ่มออนไลน์ ซึ่งต้องตอบโจทย์พฤติกรรม
ของผูช้ มในแต่ละเพศ ช่วงวัย และความสนใจ โดยในปี พ.ศ.
2557 ได้มีการวางแผนพัฒนาและปรับเนื้อหาในสื่อสังคม
ออนไลน์ มีแนวทางดังนี้
แบ่งสัดส่วนประเภท content ขององค์การฯ อย่าง
เหมาะสม อาทิ ข่าวร้อยละ 40 รายการร้อยละ 40
ไลฟ์สไตล์ ข้อมูลความรู้ร้อยละ 10 การปฏิสัมพันธ์
และกิจกรรมร้อยละ 10
ปรับการน�ำเสนอ content ให้ดูน่าสนใจ แตกต่าง
ชวนให้ติดตาม ทั้งในด้านภาษา เทคนิค ความ
สวยงาม และเสริมด้วยกิจกรรม ร่วมสนุก สามารถ
สร้างผู้ติดตามหรือแฟนกลุ่มใหม่ๆ ได้
ขั บ เคลื่ อ นการรวมกั น ของช่ อ งทางสื่ อ (Media
Convergence) ด้วยรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
รวมถึ ง การผลิ ต ชิ้ น งานหรื อ รายการใหม่ ที่ ใ ช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์เป็นตัวน�ำ
สร้าง content campaign ทีส่ อดคล้องกับประเด็น
ของยุทธศาสตร์หลักขององค์การฯ (Thematic
Programming) ทัง้ ในเชิงองค์ความรู้ การมีสว่ นร่วม
การต่อยอดน�ำไปสู่ภาพใหญ่ของสื่อหลัก
จัดท�ำเนือ้ หาบนช่องทางสือ่ เว็บไซต์ทเี่ ป็น content
หลักเกี่ยวกับรายการต่างๆ ให้ชัดเจน
4.2 วิทยุออนไลน์
เน้ น การผลิ ต ข่ า วและรายการเพื่ อ เผยแพร่ ท าง
เว็บไซต์ ผ่านช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย โดยรายการ
วิทยุของ ส.ส.ท. ยังคงผลิตสือ่ วิทยุแบบรายการสดและบันทึก
เทป ระหว่างเวลา 09.00 น. - 22.00 น. ในปี พ.ศ. 2557
นอกจากน�ำเสนอเนือ้ หารายการทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของทางสถานีแล้ว จะมีความร่วมมือส่วนหนึ่งกับสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้มี
ข้อจ�ำกัดในการมองเห็นสามารถเข้าถึงข่าวสารได้
4.3 รูปแบบการเผยแพร่รายการ – On Demand
นอกเหนื อ จากการเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้เลือกรับชมและรับฟังตามความสะดวกแล้ว
งานสื่อดิจิทัล ร่วมกับส�ำนักพัฒนาทุนทางสังคม และงาน
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สื่อสารองค์การ จัดการประสานงานกับเครือข่ายชุมชน
สถานศึกษา และสถาบันทางสังคม รับสัญญานเสียงจาก
เว็บไซต์ เพือ่ เผยแพร่ซาํ้ หรือเก็บไว้เป็นคลังข้อมูล โดยค�ำนึง
ถึงข้อจ�ำกัดทางลิขสิทธิแ์ ละกฎหมายของตัวรายการ โดยให้
บริการฟังย้อนหลังและสามารถดาวน์โหลดรายการได้ใน
หลากหลายช่องทางการเข้าถึงและประเภทอุปกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักดังนี้
1. เพื่อเพิ่มจ�ำนวนสถานีวิทยุที่จะเชื่อมโยงสัญญาณ
รายการต่างๆ ให้มากขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนรายการวิทยุกับสถานีวิทยุชุมชน
ทีเ่ ชือ่ มโยงสัญญาณ ให้มเี นือ้ หาทีห่ ลากหลาย และมีรายการ
ที่จะสามารถขยายฐานผู้ฟังในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และ
หลากหลายช่วงวัย
4.4 เว็บทีวี (Web TV)
เป็นช่องทางการเผยแพร่รายการเพิ่มเติมจากสื่อ
โทรทัศน์อกี ช่องทางหนึง่ โดยมีลกั ษณะของการถ่ายทอดสด
รายการที่น่าสนใจที่จะส่งผลทั้งวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม
โดยการน�ำเสนอผ่านเว็บทีวี จะไม่จดั รายการเต็มผังรายการ
หากแต่ จ ะถ่ า ยทอดเฉพาะรายการที่ ส� ำ คั ญ ไม่ น ้ อ ยกว่ า
สัปดาห์ละครั้ง ลักษณะรายการที่เผยแพร่ทางเว็บทีวีนี้
ได้แก่ เหตุการณ์ที่ส�ำคัญทางการเมือง ภัยพิบัติ ศิลปะ
วัฒนธรรม ความรู้ด้านกฎหมาย คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง รายการที่ มี เ นื้ อ หาตามประเด็ น หลั ก คื อ เรื่ อ ง
คอร์รัปชัน ประชาธิปไตย และอาเซียน โดยสัดส่วนเนื้อหา
รายการบนเว็บทีวีสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. รายการจากสื่อภาคพลเมือง ร้อยละ 30
2. กิจกรรม งานอบรม เสวนา เวทีแลกเปลี่ยน
ภายในของ ส.ส.ท. ร้อยละ 10
3. กิจกรรมหรือบริการสาธารณะของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ร้อยละ 10
4. การถ่ า ยทอดสดเฉพาะกิ จ ส� ำ หรั บ เหตุ ก ารณ์
ส�ำคัญ ร้อยละ 10
5. รายการทีเ่ คยออกอากาศทางหน้าจอ ร้อยละ 40

2557

แผนงบประมาณประจำ�ปี 2557

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หมวดงบประมาณ
หมวดที่ 1

หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4

งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
สวัสดิการ
ค่าอบรมและพัฒนา
งบดำ�เนินการ
ต้นทุนระบบเครือข่าย
ค่าใช้จ่ายอาคารสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าธรรมเนียม และภาษี
ค่าโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมและเบี้ยประกัน
ค่าที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร
งบต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
รายการประเภทข่าว
รายการประเภทสารประโยชน์
รายการประเภทสาระบันเทิง
รายการประเภทครอบครัว
รายการประเภทเด็ก
รายการวิทยุ และ New Media
รายการภาคเครือข่ายสื่อสาธารณะ
งบลงทุน
อุปกรณ์ระบบผลิตรายการ
อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ
อุปกรณ์สารสนเทศ
อุปกรณ์อื่นๆ

จำ�นวนเงิน
563,799,878
508,259,738
42,090,140
13,450,000
373,404,755
131,480,000
74,826,600
41,899,007
16,101,407
18,360,000
19,716,231
3,298,800
16,374,910
48,359,800
2,988,000
136,030,000
156,470,140
104,602,000
167,611,840
136,882,020
18,404,000
21,200,000

741,200,000

105,395,940

25,644,000
53,712,000
7,970,000
18,069,940

หมวดที่ 5

งบโครงการ

94,300,000

หมวดที่ 6

งบอุดหนุน
สนับสนุนสภาผู้ชมผู้ฟัง
สนับสนุนศักยภาพผู้ผลิตอิสระ
งบสำ�รอง

21,800,000

หมวดที่ 7

รวมงบประมาณประจำ�ปี

16,000,000
5,800,000
100,000,000
1,999,900,573
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• สื่อสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
• การบริหารจัดการองค์กรสื่อเชิงคุณภาพ
• การให้บริการสำ�หรับคนพิการและคนด้อยโอกาส
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ส่วนที่

5

2556
ทิศทางสู่อนาคต
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สื่อสาธารณะ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ธิ รรมชาติที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรง ท�ำให้ไทยพีบีเอส
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้และ
การจัดการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นระบบ มีความน่าเชือ่ ถือ ซึง่ จะ
ท�ำให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันและสามารถปรับตัวรับมือ
กับสถานการณ์ภัยบัติ ลดความเสี่ยงรวมถึงความสูญเสีย
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยได้ ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานด้ า น
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติระดับนานาชาติหลายหน่วยงาน
อาทิ องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ หรือ
International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN) และส�ำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์
ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ
หรือ The United Nations International Strategy for
Disaster Reduction (UNISDR) เป็นต้น

ไทยพีบเี อสได้สร้างสรรค์กจิ กรรมต่างๆ เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในประเด็นด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับ
The Center for People and Forests หรือ
RECOFT ในการจัดท�ำ Infogrphic ให้ความรู้
ประชาชนในประเด็นดังกล่าว และร่วมกับ IUCN
จัดกิจกรรมการประกวดรายการโทรทัศน์ระดับ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประเภทแอนิเมชั่น ภายใต้
หัวข้อ “เจ้าส้มกับ Climate Change” เพื่อให้
เยาวชนในระดับอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อเพื่อน�ำเสนอข้อมูล
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ข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมีแผนในการน�ำผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลเผยแพร่
ผ่านหน้าจอไทยพีบเี อสและเวทีการประชุมระดับ
โลกในอนาคต
การพัฒนาทักษะของผู้สื่อข่าวและผู้ปฏิบัติ
งานด้านสื่อให้สามารถรายงานข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้อง
ลุ่มลึกและรอบด้าน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไทยพีบีเอส
ให้ความส�ำคัญ โดยได้ร่วมกับ IUCN และมูลนิธิ
เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จั ด การอบรมเชิ ง
ปฏิบตั กิ าร “การบอกเล่าเรือ่ งราวผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตชุมชน
ริมฝั่งทะเลประเทศไทยและกัมพูชา” ขึ้น โดยให้
ผูส้ อื่ ข่าว ผูผ้ ลิตรายการ และเจ้าหน้าทีไ่ ทยพีบเี อส
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับชาวบ้านในประเด็นปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่
และผลกระทบในด้านสาธารณูปโภค ความมัน่ คง
ทางอาหารและสิทธิประชาชน ซึ่งนอกจากการ
พั ฒ นาทั ก ษะของผู ้ สื่ อ ข่ า วภายในองค์ ก รแล้ ว
ไทยพีบีเอสยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้าน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน
พั น ธมิ ต ร ในการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหั ว ข้ อ
“Creative Writing” ให้กับเจ้าหน้าที่ IUCN
ประจ�ำประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา
ด้วย
ส� ำ หรั บ ประเด็ น ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แ ละ
การสื่อสารเพื่อการเตือนภัยและลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ไทยพีบีเอสได้เตรียมความพร้อม
และแสดงศั ก ยภาพในการเป็ น ผู ้ น� ำ ประเด็ น
ดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้รับเชิญให้

บน
การประกวดแอนิเมชั่น
เจ้าส้มกับ Climate
Change”
ล่าง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Creative Writing

เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย อาทิ
การประชุ ม UNESCAP-ABU Meeting on
Early Warning System ประเทศมาเลเซีย
การประชุ ม ระดั บ ภู มิ ภ าค Coastal Forum
Building Coastal Resilience to Climate
Change in Coastal Southeast Asia ประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังมี
แผนความร่วมมือกับ UNISDR และกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในการเป็นเจ้าภาพจัด
“การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนลดความเสีย่ ง
ภัยพิบตั ิ ครัง้ ที่ 6 หรือ The 6th Asian Ministerial

Conference for Disaster Risk Reduction”
รวมถึงการจัดกิจกรรมคูข่ นาน ได้แก่ การประกวด
คลิปวิดีโอว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
นิ ท รรศการส่ ง เสริ ม ความรู ้ และการสั ม มนา
สื่อสารมวลชนไทยในสถานการณ์ภั ย พิบั ติ ขึ้น
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 และการประชุม
Media Summit on Climate Change, ICTs
and Disaster Risk Reduction ร่วมกับ ABU
ในปี พ.ศ. 2559 ด้วย
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การบริหารจัดการ
องค์กรสื่อเชิงคุณภาพ
Total Quality Management - TQM

ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการริเริ่มและ
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์
สาธารณะ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ หน่วยงานวิชาการของ
ไทยพีบีเอส ได้เริ่มศึกษาและน�ำระบบการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพแบบทัว่ ทัง้ องค์กร หรือ Total Quality Management:
TQM เข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน ส.ส.ท. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางระบบการจัดการองค์กรให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล และมีแผนในการน�ำไทยพีบีเอส
ก้ า วสู ่ ก ารได้ รั บ การประกาศใบรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐาน
สากลด้านองค์กรสื่อ (International Standardization
Accreditation Services-ISAS BCP9001:2010) จาก
Media and Society Foundation ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การบริหารจัดการองค์กรสือ่ เชิงคุณภาพ เป็นระบบทีจ่ ะ
ช่วยให้ไทยพีบเี อสสามารถด�ำเนินกิจการสือ่ สาธารณะได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี แ บบแผนที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ และสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขัน้ ตอน เนือ่ งจากมีการควบคุมคุณภาพของ
งานหลัก ลดความซํา้ ซ้อนในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ลดต้นทุนการ
ด�ำเนินงาน และเป็นระบบการจัดการทีม่ าจากความร่วมมือกัน
ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยได้เริ่มการถ่ายทอดความรู้
เกีย่ วกับระบบดังกล่าวให้กบั บุคลากรของไทยพีบเี อส จากการ
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อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารซึง่ มีวทิ ยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริหารจัดการ
องค์กรสื่อจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ร่วมเป็นที่ปรึกษา
ไทยพี บี เ อสได้ มี ก ารส� ำ รวจภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก ร
การก�ำหนดกลุ่มงานส�ำคัญ การวางกระบวนขั้นตอนของงาน
การลงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารอ้างอิง
ลงในโปรแกรมเฉพาะ และการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพ
(quality audit) กอปรกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้
เป็นรูปธรรม
จากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไทยพีบีเอสได้รับ
เชิญจาก Media and Society Foundation ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ให้เป็นวิทยากรบอกเล่าประสบการณ์ ความ
ส�ำเร็จและความท้าทายในการน�ำระบบการบริหารจัดการ
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Total Quality Management ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาทความเป็นผู้น�ำการบริห ารจัดการองค์กรสื่อที่ มี
มาตรฐานในเวทีระดับภูมิภาค
ในปั จ จุ บั น ไทยพี บี เ อสอยู ่ ร ะหว่ า งการทดสอบใช้
โปรแกรมในระบบบริหารจัดการองค์กร การเพิม่ เติมข้อมูลให้มี
ความสมบูรณ์ และการถ่ายทอดความรูใ้ นการใช้งานโปรแกรม
ดังกล่าวแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์การ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เป็นการประเมินภายใน (internal assessment) และขยาย
ผลไปสู่การได้รับใบประกาศรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
ISAS ในอนาคต

การให้บริการสำ�หรับ
คนพิการและคนด้อยโอกาส

Audio Description (ค�ำบรรยายเป็นเสียง)
ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ จั ด ให้ มี บ ริ ก าร
ส�ำหรับคนพิการและคนด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการของ
สื่อสาธารณะได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมาโดยตลอด
เห็ น ได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารบรรยายโดยใช้ ภ าษามื อ (Sign
Language) บนหน้าจอโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ส.ส.ท. ได้ท�ำบันทึกข้อตกลง
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ
ร่วมกัน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ไทยพีบีเอส (ส.ส.ท.)
กรมประชาสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ สมาคม
คนตาบอด และส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ซึ่งท�ำให้คนพิการทางสายตาสามารถรับรู้และเข้าถึงบริการ
ข้อมูล ข่าวสารทางโทรทัศน์ได้ ผ่านการให้บริการค�ำบรรยาย
เป็นเสียง (Audio Description) โดยได้นำ� รายการ กิน อยู่ คือ
ที่มีการแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ทุกวันจันทร์ เวลา 17.10 น. - 18.00 น. ไปท�ำค�ำบรรยายเป็นเสียง
(Audio Description) เพือ่ ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบ AM ความถี่ 981 กิโลเฮิรตซ์
ทางเว็บไซต์ www.radio981.tu.ac.th และทางวิทยุออนไลน์
ของไทยพีบเี อส http://www.thaipbsonline.net/ โดยได้เริม่
ออกอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556
Subtitle (ค�ำบรรยายใต้ภาพ)
Subtitle เป็ น อี ก หนึ่ ง บริ ก ารส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ด้านการได้ยิน แต่สามารถอ่านหนังสือได้ ปัจจุบันค�ำบรรยาย
ใต้ภาพหรือค�ำอธิบายภาพนั้น สามารถก�ำหนดให้แสดงขึ้นที่
จอโทรทัศน์ได้หรือปิดไม่ให้แสดงขึ้นมาที่หน้าจอก็ได้ ท�ำให้
ไม่รบกวนผู้ที่ไม่ต้องการรับชมค�ำบรรยายใต้ภาพได้เรียกว่า
(Closed Caption) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผทู้ มี่ คี วามบกพร่องด้านการได้ยนิ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจึงได้จดั เตรียมการบริการ
ดังกล่าวไว้เพื่อให้บริการในโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
ที่ก�ำลังจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 นี้

141

• สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
• รายชื่อรายการและผู้ผลิตอิสระ
• สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
• ผังรายการไทยพีบีเอส
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ส่วนที่

6

2556
ภาคผนวก
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สมาชิก

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2556)

สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 2 จ�ำนวน 15 คน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
กรวรรณ พนาวงค์
รวงทอง จันดา
วีระพงษ์ กังวานนวกุล
ฉิ้น บัวบาน
เชษฐา มั่นคง
วาสนา ลำ�ดี
จรรยา กวางแก้ว
แสงนภา สุทธิภาค
ธนพร วิจันทร์
ชิดชนก ฌานคุปตรัตน์
ปนัทดา ทัศศิริ
ผรัณดา ปานแก้ว
ธภัทร มณีรัตน์
กรณ์เอก แผงสุข
นาดา ไชยจิตต์

องค์กร
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จ.เชียงใหม่
กลุ่มคนฮักนํ้าของ
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่
ข้าราชการบำ�นาญ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
หนังสือพิมพ์และเว็บไซด์ Voice Labour
นครสวรรค์ฟอรั่ม
เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า จ.ชุมพร
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
กลุ่มอาสาดุสิต
มูลนิธิชุมชนไท
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.ราชบุรี
กลุ่มสร้างสื่อเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิหญิงรักหญิง

ผู้แทนภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 คน จ�ำนวน 9 คน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ชื่อ – สกุล
พรภิมล ตั้งชัยสิน
ปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์
จิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
เกศินี เกิดจันทรา
จันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
สมนึก จงมีวศิน
พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
เอกนัฐ บุญยัง
อัสรา รัฐการัณย์

ภูมิภาค
ภูมิภาคเหนือบน
ภูมิภาคเหนือล่าง
ภูมิภาคอีสานบน
ภูมิภาคอีสานล่าง
ภูมิภาคกทม.และปริมณฑล
ภูมิภาคภาคกลาง-ตะวันออก
ภูมิภาคกลาง-ตะวันตก
ภูมิภาคใต้บน
ภูมิภาคใต้ล่าง

องค์กร
สมาคมพลเมืองเหนือเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน
สถาบันพัฒนาเยาวชนและชุมชนเพื่ออนาคต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรชุมชน จ.นครราชสีมา
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
เครือข่ายเพื่อนตะวันออก
เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก
สภาองค์กรชุมชน/ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส จ.กระบี่
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ผู้แทนผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการขององค์การอย่างเข้มข้นเป็นที่ประจักษ์ จ�ำนวน 8 คน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
เสถียร สุขประเสริฐ
อธิศ หวังซื่อกุล
พิชยา แก้วขาว
สุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์
ธันยชนก ศศิฉาย
สันติ อิศรพันธุ์
กาญจนา รอดประดิษฐ์
สุนิศา เพี้ยนโอสถ

อาชีพ
ข้าราชการบำ�นาญ
ผู้ประกอบการ
นักพัฒนาเอกชน
นักแปล/ล่ามการประชุม
แม่บ้าน
ครูชำ�นาญการพิเศษ
ครูวิทยาศาสตร์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
อาจารย์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมแยกตามกลุ่มประเด็นเฉพาะ กลุ่มละ 1 คน จ�ำนวน 18 คน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล
ไตรภพ โคตรวงษา
รัตนชัย นับพุทธชาติ
วลัยพร ภูมิรัตน์
ธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข
อัมพร วาภพ

ประเด็น
การศึกษา
คนพิการ
เกษตรกร
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี

นรินทร์ ปากบารา
เกณิกา พงษ์วิรัช
บัญญัติ พูลทรัพย์
พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ
ณีรมล สุทธิพรรณพงศ์
เสถียร ทันพรม
โสภิดา เอกจิตร
บุษยา คุณากรสวัสดิ์
รัฐ เรืองโชติวิทย์
วัชราภรณ์ วัฒนขำ�
อานนท์ มีศรี
อาทิตย์ อนุสรณ์
วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

เยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
ครอบครัว
ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
แรงงานนอกระบบ
แรงงานข้ามชาติ
ผู้บริโภค
สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง
สื่อพื้นบ้าน
ศิลปะ

องค์กร
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
คนพิการรุนแรงอิสระ
เกษตรกร (ไร่สตรอเบอร์รี่)
GreenNet SE
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน
ภาคอีสาน (ศสอ.)
สถานีเด็กใต้จายข่าว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.เลย
สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
กลุ่มนิสิตเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก
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รายชื่อ

รายการและผู้ผลิตอิสระ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
รายการ
Foodwork
ตาต้าตีตี้โตโต้ ไดโนจอมป่วน
ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะ
Along way home สอง/ข้าง/ทาง
พันแสงรุ้ง
ไอซายน์ฉลาดยกกำ�ลังสอง
สถานีสีเขียว
สำ�แดงศิลป์
เป็น อยู่ คือ
บ้านชนะใจ
Spirit of Asia
คนเดินเมือง (Urban Living)
ยาวิเศษ
ไม้เท้าขาวกับเก้าอี้เข็น
เรื่องเล่าจากเทศกาล
เปิดแดนชีวิต
ศึกปีกหมุนประลองปัญญา
ลำ�นำ�แห่งสายนํ้า
CU Open 2013 Inspired by ThaiPBS
Young Beach Volleyball 2013
มะขิ่น...คนชายขอบ
โลกของขวัญ
ชีวิตนับหนึ่งใหม่
Little Monsters
OBEC Youth Street Basketball 2013 inspired by Thai PBS
เรียน เล่น เต้นกระจาย
หนูน้อยจ้าวเวหา
เทศกาลดนตรี โคตรอินดี้
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บริษัท
บจก.ยานแม่
บจก.ซาวด์ เกรท
บจก.ดีโอดู มัลติมีเดีย
หจก.ไฮพาส
บจก.ป่าใหญ่ ครีเอชั่น
บจก.แฮปปี้ ครีเอทีฟ มีเดีย
บจก.โมเดอนสแคว
บจก.ซีออน สตูดิโอ
บจก.ดร็อปคิก ดีไซน์
บจก.ธาราวิชั่น
บจก.แทลเลนท์ แมสมีเดีย
บจก.สมายไรเดอร์ส
หจก.เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนด์สตราทีจิคโซลูชั่น
บจก.เอกนาโถ
บจก.พิลกริม โปรดักชั่น
บจก.ออคโตพลัส พรีเซนต์
หจก.บี สไมล์ โปรดักชั่น
นายกานต์ บุญเยาวลักษณ์
หจก.เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนด์สตราทีจิคโซลูชั่น
บจก.โกบานาน่าส์
บจก.เอ-ทรีท
บจก.ดีโอดู มัลติมีเดีย
บจก.จอมขมังเวทย์
บจก.พีค อะบู แอนนิเมชั่น สตูดิโอ
บจก.พี.เค.ทู เฮด เซอร์วิส
หจก.เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนด์สตราทีจิคโซลูชั่น
หจก.บี สไมล์ โปรดักชั่น
บจก.พี.เค.ทู เฮด เซอร์วิส
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2556
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาคเหนือ 16 สถานี
ศูนย์สุโขทัย 7 สถานี 1) จ.สุโขทัย 2) จ.นครสวรรค์ 3) จ.เพชรบูรณ์
4) จ.ตาก 5) จ.แพร่ 6) จ.น่าน 7) อ.เถิน ศูนย์เชียงใหม่ 9 สถานี
1) จ.เชียงใหม่ 2) จ.เชียงราย 3) จ.ล�ำปาง 4) จ.แม่ฮ่องสอน 5) จ.พะเยา
6) อ.แม่สะเรียง 7) อ.ไชยปราการ 8) อ.เชียงของ 9) อ.เวียงป่าเป้า

ไทยพีบีเอส

มีสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน
จำ�นวน 52 สถานี ครอบคลุมประชากร
ที่สามารถรับสัญญาณได้
ประมาณร้อยละ 98
ของประชากรทั้งประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 สถานี
ศูนย์ขอนแก่น 9 สถานี 1) จ.ขอนแก่น 2) จ.นครราชสีมา 3) จ.อุดรธานี
4) จ.สกลนคร 5) จ.ชัยภูมิ 6) จ.เลย 7) จ.บึงกาฬ 8) อ.ชุมแพ
9) อ.ชุมพวง ศูนย์อุบลราชธานี 4 สถานี 1) จ.อุบลราชธานี
2) จ.สุรินทร์ 3) จ.มุกดาหาร 4) จ.ร้อยเอ็ด
ภาคใต้ 12 สถานี
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 8 สถานี 1) จ.สุราษฎร์ธานี 2) จ.นครศรีธรรมราช
3) จ.ภูเก็ต 4) จ.ชุมพร 5) จ.ระนอง 6) อ.ทุ่งสง 7) อ.ตะกั่วป่า
8) อ.เกาะสมุย ศูนย์สงขลา 4 สถานี 1) จ.สงขลา 2) จ.ยะลา 3) จ.ตรัง
4) จ.สตูล
ภาคกลางและตะวันออก 11 สถานี
ศูนย์กรุงเทพฯ 8 สถานี 1) กรุงเทพฯ 2) จ.สิงห์บุรี 3) จ.กาญจนบุรี
4) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5) จ.เพชรบุรี 6) อ.มวกเหล็ก 7) อ.หัวหิน 8) อ.พัทยา
ศูนย์สระแก้ว 3 สถานี 1) จ.สระแก้ว 2) จ.ระยอง 3) จ.ตราด
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ผังรายการ

ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสมีแนวคิดการจัดผังรายการในปี พ.ศ. 2556 สาระบันเทิง เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจชีวิต และการ

โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและการเข้าถึงของกลุ่มผู้ชม

1. รายการส�ำหรับกลุ่มผู้ชมเด็ก ประกอบด้วย ช่วงเวลา
06.00 น. - 09.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ รายการ Thai PBS
Kids Weekend ส�ำหรับเด็กวัย 4 - 10 ปี มีเนื้อหาเพื่อการ
เรียนรู้ การศึกษา สร้างสรรค์จนิ ตนาการ การอยูร่ ว่ มกันในสังคม
อาทิ รายการ ขบวนการ Fun น�ำ้ นม รายการการ์ตนู เด็กทัง้ จาก
ต่างประเทศและในประเทศ เช่น การ์ตนู Wild Animal Baby
Explorers, Tilly and Friends, Timmy Time, Colorful
Crayon, Ni Hao Kai Lan, Bubble Guppies, Sid the
Science Kids ฯลฯ และรายการเพื่อการเรียนรู้ การศึกษา
เรื่องราวต่างๆ เช่น รายการวิตามินข่าว รายการขนมไทย
อะไรเอ่ย รายการท้าให้อ่าน รายการ Good Morning
รายการคิดวิทย์ ฯลฯ
ช่วงเวลา 06.00 น. - 07.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ รายการ Thai
PBS Kids Morning ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ( 3 - 5 ปี) เนือ้ หารายการ
มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ์ที่
เหมาะสม
ช่วงเวลา 16.00 น. - 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ รายการ
Thai PBS Kids Afternoon ส�ำหรับเด็กวัย 4 - 12 ปี เนื้อหา
เพื่อการเรียนรู้ การศึกษา พัฒนาการทางอารมณ์ การอยู่
ร่วมกันในสังคม เช่น รายการสภาเสียงไร้เดียงสา รายการ
สอนศิลป์ ฯลฯ
กลุ่มรายการเด็ก มุ่งสร้างฐานสมาชิกผู้ชมรายการใน
กลุ่มเด็ก ผ่านทางกิจกรรมของรายการต่างๆ เพื่อเป็นช่องทาง
ให้กลุ่มผู้ชมเด็กได้เรียนรู้ด้วยการเล่นและสื่อสารกับสถานีได้
เช่น กิจกรรมถนนเด็กเดิน กิจกรรมวันเด็ก ด.เด็กคิดดี ฯลฯ
รวมถึงการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ อีกด้วย เช่น
เว็บไซต์ Thai PBS Kids เป็นต้น
2. รายการส�ำหรับกลุม่ ผูช้ มครอบครัว ในช่วงเวลา 17.00 น.
- 19.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และเวลา 16.00 น. - 19.00 น.วันเสาร์
และอาทิตย์ น�ำเสนอรายการทั้งในกลุ่มสารประโยชน์และ
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พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น รายการ สารคดีท่องโลกกว้าง ที่
ครองความเป็นรายการทีม่ ยี อดผูช้ มสูงสุดมาตลอดด้วยสารคดี
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภาพระดับโลก เช่น สารคดี
Penguins-Spy in the huddle, Wild Arabia, Wonders
of Life, Science of Migration, Earth flight ฯลฯ รายการ
ครอบครัวเดียวกัน รายการครอบครัว+++ รายการกินอยู่
คือ รายการ Food Work รายการ Spirit of Asia รายการ
สารคดี Jamie Oliver’s 30 minute Meal รายการเป็นอยู่
คือ รายการหลงกรุง รายการเป็นพ่อเป็นแม่ รายการ 1000
Tips บานเย็น รายการละครซิทคอม ฯลฯ

3. รายการส�ำหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไปและกลุ่มคนรุ่นใหม่
เป็นช่วงเวลาที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างการเรียนรู้ ทัศนคติ
ใหม่ และแรงบันดาลใจ ในช่วงเวลา 20.30 น. - 21.20 น.
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ประกอบด้วยรายการในกลุ่มสารคดี คือ
รายการสุ ด ยอดสารคดี โ ลก ที่ คั ด สรรสารคดี ชั้ น น� ำ จาก
ต่างประเทศจาก BBC, National Geographic, Discovery ฯลฯ
และรายการสารคดี Thai PBS สารคดีโทรทัศน์ฝีมือคนไทย
ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างมาก เช่น สารคดีชุดชีวิต ณ
ที่เกิดเหตุ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ สารคดี
ชุดพินัยกรรมธรรมชาติ สารคดีชีวิตสัตว์ป่าและธรรมชาติ
โดยคนไทย ถ่ายทอดให้เห็นความเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ สารคดีชุด 40 ปี 14 ตุลาคม 2516 - ชุด สัจจะวิถี
40 ปี 14 ตุลา (4 ตอน) และชุดหากไม่มีวันนั้น 14 ตุลาคม
2516 (4 ตอน) สารคดีสืบ นาคะเสถียร - แสงไฟที่ไม่เคยดับ
สารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ เรื่องราวชีวิตเบื้องหลังความส�ำเร็จ
ของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค
และการเคี่ยวกร�ำจนประสบความส�ำเร็จในการแข่งขันระดับ
โลก ฯลฯ
รวมถึงรายการทีส่ ร้างมุมมองใหม่เพือ่ ปรับเปลีย่ นโลกทัศน์
เช่น รายการ Reality ต้นศิลปะ รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด
รายการคนละดาวเดียวกัน รายการดวลวาทะ The Arena
Thailand ฯลฯ
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4. รายการซีรสี ล์ ะครไทยและซีรสี ต์ า่ งประเทศ ปี พ.ศ. 2556
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสน�ำเสนอละครไทยที่แตกต่างด้วย
ละครบุ ญ ผ่ อ ง ละครสะท้ อ นชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ค่ า มี อุ ด มการณ์
มนุษยธรรม และความเสียสละในภาวะสงคราม บ้านชนะใจ
และภาพยนตร์โทรทัศน์ชุดชีวิตที่ถูกลืม ละครสะท้อนปัญหา
สังคมและการให้โอกาส ละครเด็กชายในเงา เรื่องราวของ
ความมุง่ มัน่ ศรัทธาในตนเองแม้รา่ งกายจะพิการ ละครหน้าต่าง
สีรุ้ง ที่จะท�ำให้ผู้ใหญ่เข้าใจความต้องการของเด็กมากยิ่งขึ้น
ฯลฯ
ละครซีรีส์ต่างประเทศที่ถ่ายทอดเนื้อหาเชิงวัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่แตกต่างจากหลากหลายประเทศ เช่น Antarctica
ซีรีส์ญี่ปุ่น เรื่องราวของความรัก หน้าที่ และเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติ A Song to Remember ซีรีส์จากประเทศ
สิงคโปร์ ที่โดดเด่นด้านการผูกร้อยเรื่องราวเชิงวัฒนธรรม
และความไพเราะของบทเพลงในละคร Combat Hospital
ซึรีส์ชั้นน�ำจากประเทศแคนาดา ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใน
ต่างประเทศ ฯลฯ
5. รายการส�ำหรับกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่
เป้าหมายเพื่อเสนอแนวคิดการด�ำเนินชีวิต (Life Style) การ
ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ แรงบันดาลใจ กิจกรรมชีวิต และการ
เดินทาง เช่น รายการ Along Way Home สอง/ข้าง/ทาง
ที่น�ำเสนอประสบการณ์ชีวิตจากการเดินทางของคนรุ่นใหม่

สัดส่วนรายการไทยพีบีเอส ประเภทรายการ
ประจำ�ปี 2556

รายการ Human Ride จักรยานบันดาลใจ รายการคนหัวรัน้
เพื่อส่งเสริมแนวคิดผู้ประกอบการสังคม (Social Enterprise)
รายการคนกล้าฝัน รายการ English Breakfast รายการ Hey
Dude Sit Down Pls. รายการจังหวะจะเดิน ฯลฯ
6. กลุม่ รายการกีฬาและนันทนาการ น�ำเสนอกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาที่แตกต่างจากกระแสกีฬาหลัก เพื่อเปิดพื้นที่ให้
แก่กีฬาใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นกิจกรรมของเยาวชนเพื่อ
สุขภาพที่ดี ด้วยรายการปั่นรักษ์พิทักษ์โลก กิจกรรมส่งเสริม
ประโยชน์ของการขีจ่ กั รยานทัง้ เพือ่ สุขภาพ การออกก�ำลังกาย
ไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รายการปั่นรักษ์พิทักษ์โลก
ได้รับรางวัลรายการประเภทนันทนาการดีเด่น จากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
รายการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เยาวชนระดับ
มัธยมศึกษา (OBEC Beach Volleyball 2013 Inspire by
Thai PBS) และรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน เยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา (OBEC Youth Street Basketball 2013
Inspire by Thai PBS) โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) สนับสนุน
กีฬาทีเ่ ล่นง่าย ใช้ผเู้ ล่นและพืน้ ทีน่ อ้ ย สร้างแรงบันดาลใจในการ
เล่นกีฬา ทั้งเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ
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ผังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ไตรมาส 1 : มกราคม / กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2556

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 1/2556 (ม.ค. - มี.ค.)
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

05:00

05:30

ศุกร์

เมฆในหมอก ®

วิชาพึ่งตนเอง ®

โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน ®

ล้อเล่นโลก ® # 14 -26
จบ 28 มี.ค. 56

เรื่องเล่าจากเทศกาล ®
4 ม.ค - จบ 29 มี.ค. 55

รู้ทันสิทธิ์ ®

พันแสงรุ้ง ®

เปิดโลก เปิดเล่ม ®

ไอเดียกึ่งสําเร็จรูป ®

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ®
# 14 - 40 จบ

เสาร์

อาทิตย์

มหัศจรรย์ธรรมชาติ 5' ® จบ 3 ม.ค. 56 / เมล็ดข้าวเล่าเรื่อง 3' ® เริ่ม 4 ม.ค. 56 (120 ตอน)

05:55
06:00
06:05

ตะลุยธรรมชาติ ® จบ 27 ม.ค
/ ทราบแล้วเปลี่ยน ® เริ่ม 3 ก.พ

ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง ®
# 8 -11จบ 26 ม.ค.
/ พินิจนคร ® เริ่ม 2 ก.พ. # 90 - 100 จบ 13
เม.ย. / เมืองเรืองแสง ®

ทั่วถิ่นแดนไทย ®

ฉลาดรู้ 3' ® (60 ตอน)

ทันข่าว 06.00 น.

เวลา
05:00

05:30
05:55
06:00

Thai PBS Kids Morning

06:30

คนสู้โรค

06:58
07:00
07:05

ลุยไม่รู้โรย

ข่าวบริการเพื่อสาธารณะ 2'

Thai PBS Kids Weekend

ทันข่าว 07.00 น.

Spirit of Asia..วิถีแห่งเอเชีย ®

ดูให้รู้ ® 30 ' + พลเมืองผู้
เมืองใจดี ® จบ 30 ม.ค. /
เปลี
ป ย่ี นทิศิ ® 30' / Women
เดอะ เรียลลิตี้ ® เริ่ม 6 ก.พ.
Talk ® เริ่ม 7 ก.พ.

พืนื้ ทีชี่ ีวิต ®

07:30

ใจดีสู้สื่อ ® จบ 28 ม.ค. 56
/ Food Fact ® เริ่ม 4 ก.พ.

ครอบครัวั เดียี วกันั ®

ทันข่าว 08.00 น.

สถานีสีเขียว ®

ดนตรี กวี ศิลป์ ®

ขนมไทยอะไรเอ่ย

การ์ตูนวอลเลซและโกรมิท..คู่หูนักประดิษฐ์ ® Ex.31 พ.ค.56

08:00
08:05

08:30

การ์ตน มหั
การตู
มหศจรรยปามหาสนุ
ศจรรย์ป่ามหาสนกก 55' จบ 3 ก.พ.
ก พ 56

Good Morning

คนละดาวเดียวกัน ®

ซีรีส์จีนผ้าทอชีวิต ® จบ 4 ม.ค.
/ ซีรีส์ญี่ปุ่น สงครามชีวิต The Waste Land ® เริ่ม 10 ม.ค.-จบ 15 มี.ค. 56
/ละคร โหมโรง ® เริ่ม 21 มี.ค.- จบ 16 พ.ค. 56

ทั่วถิ่นแดนไทย

การ์ตูนดอร่า จบ 6 ม.ค. 56
/ การ์ตูน Go Diego เริ่ม 12 ม.ค. 56 (40 ตอน)
การ์ตูน หนูน้อยมานอน ® จบ 5 ม.ค. 56 /การ์ตูนสองไดโนคู่หูร่าเริง ® (Ex. 31 ธ.ค. 57)

คิดวิทย์

ท้าให้อ่าน

09:00

ไอซายน์ ฉลาดยกกําลังสอง 5'

เด็กมีเรื่อง

คนกล้าฝัน

10:30

ชั่วโมงทํากิน

American Pickers Season 1คู่หูยอดนักเก็บ 4 ตอน
/Treks ln a Wild World S.4สู่โลกท้าทาย 3 ตอน
/ สุขต่างองศา เริ่ม 23 ก.พ.

เปิดโลกเปิดเล่ม

ข่าวศิลปบันเทิง

ก(ล) างเมือง

ประกาศภาวะฉุกคิด

11:00
11:05

ทันข่าว 11.00 น.

หน้าที่พลเมือง

เปิดปม ®

สารคดีไทยพีบีเอส
ชุด Asean Beyond ®
(11 ตอน)

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ®

12:00

ซีรี่ส์สิงคโปร์ Together เพื่อนกันไม่มีวันเปลี่ยน®
เริ่ม 5 ม.ค 56 (36 ตอน)

13:00

ศิลป์สโมสร
ดีสลาตัน ณ แดนใต้

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ

ทีวีภูมิภาค จออีสาน

ตะลุยธรรมชาติ จบ 25 ม.ค.56 /
บ้านเธอก็บ้านฉัน ®

ก(ล)างเมือง ®
ทันข่าว 14.00 น.

14:00
14:05

สถานีประชาชน (ช่วง 1)

15:00
15:05

รู้ทันสิทธิ์

ไอเดียกึ่งสําเร็จรูป

วิชาพึ่งตนเอง จบ 30 มี.ค. 56

สถานีสีเขียว

ร่วมปฏิรูปประเทศไทย 3' จบ 27 ม.ค. 56 / กล่องดัดจริต 5' เริ่ม 2 ก.พ

เวทีสาธารณะ

ทันข่าว 15.00 น.

สถานีประชาชน (ช่วง 2)
หัวใจยังเต้น ® จบ 14 ม.ค. 56
/ เดินค้นใจ ® เริ่ม 21 ม.ค.56

หนังพาไป ® จบ 2 ม.ค. 56
/ Food Work ® เริ่ม 9 ม.ค. 56

หลงกรุง ®

16:00
16:05

ซิทคอมลูกไม้หลาย ๆ ต้น ®

จังหวะจะเดิน ®

พันแสงรุ้ง

ครอบครัวเดียวกัน

สอนศิลป์

17:00

ถ่ายทอดสดกีฬาและนันทนาการ (สํานักข่าว) / Rerun
ภาพยนตร์ต่างประเทศ

ทันข่าว 16.00 น.

Thai PBS Kids Evening

16:50

ปั่นรัก (ษ์) พิทักษ์โลก 5-26 ม.ค.56
(4 ตอน) / ท้าดวลชวนแข่ง 2 ก.พ.-30 มี.ค. 56
(9 ตอน)

Spirit of Asia วิถีแห่งเอเชีย

ทันข่าว 17.00 น. (5 นาที)

ทันข่าว 17.00 น. (10 นาที)
รู้สู้ภัยพิบัติ

17:10

กินอยู่คือ

Living Tips Show

รายการสุขภาพ
สําหรับครอบครัว

ใจดีสู้สื่อ

สําแดงศิลป์

18:00

สารคดี ท่องโลกกว้าง ((Wonderful Planet))
18:52
19:00

Green + / โลกวิทยาศาสตร์

หัวใจยังเต้น จบ 12 ม.ค. 56
Food Work
/ เดินค้นใจ เริ่ม 19 ม.ค. 56
วิตามินข่าว 5' จบ 20 ม.ค.
สารคดีต่างประเทศ
ซิทคอม ลูกไม้หลาย ๆ ต้น
/ทราบแล้วเปลี่ยน เริ่ม 2 ก.พ.
Blind Date จบ 2 ก.พ 56
/ เป็น อยู่ คือ เริ่ม 9 ก.พ. 56

การ์ตูน Guess What จบ 4 ม.ค. 56 / การ์ตูน Ozie Boo : Learn to Live Together 7' เริ่ม 7 ม.ค. 56' (78 ตอน)

20:25
เมืองใจดี จบ 28 ม.ค. 56
The Firm...องค์กรซ่อนอ้วน
เริ่ม 4 ก.พ.-29 เม.ย. 56 (13 ตอน)

คนละดาวเดียวกัน

Jamie Oliver (Q1)
/ต้นศิลปะ ปี 3 (Q2) /
Arena Thailand (Q3)
Anti Corruption (Q4)

หลงกรุง

การ์ตูน Small Potatoes จบ 23 ก.พ.56 (26 ตอน) / การ์ตูน Klumpies เริ่ม 24 ก.พ. (26 ตอน)

ข่าวค่ํา

ข่าวค่ํา
สารคดีต่างประเทศพิเศษ
America the Story of the Us (Q1)
/ วัฒนธรรมชุปแป้งทอด (Q2)

สารคดีไทยพีบีเอส พินัยกรรมธรรมชาติ
(30 นาที)
+ ข้าวปลาอาหาร (30 นาที)
จบ ก.พ.56 / มหัศจรรย์พันธุ์ลึก (60 นาที)
เริ่ม 1- 29 มี.ค56 (จบ).

08:25
08:30

09:25
09:30

10:30
11:00
11:05

11:58
12:00

แมวเหมียี วเล่า่ เรือ่ื งไทย
ไ 2'

ข่าวเที่ยง

13:30

15:30

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ®

08:00

10:00
10:05

ทันข่าว 10.00 น.

10:00

07:57

09:00
09:05

ทันข่าว 09.00 น.

การ์ตูนเจ้าชายน้อย (52 ตอน)

ข่าวเช้า

07:25
07:30

13:00
13:30
13:55
14:00
14:05
15:00

16:00
16:05
16:30
17:00
17:05
17:30
17:55
18:00
18 30
18:30
18:55
19:00
20:20
20:30

เปิดบ้านไทยพีบีเอส
ทันโลก

21:00

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย

ดนตรี กวี ศิลป์

21:20

ที่นี่ Thai PBS / ตอบโจทย์
22:10

เปิดปม

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

พื้นที่ชีวิต

ซีรีส์ญี่ปุ่น จิน 2 Jin-Final (เริ่ม 3 ม.ค. -14 ก.พ. 56 -13 ตอน)
/ ซีรีส์ญี่ปุ่น แอนตาร์กติกา :Antarctica ( เริ่ม 15 ก.พ.-21 มี.ค. 56 -10 ตอน) /
ซีรีส์ญี่ปุ่น คุณหมอหัวใจแร่ง ภาค 3 : IRYU-Team Medical Dragon 3
(เริ่ม 22 มี.ค 56 -25 เม.ย. 56 10 ตอน)

23:00
รายการ Variety Talk (ออกอากาศ 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ หลังจากรายการ ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง จบ)
23:45

ข่าวดึก

01:45

ประกาศภาวะฉุกคิด ®

ปิดสถานี 01:45

โลกหลากมิติ

วิตามินข่าว 5' ® จบ 20 ม.ค.

ลุยไม่รู้โรย ®

00:00
00:30
01:25
01:30

ทันโลก ®
ปิดสถานี 02:00
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22:30
23:00

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

การ์ตูน Backkom แบ๊คค่อมหมีซ่าจอมซน 5' ® (Ex.14 พ.ค. 56)

คนกล้าฝัน ®

หนังพาไป ® /
Fat Fact เริ่ม 3 ก.พ.

Thai เธียเตอร์
(ความยาว 1 ชั่วโมง 55 นาที)

ข่าวดึก

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®
Blind Date ® จบ 4 ก.พ. 56
/ เป็นอยู่คือ ® เริ่ม 11 ก.พ. 56

จังหวะจะเดิน

ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง จบ 1 ก.พ 56

00:15

01:10
01:15

22:00
22:05

ทันข่าว 22.00 น.

02:00

อักษรสีแดง : รายการจบรอพิจารณารายการใหม่

ผังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ไตรมาส 2 : เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน 56

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 2/2556 (เม.ย. - มิ.ย.)
เวลา
05:00

05:30

จันทร์

อังคาร

เมฆในหมอก ® จบ 1 เม.ย.
/สารคดีบุคคลอาเซียน ® เริ่ม 8 เม.ย.

วิชาพึ่งตนเอง ® จบ 2 เม.ย.
/นิทานแผ่นดิน ® เริ่ม 9 เม.ย.-11 มิ.ย./เยือนสยาม
เริ่ม18 มิ.ย. -10 ก.ย. 56

พุธ

โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน ® จบ 15 พ.ค.
/ ตะลุยธรรมชาติ ® เริ่ม 22 พ.ค.56

สุขต่างองศา ® เริ่ม 4 เม.ย. 56

เรื่องเล่าจากเทศกาล ® จบ 5 เม.ย
/ บ้านดอนดินดี เริ่ม 12 เม.ย.-5 ก.ค.

รู้ทันสิทธิ์ ® จบ 1 เม.ย. 56
เป็นอยู่คือ ® เริ่ม 8 เม.ย. 56

พันแสงรุ้ง ®

เปิดโลก เปิดเล่ม ®

ไอเดียกึ่งสําเร็จรูป ® จบ 4 เม.ย.
/ พินัยกรรมธรรมชาติ ® เริ่ม 11 เม.ย-30 พ.ค
/ สารคดีไท ไท ®

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ®
จบ 5 ก.ค.56

ทันข่าว 06.00 น.

06:00
06:05

Thai PBS Kids Morning

06:30
06:58
07:00
07:05

07:30

คนสู้โรค
Spirit of Asia..วิถีแห่งเอเชีย ®

สถานีสีเขียว ®

Blind Date ® จบ 29 เม.ย. 56
/ คนเดินิ เมือื ง ® เริมิ่ 20 พ.ค. 56

ทั่วถิ่นแดนไทย
ทวถนแดนไทย

ดนตรี กวี ศิลป์ ®

ดูให้รู้ ® จบ 27 มิ.ย. 56

เมืองใจดี ® จบ 17 เม.ย. 56
/ The Firm..องค์กรซ่อนอ้วน ®
เริ่ม 24 เม.ย.-17 ก.ค. 56

Fat Fact ® จบ 2 พ.ค. 56
/ คนหัวั รััน้ ® เริมิ่ 8 พ.ค. 56

ทันข่าว 08.00 น.

พื้นที่ชีวิต ®

ศุกร์

ลุยไม่รู้โรย

ข่าวบริการเพื่อสาธารณะ 2'
ทันข่าว 07.00 น.

08:00
08:05

08:30

พฤหัสบดี

อาทิตย์

ทราบแล้วเปลี่ยน ® จบ 28 เม.ย. 56
/ เดินค้นใจ ® เริ่ม 5 พ.ค. -28 ก.ค. 56

พินิจนคร ® จบ 30 มี.ค. 56
/ เมืองเรืองแสง ®
เริ่ม 6 เม.ย.-29 มิ.ย.. 56

ทั่วถิ่นแดนไทย ®

มหัศจรรย์ธรรมชาติ 5'®
ฉลาดรู้ 3' ® (60 ตอน) / หมายเหตุสยามคดี 3' ® (20 ตอน)

ครอบครัวเดียวกัน ®

Good Morning

ขนมไทยอะไรเอ่ย
ขนมไทยอะไรเอย

การ์ตูน Go Diego ผจญภัยไปกับดิเอโก้ (40 ตอน) จบ 1 มิ.ย. 56 /
การ์ตูน รอบรู้กับเจ้าหนูซิด : Sid the Science Kid Series 2 เริ่ม 2 มิ.ย. 56 (26 ตอน)

ท้าให้อ่าน
ทันข่าว 09.00 น.

การ์ตูนเจ้าชายน้อย จบ 6 เม.ย. 56
เสาร์ Hey ! Dude Sit Down Plz เริ่ม 13 เม ย. /อาทิตย์ English Breakfast เริ่ม 7 เม ย. 56

ข่าว 09.00 น.

เด็กมีเรื่อง

10:00

หน้าที่พลเมือง

สุขต่างองศา

เปิดโลกเปิดเล่ม

ข่าวศิลปะบันเทิง

ก(ล)างเมือง

คนกล้าฝัน

Asean Beyond ® จบ 7 มี.ค.56
/ สายน้ําเดียวกัน ® 14 มี.ค. - 16 พ.ค.
/ มหัศจรรย์พันธุ์ลึก ® เริ่ม 23 พ.ค.

เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย ®

เปิดปม ®

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ®

ดีสลาตัน ณ แดนใต้

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ

14:00
14:05

ศิลป์สโมสร
ทีวีภูมิภาค จออีสาน

แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย 2'

ทันข่าว 14.00 น.

เดินค้นใจ ® จบ 15 เม.ย. 56 /
เป็นพ่อเป็นแม่ ® เริ่ม 22 เม.ย. 56

16:00
16:05

หลงกรุง ®

Food Work ®

ซิทคอมลูกไม้หลาย ๆ ต้น ®
ทันข่าว 16.00 น.

Thai PBS Kids Afternoon
สอนศิลป์

16:50
17:00

สองกําลังสื่อ

จังหวะจะเดิน ® จบ 5 เม.ย. 56
/Along way home สอง/ข้าง/ทาง® เริ่ม 12 เม.ย.

กินอยู่คือ

1000 Tips บานเย็น

17:57
18:00

ใจดีสู้สื่อ

องค์กรซ่อนอ้วน เดลี่ 3' จบ 3 พ.ค. 56

สารคดี ท่องโลกกว้าง (Wonderful Planet)

และสดวันที่ 15 มิ.ย. 56 / Beach วอลเล่ย์บอล
(เทป) เริ่ม 22 มิ.ย. -20 ก.ค. 56

08:00

ถ่ายทอดสดกีฬาและนันทนาการ
/ ภาพยนตร์ต่างประเทศ Rerum (ต่อ)

พันแสงรุ้ง จบ 30 มิ.ย. 56
Spirit of Asia วิถีแห่งเอเชีย

รู้สู้ภัยพิบัติ

Green + / Science & Tech

เดินค้นใจ จบ 13 เม.ย.56
/ เป็นพ่อเป็นแม่ เริ่ม 20 เม.ย. 56

Food Work จบ 7 ก.ค. 56

08:30
09:00
09:05

09:30
09:35
10:00
10:05

10:30

11:00
11:05

11:58
12:00
12:10
13:00
13:30
13:55
14:00
14:05
15:00
15:05

16:00
16:05
16:30
17:00
17:05
17:30

ทราบแล้วเปลี่ยน จบ 27 เม.ย. 56

ซิทคอม ลูกไม้หลาย ๆ ต้น
จบ 6 ก.ค. 56

เป็นอยู่คือ จบ 27 ก.ค. 56

หลงกรุง จบ 30 มิ.ย. 56

คนเดินเมือง เริ่ม 4 พ.ค.- จบ 27 ก.ค. 56

18:00

18:30
18:55

ข่าวค่ํา

ข่าวค่ํา

19:00

The Firm…องค์กรซ่อนอ้วน
จบ 29 เม.ย. 56
/ ต้นศิลปะ เริ่ม 6 พ.ค. 56

เจมี่โอลิเวอร์ปฏิวัติอาหาร จบ 1 พ.ค. 56

คนละดาวเดียวกัน

เปิดบ้านไทยพีบีเอส

สุดยอดสารคดีโลก ® เริ่ม 27 มิ.ย 56

มหัศจรรย์พันธุ์ลึก จบ 29 มี.ค./
เมืองเรืองแสง
เริ่ม 5 เม.ย. - จบ 28 มิ.ย. 56

ที่นี่ Thai PBS
ตอบโจทย์ประเทศไทย

21:45
22:30

เปิดปม

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

23:30

พื้นที่ชีวิต

ซีรีส์อเมริกา ยอดหมอแดนสงคราม Combat Hospital จบ 9 พ.ค. 56 -13 ตอน /
ซีรีส์ญี่ปุ่น คุณหมอหัวใจแกร่ง ภาค 3 เริ่มศุกร์ที่ 10 พ.ค -14 มิ.ย. 56 -11 ตอน)/
ซีรีส์สิงคโปร์ A Song to Remember (เริ่มพฤหัสที่ 20 มิ.ย.56- 30 ตอน)

ข่าวดึก

00:00

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

คนกล้าฝัน ®

21:00

เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย

ดนตรี กวี ศิลป์

ทันข่าว 22.00 น.
Along way home สอง / ข้าง / ทาง
เริ่ม 7 เม.ย. 56

Thai เธียเตอร์
(ความยาว 1 ชั่วโมง
55 นาที)

Fat Fact จบ 28 เม.ย. 56
/ คนหัวรั้น เริ่ม 5 พ.ค. 56

ลุยไม่รู้โรย ®
ศิลป์โมสร ®
ปิดสถานี 02:00 น.

22:00
22:05

22:30

23:00

โลกหลากมิติ
00:00

ขาวดึ
่ กึ

การ์ตูน Backkom แบ๊คค่อมหมีซ่าจอมซน 5' ® (Ex.14 พ.ค. 56)
ประกาศภาวะฉุกคิด ® จบ 2 เม.ย./ Ex-way
มาปั่นให้โลกเปลี่ยน ® เริ่ม 9 เม.ย. 56

20:20
20:30

ทันโลก

สุดยอดสารคดีโลก ® จบ 25 เม.ย 56

รายการพิเศษ ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะ (พฤหัสที่ 2 พ.ค. 56)
/ ละคร บุญผ่อง ทุกพุธและพฤหัส (เริ่มพุธที่ 8 พ.ค.-20 มิ.ย.56- 14ตอน)
วัฒนธรรมชุบแป้งทอด เริ่ม 26 มิ.ย. 56

21:15

02:00

ถ่ายทอดสดกีฬาและนันทนาการ

ยาวิเศษ จบ 27 เม.ย.
/ ศึกปีกหมุนประลองปัญญา เริ่ม 4 พ.ค.- 8 มิ.ย (เทป)

07:30

การ์ตูน Klumpies คลัมปี้ส์..ผจญภัยในเมืองต้นไม้ จบ 25 พ.ค. 56 (26 ตอน)
/ การ์ตูนชอน แกะซ่าจอมซน Shaun The Sheep Sr.3 เริ่ม 26 พ.ค. (20 ตอน)

20:20

01:30

05:57
06:00

การ์ตูน เพนกวินน้อยพิทักษ์โลก Ozie Boo : Learn to Live Together 7' จบ 24 เม.ย. 56 (78 ตอน) / การ์ตูนโพโคโย่ POCOYO Sr.1 Learning Through Laughter เริ่ม 25 เม.ย. 56 (52 ตอน)

19:00

00:55
01:00

กล่องดัดจริต 5' (30 ตอน) จบ 12 พ.ค. 56 / ร่วมปฎิรูปประเทศไทย 5' เริ่ม 18 พ.ค. 56

ทันข่าว 17.00 น. (5 นาที)
สําแดงศิลป์ จบ 28 มี.ค. 56
/ Animation พุทธศาสดา ® เริ่ม 4 เมย.56 (7 ตอน) /
การ์ตูนพญาคันทาก เริ่ม 23 พ.ค 56 (7 ตอน)

ถึงมือหมอ

สถานีสีเขียว

ครอบครัวเดียวกัน

ทันข่าว 17.00 น. (10 นาที)

17:10

เล่าเรื่องโกง เริ่ม 7 เม.ย.56

เจมีโอลิเวอร์ ® ปฎิบัติการขจัด Junk Food 6-27 เม.ย. /
ชวนกินรักษาโรค 4 พ.ค. /ปฏิวัติโรงเรียนในฝัน
11 พ.ค. -22 มิ.ย /ปฏิวัติอาหาร 29 มิ.ย. -3 ส.ค.

เวทีสาธารณะ

ทันข่าว 15.00 น.

สถานีประชาชน (ช่วง 2)

ทันข่าว 12.00 น (10 นาที)

เถยงใหรู
ี ใ ้ เ้ รอง
ื่

ก(ล)างเมือง ®

สถานีประชาชน (ช่วง 1)

15:00
15:05

18:52

ซีรี่ส์สิงคโปร์ Together เพื่อนกันไม่มีวันเปลี่ยน ® จบ 5 พ.ค. 56 (36 ตอน)
/รายการพิเศษ ไม้หมอนสุดท้าย บนทางสายมรณะ ®. เสาร์ 11 พ.ค. 56
ละคร บุญผ่อง ® / เริ่มอาทิตย์ 12 พ.ค.-จบ 29 มิ.ย.. 56 (14 ตอน) /

ข่าวเที่ยง
ขาวเทยง

13:00

15:30

รู้รอบโลกวิทยาศาสตร์ เริ่ม7 เม.ย. 56
ทันข่าว 10.00 น.

ชั่วโมงทํากิน

12:00

13:30

ไอซายน์ ฉลาดยกกําลังสอง 5'

ทันข่าว 11.00 น.

11:00
11:05

05:30

08:25

การ์ตูนสองไดโนคู่หูร่าเริง ® จบ 13 ก.ค. 56 (52 ตอน)

คิดวิทย์

09:00

10:30

เวลา
05:00

Thai PBS Kids Weekend

ละคร โหมโรง เริ่ม 21 มี.ค. -16 พ.ค.56 (17 ตอน) /
TAKEN เทคเค็น รหัสลับจากต่างดาว ®
เริ่ม 17 พ.ค. - จบ 26 ก.ค.56 (20 ตอน)

คนละดาวเดียวกัน ®

เสาร์

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

00:30

01:30

ทันโลก ®

02:00
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อักษรสีแดง : รายการจบรอพิจารณารายการใหม่

ผังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 3/2556ไตรมาส
(ก.ค.
- ก.ย.)
3 : กรกฎาคม
/ สิงหาคม / กันยายน 56
เวลา

จันทร์

05:00

อังคาร

สารคดีบุคคลอาเซียน ®
จบ 4 พ.ย. 56

เยือนสยาม ® จบ 10 ก.ย. /
สารคดีต่างประเทศ ® เริ่ม 17 ก.ย. - 5 พ.ย. 56

05:30

English Breakfast ®
เริ่ม 2 ก.ค.56

Hey ! Dude Sit Down Plz ®
เริ่ม 1 ก.ค.- 23 ก.ย. 56

06:30

ศุกร์

Blind Date ®
เริ่ม 4 ก.ค.- 5 ธ.ค. 56

บ้านดอนดินดี 30' +
พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ 30' ® จบ 5 ก.ค./
มีเทศน์ มีทอล์ค ปี 2 (1 ชั่วโมง) ®
เริ่ม 12 ก.ค.- 6 ก.ย.56 (9 ตอน) / วัฒนธรรม
ชุบแป้งทอด ® เริ่ม 13 ก.ย. 56

สารคดี ไท ไท ® จบ 1 ส. ค 56
/ Fat Fact ® เริ่ม 8 ส.ค. 56

เปิดโลกเปิดเล่ม ®
ทันข่าว 06.00 น.

Thai PBS Kids Morning

คนสู้โรค

สารคดีต่างประเทศ ®
12 ก.ค. -9 ส.ค. 56

Spirit of Asia วถแหงเอเชย
วิถีแห่งเอเชีย ®
คนเดินเมือง ® จบ 12 ส.ค.56

/ทราบแล้วเปลี่ยน ® เริ่ม 19 ส.ค.56

ดนตรี กวี ศิลป์ ®

The Firm..องค์กรซ่อนอ้วน ®
จบ 17 ก.ค 56

สถานีสีเขียว ®
สถานสเขยว
ทั่วถิ่นแดนไทย ®

พื้นที่ชีวิต ®

ดูดให้
ใหรูร้ ®

ใจดีสู้สื่อ ตอน 36-40 และ ® (ตอน 10-40)

คนหัวรั้น ® จบ 1 ส.ค. / สารคดีศิลปวัฒนธรรม

/ มิสเตอร์ริกเตอร์ 3'
ทันข่าว 08.00 น.

ศรัทธา อุษาคเนย์ ® เริ่ม 8 ส.ค. -10 ต.ค.56

ครอบครัวเดียวกัน ®

คนละดาวเดียวกัน ®

10:30
11:00
11:05

หน้าที่พลเมือง

เปิดปม ®

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ

หลงกรุง ® จบ 30 ก.ค. 56

Food Work ® จบ 31 ก.ค. 56

สองกําลังสื่อ

ทันข่าว 14.00 น.

ซิทคอมลูกไม้หลาย ๆ ต้น ® จบ 11 ก.ค. 56
/ สารคดีต่างประเทศ Rerun ® 18 ,25 ก.ค. 56

Along way home
สอง/ข้าง/ทาง ®

ทันข่าว 17.00 น. (10 นาที)

17:10

กินอยู่คือ

1000 Tips บานเย็น

ถึงมือหมอ จบ 26 มิ.ย.

พญาคันคาก จบ 27 มิ.ย. 56 (6 ตอน) / ละคร

/ สารคดี

ดร.ออซ (Sr.1 ตอน 27-52
เริ่ม 3 ก.ค.-25 ธ.ค 56.)

สภาเสียงไร้เดียงสา
เริ่ม 5 ก.ค. 56

สารคดี ชีวิตใต้ทะเล Fish Life ® เริ่ม 7 ก.ค.
-22 ก.ย. 56 (12 ตอน) / สารคดีต่างประเทศ ®

13:00

สถานีสีเขียว

ถ่ายทอดสดกีฬาและนันทนาการ

13:30
13:55
14:00
14:05
15:00
15:05

/ ภาพยนตร์ต่างประเทศ Rerum (ต่อ)
พันแสงรุ้ง จบ 7 ก.ค./ ดูให้รู้ เริ่ม 14 ก.ค. 56 16:05

รู้สู้ภัยพิบัติ

Spirit of Asia วิถีแห่งเอเชีย
ทันข่าว 17.00 น. (5 นาที)

Green + / Science & Tech

เป็นพ่อเป็นแม่ จบ 13 ก.ค.

16:30
17:00
17:05
17:30

Food Work

jamie's 30 minute meal : 30 นาที
กับเจมี่ โอลิเวอร์ เริ่ม 20 ก.ค. (40 ตอน)

ซิทคอม บ้านบอคอแตก
เริ่ม 7 ก.ค. 56

ละครหนาตางสรุ
ละครหน้าต่างสีรง้ (13 ตอน)
เริ่ม 3 ส.ค.-26 ต.ค.56

หลงกรุง

18:00

18:30

การ์ตูนโพโคโย่ POCOYO Sr.1 Learning Through Laughter จบ 5 ก.ค.56 (52 ตอน) / การ์ตูน หมีน้อยผจญภัย Little Wilfey Bear เริ่ม 8 ก.ค.56 (52 ตอน)

18:55

ข่าวค่ํา

เปิดบ้านไทยพีบีเอส

20:20
20:30

/ดวลวาทะ
The Arena Thailand
เริ่ม 5 ส.ค. -14 ต.ค 56.(12 ตอน-จบ)

คนละดาวเดียวกัน วัฒนธรรมชุบแป้งทอด

21:15

ข่าวค่ํา

สุดยอดสารคดีโลก ®

เมืองเรืองแสง จบ 5 ก.ค. 56 /
สารคดี ไทยพีบีเอส ชุด ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ

12 ก.ค - 16 ส.ค (6ตอน) / แสงไฟที่ไม่เคยดับ
สืบ นาคะเสถียร เริ่ม 23 ส.ค. - 6 ก.ย. (3 ตอน) /
วอลเลย์บอล เริ่ม 13 - 27 ก.ย. (3 ตอน)

ที่นี่ Thai PBS
เปิดปม

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

23:30

พื้นที่ชีวิต

ดนตรี กวี ศิลป์

คนกล้าฝัน ®

Ex-way มาปั่นให้โลกเปลี่ยน ® จบ 2 ก.ค.
/ ประกาศภาวะฉุกคิด ® เริ่ม 9 ก.ค. 56

ดีสลาตัน ณ แดนใต้ ®

21:00

เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย

ทันข่าว 22.00 น.

ซีรีส์สิงคโปร์ฝากรักเอาไว้ในเพลง A Song to Remember
(จบ 27 ก.ย. -30 ตอน)

ข่าวดึก
สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

00:00

19:00

ทันโลก

22:30

156

11:00
11:05

การ์ตูนชอน แกะซ่าจอมซน Shaun The Sheep Sr.3 จบ 3 ส.ค. 56 (20 ตอน) /
การ์ตูนออลลี่..รถตู้น้อยผจญภัย Olly the Little white Van เริ่ม 4 ส.ค.56 1 ก.พ. 57 (48 ตอน)

ต้นศิลปะ จบ 29 ก.ค.

02:00

10:30

12:00
12:10

คนเดินเมือง 30' + เป็นอยู่คือ 30' จบ 27 ก.ค./

20:20

01:30

10:00
10:05

16:00

สารคด
สารคดี ท่ทองโลกกวาง
องโลกกว้าง (Wonderful Planet)

01:00

09:30
09:35

11:58

ถ่ายทอดสดกีฬาและนันทนาการ

OBEC Young Beach Volleyball 2013 inspired
by Thai PBS 6,13,20,27 ก.ค. , 3 ส.ค.56 /
/OBEC Youth Street Basketball 2013 inspired by
Thai PBS 10,17,24,31 ส.ค. , 7 ก.ย. 56 /
เรียนเล่น เต้นกระจาย 14,21,28 ก.ย. ,5,12 ต.ค 56.

08:30

ทันข่าว 12.00 น (10 นาที)

ร่วมปฎิรูปประเทศไทย 5' จบ 25 ส.ค. / วิตามินข่าว ® เริ่ม 31 ส.ค. (# 81 เป็นต้นไป)/ Info graphic ของสถานี

ครอบครัวเดียวกัน

บางน้ําใส 4 ก.-ค-12 ก.ย. 56 (11 ตอน) /
ครอบครัว + + + + Family up lone
(เริ่ม 19 ก.ย. 56)
เป็นต้น...ศิลปะ 3' จบ 26 ก.ค. 56 / Filler 3' (เนื้อหาจาก สสส.) เริ่ม 29 ก.ค. 56

17:57
18:00

เจมีโอลิเวอร์ ® ชุด ปฏิวัติอาหาร จบ 3 ส.ค. /
ละครลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะ ® เริ่ม 10 ส.ค. ละคร
ปู่ณัฐ ® เริ่ม 21 ก.ย. 56

ทันข่าว 16.00 น.

สอนศิลป์

17:00

ซีรีส์ญี่ปุ่น แอนตาร์กติกา Antarctica ® เริ่มเสาร์ที่ 6 ก.ค. (11 ตอน) / ซีรีส์อเมริกา ยอดหมอแดน
สงคราม Combat Hospital ® เริ่มอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. (13 ตอน)
/ ละคร อําแดงเหมือนกับนายริด ® เริ่มเสาร์ 28 ก.ย. (18 ตอน)

เวทีสาธารณะ

ทันข่าว 15.00 น.

Thai PBS Kids Afternoon

16:50

ทันข่าว 10.00 น.

ใ ร้ ู้เรือ่ื ง
เถียี งให้

ก(ล)างเมือง ®

ทุกทิศทั่ไทย เริ่ม 5 สิงหาคม 2556

16:00
16:05

Trick Factory สนุกกับมายากล
เริ่ม 7 ก.ค. 56

แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย 2'

ข่าวเที่ยง
ขาวเทยง

สถานีประชาชน (ช่วง 2)
เป็นพ่อเป็นแม่ ® จบ 15 ก.ค. /
สารคดีต่างประเทศ ® 22, 29 ก.ค. 56

09:00
09:05

English Breakfast

คนกล้าฝัน

สถานีประชาชน (ช่วง 1)

15:00
15:05

ทันข่าว 09.00 น.

ท้าให้อ่าน

ก(ล)างเมือง
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ®

07:55
08:00

08:25

คิดวิทย์

ข่าวศิลปะบันเทิง

ทันข่าว 11.00 น.

07:30

การ์ตูนสองไดโนคู่หูร่าเริง ® จบ 13 ก.ค. 56 (52 ตอน)

ไอซายน์ ฉลาดยกกําลังสอง 5' จบ 7 ก.ค. 56

ทีวีภูมิภาค จออีสาน

14:00
14:05

การ์ตูนรอบรู้กับเจ้าหนูซิด : Sid the Science Kid Series 2 เริ่ม 2 มิ.ย.-31 ส.ค. 56 (26 ตอน)
/ การ์ตูนมิสเตอร์ มูน : Mr.Moon เริ่ม 1 ก.ย. -30 พ.ย. 56 (26 ตอน)

เปิดโลกเปิดเล่ม

ศิลป์สโมสร
ดีสลาตัน ณ แดนใต้

ขนมไทยอะไรเอ่
ไ
ไ ย่

ทั่วถิ่นแดนไทย

12:00
13:00

Goodd Morning

เด็กมีเรื่อง

ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง ® จบ 5 ก.ย. /
ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ® เริ่ม 12 ก.ย. 56

05:30

สารคดีตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล 5' ® 30 ตอน (จบ 29 ก.ย. 56)

ชั่วโมงทํากิน
เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย ®

สารคดี ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล 5' จบ 30 ส.ค. 56 (30 ตอน)

11:55

19:00

จังหวะจะเดิน ® จบ 18 ส.ค. /
รู้ทันสิทธิ ® เริ่ม 25 ส.ค. --17 พ.ย. 56

Hey ! Dude Sit Down Plz จบ 6 ก.ค.
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง เริ่ม 13 ก.ค. 56

10:00

18:53

เดินค้นใจ ® จบ 28 ก.ค.
/ เป็นอยู่คือ ® เริ่ม 4 ส.ค. (ตอน 53-78)

วิตามินข่าว 5' (26 ตอน - จบ 28 ก.ค. 56)

TAKEN เทคเค็น รหัสลับจากต่างดาว ® จบ 26 ก.ค (20 ตอน)
/ซีรีส์ญี่ปุ่น คุณหมอหัวใจแกร่ง ภาค 3 ®
เริ่มพฤหัสที่ 1 ส.ค. - 5 ก.ย. 56 (11 ตอน) / ซีรีส์ญี่ปุ่น จิน หมอทะลุมิติ
ภาค 2 Jin Final ® เริ่มศุกร์ที่ 6 ก.ย. - 18 ต.ค. 56 (13 ตอน)

ข่าว 09.00 น.

15:30

เมืองเรืองแสง ® จบ 6 ก.ค. /
สายน้ําเดียวกัน ® เริ่ม 13 ก.ค -14 ก.ย
/ มหัศจรรย์พันธุ์ลึก ®
เริ่ม 21 ก.ย. - 19 ต.ค. 56

เวลา

05:00

Thai PBS Kids Weekend

09:00

13:30

อาทิตย์

06:00

ลุยไม่รู้โรย

ข่าวบริการเพื่อสาธารณะ 2'

เสาร์

ทันข่าว 07.00 น.

07:30
08:00
08:05

ตะลุยธรรมชาติ ® จบ 14 ส.ค. /
พินัยกรรมธรรมชาติ ®21 ส.ค.-9 ต.ค.56

พฤหัสบดี

05.00 - 05.30 น. ทางนําชีวิต ® เริ่ม 10 ก.ค. -9 ส.ค. 56 (23 ตอน)

06:00
06:05

06:58
07:00
07:05

พุธ

Thai เธียเตอร์
(ความยาว 1 ชั่วโมง
55 นาที)

คนหัวรั้น จบ 28 ก.ค
/ สารคดีศิลปะวัฒนธรรมอาเซียน : เปิดม่าน
อุษาคเนย์ เริ่ม 4 ส.ค.-6 ต.ค.56 (10 ตอน)

โลกหลากมิติ

ข่าวดึก

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ ®

01.00 - 01.30 น. ทางนําชีวิต เริ่ม 10 ก.ค. -9 ส.ค. 56 (23 ตอน)

ทีวีภูมิภาค จออีสาน ® สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

Along way home
สอง / ข้าง / ทาง

ปิดสถานี 02:00 น.

22:30

23:00

00:00

สารคดีตี ่างประเทศ ®
14 ก.ค. -4 ส.ค. 56

00:30

01.00 - 01.30 น. ทางนําชีวิต

ร่วมปฎิรูปประเทศไทย 5' ®

ศิลป์โมสร ®

22:00
22:05

ทันโลก ®

01:30
02:00

อักษรสีแดง : รายการจบรอพิจารณารายการใหม่

ผังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 4/2556 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 4 : ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม 56

เวลา

05:00
05:01

จันทร์

อังคาร

พุธ

สารคดีบุคคลอาเซียน ®
จบ 28 ธ.ค. 56
/ สารคดีไท ไท ®
เริ่ม 4 พ.ย. - 30 ธ.ค. 56

สารคดีต่างประเทศ ®
จบ 24 ม.ค. 57

เปิดโลกเปิดเล่ม ®
(ย้ายจากเวลา
05.30 - 06.00 น.)

ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง ® จบ 23 ธ.ค. 56
English Mission ® เริ่ม 30 ธ.ค. 56

English Breakfast ®

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

Blind Date ®
จบ16 ม.ค. 57

คนหัวรั้น ®
เริ่ม 4 ต.ค. -27 ธ.ค. 56

สารคดี มหัศจรรย์พันธ์ลึก ® จบ 19 ต.ค. 56 / ชีวิต ณ ที่
เกิดเหตุ ® (6 ตอน 26 ต.ค.- 30 พ.ย.56 / สู้สุดใจ
Thailand ® (3 ตอน 7-21 ธ.ค.56
/สัจจะวิถี 14 ตุลาคม (4 ตอน
28 ธ.ค. 56 - 18 ม.ค. 57)

เป็นอยู่คือ ® ตอน 53-78
(จบ 12 ม.ค. 57)

100 ปี 1 นาที ธรรม (Filler) 1 นาที จํานวน 40 ตอน เริ่ม 3 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 (Rerun จนถึง 31 ธ.ค. 56)

05:30

ลุยไม่รู้โรย (เลื่อนจากเวลา 06.30 - 06.58 น)

06:00

Thai PBS Kids Morning

06:30

วันใหม่ ThaiPBS (เพิ่มเวลาออกอากาศ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 - 07.28 น. = 58 นาที)

07:28
07:30

ข่าวบริการเพื่อสาธารณะ 2' (เลื่อนเวลาออกอากาศจาก 06.58-07.00 น.)
ทั่วถิ่นแดนไทย ®
(ย้ายจากวันอังคาร)

คนสู้โรค (เลื่อนจากเวลา 06.30 - 06.58 น.)

08:00

08:30

ดนตรี กวี ศิลป์ ®

เปิดม่านอุษาคเนย์ ® จบ 10 ต.ค. 56/

ดูให้รู้ ® (เลื่อนจาก 07.05 - 07.30 น.) เริ่ม 17 ต.ค. 56

ทางนาชวต
ทางนํ
าชีวิต ® (13 ตอน)
เริ่ม 2 ต.ค.- 25 ธ.ค. 56

ครอบครัวเดียวกัน ®
(เลื่อนจากวันศุกร์
เวลา 07.05 - 08.00 น.)

สถานีสีเขียว ® (ย้ายจากวันอังคาร เวลา 07.05 07.30 น.

Spirit of Asia ®
(ย้ายจากวันจันทร์
เวลา 07.05 - 07.30 น.)

ซีรีส์ จิน หมอทะลุมิติ ภาค 2 ® จบ 18 ต.ค. 56 (12 ตอน)
ละคร ปู่ณัฐ ®เริ่มพฤหัส 24 ต.ค. -ศุกร์ 1 พ.ย 56 (4 ตอน) /
ซีรีส์เหยี่ยวข่าวทีมพันธ์อึด®เริ่มพฤหัส 7 พ.ย. 56 - 12 ธ.ค 56 ® (10 ตอน) / สารคดี ตปท.® 13 ธ.ค.
56 /ดร.ออซ Ep 27 -52 ®เริ่มพฤหัส 19 ธ.ค. 56

09:00

05:57

มิสเตอร์ริกเตอร์ ตอน 1-6 ® เริ่ม 5 -20 ต.ค. 56
/สานศิลป์ในป่าสวย ® เริ่ม 26 ต.ค. 56

Good Morning

06:00

07:55

คิดวิทย์

หน้าที่พลเมือง

ไอซายน์ ฉลาดยกกําลังสอง 5'
สองกําลังสื่อ (ย้ายจากวันศุกร์
เวลา 13.00 - 13.30 น)
เริ่ม 5 ต.ค. 56

09:30
09:35

Trick Factory สนุกกับมายากล จบ 6 ต.ค. 56 (13 ตอน

Power kids power Wit (12 ตอน เริ่ม 13 ต.ค. - 29 ธ.ค. 56)

ชั่วโมงทํากิน

ทั่วถิ่นแดนไทย

เปิดโลกเปิดเล่ม

ข่าวศิลปะบันเทิง

ก(ล)างเมือง

/ ซิทคอม ขออภัยมือใหม่หัดโต
เริ่ม 12 ต.ค 56- 5 ม.ค. 57 (13 ตอน)

เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย ®

เปิดปม ®

10:00
10:05

10:30

คนกล้าฝัน จบ 6 ต.ค. 56

ชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ ® (6 ตอน
จบ 31 ต.ค.)
/สู้สุดใจ Thailand ® (3 ตอน 7-21 พ.ย.)/หากไม่มีวันนั้น...14
ตุลาคม 2516 ® (4 ตอน 28 พ.ย. -26 ธ.ค. 56)

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ®

13:00

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ

ทันข่าว 12.00 น (10 นาที)

ก(ล)างเมือง ®

บ้านเธอก็บ้านฉัน
เริ่ม 4 ต.ค. 56

ทันข่าว 14.00 น.
ทันข่าว 15.00 น.

สถานีประชาชน (ช่วง 2)

15:30

ทุกทิศทั่วไทย

16:00
16:05

Fat Fact ความจริงรอบพุง ®

สถานีสีเขียว

เวทีสาธารณะ

ถ่ายทอดสดกีฬาและนันทนาการ

เรียนเล่น เต้นกระจาย จบ 12 ต.ค.56
19,26 ต.ค. Re-edit ยาวิเศษ /
หนูน้อยจ้าวเวหา 2-30 พ.ย.56
(สด 30 พ.ย. 56) /
โคตรอินดี้ 7-28 ธ.ค.56

ถ่ายทอดสดกีฬาและนันทนาการ

16:49

Doong Doong 1 นาทีก็มีความสุข ® (ตอน 31-60) เริ่ม อังคาร 1 ต.ค. - จบ อังคาร 31 ธ.ค. 56)

16:50

สอนศิลป์

ครอบครัวเดียวกัน

ทันข่าว 17.00 น. (10 นาที)

กินอยู่คือ

1000 Tips บานเย็น

17:57

ดูให้รู้
Spirit of Asia วิถีแห่งเอเชีย

ครอบครัว
++++
Family up love
(จบ 26 ธ.ค. 56)

สารคดี ดร.ออซ

สภาเสียง
ไร้เดียงสา

3 นาทีมีสุข (110 ตอน จบ 27 ธ.ค. 56)

13:55
14:00
14:05
15:00
15:05

16:00
16:05
16:30
17:00
17:05

ทันข่าว 17.00 น. (5 นาที)

17:10

13:30

/ ภาพยนตร์ต่างประเทศ Rerum (ต่อ)

ทันข่าว 16.00 น.

Thai PBS Kids Afternoon

17:00

13:00

ซิทคอม ท่าประชา ®

สถานีประชาชน (ช่วง 1)

15:00
15:05

12:00
12:10

เถียงให้รู้เรื่อง

ทีวีภูมิภาค จออีสาน

14:00
14:05

11:58

แมวเหมียวเล่าเรื่องไทย 2'

ศิลป์สโมสร
ดีสลาตัน ณ แดนใต้

11:00
11:05

ละคร อําแดงเหมือนกับนายริด ® (19 ตอน -จบ อาทิตย์ 1 ธ.ค. 56) /
ซีรีส์ญี่ปุ่น.Veterinarian Dolittle เรียกผมว่าดูลิตเติ้ล
เริ่มเสาร์7 ธ.ค. 56 - เสาร์ 4 ม.ค. 57 (9 ตอน)

ข่าวเที่ยง

12:00

รู้สู้ภัยพิบัติ

Green + / Science & Tech

jamie's 30
minute meal
จบ 19 เม.ย. 57

Food Work

17:30

18:00

18:00

ละคร หน้าต่างสีรุ้ง
จบ 26 ต.ค 56.

สารคด
สารคดี ทองโลกกวาง
ท่องโลกกว้าง (Wonderful Planet)
18:55

/ภาพยนตร์สั้น 9 ตามรอยพระราชา 2 พ.ย.14 ธ.ค.56(7 ตอน)/ละครเด็กชายในเงา 21
ธ.ค.56 -29 มี.ค. 57 (15 ตอน)

การ์ตูนออลลี่..รถตู้น้อยผจญภัย Olly the Little white Van
จบ 1 ก.พ. 57 (48 ตอน)

ร่วมรากเดียวกัน 4' (เริ่ม1 ต.ค. - 23 ธ.ค. 56 - 60 ตอน)

เปิดบ้านไทยพีบีเอส

ข่าวค่ํา

ดวลวาทะ The Arena Thailand
จบ 21 ต.ค.56 (12 ตอน)
ละคร ลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะ ® ตอน 5
ออกอากาศจันทร์ที่ 28 ต.ค. 56

ยาหมอบอก
เรมิ่ 6 ต.ค.-29
29 ธ.ค. 56 (13 ตอน))

การ์ตูน พิม กับ แพม Pim & Pam 5' (130 ตอน) จบ 19 มี.ค. 57

19:00

ละคร ลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะ ®
ตอน 1-4 ออกวันที่ 1,8,15,22 ต.ค. 56
และตอน 6 จบ 29 ต.ค. 56

ละครบ้านชนะใจ เริ่มจันทร์ 4 พ.ย.-17 ธ.ค. 56 (14 ตอน)/
ภาพยนตร์ 9 ตามรอยพระราชา ® 23,24,30,31 ธ.ค. 56
21:15

วัฒนธรรม
ชุบแป้งทอด

สารคดีไทยพีบีเอส
ชุด สัจจะวิถี 40 ปี 14 ตุลา
เริ่ม 3-11 ต.ค. 56 (4 ตอน)
ชุด หากไม่มีวันนั้น...14 ตุลาคม 2516
เริ่มพฤหัส 17 -25 ต.ค. (4 ตอน)

สุดยอดสารคดีโลก ®
เริ่มพฤหัส 31 ต.ค. 56

สารคดีไทยพีบีเอส ชุด แรงงานเพื่อนบ้าน (5 ตอน)เริ่มศุกร์ 1- 29
พ.ย. 56 /ชุด Asean Beyond 2015
(8 ตอน) เริ่ม 6 ธ.ค. 56 -24 ม.ค.57

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

23:30

เรียลลิตี้ It'sa Bare-Faced Cheek
(6 ตอน)เริ่ม 2 ต.ค.-6 พ.ย. 56 / Unroad Trip ทริปสุดฮา
กับนักเดินทางสติเฟื่อง
เริ่ม 13 พ.ย. -4 ธ.ค. 56 /.สารคดี All aboard Sr.3 ® ตอน 4,5,6
เริ่ม 11 - 25 ธ.ค. 56

21:00

เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย

ดนตรี กวี ศิลป์
ทันข่าว 22.00 น.

ซีรีส์สิงคโปร์ ฝากรักเอาไว้ในเพลง A Song to Remenber จบพฤหัส 3 ต.ค. ซีรีส์ญี่ปุ่นเหยี่ยวข่าวทีม
พันธุ์อึด
Perfect Report เริ่มศุกร์ 4 ต.ค. - พฤหัส 7 พ.ย. 56 (10 ตอน) ซีรีส์ญี่ปุ่นโกลด์..คุณแม่เหรียญทอง
Gold เริ่มศุกร์ 8 พ.ย. -ศุกร์ 13 ธ.ค. 56 (11 ตอน) /สารคดี Global Drink ®19,20,26,27 ธ.ค. 56

ข่าวดึก

00:00

สารคดีี มิติโลกหลังเทีย่ี งคืนื ®

Human Ride จักรยานบันดาลใจ
จบ 22 ธ.ค. 56

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ ®
(ย้ายจากวันพฤหัส-เวลาเดิม)

ทีวีภูมิภาค จออีสาน ®
(ย้ายจากวันศุกร์ -เวลาเดิม)

Thai เธียเตอร์
(ความยาว
1 ชั่วโมง
55 นาที)

เปิดม่านอุษาคเนย์ (จบ 6 ต.ค. 56)
ภาพยนตร์สั้นชีวิตที่ถูกลืม
เริ่ม 13 ต.ค. - 1 ธ.ค. 56 (8ตอน) /
The Role that changed my life
นี่สิ ! บทบาทเปลี่ยนชีวิต เริ่ม 8 ธ.ค. 56

หลงกรุง ® ตอน 98 - 106 เริ่ม 3 ต.ค. - 28 พ.ย. 56 /
Along way home เริ่ม 5 .ค. 56

ซิทคอม บ้านบอคอแตก ®
4 ต.ค. -27 ธ.ค. 56 (13 ตอน)

ปิดสถานี 02:00 น.

22:30

23:00

00:00

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

เถียงให้รู้เรื่อง ®

รักษ์นก รักป่า รักษาโลก 3'

ศิลป์โมสร ®

22:00
22:05

โลกหลากมิติ
ข่าวดึก

3 นาทีมีสุข ®(110 ตอน จบ 27 ธ.ค. 56)
ดีสลาตัน ณ แดนใต้ ®
(ย้ายจากวันพุธ-เวลาเดิม)

18:55

20:20
20:30

ทันโลก

ที่นี่ไทยพีบีเอส
เปิดปม

18:30

19:00

ข่าวค่ํา

22:30

02:00

09:00
09:05

English Breakfast

ทันข่าว 11.00 น.

11:00
11:05

01:30

08:30

ท้าให้อ่าน

ทันข่าว 09.00 น.

ทันข่าว 10.00 น.

10:30

01:00

08:00

การตู์ นมสเตอร
ิ
์ มูน : Mr.Moon
M M (จบเสาร
(
์ 30 พ.ย. 56 -26
26 ตอน)) /
การ์ตูน Mia & Me ผจญภัยสุดขอบฟ้า
เริ่มอาทิตย์ 1 ธ.ค. 56 - 1 มี.ค. 57 (26 ตอน)

10:00

20:16
20:20

07:30

ขนมไทยอะไรเอ่ย
วิตามินข่าว 5'

ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง (จบ 5 ต.ค.56) / English Mission
เริ่ม 12 ต.ค. 56 - 4 ม.ค. 57 (13ตอน)

ข่าว 09.00 น.

13:30

05:30

รู้ทันสิทธิ ® จบ 17 พ.ย. 56
Dream to Fly 24 พ.ย.56-26 ม.ค. 57 (10 ตอน)

Thai PBS Kids Weekend

Doong Doong 1 นาทีก็มีความสุข (ตอน 31-60) เริ่ม อังคาร 1 ต.ค. - จบ อังคาร 31 ธ.ค. 56)

06:29

เวลา

05:00
05:01

ทันโลก ®

00:30

01:30
02:00
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สรุปผลการดำ�เนินงาน

2556

ส.ส.ท.

งบลงทุน

าณ
ระม
งบป

3%

งบโครงการ

56,950,000 บาท

		งบลงทุ
น
6%

134,941,000 บาท

10%

			งบสำ�รอง

งบสำ�รอง

งบดำ�เนินการ

				

200,000,000 บาท

งบดำ�เนินการ

18%

22%

					 งบบุคลากร

งบบุคลากร

					

สัดส่วนผังรายการปี พ.ศ. 2556
แบ่งตามประเภทรายการ

กา

เี ชงิ ขา่ ว/รายการที่เก
ี่ยวเ

รา ย
รายการสารประโยชน์			

28%
27%

28%

ะโย
ช
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45%

นื่อ

27%

าร
ก
ย
รา

สา

45%

ร
าร ป
าร ส
รายก

รายการข่าว/สารคดีเชิงข่าว/		
รายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว		

832,116,000 บาท

า่ ว
บั ข
งก

รข

ด
ารค
ส
/
า่ ว

463,565,200 บาท

งบต้นทุนผลิตและจัดหารายการ

งบต้นทุนผลิตและจัดหารายการ 						
40%

รายการสาระบันเทิง			

368,925,050 บาท

งิ

งบโครงการ

16,000,000 บาท

งบอุดหนุน (สภาผู้ชมผู้ฟัง)

ระบ
นั เท

งบ
อุดหนุน 1%

ปี พ

.ศ.

255

6 รว

ม

2,07

2,49

7,25

0

บาท

แผนงบประมาณปี พ.ศ. 2556

น์

สัดส่วนรายการปี พ.ศ. 2556
แบ่งตามที่มาของรายการ

22.36%

48.60%
3.50%

4%

13.51%
1.6

48.60%
รายการจัดซื้อลิขสิทธิ			
์
22.36%
รายการผลิตโดยฝ่ายผลิตรายการ
13.51%
รายการจ้างผลิต				
10.39%
รายการร่วมผลิต (ฟรีต้นทุน)		
3.50%
รายการผลิตโดยด้านพัฒนาสื่อสาธารณะ 1.64%
รายการผลิตโดยสำ�นักข่าว			

10.39%

สัดส่วนหน่วยงานปี พ.ศ. 2556
แบ่งตามจำ�นวนหน่วยงาน

หน่วยงานร่วมผลิตรายการ

31.10%
หน่วยงานสนับสนุน			
โครงการและกิจกรรม		

68.90%

หน่วยงานร่วมผลิตรายการ		

31.10%

หน่วยงานสนับสนุนโครงการและกิจกรรม

68.90%
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ドゥー入る

