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สมาทรงเป็
มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำ�เนิน
นประธานในพิธีเปิดอาคารสำ�นักงานใหญ่ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่

17 กรกฎาคม 2555 ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมาของ
ไทยพีบีเอส และทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสำ�นักงานใหญ่

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องออกอากาศ 1 (Studio 1) ที่ใช้สำ�หรับ
การออกอากาศข่าวภาคหลัก (09.00 น./17.00 น./19.00 น. และ
ข่าวในพระราชสำ�นัก) ทรงทดลองอ่านข่าว โดยกองบรรณาธิการข่าว
ถวายบทข่าวและถวายคำ�แนะนำ�ในการอ่านข่าวโทรทัศน์และวิธใี ช้อปุ กรณ์
สำ�หรับผูป้ ระกาศข่าว พร้อมกับทรงฉายพระฉายาลักษณ์หน้า Video Wall
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ผู้
2555
ประกาศข่าว

กมลวรรณ ตรีพงศ์

จตุรงค์ แสงโชติกุล

จีรชาตา เอี่ยมรัศมี

ธนวรรณ เตโชดำ�รง

ธีรเดช งามเหลือ

เบญจมาลัญช์ ทิพย์ขันทอง

ประภาพร เชาวนาศิริ

ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ผึ้งนภา คล่องพยาบาล

พรชนก อินทรนันท์

พรวดี ลาทนาดี

พิมพ์นารา อรุณโน

พิมพิมล ปัญญานะ

ณัฏฐา โกมลวาทิน

มณีนาถ อ่อนพรรณา

รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย

วันวิสาข์ ทินวัฒน์

สิริมา ทรงกลิ่น

เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล

อรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ
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สารประธานกรรมการนโยบาย

ปี พ.ศ. 2555 นับเป็นปีที่ 5 แห่งการดำ�เนินงาน

“

ปีที่ 5 ปีที่สังคมได้เห็นและเฝ้าดู

การเติบโตของสื่อสาธารณะแห่งนี้
กล้าแกร่งมากขึ้นตามลำ�ดับ

‘ไทยพีบีเอส’ ยังมีพันธกิจอีกมาก
ในการร่วมกันทุ่มเทสู่เป้าหมาย

แห่งการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น

”

‘สังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม’
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สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ภายใต้พระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นช่วงปีทมี่ คี วามหมาย
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ พนั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่
คณะกรรมการนโยบาย คณะผู้บริหาร พนักงาน
และภาพลักษณ์องค์การฯ โดยรวม ทัง้ นีน้ อกจาก
ความก้ า วหน้ า และความสำ � เร็ จ ในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามพันธกิจของสื่อสาธารณะที่กำ�หนด
ในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท.ฯ แล้ว ยังได้สร้างสรรค์
กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาสั ง คมทุ ก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมด้านการให้
ความรู้แก่สังคม เยาวชน สตรี และเด็ก กิจกรรม
บริการด้านการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างพลัง
สั ง คม ฯลฯ ตลอดจนการยอมรั บ และยื น ยั น
คุณภาพเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จรรโลงคุณภาพสังคมด้วยรางวัลเกียรติยศกว่า
70 รางวัลจากองค์กรทางสังคมต่างๆ เสมือนเป็น
นาํ้ หล่อเลีย้ งให้ชาว ‘ไทยพีบเี อส’ มีก�ำ ลังใจ ตัง้ ใจ
ผลิตผลงานสนองตอบสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ๆ ขึน้
ไป สมกับเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการให้ ‘สือ่ สาธารณะ’
แห่งนี้เป็นสื่อต้นแบบของสื่อมวลชนคุณภาพที่มี
มาตรฐานในสังคมไทยต่อไป
ปี พ.ศ. 2555 ยั ง เป็ น ปี ม หามงคล
ของสถานี โ ทรทั ศ น์ ส าธารณะแห่ ง แรกของ
ประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเปิดสำ�นักงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันอังคารที่ 17

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งนับเป็นมิ่งมงคลยิ่ง
สำ�หรับ ส.ส.ท. และชาว ‘ไทยพีบีเอส’ ทุกคน
ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ไทยพีบีเอส
มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการนโยบายชุดใหม่
ทีผ่ า่ นการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพือ่
เชือ่ มต่อการทำ�หน้าทีจ่ ากคณะกรรมการนโยบาย
ที่ครบวาระและลาออก จำ�นวน 6 ท่าน ประกอบ
ด้วยกรรมการด้านกิจการสื่อสารมวลชน 1 ท่าน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ท่าน ด้านการ
ส่ ง เสริ มประชาธิป ไตย การพัฒ นาชุมชนหรือ
ท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและ
พั ฒ นาเด็ ก เยาวชนหรื อ ครอบครั ว หรื อ การ
ส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ท่าน
คณะกรรมการนโยบายชุดใหม่ได้ให้ความ
สำ�คัญต่อนโยบายทุกด้านตามพระราชบัญญัติ
ขององค์การฯ ทั้งนี้ นอกจากต้องยึดมั่นในเรื่อง
จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ และจริ ย ธรรมองค์ ก ร อย่ า ง
มัน่ คงแล้ว ยังเน้นนโยบายการผลิตรายการทีเ่ ป็น
ประโยชน์ดีงามต่อการสร้างสรรค์สังคม พัฒนา
ศักยภาพการเสนอข่าวเชิงลึก ฉับไว ทันการณ์
ถู ก ต้ อ ง รอบด้ า น สร้ า งระบบฐานข้ อ มู ล จาก
ฐานรายการเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการผลิตและ
เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างเรียนรู้ในสังคม
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและความเป็ น เจ้ า ของ
สือ่ สาธารณะ เน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของ
คนทุกกลุ่ม เป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ออกอากาศ เป็นตัวอย่างของสื่อสาธารณะใน
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีสำ�นึกต่อสิ่งแวดล้อมและ

สิทธิมนุษยชน มีจิตสาธารณะ ความภาคภูมิใจ
ทำ�งานอย่างมีความสุข  และสร้างกลยุทธ์การหา
รายได้เพื่อความมั่นคงขององค์กร
นับว่า สื่อสาธารณะ ‘ไทยพีบีเอส’ ได้
ก้าวเดินอย่างมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงปีที่ 5 ปีที่
สังคมได้เห็นและเฝ้าดูการเติบโตของสือ่ สาธารณะ
แห่งนี้กล้าแกร่งมากขึ้นตามลำ�ดับ ‘ไทยพีบีเอส’
ได้ พิ สู จ น์ คุ ณ ภาพความเป็ น สื่ อ สาธารณะด้ ว ย
รางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมาย สื่อสาธารณะ
ของประชาชนแห่งนี้จะยืนหยัดคู่กับสังคมไทย
ตลอดไป ก็ด้วยแรงสนับสนุนเพื่อช่วยกันพัฒนา
คุ ณ ภาพให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น จากประชาชนผู้ ช มและ
พลเมืองไทยทุกคน
‘ไทยพี บี เ อส’ ยั ง มี พั น ธกิ จ อี ก มากใน
การร่วมกันทุ่มเทสู่เป้าหมายแห่งการสร้างสรรค์
สั ง คมไทยให้ เ ป็ น “สั ง คมคุ ณ ภาพและสั ง คม
คุณธรรม”
ขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน
ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ให้การสนับสนุน ให้กำ�ลังใจ ให้คำ�ติชม
ให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นอันหลากหลาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
รายการให้มีคุณภาพมากขึ้นตลอดมา
เพื่อให้ ‘ไทยพีบีเอส’ เป็นสื่อสาธารณะ
ที่ประชาชนไทยร่วมกันภูมิใจเป็นเจ้าของอย่าง
ยั่งยืน
(มาลี บุญศิริพันธ์)
ประธานกรรมการนโยบาย
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สารผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

ไทยพีบีเอส หรือองค์การกระจายเสียงและ

“

ในขณะที่สังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
ทุกคนย่อมมีหน้าที่เป็นของตัวเอง

ส.ส.ท. ก็มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการรับรู้

และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

ของประชาชน เปิดพื้นที่ ให้มี

การโต้เถียงอย่างสมดุลในการสร้างสรรค์
ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
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แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ย่ า งก้ า วเข้ า สู่ ปี ที่ 6 ในฐานะสื่ อ สาธารณะ
ไทยพีบีเอสมีบทบาทมากกว่าการเป็นสื่อทั่วๆ
ไป เราได้รับทั้งคำ�ติและคำ�ชม ได้รับทั้งดอกไม้
และก้ อ นหิ น แต่ ไ ม่ ว่ า อย่ า งไรการทำ � หน้ า ที่
สื่อสาธารณะเป็นภารกิจที่สำ�คัญในการผลักดัน
และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
ในขณะที่สังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
ทุกคนย่อมมีหน้าที่เป็นของตัวเอง ส.ส.ท. ก็มี
หน้าที่ในการส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมของประชาชน เปิดพื้นที่ให้มีการ
โต้เถียงอย่างสมดุลในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
ที่เป็นธรรม เจตนาหลักของไทยพีบีเอสคือ การ
นำ�เสนอข่าวสารอย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม น่า
เชื่ อ ถื อ ตลอดจนเสริ ม สร้ า งความสมานฉั น ท์
สะท้ อ นความแตกต่ า งและความหลากหลาย
ทางสังคม ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อบังคับด้าน
จริ ย ธรรมและกรอบจรรยาบรรณ โดยยึ ด ถื อ
ประโยชน์สาธารณะเป็นสำ�คัญ
ห้าปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ทำ�หน้าที่
สื่ อ สาธารณะที่ เ ป็ น อิ ส ระและปลอดจากการ
แทรกแซงทางการเมือง และผลประโยชน์เชิง
พาณิ ช ย์ มี ก ารนำ � เสนอทั้ ง ข่ า วสาร รายการ
สารประโยชน์และสาระบันเทิงที่มีความแตกต่าง
ทางด้านเนื้อหา พิสูจน์ได้จากรางวัลต่างๆ ที่เรา
ได้รับจำ�นวน 75 รางวัล ตลอดปี พ.ศ. 2555
เช่น รางวัลสถานีโทรทัศน์ผู้เผยแพร่ข่าวหรือ
สารคดีเชิงข่าวดีเด่น จากสำ�นักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัล
ข่ า วยอดเยี่ ย มประเภทสื่ อ โทรทั ศ น์ ประจำ � ปี

2554 - 2555 จากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
อาชญากรรมแห่ ง ประเทศไทย รางวั ล สาขา
ละครโทรทัศน์แห่งปี “อำ�แดงเหมือนกับนายริด”
จากเวทีไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด รางวัลเมขลา
8 รางวัล  และรายการต้นศิลปะ ปี 2 เรียลลิตี้
หนึ่งเดียวจากประเทศไทย คว้ารางวัล Highly
Commended Awards สาขา Best Reality
Awards จาก Asian Television Award 2012
ที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
นอกจากนี้ ใ นเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.
2555 ส.ส.ท. ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ เ ป็ น เจ้ า ภาพใน
การจั ด ประชุ ม สุ ด ยอดด้ า นสื่ อ สารมวลชน
แห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 9 หรือ Asia Media
Summit (AMS) ร่วมกับ Asia-Pacific Institute
of Broadcasting Development หรือ AIBD
ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสาธารณะระหว่างประเทศ มี
สมาชิกกว่า 120 องค์กร จาก 30 ประเทศ
ทั่วภูมิภาค งานครั้งนี้ประสบความสำ�เร็จและ
เป็ น ความภาคภู มิ ใจของไทยพี บี เ อส เพราะ
นอกจากจะได้แสดงศักยภาพ สามารถบริหาร
จั ด การงานประชุ ม ระหว่ า งประเทศที่ มี ผู้ เข้ า
ร่วมประชุมกว่า 700 คน ในหัวข้อและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสื่อในด้านต่างๆ แล้ว
การประชุม AMS ยังทำ�ให้บทบาทของไทยพีบเี อส
ในฐานะสื่ อ สาธารณะเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
ภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวนมากชื่นชมกับ
ความสำ�เร็จของไทยพีบีเอสในฐานะเป็นแม่แบบ
ของสื่อสาธารณะในภูมิภาคนี้
เหตุการณ์ทส่ี �ำ คัญยิง่ และเป็นประวัตศิ าสตร์
ของไทยพีบเี อส คือ การได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเปิดสำ�นักงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2555 คณะผูบ้ ริหารและพนักงานรูส้ กึ ซาบซึง้
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้ น พ้ น อาคาร
สำ�นักงานแห่งนี้อยู่บนพื้นที่ 27 ไร่ 65 ตารางวา
ได้ รั บ การออกแบบให้ ต อบสนองการเป็ น สื่ อ
สาธารณะทุ ก รู ป แบบ เป็ น ที่ ตั้ ง ของสถาบั น
วิ ช าการสื่ อ สาธารณะ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต่ า งๆ
โดยมี ห้ อ งสมุ ด และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สื่ อ สาธารณะ
(Thai PBS Museum) ไว้ส�ำ หรับผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษา
หรือบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ การใช้พนื้ ทีท่ กุ ตารางนิว้
ตระหนักถึงความคุ้มค่าและมุ่งมั่นที่จะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ก้าวต่อไปของไทยพีบีเอสจะเข้าสู่ยุคทีวี
ดิจิทัลที่ออกอากาศด้วยระบบ HD มีความคมชัด
และมี บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น การนำ � เสนอ
รายการต่างๆ ของไทยพีบีเอสยังคงคุณภาพและ
มาตรฐานเท่าทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีสอื่ สาร
ในระดับสากล
ขอขอบคุณสำ�หรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ความเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนของ
สังคม ซึ่งล้วนเป็นกระจกเงาสะท้อนการทำ�งาน
ได้เป็นอย่างดี สื่อสาธารณะเป็นของประชาชน
ทุกคน ดังนัน้ จึงขอให้เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

(สมชัย สุวรรณบรรณ)
ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
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หัวใจสื่อสาธารณะ...
คือไม่ลืมชุมชน

ประเทศไทยในคำ�จำ�กัดความที่แตกต่างทาง

ความคิด ความเชื่อของคนในประเทศซึ่งมีที่มา
จากฐานคิ ด ฐานการเมื อ ง สั ง คมที่ ต่ า งกั น
ใครเขียน ใครคิดก็มีความหมายในมุมมองนั้นๆ
บางคนคิดว่า กรุงเทพฯ คือประเทศไทย บางคน
ว่าประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวที่เหมือนกัน
หรือบางคนอาจบอกว่าประเทศไทยประกอบขึ้น
ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ
และวิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกัน คนส่วนใหญ่
ของประเทศกระจายอยู่ในทุกภาคทั่วประเทศ
เขาเหล่านัน้ จะมีโอกาสเข้าถึงบริการ ใช้ประโยชน์
สื่อได้โดยตรงคือสื่อสาธารณะ

“

การสร้างสังคมคุณภาพ คุณธรรม

ต้องทำ�ให้คนไม่นิ่งดูดาย มีเหตุ มีผล
มีการวิเคราะห์ และตัดสินใจ

แม้เพียงความเห็นเดียว

เราจึงต้องฟังจากผู้ชม ผู้ฟังรายการ

เพื่อการพัฒนาสื่อสาธารณะ

”

...ให้เป็นสื่อที่สังคมวางใจ........
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สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการไทยพี บี เ อส
เป็นกลไกกลางในการเชื่อมต่อประสานความ
ร่วมมือ สร้างความเข้าใจ จัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อสือ่ สาธารณะ และขยายเครือข่าย
เพื่อนสื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสภา
ผู้ชมฯ เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อกรรมการ
บริหาร กรรมการนโยบาย โดยมีเป้าประสงค์
เพื่ อ การพั ฒ นาสถานี พั ฒ นาหน้ า จอ พั ฒ นา
คุณภาพรายการ ไม่ใช่เพื่อการจับผิดและไม่มี
หน้าที่ตรวจสอบ เป็นเพียงการสะท้อนความเห็น
ของผู้ชมผู้ฟังรายการเท่านั้น
เมื่ อ ความเป็ น เจ้ า ของสื่ อ สาธารณะถู ก
กระจายไปสู่ชุมชน เครือข่ายฯ ด้วยความเข้าใจ
จึงหนีไม่พ้นการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ

อย่างห่วงใยต่อองค์การ ส.ส.ท. อาจมีข้อเสนอ
ตรงไปตรงมา เพื่อให้แก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอเชิง
ติติง เพื่อให้งานออกมาดีมีคุณภาพ พนักงาน
เพื่อนร่วมงานในองค์การฯ อาจมองต่างมุมโดย
ไม่เข้าใจว่าทำ�ไมต้องมีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไม่ใช่พนักงาน
ในองค์การฯ ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน เป็น
เพียงอาสาสมัครที่มาจากเครือข่ายประเด็น 24
ประเด็น ผู้แทนจากภูมิภาค 9 ภูมิภาค ผู้แทน
จากผู้ชมเข้มข้น 9 คน ที่หลากหลายจากองค์กร
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ผูแ้ ทนจากสมาชิก
สภาผู้ชมฯ รุ่นเก่า 8 คน รวมกันไม่เกิน 50 คน
ด้วยหัวใจที่มีเป้าหมายเดียวกันของสมาชิกสภา
ผู้ชมฯ ที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ สังคม
คุณธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนเพื่อ
พัฒนาให้สื่อสาธารณะเป็นเครื่องมือชี้นำ�สังคม
เพราะบทเรียนการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย
สาธารณะ การสร้างความเท่าเทียมของสังคม
หรือการทำ�ให้สงั คมเสือ่ มถอย สือ่ เป็นส่วนสำ�คัญ
ทั้ ง สิ้ น เรามี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น
พนักงานในองค์การฯ กรรมการนโยบาย กรรมการ
บริ ห าร สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง ฯ และเครื อ ข่ า ย
เพื่อนสื่อสาธารณะ อย่าได้มองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เป็นเพียงส่วนประกอบ เพราะ “หัวใจสือ่ สาธารณะ
คือชุมชน”

เสียงวิพากษ์ วิจารณ์ จากนักวิชาการ
บางคน นั ก การเมื อ งบางกลุ่ ม ภาคเอกชน
บางองค์กร เรียกว่า “ทีวีเอ็นจีโอ” บ้าง “ทีวี
ประชาสังคม” บ้าง “ทีวีคนจน” บ้าง... จงภูมิใจ
เถิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว นักการเมืองวิพากษ์
ที วี ช่ อ งนี้ ทั้ ง รั ฐ บาลและฝ่ า ยค้ า น นั่ น ยิ่ ง เป็ น
เครื่องยืนยันองค์การฯ ได้อย่างหมดข้อกังขา
ว่าเราคือองค์การสื่อสาธารณะที่เป็นกลาง อยู่
เคียงข้างความถูกต้องและคนที่มีโอกาสน้อยกว่า
ยิ่งมีคนแนะนำ�ติติงเรามากเท่าไหร่ แสดงให้เห็น
ว่าผู้ชมมีคุณภาพในการชม เมื่อมีคนคุณภาพ
มากเท่ า ไหร่ สั ง คมยิ่ ง มี คุ ณ ภาพมากเท่ า นั้ น
“การสร้างสังคมคุณภาพ คุณธรรม ต้องทำ�ให้
คนไม่นิ่งดูดาย มีเหตุ มีผล มีการวิเคราะห์และ
ตั ด สิ น ใจ แม้ เ พี ย งความเห็ น เดี ย วเราจึ ง ต้ อ ง
ฟั ง จากผู้ ช ม ผู้ ฟั ง รายการเพื่ อ การพั ฒ นาสื่ อ
สาธารณะ...ให้เป็นสื่อที่สังคมวางใจ”

(ไมตรี จงไกรจักร์)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส
2554 - 2556
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1. ผลงานขององค์การในปีที่ผ่านมา
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
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รายงานการตรวจสอบภายในและ
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หน้า 112 - 120
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ก้าวย่างแห่งสื่อสาธารณะ

2551 ก้าวแรกของสื่อสาธารณะ

ก้หลายภาคส่
าวแรกของสือ่ สาธารณะเกิดขึน้ จากประชาชน
ว นเชื่ อ ว่ า ลำ � พั ง สื่ อ ภายใต้ ก ลไก
ของธุ ร กิ จ และอำ � นาจรั ฐ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ หาก
จะสร้ า งสรรค์ สั ง คมไทยให้ มี ค วามไพบู ล ย์ มี
คุณภาพ และมีคุณธรรม การมีสื่อสาธารณะ
จะสามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ สังคมจะมี
ทางเลือกมากขึ้น
15 มกราคม พ.ศ.2551 องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) หรือ Thai Public Broadcasting
Service (Thai PBS) ถือกำ�เนิดขึน้ ภายใต้ขอ้ สงสัย
และคำ�ถามมากมายว่า “สื่อสาธารณะคืออะไร”
และ “จะไปรอดหรือเปล่า” ท่ามกลางบรรยากาศ
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ของการเผชิ ญ หน้ า ทางการเมื อ งและกระแส
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยของคนบางกลุ่ ม ต่ อ การเอาภาษี
ประชาชนไปสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง องค์ ก รสื่ อ
สาธารณะในสมัยนั้น
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2551 ส.ส.ท.จึงมีภารกิจ
ทั้งการขจัดข้อสงสัยและความเคลือบแคลงของ
กลุ่มบุคคลที่มองสื่อสาธารณะในแง่ลบ ในเวลา
เดี ย วกั น ก็ ต้ อ งตอบสนองความคาดหวั ง ของ
กลุ่มคนที่ต้องการเห็น ส.ส.ท. เป็นทางเลือกที่
แตกต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหา
และรูปแบบ
ร้อยละ 30-30-40 คือสัดส่วนรายการและ
ทิศทางผังรายการของ “ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ”

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย กลุ่มรายการ
สารประโยชน์ ร้อยละ 30 กลุ่มรายการสาระ
บันเทิง ร้อยละ 30 และข่าวสาร ร้อยละ 40 ซึ่ง
มีแนวคิดของทิศทางผังรายการว่า “เสริมสร้าง
สังคมแห่งปัญญา จินตนาการ และแรงบันดาลใจ”

ความเป็นธรรม ทีวีไทยเป็นช่องที่เสนอเสียงของ
แหล่งข่าวกลุม่ ต่างๆ ในระดับทีเ่ สมอกันมากทีส่ ดุ

ในปีนนั้ เป็นปีทสี่ งั คมไทยกำ�ลังเต็มไปด้วย
ความขัดแย้งทางการเมือง ในฐานะสื่อสาธารณะ
ส.ส.ท.ได้ทำ�หน้าที่นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารอย่าง

ความสำ�เร็จที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ
ส.ส.ท.ในรอบปีแรกคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคต่างๆ ในสังคม เพื่อผลิตรายการที่มี
เนื้อหาสร้างสรรค์ หลากหลาย ทีวีไทยจึงเป็น
สถานีโทรทัศน์ทมี่ ผี ลงานคุณภาพของผูผ้ ลิตอิสระ
ในสัดส่วนที่สูงที่สุด ในขณะเดียวกัน ทีวีไทยได้

เที่ยงตรงและเป็นธรรม โดยเฉพาะการรายงาน
ข่าวการชุมนุมทางการเมือง 31 พฤษภาคม - 1
มิถนุ ายน พ.ศ.2551 โครงการศึกษาและเฝ้าระวัง
สื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม พบว่า สถานีโทรทัศน์
ทีวีไทยมีความโดดเด่นที่สุดในด้านการรายงาน
ข่ า วด้ ว ยความสมดุ ล และความเป็ น ธรรม ใน
ด้านสัดส่วนเนื้อหา ข่าวทีวีไทยให้ความสำ�คัญ
กั บ เหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งมากที่ สุ ด
เมื่อเปรียบเทียบกับฟรีทีวีช่องอื่นๆ ในเวลานั้น
เนื่องจากได้ปรับผังรายการเพื่อเกาะติดรายงาน
สถานการณ์ตลอดทั้งวัน และยังเป็นช่องที่เสนอ
ความเห็นของแหล่งข่าวฝ่ายทีส่ ามคือ นักวิชาการ
และนักเคลื่อนไหวที่เป็นกลางมากที่สุด ในด้าน

จัดเวลาให้กับ “นักข่าวพลเมือง” ทำ�หน้าที่เป็น
ตัวแทนของคนในพื้นที่และชุมชนต่างๆ บอกเล่า
เหตุการณ์และสะท้อนปัญหา “นักข่าวพลเมือง”
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่
ส.ส.ท. ได้รว่ มกับประชาชนในภาคต่างๆ จัดตัง้ ขึน้
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกำ�หนดทิศทางการผลิต
รายการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม “สภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ” ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวน
50 คน จากตัวแทนของประชาชนในภูมภิ าคและ
กลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นกลไกสำ�คัญสำ�หรับ
ส.ส.ท. ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นและคำ�แนะนำ�จากประชาชนใน
วงกว้างต่อการผลิตรายการขององค์การ
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2552 ก้าวทีส่ อง...มุง่ มัน่ เป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

กส.ส.ท.รรมการนโยบายได้
กำ�หนดค่านิยมหลักของ
ไว้ว่า

เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม ทำ�งานเป็นทีม
หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
เปิดกว้าง สร้างสรรค์ กล้าหาญ นวัตกรรม
เพือ่ สังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
โดยมุ่ งเน้ นแนวคิดการทำ �งานว่า “สื่อ
สาธารณะบนความแตกต่ า งอย่ า งสร้ า งสรรค์
หลากหลาย และมีส่วนร่วม”
ปี พ.ศ. 2552 จึงเป็นปีที่รายการข่าวของ
ทีวไี ทยให้ความสำ�คัญกับการสร้างการมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการประชาธิปไตย รายงานความ
20

ขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งด้ ว ยความรอบด้ า นและ
เป็นธรรม การเปิดโปงการทุจริตในระดับต่างๆ
และการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม
ในการผลั ก ดั น ประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์สาธารณะ การส่งเสริมบทบาทของ
“นักข่าวพลเมือง” ทีก่ ระจายตัวอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค
พร้ อ มกั บ การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ท้ อ งถิ่ น
“ดีสลาตัน” และ “ทีวีจอเหนือ” ซึ่งเน้นการ
รายงานกิจกรรม เหตุการณ์ และการสะท้อน
มุมมองของคนในพื้นที่ นี่คือตัวอย่างรูปธรรม
หนึง่ ในการสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
ปีนี้ยังเป็นปีที่ ส.ส.ท. เน้นการทำ�รายการ
ดี ทีวีสีขาว เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ประธานเครื อ ข่ า ยครอบครั ว เฝ้ า ระวั ง และ
สร้ า งสรรค์ สื่ อ คุ ณ อั ญ ญาอร พานิ ช พึ่ ง รั ถ
กล่าวว่า
“ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2552 ช่องทีวีไทยมี
สัดส่วนรายการสำ�หรับเด็ก รวมถึงรายการของ
ครอบครัวที่ดูได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสถานีโทรทัศน์
อื่นๆ รวมแล้วประมาณกว่าร้อยละ 14 ซึ่งใกล้ถึง
เกณฑ์ที่ทางมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดว่ารายการ
เด็กอย่างน้อยในหนึ่งสถานีต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ
15 หลายๆ รายการได้ใส่เนื้อหาที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีโอกาสคิด ปฏิบัติตาม”
เพื่ อ ตอบสนองการเป็ น สถานี ที่ ช่ ว ย
สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม ทีวีไทย

ยังเน้นการเป็นทีวีเพื่อการเรียนรู้ ผ่านรูปแบบ
การนำ�เสนอสารคดีที่มีคุณค่า อาทิ ไกลบ้าน
เสด็ จ ประพาสต้ น และสารคดี ที่ เ ชื่ อ มโยง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับเหตุการณ์ทางสังคม
เพราะเล็งเห็นความสำ�คัญว่า การเรียนรูจ้ ากอดีต
จะช่วยทำ�ให้ก้าวย่างสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและ
มั่นใจมากขึ้น เช่น รายการพินิจนคร มหัศจรรย์
สุวรรณภูมิ และวิกสยาม รวมทั้งยังเป็นพื้นที่
แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม พื้นที่แห่งความ
รัก ความหวัง และแรงบันดาลใจ โดยถ่ายทอด
ผ่านรายการต่างๆ เช่น ดนตรีกวีศิลป์ ครอบครัว
เดียวกัน ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ชุมชนต้นแบบ
เป็นต้น

บนซ้าย

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
บนขวา

นักข่าวพลเมือง
ล่างซ้าย

ครอบครัวเดียวกัน

ล่างขวา

ดนตรีกวีศิลป์
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2553 ก้าวที่สาม...จาก “ทีวีไทย” สู่

“ไทยพีบีเอส...ทีวีที่คุณวางใจ”

ก้ได้ราับวสูการยอมรั
่ปีที่ 3 ส.ส.ท. มีความเปลี่ยนแปลงและ
บจากสังคมทั้งในระดับประเทศ

และระดั บ สากล นี่ จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อของสถานีโทรทัศน์จาก
“ทีวไี ทย” เป็น “ไทยพีบเี อส” เพือ่ เวลากล่าวถึงใน
ระดับสากล คำ�ว่า “พีบเี อส” เป็นเหมือนนามสกุล
ของทีวีสื่อสาธารณะ คำ�ว่า “ไทยพีบีเอส” จึง
หมายถึง “สื่อสาธารณะแห่งประเทศไทย”

เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ ก ารเมื อ งในช่ ว งของ
การเผชิญหน้าระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ถื อ เป็ น บททดสอบครั้ ง ใหญ่ ข องความเป็ น สื่ อ
สาธารณะ ที่ต้องทุ่มเททรัพยากรทุกด้าน วาง
กำ�ลังจับตาตามจุดต่างๆ เพื่อรายงานเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นให้รอบด้านมากที่สุด ควบคู่ไปกับการ
เปิดพื้นที่ให้ความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างเป็น
ธรรมและสมดุล เพื่อให้ได้ข้อมูล ความคิดเห็น
ตลอดจนทางออกทีห่ ลากหลาย แม้ในสถานการณ์
ที่ สื่ อ ถู ก คุ ก คามและขาดความปลอดภั ย
ไทยพีบีเอสยังคงยืนหยัดการทำ�ข่าวในทิศทาง
ข้างต้นอย่างต่อเนือ่ ง ไทยพีบเี อสปฏิเสธคำ�สัง่ ของ
ศูนย์อ�ำ นวยการแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน (ศ.อ.ฉ.)
ซึ่งสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องงดรายการปกติ
รวมถึงการรายงานข่าวและให้ออกอากาศรายการ
ที่ ศ.อ.ฉ. กำ � หนด เพื่ อ เกาะติ ด สถานการณ์
เนื่องจากเห็นว่าคำ�สั่งดังกล่าวขัดต่อหลักการ
เสรีภาพของสื่อ
ในช่วงสถานการณ์วิกฤตินํ้าท่วมปลายปี
พ.ศ. 2553 นอกจากการรายงานความเสียหาย
และความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว ไทยพีบเี อส
ให้ความสำ�คัญกับข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไทยพี บี เ อสให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
รายงานข่าว โดยประมวลฐานข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ให้ความสำ�คัญกับการ
รายงานสถานการณ์ จ ากท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน
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เหตุการณ์วิกฤติการเมือง ปี พ.ศ. 2553

รวมทั้งนักข่าวพลเมืองร่วมกับการรายงานสด
จากทีมข่าวในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นการ
เตือนภัยและเตรียมรับมือกับปัญหา
ไทยพีบีเอสยังทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางให้
ภาคประชาชนนำ�เสนอปัญหาความเดือดร้อน
ผ่าน “รายการสถานีประชาชน” โดยเพิ่มพื้นที่
ให้กับผู้ทุกข์ร้อนและเหตุร้องเรียนเรื่องคนหาย
จำ�นวนมาก เป็น “ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส”
รั บ แจ้ ง คนหายตลอด 24 ชั่ ว โมง และสร้ า ง
เครือข่ายติดตามคนหายร่วมกับองค์กรเอกชน
และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปีนี้ ส.ส.ท. ให้ความสำ�คัญกับ “สื่อสังคม
ออนไลน์ ” ทั้ ง Twitter, Facebook และ
Website ซึ่ ง เปิ ด บริ ก ารตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2552
มากขึ้น เพราะถือเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัย รวดเร็ว และตอบสนองการใช้งานของ
คนรุ่ น ใหม่ รวมทั้ ง ใช้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร

โดยเฉพาะประเด็ น ข่ า วสำ � คั ญ ในรอบวั น หรื อ
สถานการณ์ด่วน ช่วงวิกฤติการเมืองและนํ้าท่วม
ปี พ.ศ. 2553 คือบททดสอบครั้งสำ�คัญที่ ส.ส.ท.
ได้ใช้ช่องทางสื่อใหม่เป็นเครื่องมือ ทำ�ให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ประสานงานผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ทัง้ Twitter, Facebook และ Youtube
เชื่ อ มต่ อ กั บ งานหน้ า จอไทยพี บี เ อส และงาน
หลังจอภาคประชาสังคมในเครือข่าย จนกระทั่ง
ผูเ้ ดือดร้อนได้รบั ความช่วยเหลือ และปัญหาต่างๆ
ได้รับการแก้ไขจนลุล่วง
ผลจากการทำ�งานด้วยความรวดเร็วและ
ถูกต้อง ทำ�ให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ปี พ.ศ. 2553
สื่อสังคมออนไลน์ของ ส.ส.ท. จึงได้รับคัดเลือก
ให้เป็น “สำ�นักข่าวดีเด่น” ในงาน Best Journalist
in Social Media: Thailand Crisis. April-May
2010
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2554 ก้าวที่สี่...ฝ่าวิกฤตินํ้าท่วมใหญ่

ไปด้วยกัน

ภได้ดีทาวะวิี่สุด กเพราะในภาวะวิ
ฤติเป็นห้วงเวลาที่พิสูจน์บทบาทของสื่อ
กฤติเป็นห้วงเวลาที่ข้อมูล
ข่าวสารมีความหมายมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับเหตุการณ์
วิกฤตินาํ้ ท่วมใหญ่ในช่วงตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554
ที่ทำ�ให้ประชาชนในหลายจังหวัดต้องประสบความ
สูญเสีย และกลายเป็น “ผูอ้ พยพ” ถึงแม้ส�ำ นักงานใหญ่
ไทยพีบีเอสจะถูกนํ้าล้อมรอบและพนักงานไม่น้อย
ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย แต่ก็ยังทำ�หน้าที่ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาสังคมในการรายงานข่าว
และให้ข้อมูลที่จำ�เป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทำ�ให้ผู้ประสบภัยสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้อย่าง
มีสติ และประชาชนในหลายพื้นที่สามารถพึ่งตนเอง
ในการฝ่าฟันกับวิกฤติที่เกิดขึ้น “ฝ่าวิกฤตินํ้าท่วม”
ซึ่งเป็นชื่อของรายการเฉพาะกิจที่ออกอากาศตลอด
24 ชั่วโมง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการทำ�หน้าที่
สื่อสาธารณะในฐานะเพื่อนของประชาชนในภาวะที่
เต็มไปด้วยความสับสนและสิ้นหวัง
บทบาทในช่วงวิกฤตินาํ้ ท่วมทำ�ให้ไทยพีบเี อส
เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวาง
และการสำ � รวจความเห็ น ของประชาชนผ่ า นทาง
“กรุงเทพโพลล์” พบว่า ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่ได้รับ
ความน่าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในช่วงวิกฤตินาํ้ ท่วม
ปี พ.ศ. 2554 ยังเป็นปีที่ไทยพีบีเอสริเริ่มการ
ให้บริการข่าวภาษาอังกฤษในช่วงข่าวคํ่า เพื่อสื่อสาร
เหตุการณ์ในช่วงวิกฤตินํ้าท่วมไปยังนานาประเทศ
ผ่านรายการข่าวภาษาอังกฤษ Thailand’s Worst
Flood รวมไปถึงการเริ่มเผยแพร่โทรทัศน์ออนไลน์
ในลักษณะดึงสัญญาณถ่ายทอดสด (live cast) จาก
หน้าจอมาสูห่ น้าเว็บไซต์ และนำ�รายการทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูง
มาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ในลักษณะ on demand
พร้อมกับเริ่มเผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ www.
thaipbs.or.th/en เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ และเพื่อ
เป็นการรองรับการประชุมสุดยอดด้านสือ่ สารมวลชน
แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Media Summit 2012) ที่
ไทยพีบเี อสเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
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2555 ก้ า วที่ ห้ า ...ก้ า วสู่ ก ารยอมรั บ

ในระดับประเทศและสากล

ปีกิจการพ.ศ.ส.ส.ท.2555ปี พ.ศ.ไทยพี2555-2557
บีเอสมีการจัดทำ�แผนบริหาร
โดยวางยุทธศาสตร์

ที่สำ�คัญไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ ทาง ส.ส.ท. จึงได้ก�ำ หนดแผนงานหลักไว้ 4 แผน
ดังนี้
1. แผนการจัดทำ�รายการ
2. แผนพัฒนาองค์การ
3. แผนพัฒนาบุคลากร
4. แผนการเงิน
ในปี พ.ศ. 2555 จึงนับเป็นปีที่ไทยพีบีเอส
มีความก้าวหน้าอย่างมาก เพราะแผนงานดังกล่าว
ถื อ เป็ น แนวทางการดำ � เนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม การ
ทำ � งานให้ ทุ ก ส่ ว นงานขั บ เคลื่ อ นไปในทิ ศ ทางที่ มี
เป้าหมายและมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทั้งด้านการ
บริหารองค์การและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะสื่อสาธารณะได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ไทยพีบีเอสเดินก้าวสู่ปีที่ 5 ด้วยการย้ายเข้าสู่
สำ�นักงานแห่งใหม่บนถนนวิภาวดีรังสิต ที่พรั่งพร้อม
ด้วยศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ และ
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตรายการโทรทัศน์
ระบบ High Definition เป็นสถานีแรกของประเทศไทย
อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากระดั บ นานาชาติ ใ ห้ เ ป็ น
เจ้าภาพในการจัดงาน Asia Media Summit 2012
รวมถึงยังได้รบั รางวัลจากสถาบันทางสังคมในประเทศ
หลายรางวัล ที่เป็นการรับประกันถึงความก้าวหน้า
ของไทยพีบีเอส จึงอาจกล่าวได้ว่า ก้าวเดินปีที่ 5
ไทยพีบีเอสก้าวสู่การยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และสากล
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ไทยพีบีเอส
ทีวี...ที่คุณวางใจ
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม”

พันธกิจ
ดำ�เนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์การ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง
โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำ�คัญ

วัตถุประสงค์
1) ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้าง
สังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและ
เสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำ�คัญ
2) เสริมสร้างสติปญ
ั ญาและสุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ทุกระดับอายุ ให้เป็น
พลเมืองคุณภาพ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสุนทรียภาพให้กับสังคม
3) ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ แ ละความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เสริ ม สร้ า งความ
สมานฉันท์ในสังคม
4) สะท้อนความหลากหลายของสังคม เปิดพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เฉพาะต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อการมีส่วนร่วมทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
5) สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชน ประชาชน และประชาคม
โลก
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โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สำ�นักตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านข่าวและรายการ
สำ�นักข่าว
สำ�นักรายการ

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านปฏิบัติการ
สำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
สำ�นักมัลติมีเดียและ
สารสนเทศ
สำ�นักวิศวกรรม

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

หน่วยสนับสนุนวิชาการงานนโยบาย

สำ�นักอำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านบริหาร
สำ�นักบริหาร
สำ�นักการคลัง
สำ�นักทรัพยากรมนุษย์
สำ�นักกฎหมาย

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านพัฒนาสื่อสาธารณะ
สำ�นักเครือข่ายสื่อพลเมือง
สำ�นักพัฒนาทุนทางสังคม
สำ�นักรับฟังและการมีส่วนร่วม
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

ค่านิยมหลักขององค์การ
เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม ทำ�งานเป็นทีม
หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
เปิดกว้าง สร้างสรรค์ กล้าหาญ นวัตกรรม
เพื่อสังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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รายนามคณะกรรมการ
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คณะกรรมการนโยบาย
		1 รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์
			ประธานกรรมการนโยบาย
		2 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
		3 ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก
		4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
		5 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
		6 นางสมศรี หาญอนันทสุข
		7 นางสุวรรณา จิตประภัสสร์
		8 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
		9 นายศิริชัย สาครรัตนกุล

คณะกรรมการบริหาร

(มกราคม - 9 ตุลาคม 2555)
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		1 นายเทพชัย หย่อง
		2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี สีตะสุวรรณ
		3 นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา
		4 ดร. วุฒิ ลีลากุศลวงศ์
		5 นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
		6 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
		7 นายดิษสุวรรณ สามพี่น้อง
		8 นางสาวทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
		9 นายนคร ชมพูชาติ
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คณะกรรมการบริหาร

(10 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน)

		1 นายสมชัย สุวรรณบรรณ
		2 นายมงคล ลีลาธรรม
		3 นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
		4 ดร. วุฒิ ลีลากุศลวงศ์
		5 นายพุทธิสัตย นามเดช
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คณะกรรมการตรวจสอบ
		1 นายศิริชัย สาครรัตนกุล
			ประธานกรรมการ
		2 ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร
		3 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
		4 รองศาสตราจารย์ ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
		5 นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
		6 นายบัณฑิต ศรีอมร
			เลขานุการคณะกรรมการ

11

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
		1 นางพรพิมล เสนผดุง
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักทรัพยากรมนุษย์
		2 นางกรกมล นันทสุคนธ์
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง
		3 นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ
		4 นายพิเชียร พีรพัฒน์ดิษฐ์
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักมัลติมีเดียและสารสนเทศ
		5 นายสมเกียรติ จันทรสีมา
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อพลเมือง
		6 นายอโณทัย อุดมศิลป
			ผู้อำ�นวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
		7 นางสาวสุมนา สุวรรณอำ�ภา
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับฟังและการมีส่วนร่วม
		8 นายบัณฑิต ศรีอมร
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
		9 นายณัฐพัชร จันทรสูตร
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
10 นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
11 นายกันตชัย ศรีสุคนธ์
			ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม
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ส่วนที่ 2

ก้าวที่ 5 เปิดบ้านใหม่
สู่ระบบ High Definition (HD)
เปิดบ้านใหม่ ไทยพีบีเอส
...ที่ทำ�การอันมั่นคง
พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
Asia Media Summit 2012
การประชุมสุดยอด
ด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย 2555
การผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ HD
สถานีแรกของประเทศไทย
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เปิดบ้านใหม่ไทยพีบเี อส...
ที่ทำ�การอันมั่นคง

สกุมารีมเด็เสด็จพระเทพรั
ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชจพระราชดำ�เนินมาทรงเป็นประธาน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำ�นักงานใหญ่องค์การ
กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบเี อส เมือ่ วันที่ 17
สิงหาคม พ.ศ. 2552 และเสด็จพระราชดำ�เนินมา
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำ�นักงานใหญ่
ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมา
ของไทยพีบเี อส และทรงกดปุม่ เปิดแพรคลุมป้าย
ชื่ออาคารสำ�นักงานใหญ่

ที่ทำ�การสำ�นักงานใหญ่ของไทยพีบีเอส
ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 27 ไร่ 65 ตารางวา ถนน
วิภาวดีรังสิต ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเป็นสื่อ
สาธารณะ เป็นสถาบันที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี
ทีม่ มี าตรฐานและทันสมัย เป็นศูนย์กลางการผลิต
สร้างบุคลากร ฝึกงาน และดูงานของนักเรียน
นักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการมีอาชีพในการ
ทำ�งานด้านสื่อสาธารณะ รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลด้านสื่อสาธารณะ
สำ�หรับนักเรียน นักศึกษาทัง้ ไทยและต่างประเทศ
34

ไปจนถึงเป็นศูนย์การจัดสัมมนา การฝึกอบรม
การจัดอภิปรายด้านสื่อสาธารณะและสื่อสาร
มวลชน และเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม
ดังนั้น แนวความคิดในการออกแบบจึง
ค�ำนึงถึงมิติในหลายด้าน ทั้งมิติทางด้านการเป็น
สถานีสื่อที่ทันสมัย มิติในการเป็นสื่อสาธารณะ
และมิติทางสังคม
มิติทางด้านการเป็นสถานีสื่อที่ทันสมัย
แสดงออกผ่านการออกแบบให้มีลักษณะแบบ

Industrial Look เพื่อบอกถึงการเป็นแหล่งผลิต
และสะท้อนเทคโนโลยีทางกายภาพ โดยเน้น
ให้เห็นเนื้อแท้ของวัสดุ เช่น ผิวคอนกรีตเปลือย
โครงสร้างเหล็ก อะลูมเิ นียม กระจก และแสดงออก
ถึงการท�ำงานทางวิศวกรรมระบบต่างๆ ภายใต้
รูปแบบเส้นสายที่ดูเป็นพลวัต
มิติทางด้านการเป็นสื่อสาธารณะสะท้อน
โดยการวางผังกลุ่มอาคารที่เปิดให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ มีพื้นที่เปิดโล่ง (Open Space)
เช่ น สวนสาธารณะ ลานกิ จ กรรมที่ ส ามารถ
35

จัดกิจกรรมร่วมระหว่างองค์การกับประชาชน
มีพื้นที่ที่รองรับการให้การศึกษาดูงานส�ำหรับ
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และในการออกแบบ
ได้ก�ำหนดให้มีการเชื่อมโยงระหว่างส่วนท�ำงาน
กับสวน โดยสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้จาก
ส่วนต่างๆ ทั้งโครงการ
มิตดิ า้ นสังคมแสดงออกโดยแนวคิดอาคาร
ส�ำนักงานในสวน มีการเปิดพื้นที่สีเขียวระหว่าง
อาคาร และมีสวนบริเวณหน้าโครงการที่เปิด
เป็นสวนสาธารณะ การออกแบบเน้นเรื่องการ
ประหยั ด พลั ง งานและการใช้ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ท�ำลาย
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สภาพแวดล้ อ ม มี พื้ น ที่ ร องรั บ กิ จ กรรมและ
การศึกษา เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามา
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานสื่อและทางด้าน
สาธารณะอื่นๆ
ส�ำนักงานแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคาร
4 อาคาร ดังนี้
อาคาร A อาคารอ�ำนวยการ เป็นอาคาร
ส�ำนักงาน
อาคาร B อาคารปฏิบัติการ เป็นอาคาร
ปฏิบัติการด้านข่าวและสตูดิโอ

อาคาร C อาคารบริการ เป็นอาคารที่
ด�ำเนินการเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม ห้องอาหาร
ห้องพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์
อาคาร D อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็น
อาคารที่ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์ และห้องประชุม สัมมนา
ส.ส.ท.เริม่ ออกอากาศจากทีท่ �ำการแห่งใหม่
นี้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 นับเป็น
จุดเริม่ ต้นอันส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับสังคมไทยและ
พนักงานไทยพีบีเอส เพราะนี่คือที่ตั้งอันมั่นคง
ของสถาบันสือ่ สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย

และของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่
สามารถปฏิบัติงานในฐานะ “สื่อสาธารณะ” ได้
อย่างเต็มรูปแบบตามวิสัยทัศน์ที่ว่า
“มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม”
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พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ

นเพื่ออกเหนื
อจากการผลิตข่าวและรายการต่างๆ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
รักษาประโยชน์สาธารณะแล้ว ภารกิจหลักที่
ส�ำคัญอีกประการหนึ่งขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คือ
การพัฒนาสือ่ สาธารณะให้เป็นสถาบันของสังคม
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้
ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น องค์การจึงได้มีการจัดตั้ง
สถาบั น วิ ช าการสื่ อ สาธารณะขึ้ น โดยให้ เ ป็ น
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หน่วยงานรับผิดชอบในการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านสื่อสารมวลชนในประเด็น
ต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อการปรับปรุงมาตรฐาน
การด�ำเนินงานขององค์การและการให้บริการแก่
สังคม ตลอดจนจัดให้มีการอบรมทั้งเชิงวิชาการ
และปฏิบัติการแก่บุคลากรภายในและบุคลากร
สาธารณะอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิชาการสือ่ สาธารณะ
ได้มกี ารเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรูส้ อื่ สาธารณะ
ทีป่ ระชาชนทัว่ ไปสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้

บทบาทและอิทธิพลของสื่อในการสร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการ
เรียนรู้การใช้สื่อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
สาธารณะ ความเป็นธรรม สร้างสรรค์สังคม
คุณภาพที่ประชาชนตระหนักในพลังและอ�ำนาจ
ของตนในการจ�ำแนก เลือกรับ และใช้สื่ออย่างมี
เหตุผล รวมทัง้ มีความรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ สื่ อ สาธารณะมี อ งค์
ประกอบที่ ส�ำคั ญ คื อ ห้ อ งสมุ ด สื่ อ สาธารณะ
และพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส โดยใน

ส่วนการให้บริการห้องสมุดสื่อสาธารณะนั้นถือ
เป็นห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมข้อมูลความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะและสื่อสารมวลชน
เพื่อให้บุคลากรภายในองค์การและประชาชน
ทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า
ห้องสมุดสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสได้รับ
รางวั ล จากสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเป็นห้องสมุดดีเด่น
เฉพาะทาง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึง
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ปัจจุบัน นอกจากการเปิดให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไปแล้ว ยังได้มีคณะบุคคลจากองค์กร รวมทั้ง
สถาบันวิชาการต่างๆ เดินทางมาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมํ่าเสมอเป็นประจ�ำ
ในส่ ว นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สื่ อ สาธารณะ ไทย
พีบเี อสได้เปิดอย่างเป็นทางการและเริม่ ให้บริการ
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการ
สื่อสารประเภทต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมไปถึง
การก�ำเนิดสื่อสาธารณะทั้งในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่ให้
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้บทบาทและอิทธิพล
ของสื่อในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง และ
พั ฒ นาสั ง คม รวมทั้ ง สร้ า งจิ ต ส�ำนึ ก ด้ า นสิ ท ธิ
เสรีภาพ โดยเฉพาะเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดจนการใช้สื่อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
สาธารณะ ความเป็นธรรมในสังคม สร้างสังคม
คุณภาพที่ประชาชนตระหนักในอ�ำนาจและพลัง
ของตนในการจ�ำแนก เลือกรับ และใช้สื่ออย่างมี
เหตุผล อย่างพินิจพิเคราะห์รู้เท่าทัน และอย่าง
มีสุนทรียภาพ
พิพธิ ภัณฑ์สอื่ สาธารณะ ไทยพีบเี อสนับเป็น
พิพิธภัณฑ์สื่อที่ทันสมัยโดยรูปแบบการน�ำเสนอ
เน้นการผสมผสานของวัสดุที่จัดแสดงภาพ เสียง
และอุปกรณ์มัลติมีเดียอย่างกลมกลืน มีชีวิตชีวา
และน่าติดตาม โดยผู้ช มนิท รรศการสามารถ
สัมผัสและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนเกิดจินตนาการและความคิด
เกี่ ย วกั บ สื่ อ ประเภทต่ า งๆ ที่ แ วดล้ อ มอยู ่ ใ น
สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน
ที่ ก ารรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารสามารถท�ำได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว ไร้ พ รมแดนและขี ด จ�ำกั ด ทั้ ง ในเรื่ อ ง
เวลาและระยะทาง
นับตั้งแต่เปิดให้บริการในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี พ.ศ. 2555 พิพธิ ภัณฑ์สอื่ สาธารณะ
ไทยพีบเี อสได้รบั ความสนใจจากคณะบุคคลต่างๆ
ทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปเดินทาง
มาเยี่ยมชมทั้งสิ้น 22 คณะ จ�ำนวน 1,994 ราย
โดยมาจากตัวแทนสถาบันการศึกษา 11 คณะ
หน่วยงานต่างๆ 5 คณะ เครือข่ายเยาวชน 4 คณะ
และภาคีเครือข่าย 2 คณะ และเป็นที่คาดว่าในปี
พ.ศ. 2556 จะมีผมู้ าเยีย่ มชมมากยิง่ ขึน้ เป็นล�ำดับ
โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีนโยบายสนับสนุน
การให้บริการแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้
เป็นห้องเรียนนอกสถานที่อีกด้วย
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การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย 2555

ไทย
พีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย ได้ตระหนักและให้
ความส�ำคัญในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
มาโดยตลอด โดยได้รว่ มเป็นสมาชิกองค์กรสือ่ สาร
มวลชนในภูมภิ าค เช่น สหภาพวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (AsiaPacific Broadcasting Union - ABU) และสถาบัน
พัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Institute for
Broadcasting Development - AIBD)
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แม้จะเป็นองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง 5 ปี
ก็ตาม ไทยพีบเี อสได้แสดงศักยภาพในเวทีสอื่ สาร
มวลชนระหว่ า งประเทศในเรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า ง
มากมายเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการรับเป็น
เจ้ า ภาพในการจั ด ประชุ ม สุ ด ยอดด้ า นสื่ อ สาร
มวลชนแห่งเอเชีย (Asia Media Summit AMS 2012) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ซึ่งเป็นการประชุมด้านสือ่ สารมวลชนที่ใหญ่ทสี่ ุด
ที่ประเทศไทยเคยจัด โดยมีนักสื่อสารมวลชน
มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักพัฒนา

ตลอดจนผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศทั้งใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก และภู มิ ภ าคต่ า งๆ
ทั่วโลก เดินทางมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม
คู่ขนานต่างๆ รวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กว่า 700 คน
ในการประชุมครั้งนี้ ไทยพีบีเอสได้แสดง
บทบาทน�ำในการผลั ก ดั น ให้ มี ก ารพิ จ ารณา
แนวทางพัฒนาการด�ำเนินงานขององค์กรสือ่ สาร
มวลชนเพื่ อ ให้ ก ้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อ

การพัฒนาสังคม โดยที่ประชุมได้มีการจัดท�ำ
เอกสารส�ำคั ญ ที่ เ รี ย กว่ า “ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ
2555” ที่บรรจุข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อสาร
มวลชนในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญในปัจจุ บั น 10
ประการ ได้แก่ การพัฒนางานสื่อสารมวลชนใน
ยุคโลกาภิวตั น์ การส่งเสริมความหลากหลายทาง
ด้านวัฒนธรรม การลดช่องว่างทางเทคโนโลยีและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรูโ้ ดยผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาสือ่ สังคมสมัยใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมศักยภาพ
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บุคลากรด้านสือ่ สารมวลชน การส่งเสริมศักยภาพ
สตรีและความเสมอภาคในงานสื่อสารมวลชน
ซึ่งขณะนี้ ไทยพีบีเอสถือว่าเป็นองค์กรน�ำใน
ภูมิภาค การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายใต้จริยธรรมสื่อสารมวลชนและการสร้าง
ความเชื่อถือของประชาชน การส่งเสริมบทบาท
สื่อสารมวลชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการด�ำเนินงานในสถานการณ์วิกฤติและ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทสือ่ สาร

มวลชนในพื้นที่ความขัดแย้งหรือสถานการณ์
อ่ อ นไหว โดยเฉพาะบทบาทในการลดความ
ขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมควบคู่กับการ
สร้างสันติภาพสันติสุขผ่านการด�ำเนินงานของ
สื่อสารมวลชน
ในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ ปฏิญญา
กรุงเทพ 2555 ได้มีการบรรจุข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนาสือ่ สาธารณะในภูมภิ าคเพือ่
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการศึกษา
ชุมชน การกระจายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง การเสริมสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
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ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม
ผลการประชุ ม และข้ อ เสนอปฏิ ญ ญา
กรุงเทพดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์กร
สื่ อ สารมวลชนของประเทศต่ า งๆ ในภู มิ ภ าค
เอเชีย-แปซิฟิกเป็นที่เรียบร้อย และถือได้ว่าการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านสื่อสาร
มวลชนแห่งเอเชียครั้งนี้ เป็นการสร้างชื่อเสียง
และความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย รวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผูน้ �ำสือ่ สาธารณะของไทย
ให้เป็นที่รู้จักยอมรับในระดับสากล โดยขณะนี้
มีองค์กรสื่อสาธารณะในภูมิภาคหลายองค์กร

ที่ เ ดิ น ทางมาศึ ก ษาดู ง านการก�ำหนดนโยบาย
และการด�ำเนินงานสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส
ในฐานะเป็นรูปแบบสื่อสาธารณะของประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่มีความโดดเด่น นอกจากนั้น การ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรสื่อสาร
มวลชนของต่ า งประเทศและองค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศ เพื่อพัฒนากิจการด้านสื่อสาธารณะ
ต่อไปในอนาคต
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การผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ HD
สถานีแรกของประเทศไทย

สในระบบภาพคมชั
ถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เริ่มผลิตรายการ
ดสูง หรือ High Definition

(HD) นับตัง้ แต่ยา้ ยสถานีมายังทีท่ �ำการส�ำนักงาน
ส.ส.ท. แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2554
ด้วยเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีของระบบอุปกรณ์เพื่อ
การผลิ ต รายการ ระบบการส่ ง สั ญ ญาณแพร่
ภาพโทรทัศน์แบบดิจิทัล และเครื่องรับโทรทัศน์
ของผู้ชมที่บ้าน ได้มีพัฒนาการไปสู่ระบบภาพ
HD อย่างต่อเนื่อง ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ จึงได้ก�ำหนดแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีที่จ ะแพร่ภาพรายการโทรทัศ น์ที่มี
ความชัดสูง ให้ผู้ชมทั้งประเทศได้รับชม และ
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสถานีแห่งแรกที่มีการผลิต
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รายการ และส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์ในระบบ
ภาพ HD ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย
เมื่ อ กล่ า วถึ ง เฉพาะระบบผลิ ต รายการ
โทรทั ศ น์ ห ลั ก ไทยพี บี เ อสใช้ ร ะบบที่ มี ค วาม
ทั น สมั ย ซึ่ ง เป็ น ที่ ก ล่ า วถึ ง กั น มากในวงการ
โทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศคือระบบ Video
Filebase Workflow เป็นระบบทีไ่ ม่มกี ารใช้มว้ น
Video Tape ในขั้นตอนของการผลิตรายการ
ตั้งแต่การถ่ายท�ำไปจนถึงการ Play ออกอากาศ
แต่เป็นการท�ำงานบน Video File ท�ำให้ผู้ปฏิบัติ
งานท�ำงานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถรักษา
คุณภาพของภาพและเสียงให้มีคุณภาพได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดขบวนการผลิต ประหยัดต้นทุน

และค่าใช้จ่ายของวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในการ
จัดเก็บ การน�ำเนื้อหารายการเข้าและออกจาก
ระบบของสถานี จึงสอดรับกับเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์พกพาแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
หรื อ แท็ บ เล็ ต ที่ ส ามารถบั น ทึ ก ภาพวิ ดี โ อได้
ผู้สื่อข่าวภาคพลเมืองสามารถส่ง Video File
มายังสถานีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ใช้รายงานข่าวได้ เป็นต้น หรือแม้แต่การน�ำส่ง
รายการของผูผ้ ลิตรายการภายนอก ก็สามารถส่ง
มาในรูปของ Video File โดยจัดเก็บใน Portable
Harddisk ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไป ท�ำให้
ต้นทุนการจัดเก็บและส่งรายการลดลงได้มาก

ในระบบ Video Filebase Workflow
จะมีระบบบริหารจัดการสื่อ หรือ Media Asset
Management และพื้นที่จัดเก็บ Video File ใน
ลักษณะ Share Storage โดยพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ Video
file ถูกแบ่งเป็น
Online Storage เป็ น พื้ น ที่ จั ด เก็ บ
Video File ที่ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อ
หรือแก้ไขเนื้อหารายการ การตรวจเช็คคุณภาพ
จนเสร็จสมบูรณ์พร้อมเพื่อน�ำไปส่งออกอากาศ
Nearline Storage เป็นพื้นที่จัดเก็บ
Video File ชั่วคราว หลังจากถูกใช้งานแล้วและ
ยังมีโอกาสทีจ่ ะถูกดึงออกมาใช้งานในระยะเวลา
อันใกล้ และเตรียมจัดเก็บเข้าใน Archive
Archive เป็นพื้นที่จัดเก็บ Video File
ในระยะยาว หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้องสมุด
ที่ ใ ช้ จั ด เก็ บ สื่ อ ภาพและเสี ย งดิ จิ ทั ล ซึ่ ง อยู ่ ใ น
รูปแบบของ Data Tape รุ่น LTO5 ที่มีความจุ
ต่อหนึ่งม้วนเทปสูงถึง 1.5 เทราไบท์ โดยจะ
เป็นการจัดเก็บภาพและเสียงที่มีความส�ำคัญ
และรายการต่างๆ ที่ผ่านการออกอากาศแล้ว
ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ส นใจจากหน่ ว ยงานสถานี
โทรทัศน์ช่องต่างๆ องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาและท�ำงานด้ า นเทคโนโลยี
โทรทัศน์ เข้าเยี่ยมชมระบบนี้เป็นจ�ำนวนมาก
สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อสมี ส ตู ดิ โ อที่
สามารถผลิ ต รายการเพื่ อ การออกอากาศสด
และบันทึกเก็บเพื่อออกอากาศภายหลังจ�ำนวน
3 สตูดิโอ โดยที่สตูดิโอ 1 และ 2 จะเน้นการ
ผลิตรายการข่าว สารคดีเชิงข่าว และรายการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน และมี ห ้ อ งควบคุ ม สตู ดิ โ อที่
ติดตั้งระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง
ส่ ว นสตู ดิ โ อ 3 ซึ่ ง ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด มี พื้ น ที่ ที่
สามารถให้มพี นื้ ทีก่ ว้างขวางเพียงพอให้ประชาชน
สามารถเข้าร่วมในรายการได้ เช่น รายการสถานี
ประชาชน เป็นต้น
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ส่วนที่ 3

ก้าวเดินปีที่ 5
ก้าวสู่การยอมรับในระดับประเทศและสากล
ข่าวและรายการเป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนสังคม
รายการเป็นที่ยอมรับสำ�หรับการเป็น
“พื้นที่สร้างสรรค์” ของเด็กและครอบครัว
Digital Media การยอมรับสื่อดิจิทัลในสื่อสาธารณะ
สื่อสาธารณะ สื่อภาคพลเมือง
เป็นที่ยอมรับในการสร้างงานของผู้ผลิตอิสระ
เครือข่ายทางสังคมยอมรับการทำ�งานของสื่อสาธารณะ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อพัฒนาสื่อสาธารณะ
“ทรัพยากรมนุษย์” หัวใจความก้าวหน้าของไทยพีบีเอส
รางวัลที่ ได้รับการยอมรับจากสถาบันทางสังคม

49

ข่าวและรายการ

เป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนสังคม

ตก�ำหนดว่
ามเป้าหมายการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2555 ได้
าผลผลิตของ ส.ส.ท. ได้รับการยอมรับและ

เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม โดยมีการน�ำเสนอเนือ้ หาหรือ
ประเด็นทีช่ ว่ ยสร้างการเปลีย่ นแปลงสังคม หรือน�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
การผลิตข่าวของไทยพีบเี อสในปีนี้ จึงก�ำหนด
ให้มปี ระเด็นข่าวยุทธศาสตร์ 3 เนือ้ หาหลักทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญในล�ำดับต้นๆ และน�ำเสนอออกอากาศอย่าง
สมํ่าเสมอ ดังนี้
1. ข่าวคอร์รัปชั่น
2. ข่าวอาเซียน
3. ข่าวภัยพิบัติ
ข่าวคอร์รัปชั่น
เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่
ที่กัดกร่อนสังคมไทยให้อ่อนแอ ไทยพีบีเอสจึงเห็น
ควรด�ำรงหน้าที่และบทบาทของสื่อสารมวลชนให้
มีส่วนในการตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรของประเทศ ซึ่งเป็น
สมบัตสิ าธารณะ และสร้างความตระหนักความตืน่ ตัว
ให้กับสังคมไทย โดยการผลิตข่าวแต่ละชิ้นจะผ่าน
การกลั่นกรองว่าเป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ
และสร้ า งสรรค์ หลายชิ้ น ข่ า วสามารถสร้ า งแรง
ผลักดันในสังคมได้ ทั้งในระดับเกิดความรับรู้ และ
ตระหนั ก เท่ า ทั น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทย ไป
จนถึงสามารถสร้างแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน
กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยข่าวส่วนหนึ่งได้รับ
รางวัลเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณค่าดังกล่าว ได้แก่
ข่าว “ทุจริตตรวจรับข้าว” เป็นส่วนหนึ่งใน
ขั้นตอนที่พบการตรวจทุจริต จากโครงการรับจ�ำน�ำ
ข้าว หนึ่งในขั้นตอนคือ พบปัญหาทุจริต การรับฝาก
ข้าวเข้าโกดังกลาง เป็นขั้นตอนที่โรงสีต้องส่งมอบ
ข้าวที่สีแปรสภาพจากโครงการรับจ�ำน�ำส่งมอบเข้า
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โกดังกลาง และมีข้อมูลว่า บริษัทตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวบางแห่ง ตรวจและรับข้าวสารที่มีคุณภาพตํ่า
เข้ า โครงการ หรื อ ยอมให้ น� ำ ข้ า วสารคุ ณ ภาพตํ่ า
สั บ เปลี่ ย นกั บ ข้ า วสารคุ ณ ภาพดี ใ นโครงการรั บ
จ�ำน�ำข้าว นอกจากนั้น ยังพบการเรียกสินบน และ
ผลประโยชน์จากเจ้าของโกดังข้าว ไทยพีบีเอสได้
ข้อมูลเบาะแสจากโรงสีในจังหวัดนครปฐม ระบุว่า

ถู ก เรี ย กเก็ บ เงิ น จากเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ตรวจสอบ
คุณภาพข้าว ในอัตรากระสอบละ 7 บาท ส่วนข้าว
เสื่อมคุณภาพ เรียกเก็บ 20 - 100 บาท การเสนอ
ข้อเท็จจริง สะท้อนให้เห็นว่า โครงการรับจ�ำน�ำข้าว
มี ขั้ น ตอนช่ อ งว่ า งให้ เ กิ ด ปั ญ หาทุ จ ริ ต ได้ ใ นหลาย
ขัน้ ตอน การตรวจสอบคุณภาพข้าวก็เป็นขัน้ ตอนหนึง่
ที่พบการทุจริต อันเป็นการให้ข้อมูลกับสาธารณะ

ว่าโครงการรับจ�ำน�ำข้าวมีปัญหาทุจริตเกิดขึ้นจริง
จนเกิดค�ำถามและการตรวจสอบเพื่อแก้ไขการท�ำ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะหน่วยงานปฏิบัติตาม
นโยบายรับจ�ำน�ำข้าว
ข่าวชิน้ นีไ้ ด้รบั รางวัลที่ 1 จาก “รางวัลบทความ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประเภทสื่อโทรทัศน์ และสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประเภทสื่อโทรทัศน์
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ข่าว “ขบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง
ข้ามชาติ” ไทยพีบีเอสได้ตีแผ่ขบวนการลักลอบตัด
และค้าไม้พะยูงข้ามชาติตั้งแต่การลักลอบตัดไม้ใน
ป่าไทย ผ่านเส้นทางประเทศลาว ประเทศเวียดนาม
ไปจนถึงปลายทางที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่
ที่มีความต้องการไม้พะยูงไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆ
โดยไม้พะยูง ส่วนใหญ่เ ป็นไม้ที่ถูก ลักลอบตัดจาก
ประเทศไทย

ข่าว “ตรวจสอบการสร้างโรงพัก 396 แห่ง
ทั่วประเทศ” ซึ่งมีวงเงินงบประมาณกว่า 5,000
ล้านบาท พบว่ามีการก่อสร้างล่าช้า และมีการขยาย
เวลามาแล้วหลายครั้ง ทีมข่าวสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ตรวจสอบอย่ า งรอบด้ า นและน� ำ เสนอรายงานสู ่
สาธารณชน จนเห็นปัญหาและเริม่ มีความเคลือ่ นไหว
น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิน้ นี้ ได้รบั รางวัลช่อสะอาดประจ�ำปี พ.ศ.
2555 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประเภทผู้เผยแพร่ข่าวหรือ
สารคดีข่าวดีเด่น

ข่าวชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศข่าวอาชญากรรมสร้างสรรค์สังคม 2555 จากสมาคมนักข่าว
อาชญากรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวอาเซียน
สืบเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่
มีหลักการความสัมพันธ์ระหว่างกันบนสามเสาหลัก
คือ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ จึงเป็นความส�ำคัญและจ�ำเป็นในการ
เตรียมพร้อมให้กับสังคมไทยรู้จักประชาคมอาเซียน
เพื่อให้คนไทยเข้าใจความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้าน การ
เตรียมพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นการเปิดโลกทัศน์ มุมมองให้
กับประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ประโยชน์ในการปรับตัวและ
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ
ข่าวอาเซียนของไทยพีบีเอสจึงพยายามเปิด
มุมมองข่าวและรายงาน ที่นอกเหนือไปจากการ
รายงานความเคลื่อนไหวในระดับผู้น�ำของอาเซียน
ในมิติเดียว โดยให้ความส�ำคัญกับชีวิต ความเป็นอยู่
ภาคประชาชน วัฒนธรรมและความเชื่อมโยงถึงกัน
ของผู้คนเกือบ 600 ล้านคนใน 10 ประเทศอาเซียน
นับตั้งแต่อาเซียนก่อตั้งและจะครบ 46 ปีในปี พ.ศ.
2556 อาเซียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักข่าวได้ส่งผู้สื่อข่าวลง
พื้นที่ เพื่อติดตามชีวิตของประชาชนในอาเซียน เช่น
พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และมาเลเซีย ฉายภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้คน ชีวิตในเมืองหลวง และการ
ต่อสู้กับนโยบายภาครัฐ เช่น สิ่งที่คนกัมพูชาต้อง
เผชิญกับนโยบายเรียกคืนที่ดินท�ำกิน ที่รัฐบาลน�ำไป
สร้างห้างสรรพสินค้า ภาพชีวติ และความหวังของคน
พม่ากับการเร่งปรับตัว เปิดประเทศทั้งด้านการเมือง
และเศรษฐกิจ เป็นต้น
ขณะที่ เ สริ ม การเรี ย นรู ้ วิ ถี วั ฒ นธรรมด้ ว ย
การสอดแทรกเป็นช่วงประจ�ำในรายการต่างๆ เช่น
คอลั ม น์ บ ้ า นเราอุ ษ าคเนย์ ใ นช่ ว งข่ า วไทยบั น เทิ ง
คอลัมน์ในรายการศิลป์สโมสร เป็นต้น
รวมถึงให้ความส�ำคัญอย่างมากในการน�ำเสนอ
เนื้อหาการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ของประเทศไทย
โดยท�ำรายงานพิเศษ การเตรียมพร้อมเรื่องแรงงาน
เสรี 8 สาขาอาชีพ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความตื่นตระหนกของ
บุคลากรไทย
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ข่าวภัยพิบัติ
จากสถานการณ์นํ้าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554
และความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยพิบัติ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้ไทยพีบเี อสเล็งเห็นว่าประชาชน
ขาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือด้านนี้
จึงได้ก�ำหนดให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และข่าว
สภาพอากาศเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีทีม
ข่าวเฉพาะด้านเกาะติดสถานการณ์และศึกษาองค์
ความรู้ด้านนี้ น�ำเสนอเป็นข่าวและรายงานข่าว ให้
ประชาชนมีความรูเ้ ท่าทัน เข้าใจ และสามารถปรับตัว
รับมือกับภัยพิบัติได้ นอกเหนือไปจากมีการรายงาน
ข่าวในข่าวช่วงเวลาต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอแล้ว ยัง
ผลิตรายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” ออกอากาศทุกวันเสาร์
เวลา 17.05 -17.30 น. เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่อง
การรับมือกับภัยพิบัติชนิดต่างๆ โดยเฉพาะภัยจาก
นํา้ ท่วม รวมทัง้ การพยากรณ์ เตือนภัยจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านภัยพิบัติทั่วประเทศควบคู่ไปกับการผลิตข่าว
ภัยพิบตั ใิ นข่าวช่วงต่างๆ ทัง้ ในระยะการเตรียมพร้อม
รับภัย (Preparedness) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
(Response) การจัดการหลังเกิดภัย (Recovery) และ
การป้องกันและลดผลกระทบจากภัย (Prevention)
แม้ในปี พ.ศ. 2555 จะไม่เกิดนํ้าท่วมใหญ่
เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2554 แต่ก็ยังเกิดเหตุนํ้าท่วม
ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในหลายจังหวัด การ
ลงพื้นที่ท�ำข่าวเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหานํ้าท่วม
ท�ำให้หลายจังหวัดน�ำแนวทางแก้ปญ
ั หาทีน่ กั วิชาการ
เสนอแนะผ่านข่าวและรายการไปด�ำเนินการ เช่น
จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากนํา้ ท่วมหนัก
ในปี พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้น�ำองค์ความรู้
และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหามาใช้เพื่อป้องกัน
นํ้าท่วมในปีต่อๆ ไป
ที่ส�ำคัญทีมข่าวยังได้ตรวสอบความโปร่งใส
และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเพื่อบริหาร
จัดการนํ้าและการป้องกันนํ้าท่วมของรัฐบาลอย่าง
ใกล้ชิด เพราะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่รัฐบาล
ทุ่มงบประมาณเพื่อแก้ปัญหานํ้าท่วมมากที่สุดอย่าง
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งงบประมาณ 120,000 ล้านบาท
ในโครงการระยะเร่งด่วน และ 350,000 ล้านบาท
ในโครงการระยะยาว การติดตามการใช้งบประมาณ
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และประเมินการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด สามารถ
สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนได้
มากขึ้น ถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่รัฐบาลใช้
ไปว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถ
ช่วยให้ประชาชนตระหนักและสอดส่องให้เกิดความ
โปร่งใสมากขึน้ รวมทัง้ ยังสามารถประเมินความเสีย่ ง
และเตรียมการณ์รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติใน
ช่วงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น
การด�ำเนินการรายงานข่าวภัยพิบตั คิ รบวงจร
ทุกระยะ ยังท�ำให้ The United Nations International
Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) ให้
ความสนใจกับการท�ำข่าวของไทยพีบีเอสอย่างมาก
จนได้เชิญให้บรรณาธิการข่าวอากาศและภัยพิบัติ

ไปร่วมประชุม และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการ
ผลิ ต ข่ า วภั ย พิ บั ติ ใ นช่ ว งนํ้ า ท่ ว มปี พ.ศ. 2554
ในโครงการ Media Training ของผู้สื่อข่าวจาก
หลายประเทศในทวีปเอเชีย ในการประชุม The 5th
Asian Ministerial Conference on Disaster Risk
Reduction ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยการบรรยาย
ครั้งนี้ ไทยพีบีเอสได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ร่วมกับบรรณาธิการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NHK
ประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ าบรรยายเรือ่ ง การผลิตข่าวสึนามิที่
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ใน
การผลิตข่าวภัยพิบตั ใิ นภูมภิ าคระหว่างกัน พร้อมกันนี้
UNISDR ยังได้ประสานงานเพื่อที่จะให้ความร่วมมือ
ในการผลิตข่าวกับไทยพีบีเอสมากขึ้นในระยะต่อไป
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การเปิดพื้นที่ข่าวภูมิภาค
ไทยพีบเี อสมีอตั ราการน�ำเสนอข่าวร้อยละ 40
จากเวลาของการน�ำเสนอทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้มีข่าว
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ถูกน�ำเสนอ
ในข่าวช่วงต่างๆ ตลอดทั้งวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทัง้ นีไ้ ทยพีบเี อสไม่มชี ว่ งเวลาการน�ำเสนอข่าวภูมภิ าค
โดยเฉพาะ ด้วยมีแนวคิดว่าข่าวทุกข่าวที่อยู่ในช่วง
การน�ำเสนอมีความส�ำคัญระดับชาติทั้งสิ้นไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นที่ไหน นั่นหมายความว่าข่าวภูมิภาคถูกให้
ความส�ำคัญเป็นข่าวระดับชาติ ไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆ ใน
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามส�ำนักข่าวมีพื้นที่การน�ำเสนอ
รายการที่เป็นเรื่องเฉพาะในท้องถิ่น 3 รายการคือ
รายการดีสลาตัน (ภาคใต้) รายการจอเหนือ รายการ
จออีสาน
เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภู มิ ภ าคยั ง ได้ รั บ การ
น�ำเสนอในรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรายการ “เวทีสาธารณะ”
ทีล่ งพืน้ ทีไ่ ปผลิตรายการและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่
สัมผัสกับประเด็นนัน้ ๆ ได้บอกเล่าเรือ่ งราวในท้องถิน่
อย่างตรงไปตรงมาและน�ำเสนอแนวคิดร่วมกับภาค
องค์กรพัฒนาเอกชนและราชการที่เกี่ยวข้อง
การเปิดพื้นที่ข่าวภูมิภาค ตลอดปี พ.ศ. 2555
ถือเป็นการขยายฐานผู้ชมไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดย
เนื้ อ หาเน้ น หนั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
ท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ เช่น การเมืองการปกครอง
ระดับท้องถิ่น การตรวจสอบความโปร่งใส ความ
เป็นธรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆ
ข่าว...ขับเคลื่อนสังคม
เพื่อสอดรับกับนโยบายและเป้าหมายของ
ความเป็นสือ่ สาธารณะ ทีต่ อ้ งการสร้างสังคมคุณภาพ
คุณธรรม ทั้งข่าวและรายการจึงได้รับการออกแบบ
ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา และวิธีน�ำเสนอ ให้สามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักข่าวได้ออกแบบและ
พัฒนาวิธีการน�ำเสนอข่าวและรายการข่าวเชิงลึก
ในรู ป แบบ investigative report โดยก� ำ หนด
เป็นนโยบายและทิศทางหลักของการน�ำเสนอข่าว
ในช่วงต่างๆ และรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าวอย่าง
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สอดประสานและเกาะติด เพื่อสร้างกระแสต่อต้าน
และสร้างแรงบันดาลใจให้ผคู้ นในสังคมร่วมกันจัดการ
กับปัญหาหรือร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม
รายการ “เปิดปม” เป็นรายการสารคดีเชิงข่าว
สืบสวน ที่ตีแผ่ความจริง เปิดปมและขุดคุ้ยปัญหา
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตัง้ แต่ระดับท้องถิน่ ถึงระดับนโยบาย
เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยมีการวางแผน
การผลิตและน�ำเสนออย่างสอดคล้องกับข่าวช่วงต่างๆ
รายการ “สถานีประชาชน” ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ น
รับเรื่อง แก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม ทั้งศูนย์คนหาย
ปัญหาชาวบ้าน
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพของทีมข่าวและทีมผลิตข่าวสืบสวน ก�ำหนด
รูปแบบการวางแผน ค้นคว้าข้อมูล หาช่องทางเข้าถึง
แหล่งข่าว ก�ำหนดทิศทางการติดตาม และน�ำเสนอ
ข่าวเพื่อให้การน�ำเสนอเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเด็น
ปัญหานั้นๆ
หลายชิ้นข่าวได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับและ
ช่วยแก้ปญ
ั หาในระดับท้องถิน่ ไปจนถึงนโยบายได้จริง
อาทิ
ข่าว “สารตะกั่วชายแดน” ทีมข่าวได้ทราบ
ข้ อ มู ล ว่ า โรงพยาบาลอุ ้ ม ผางขอรั บ การบริ จ าคยา
ขับสารตะกั่วจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ให้ ก ารรั ก ษาเด็ ก เล็ ก ที่ ต รวจพบสารตะกั่ ว ใน
ร่างกายสูงเกินมาตรฐานจนอยู่ในระดับอันตรายต่อ
ชีวิต จากการสืบค้นต่อของทีมข่าวท�ำให้ทราบข้อมูล
เพิ่มเติมว่ามีเด็กๆ จ�ำนวน 160 คน ที่ถูกตรวจพบ
สารตะกั่ ว สู ง เกิ น มาตรฐาน จากการสุ ่ ม ตรวจใน
7 หมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยไม่มีการแก้ไข
ปัญหาจากกระทรวง ท�ำให้โรงพยาบาลอุ้มผางซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลชายแดน ที่มีปัญหางบประมาณอยู่
แล้ว ไม่สามารถให้การรักษาเด็กๆ ได้ รวมทั้งไม่มี
งบประมาณ เพื่อที่จะตรวจสุขภาพของเด็กในพื้นที่
รับผิดชอบเพิม่ เติม ทีมข่าวไทยพีบเี อสได้สบื ค้นต้นตอ
ของสารตะกั่ว พบว่าทุกหมู่บ้านตามแนวชายแดนใช้
ภาชนะหุงต้มอาหารประเภทเดียวกันซึง่ น�ำเข้ามาจาก
แหล่งผลิตเดียวกันคือเป็นภาชนะน�ำเข้าจากประเทศ
พม่า มีราคาถูกและด้วยความเป็นพื้นที่ทุรกันดาร
จึงไม่มีภาชนะยี่ห้ออื่นให้เลือกซื้อ เหล่านั้นคือต้นตอ

ของการปนเปื้อนสารตะกั่วในกระแสเลือดของเด็กๆ
ทั่วทั้งแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ซึ่งต่อมาทีมข่าว
ได้รับค�ำยืนยันจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
จังหวัดพิษณุโลกว่า พบสารตะกัว่ ปริมาณสูงในภาชนะ
อะลูมเิ นียมทีเ่ ก็บตัวอย่างมาส่งตรวจจริง การรายงาน
ข่าวชิ้นนี้ท�ำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขจากหลายฝ่าย
โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปือ้ นของสารตะกัว่ เพิม่ เติม พร้อมทัง้ มอบนโยบาย
แก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน ตลอดจนการตรวจสุ ข ภาพของเด็ ก ๆ
นอกจากนั้นยังเกิดการระดมความช่ว ยเหลื อ จาก
หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน ทั้งองค์กรธุรกิจ
และสภากาชาดไทยในการน�ำภาชนะหุงต้มอาหาร
ที่ปลอดภัยให้กับทุกหมู่บ้านตามแนวชายแดนของ
อ�ำเภออุ้มผาง จ.ตาก
ในส่วนของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ หรือ UNHCR ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลี้ภัยจาก
การสู้รบที่อาศัยอยู่ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัย 3 แห่งตาม
แนวชายแดนไทยพม่า ด้านจังหวัดตาก เลิกใช้หม้อ
และกระทะทีน่ ำ� มาจากต่างประเทศ ด้านโรงพยาบาล
อุ้มผาง ประสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทยเพื่อ
น�ำภาชนะไปแจกให้กบั ชาวบ้านและร่วมกันหารือการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว
ผลงานข่าวชิ้นนี้ยังได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ในทางปฏิบัติและนโยบายดังต่อไปนี้
1. กรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้ประสานกระทรวงอุตสาหกรรม ให้มีการก�ำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารโดยควบคุม
ปริมาณสารตะกั่วให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. กรมควบคุ ม โรคได้ ป ระสานงานกั บ กรม
ควบคุ ม มลพิ ษ และกรมทรั พ ยากรธรณี พิ จ ารณา
ก�ำหนดพื้นที่ปนเปื้อนสารตะกั่วที่เสี่ยงต่อเด็กและ
หญิงตั้งครรภ์
3. กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และกรมอนามัย เร่งรัดการตรวจสุขภาพเด็กตลอด
แนวชายแดนโดยมีการสุ่มตรวจเลือดตามหลักเกณฑ์
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้การช่วยเหลือในพืน้ ทีท่ คี่ รอบคลุม
ให้มากขึ้น
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4. จากการตรวจข้อมูลของหลายหน่วยงาน
พบว่า แบตเตอรี่ที่ใช้ในแผงโซล่าเซลล์มีส่วนท�ำให้
เสี่ ย งต่ อ การได้ รั บ สารตะกั่ ว จึ ง ได้ ป ระสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าที่
ปลอดภัยและตั้งเสาเดินสายไฟเพื่อใช้ในครัวเรือน
ทดแทน
ข่าวนีไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศข่าวและสารคดีเชิง
ข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจ�ำปี พ.ศ.2555 โดยสถาบัน
อิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ข่าว “รุกรานชาติพันธุ์ชาวเล” ตีแผ่ปัญหา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ที่วิถีชีวิตวัฒนธรรมก�ำลัง
ถูกรุกรานการจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว ท�ำให้หลายพืน้ ทีท่ ชี่ าวเลเคยใช้ประโยชน์
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มาหลายชั่วอายุคนถูกน�ำไปออกโฉนดจนพวกเขาถูก
ขับไล่ออกจากพื้นที่ กลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไร้ตัว
ตนบนแผ่นดินเกิด ข่าวนี้ได้รับรางวัลข่าวและสารคดี
เชิงข่าวส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประเภทฟรีทีวี
จากองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย
ข่ า ว “ผู ้ พิ ทั ก ษ์ ลั ก ลอบตั ด ไม้ ” ที ม ข่ า ว
ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐลักลอบตัด
ไม้และแปรรูปไม้ในอุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์
จังหวัดกาญจนบุรี ผลจากการน�ำเสนอครั้งนั้น ท�ำให้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีค�ำสั่งย้าย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เนื่องจาก
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และตั้งคณะกรรมการสอบ
ทางวินัย

ข่าวนี้ได้รับรางวัล ข่าวยอดเยี่ยมอันดับ 1
ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 - 2555
จากสมาคมผู ้ สื่ อ ข่ า ว-ช่ า งภาพอาชญากรรมแห่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ชนแล้วหนี” น�ำเสนอข่าวที่สะท้อน
จริยธรรมของสังคมที่มอเตอร์ไซค์ขับรถชนเด็กอายุ
5 ขวบแล้วหนี โดยไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ แม้เป็น
คดีเล็กน้อย แต่ไทยพีบีเอสเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
ประชาชน และสะท้อนจริยธรรมในสังคม จึงพยายาม
ติ ด ตามเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมาย
รวมทั้ ง มี ก ารส� ำ รวจทั้ ง จุ ด เกิ ด เหตุ ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ที่
อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ข่าวนี้ได้รับรางวัลชมเชย
ข่าวอาชญากรรมสร้างสรรค์สังคม 2555 โดยสมาคม
นักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
รายการ...ขับเคลื่อนสังคม
ส�ำนักรายการ มีการออกแบบรายการต่างๆ
ทั้ ง เนื้ อ หา รู ป แบบ และวิ ธี ก ารน� ำ เสนอ เพื่ อ ให้
รายการเป็ น สื่ อ ที่ ช ่ ว ยจุ ด ประกายความคิ ด ผู ้ ช ม
โดยมีประเด็นต่างๆที่เป็นทั้งเป้าหมายในเชิงเนื้อหา
และมีคุณค่าสาธารณะต่อไปนี้
ประเด็น Universal Design การออกแบบ
เพือ่ คนทัง้ มวล ในรายการ “เมืองใจดี” ทีไ่ ทยพีบเี อส
ร่วมผลิตรายการกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเด็น “ชุมชนจัดการตัวเอง” นิเวศน์เพือ่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รายการ “เมืองเรืองแสง”
ประเด็น “ความเข้าใจผูพ้ กิ ารเพือ่ เรียนรูก้ าร
อยู่ร่วมกัน” รายการ Reality “หัวใจยังเต้น” และ
รายการ “Blind Date” ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริม
สุขภาวะคนพิการ (สสพ.) และสมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย
ประเด็น “การอยู่ร่วมกันในบริบทโลก”
รายการสารคดี “Asean Beyond 2015”
ประเด็น “ความยุติธรรม” รายการซีรีส์
“อ�ำแดงเหมือนกับนายริด”
ประเด็น “การจัดการปัญหาชุมชน” รายการ
สารคดี Reality ชุด “ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง”

ประเด็น “การคุ้มครองผู้บริโภค” รายการ
“ประกาศภาวะฉุกคิด”
ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ “Media Literacy”
รายการ “ใจดีสู้สื่อ”
ประเด็น “การสร้างพฤติกรรมการอ่านใน
เด็กและเยาวชน” รายการ “ท้าให้อา่ น” และ “เปิดโลก
เปิดเล่ม”
ประเด็ น “ความมั่ น คงอาหารและการ
บริโภคยัง่ ยืน” รายการ “กินอยูค่ อื ” และ “ภัตตาคาร
บ้านทุ่ง”
ประเด็น “ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติ” รายการ “สถานีสีเขียว”
ประเด็น “ทักษะการใช้ชีวิต - ครอบครัว”
รายการซิทคอม “ลูกไม้หลายหลายต้น” มินิซีรีส์
ชุด “ปู่ณัฐ” และชุด “ลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะ”
รายการกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ในฐานะสื่ อ สาธารณะ
ไทยพีบเี อสจึงให้ความสำ�คัญกับการทำ�ให้คนในสังคม
เข้าถึงและเข้าใจคนด้อยโอกาส คนพิการ และคน
สู ง อายุ ให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า ง
สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันได้ เป็นสังคมอารยะ
ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขและเป็นธรรม
(Inclusive Society) ด้วยการนำ�เสนอรายการที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการและคนสูงอายุ เช่น รายการ
หัวใจยังเต้น รายการ Blind Date รายการ เมืองใจดี
กับแนวคิด Universal Design รายการ ยิม้ สู้ รายการ
One World โลกใบเดียวกัน รายการ เมฆในหมอก
และรายการ ลุยไม่รู้โรย
รวมถึงการให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงรายการ
ต่างๆของสถานีด้วยการจัดทำ�ภาษามือ ในรายการ
สำ�คัญ เช่น รายการข่าว รายการถ่ายทอดสด ฯลฯ
และจัดทำ�คำ�บรรยายใต้ภาพ
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รายการเป็นที่ยอมรับส�ำหรับการเป็น

พื้นที่สร้างสรรค์ของ

เด็กและครอบครัว

รายการส�ำหรับเด็ก สอดรับนโยบายของสถานีที่จะให้
ไทยพีบีเอสเป็น “ทีวีที่คุณวางใจ” จึงให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้ชม
เด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยได้จัดสรรเวลาออกอากาศส�ำหรับรายการ
เด็กและเยาวชน เป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5 ของผังรายการ หรือกว่า 22.68
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดในกลุ่มสถานีโทรทัศน์แบบ Free
TV ด้วยการออกอากาศทั้งในวันธรรมดาช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. และ
วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 06.00 - 09.00 น.
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กพร้อารพัมกับฒการเปิ
นารู ป แบบรายการมุ ่ ง ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงกั บ ผู ้ ช มกลุ ่ ม เด็ ก และครอบครั ว มากขึ้ น
ดให้ผู้ชมเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายการทั้งในกลุ่ม 2 ช่วงอายุ คือ (1) รายการขบวนการ
FUN นํ้านม ส�ำหรับเด็กเล็กวัย 3 - 5 ปี และ (2) รายการ Thai PBS Kids ส�ำหรับเด็กวัย 6 - 12 ปี
ที่ก�ำหนดแนวคิดและเนื้อหารายการ ด้วยแนวคิด “เล่นเพื่อให้”

ในขณะที่ ค วามนิ ย มในการรั บ ชมในกลุ ่ ม รายการส� ำ หรั บ เด็ ก สู ง สุ ด คื อ รายการการ์ ตู น
ต่างประเทศ เช่น The Baby Triplets หนูน้อยแฝดสามจอมซน Ozie Boo : Save the Planet
ออซี่บู...เพนกวินน้อยพิทักษ์โลก Karl and Friends คาร์ล และผองเพื่อน The Little Prince
เจ้าชายน้อย Timmy Time ทิมมี่...ลูกแกะน้อยจอมซน Bob the Builder S.1 - 16 บ๊อบซ่อมได้
Dora The Explorer ดอร่า...นักส�ำรวจน้อย ฯลฯ

ในส่วนของรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตไทย
ก็มคี วามโดดเด่นและเสริมสร้างทักษะให้กบั กลุม่
ผู้ชมเด็กอย่างรอบด้าน เช่น รายการ ท้าให้อ่าน
เกมตอบค�ำถามจากการอ่านและการคิดวิเคราะห์
และสร้างความคิดเรื่องการแบ่ง ปัน รายการ
ป.ปลาตากลม บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ย
เป็นเด็ก รายการ Good afternoon การ

แข่งขันทักษะการสะกดค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รายการสนามสารพัดนึก กล่องนักคิด ส่งเสริม
จิ น ตนาการและการคิ ด นอกกรอบ รายการ
สอนศิลป์ เสริมทักษะความรู้ด้านศิลปะด้วย
การลงมือท�ำจริง รายการ ขนมไทยอะไรเอ่ย
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านขนมไทยใน
ท้องถิ่น ฯลฯ
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การพัฒนารายการกลุ่มเด็กและเยาวชน
ด�ำเนินการด้วยการให้บคุ ลากรและผูผ้ ลิตรายการ
ส� ำ หรั บ เด็ ก ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการผลิ ต
รายการส�ำหรับเด็ก โดยจัดฝึกอบรม สัมมนา
จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งรายการเข้าประกวด
ในเวทีรายการโทรทัศน์ส�ำหรับระดับนานาชาติ
อาทิ
International 23 rd April Children’s
Festival Short Documentary Exchange
(TRT Turkey)
2012 Taiwan International Children’s
Film Festival (TICFF) รายการท้าให้อ่าน
วิตามินข่าว
Prix Jeunesse International 2012 (Munich)
รายการวิตามินข่าว ได้รับคัดเลือกให้เข้าชิง
รางวัลรายการส�ำหรับเด็กกลุ่มอายุ 7 - 11 ปี
Non-Fiction
ABU Children’s TV Programme ItemExchange Meeting & Workshop Kuala
Lumpur 2012
เสวนา: แกะกล่องงานวิจัย โครงการพัฒนา
รายการเด็กในสื่อสาธารณะ “อนาคตของ
รายการโทรทัศน์ เด็กไทย”
AIBD/NRK/TPBS In-Country Workshop
on Children’s TV Programme
JAPAN PRIZE 2012 (by NHK : International
Contest for Educational Media)
Asian Television Awards 2012 (Singapore)
รายการ Good Afternoon ได้รับคัดเลือก
ให้เข้าชิงรางวัล Best Television Program
Asian Animation Summit (Kuala
Lumpur)
รวมทั้ ง รายการที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ใน
ระดับภูมภิ าคเอเชีย คือ รายการ I got it ทีด่ ำ� เนิน
มาเป็นปีที่ 3
ทั้ ง นี้ อี ก หนึ่ ง ความส� ำ เร็ จ ของรายการ
ส�ำหรับเด็กในปี พ.ศ. 2555 คือการได้รับรางวัล
รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปีที่ 4 จาก
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เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
ซึ่งรายการส�ำหรับเด็กที่ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบเี อส ได้รบั รางวัลประเภท “ป3+”
และ “ด6+” รวมถึง 7 รายการ จากทั้งหมด
8 รายการ ประกอบด้วย การ์ตูน The Baby
Triples รายการ Yes No OK รายการคิดวิทย์
รายการมหัศจรรย์เส้นเล็ก รายการวิตามินข่าว
รายการท้าให้อ่าน และ Little Chef : ปรุงค�ำ
ปรุงเสียง (รายการขบวนการฟันนํ้านม)

รายการสาระบันเทิง ส�ำนักรายการด�ำเนินการ
ผลิตรายการบันเทิงที่มีมุมมองที่แตกต่างสร้าง
แรงบันดาลใจ มุง่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมของคนในสังคม ในปี พ.ศ. 2555
จึงมีรายการสาระบันเทิงที่โดดเด่นคือ
กลุ ่ ม รายการละครไทย ด้ ว ยเนื้ อ หา
ที่ ส ามารถสะท้ อ นประเด็ น ทางสั ง คม รวมถึ ง
คุณภาพงานผลิตทีพ่ ถิ พี ถิ นั รายการละครไทยของ
ไทยพีบีเอสจึงได้รับความนิยมจากผู้ชมทัดเทียม

กับรายการละครจากสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ
ทีม่ คี วามได้เปรียบกว่าในหลายๆ ด้าน เช่น ละคร
โหมโรง ละครส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และ
เป็ น แรงบั น ดาลใจของการต่ อ สู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ต นรั ก
ปูณ
่ ฐั ละครส่งเสริมให้สงั คมเห็นความส�ำคัญของ
ผูส้ งู อายุ กับสถาบันครอบครัวไทย อ�ำแดงเหมือน
กั บ นายริ ด สะท้ อ นประเด็ น ความเหลื่ อ มลํ้ า
ในสิทธิความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะสิทธิของ
หญิงไทย ลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะ ละครซีรีส์
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6 ตอน ในวาระวันพ่อ แรงบันดาลใจของคนรุน่ ใหม่
ที่ใฝ่คว้าหาชัยชนะ ฯลฯ รวมถึงละครซิทคอม
(Situation Comedy) ที่สะท้อนประเด็นทาง
สังคมและแง่มุมต่างๆ ประกอบด้วย ซิทคอม
ท่าประชา ละครส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย และ
การปกครองตนเองของชุมชน ยมบาลเรียกพี่
เพื่อคุณงามความดีในสังคม ลูกไม้หลายหลาย
ต้ น ละครส่ ง เสริ ม ความแข็ ง แรงของสถาบั น
ครอบครัว เพิ้ง สะท้อนค่านิยมในเรื่องความรัก
ของหนุ่มสาวสมัยใหม่
กลุ่มรายการละครซีรีส์และภาพยนตร์
ต่างประเทศ เป็นกลุม่ รายการทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ตัวของไทยพีบีเอส โดยให้ความส�ำคัญกับเนื้อหา
ที่มีคุณค่า แตกต่าง และเป็นแรงบันดาลใจให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณงามความดี ละคร
ซีรีส์และภาพยนตร์ต่างประเทศของไทยพีบีเอส
จึ ง ได้ รั บ ความนิ ย มและถู ก กล่ า วถึ ง อย่ า งมาก
ในกลุ่มสังคม Social Network เช่น ซีรีส์จีน
The Tale of the Royal Seamstress ผ้า...
ทอชีวิต ละครที่สะท้อนถึงศิลปะการทอผ้า ให้
เห็นคุณค่าของการถักทอผ้าของแต่ละชนชาติ
และชาติพันธุ์ รวมไปถึงความโอบอ้อมอารีที่คน
ควรมีต่อกัน ซีรี่ส์สิงคโปร์ Together เพื่อนกัน
ไม่มีวันเปลี่ยน ให้ความตระหนักในคุณค่าของ
ความแตกต่างหลากหลายแห่งวิถชี วี ติ ซีรสี่ ญ
์ ปี่ นุ่
The Waste Land สงครามชีวิต สร้างความรู้
ความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การพัฒนาพลังทางสังคม
65

รายการสารคดีโดยผู้ผลิตในประเทศ และ
สารคดีจากต่างประเทศ ไทยพีบีเอสมีแนวคิด
ที่จะเป็นผู้ผลิตสารคดีที่มีคุณภาพด้วยการคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละด� ำ เนิ น การผลิ ต อย่ า งพิ ถี พิ ถั น
โดยฝีมือคนไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การผลิ ต สารคดี ข องคนไทยและเผยแพร่ ใ น
ช่วงเวลาที่ดีบนผังรายการ ซึ่งรายการสารคดี
โดยผู้ผลิตไทยที่โดดเด่นในปี พ.ศ. 2555 เช่น
สารคดีวนั เปลีย่ นแปลงการปกครอง 2475 ระลึก
ถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ป ระชาธิ ป ไตยไทย สะท้ อ น

ให้เห็นถึงเจตนารมณ์และศรัทธาของผู้ก่อการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง สารคดี ASEAN
Beyond 2015 เปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความพร้อมของประเทศไทยกับอีก 9 ประเทศ
สมาชิก บนก้าวย่างสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีความพร้อม
มากน้อยแค่ไหนเมือ่ เทียบกับกลุม่ ประเทศสมาชิก
ส�ำนักรายการเตรียมการผลิตสารคดีด้วย
โครงการระยะ 3 ปี 2 ปี และ 1 ปี ตามล�ำดับ
โดยมี ก ระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพตั้ ง แต่ ก าร
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ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นระบบ การท�ำบทสารคดีที่
รอบด้านถูกต้องตามหลักวิชาการ การวางแผน
และด�ำเนินการผลิตที่มีมาตรฐานสูง โดยเน้น
เนื้อหาหลักดังต่อไปนี้
1. สารคดีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
2. สารคดีเชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
ของไทย
3. สารคดีเกี่ยวกับทรัพยากรและความ
มั่นคงทางอาหาร

นอกจากนีร้ ายการสารคดีจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะรายการสารคดีชุดท่องโลกกว้าง ยัง
คงเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจาก
ผู้ชมรายการ ท�ำให้ช่วงเวลา 18.00 - 19.00 น.
ของไทยพี บี เ อสเป็ น ช่ ว งเวลาที่ มี ย อดจ� ำ นวน
ผู้ชมสูงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
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การยอมรับสื่อดิจิทัลในสื่อสาธารณะ

“สื
อ
่
ดิจทิ ลั ” เป็นอีกหนึง่ กลไกของไทยพีบเี อส ทีร่ ว่ มขับเคลือ่ น
ให้ทุกข้อมูล ข่าวสาร ได้เข้าถึงผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็น
ช่องทางให้ผชู้ มได้เชือ่ มโยงถึงเราได้สะดวก รวดเร็วด้วยเช่นกัน โดย
ตลอดปี พ.ศ.2555 มีกลุ่มบริการต่างๆ ของสื่อดิจิทัล ที่สนับสนุน
ในสื่อสาธารณะ ดังนี้

กลุ่มงานเว็บไซต์ ในปี พ.ศ. 2555 ได้ท�ำการปรับโฉมเว็บไซต์หลัก
และแยกเนื้อหาเว็บไซต์เป็น 3 เว็บไซต์ ได้แก่ เว็บไซต์หลัก เว็บไซต์
รายการ และเว็บไซต์องค์กร เพื่อให้มีความชัดเจนของเนื้อหา และ
ตรงตามลักษณะของผู้เข้าใช้งานมากขึ้น
ส�ำหรับ 5 อันดับหน้ารายการบนเว็บไซต์ ตลอดปี พ.ศ.
2555 ที่ได้รับความนิยมในการเข้าชมสูงสุด ได้แก่
5 อันดับ หน้ารายการยอดฮิต

1
English Breakfast

2
ภัตตาคารบ้านทุ่ง

4

3
กิน อยู่ คือ

ท่องโลกกว้าง

5
พื้นที่ชีวิต

อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมอย่างสมํ่าเสมอและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรม
การบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน คือ การชม ทีวีออนไลน์ ในลักษณะ live cast จากหน้าจอ
ของไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยคุณภาพความคมชัดทั้งภาพและเสียง รองรับ
ระบบ HD และสัญญาณที่ต่อเนื่อง โดย 5 อันดับสถิติของการชมสดทาง www.thaipbs.or.th/Live
ตลอดปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้
5 อันดับ สถิติของการชมสดทาง www.thaipbs.or.th/Live ตลอดปี พ.ศ. 2555

1
11 เม.ย. 55
ข่าวเตือนสึนามิ
ใน 3 จังหวัดภาคใต้
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2
13 ก.ค. 55
รายการพิเศษ การอ่าน
คำ�วินิจฉัยแก้รัฐธรรมนูญ

3
24 พ.ย. 55
ข่าวสถานการณ์การชุมนุม
องค์การพิทักษ์สยาม

4
1 มิ.ย. 55
รายการพิเศษ เกาะติด
ร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง

5
14 ก.พ. 55
ข่าวระเบิดหน้าโรงเรียน
เกษมพิทยา สุขุมวิม 71

นอกจากนี้ ยังน�ำรายการที่ดีและมีประโยชน์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ให้เลือกชมย้อนหลังตาม
ความต้องการ (on demand) ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการติดตามรายการได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งเวลาและอุปกรณ์ในการรับชม หน้า “ชมย้อนหลัง” จึงเป็นบริการออนไลน์ทไี่ ด้รบั ความนิยม
สูงสุดของเว็บไซต์ในรอบปี โดยสามารถติดตามชมย้อนหลังได้จาก www.thaipbs.or.th/Clip รองรับ
การรับชมทั้งทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
5 อันดับ คลิปรายการย้อนหลังที่มีผู้ชมคลิกชมกันมากที่สุด

1
สถานีประชาชน
1 ส.ค. 2555
ตอน ลูกจ้างชั่วคราว

2
พื้นที่ชีวิต
20 มิ.ย. 2555
ตอน วิจัยชีวิต (2)

3
สารคดี 2475
25 ก.ค. 2555
ความทรงจำ�

4
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
10 เม.ย. 2555
ครอบครัวสัปเหร่อ

5
ต้นศิลปะ 2
2 เม.ย. 2555
งานเปลี่ยนโลก

กลุ่มงานเว็บทีวี ปี พ.ศ. 2555 นับเป็นครั้งแรกของ
ไทยพีบเี อส กับการเปิดบริการ “เว็บทีว”ี ถ่ายทอดสด
อินเตอร์เน็ตทีวี ในชื่อ www.webTVThaiPBS.com
โดยเริ่ ม ถ่ า ยทอดสดงานการประชุ ม สุ ด ยอดด้ า น
สื่อสารมวลชนแห่งเอเซีย-แปซิฟิก (Asia Media
Summit) 2012 และได้ด�ำเนินการถ่ายทอดกิจกรรม
และงานเสวนาต่ า งๆ เพื่ อ ออกสู ่ ส าธารณะอย่ า ง
ต่อเนื่อง อาทิ “Social Media กับการน�ำเสนอข่าว
ของไทยพีบีเอส” “กรณีศึกษาเรื่อง การระดมทุนกับ
โฆษณาแฝงต่างกันอย่างไร….ไทยพีบเี อส มีสปอนเซอร์
ได้หรือไม่” “งานระพีเสวนา ในงาน 90 ปี ศ.ระพี
สาคริก เรื่อง “สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง” เป็นต้น
ทั้งยังรวบรวมคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สกู๊ปพิเศษ การ
รับชมย้อนหลัง และสื่อสังคมออนไลน์ให้ผู้ชมได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
กลุม่ งานสือ่ สังคมออนไลน์ ไทยพีบเี อสวางกลยุทธ์
การบริ ห ารจั ด การสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ทั้ ง เฟซบุ ๊ ค
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม กูเกิลพลัส อย่างจริงจัง
และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของการน�ำเสนอข่าว
และรายการของสถานี บทบาทของการสื่อสารผ่าน
ทางโซเชียลมีเดียหรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ มี
ความโดดเด่นมากเป็นพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมต้องการ

อัตราการเติบโตของเว็บไซต์ไทยพีบีเอส ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555

มีอัตราการเติบโตของผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ (Unique IPs) สะสมตลอดปี
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ถึงร้อยละ 27.71
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สถิติทวิตเตอร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปี 2553 - 2555

สถิติเฟซบุ๊ค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ปี 2553 - 2555

ข้อมูลและข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยตลอดปี พ.ศ. 2555
มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับในความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ โดยมีจ�ำนวนผู้ติดตาม
ในทวิตเตอร์สงู เป็นอันดับ 1 ในกลุม่ องค์กรสือ่ ด้วยตัวเลข 231,385
ผู้ติดตาม (สถิติในเดือนธันวาคม 2555) และเฟซบุ๊คมีจ�ำนวนแฟน
127,652 แฟน (สถิติในเดือนธันวาคม 2555)

กลุม่ งานวิทยุ ไทยพีบเี อสเริม่ ให้บริการวิทยุออนไลน์
ขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดย
เป็นการต่อยอดจากสื่อวิทยุที่เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 ซึ่ง ส.ส.ท. ได้ร่วมผลิตรายการเพื่อออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105
MHz. ปั จ จุ บั น วิ ท ยุ อ อนไลน์ ไ ทยพี บี เ อสเผยแพร่
รายการระหว่าง 06.00 - 21.00 น. ทางเว็บไซต์ www.
thaipbsonline.net, www.facebook.com/
ThaiPBSFan ซึ่ ง ท่ า นสามารถรั บ ฟั ง ได้ ทั้ ง ทาง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ประชาชน
ในต่างจังหวัดสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุชุมชน
ต่างๆ ที่ท�ำการเชื่อมโยงสัญญาณไปออกอากาศผ่าน
สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถรับ
สั ญ ญาณผ่ า นดาวเที ย มด้ ว ยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
ดาวเทียมที่รองรับระบบ DVB-S2 ได้ด้วย และเมื่อ
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุจาก กสทช. ในอนาคต
จะท�ำการพัฒนาให้ออกอากาศ 24 ชั่วโมงต่อไป
การดำ�เนินการวิทยุออนไลน์เป็นการตอบสนอง
การดำ�เนินงานด้านสือ่ วิทยุกระจายเสียงสาธารณะ ซึง่
เป็นภารกิจตามพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดย ส.ส.ท.
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�การผลิตสื่อวิทยุออนไลน์
เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะโดยใช้สื่อวิทยุออนไลน์
เป็นพื้นที่สื่อสาธารณะที่จะสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนทุกภาคส่วนในประเด็นทางสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ ฯลฯ รวมทั้งเพื่อให้ข่าวสารความรู้และ
ความบันเทิงแก่ผู้ฟังทุกกลุ่มเป้าหมาย

สัดส่วนการผลิตรายการวิทยุไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2555

แบ่งตามกลุ่มรายการ
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แแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบรายการวิทยุออนไลน์ทนี่ ำ� เสนอตลอด
ปี พ.ศ. 2555 มีแนวทางการจัดท�ำรายการ ดังนี้
1. รายการข่าวและวิเคราะห์ข่าวที่น่าเชื่อถือ ตรงไป
ตรงมา
2. รายการที่น�ำเสนอเนื้อหาต่อยอดจากรายการที่
ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ เช่ น สถานี
ประชาชน
3. รายการทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ แลกเปลี่ ย นมุ ม มอง
ประสบการณ์ชีวิต โดยตั้งประเด็นทางสังคมที่
สะท้ อ นและอยู ่ ใ นความสนใจของคนในสั ง คม
โดยน�ำเสนอเป็นรายการสด เปิดสายรับความเห็น
พู ด คุ ย และปรึ ก ษา ให้ ข ้ อ มู ล โดยวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญ
4. เปิ ด พื้ น ที่ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สาธารณะและสั ง คม
โดยน�ำเสนอเป็นช่วงข่าวสัน้ หรือแทรกในรายการ
5. รายการเด็ก นิทานก่อนนอน
6. สารคดีชุด (Series) 6 - 12 เรื่อง ในชุดความรู้
หมวดต่างๆ
7. รายการเพลง : เพลงไทย เพลงสากล เพลงเก่า
เพลงลู ก กรุ ง - ลู ก ทุ ่ ง โดยเปิ ด รั บ ผลงานเพลง
การแต่งเพลงจากทางบ้าน

นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ด� ำ เนิ น การ
คู่ขนานไปกับการผลิตและน�ำเสนอรายการ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การขอคลื่นความถี่
2. สร้ า งพั น ธมิ ต รและเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงการ
ออกอากาศรายการ โดยในปี พ.ศ. 2555 มีการ
ขอเชื่ อ มโยงการออกอากาศรายการ ได้ แ ก่
ทันข่าวไทยพีบีเอส ภูมิคุ้มกัน เป็นต้น
3. พัฒนาช่องทางการออกอากาศในสื่อใหม่ ซึ่งผู้ฟัง
สามารถติดตามรับฟังในช่องทางที่หลากหลาย
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์พกพา เช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
นอกจากนี้กลุ่มงานบริการด้านสื่อดิจิทัลอื่นๆ
ได้ ทำ�การริ เริ่ ม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพราะด้ ว ยความก้ า วหน้ า และพั ฒ นาการด้ า น
เทคโนโลยี ที่ส่งผลให้พฤติกรรมการรับสื่อของผู้ชม
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านรูปแบบการ
ติดตาม ช่องทาง เวลา อุปกรณ์ เป็นต้น
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สื่เป็นอที่ยสาธารณะ
สื่อภาคพลเมือง
อมรับในการสร้างงานของผู้ผลิตอิสระ

ภให้การกิารสนัจหนึบสนุ่งของไทยพี
บีเอส ตามพระราชบัญญัติก่อตั้งสื่อสาธารณะ คือ
นผู้ผลิตรายการอิสระ ให้สามารถมีพื้นที่ในการน�ำเสนอ

โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ น อกจากข่ า วหรื อ
รายการที่ ไ ด้ ม าตรฐาน สร้ า งการเรี ย นรู ้ แ ละ
รายการ และได้รบั การพัฒนาศักยภาพในการผลิตสือ่ โดยหน่วยงานภายใน เข้ า ใจในประเด็ น ทางสั ง คมต่ อ ประชาชนใน
ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาผู้ผลิตอิสระมี 2 หน่วยงานคือ ส�ำนัก วงกว้างแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้
เครือข่ายสื่อพลเมืองและส�ำนักรายการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ต่างกัน ดังนี้ ร่วมกันถึงบทบาทของพลเมืองต่อสังคม ระหว่าง
สำ�นักเครือข่ายสือ่ พลเมือง จะเน้นกลุม่ เป้าหมายผูผ้ ลิตอิสระระดับ เครือข่ายเชิงประเด็น นักข่าวพลเมือง ผู้ผลิต
ชุมชน ทำ�งานร่วมกับเครือข่ายภาคพลเมือง เน้นกระบวนการเรียนรู้ในการ ภาคพลเมืองและไทยพีบีเอส ผ่านกระบวนการ
สื่อสารสาธารณะอีกด้วย
พัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ผลิตสื่อจากประเด็นวาระทางสังคม
ทั้งนี้การผลิตรายการและพัฒนาผู้ผลิต
สำ�นักรายการ ทำ�งานกับผู้ผลิตอิสระผ่านกระบวนการเปิดรับ
รายการ เน้นที่กระบวนการเรียนรู้ (Processes)
ข้อเสนอรายการจากผู้ผลิตที่สนใจอยากผลิตรายการร่วมกับไทยพีบีเอส
อย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น โดยใช้เครื่องมือ
คือ “การสร้างสรรค์รายการ” ภายใต้ประเด็น
ส�ำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง
วาระทางสังคมเป็นวาระในการปรึกษาหารือหรือ
กับการพัฒนาผู้ผลิตอิสระระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2555 ทางส�ำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง กระตุ้นให้เครือข่ายเชิงประเด็นเข้ามามีส่วนร่วม
ร่วมกับเครือข่ายสื่อภาคพลเมือง ประกอบด้วย ในการสื่อสารขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือนักข่าว
นักข่าวพลเมือง และผู้ผลิตภาคพลเมือง ผลิต พลเมือง หรือการจัดให้มีกิจกรรม เวทีพูดคุย
แลกเปลี่ยนเพื่อขยายเครือข่ายฯ
รายการ 7 รายการ ได้แก่
รายการข่าว “นักข่าวพลเมือง” ออกอากาศ
ช่ ว งข่ า วคํ่ า และข่ า วเช้ า รวมความยาว
30 นาที/สัปดาห์
รายการ “เสียงพลเมือง” ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุออนไลน์ ไทยพีบีเอส
รายการบ้านเธอก็บ้านฉัน (25 นาที/สัปดาห์)
รายการพลเมืองผูเ้ ปลีย่ นทิศ (25 นาที/สัปดาห์)
รายการเด็กมีเรื่อง (25 นาที/สัปดาห์)
รายการก(ล)างเมือง (25 นาที/สัปดาห์)
ภาพยนตร์สารคดีประเด็นทางสังคม ความยาว
6 ชั่วโมง “ทางผ่านของบีระ : ชีวิตไร้รากของ
เด็กเร่ร่อน”
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ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมดังเช่นกรณีการ
ผลิตภาพยนตร์สารคดี “ทางผ่านของบีระฯ” ใน
โครงการร่วมมือเครือข่ายเชิงประเด็นทางสังคม
เพื่อขับเคลื่อนวาระ “เด็กเร่ร่อน” ผ่านแนวทาง
การสือ่ สารสาธารณะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายคณะท�ำงานด้านเด็กเร่ร่อนทั่วประเทศ
นั ก ข่ า วพลเมื อ งเครื อ ข่ า ยครู ข ้ า งถนน ผู ้ ผ ลิ ต
ภาคพลเมือง ออกอากาศในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 2555 โดยมีค่าเฉลี่ยผู้ชมต่อนาที
(Rating) สู ง เป็ น อั น ดั บ 4 ของกลุ ่ ม รายการ
สารประโยชน์ของไทยพีบเี อส และอยูใ่ นอันดับ 5
ของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 6 ช่อง

โครงการอบรมทีวีชาติพันธุ์ ภาคเหนือ

โครงการอบรมผู้ผลิตรายการเด็กมีเรื่อง
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ด้วยเหตุที่ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นเด็กและเยาวชน ท�ำให้ส�ำนักเครือข่าย
สือ่ พลเมืองกลับมาทบทวนต้นทุนของการท�ำงาน
กั บ เครื อ ข่ า ยฯ ว่ า แง่ มุ ม ทางสั ง คมใดที่ ค วร
จะสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติใหม่กับสังคมและ
ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการสร้างสื่อ
ให้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนประเด็นที่แท้จริง
จากเจ้าของเรื่องได้บ้าง และพบว่า “เด็กเร่ร่อน”
คือวาระทีส่ ำ� คัญของสังคมโดยเฉพาะในห้วงเวลา
ที่ จ ะเกิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยประชากรขนานใหญ่
ภายใต้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ท�ำงานด้านเด็กทั่วประเทศและมีฉันทานุมัติที่จะ
ร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนประเด็นเด็กเร่ร่อนให้
เป็นวาระของสังคมไทย รวมถึงวางแผนร่วมกัน
ที่จะเสริมศักยภาพการสื่อสารนักข่าวพลเมือง
ประเด็นเด็กเร่รอ่ น เพือ่ เป็นเครือ่ งมือของเจ้าของ
ประเด็นผลักดันประเด็นเด็กเร่ร่อนอีกชั้นหนึ่ง
ในส่วนของผู้ผลิตภาคพลเมืองนั้น ส�ำนัก
เครือข่ายสื่อพลเมืองได้ชักชวนทีมผู้ผลิตรายการ
“เด็กมีเรื่อง” เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากมี
ประสบการณ์ในการผลิตรายการส่งเสริมสิทธิเด็ก

แต่ทั้งนี้ใช่ว่าเรื่องของเด็กเร่ร่อนจะไม่
เคยน�ำเสนอผ่านสื่อ แต่ส่วนใหญ่เรื่องท�ำนองนี้
จะถูกเสนอในเชิงปัญหา แต่ในเชิง “ประเด็น”
ที่สะท้อนรากที่มาและการโยงใยกับคนในสังคม
ยั งมี ไม่ ม ากนั ก อย่ า งไรก็ตามการท�ำงานของ
สื่อสาธารณะผ่านการผลิตสารคดีเพียง 1 เรื่อง
คงไม่อาจขยับประเด็นเด็กเร่ร่อนให้แพร่หลาย
กว้างขวางได้ แต่จะต้องอาศัยการขับเคลื่อน
ร่ ว มกั น กั บ เจ้ า ของประเด็ น และสื่ อ สารอี ก
หลากหลายแง่มุมและช่องทาง ซึ่งเป็นที่มาของ
โครงการความร่วมมือเครือข่ายเชิงประเด็นทาง
สังคมเพื่อขับเคลื่อนวาระ “เด็กเร่ร่อน” ผ่านการ
สื่อสารสาธารณะ
“ทางผ่านของบีระฯ” เริม่ ต้นจากแนวคิด
ของอดีตเด็ก (ไร้สัญชาติ) เร่ร่อนกลุ่มหนึ่งใน
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่ต้องการบอก
เล่าให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจชีวิตของเด็กเร่ร่อน
พวกเธอได้รว่ มอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนักข่าวพลเมือง
กับไทยพีบีเอสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และสื่อสาร
เรื่องราวเด็กเร่ร่อนไร้สัญชาติในอ�ำเภอแม่สาย
ผ่านผลงานนักข่าวพลเมือง รวมถึงเว็บไซต์สถานี
ข่าวเด็กออนไลน์ “891 Nana Station” อย่าง
ต่อเนื่อง
หลังจากไทยพีบีเอสริเริ่มโครงการความ
ร่วมมือเครือข่ายเชิงประเด็นฯ โดยขยายแนวคิด
การสื่อสารขับเคลื่อนประเด็นเด็กเร่ร่อน ผ่าน
การประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนเครือข่ายคน
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ผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง

ด้านการสื่อสารของพลเมืองอย่างมีส่วนร่วม อีก
ทั้งการผลิตภาพยนตร์สารคดีนอกจากต้องใช้ผู้มี
ทักษะการผลิตงานโทรทัศน์แล้ว ยังต้องมีจติ อาสา
ในการเสียสละเวลาท�ำงานเพื่อสังคมเนื่องจาก
ต้องใช้เวลากับการผลิตสารคดี (Production)
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น (ไม่ นั บ ช่ ว งเตรี ย มการ-Preproduction) ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือ่ ผลิตสารคดี
ความยาว 6 ชั่วโมงโดยใช้งบผลิตเฉลี่ยต่อตอนที่
1.47 แสนบาท (รวม 6 ตอน ใช้งบผลิตอยู่ที่
882,000 บาท) ซึง่ ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้ตอบโจทย์

เบื้องหลังการผลิตสารคดี “ทางผ่านของบีระ” โดยผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง

การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยทีมผู้ผลิตท�ำหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยง เยาวชนกลุ่ม 891 Nana Station ซึ่ง
ท�ำหน้าที่พิธีกรเล่าเรื่องและเดินทางตามรอย
เด็กเร่รอ่ นรุน่ พี่ “บีระ” ชาวโรฮิงยา จากประเทศ
พม่า ตัง้ แต่เหนือสุดของประเทศ “แม่สาย” ไปถึง
ชายแดนไทย - มาเลเซีย “อ�ำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา” ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตรายการ
สื่อภาคพลเมืองกลุ่มสารประโยชน์ (ความยาว
30 นาที/ตอน) ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 70,000 - 85,000
บาท
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อบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวพลเมือง’

ผลสะเทื อ นของ “ทางผ่ า นของบี ร ะ”
นอกจากจะเป็นข้อยืนยันถึงเส้นทางของผู้ผลิต
ภาคพลเมืองและรายการสื่อพลเมืองที่นับวันจะ
เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ตัว
“รายการ” ยังเป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อน
วาระทางสังคมดังเช่น กรณีประเด็นเด็กเร่ร่อน
ที่สามารถประสานเชื่อมโยงเครือข่ายคนท�ำงาน
ด้านเด็กในการร่วมกันสื่อสารขับเคลื่อนให้สังคม
โดยเฉพาะภาครั ฐ เห็ น ความจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว น
เพื่อแก้ปัญหาโดยการสนับสนุนการท�ำงานของ
องค์กรด้านเด็ก รวมถึงร่วมกันผลักดันนโยบาย
สาธารณะว่าด้วยเด็กเร่ร่อนให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมด้วย
76

รายชื่อคณะทำ�งานด้านเด็ก
(ประเด็นเด็กเร่ร่อน) ร่วมกับไทยพีบีเอส
มูลนิธิบ้านเด็กพระมหาไถ่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เทศบาลนครรังสิต ศูนย์
เดอะฮั บ สายเด็ ก ส� ำ นั ก งานการศึ ก ษานอก
โรงเรียน จ.สมุทรปราการ ส�ำนักงานการศึกษา
นอกโรงเรียน จ.ราชบุรี ส�ำนักงานการศึกษา
นอกโรงเรี ย น จ.นครปฐม ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย กลุ ่ ม
เป้าหมายพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (บ้านเมอร์ซี่) กอง
ก�ำกับการต�ำรวจรถไฟ (ครูตำ� รวจรถไฟ) ส�ำนักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ.เมืองอุดรธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อ.เมือง
นครราชสีมา อ.เมืองขอนแก่น ส�ำนักงานการ
ศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
จ.ร้ อ ยเอ็ ด สถานสงเคราะห์ บ ้ า นเด็ ก ชาย
จ.หนองคาย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กองการศึกษา
เทศบาลนครนครขอนแก่น มูลนิธิสุธาสินีเพื่อ
เด็กและเยาวชน จ.ยโสธร มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
บ้านลูกรัก จ.ขอนแก่น
ส�ำนักรายการ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน
ของผู้ผลิตอิสระ
ในปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักรายการได้ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 100,903,239.46 บาท หรือประมาณ
ร้อยละ 5 ของรายได้องค์กร เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ผลิตรายการอิสระน�ำไปผลิตรายการโทรทัศน์
และน�ำออกอากาศทางไทยพีบีเอส
ทัง้ นีส้ ำ� นักรายการมีขนั้ ตอนและกระบวน
การคัดเลือกผู้ผลิตอิสระ เพื่อความโปร่งใสและ
เป็นธรรม ที่เรียกว่าเป็นกระบวนการเปิดรับ
ข้อเสนอรายการ (Program Commissioning)
ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักรายการเปิดรับข้อเสนอ
รายการ มีผู้ผลิตรายการอิสระสนใจเข้าร่วมส่ง
ข้อเสนอรายการเข้ามาทั้งสิ้น 162 รายการ และ
ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วจะมี ค ณะกรรมการคั ด สรร
รายการท�ำหน้าที่พิจารณาคุณภาพและความ
เหมาะสมของรายการ เพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิต
รายการให้ไทยพีบเี อส โดยส�ำนักรายการมีขนั้ ตอน
การพิจารณาคัดสรรรายการตามแผนผัง
และก่ อ นการเปิ ด รั บ ข้ อ เสนอรายการ
ส� ำ นั ก รายการยั ง มี ก ารจั ด การสั ม มนาผู ้ ผ ลิ ต
รายการอิสระ ในหัวข้อ “รับฟังแนวทางการยื่น
ข้อเสนอรายการกับไทยพีบีเอส” เพื่อให้ข้อมูล
ส�ำคัญแก่ผู้ผลิตอิสระที่สนใจจะเข้าร่วมงานกับ
ไทยพีบีเอส ทั้งในเรื่องลักษณะและคุณค่าของ
รายการในแบบสื่อสาธารณะ ขั้นตอนการเสนอ
รายการ รวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคที่สอดรับกับ
เทคโนโลยีคุณภาพระดับ High Definition
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ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอรายการ
กรอกแบบฟอร์มข้อเสนอรายการทาง
www.thaipbs.or.th หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ยื่นข้อเสนอรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์
ส�ำนักรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดกรองรายการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คณะท�ำงานคัดสรรพิจารณาตามกลุ่มรายการ

รายการเด็กและเยาวชน/สาระบันเทิง/สารประโยชน์/สารคดี/ละคร-ภาพยนตร์

ผ่านการคัดสรรเนื้อหาตรงตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
พัฒนาคุณภาพรายการ น�ำเสนอแผนงานและเตรียมการผลิต
จัดท�ำเอกสารสัญญาจ้างผลิต
ผ่าน

ไม่ผ่าน

กระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต
ตรวจพิจารณารูปแบบเนื้อหา พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ด�ำเนินการผลิตตามแผนการผลิต
ควบคุมการด�ำเนินงาน
ก�ำหนดส่งมอบรายการ
การตรวจรับรายการ / เบิกจ่ายค่าผลิต

พิจารณาการออกอากาศตามผังรายการ โดยคณะกรรมการของ ส.ส.ท.
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กระบวนการคัดสรรรายการ
กรอกแบบฟอร์มข้อเสนอรายการทาง
www.thaipbs.or.th หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ระบุข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก่ผู้ผลิต

ผู้ผลิต

ไม่ผ่าน

ยื่นข้อเสนอรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์
ส�ำนักรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คณะท�ำงานคัดกรองรายการ พิจารณารายการภายในไม่เกิน 30 วันท�ำการ

กระบวนการคัดสรรกลุ่มรายการ

คณะท�ำงานคัดสรรพิจารณาตามกลุ่มรายการ
รายการเด็กและเยาวชน/สาระบันเทิง/สารประโยชน์/สารคดี/ละคร-ภาพยนตร์
ไม่ผ่าน

คณะอนุกรรมการคัดสรรรายการในประเทศ
พิจารณารายการภายในไม่เกิน 30 วันท�ำการ

พัฒนาคุณภาพรายการ วางแผนงานและเตรียมการผลิต
จัดท�ำสัญญาจ้างผลิต

กระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต

ตรวจพิจารณารูปแบบเนื้อหา พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ด�ำเนินการผลิตตามแผนการผลิต
ควบคุมการด�ำเนินงาน
ก�ำหนดส่งมอบรายการ
การตรวจรับรายการ / เบิกจ่ายค่าผลิต

พิจารณาการออกอากาศตามผังรายการ โดยคณะกรรมการของ ส.ส.ท.
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เครือข่ายทางสังคม

ยอมรับการทำ�งานของสื่อสาธารณะ

กประเทศและต่
ารท�ำงานกับเครือข่ายทางสังคมทั้งในระดับ
า งประเทศ ถื อ เป็ น 1 ใน 8

นโยบายส�ำคัญที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
ขึ้ น มา โดยว่ า ด้ ว ยนโยบายด้ า นการพั ฒ นา
เครื อ ข่ า ย ซึ่ ง มี ส าระส� ำ คั ญ คื อ ต้ อ งก� ำ หนด
ยุ ท ธศาสตร์ กลไก กระบวนการท� ำ งานและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาภาคียุทธศาสตร์ร่วมสร้าง
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ของสังคม
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ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
และเครือข่ายทางสังคมภายในประเทศ
เพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้สนับสนุนและเครือข่ายภาคียุทธศาสตร์ ซึ่ง
ถือเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าต่อการพัฒนาสื่อสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2555
ไทยพีบเี อสจึงได้วางเป้าหมายการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม
ผ่านการท�ำงาน 2 รูปแบบ คือ
1. การผลิตรายการร่วมกัน
2. การจัดกิจกรรมร่วมกัน
การผลิตรายการร่วมกัน ตลอดปี พ.ศ. 2555 มีหน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุนและพัฒนารายการร่วมกับไทยพีบีเอส จ�ำนวน 22 องค์กร โดย
สนับสนุนทั้งในรูปงบประมาณ เนื้อหารายการ และตัวรายการ ที่ฟรีต้นทุน
ค่าผลิต มีจ�ำนวนรายการที่พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 33
รายการ

หน่วยงาน /ผู้สนับสนุนรายการ

รายการ

		สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

		เมืองใจดี
		วิตามินข่าว
		ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
		ซอยสุขา
		วิชาพึ่งตนเอง
		ดอกไม้ใต้หมอน
		คิดส์ชวนคิด
		มหัศจรรย์เส้นเล็ก
		Bicycle diary
		ฟาฟา

		เครือข่ายดนตรีเพื่อคนพิการ

		หัวใจยังเต้น

		สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
		สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

		Blind Date

		แผนงานสุขภาวะองค์กรเอกชน
		ใจดีสู้สื่อ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
		มูลนิธิสำ�นึกรักบ้านเกิด

		นิทานแผ่นดิน

		มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

		เป็นเด็กชอบทำ�
		เป็นเด็กรักสัตว์

		สำ�นักงานปฏิรูป

		ร่วมกันปฏิรูปประเทศไทย

		สำ�นักงานปฏิรูป
		สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
		Local Act

		บ้านดอนดินดี

		มูลนิธิ SCG

		การถ่ายทอดสดรายการกีฬาแบดมินตัน

		กระทรวงวัฒนธรรม

		เดิน ค้น ใจ

		สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

		ป.ปลาตากลม

		การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

		ทั่วถิ่นแดนไทย
		เที่ยวไทยไม่ตกยุค
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หน่วยงาน /ผู้สนับสนุนรายการ

รายการ

		เครือข่ายพุทธิกา

		สุขแท้ด้วยปัญญา

		ราชบัณฑิตยสถาน

พูดจาภาษาไทย
		คนเก่งภาษาไทย

		แผนงานสุขภาวะองค์กรเอกชน
		Happy everyday
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
		สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

		ซาย์คิดส์ พิชิตปริศนา

		สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัยบูรพา

		ครูมืออาชีพ
		ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

		สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) 		เคลียร์ คัท ชัดเจน
		แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
		เปิดโลก เปิดเล่ม
		สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
		มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

การจัดกิจกรรมร่วมกัน ไทยพีบเี อสให้ความส�ำคัญ
กับการจัดกิจกรรมหลังจอเทียบเท่ากับการผลิตรายการ
ออกสู่หน้าจอ เพราะการจัดกิจกรรมเป็นช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทางสังคม
ในการเข้ามาร่วมคิดและร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ในรอบปี พ.ศ. 2555
ไทยพีบีเอสจึงได้จัดกิจกรรมที่ส�ำคัญมากมาย และ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม
จัดกิจกรรมเป็นอย่างดี อาทิ
1. การจัดประชุมงาน Asia Media Summit
(AMS) ซึง่ ไทยพีบเี อสได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากภาคีเครือข่ายถึง 8 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) SCG ส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก าร
มหาชน) ธนาคารกสิ ก รไทย ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท
บ้านปู (มหาชน) จ�ำกัด การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

		ร้อยคน ร้อยธรรม

2. การจัดงาน ด.เด็กคิดดี ThaiPBS Kid day
ในวันเด็กประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ครั้งนั้นไทยพีบีเอส
ได้รบั ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายครอบครัว
3. การจั ด งานเทศกาลสื่ อ สาธารณะ ไทย
พีบเี อสได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกกว่า
40 องค์กรเข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้ เช่น ส�ำนักงาน
ประกั น สั ง คม กรมการปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ เครือข่ายจิตอาสา สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน TK PARK เป็นต้น
4. การจัดกิจกรรมโครงการฮัน่ แน่วเชียงคาน
เพื่ อ ฉายหนั ง สั้ น จากงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามร่วมกับรายการ HOT SHORT FILMS
ไทยพี บี เ อสได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการจั ด กิ จ กรรม
ครั้ ง นี้ จ ากองค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หอ
ภาพยนตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เทศบาลต�ำบลเชียงคาน เป็นต้น
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ความร่วมมือในระดับนานาชาติของสื่อสาธารณะ
บทบาทการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะ “สื่อสาธารณะ” ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงการสร้างเครือข่าย
และพันธมิตรในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศเท่านั้น ไทยพีบีเอสได้มีนโยบายที่ก�ำหนดกลไก
การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อน�ำมาซึ่งความร่วมมือจากเครือข่ายและพันธมิตร
ในระดับนานาชาติและน�ำมาซึ่งโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันทั้งจากองค์กรสื่อมวลชน
หน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก�ำไร โดยมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาบุคลากรสื่อสาธารณะผ่านกิจกรรมโครงการ
ความร่วมมือ (Cross-cultural Collaboration) การริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมความร่วมมือเพื่อเป็น
กลไกในการเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การร่วมผลิตสื่อด้านข่าว
และรายการระหว่างหน่วยงานและสถานีโทรทัศน์พันธมิตร ตลอดจนการขยายผลและแลกเปลี่ยน

ผลผลิตสื่อของสื่อสาธารณะให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและนานาประเทศ
ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกในอาเซียน
กิจกรรมและโครงการความร่วมมือประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2555 อาทิ
การแลกเปลี่ยนผลผลิตสารคดีระหว่าง
สถานีโทรทัศน์พันธมิตร ABU Doc 2012
โครงการร่วมผลิตสารคดีระหว่างสถานี
โทรทัศน์พนั ธมิตร CCTV&ABU Care Project 3rd
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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น Japan Foundation and
Plus Arts, Osaka Bureau) ในการเผยแพร่
องค์ความรู้การพัฒนางานออกแบบศิลปะเพื่อ
ประโยชน์ในการเตือนภัยพิบัติ และการต่อยอด
องค์ความรู้ผ่านโครงการสร้างสรรค์และพัฒนา
Animation TV Spot เพื่อเตือนภัยพิบัติและ
ขยายผลผ่ า นหน้ า จอที วี พั น ธมิ ต รในภู มิ ภ าค
อาเซียน

การขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที วี
พันธมิตร RT (รัสเซียทีว)ี TempoTv (Philippines)
CDTV (Chendu Television) SCDTV (Sichuan
Radio and Television) เพื่อโอกาสในการ
แลกเปลี่ ย นผลผลิ ต สื่ อ ข้ อ มู ล ข่ า ว ตลอดจน
โครงการร่วมผลิตในอนาคต
การจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กั บ สถานี โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ชาติ ภู ฏ านปี ที่ 2 เพื่ อ
แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนา
การผลิตรายการโทรทัศน์และการหารือประเด็น

การร่วมผลิตรายการสารคดีชุดพิเศษในปี พ.ศ.
2556 (Co-production: Climate Change
and Environment Issues) ตลอดจนกิจกรรม
ความร่วมมือการเผยแพร่และส่งเสริมบทบาท
สื่อสาธารณะผ่าน First PBS Film Festival ใน
ประเทศภูฏาน โดยความร่วมมือของพันธมิตร
ในภูมิภาค
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สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส

ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อพัฒนาสื่อสาธารณะ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นกลไกที่จัด
ตัง้ ขึน้ ตามความในมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีสมาชิกจ�ำนวน
ไม่เกิน 50 คน จากตัวแทนผู้ชมผู้ฟังทั่วประเทศ
9 ภูมภิ าค และ 24 กลุม่ ประเด็นทางสังคม ในการ
จัดกระบวนการรับฟังความเห็นจากประชาชน
จัดท�ำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา

“หั
วใจ คือ ประชาชนทุกภาคส่วน” เป็น
เป้าหมายของสื่อสาธารณะที่ต้องท�ำงานอย่าง

มีส่วนร่วมในทุกระดับ พร้อมกับเปิดโอกาสให้
ประชาชน ผู ้ ช มผู ้ ฟ ั ง และเครือข่ายทางสัง คม
ได้น�ำเสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะ ข้อร้องเรียน
เพื่ อ พั ฒ นาสื่ อ สาธารณะที่ ป ระชาชนซึ่ ง เป็ น
เจ้าของมีส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน
ไทยพีบีเอสได้ออกแบบให้มีกลไกสำ�คัญ
ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ได้แก่
“สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ” และ “ศูนย์เพือ่ นไทย
พีบีเอส” โดยมีสำ�นักรับฟังและการมีส่วนร่วม
สนับสนุนกระบวนการทำ�งาน ซึ่งนับเป็นข้อต่อ
สำ�คัญระหว่างสื่อสาธารณะกับประชาชน

“

to put your feet on the ground”

เป็นสิ่งที่สื่อสาธารณะเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
เรามาจากไหน?
เรามีฐานะ รากเหง้า ทางสังคมอย่างไร?

”

“สื่อสาธารณะต้องถ่อมตัว และไม่ลืมตัว

ลอร์ด ไมเคิล วิลเลี่ยมส์ (Lord Michael Williams)
กรรมการนโยบายของบีบีซี (BBC Board of Trustee)
กล่าวระหว่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส
พฤษภาคม 2555
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บริการ การผลิต และเผยแพร่รายการ รวมทั้ง
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การดำ�เนิ น งานของสภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการในปี พ.ศ. 2555 เป็นการติดตามงาน
ต่อเนื่องจากข้อเสนอเชิงนโยบายในปี พ.ศ. 2554
ซึ่งไทยพีบีเอสได้พัฒนาการบริการและการผลิต
รายการตามข้อเสนอเชิงนโยบายของสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ ในประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
1. เร่งแก้ปัญหาสัญญาณการรับชมและ
สร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

ด้ ว ยแบบสำ�รวจ และเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ ที่ ยั ง ไม่ ติ ด ตามชมรายการของ
ไทยพีบีเอสด้วยการสัมภาษณ์

2. เพิ่มจำ�นวนผู้ชมผู้ฟัง
3. พัฒนาคุณภาพรายการ
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบรายการ
ผูด้ ำ�เนินรายการ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
ผลิตรายการ
ในปี พ.ศ. 2555 สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ
ดำ�เนินการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
โดยใช้รูปแบบเวทีในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เวที
กลุม่ ประเด็น เวทียทุ ธศาสตร์ เวทีขยายเครือข่าย
เพือ่ นสือ่ สาธารณะ และกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
เรื่องสื่อสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่าย รวม
ทั้งหมด 71 เวที พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนทัว่ ไปทีช่ มรายการของไทยพีบเี อส

ผลการรับฟังความคิดเห็นในปี พ.ศ. 2555 พบว่ารายการ “ข่าว”
ได้รบั ความนิยมสูงทีส่ ดุ เนือ่ งจากเนือ้ หาสาระทีม่ คี วามเป็นปัจจุบนั ชัดเจน
ตรงประเด็น น่าเชื่อถือ หลากหลาย เข้มข้น และน่าสนใจ การนำ�เสนอข่าว
รวดเร็ว เข้าใจง่าย และเกาะติดสถานการณ์ รูปแบบของข่าวเข้าถึงประชาชน
นำ�เสนอความจริง มีล่ามแปลภาษามือ ผู้ประกาศข่าวใช้ภาษาที่น่าสนใจ
เสียงดังฟังชัด ตามมาด้วยรายการประเภทสารคดี รายการสถานีประชาชน
รายการเปิดปม และรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่
ส่งเสริมเอกลักษณ์ สะท้อนความหลากหลาย และสร้างความสมานฉันท์
ในสังคม ดังจะเห็นได้จากรายการพันแสงรุ้ง โดยรวมผู้ชมส่วนใหญ่เห็นว่า
ไทยพีบีเอสมีจรรยาบรรณของการสื่อสารมวลชนที่เคร่งครัด และมีการ
ดำ�เนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับมาก
พบว่าช่องทางที่ผู้ชมรับชมไทยพีบีเอสมากที่สุดคือ ชมผ่านเว็บไซต์
และมีผู้ชมจำ�นวนมากยังไม่รู้จักไทยพีบีเอส ส่วนผู้ชมที่รู้จักไม่เลือกรับชม
เป็นอันดับต้นๆ เพราะสาเหตุสำ�คัญคือ มีความสนใจด้านสาระบันเทิง
มากกว่า รวมทั้งข้อจำ�กัดเรื่องการรับสัญญาณ อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่า
ผู้ ช มที่ ติ ด ตามชมไทยพี บี เ อสอย่ า งเข้ ม ข้ น เพิ่ ม จำ � นวนจากปี ที่ ผ่ า นมา
อย่างมีนัยสำ�คัญ ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าเป็นพื้นที่ในการสื่อสารเรื่องราวที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เนื้อหามีคุณค่า และสามารถใช้ประโยชน์
ได้จริง พบการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือ มีผู้ชมผู้ฟังจำ�นวนหนึ่งเป็นผู้ที่เคย
ปฏิเสธการชมโทรทัศน์ และบางครอบครัวต้องคอยควบคุมการชมรายการ
โทรทัศน์ของบุตรหลาน เนื่องจากรายการโทรทัศน์ทั่วไปสร้างผลกระทบ
เชิงลบต่อผู้ชม แต่เมื่อได้รับการแนะนำ�และได้ติดตามชมรายการของ

รายงานผลการสำ�รวจ
และสัมภาษณ์
เวทีภูมิภาค

เวทียุทธศาสตร์

บทบาทของ
การสื่อสารมวลชน
เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อไทยพีบีเอส

เวทีกลุ่มประเด็น
กิจกรรมขยายเครือข่าย

กรอบแนวคิดในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไทยพีบีเอส
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ไทยพีบีเอส บุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนความคิดมาเป็นผู้ติดตาม
ชมรายการของไทยพีบีเอสดังเสียงสะท้อนต่อไปนี้
“ปกติผมไม่ดูทีวี เสียเวลา ไร้สาระ แต่
เมื่อสองปีที่ผ่านมา ผมกลับมาดูไทยพีบีเอส
เพราะดูแล้วได้ประโยชน์”
“เราให้ลูกๆ ดูไทยพีบีเอส ลูกดูแล้ว
ก็ชอบ รายการของไทยพีบีเอสมีสาระ เราให้
ลูกๆ ดูด้วยความสบายใจ เราวางใจไทยพีบีเอส
“ทีวีปลอดภัย คือไทยพีบีเอส”
สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็นที่พบว่ากลุ่ม
ผู้มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ใช้เวลาในการชมรายการไทยพีบีเอส
มากกว่าช่วงอายุอนื่ ซึง่ เป็นผลจากความน่าสนใจของรายการ
สารประโยชน์และความไม่มพี ษิ ภัยในการชมรายการ ส่งผลให้
ผู้ปกครองนิยมเปิดรายการของไทยพีบีเอสให้บุตรหลาน
ได้รับชม
สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า การ
ดำ�เนินงานของไทยพีบีเอสในรอบปีที่ผ่านมามีพัฒนาการ
ที่ดีหลายอย่าง ทั้งในด้านความหลากหลายของรายการ
ความน่าสนใจของรายการ การเพิ่มรายการใหม่ๆ ที่มีคุณค่า
แก่ผู้ชมผู้ฟังรายการ และแม้ว่าสื่อกระแสหลักยังได้รับความ
นิยมในสัดส่วนที่สูง แต่ผู้ชมผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอส
กลับติดตามชมรายการของไทยพีบีเอสอย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้ปฏิเสธการชมโทรทัศน์
จำ�นวนหนึ่ ง ให้ ม าเป็ น ผู้ ช มไทยพี บี เ อส ในขณะที่ มี ผู้ ช ม
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จำ�นวนไม่นอ้ ยนำ�รายการของไทยพีบเี อสไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา สร้างการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
ความท้าทายต่อการดำ�เนินงานของไทยพีบีเอสใน
อนาคตคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรายการ
ข่ า ว และสารคดี เชิ ง ข่ า ว การสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
สื่ อ สาธารณะ การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละคุ ณ ภาพของ
ประชาชนในการบริโภคสื่อ แต่ที่สำ�คัญที่สุดคือการสร้าง
ความรู้ สึ ก ของประชาชนในการเป็ น หุ้ น ส่ ว นสำ�คั ญ ของ
ไทยพีบีเอส และตัดสินใจกระทำ�การตามศักยภาพในการ
หนุนเสริมไทยพีบีเอสแทนการร้องขอ หวังพึ่งไทยพีบีเอส
ซึ่งการเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว จำ�เป็นต้องอาศัยเทคนิคการ
สื่อสารและพลังความร่วมมือของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการและ
ภาคีที่เกี่ยวข้องเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ควรเร่งพัฒนาสถานี
ภู มิ ภ าคให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม และเกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
ในส่วนของเป้าหมายการดำ�เนินงานนั้น นอกจาก
การสร้างสังคมคุณภาพแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยังต้องอาศัยจากปัจจัยอื่นๆ อีกหลายด้านโดยเฉพาะปัจจัย
จากการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกระบวนการ
ยุติธรรม ดังนั้นบทบาทของไทยพีบีเอสจึงควรขยายขอบเขต
ให้ครอบคลุมทัง้ การพัฒนาสังคมและการจัดการทางการเมือง
เพื่ อ มุ่ ง สู่ “สั ง คมคุ ณ ธรรม การเมื อ งคุ ณ ธรรม” สร้ า ง
ความผาสุกแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

แผนภาพแสดงสัดส่วนความคิดเห็น

ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส
ด้วยตระหนักดีวา่ ประชาชนมีความคาดหวังต่อมาตรฐาน
ของสือ่ สาธารณะ และควรมีพนื้ ทีร่ บั ความรูส้ กึ ของประชาชน
ที่ มี ต่ อ ไทยพี บี เ อสในทุ ก รู ป แบบ ศู น ย์ เ พื่ อ นไทยพี บี เ อส
จึงเป็นกลไกหลักซึ่งทำ�หน้าที่เป็นช่องทางสื่อสารสองทาง
กับประชาชน ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ ชม
เพื่อนำ�ไปพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้ชม รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ในกรณีที่องค์การผู้ผลิตรายการ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์การกระทำ�หรือผลิตรายการที่ขัดต่อข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางรับแจ้งเหตุ
จากผู้ชมในกรณีวิกฤติสำ�คัญๆ เช่น สถานการณ์ภัยพิบัติ
หรือเหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น รวมทัง้ มีภารกิจในการให้
ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในสื่อสาธารณะ
โดยสื่อสารผลดำ�เนินการจากความคิดเห็นของประชาชน
ผ่านรายการ “เปิดบ้านไทยพีบีเอส”
ผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการสามารถเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการ
สื่อสารต่างๆ ดังนี้ อีเมล สื่อออนไลน์ต่างๆ โทรศัพท์ โทรสาร
จดหมาย ใบสมัครสมาชิกศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส กิจกรรม
และเวทีตา่ งๆ มาพบด้วยตนเอง และสะท้อนผ่านคณะทำ�งาน
เฝ้าระวังสื่อไทยพีบีเอส (PBS Feedbacker) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาคณะทำ�งานร่วมกับเครือข่ายคนพิการและเครือข่าย
เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ
ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟังรายการ
ที่เข้ามายังไทยพีบีเอสระหว่างเดือนมกราคม - ธั น วาคม
2555 ประกอบด้วยความคิดเห็นต่อการนำ�เสนอผ่านหน้าจอ
โทรทัศน์และสื่อต่างๆ ของไทยพีบีเอส การติดต่อสอบถาม
ขอรับเทปรายการ ร่วมสนุกกับรายการ ตลอดจนการสอบถาม
ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 21,547 ความคิดเห็น
ผู้ชมและผู้ฟังส่วนใหญ่ให้ความสนใจแสดงความ
คิดเห็นมากที่สุดในกลุ่มรายการหลัก 3 กลุ่มรายการ ได้แก่
รายการสารประโยชน์ สาระบันเทิง ข่าวและรายการข่าว
โดยความคิดเห็นร้อยละ 51 เป็นเชิงบวก ความคิดเห็น
เชิงลบร้อยละ 20 และข้อเสนอแนะอื่นๆ ร้อยละ 29
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555 ไทย
พี บี เ อสได้ ทำ�การเปลี่ ย นคลื่ น ความถี่ ใ นการรั บ สั ญ ญาณ
ทำ�ให้มีผู้ชมติดต่อสอบถามเรื่องการรับสัญญาณเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งสำ�นักวิศวกรรมได้มีภารกิจพิเศษเพื่อตอบคำ�ถาม
ด้านเทคนิคการรับสัญญาณแก่ประชาชน
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ประเด็นความคิดเห็นส�ำคัญในปี 2555 ได้แก่

“

เราให้ลูกๆ ดูไทยพีบีเอส ลูกดูแล้วก็ชอบ
รายการของไทยพีบีเอสมีสาระ

เราให้ลูกๆ ดูด้วยความสบายใจ
เราวางใจไทยพีบีเอส

ทีวีปลอดภัย คือไทยพีบีเอส

”

แผนภาพแสดงนํ้าหนักของความสนใจและประเด็นที่แสดงความคิดเห็น
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1. เนื้อหา
คุณค่าจากเนื้อหา
ข่ า วและรายการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ข่ า วมี ก าร
นำ�เสนอเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน เข้าใจง่าย
ได้รับความรู้และเข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
เปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ก ลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ ห ลากหลายได้ รั บ
ข่ า วสาร ข้ อ มู ล ต่ า งๆ และได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
อย่างเท่าเทียม
รั บ ชมรายการแล้ ว เกิ ด แรงบั น ดาลใจในด้ า น
ต่างๆ เช่น เห็นคุณค่าของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
อยากให้ สั ง คมเกิ ด ความสามั ค คี ปรองดอง เกิ ด
ความเคารพธรรมชาติ เห็นประโยชน์ของส่วนรวม
เห็นความแตกต่างของคนในสังคม เป็นต้น
เนื้อหารายการให้แง่คิดในการดำ�รงชีวิต และ
บางรายการสามารถนำ�ไปใช้เป็นสือ่ การเรียนรูใ้ นกลุม่
เยาวชนและสถาบันการศึกษา
ข้อพึงระมัดระวัง
ควรระมัดระวังเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนและอาจ
ส่งผลกระทบ เช่น เรื่องศาสนา การเมือง สุขภาพ
นำ�เสนอข้อมูลที่มีรายละเอียดรอบด้าน อ้างอิง
แหล่งทีม่ าอย่างชัดเจน หากเป็นประเด็นทางการเมือง
ไม่ควรนำ�ให้ผู้ชมรู้สึกว่าเลือกข้าง

2. การสื่อสาร
ชื่ น ชมการออกเสี ย งของผู้ ป ระกาศและ
ผู้ ดำ�เนิ น รายการ เป็ น ส่ ว นใหญ่ ที่ ทำ�ได้ ดี ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักภาษาไทย
มี ก ารผลิ ต รายการที่ คำ�นึ ง ถึ ง ผู้ ช มทุ ก กลุ่ ม
โดยเฉพาะคนตาบอด คนหูหนวก ผู้สูงอายุ ซึ่งมี
รายการที่มีบทบรรยายภาษาไทย 30 รายการ และ
มีล่ามภาษามือในช่วงข่าวสำ�คัญและรายการสำ�คัญ
ควรเลื อ กใช้ คำ�ในการสื่ อ สารที่ ไ ม่ ใ ห้ ส่ ง ผล
กระทบต่อความรู้สึกของผู้ชม
การออกเสี ย งศั พ ท์ ภ าษาต่ า งประเทศ ควร
ถูกต้องตามต้นฉบับภาษานั้นๆ
ควรระมัดระวัง ในการเลือ กใช้ภาพประกอบ
ชื่อบุคคล สถิติ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกต้อง
ควรควบคุมกระบวนการแปลและพากย์ ให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหารายการ

อย่างไรก็ตาม ควรแจ้งให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง เมื่อมีการปรับผังรายการ เพื่อติดตาม
รายการที่ชื่นชอบ หรือรับรู้เรื่องรายการใหม่ๆ

3. รูปแบบการนำ�เสนอ
รายการที่ นำ�เสนอได้ อ ย่ า งน่ า สนใจ เป็ น
แรงบันดาลใจให้กลับมาดูโทรทัศน์อีกครั้ง
มีความรอบด้านในการนำ�เสนอข้อมูล ทั้งนี้ควร
ระมัดระวังเรื่องมาตรฐานการนำ�เสนอ การตั้งคำ�ถาม
ในรายการประเภทสนทนา ให้ถูกต้อง รอบด้าน
หากมี รู ป แบบการนำ�เสนอเฉพาะที่ แ ตกต่ า ง
ไปจากปกติ ควรแจ้งให้ผู้ชมทราบ เช่น สารคดีที่
เน้นภาพประกอบดนตรี เพราะอาจเกิดความสับสน
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมตาบอด

7. จริยธรรม
ควรระมัดระวังเรื่องการผลิตรายการและข่าว
ไม่ให้เข้าข่าย “โฆษณาแฝง”
ชื่ น ชมความพยายามในการนำ�เสนอเนื้ อ หา
ภาพข่าวและรายการทีค่ ำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชน อย่างไร
ก็ดี ควรระมัดระวังเรือ่ งการนำ�เสนอภาพความรุนแรง
และการเปิดเผยใบหน้าผู้เสียหายหรือเด็กเยาวชน

4. ความทันต่อสถานการณ์
ชื่นชมการตัดสินใจนำ�เสนอข่าวสถานการณ์
แผ่นดินไหวและเฝ้าระวังสึนามิในหมู่เกาะสุมาตรา
ประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
กับประชาชน
การรายงานข่าวสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน ควรให้ความสำ�คัญและมีความรวดเร็ว
มากขึน้ เช่น กรณีการชุมนุมขององค์การพิทกั ษ์สยาม

6. กระบวนการผลิตรายการ
ควรให้ ค วามระมั ด ระวั ง เรื่ อ งผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตรายการ โดยเฉพาะรายการทีพ่ ฒ
ั นา
จากการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น รายการเมือง
ใจดี เพราะมีการปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูร้ ว่ มรายการ
ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการใช้ชีวิต
ชื่ น ชมระบบการผลิ ต รายการในด้ า นการ
ประสานงาน การจัดทำ�ข้อมูล และวิธีการทำ�งาน
ที่เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน
รายการที่ พั ฒ นาจากการมี ส่ ว นร่ ว มของ
เครือข่ายและผู้ผลิตอิสระ สะท้อนให้เห็นภาพของ
แนวทางการทำ�งานแบบสือ่ สาธารณะทีช่ ดั เจนมากขึน้
เช่น สารคดีทางผ่านของบีระ

8. เทคนิคและสัญญาณการรับชม
เกิดความขัดข้องทางเทคนิคของเทปรายการ
ระหว่างออกอากาศ 2 ครั้ง
การเปลี่ยนคลื่นความถี่การรับสัญญาณ ส่งผล
กระทบต่อผู้ชมที่ใช้จานดาวเทียมบางระบบ ต้องให้
ข้อมูลในการปรับค่าการรับสัญญาณเพื่อสามารถ
กลับมาชมไทยพีบีเอสได้อีกครั้ง
ระบบเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ไม่ ส ามารถรั บ ชมได้ ป กติ
2 ครั้ง และชมย้อนหลังไม่ได้ในบางกรณี

5. ผังรายการ
การปรั บ ผั ง รายการแต่ ล ะไตรมาสมี ค วาม
น่าสนใจ มีรายการใหม่ๆ ชวนติดตามมากขึ้น
91

ทรัพยากรมนุษย์

หัวใจความก้าวหน้าของไทยพีบีเอส

ก ระบวนการทรัพยากรมนุษย์ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและ
ความเข้มแข็งของบุคลากรตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์การ ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี
DNA ในแบบคนไทยพีบีเอส และมีศักยภาพพร้อมรองรับการท�ำงานที่
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อันจะส่งผลต่อการเติบโต
ก้าวหน้าขององค์การและพนักงานทุกคน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร:
จุดเริ่มต้นแห่งความส�ำเร็จขององค์การ
การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรของ
ไทยพีบีเอส นอกจากจะต้องมีกระบวนการที่
สามารถคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ความ
สามารถที่สอดคล้องกับต�ำแหน่งงานแล้ว ยังต้อง
ค้นหาคุณลักษณะเรื่องจิตสาธารณะ จริยธรรม
คุณธรรม ค�ำนึงถึงส่วนรวม และรับผิดชอบต่อ
สังคม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จริยธรรมขององค์การ พร้อมไปกับการค�ำนึงถึง
ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานของไทยพี บี เ อสได้ มี
โอกาสพั ฒ นาทั ก ษะการท� ำ งานที่ ห ลากหลาย
และได้เติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งสร้าง
ขวัญก�ำลังใจให้พนักงาน กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรจึงเริ่มต้นจากการสรรหา
และคัดเลือกจากบุคลากรภายในก่อน กรณีทไี่ ม่มี
พนักงานสมัคร หรือพนักงานที่สมัครมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงกับต�ำแหน่งงานที่ต้องการ องค์การจะ
ประกาศรับสมัครงานเพือ่ คัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้าสู่ต�ำแหน่ง กระบวนการคัดเลือกให้ความ
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ส�ำคัญกับความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ จึงมีกระบวนการคัดกรองหลายขั้นตอน ดังนี้
1. คัดกรองคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นจากข้อมูล
ในใบสมัคร
2. ผูท้ ผี่ า่ นการคัดกรองเบือ้ งต้น จะมีสทิ ธิ
เข้าสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะ
สายอาชีพ และ/หรือ ภาคปฏิบัติ ส�ำหรับบาง
ต�ำแหน่ง
3. ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน / สอบปฏิบัติ
ดังกล่าวแล้ว ก็จะได้รับเชิญเข้าสู่กระบวนการ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ซึง่
มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนตามระดับต�ำแหน่ง
โดยมีการถ่วงดุลจากกรรมการต่างหน่วยงาน
ส�ำหรับการคัดเลือกผูบ้ ริหารทุกระดับของ ส.ส.ท.
ซึ่งมีความส�ำคัญมาก ผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท. หรือ
รองผูอ้ ำ� นวยการ ส.ส.ท.จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือก
การพัฒนามนุษย์กับปีแห่งการเรียนรู้
ของชาวไทยพีบีเอส
เพราะ “ศักยภาพของคน” เป็นปัจจัย
สำ�คัญในการพัฒนาองค์การให้กา้ วไกล การลงทุน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม
เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์การ จึงมีความหมาย
และมีความสำ�คัญ ในปี พ.ศ. 2555 ไทยพีบีเอส
จึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมี
ส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในองค์การ พร้อมๆ ไป
กับการสร้างกลไกของกลุ่มผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การ จน
เรียกได้วา่ “ปี พ.ศ. 2555 นี้ เป็นปีแห่งการเรียนรู้
ของชาวไทยพีบีเอส”

วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คือ พัฒนาบุคลากรของ ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพ คุณธรรม
และมุ่งไปในทิศทางเดียวกับองค์การอย่างมีความสุข

คุณภาพ
หมายถึง ความรู้
ความสามารถ
และความเป็นมืออาชีพ
ในการทำ�งาน

คุณภาพ
คุณธรรม

คุณธรรม
หมายถึง มีกรอบความคิด
ค่านิยม และจิตสำ�นึกสาธารณะ
ยึดประโยชน์ส่วนรวม
รักความเป็นธรรม
และปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานจริยธรรม

การพัฒนาจึงประกอบด้วยการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ
และการสร้างทัศนคติ ความศรัทธาในคุณค่าสื่อสาธารณะ

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของไทยพีบีเอส
1. พัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทุกมิติ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อเป็นรากฐานส�ำคัญขององค์กรสื่อสาธารณะ

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพบุคคล + กระบวนการทำ�งาน + สภาพแวดล้อม

X

พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ทัศนคติ พฤติกรรม

X

X

X

สร้างกระบวนการ
กลไก วิธีการทำ�งาน

X

สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม
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กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยพีบีเอสครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคคล การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ วิธีการท� ำงานที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนในการพัฒนา
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2555 จึงได้วางแผนและด�ำเนินการพัฒนาทัง้ ในระดับบุคคลและระดับองค์กร
โดยมุ่งผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละมิติดังแผนภาพต่อไปนี้

ระยะสั้น

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3.1 การเชื่อมโยงตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
องค์กรสู่ระดับส�ำนักและฝ่าย
3.2 การพัฒนาการประเมินสมรรถนะ

2. การพัฒนาสายอาชีพ
2.1 การเลื่อนต�ำแหน่ง
2.2 การพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อม
สู่การเลื่อนต�ำแหน่ง

4. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
4.1 สานพลังคน ส.ส.ท.
4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจริยธรรม
4.3 การสร้างและพัฒนา
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ Result

1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
1.1 การพัฒนาของแต่ละส�ำนัก
- ความรู้เฉพาะในงาน
- การท�ำงานร่วมกันในส�ำนัก
1.2 พัฒนาผู้บริหาร

ระยะยาว

มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2555

บุคคล

การมุ่งเน้น Focus

องค์กร

1. มิตดิ า้ นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
คุณค่าที่มาจากจุดเริ่มต้นในการ		
พัฒนาบุคลากรของแต่ละส�ำนัก
จุดที่น่าสนใจในการพัฒนาบุคลากรของ
ไทยพีบีเอสในปีนี้คือ การมีส่วนร่วมของส�ำนัก
ต่างๆ ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง
อย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาความ
จ�ำเป็นในการพัฒนา และความพยายามที่จะ
สร้างมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ ตลอดจนการให้
ความส�ำคัญกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
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สมัยใหม่ เพื่อให้พนักงานเท่าทันกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมการรองรับงาน
ในอนาคต เช่น การฝึกอบรมด้านทักษะการ
จับประเด็นและการเขียนข่าว การผลิตรายการ
การพัฒนาผู้ประกาศข่าว และการรายงานข่าว
ด้านปฏิบัติการมีการฝึกอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดิ จิ ทั ล Modern
Broadcasting Technology

พัฒนาผู้น�ำ ผู้บริหารไทยพีบีเอส
เมื่อปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์การ ขึ้นอยู่กับผู้น�ำและผู้บริหารขององค์การ
ไทยพีบีเอสจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับในหลากหลายรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้
หลักสูตร Mini Master of Management ของ
ไทยพีบีเอส
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าศึกษาในหลักสูตรนีไ้ ด้รบั ประโยชน์
ในหลายมิติทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
การบริหารจัดการ องค์กร รวมทั้งมีโอกาสได้ท�ำงาน
โครงการร่วมกันกับผูเ้ ข้ารับการศึกษาจากส�ำนักต่างๆ
Management Talk : เสวนามุมบริหาร
เพื่ อ เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า ง
ผู้บริหารระดับส�ำนัก ระดับฝ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ แง่คิดมุมมอง
ที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร
Leadership Assessment & Development
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น สไตล์ ก ารบริ ห าร
เพื่อค้นหาจุดเด่นและสิ่งที่ควรพัฒนา อันเป็นการ
สร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารงานและเข้าใจ
ถึงความแตกต่างของผู้น�ำและการท�ำงานแต่ละสไตล์
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทีมต่อไป
Professional Coach : เตรียมพร้อมสู่การเติบโต
การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพเป็ น
รายบุ ค คล เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มบุ ค ลากรที่ จ ะก้ า วสู ่
ระดับที่สูงขึ้น โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านแนวคิด
และทักษะการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปตาม
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาของแต่ละบุคคล
2. มิติการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
บน

หลักสูตร Mini Master of
Management ของไทยพีบีเอส
กลาง

เสวนามุมบริหาร
ล่าง

Leadership Assessment
& Development

ไทยพี บี เ อสตระหนั ก ว่ า การมี ร ะบบความ
ก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ เป็ น คุ ณ ค่ า ให้ กั บ บุ ค คล
และองค์กรในระยะยาว องค์การจึงได้พัฒนาระบบ
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการจัดท�ำผัง
ความก้าวหน้าสายอาชีพในแนวตั้ง (Vertical Level)
การก�ำหนดหลักเกณฑ์การเลือ่ นต�ำแหน่ง/เลือ่ นระดับ
ชัน้ งาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
รายบุคคลเพื่อเลื่อนสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
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กระบวนการเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง ที่ อ งค์ ก าร
ก�ำหนดขึ้น ค�ำนึงถึงหลักของความโปร่งใสและ
การด�ำเนินการที่มีมาตรฐานเป็นส�ำคัญ โดยมี
กลไกดังนี้
การมี ค ณะกรรมการประเมิ น ที่ ก� ำ หนดให้
เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับต�ำแหน่ง
น�ำ Feedback ส�ำหรับการประเมินทัศนคติ
และการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อน
ร่ ว มงานและ/หรื อ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามาร่ ว ม
พิจารณา
น�ำระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency) มาใช้ในการก�ำหนดสายความก้าวหน้า
ในอาชีพและการประเมินเลื่อนต�ำแหน่งงาน
ท�ำให้การประเมินมีทิศทางและเชื่อมโยงกับ
ความคาดหวังตามระดับต�ำแหน่ง
มีการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan) และมี Project
Assignment ท�ำให้พนักงานได้รับโอกาสใน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และได้
แสดงผลงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วงทดลอง
ปฏิบัติงาน
3. มิติการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System)
ไทยพีบเี อสเชือ่ มโยงเป้าหมายขององค์การ
ลงสู่หน่วยงานและพนักงาน โดยเริ่มจากระดับ
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก และผู ้ จั ด การฝ่ า ย ซึ่ ง จะมี
การก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านพนั ก งาน
ทุ ก ระดั บ จะประกอบด้วย 2 ส่วนส�ำคัญ คือ
ส่วนผลงาน ที่สะท้อนถึงความส�ำเร็จของผลงาน
ตรงกับธรรมชาติของแต่ละต�ำแหน่งงาน และ
ส่วนสมรรถนะความสามารถ (Competency)
โดยเชื่อว่าบุคลากรที่มีความสามารถและทุ่มเท
ในการท�ำงานเป็นองค์ประกอบหลักทีน่ �ำองค์การ
ไปสู่ความส�ำเร็จภายใต้ภารกิจอันส�ำคัญในการ
เป็นองค์กรสื่อเพื่อสาธารณะ ดังนั้น ระบบการ
พัฒนาบุคลากรของ ส.ส.ท. จึงเชื่อมโยงการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการให้ผลตอบแทน
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ไว้ในระบบเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
การท� ำ งานที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ความเป็นมืออาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
แนวนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติ
งานระดับบุคคลของ ส.ส.ท. มุ่งเน้นความโปร่งใส
รอบด้าน ยุตธิ รรม ปราศจากการใช้ระบบอุปถัมภ์
พวกพ้อง ดังจะเห็นได้จากความแตกต่างใน 4
ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
ประเมินผลโดยคณะบุคคล : การประเมินผล
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับก�ำหนดให้มี
การประเมินผลโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ มีการ
ก�ำหนดองค์ประกอบกรรมการให้เหมาะสม
ตามพนักงานในแต่ละระดับต�ำแหน่ง นอกจาก
นี้ ส�ำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน
และช�ำนาญการขึน้ ไป ยังมีขอ้ มูลประกอบจาก
การประเมินรอบด้านของเพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนของ Competency
เพิ่มเติมอีกด้วย

ยุทธศาสตร์ ส.ส.ท.
ระดับองค์กร
เป้าหมายองค์การ
(Corporate KPIs)

ปรัชญา/ค่านิยมหลัก
(Core Competency)

ระดับหน่วยงาน
เป้าหมายของสำ�นักและฝ่าย
(Functional KPIs)
ระดับบุคคล
เป้าหมายบุคคล
(Individual KPIs)

สมรรถนะของบุคคล
(Leadership & Functional
Competency)

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. (Performance Management System)

การประเมิ น ผลจะอิ ง ตามหลั ก ฐานข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ที่เป็น Objective ให้มากที่สุด
: ก�ำหนดให้แสดงข้อมูลประกอบการประเมิน
หรือในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณา
จะต้องมีผู้ร่วมประเมินโดยรอบด้านด้วย เพื่อ
ให้มั่นใจว่าผลการประเมินไม่ถูกตัดสินโดย
คนใดคนหนึ่งเท่านั้น
พนักงานมีส่วนร่วมในการให้มีการประเมิน
ตนเอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้พนักงานได้รว่ มทบทวนการ
ท�ำงานของตนเอง และสามารถแนบข้อมูลสรุป
การท�ำงาน เพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด้วย
การท�ำข้อตกลงและ feedback ผลการ
ประเมินร่วมกัน โดยให้พนักงานและหัวหน้า
ท�ำข้อตกลงเพื่อร่วมก�ำหนดหัวข้อส�ำหรับการ
ประเมินผลล่วงหน้า รวมทั้งมีการท�ำข้อตกลง

ผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังร่วมกัน และให้
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก าร Feedback ผลการ
ประเมินให้พนักงานทราบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม
4. มิติการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรม		
องค์กร
การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รหรื อ การ
พัฒนาให้ ส.ส.ท. เป็นองค์การสื่อสาธารณะตาม
ที่มุ่งหวัง มีความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนาทั้งในระดับ
ค่านิยมของบุคคล กลไก และระบบการท�ำงาน
ไปจนถึ ง สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานภายใน
องค์การที่เกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร ไทยพีบีเอสจึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรส�ำหรับพนักงานทุกคน ดังนี้
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โครงการสานพลังคน ส.ส.ท. สู่องค์กรสื่อสาธารณะ
ด้ ว ยมุ ่ ง หมายให้ ค นของไทยพี บี เ อสทั้ ง ในระดั บ บริ ห ารและปฏิ บั ติ ก ารได้ มี โ อกาสเติ ม เต็ ม พลั ง ชี วิ ต
ความคิด จิตใจ และเรียนรู้ ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและคุณค่าของการเป็นองค์กรสื่อสาธารณะ
และเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งสร้างเสริมสัมพันธภาพและบรรยากาศในการ
ท�ำงานร่วมกันฉันพี่น้อง รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. กิจกรรมจิตสาธารณะ
- สานสัมพันธภาพอันดีงามฉันพี่น้องที่จะนำ�ไปสู่ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
- ส่งเสริมบรรยากาศการทำ�งานร่วมกันอย่างมีพลังและสร้างสรรค์
- ได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันให้สังคม ได้ทำ�ประโยชน์ให้สังคม

2. กิจกรรมเรียนรู้หลักการและคุณค่าสื่อสาธารณะ
- ได้ทบทวน - ทำ�ความเข้าใจ “หลักการและคุณค่าสื่อสาธารณะ”
และสามารถนำ�สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

3. บรรยายพิเศษ - คุณค่ากับความสำ�เร็จในชีวิต
			 - ทีวีที่คุณวางใจในสายตาประชาชน
			 โดย คุณโสภณ สุภาพงษ์ เพื่อ
- สร้างความตระหนักเรื่องคุณค่ากับความสำ�เร็จในชีวิต
- สร้างแรงบันดาลใจ - จินตนาการ ในการทำ�งานอย่างมีพลังและ
สร้างสรรค์

โครงการพัฒนาด้านจริยธรรม ส.ส.ท. : เรียนรู้
ไปด้วยกันบนพื้นฐานจริยธรรม ส.ส.ท.
ด้วยไทยพีบีเอสมีจุดยืนชัดเจนในการพัฒนา
หลักจริยธรรมขององค์กร พนักงาน และวิชาชีพ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในภารกิจขององค์การ
ที่มุ่งสู่ความเป็นสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ และมี
ความเป็นอิสระทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นในพนักงาน
ทุกคนนั้น คณะท�ำงานแกนน�ำจริยธรรมซึ่งเป็นกลไก
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หลักในการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ส.ส.ท. จึงได้จัด
กิจกรรมภายใต้โครงการหลัก เพือ่ เกือ้ หนุนการเรียนรู้
ของทีม (Team Learning) อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
1. โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
กั ล ยาณมิ ต รผู ้ จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละโค้ ช
(Kalyanamit as Facilitator and Coach: KFC)
การจัดการเรียนรู้ต้องอาศัยบทบาทของกัลยาณมิตร

และโค้ ช ซึ่ ง แกนน� ำ จริ ย ธรรมจะเป็ น ผู ้ มี บ ทบาท
อย่างส�ำคัญยิ่งในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับพนักงานทุกคน จึงได้มีการพัฒนาทีมแกนน�ำ
จริยธรรมจ�ำนวนประมาณ 30 คน จากนั้นจึงให้
แกนน�ำเหล่านี้ขยายผลฝึกถอดบทเรียนกับทีมงาน
ต่อไป โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับวิทยากร
2. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท�ำงานภายใต้จริยธรรม ส.ส.ท. มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์การ
ได้ มี ค วามเข้ า ใจและมี พื้ น ที่ ใ นการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้แกนน�ำ
จริ ย ธรรมได้ ฝ ึ ก ประสบการณ์ การเป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการ (Facilitator) ท�ำหน้าที่ถอดบทเรียน
จากผลงานที่ประสบความส�ำเร็จ ผ่านกระบวนการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบวงสนทนากลุม่ ย่อย มีการตัง้ ประเด็น
สนทนาเพื่อให้ได้ร่วมกันทบทวนประสบการณ์จาก
การน�ำหลักจริยธรรม ส.ส.ท. มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม
องค์การ ส.ส.ท. โดยน�ำข่าวและรายการมาเป็นกรณี
ศึกษา จุดส�ำคัญคือการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
เล่าเรื่องการท�ำข่าว/รายการของกรณีศึกษานั้น
และเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายใต้บรรยากาศเชิงบวกที่ตระหนักว่า
จริยธรรมไม่ใช่เรื่องขาว - ด�ำ ไม่มีถูก - ผิด แต่เป็น
เรื่องที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง ในปี

พ.ศ. 2555 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�ำนวน 4 เรื่อง
ดังนี้
ความเป็นธรรม ในการน�ำเสนอประเด็นความ
ขัดแย้งของสังคม
Social Media กับการน�ำเสนอข่าวและรายการ
ของไทยพีบีเอส
การท�ำข่าวและรายการต้านทุจริต คอร์รัปชั่น
การระดมทุ น กั บ โฆษณาแฝง ต่ า งกั น อย่ า งไร
ไทยพีบีเอสมีสปอนเซอร์ได้หรือไม่
คุณค่าที่ได้รับจากการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องจริยธรรม ส.ส.ท.
1. เป็นการเน้นยํ้าถึงจุดยืนในการท�ำหน้าที่
สื่อสาธารณะ ซึ่งเป็นการหล่อหลอมและปรับมุมมอง
ว่า การมีกรอบจริยธรรมเป็นความท้าทาย เพราะ
ท�ำให้เรามีโอกาสทีจ่ ะสร้าง และพัฒนาสิง่ ทีเ่ รียกว่า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้สูงขึ้น ว่าจะมีวิธีท�ำ
อย่างไรจึงจะน่าสนใจ แล้วไม่ผิดจริยธรรม ไม่มอง
ว่าจริยธรรมเป็นกรอบจ�ำกัด แต่ตระหนักว่าเป็น
เกราะป้องกันตัวของการเป็นสื่อสาธารณะที่ดีที่สุด
2. พนักงานทุกคนใน ส.ส.ท. มีพื้นที่ในการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีโอกาสได้เล่าประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้ร่วมกัน
3. พนักงานมีความเข้าใจจากกรณีศึกษาที่ได้
มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจากผู้ปฏิบัติงานอื่น
ผู ้ บ ริ ห าร และผู ้ เ ชี่ ย วชาญ ท� ำ ให้ ไ ด้ แ นวคิ ด และ
แนวทางในการท�ำงานภายใต้กรอบจริยธรรมอย่าง
เหมาะสม
4. มี ก ารถอดบทเรี ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
รู ป ธรรมมาจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง ออกมาเป็ น คู ่ มื อ
ท�ำงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และสะดวกในการ
น�ำไปใช้งาน
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2555
างวัลที่ ได้รับ

รางวัลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันทางสังคม
ในปี พ.ศ. 2555 ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลทั้งสิ้น 75 รางวัล จาก 31
หน่วยงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับสถานี 18 รางวัล ประเภทรายการ
39 รางวัล และรายบุคคล 18 รางวัล ดังนี้

รางวัลจากสถาบันด้านสื่อสารมวลชน
1. มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุไทย
มอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำ�ปี 2555 ประเภทสารคดีเชิงข่าว
โทรทัศน์ยอดเยี่ยม 2 รางวัล ได้แก่เรื่อง พิพาทธรณีสงฆ์ จากรายการ
เปิดปม และเรือ่ งตามหาสันติภาพทีป่ ตั ตานี ตอนสายบุรี จากรายการ
เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย
2. สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย มอบรางวัลเมขลา
ประจำ�ปี 2555 ครั้งที่ 25 ได้แก่
รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี
สถานีโทรทัศน์เมขลามหานิยมแห่งปีด้านส่งเสริมคุณค่าชีวิต
และเปิดโลกทัศน์ประชาชนแห่งปี (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)
ผูก้ ำ�กับเมขลามหานิยมแห่งปี (วินยั ปฐมบูรณ์) จากละครโหมโรง
ละครเมขลามหานิยมแห่งปี (ละครโหมโรง)
องค์ประกอบศิลป์เมขลามหานิยมแห่งปี (ละครโหมโรง)
รางวัลมณีเมขลาดีเด่น
ละครดีเด่นยอดนิยม (ละครโหมโรง)
ละครดีเด่นยอดนิยม (ละครอำ�แดงเหมือนกับนายริด)
รายการแอนิเมชัน่ ดีเด่นยอดนิยม (รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา)
ดารานำ�หญิงดีเด่นยอดนิยม (สายป่าน - อภิญญา สกุลเจริญสุข)
จากละครอำ�แดงเหมือนกับนายริด
3. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบรางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์
ครั้งที่ 6 ประเภทสื่อโทรทัศน์ให้แก่นางลักขณา หมานระเด่น จาก
ข่าวเรื่องทุจริตตรวจรับข้าว
4. Television Asia Plus Asian Television Awards 2012
มอบรางวัล Highly Commended Awards สาขา Best Reality
Awards ให้แก่รายการต้นศิลปะ ปี 2
5. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มอบ
รางวัล “ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” ประจำ�ปี 2555
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(The Best Child Rights Report Award 2012) ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดังนี้
รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น ประเภท
สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำ�นวน 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “สารตะกั่วชายแดน” และ
รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “สารตะกั่ว...ภัยเงียบ
ในสนามเด็กเล่น”
รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสือ่ วิทยุกระจายเสียง
จำ�นวน 1 รางวัล
6. สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ วิ ท ยาเขตเซนต์ ห ลุ ย ส์ และสภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชน
ดีเด่น ครั้งที่ 30 ปี 2555 (Catholic Media Award) ประเภท
รายการโทรทัศน์ดีเด่น ให้แก่รายการเด็กมีเรื่อง และรายการ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
7. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลฐานันดร
4 ทองคำ� ประจำ�ปี 2555 ได้แก่
ประเภทสถานีโทรทัศน์ดีเด่น ให้แก่ไทยพีบีเอส
ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น รายการ Spirit of Asia
และรายการสายนํ้าเดียวกัน
8. สมาคมผูส้ อ่ื ข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
จัดงานครบรอบ 33 ปี มอบรางวัลข่าวยอดเยี่ยมประเภท
สื่อโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2554 - 2555 ได้แก่ รายการเปิดปม
ตอนผู้พิทักษ์ลักลอบตัดไม้ และรางวัลข่าวยอดเยี่ยมอันดับสอง
รายการเปิดปม ตอนขบวนการค้าตัวนิ่ม
9. สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย (สว.นท) ประกาศรางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ 1
ประจำ�ปี 2555 ให้แก่ไทยพีบีเอส ดังนี้
ประเภทองค์กร รางวัลสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น
ประเภทข่าว รางวัลสถานีข่าวดีเด่น
ประเภทรายการ จากรายการข่าว “เวทีสาธารณะ” เป็น
รายการส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นดีเด่น
10. สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษทั
ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) ในโครงการ “ซีพี ออลล์ ประกวด
ข่าวอาชญากรรมสร้างสรรค์สงั คม” มอบรางวัลให้ไทพีบเี อส ดังนี้
ข่าวอาชญากรรมสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากข่าวการ
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีตำ�รวจทดแทน 396 แห่ง
ทั่วประเทศ ของนางสาวธัญญธร สารสิทธิ์
รางวัล “เสือ้ สามารถ” ประเภทชมเชยให้แก่นางสาวกิตติพร
บุยอุ้ม ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม จากข่าวล่ารถจักรยานยนต์
ชนเด็ก 5 ขวบ
102

รางวัลจากสถาบันด้านครอบครัว
1. เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สอื่ มอบรางวัล
รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 : Family Awards 2012
รางวัลประเภท ป3+ การ์ตูน The Baby Triplets
รางวัลประเภท ด6+ รายการ Yes No OK รายการ
ท้าให้อ่าน รายการคิดวิทย์
รางวัลพิเศษประเภทรายการทีม่ นี วัตกรรมโดดเด่น รายการ
Little Chef: ปรุงคำ� ปรุงเสียง รายการมหัศจรรย์เส้นเล็ก
2. นิตยสาร Real Parenting บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง มอบรางวัล Parent of the Year 2012 ประเภท
สุ ด ยอดองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น เรื่ อ งเด็ ก และครอบครั ว : Best
Corporate for Parenting โดยรายการครอบครัวเดียวกัน
(บิ๊กแฟมิลี่) ได้รับผลโหวตเป็นอันดับสอง
3. สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โครงการ
สายใยรั ก แห่ ง ครอบครั ว มอบเข็ ม เชิ ด ชู เ กี ย รติ ร ายการ
ครอบครัวเดียวกัน
รางวัลจากสถาบันด้านการปราบปรามการทุจริต
ยาเสพติด และกิจการยุติธรรม
1. สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) มอบรางวัลช่อสะอาด ประจำ�ปี 2555 ได้แก่
สาขาละครโทรทัศน์ มอบรางวัลให้กบั ละครโทรทัศน์ 2 เรือ่ ง
ได้แก่ เรื่องดวงใจสีขาว และเรื่องรุ้ง 13 แวง 101 ดังนี้
รางวั ล สถานี โ ทรทั ศ น์ ผู้ เ ผยแพร่ ล ะครโทรทั ศ น์ เรื่ อ ง
ดวงใจสีขาว และเรื่องรุ้ง 13 แวง 101
รางวัลผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องดวงใจ
สีขาว และเรื่องรุ้ง 13 แวง 101
รางวัลนักแสดงนำ�ชายและนักแสดงนำ�หญิง 4 คน ได้แก่
นายเทมส์ สรรพกิจ และนางสาวอริญญา ถานวงค์ จาก
เรื่องดวงใจสีขาว นายมนตรี กตัญญูวรรธนะ และนางสาว
เพ็ญสุภางค์ ดอนท้วม จากเรื่องรุ้ง 13 แวง 101
สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
รางวัลสถานีโทรทัศน์ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
ดีเด่น จากผลงาน “ไม้พะยูงข้ามชาติ”
รางวัลผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวดีเด่น นายสถาพร
พงษ์พิพัฒน์วัฒนา จากผลงาน “ไม้พะยูงข้ามชาติ”
รางวัลเกียรติบัตร สำ�หรับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสจำ�นวน 6 ทีม
2. สำ � นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม มอบโล่
เกี ย รติ คุ ณ ประเภทองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น การดำ�เนิ น งานของ
หน่วยงานในกระทรวงยุตธิ รรมให้แก่รายการ Hot Short Films

3. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกันต่อต้านอาชญากรรม
และยาเสพติด เพื่อความมั่นคง มอบรางวัลอินทรีทอง Award
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2555 ให้กับไทยพีบีเอส ในฐานะองค์กร
มีผลงานบุคคล องค์กร ทีม่ ผี ลงานด้านสังคมทีส่ นับสนุน รณรงค์
ในการป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด

รางวัลจากสถาบันด้านผู้ด้อยโอกาส ผู้บริโภค
และกิจการเพื่อสังคม
1. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เฉลิมพระเกียรติ
มหาราชินี ประจำ�ปี 2555” ในการนีพ้ ระราชทานเข็มทีร่ ะลึกแก่
นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผูอ้ ำ�นวยการองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อสสนองพระราชดำ�ริในการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
ร่วมกับมูลนิธิฯ มาโดยตลอด
2. กรมสุขภาพจิต มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำ�
ปี 2555 สาขาสื่อละครโทรทัศน์ ให้กับละครเรื่องหลายชีวิต
3. กรมกิจการพลเรือนทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก
มอบโล่ที่ระลึก งานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก
ครบ 31 ปี
4. รายการกฤษณะ ทัวร์ยกล้อ รับมอบประกาศเกียรติคุณ
ประเภท “สถานที่อารยสถาปัตย์” ในงานรวมพลคนจิตอาสา
“จิตอาสา...ปาร์ตี้ ปี 2”
5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2012 รางวัล
ดีเด่น ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ประเภทสื่อมวลชน (โทรทัศน์ รายการทั่วไป) ให้แก่รายการ
สถานีสีเขียว
6. มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ ไทยพี บี เ อสรั บ
พระราชทานของที่ระลึกที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน
มูลนิธิฯ
7. สำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้
ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รายการคุยกับแพะ รับประทานโล่
และเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ทำ�คุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่
ในภาวะยากลำ�บาก
8.สำ � นั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค มอบโล่ ใ ห้
ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำ�เนินงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค

รางวัลจากสถาบันด้านสิทธิมนุษยชน
1. องค์การแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มอบ
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี 2555 ได้แก่
รายการพลเมืองผูเ้ ปลีย่ นทิศ รายการเปิดปม รายการคุยกับแพะ
2. สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มอบรางวัล
บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนประจำ�ปี 2555 เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน
สากล รางวัลบุคคลดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ นางสาว
ณาตยา แวววีรคุปต์
รางวัลจากสถาบันด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
1. ราชบัณฑิตยสถาน มอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ
ให้กับไทยพีบีเอส ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทย
ดีเด่น และเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
รางวัลผู้แสดงนำ�ชายหญิง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากละครเรื่อง
ปู่ณัฐ ได้แก่ รอง เค้ามูลคดี และสาวิตรี สามิภักดิ์
2. เสถียรธรรมสถาน จัดงาน “ตาราอวอร์ด” มอบรางวัล
ปลุ ก หั ว ใจสั ง คมด้ ว ยหั ว ใจโพธิ สั ต ว์ เ พื่ อ เชิ ด ชู แ ละยกย่ อ งผู้
บำ�เพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงาม
และทำ�งานด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์กรที่มีนโยบายการบริหาร
ด้วยหัวใจโพธิสัตว์
รายการลุยไม่รู้โรย
รายการครอบครัวเดียวกัน			
รายการพื้นที่ชีวิต
รายการสถานีประชาชน
3. กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา มอบรางวัล
เชิดชูเกียรติผู้ทำ�คุณประโยชน์ ด้านนันทนาการ ประจำ�ปี 2555
สาขารายการโทรทัศน์ดีเด่น ให้แก่รายการพันแสงรุ้ง
4. กระทรวงวัฒนธรรม มอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติให้แก่นางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น
5. มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ไทยพีบีเอส
รับพระราชทานของที่ระลึก
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ส่วนที่ 4

รายงานผลการดำ�เนินงาน
การเดินทางของสื่อสาธารณะ
รายงานการดำ�เนินงานคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
โดยคณะกรรมการประเมินผลภายนอก
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2556
แผนงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2556
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รายงานการดำ�เนินงาน

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชนประจำ�ปี 2555

ค ณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจาก

ประชาชน เป็นอนุกรรมการตามกฎหมายภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของคณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน
คือกรรมการนโยบาย 2 คน ผู้บริหารองค์การ 1 คน (ได้แก่
ผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท.) ผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชน 2 คน ผู้แทน
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก 2 คน มีหน้าที่พิจารณา
เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนในกรณีทเี่ ห็นว่ารายการทีเ่ ผยแพร่
มีลักษณะขัดหรือละเมิดต่อจริยธรรมของสื่อ ตามข้อบังคับ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการฯ ได้
พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนจ�ำนวน 5 เรือ่ ง ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ร้องเรียนรายการ “สถานีประชาชน”
แพร่ภาพออกอากาศ เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2555
ว่ากระท�ำการขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต
และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ. 5
จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น กรรมการกลุ ่ ม สหภาพ
แรงงานอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ มีหนังสือร้องเรียน
กรณีรายการสถานีประชาชนออกอากาศประเด็น
การพูดคุยสนทนาปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
แรงงานโดย “ป้าแจ๋ว” จากโรงงาน “ไดนามิค”
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กรรมการกลุม่ ผูร้ อ้ ง ซึง่ มีความเดือดร้อนเกีย่ วกับ
ปัญหาแรงงาน โดยออกอากาศร่วมกับรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน ผู้ร้องได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้เวลา
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผูร้ ว่ มรายการทีม่ ตี ำ� แหน่ง
ทางราชการกับผู้ร้องและผู้ร่วมรายการคนอื่นๆ
รวมถึ ง การจั ด ที่ นั่ ง เวที ไ ม่ เ หมาะสม มี ค วาม
เหลื่ อ มลํ้ า และไม่ เ ป็ น ธรรมในพื้ น ที่ สื่ อ ซึ่ ง ผิ ด
หลักจริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบ
เทปรายการและพิ จ ารณาจากค� ำ ชี้ แ จงของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผลิตรายการ โดยที่ประชุม
ได้ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการร้องเรียนรายการสถานี
ประชาชนว่าให้นํ้าหนักของเวลาและการจัดเวที
ทีน่ งั่ ไม่เป็นธรรม คณะอนุกรรมการฯ ได้พจิ ารณา
2 ประเด็น คือ
1) ฝ่ายแรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการให้ ข ้ อ มู ล และการชี้ แ จง เพราะเวลา
ส่วนใหญ่เป็นการชีแ้ จงให้ขอ้ มูลจากรัฐมนตรีและ
อธิบดี และเมื่อรวมเวลาชี้แจงของฝ่ายแรงงาน
แล้วไม่ถึง 5 นาที ในรายการที่มีความยาวเกือบ
ครึง่ ชัว่ โมง โดยเฉพาะป้าแจ๋วได้เวลาพูดประมาณ
1 นาทีเท่านั้น
2) การจัดเวทีของรายการสถานีประชาชน
เห็นว่าฝ่ายร้องเรียนถูกก�ำหนดให้นั่งแถวหลัง
เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงานและผูต้ ดิ ตามรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นการจัดเวทีที่สร้างความเหลื่อมลํ้าและ
ไม่เป็นธรรมบนพื้นที่สื่อ

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเทป
รายการแล้วพบว่า ผู้ด�ำเนินรายการได้ให้เวลา
บางส่วนในการให้ขา่ วของรัฐมนตรีซงึ่ ไม่เกีย่ วกับ
ประเด็นแรงงาน ขณะทีฝ่ า่ ยกลุม่ สหภาพแรงงาน
อ้อมน้อย - อ้อมใหญ่ ได้เวลาแสดงความคิดเห็น
น้อยกว่าเวลาที่ให้กับรัฐมนตรีจนดูเหมือนไม่มี
ความเสมอภาคกัน
มติ ที่ ป ระชุ ม เสนอให้ ผู ้ ผ ลิ ต รายการ
น�ำเทปมาตรวจดูซํ้า เพื่อชี้ให้เห็นแนวการแก้ไข
ข้ อ บกพร่ อ งเรื่ อ งการจั ด เวที แ ละการจั ด เวลา
แม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัดระหว่างการผลิตแต่ก็ควร
ปรับปรุง เพราะผู้ชมไม่ทราบข้อจ� ำกัด จึงให้
ตั ก เตื อ นผู ้ ผ ลิ ต รายการในการท� ำ รายการสด
ระมัดระวังการเชิญแขกเข้าร่วมรายการ ส่วน
พิธีกรจ�ำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและทักษะ
ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ในภาวะคับขันและ
ควบคุมรายการเพื่อให้ข้อมูลที่สมดุลรอบด้าน
มากขึ้น

เรื่องที่ 2 ร้องเรียนรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” แพร่ภาพออกอากาศเมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2555 ว่ากระท�ำการขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกีย่ วกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 7 จริยธรรมด้าน
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคล
ข้อร้องเรียน สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ มี ห นั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นกรณี ร ายการที่ นี่
ไทยพีบีเอส โดยบรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าว
เสนอสกู ๊ ป ข่ า ว “ห่ ว งพระสงฆ์ กั บ พฤติ ก รรม
เบี่ยงเบนทางเพศ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความ

เสื่ อ มเสี ย ในพระพุ ท ธศาสนา เสนอภาพของ
พระ เณร ที่ มี ลั ก ษณะกิ ริ ย าท่ า ทางแสดงถึ ง
อัตลักษณ์ของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
ผู้สื่อข่าวได้ใช้ถ้อยค�ำและนํ้าเสียงที่แสดงออก
ถึงการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยใช้
ค�ำว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” รวมถึงบทสัมภาษณ์
รองอธิบดีสงฆ์ท่านหนึ่งที่เรียกบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศว่าเป็น “พวกแอบจิต”
การวิ นิ จ ฉั ย คณะอนุ ก รรมการรั บ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้
ตรวจสอบเทปรายการและพิจารณาค�ำชีแ้ จงของ
บรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าว โดยที่ประชุมได้
ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวในรายการว่าได้ใช้
ถ้อยค�ำ ภาษา และนํ้าเสียงที่ให้ความรู้สึกละเมิด
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์หรือไม่ คณะอนุกรรมการฯ
ได้พิจารณา 4 ประเด็น คือ
1) ภาษาทีใ่ ช้ในการรายงานข่าว โดยเฉพาะ
ภาษาทีม่ คี วามอ่อนไหวด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ทีมงานมีการทบทวนตรวจสอบก่อนออกอากาศ
หรื อ ไม่ ภาษาและถ้ อ ยค� ำ เหมาะสมหรื อ ไม่
เหมาะสมประการใด
2) ที ม งานมี ค วามเข้ า ใจในประเด็ น ที่
เกี่ยวกับจริยธรรมด้านการเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์อย่างไร
3) ทีมงานได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของ
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงทัศนะ
ความคิดเห็นบ้างหรือไม่
4) ภาพทีน่ ำ� มาจากสือ่ ออนไลน์ บางช่วง
บางตอน ได้รับการทบทวนพิจารณาคัดเลือก
ก่อนน�ำมาออกอากาศหรือไม่
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า
ทีมงานมีความกล้าหาญที่น�ำประเด็นปัญหาใน
วงการพระสงฆ์มาเสนอข่าว และแสดงถึงความรู้
และการแสวงหาข้ อ มู ล ของที ม งานได้ ม าก
พอสมควร แต่ประเด็นที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ไช่
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ประเด็นการน�ำเสนอข่าว แต่เป็นปัญหาเรื่อง
การใช้ค�ำสรรพนามทั้งหลาย ซึ่งเป็นค�ำพูดของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ ทีมงานจึงควรท�ำความเข้าใจกับ
ผู้ร้องเรียนว่าประเด็นหลักของรายการคืออะไร
และสิง่ ทีม่ กี ารร้องเรียนมานัน้ จะได้นำ� ไปปรับปรุง
ต่อไป

1) ผู้บริหาร ส.ส.ท. มีความจ�ำเป็นต้อง
ขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอย่างไร
2) หากมีความจ�ำเป็นต้องรับเงินสนับสนุน
ส.ส.ท. มีมาตรการอย่างไรทีจ่ ะปกป้องความอิสระ
ในวิชาชีพหรือจริยธรรมสื่อสาธารณะหรือไม่
3) ลักษณะการเสนอข้อความขอบคุณ
มติที่ประชุม เห็นว่าค�ำชี้แจงของผู้ด�ำเนิน ท้ายสปอต ถือเป็นการโฆษณาหรือโฆษณาแฝง
รายการที่ นี่ ไ ทยพี บี เ อสมี ค วามชั ด เจน แต่ ใ ห้ หรือไม่
ระมั ด ระวั ง การใช้ ถ ้ อ ยค� ำ ภาษาไม่ ใ ห้ ก ระทบ
คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ พิ จ ารณาเทป
ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลทั่ ว ไป โดยต้ อ งรั ก ษา สปอตโฆษณาและการชี้แจงของผู้ด�ำเนินงาน ได้
มาตรฐานการใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม ข้อเท็จจริงว่าการออกสปอตประกาศดังกล่าว
เสมอ
เพื่อให้สาธารณชนมีส่วนร่วมกับงานดังกล่าว
โดยไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ด� ำเนินงาน
ได้ขอการสนับสนุนจากหลายสิบหน่วยงาน แต่
เรื่ อ งที่ 3 มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตกรณีสถานีไทยพีบีเอส ได้ รั บ การตอบรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณจาก
ได้ออกสปอตโฆษณาทางสถานี ซึ่งมีข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนจัดการ หน่วยงานเท่าทีป่ รากฎในท้ายสปอต โดยได้คำ� นึง
ประชุมในตอนท้าย และมีลักษณะเป็นการโฆษณา การกระท�ำดังกล่าว ถึงประโยชน์ที่ สั ง คมไทยจะได้ รั บ ในภาพรวม
ขัดต่อ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ประชุมได้เสนอว่าหากต้องการงบประมาณ
สนับสนุนควรหาวิธอี นื่ ทีเ่ หมาะสม ประเด็นปัญหา
มาตรา 11 วรรค 2 หรือไม่
อยู่ที่การแสดงชื่อผู้สนับสนุนบนหน้าจอถี่บ่อย
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค เกิ น ควรหรื อ ไม่ และควรพิ จ ารณาหน่ ว ยงาน
ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สนับสนุนที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคม
จัดงาน ASIA MEDIA SUMMIT 2012 ที่โรงแรม
มติในที่ประชุม ให้ท�ำหนังสือตักเตือน
เซนทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
ผูจ้ ดั การประชุม AMS โดยค�ำนึงถึงการขอสนับสนุน
29 - 30 พฤษภาคม 2555 และได้ออกอากาศ
จากหน่วยงาน องค์กรที่ไม่มีพฤติกรรมการผลิต
ข้อความขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในท้าย
กระทบต่อชุมชนต่างๆ และให้ระมัดระวังการ
สปอต ซึ่งเข้าข่ายโฆษณาหรือโฆษณาแฝงหรือไม่
ขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีความ
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและ ละเอียดอ่อนต่อการสร้างมีผลกระทบทางลบ
พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบ ต่อสังคม และเสนอให้รวบรวมรายชื่อหน่วยงาน
ข้ อ ความในสปอตที่ อ อกอากาศและพิ จ ารณา ที่มีปัญหาทางสังคม หรือที่มีลักษณะขาดความ
ค�ำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดงาน เป็นกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงการขอสนับสนุนโดย
แล้วได้พิจารณาใน 3 ประเด็น คือ
ไม่จ�ำเป็น
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หนูนอ้ ย

จ้าวเวหา

เรือ่ งที่ 4 การร้องเรียน “รายการหนูนอ้ ยจ้าวเวหา” เผยแพร่ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ว่ากระท�ำการขัดต่อข้อบังคับองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 6
จริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อร้องเรียน คณะอนุกรรมการฯ ได้รับ
การตัง้ ข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผูช้ มผูฟ้ งั รายการ
กรณี ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อสออกอากาศ
“รายการหนูนอ้ ยจ้าวเวหา” เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน
2555 เวลา 14.00 น. โดยผูด้ ำ� เนินรายการน�ำเสนอ
เนื้อหาในลักษณะส่งเสริมภาพลักษณ์ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน อ�ำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง กล่าวถึงบรรยากาศรอบๆ
โรงไฟฟ้าว่า “มีอากาศสะอาดสดชื่น” เท่ากับ
รั บ รองการท� ำ งานของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต ใน
ประเด็นเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ น�ำเสนอสกูป๊
การท�ำงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเวลาหลาย
นาที
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่องจากประชาชนได้ตรวจสอบเทป
รายการและได้พิจารณาจากค�ำชี้แจงของผู้ผลิต
รายการ คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ พิ จ ารณาใน
3 ประเด็น คือ
1) มีหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่การท�ำ
กิจกรรมอย่างไร
2) พื้นที่ที่จัดรายการเป็นพื้นที่ที่มีความ
ขัดแย้งหรือไม่ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่
และได้ด�ำเนินการอย่างไร
3) ผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น
อย่างไร

คณะอนุกรรมการฯ ได้ฟังข้อชี้แจงจาก
ผู้ผลิตรายการแล้วมีความเห็นว่า ผู้บริหารส�ำนัก
รายการยอมรับว่าทีมงานขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ต่อปัญหามลพิษทางอากาศ ขาดการให้ข้อมูล
ที่รอบด้าน วิธีการน�ำเสนอท�ำให้สาธารณชน
เข้าใจว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรับรองความ
ปลอดภัยของสถานที่ดังกล่าว แต่ก็ได้ตรวจสอบ
แล้วไม่พบว่าทีมงานมีเจตนาละเมิดต่อข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพสื่อ หรือมีเจตนา
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ทั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห ารสถานี
ไทยพี บี เ อสได้ ท� ำ หนั ง สื อ ตั ก เตื อ นทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้องกรณีการน�ำเสนอรายงานในลักษณะ
ประชาสัมพันธ์สถานทีเ่ ป็นเวลาหลายนาที ให้กบั
องค์กรทีเ่ ป็นปัญหาทางสังคมแล้ว จึงสัง่ ห้ามมิให้
กระท�ำการเช่นนั้นอีกและได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับการจัด “รายการหนูน้อยจ้าวเวหา” แล้ว
มติทปี่ ระชุม เห็นเป็นเอกฉันท์วา่ รายการ
ดังกล่าวมีเนื้อหาสนับสนุนกิจการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นการขัด
ข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้ว ยจริยธรรมวิ ชาชี พ
เกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ ผู้ด�ำเนิน
รายการควรมี ม าตรการให้ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยใช้เวทีรายการเปิดบ้านไทยพีบเี อส
เป็นสื่อกลางและเผยแพร่ความเห็นจากผู้ที่ได้
รับผลกระทบ อันเป็นการให้โอกาสผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบมี เ วที แ สดงความคิ ด เห็ น และให้
โอกาสการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล�ำปาง เป็นฝ่ายชี้แจง เพื่อลดความขัดแย้งทาง
สังคม
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เรือ่ งที่ 5 ร้องเรียนเรือ่ งการเผยแพร่ประเด็นข่าวของบริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.) ผ่านสถานีไทยพีบเี อส ระหว่างวันที่ 5 - 27
กรกฎาคม 2555 ซึง่ ในบางประเด็นทีน่ ำ� เสนอไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ท�ำให้
เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต่อความเชื่อมั่นของ
สายการบิน อันเป็นผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ
ข้อร้องเรียน บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.) มีหนังสือร้องเรียน
กรณีการออกอากาศเสนอข่าวภาคคํ่าระหว่าง
วันที่ 5 - 27 กรกฎาคม 2555 อย่างต่อเนื่อง
โดยร้องเรียนถึงการถูกพาดพิงในประเด็นข่าว
3 ประเด็น คือ
1) ประเด็นทีส่ ำ� นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) จะตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขัดข้อง
ของระบบไฟฟ้ า จ่ า ยระบบประมวลผลเรดาร์
ออกอากาศข่าวภาคคํ่า เวลา 19.00 น. วันที่ 5
และ 26 กรกฎาคม 2555
2) ประเด็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ทอท. ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างรันเวย์
ที่ 3 หาก บวท. มีการบริหารจัดการจราจรทาง
อากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ ออกอากาศใน
ข่าวภาคคํ่า เวลา 19.00 น. วันที่ 12 และ 25
กรกฎาคม 2555
3) ประเด็น สตง. ตั้งข้อสังเกตว่าการ
จัดหาเรดาร์ 6 ชุด ส�ำหรับใช้งานทีท่ า่ อากาศยาน
ดอนเมืองและติดตั้งใช้งานที่ส่วนภูมิภาคมีความ
ล่าช้า จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการขัดข้อง
ของระบบไฟฟ้าจ่ายระบบประมวลผลเรดาร์
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้ตรวจ
สอบเทปรายการข่าวดังกล่าว และได้พิจารณา
ค�ำชีแ้ จงของทีมงานกองบรรณาธิการข่าวประเด็น
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เกีย่ วกับการร้องเรียนของ บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด ดังนี้
1) การปิดซ่อมรันเวย์ฝั่งตะวันออกของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากรันเวย์ช�ำรุด ท�ำให้
มีการพูดถึงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 มูลค่า 1.3
หมื่นล้านบาท ซึ่งระหว่างหาข้อมูลมีความเห็น
จากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึงความจ�ำเป็นในการ
สร้างรันเวย์ที่ 3 เปรียบเทียบกับสนามบินฮ่องกง
และสนามบินคันไซ-ญี่ปุ่นที่ยังมีเพียง 2 รันเวย์
สภาพภูมิประเทศยังเป็นเกาะ การขึ้นลงของ
เครื่องบินมีความยากล�ำบากกว่าเมื่อเทียบกับ
สนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีการน�ำเสนอความเห็น
ของกรรมาธิการคมนาคม วุฒสิ ภา (นายประสงค์
ตัณมณีวัฒน) ถึงความจ�ำเป็นต้องมีรันเวย์ที่ 3
คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน ขณะเดียวกันได้รายงานถึง
ประสิทธิภาพการท�ำงานของ บวท. โดยเปรียบเทียบ
กับสนามบินฮ่องกงและญี่ปุ่น ระหว่างนี้ผู้สื่อข่าว
พยายามติดต่อ น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บวท. เพือ่ ขอค�ำอธิบายหลักการ
ท�ำงานแต่ได้รบั การปฏิเสธ จึงได้ออกอากาศวันที่
19 กรกฎาคม 2555
2) ระหว่างปิดรันเวย์ 1 รันเวย์ในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เกิดปัญหาจอเรดาร์ของ
บวท. ขัดข้องนานนับ 1 ชั่วโมง ท�ำให้เครื่องบิน
จ�ำนวนมากต้องบินวน หรือก็ไปลงสนามบินอื่น
เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่
ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามบินที่เป็นมาตรฐานสากล
ดังนั้น กองบรรณาธิการข่าวจึงน�ำเสนอรายงาน
ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศภายใต้
การควบคุมของ บวท. ในวันที่ 25 กรกฎาคม
2555 โดยเสนอรายงานจาก กบว. ทีส่ ง่ ชีแ้ จงไปให้
คณะอนุกรรมาธิการคมนาคมทางอากาศ วุฒสิ ภา
พร้อมสัมภาษณ์อธิบดีกรมการบินพลเรือน นายก

สมาคมนักบินไทย รักษาการผู้ว่าการ สตง. และ
มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงานถึงปัญหาผลกระทบจากระบบเรดาร์วิทยุ
การบินฯ โดยเฉพาะนายกสมาคมนักบินไทย ซึ่ง
กัปตันบริษัทการบินไทยกล่าวถึงประสิทธิภาพ
ของ กบว. ที่ควรมีมากกว่านี้
3) วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สถานี
ไทยพีบีเอสช่วงข่าวภาคคํ่า ได้น�ำเสนอปัญหา
การขัดข้องของจอเรดาร์ของ กบว. โดยน�ำค�ำ
ชี้แจงของ น.ต. ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บวท. ต่อคณะกรรมาธิการ
ป.ป.ช. พร้อมปล่อยเสียงค�ำให้สัมภาษณ์ของ
น.ต. ประจักษ์ สัจจโสภณ ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่ได้ระบุ
ว่า สตง. จะเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมการขัดข้อง
ดังกล่าว
คณะอนุกรรมการฯ ได้รบั ฟังค�ำชีแ้ จงจาก
ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ได้พจิ ารณาให้ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
ติดต่อกับฝ่ายบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด เพื่อขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำ
ข่าวให้เที่ยงตรงมากขึ้น ในการพิจารณาครั้งนี้
ทีมงานยอมรับว่ามีประเด็นที่บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด อ้างถึงความสมดุลการ
เข้าถึงแหล่งข่าวซึ่งจะมีการปรับปรุง โดยทีมข่าว
จะติดต่อกับวิทยุการบินเพื่อท�ำการเข้าใจและ
ด�ำเนินการต่อไป
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อบังคับองค์การ
กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.
2552 ข้อ 4.1 / 4.2 / 4.3 เกี่ยวกับจริยธรรมด้าน
ความถูกต้อง เที่ยงตรง ข้อ 5 เกี่ยวกับจริยธรรม
ด้านความสมดุล เป็นธรรม และข้อ 10.2 การ

เสนอข่าว รายงาน หรือรายการที่มีการกล่าวหา
บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ต้องระลึกเสมอว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องได้รับสิทธิและโอกาสที่จะ
โต้ตอบข้อกล่าวหา ในข่าว ในรายงานหรือใน
รายการเดียวกัน และในเวลาที่สมควร
ดังนัน้ การพิจารณาประเด็นการร้องเรียน
นีเ้ ป็นเรือ่ งการสอบข้อเท็จจริงและเป็นเรือ่ งต้องมี
มติอย่างไรแจ้งให้ฝา่ ยข่าวรับทราบ ซึง่ ข้อเท็จจริง
พบว่ามีการยอมรับว่ามีความบกพร่องความสมดุล
ในเรือ่ งความเทีย่ งตรงและในเรือ่ งของการปฏิบตั ิ
เป็นธรรมในการให้โอกาสตอบโต้กบั ผูท้ ถี่ กู กล่าวหา
ตามความผิดตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงเห็นควร
ให้ สิ ท ธิ บ ริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย
จ�ำกัด มีโอกาสโต้แย้งชี้แจงและควรตักเตือนให้
ระมัดระวังการท�ำข่าวด้วยความเป็นธรรม เปิด
โอกาสให้ผู้เสียหายได้ชี้แจงให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
มติที่ประชุม ข้อเท็จจริงนี้มีความชัดเจน
มาก จึงขอให้ทีมงานชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่ อ รายงานต่ อ คณะกรรมการนโยบาย และ
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป พร้อมทั้งให้ท�ำ
หนังสือตักเตือนผู้รายงานข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระมัดระวังเรื่องการเสนอข่าวรอบด้านมากขึ้น
ให้ทีมงานประสานงานติดต่อกับผู้ร้องในการ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้โอกาสและสิทธิ
ที่ จ ะโต้ ต อบชี้ แ จงและให้ ฝ ่ า ยข่ า วด� ำ เนิ น การ
แก้ไขปัญหาและหาข้อเท็จจริงต่อไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 18 ตุลาคม 2555 (ชุดปัจจุบัน)
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ศ. ดร. ปราณี ทินกร
3. ศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
กรรมการ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
5. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 9 ธันวาคม 2553 และวันที่ 28 มิถุนายน 2555
1. นางจินตนา พันธุฟัก
ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการ
กรรมการ
3. ดร. ถกล นันธิราภากร
กรรมการ
4. ผศ. แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
5. นายพุทธิสัตย์ นามเดช
กรรมการ
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 9 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 5 ครัง้
มีการกำ�กับดูแลสำ�นักตรวจสอบภายในให้ปฏิบตั งิ านตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูต้ รวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และใช้แนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการนโยบายและผูบ้ ริหารในการกำ�กับดูแล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีขององค์การ อยู่ในระหว่างการพัฒนา คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
และมีการพัฒนาดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในขององค์การมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และการตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 29 เมษายน 2556
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รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี พ.ศ. 2555
โดยคณะกรรมการประเมินผลภายนอก

รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2551 มาตรา 50 กำ�หนดให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการดำ�เนิน
งานประจำ�ปีขององค์การ โดยคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การ
เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมการดำ�เนินการขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการขององค์การ ตลอดจน
มีการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำ�เนินงาน
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนการด�ำเนิน
งานด้านต่างๆ ขององค์การประจ�ำปี พ.ศ. 2555
ประกอบด้วยการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ด้านการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ด้านการเงิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายการ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการท�ำงานกับภาค
ประชาสังคม การประเมินการพัฒนาองค์การในฐานะ
สื่อสาธารณะ โดยรวมถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์กร การประเมินการสนับสนุนจากประชาชน และ
ความพึงพอใจของผู้รับชมหรือรับฟังรายการ การ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
สือ่ โทรทัศน์ และผูร้ บั สือ่ และความพร้อมขององค์การ
ในการด�ำเนินงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
ผลการประเมินการด�ำเนินงานของ ส.ส.ท.
ปี พ.ศ. 2555 ในเบื้องต้นเป็นดังนี้

การประเมินเบื้องต้นประสิทธิภาพประสิทธิผล
ด้านการบริหารจัดการและการเงิน
ปี พ.ศ. 2555 ส.ส.ท. ได้จัดท�ำแผนบริหาร
กิจการ ส.ส.ท. ปี พ.ศ. 2555 - 2557 ประกอบด้วย
3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
และยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดย
ก�ำหนดแผนงานหลักไว้ 4 แผน คือ แผนการจัดท�ำ
รายการ แผนพัฒนาองค์การ แผนพัฒนาบุคลากร
และแผนการเงิน เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานที่
ครอบคลุมการท�ำงานให้ทุกส่วนงานขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางอย่างมีเป้าหมายและมียทุ ธศาสตร์ทชี่ ดั เจนขึน้
ทัง้ ด้านการบริหารองค์การและสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในฐานะสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ การจัดท�ำแผน
บริหารกิจการดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท.
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ในการประเมิ น ธรรมาภิ บ าล ปี พ.ศ. 2553 - 2554
ส.ส.ท. มีธรรมาภิบาลในระดับเกือบดี คือ 7.7 - 7.8 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 ประเด็นที่ยังเป็นจุดอ่อน มีคะแนนค่อนข้างต�่ำ
โดยเปรียบเทียบ (6 - 6.7 คะแนน) คือ ยังมีข้อสงสัยในเรื่อง
ผลประโยชน์ การไม่เลือกปฏิบตั ใิ นองค์กร และหลักการประเมิน
ความดีความชอบ แม้ว่าคะแนนจะยังสูงเกินครึ่งคือ ประเด็น
เหล่านี้มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับพอใช้ แต่ก็เป็นประเด็นที่
ผู้บริหารต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินในปี พ.ศ. 2555
ยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ
ช่วงครึง่ หลังของปี พ.ศ. 2555 มีการเปลีย่ นแปลงประธาน
และกรรมการนโยบาย ผู้อ�ำนวยการและคณะผู้บริหารองค์การ
ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทางขององค์การและเกิดการชะลอตัว
ในการด�ำเนินกิจกรรมขององค์กรในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
พ.ศ. 2555 บางเรื่อง เช่น การพัฒนาสถานีภูมิภาค
ด้านการเงิน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 ส.ส.ท. มีอัตราการ
เจริญเติบโตของสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 7.61 ภาพรวม ส.ส.ท.
มีฐานะการเงินที่มั่นคง เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2554 สินทรัพย์
ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ (2,462 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 45 ของสินทรัพย์รวม) เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
(ร้อยละ 41) มีหนี้สินอยู่ในระดับต�่ำ เพียงร้อยละ 15
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2555 ส.ส.ท. มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่าย 344 ล้านบาท รายได้มาจากเงินบ�ำรุงองค์กร
ที่ได้รับจากกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตจ�ำนวน 2,064
ล้านบาท ซึ่ง ส.ส.ท. ใช้เงินส่วนใหญ่ (764 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 42 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ในการผลิตและจัดหารายการ
ซึ่งเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ ส�ำหรับปี พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ถึงร้อยละ 16.3
(255 ล้านบาท) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาระค่าเสื่อมราคา
(เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55) ต้นทุนการผลิต
และจัดหารายการ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17) ส่วนเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.7
เมื่อพิจารณาภาพรวมทางการเงินขององค์กรในปี พ.ศ.
2555 การที่ ส.ส.ท. ยังคงมีสินทรัพย์สภาพคล่องคือเงินสดและ
เงินทุนระยะสั้นเป็นจ�ำนวนมาก ความเสี่ยงสภาพคล่องของ
ส.ส.ท. จึงอยู่ในระดับต�่ำ รายจ่ายต�่ำกว่ารายได้ท�ำให้มีเงินเหลือ
สะสม ฐานะการเงินมั่นคง ทั้งนี้ ในรายละเอียดการด�ำเนินงาน
ส.ส.ท. อาจมี อุ ป สรรคทางการเงิ น อยู ่ บ ้ า ง เช่ น เรื่ อ งความ
สอดคล้องกันของการวางแผนพัฒนาองค์กรกับแผนการใช้เงิน
รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งอาจมีความล่าช้า
ในการเบิกจ่าย เพราะต้องท�ำให้ถกู ต้องตามระเบียบของราชการ
รวมไปถึงมาตรฐานของการเบิกจ่ายรายการต่างๆ ที่ยังอยู่ใน
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ขั้นตอนของการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ยัง
มิได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาพรวม
อย่างไรก็ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มี
ความไม่แน่นอน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาระค่าใช้จ่าย
ขององค์การทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทุกปี รายได้ทตี่ อ้ งพึง่ พาเงินอุดหนุนตาม
พ.ร.บ. ซงึ่ มีความจ�ำกัด ซึง่ ส.ส.ท. ก็ตระหนักในจุดนี้ แผนการเงิน
ภายใต้แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. ปี พ.ศ. 2555 - 2557 จึงได้จัด
ท�ำระบบเงินส�ำรองไว้รองรับ พร้อมๆ กับมีความพยายามในการ
สร้างภาคีเครือข่ายทีอ่ าจมีสว่ นสนับสนุน ส.ส.ท. ในหลายช่องทาง
ภายใต้กรอบที่ท�ำได้ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. แต่สิ่งที่ผู้ประเมินยังให้
ความส�ำคัญคือการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลการด�ำเนิน
งานของ ส.ส.ท. ในทุกด้าน เช่น การวางแผนและการงบประมาณ
ที่ต้องสอดคล้องกับแผน มีมาตรฐานและมีความคล่องตัวใน
การเบิกจ่ายเงินที่อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงาน แต่มี
หลักการท�ำงานที่ชัดเจนตามระเบียบเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล
ตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาอันจะกลายเป็นความเสี่ยงและ
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตขององค์กร
การประเมินเบือ้ งต้นประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านรายการ
ปี พ.ศ. 2555 ไทยพีบเี อสเป็นสถานีแรกของประเทศไทย
ที่ผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบ High Definition รวมถึง
ยังได้รับรางวัลจากสถาบันทางสังคมในประเทศหลายรางวัล
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
จากการส�ำรวจผังรายการของมีเดียมอนิเตอร์ได้สรุป
ภาพรวมให้ ส ถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อสเป็ น ช่ อ งฟรี ที วี เ พี ย ง
ช่องเดียวในประเทศไทยที่มีเนื้อหาการออกอากาศที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของการเป็นโทรทัศน์สาธารณะ กล่าวคือ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสมีการออกอากาศเนื้อหารายการข่าวร้อยละ 43
เนือ้ หารายการสารประโยชน์รอ้ ยละ 31 และสาระบันเทิงร้อยละ
26 จากเกณฑ์ กสทช. และมีเดียมอนิเตอร์ที่ก�ำหนดให้มีข่าวสาร
ร้อยละ 43 และสารประโยชน์ร้อยละ 34
เมื่ อ พิ จ ารณาทิ ศ ทางการจั ด ท� ำ ผั ง รายการของสถานี
ไทยพีบเี อสประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ทีไ่ ด้ระบุการน�ำเสนอเนือ้ หาข่าว
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารสร้างการเปลีย่ นแปลงในสังคม 3 ประเด็นข่าวหลัก
ได้แก่ ข่าวคอร์รัปชั่น ข่าวอาเซียน และข่าวภัยพิบัตินั้น ถือว่า
เป็นการวางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ จุดแข็งของ
สถานีและศักยภาพบุคลากร ซึ่งพร้อมจะขับเคลื่อนภาพบน
หน้าจอของสถานีให้มีความโดดเด่นได้ จากการส�ำรวจพบว่า มี
ความพยายามในการน�ำเสนอเนื้อหารายการสารประโยชน์และ
สาระบันเทิงที่สอดคล้องกับทิศทางของรายการข่าวเป้าหมาย
ได้เป็นอย่างดี อันส่งผลให้เกิดผลสะท้อนกับทั้งจากผู้ชมและ

กลุม่ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย ซึง่ ในบางเนือ้ หาได้สร้างชือ่ เสียงให้กบั ทางสถานี ดังจะเห็นได้จากรางวัลจากสถาบันต่างๆ แต่กเ็ กิดข้อถกเถียง
ในบางรายการ ซึ่งสามารถประมวลสรุปเป็นภาพรวมได้ดังต่อไปนี้

ลำ�ดับ

ประเด็น

1.

สิทธิมนุษยชน:
ชาติพันธุ์

รายการ/ตอน

ลักษณะผลที่เกิดขึ้น

เปิดปม ตอน “รุกรานชาติพันธุ์ ได้รับรางวัลดีเด่น สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2555
ชาวเล”
จาก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
คุยกับแพะ ตอน “คุกหลุมดิน” ได้รับรางวัลชมเชย สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2555
(ถ่ายทอดเรื่องราวของ
จาก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ชาวมูเซอในเชียงใหม่
ที่เคยถูกคุมขังและทารุณ
ในคุกหลุมดินหรือคุกมืด)
ได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีเชิงข่าว
โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2555

2.

ชายแดนใต้:
สันติภาพ

เสียงประชาชน
เปลี่ยนประเทศไทย
ตอน “ตามหาสันติภาพ
ที่ปัตตานี ตอนสายบุรี”

3.

ที่ดิน

เปิดปม ตอน “พิพาทธรณีสงฆ์” ได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทสารคดีเชิงข่าว
(ตรวจสอบข้อกล่าวหา
โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ปี พ.ศ. 2555
ธรรมกายฮุบที่สาธารณะวัดร้าง
เกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร)

4.

ทุจริตตรวจรับ
ข้าว

รายงานข่าว

ได้รับรางวัลที่ 1 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประเภทสื่อโทรทัศน์
(ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2555) และมีการขยายผลทำ�ให้
กระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ลงพื้นที่ตรวจสอบในเวลาต่อมา

5.

สิทธิมนุษยชน:
แรงงาน

เวทีสาธารณะ ตอน
“ถอดบทเรียนน�้ำท่วม”

เกิดความสนใจดูแลแรงงาน
ในพื้นที่ประสบภัยน�้ำท่วม
ให้ได้รับสิทธิต่างๆ

เวทีสาธารณะ ตอน
“กลับถิ่น กระจกสะท้อน
แรงงานไทย”

องค์กรปกครองท้องถิ่น
ตระหนักและเตรียมเสนอเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรต่างๆ
เช่น แหล่งน�้ำ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ถูกกล่าวถึงเป็นข้อถกเถียง
ทั้งชื่นชมเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สื่อ
ส�ำหรับการน�ำเสนอเรื่องราว
ด้านสิทธิแรงงาน และค�ำต�ำหนิ
เวทีสาธารณะ ตอน
นักการเมืองได้รับรู้และรับปาก
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
“ปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม จะช่วยผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.
การน�ำแรงงานมาออกรายการ
กฎหมายประชาชน
ประกันสังคมของแรงงานเข้า
โดยตัวผู้จัดเอง
ความจริงใจของผู้แทน”
สภาฯ
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ลำ�ดับ

ประเด็น

รายการ/ตอน

ลักษณะผลที่เกิดขึ้น

6.

ประวัติศาสตร์:
ประชาธิปไตย

สารคดีพิเศษ
(ออกอากาศ 3 วัน)
ตอน “2475 สารคดี
เพื่อเจ้าของประเทศทุกคน”

สร้างให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องประชาธิปไตย อีกทั้งสร้างให้เกิด
ทั้งข้อวิพากษ์ วิจารณ์จากนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการ
เกี่ยวกับอุดมการณ์ครอบง�ำที่อยู่เบื้องหลังการผลิตสารคดี
และค�ำชื่นชมจากสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ท�ำให้ประชาชน
เกิดความคิดหลากหลาย อันน�ำไปสู่การเรียนรู้และการถกเถียง
ร่วมกันของคนในสังคม

7.

ผลักดัน
คืนสัญชาติ
คนไทยพลัดถิ่น

- ข่าว ช่วงนักข่าวพลเมือง
- เปิดปม ความคืบหน้า
“คนไทยพลัดถิ่น”
- ตอบโจทย์ ตอน
“สัญชาติไทยพลัดถิ่น...
แค่เอื้อม”

กลุ่มเครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น เข้าพบ
เพื่อขอบคุณผู้บริหารไทยพีบีเอส ที่นำ�เสนอข่าวสารคนไทย
พลัดถิ่น จนกระทั่งสามารถผลักดันให้ พ.ร.บ. สัญชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้

8.

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการ
ของเด็ก

1) การ์ตูน The Baby
ได้รับรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 4
Triplets
Family Awards 2012 โดยเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวัง
2) รายการ Yes No OK
และสร้างสรรค์สื่อ
3) รายการคิดวิทย์
4) รายการวิตามินข่าว
5) รายการท้าให้อ่าน
6) Little Chef : ปรุงค�ำ
ปรุงเสียง (อยู่ในรายการ
ขบวนการฟันน�้ำนม)
7) รายการมหัศจรรย์เส้นเล็ก

9.

เผยเเพร่ผลงาน
ทัพนักกีฬา
พาราลิมปิก

รายงานข่าว

ได้รับคำ�ขอบคุณจากทีมนักกีฬาพาราลิมปิกที่นำ�เสนอข่าว
และผลงานของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง

10.

การชุมนุม
องค์การพิทักษ์
สยาม

รายงานข่าว

ได้รับคำ�วิพากษ์ วิจารณ์จากผู้ชมถึงความเป็นกลาง เกี่ยวกับ
การนำ�เสนอข่าวที่ผู้ประกาศใช้คำ�พูดว่า “..ผู้ชุมนุมของเรา”

จากประเด็นเนื้อหารายการที่สะท้อนออกมาบนหน้าจอ
ของไทยพีบีเอสในข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการท�ำหน้าที่
ของการเป็ น สื่ อสาธารณะที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ก ลางแห่ ง การถกเถี ย ง
ตรวจสอบ และให้ข้อมูลความรู้แก่สังคม เพื่อที่จะบรรลุคุณค่า
ของสื่อสาธารณะที่สถานีตั้งไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณค่า
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ด้านประชาธิปไตย 2) คุณค่าด้านการให้ความรู้ 3) คุณค่าด้าน
วัฒนธรรม 4) คุณค่าด้านความรู้ความเข้าใจ 5) คุณค่าด้าน
ความเท่าทันในการเปลี่ยนแปลง แม้ว่ายังมีประเด็นข้อถกเถียง
ในบางรายการเกีย่ วกับความเป็นกลางของไทยพีบเี อส ซึง่ จ�ำเป็น
ต้องมีการประเมินเชิงลึกต่อไป

การประเมินเบื้องต้นประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการ
ท�ำงานกับภาคประชาสังคม

นอกจากนั้นแล้ว ส.ส.ท. ยังมี “ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส” เป็น
อีกหนึ่งกลไกในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย

ในปี พ.ศ. 2555 ส.ส.ท. ได้ก�ำหนดนโยบายด้านการ
พัฒนาเครือข่ายไว้ดังนี้ คือ ก� ำหนดกลไกและกระบวนการ
ท� ำ งานกั บ สภาผู ้ ช มและผู ้ ฟ ั ง รายการอย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ ก�ำหนดกลไกและกระบวนการท�ำงานเพือ่ พิจารณา
และชีแ้ จงเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน ก�ำหนดยุทธศาสตร์ กลไก
กระบวนการท�ำงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาคียุทธศาสตร์
ร่วมสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของ
สังคม ก�ำหนดยุทธศาสตร์และกลไกที่ค�ำนึงถึงความร่วมมือ
จากภาคนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ภาคนักวิชาการและภาค
ประชาสังคม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและ
ภาคประชาสังคมในการคิดค้นและพัฒนาสื่อหลากหลายใน
การจัดการผลิตและการเผยแพร่รายการ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างและพัฒนาความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่าย
ทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่ส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานของ ส.ส.ท.

ในปี พ.ศ. 2555 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดให้
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น ทั้งการจัดเวทีภูมิภาค เวทีกลุ่มประเด็น เวทียุทธศาสตร์
กิจกรรมการขยายเครือข่าย รวมทั้งการส�ำรวจข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้รับชมรายการและไม่ได้รับชมรายการของ ส.ส.ท. ท�ำให้ได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน ส.ส.ท. ใน
อนาคต เช่น การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันรายการข่าว
และสารคดีเชิงข่าว การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ
การปรับเปลีย่ นทัศนคติและคุณภาพของประชาชนในการบริโภค
สื่อ แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ข้อเสนอต่อการสร้างความรู้สึกของ
ประชาชนในการเป็นหุ้นส่วนส�ำคัญของ ส.ส.ท. รวมทั้งการเร่ง
พัฒนาสถานีภูมิภาคให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง ยิง่ กว่านัน้ ยังมีขอ้ เสนอว่า ส.ส.ท.ควร
ขยายขอบเขตของการสร้างสังคมคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาสังคม และการจัดการ
ทางการเมือง เพื่อมุ่งสู่ “สังคมคุณธรรม การเมืองคุณธรรม”
สร้างความผาสุกแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

ส�ำหรับการพัฒนาภาคียทุ ธศาสตร์รว่ มสร้างความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม ความร่วมมือจะ
ผ่านกิจกรรม 2 รูปแบบคือ การผลิตรายการร่วมกัน และการจัด
กิจกรรมร่วมกัน จากผลการประเมินเบื้องต้นสรุปได้ว่า ในส่วน
ของการผลิตรายการร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมหน้าจอนั้น แม้ว่า
จะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานและหรือองค์กรต่างๆ ใน
จ�ำนวนที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงเป็นการท�ำงานร่วมกับองค์กร
ภาคส่วนเดิมๆ คือ เครือข่ายความร่วมมือหลักของ ส.ส.ท. ยังคง
เป็นเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมเช่นเดียวกับ
ปี พ.ศ. 2554 แม้ว่าในปี พ.ศ. 2555 การสนับสนุนจากองค์กร
ภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ตาม ขณะที่การจัดกิจกรรมหลังจอ
พบว่ามีการขยายการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและหรือ
องค์กรได้ค่อนข้างมาก ครอบคลุมองค์กรทุกภาคส่วน (ภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม) รวมทั้ง
ยังครอบคลุมในทุกระดับการด�ำเนินงาน (ระดับท้องถิ่น ระดับ
ประเทศ และระหว่างประเทศ)
การประเมินการใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากประชาชนและสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
พ.ร.บ. ส.ส.ท. มาตรา 45 ก�ำหนดให้มีสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนด
นโยบาย การสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อน�ำ
ไปสู่การพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการขององค์การ
ให้ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ประโยชน์ ส าธารณะและสั ง คม

เป็นที่น่าสังเกตว่าในปี พ.ศ. 2555 สภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการได้เพิม่ บทบาทด้านการติดตามงานต่อเนือ่ งตามข้อเสนอ
ั นา
เชิงนโยบายในปี พ.ศ. 2554 ทีผ่ า่ นมา โดยพบว่า ส.ส.ท. ได้พฒ
การบริการและการผลิตรายการตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เช่น การเร่งแก้ไขปัญหาสัญญาณ
การรับชมและสร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
การเพิ่มจ�ำนวนผู้ชมผู้ฟัง การพัฒนาคุณภาพรายการ รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบรายการ ผู้ด�ำเนินรายการ และผู้
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตรายการ บทบาทการท� ำงาน
เชิงรุกเช่นนี้นอกจากจะท�ำให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอ
เชิงนโยบายอย่างจริงจังแล้ว ยังยกระดับการท�ำงานในเชิงคุณภาพ
ของกลไกการรับฟังดังกล่าวให้เอือ้ ต่อการสร้างการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน ในการก�ำหนดนโยบายเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาการให้
บริการและการผลิตรายการของ ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับประโยชน์สาธารณะและสังคมในระยะต่อไป
ในส่ ว นของศู น ย์ เ พื่ อ นไทยพี บี เ อส ใช้ รู ป แบบการ
สื่อสารสองทางกับประชาชน เริ่มจากการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ติ ชม เพื่อน�ำไปพัฒนารายการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อผู้ชม การรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนในกรณีที่องค์การผู้ผลิตรายการ หรือพนักงาน
หรื อ ลู ก จ้ า งขององค์ ก ารกระท� ำ หรื อ ผลิ ต รายการที่ ขั ด ต่ อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทาง
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รับแจ้งเหตุจากผู้ชมในกรณีวิกฤติส�ำคัญๆ เช่น สถานการณ์
ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่างๆ
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย ใบสมัครสมาชิกศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อส
กิ จ กรรมและเวที ต ่ า งๆ หรื อ การเดิ น ทางมาพบด้ ว ยตนเอง
รวมทั้งสะท้อนผ่านคณะท�ำงานเฝ้าระวังสื่อไทยพีบีเอส (PBS
Feedbacker) ในปี พ.ศ. 2555 มีความคิดเห็นจากผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการผ่านช่องทางของศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 21,547 ความคิดเห็นในกลุ่มรายการหลัก 3 กลุ่มรายการ
ได้แก่ รายการสารประโยชน์ สาระบันเทิง ข่าวและรายการข่าว
โดยเป็นความคิดเห็นเชิงบวก (ร้อยละ 51) มากกว่าความคิดเห็น
เชิงลบ (ร้อยละ 20) นอกจากนั้นจะเป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพการด�ำเนินงาน (ร้อยละ 29) โดยผลการ
ด�ำเนินงานตามความคิดเห็นของประชาชนจะถูกสื่อสารกลับไป
ยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมายอี ก ครั้ ง ผ่ า นกิ จ กรรมหน้ า จอคื อ รายการ
“เปิดบ้านไทยพีบีเอส”
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ผลการด�ำเนินงานของสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการและศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสในปี พ.ศ. 2555 นั้น
มีการพัฒนาในเชิงคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งด้านกระบวนการท�ำงาน
และผลลัพธ์จากการด�ำเนินงานจึงเป็นเหตุให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย
และข้อเสนอเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญๆ ได้ถูกน�ำไปใช้
ในการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการของ ส.ส.ท. ให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคมได้เพิ่มมาก
ยิง่ ขึน้ และหากยังคงด�ำรงบทบาทการท�ำงานในเชิงรุกเช่นนีต้ อ่ ไป
ได้ในอนาคตแล้ว กลไกหลักดังกล่าวข้างต้นนีจ้ ะสามารถสร้างการ
มีสว่ นร่วมและความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ใน ส.ส.ท. ของประชาชนได้
การประเมินประสิทธิภาพของกลไกรับเรื่องร้องเรียน
มาตรา 46 และ 47 ของ พ.ร.บ. ส.ส.ท. ก�ำหนดให้มี
แนวทางในการรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนในกรณีทอี่ งค์การ
ผู้ผลิตรายการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การกระท�ำการ
หรือผลิตรายการทีข่ ดั ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพตาม
มาตรา 42 โดยในทางปฏิบัตินั้น ส.ส.ท. ได้ก�ำหนดให้มีจริยธรรม
องค์การเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว และจัดให้
มีคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน
เป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนั้นยังก�ำหนด
ให้มี “ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส” ขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รวมทั้งการมีระเบียบองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พ.ศ. 2551
เกี่ยวกับการร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาเรื่อง
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ร้องเรียน การพิจารณาอุทธรณ์ และความรับผิดทางจริยธรรม
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในปี พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนจากประชาชน จ�ำนวน 5 เรื่อง โดยมีการร้องเรียนว่า
มีการกระท�ำทีข่ ดั ต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 เกี่ยวข้องกับข้อ 5
จริยธรรมด้านความสมดุล เป็นธรรม ข้อ 6 จริยธรรมด้านความ
เป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการ
ไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน ข้อ 7 จริยธรรมด้านการเคารพศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุม้ ครองสิทธิสว่ นบุคคล
และมีข้อร้องเรียนว่ามีรายการที่มีข้อความขอบคุณผู้สนับสนุน
จั ด การประชุ ม ในตอนท้ า ยและมี ลั ก ษณะเป็ น การโฆษณาที่
ขัดต่อ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย มาตรา 11 วรรค 2 หรือ มีรายการที่น�ำเสนอ
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ท�ำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กรและต่อความเชื่อมั่นของสายการบิน อันเป็นผลเสีย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ
จากรายงานการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนประจ�ำปี พ.ศ. 2555
พบว่าแต่ละเรื่องร้องเรียน จะมีการน�ำเสนอรายละเอียดของ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น การวิ นิ จ ฉั ย ของคณะอนุ ก รรมการฯ และมติ
ของทีป่ ระชุมเกีย่ วกับแนวทางในการแก้ไขต่อเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ๆ
ซึ่งมักเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ/กิจกรรม
ที่ถูกร้องเรียนไปพิจารณาปรับปรุงการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากเอกสารรายงานข้างต้นยังไม่พบว่าคณะ
อนุกรรมการฯ ได้ด� ำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใน
ระยะเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ห รื อ ไม่ รวมทั้ ง มี ก ารสื่ อ สารผลการ
ด�ำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนต่างๆ กลับไปยังผู้ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางใดบ้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ประเมินต้องติดตามต่อไป
การประเมินการพัฒนาองค์การในฐานะสื่อสาธารณะ
ส.ส.ท. มีวสิ ยั ทัศน์สำ� คัญคือ การเป็นสถาบันสือ่ สาธารณะ
ที่สร้างมาตรฐานใหม่ทั้งด้านการผลิตและการบริโภคสื่อของ
สังคม การประเมินในส่วนนี้จึงเป็นการประเมินพัฒนาการของ
ส.ส.ท. สู่การเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ผลการประเมินเบื้องต้น
พบว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีภาพลักษณ์ คือเป็นสถานี
ที่น�ำเสนอเนื้อหาสาระ มีความหลากหลาย ส่วนของเนื้อหา
รายการข่าว แม้ไทยพีบีเอสจะน�ำเสนอข่าวได้แบบเกาะติด
สือ่ สารประเด็นส�ำคัญได้ในหลายๆ รายการ ท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในเชิงประเด็นได้ อย่างไรก็ดี ไทยพีบีเอสยังถูกมองว่าเป็น
“สือ่ เอ็นจีโอ” ด้วยเหตุผล คือ เอ็นจีโอพูดแทนชาวบ้าน ซึง่ เป็น

ประเด็นที่ผู้ประเมินได้รับฟังจากการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวบ้าน
และผู้ปฏิบัติงานทั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและขอนแก่น
คณะผู้ประเมินเห็นว่า สาเหตุส�ำคัญคือ ด้วยข้อจ�ำกัด
ด้านบุคลากรในพืน้ ที่ ท�ำให้ไทยพีบเี อสไม่มขี อ้ มูลเพียงพอในการ
ท�ำงานเชิงลึก จ�ำต้องพึง่ ข้อมูลและการประสานงานจากเครือข่าย
เอ็นจีโอทีเ่ ข้ามาท�ำงานเชิงประเด็นในพืน้ ทีห่ รือพึง่ แกนน�ำในพืน้ ที่
เพียงบางกลุม่ ทีไ่ ทยพีบเี อสเข้าถึงได้ ท�ำให้ไม่ได้เสียงสะท้อนจาก
ชาวบ้านอย่างแท้จริง ไทยพีบีเอสจึงควรให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างทีมงานในภูมิภาคให้เข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่ม
จ�ำนวนบุคลากรสายข่าวและวิเคราะห์ข่าวในภูมิภาครวมถึง
นักข่าวพลเมือง การท�ำงานกับนักวิชาการในพื้นที่ เปิดการมี
ส่วนร่วมให้กับชาวบ้าน “ในพื้นที่” เพื่อให้เกิดสมดุลกับการ
ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายเอ็นจีโอ เพื่อให้ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่เปิด
พืน้ ทีส่ าธารณะให้กบั ประชาชนอย่างแท้จริง ปัจจุบนั ไทยพีบเี อส
สามารถเปิดประเด็นได้ดี แต่การเจาะประเด็น จ�ำเป็นต้องเป็น
ทีมงานข่าวและทีมงานข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงและเสียงของ
ชาวบ้านได้มากกว่าที่เป็นอยู่
ไทยพีบีเอสยังไม่สามารถพัฒนาอัตลักษณ์ของความ
เป็นอิสระและความเป็นกลางในสภาวะที่สังคมยังคงแยกเป็น
ฝักฝ่าย การนิยามความเป็นกลางที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโดยให้ผู้มี
ความเห็นสองขั้วมาแสดงทัศนะดูจะเป็นวิธีการที่ไม่เพียงพอ
เพราะมักเกิดผลคือการถกเถียงทีไ่ ม่มที างออก จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก นักวิชาการให้ความเห็นว่าความเป็นกลางต้องเริ่มต้นที่
การท�ำงานของไทยพีบเี อสทีม่ คี วามคิดเปิดกว้าง ไม่อนุรกั ษ์นยิ ม
การเปิดพื้นที่เพิ่มขึ้นให้แก่บุคคลที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่มีข้อมูล
ผู้ประเมินเห็นว่า การท�ำงานในสถานการณ์ความขัดแย้ง (เช่น
ความข้ดแย้งทางการเมือง การแย่งชิงทรัพยากร) ไทยพีบีเอส
ควรให้ความส�ำคัญกับข้อมูลมากขึ้น มากกว่าการให้ความ
ส�ำคัญกับข้อคิดเห็น ซึ่งหมายความว่า ไทยพีบีเอสต้องมีทีมงาน
ทีค่ น้ คว้าข้อมูลหรือท�ำงานกับฝ่ายทีม่ ขี อ้ มูลให้มากขึน้ นักวิชาการ
จ�ำนวนไม่น้อยยินดีให้ข้อมูลแต่ไม่ยินดีให้สัมภาษณ์ผ่านหน้าจอ
แม้จะมีผู้กล่าวว่า ไทยพีบีเอสเป็น “ทีวีคนจน” แต่จาก
การส�ำรวจของ AGB Nielsen 2555 พบว่า แท้จริงแล้วผู้รับชม
ไทยพีบีเอสส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองหรือเขตเทศบาล พื้นที่
ในชนบทยังคงประสบปัญหาการรับสัญญาณไทยพีบีเอส เช่น
ที่นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ตราด และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่
จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ชมในชนบท เพราะหากไม่ติดจานดาวเทียมและ
ให้เลือกการปรับเสาสัญญาณ ชาวบ้านจะเลือกปรับเสาสัญญาณ
ไปรับช่องสื่อพาณิชย์มากกว่า อย่างไรก็ดี คาดว่าการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลจะท�ำให้ไทยพีบีเอสก้าวข้ามปัญหาสัญญาณ
รับชมได้

การประเมินการสนับสนุนจากประชาชนและความพึงพอใจ
ของผู้รับชมหรือรับฟังรายการ
เกณฑ์ในการประเมินจะพิจารณาจาก 3 ส่วนคือ ข้อมูล
การส�ำรวจความนิยมในการรับชม (Rating) เทียบกับสื่อเชิง
พาณิชย์อื่นๆ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ำรวจของหน่วย
ส�ำรวจอื่นๆ เช่น AGB Neilsen หรือการส�ำรวจภายในของ
ส.ส.ท. เอง ข้อมูลจากการส�ำรวจความพึงพอใจจากผู้รับชมจาก
กลุ่มตัวอย่างของผู้รับชมไทยพีบีเอส เพื่อประเมินความคุ้มค่า
และคุณค่า (Valuable) ของสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอส
ข้อมูลจากการส�ำรวจความยินดีบริจาค (willingness to pay) ของ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้มีไทยพีบีเอสต่อไป วิธีดังกล่าวจึงสะท้อน
คุณค่าและความพึงพอใจต่อไทยพีบเี อสผ่านหน่วยวัดทางการเงิน
นอกจากนี้ยังสอบถามการสนับสนุนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน
เช่น แรงงาน เวลา สิง่ ของ เป็นต้น วิธกี ารประเมินโดยการส�ำรวจ
จะใช้แบบสอบถามประมาณ 1,200 ชุด ส�ำรวจใน 6 จังหวัด
ของ 5 ภาคและกรุงเทพฯ ปริมณฑล แต่ละจังหวัดจะส�ำรวจ
กลุ่มตัวอย่างในเขตเมืองและในเขตชนบท 200 ชุด แต่ปัจจุบัน
ยังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไรก็ดี จากการส�ำรวจการรับชมโทรทัศน์ครึ่งปีแรก
ของปี พ.ศ. 2555 โดย AGB Neilsen พบว่า ส่วนแบ่งการชมของ
ไทยพีบีเอสลดลง โดยเฉพาะด้านข่าวซึ่งไทยพีบีเอสเคยโดดเด่น
ในปี พ.ศ. 2554 เมื่อเกิดวิกฤติการณ์น�้ำท่วม
นอกจากนี้ คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกยั ง ต้ อ งประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรสื่อโทรทัศน์และ
ผู ้ รั บ สื่ อ และความพร้ อ มขององค์ ก ารในการด� ำ เนิ น งานใน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว ในเบื้องต้นพบว่าในด้านเทคโนโลยี
ส.ส.ท. สามารถปรั บ ตั ว ได้ แ ละมี ค วามพร้ อ ม แต่ ยั ง คงต้ อ ง
ประเมินในประเด็นอื่นๆ ต่อไป

คณะผู้ประเมิน
รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร. ประภาพรรณ อุ่นอบ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. พิจิตรา สึคะโมโตะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. ษิฌา ทับทิมพรรณ์
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2555

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบรายได้
และค่าใช้จ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว
จากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
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ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เรื่องรายการ
ปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

(นางชลาลัย สุขสถิตย์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 20

(นางสาวพวงทิพย์ วัฒนรุ่งเรืองยศ)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ

2555

หน่วย : บาท
2554
(ปรับปรุงใหม่)

3
4

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

2,106,876,068.70
19,911,737.69
272,188,385.27
32,785,788.44
2,431,761,980.10

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

2,254,906,257.97
160,763,447.15
272,110,864.97
2,687,780,570.09
5,119,542,550.19

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินบำ�รุงองค์การค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5
6

7
8
9

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

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

140,715,953.90
77,742,940.63
523,348,256.86
741,807,151.39

12

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

47,481,780.00
47,481,780.00
789,288,931.39

13
21

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

1,107,360,048.40
3,222,893,570.40
4,330,253,618.80
5,119,542,550.19

10
11

ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

2555

หน่วย : บาท
2554
(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)
(นายสมชัย สุวรรณบรรณ)
ผู้อำ�นวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(ลงชื่อ)
(นางกรกมล นันทสุคนธ์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หน่วย : บาท
2554
(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

2555

14

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

2,014,174,297.74
57,191,298.97
13,377,461.92
2,084,743,058.63

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

404,477,776.08
651,632,481.36
113,330,943.32
256,181,327.89
136,223,054.89
1,561,845,583.54
522,897,475.09

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

16
17
18

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2554
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
ในการคำ�นวณผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2554
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555

ทุนประเดิม

1,107,360,048.40
21
1,107,360,048.40
1,107,360,048.40

หน่วย : บาท
รวมส่วนของทุน

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
(ปรับปรุงใหม่)
2,699,996,095.31
514,630,647.82
8,266,827.27

(ปรับปรุงใหม่)
3,807,356,143.71
514,630,647.82
8,266,827.27

3,222,893,570.40
344,632,474.49
3,567,526,044.89

4,330,253,618.80
344,632,474.49
4,674,886,093.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามปกติ
ปรับปรุงด้วย :
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์รายการและ
ต้นทุนการผลิตรายการ
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สินที่ได้รับตามมาตรา 57

2555

หน่วย : บาท
2554
(ปรับปรุงใหม่)

344,632,474.49

522,897,475.09

210,429,331.18
571,908,926.79

136,087,032.84
468,463,657.98

(6,517.32)
1,126,964,215.14
15,493,572.44
25,057,295.89
5,480,753.62
(93,527,549.02)
(69,708,882.69)
(16,552,247.68)
111,597,320.30
19,420,977.00
1,124,225,455.00

1,127,448,165.91
3,893,633.65
866,249.71
39,155,835.03
(122,888,255.11)
35,485,385.10
11,586,082.70
203,821,608.12
10,479,773.05
1,309,848,478.16

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินที่ได้รับตามมาตรา 57
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,637,028,493.15)
(550,980,566.31)
(418,107,223.48)
43,925.23
(2,606,072,357.71)

(528,689,959.29)
(964,661,216.45)
(1,493,351,175.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

(1,481,846,902.71)
2,106,876,068.70
625,029,165.99

(183,502,697.58)
2,290,378,766.28
2,106,876,068.70
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ลูกหนี้เงินยืมทดรองลดลง
เงินบำ�รุงองค์การค้างรับลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ความเป็นมา
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. เป็น
นิติบุคคล ท�ำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ แต่ดำ� เนินการภายใต้ ทุนทรัพย์สนิ และรายได้ขององค์การ ก่อตัง้
ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
โดยรับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนีส้ นิ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ คลืน่ ความถีข่ องส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงานบริการกิจการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์ แต่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทบรรดาที่มีอยู่หรือที่อาจจะมีขึ้นระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กับบริษัท
ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอืน่ ใดอันเนือ่ งจากหรือเพราะเหตุแห่งสัญญาเข้าร่วมงานและด�ำเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ
ยู เอช เอฟ และระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท์ จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2538 ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนินการในชัน้ อนุญาโตตุลาการหรือชัน้ ศาล แต่ให้องค์การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยอันเนือ่ งจากการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ส.ส.ท. เป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก�ำไรแห่งแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของทีวีไทยได้รับการรองรับภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายทีผ่ า่ นการสรรหาโดยกระบวนการทีเ่ ป็นอิสระและโปร่งใสเป็น
ผู้ก�ำหนดนโยบาย และควบคุมการด�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. เห็นถึงประโยชน์ของงบ
กระแสเงินสดจึงสามารถจัดท�ำได้ โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กระแสเงินสด
2.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ส.ส.ท. แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบดุล รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้
อื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.4 เงินลงทุนระยะสั้น เป็นเงินฝากสถาบันการเงินประเภทเงินฝากประจ�ำ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี
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 โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลิขสิทธิ์รายการ
ส.ส.ท. ซื้อลิขสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ ส.ส.ท. บันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์รายการโดยใช้ราคาทุน ต้นทุนในการซื้อ
ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธิ์นั้น เช่น ค่าภาษีอากร หักด้วยส่วนลด และเงินที่ได้
รับคืนจากการซื้อลิขสิทธิ์นั้น ส.ส.ท จะตั้งส�ำรองเผื่อการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคต
ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนของลิขสิทธิ์รายการ ตามจ�ำนวนครั้งที่ออกอากาศตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ต้นทุนการผลิตรายการ
ต้นทุนการผลิตรายการประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ ต้นทุนผลิตรายการ
ข่าวบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนผลิตรายการอื่นบันทึกเป็นต้นทุนผลิตรายการในราคาทุนและพิจารณาถึงมูลค่าของ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมีการออกอากาศ
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
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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
อุปกรณ์สำ�นักงาน
5 ปี
รายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดขี นึ้ ทีส่ ำ� คัญ จะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่า
การปรับปรุงนั้นจะท�ำให้ ส.ส.ท. ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพย์ที่ได้มาจากการ
ปรับปรุงหลัก จะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ส.ส.ท. บันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์
ซึ่งโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งอยู่ในความดูแลให้แก่ ส.ส.ท. ตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิ 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. ในระยะยาวแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้ เป็นหนี้สินได้
เนือ่ งจากยังมีความไม่แน่นอนว่า ส.ส.ท. จะต้องสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ น�ำไปช�ำระภาระผูกพันนัน้ หรือไม่
สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และ ส.ส.ท. จะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
2.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ส.ส.ท. ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
เป็นต้นไป ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ ส.ส.ท. ได้ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจากเงินตอบแทนความชอบ
เมื่อเกษียณอายุ หรือตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ที่ผ่านมาหนี้สินเหล่านี้รับรู้เมื่อจะต้องจ่ายช�ำระ
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�ำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 5-7 บันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากประจำ�
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
รวม

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

หน่วย : บาท
2554
578,622.55
35,289,569.44
2,071,007,876.71
2,106,876,068.70

เงินฝากประเภทกระแสรายวันเปิดบัญชีคู่อัตโนมัติกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
4. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจำ�เกิน 3 เดือน - 7 เดือน
รวม

2555
1,637,028,493.15
1,637,028,493.15

5. เงินบ�ำรุงองค์การค้างรับ
2555
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
รวม

218,390,944.95

28,740,144.43

247,131,089.38

หน่วย : บาท
2554
หน่วย : บาท
2554
224,501,415.66
47,686,969.61
272,188,385.27

ในปี 2555 ส.ส.ท. ได้รบั เงินบ�ำรุงองค์การทัง้ สิน้ จ�ำนวน 2,069,877,140.82 บาท ได้รบั เงินแล้วจ�ำนวน 1,822,746,051.44
บาท ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
เงินบำ�รุงองค์การ
ได้รับแล้ว
ค้างรับ
1,593,231,461.90
218,390,944.95
เงินรับจากกรมสรรพสามิต
1,811,622,406.85
เงินรับจากกรมศุลกากร
258,254,733.97
229,514,589.54
28,740,144.43
รวม
247,131,089.38
2,069,877,140.82 1,822,746,051.44
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างาน
เงินมัดจำ�
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
สินค้า-ของที่ระลึก
ลูกหนี้การค้าตาม มาตรา 57
วัสดุสำ�นักงาน
อื่น ๆ
รวม

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

หน่วย : บาท
2554
3,468,004.75
337,729.18
9,195,169.74
8,037,191.78
1,865,785.32
335,895.00
82,273.77
9,463,738.90
32,785,788.44

ในปี 2555 ลูกหนี้การค้าตาม มาตรา 57 บางรายได้ท�ำสัญญาประนีประนอมหนี้โดยลูกหนี้ต้องผ่อนช�ำระเป็นรายงวด
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7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2555

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2555

รับมอบตามมาตรา 57
ราคาทุน
ที่ดิน
48,719,349.00
48,719,349.00
อาคาร
84,100,851.98
84,100,851.98
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 497,035,031.14
(2,223,841.30) 494,811,189.84
รวม
629,855,232.12
(2,223,841.30) 627,631,390.82
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(30,757,114.24) (7,742,213.63)
(38,499,327.87)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (428,656,064.28) (28,304,736.25) (2,186,433.39) (454,774,367.14)
รวม
(459,413,178.52) (36,046,949.88) (2,186,433.39) (493,273,695.01)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

170,442,053.60

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2555
จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

134,357,695.81

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2555

543,293,800.00
543,293,800.00
534,272,721.48 224,157,487.94
758,430,209.42
986,214,711.17 318,788,105.19
1,305,002,816.36
139,795,463.94
(124,838,369.65) 14,957,094.29
2,203,576,696.59 542,945,593.13 (124,838,369.65) 2,621,683,920.07
(19,961,901.52) (35,143,737.56)
(99,150,590.70) (139,238,643.74)
(119,112,492.22) (174,382,381.30)
2,084,464,204.37

-

(55,105,639.08)
(238,389,234.44)
(293,494,873.52)
2,328,189,046.55
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ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2555

เพิ่ม

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2555

592,013,149.00
592,013,149.00
618,373,573.46 224,157,487.94
842,531,061.40
1,483,249,742.31 318,788,105.19
(2,223,841.30) 1,799,814,006.20
139,795,463.94
(124,838,369.65) 14,957,094.29
2,833,431,928.71 542,945,593.13 (127,062,210.95) 3,249,315,310.89
(50,719,015.76) (42,885,951.19)
(527,806,654.98 (167,543,379.99)
(578,525,670.74) (210,429,331.18)

(93,604,966.95)
(2,186,433.39) (693,163,601.58)
(2,186,433.39) (786,768,568.53)

2,254,906,257.97

2,462,546,742.36

ในปี 2555 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ค�ำนวณค่าเสือ่ มราคา ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ได้รับมอบตามมาตรา 57 จ�ำนวน 36,046,949.88 บาท และที่จัดซื้อโดย ส.ส.ท. จ�ำนวน 174,382,381.30 บาท รวมค่าเสื่อม
ราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�ำนวน 210,429,331.18 บาท
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
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อ
งานระหว่างผลิต รอการออกอากาศ
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
รวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซื้อ
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
รวม
รวมทั้งสิ้น

2555
159,969,469.20
546,905,184.97
2,899,443.58
(571,004,511.48)
138,769,586.27

793,977.95
1,175,937.76

(904,415.31)
1,065,500.40
139,835,086.67

หน่วย : บาท
2554
100,443,431.20
527,759,959.29
93,714.64
(468,327,635.93)
159,969,469.20
930,000.00
(136,022.05)
793,977.95
160,763,447.15

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงด้วยยอดสุทธิของลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการ
ในประเทศและต่างประเทศ หักค่าตัดจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการตามสัดส่วนในการออกอากาศ
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9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินมัดจำ�ระยะยาว
รวม

2555
365,364,992.99
273,421.00
365,638,413.99

หน่วย : บาท
2554
271,982,943.97
127,921.00
272,110,864.97

ลูกหนีก้ รมสรรพากรเป็นรายการภาษีซอื้ ทีข่ อคืนจากกรมสรรพากรและอยูร่ ะหว่างการประสานกับสรรพากรพืน้ ทีใ่ นการ
ขอคืนภาษีซื้อต่อไป (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20)
10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าจัดซื้อและจัดหารายการ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟัง
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

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

หน่วย : บาท
2554
34,184,992.97
12,726,962.19
4,213,292.16
6,477,971.20
20,139,722.11
77,742,940.63

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

หน่วย : บาท
2554
477,108,928.79
42,181,080.08
4,058,247.99
523,348,256.86

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กระทรวงการคลัง
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินค�้ำประกัน
รวม

ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 12 วรรคสอง ระบุ
ว่า “รายได้ขององค์การ ตามวรรคหนึ่งส่วนที่เกินรายได้สูงสุดที่ก�ำหนดไว้ให้องค์การน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน” ทั้งนี้ ส.ส.ท. ได้
รับเงินบ�ำรุงองค์การมากกว่ารายได้สงู สุดตามพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 มาตรา 12 ก�ำหนด ท�ำให้ ส.ส.ท. บันทึกกระทรวงการคลังเป็นเจ้าหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
12. ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน
ส.ส.ท.ได้ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับเงินตอบแทนความชอบเมื่อเกษียณอายุตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย และถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
ปี 2555 ส.ส.ท. มีการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานการค�ำนวณผลประโยชน์พนักงาน โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ได้รับอนุญาตมีผลท�ำให้บัญชีประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจ�ำนวน
8,266,827.27 บาท และบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมสูงขึ้นด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
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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 และของส�ำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์
ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และ
กรมประชาสัมพันธ์ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
			
(บาท)
1. สินทรัพย์ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 14 ม.ค. 51 ของส�ำนักงานบริหาร
477,504,816.28
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)
2. อุปกรณ์ (สุทธิ) รับจากกรมประชาสัมพันธ์
29,902.38
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) รับจาก สปน.
629,825,329.74
1,107,360,048.40
รวมทรัพย์สินรับโอน ณ วันที่ 15 ม.ค. 51
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สิน ตามบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ นร 0103/973
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การส่งมอบบัญชีรายชื่อทรัพย์สินฯ จ�ำนวน 18,962 รายการ ราคาตามบัญชีเป็นเงินจ�ำนวน
4,143.10 ล้านบาท
ส.ส.ท. ได้ตรวจสอบแล้ว และบันทึกเป็นทุนประเดิมจ�ำนวน 10,042 รายการ ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่รับมอบ (15 มกราคม 51) เป็นเงินจ�ำนวน 629.83 ล้านบาท (ในการประเมินราคาพิจารณาอายุการใช้งานคงเหลือของ
สินทรัพย์เป็นเกณฑ์)
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. รายได้เงินบำ�รุงองค์การ
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
รวม

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

หน่วย : บาท
2554
1,738,545,975.13
275,628,322.61
2,014,174,297.74

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

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

หน่วย : บาท
2554
7,574,575.83
2,242,263.28
3,560,622.81
13,377,461.92

รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 11 (4) - (7)
16. ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
ค่าจัดหารายการตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายพิธีกร
ค่าผู้ประกาศ
ค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญ
ค่าลิขสิทธิ์ข่าว
ค่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ�
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ต้นทุนเกี่ยวกับข่าวและรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

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

17. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
193,494,357.82
31,529,128.09
26,383,730.04
19,420,977.00
270,828,192.95

หน่วย : บาท
2554
(ปรับปรุงใหม่)
176,246,757.93
48,189,121.50
21,265,675.41
10,479,773.05
256,181,327.89

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

หน่วย : บาท
2554
7,772,861.63
35,153,206.18
19,951,632.48
73,209,332.55
136,087,032.84
136,022.05
136,223,054.89

2555
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินการ
ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำ�นักงาน
ค่าไฟฟ้า
เงินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
18. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคา ม.57 - อาคารและตกแต่งสำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคา ม.57 - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและตกแต่งสำ�นักงาน
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าตัดจำ�หน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วย : บาท
2554
468,576,355.95
15,369,534.45
9,779,737.50
21,363,731.30
14,732,126.15
6,530,782.33
38,107,773.48
29,245,212.07
47,927,228.13
651,632,481.36
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19. สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ก) สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีมมี ติ “ให้จดั สรรทุนประเดิมให้แก่องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจากงบกลาง เป็นเงินจ�ำนวน 340 ล้านบาท โดยให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประสานในรายละเอียดกับส�ำนักงบประมาณ ซึ่ง ส.ส.ท.อยู่ระหว่างการติดตามเงินทุนประเดิมจ�ำนวนดังกล่าว เพื่อน�ำมาใช้ใน
การด�ำเนินงานของกิจการต่อไป
ข) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน
ส.ส.ท. มี ภ าระผู ก พั น ที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งส� ำ นั ก งานแห่ ง ใหม่ จ� ำ นวนเงิ น ที่ ต ้ อ งจ่ า ยในอนาคตตามสั ญ ญา
ดังกล่าว ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
2555
2554
ก่อสร้างอาคาร
4,772,400.20
159,026,097.22
งานออกแบบ
144,078.98
ที่ปรึกษาโครงการ
982,935.02
งานติดตั้งครุภัณฑ์
564,960.00
3,239,145.89
ปรับภูมิทัศน์
137,720.10
		
รวม
6,320,295.22
162,547,042.19
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังกล่าว ที่ไม่
สามารถยกเลิกได้มี ดังนี้
หน่วย : บาท
2555
2554
ภายใน 1 ปี
76,006,827.58
52,296,572.64
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
43,086,118.00
102,681,777.12
		
รวม
119,092,945.58
154,978,349.76
ง) ภาระผูกพันตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
วันที่ 25 มีนาคม 2553 ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0106/8 ขอให้ ส.ส.ท. ด�ำเนิน
การวางเงินประกันค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาขั้นอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กับบริษทั สยาม อินโฟเทนเมนท์ จ�ำกัด ซึง่ ต่อมาได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั
ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน) ในข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 1/2550 และข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 46/2550 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
18,030,000 บาท รายจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 มาตรา 57
วันที่ 16 มกราคม 2555 ส.ส.ท.ช�ำระเงินให้แก่สำ� นักงานศาลยุตธิ รรมเพือ่ วางเงินประกัน ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
จ�ำนวนเงิน 10,100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการจ�ำนวนเงิน 30,000 บาท
จ) คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส.ส.ท. มีคดีความที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ดังนี้
1. ส.ส.ท. เป็นโจทก์ฟอ้ งร้องด�ำเนินคดีกบั นิตบิ คุ คล จ�ำนวน 2 คดี ศาลชัน้ ต้นพิพากษาให้จำ� เลยชดใช้คา่ เสียหายจ�ำนวน
474,860 บาท และบังคับคดีแล้วจ�ำนวน 1 คดีจำ� เลยไม่มที รัพย์สนิ ให้นำ� ยึดได้ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจ�ำนวน 459,000 บาท
2. ส.ส.ท. ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีจ�ำนวน 2 คดี ประกอบด้วย
		 2.1 คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจ�ำเลย คดีอยู่ระหว่างโจทก์
ขอขยายเวลาในการยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา
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		 2.2 คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�ำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องคิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายจ�ำนวน 65,737,808.19 บาท อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์คดี
3. คดีปกครองพนักงานฟ้องขอค่าชดเชยอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางจ�ำนวน 1 คดี ค่าเสียหายเป็น
เงินประมาณ 7,525,000 บาท
4. คดีปกครองพนักงานฟ้องขอค่าชดเชยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จ�ำนวน 1 คดี
ค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 1,051,394 บาท
20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
กรมสรรพากรได้ตอบข้อหารือเกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ กรณีการโอนกิจการ ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0702/3782
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดย ส.ส.ท. อยู่ระหว่างการประสานกับสรรพากรพื้นที่ในการขอคืนภาษีซื้อต่อไป
21. รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่
รายการปรับปรุง ส.ส.ท. ได้ปรัปปรุงบัญชีประมาณการผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากในปี 2555 ส.ส.ท. ได้ค�ำนวณ
ผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานในการค�ำนวณ
ผลประโยชน์พนักงาน มีผลท�ำให้บัญชีประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจ�ำนวน
8,266,827.27 บาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้นด้วยจ�ำนวนเดียวกัน รวมทั้งมีผลกระทบในจ�ำนวนที่เท่ากันต่องบ
รายได้และค่าใช้จ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายการจัดประเภทใหม่ ส.ส.ท ได้จดั ประเภทบางรายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และปรับลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต
จัดประเภทเข้าบัญชีต้นทุนการผลิตและจัดหารายการ และต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณดาวเทียม ดังนี้
รายการในงบการเงินที่เปลี่ยนแปลง
รายการปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิ
รายการจัดประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
อาคารจัดซือ้ โดย ส.ส.ท.
อุปกรณ์ฯ จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณดาวเทียม
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการ

งบการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ก่อนปรับปรุงและ
ปรับปรุงและ
ปรับปรุงใหม่
จัดประเภทใหม่
จัดประเภท
จัดประเภทใหม่
55,748,607.27
3,214,626,743.13

(8,266,827.27)
8,266,827.27

315,160,825.78

(8,266,827.27)

514,630,647.82

8,266,827.27

47,481,780.00
3,222,893,570.40
(50,712,670.62)
(จัดประเภท)

256,181,327.89

32,879,503.08
160,669,732.51
533,291,039.24
987,196,393.41

(93,714.64)
93,714.64
981,682.24
(981,682.24)

32,785,788.44
160,763,447.15
534,272,721.48
986,214,711.17

414,257,513.58
641,852,743.86
62,618,272.70
315,160,825.78

(9,779,737.50)
9,779,737.50
50,712,670.62
(50,712,670.62)

404,477,776.08
651,632,481.36
113,330,943.32
256,181,327.89

(8,266,827.27)
(ปรับปรุง)

522,897,475.09
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2556

แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี 2556

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

แผนการจัดท�ำรายการเป็นกรอบและแนวทางการผลิต จัดหา

รายการที่เข้าถึงประชาชน เนื้อหาและมุมมองที่
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ความถูกต้องของข้อมูล
วิชาการ ความงดงามถูกต้องของภาษา มาเป็น
ส่วนประกอบการพิจารณาจัดท�ำแผนการจัดท�ำ
รายการฉบับนี้ด้วย

และเผยแพร่ข่าวและรายการบนช่องทางสื่อของ ส.ส.ท. อัน
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุออนไลน์ และเว็บไซต์ โดยยึดถือตาม
แนวปฏิบัติด้านสื่อและรายการของคณะกรรมการนโยบาย
(ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2553) ทั้งในด้านสัดส่วนของเนื้อหา
ในปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
รายการ คุณภาพรายการ และข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมอย่าง ต่อยอดข่าวและรายการต่างๆ ดังนี้
เคร่งครัด รวมทัง้ นโยบายด้านสือ่ อินเตอร์เน็ตและนโยบายด้าน
รายการส�ำหรับเด็กและเยาวชนจะถูกพัฒนา
สือ่ และเทคโนโลยีการผลิต การเผยแพร่รายการและเทคโนโลยี
ให้มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากขึ้น
โดยส่งเสริมการผลิตในประเทศให้มากขึ้น
สารสนเทศ (ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2552 และ 15 มีนาคม
และเป็นการขยายกลุ่มผู้ชมเป้าหมายในเวลา
2553 ตามล�ำดับ)

นอกจากนี้ แผนการจัดท�ำรายการ ถือ
เป็นหนึ่งในห้าแผนหลักของ ส.ส.ท. ที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติฯ และมีเนื้อหาให้รายละเอียด
ความชัดเจนของการคัดสรร คัดกรอง สร้างสรรค์
และเผยแพร่ผลิตผลหลักขององค์การ อันได้แก่
ข่าวและรายการ สารประโยชน์และสาระบันเทิง
แผนจัดท�ำรายการจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ในเชิงข้อมูล กรอบแนวคิด และแนวทางการ
ปฏิบัติงานกับแผนอื่นๆ ขององค์การ อันได้แก่
แผนบริหารกิจการ แผนพัฒนาองค์การ แผน
พัฒนาบุคลากร และแผนการเงิน
ในการจัดท�ำแผนจัดท�ำรายการ ยังได้น�ำ
เสียงสะท้อนกลับจากสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ และ
ข้อเสนอจากผูช้ มผูฟ้ งั ทัว่ ไป ทีไ่ ด้สะท้อนผ่านศูนย์
เพื่อนไทยพีบีเอส ซึ่งให้ค�ำแนะน�ำในด้านความ
รอบด้านของประเด็นข่าว ลักษณะและรูปแบบ
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เดียวกัน
รายการสารคดีและละครซีรสี่ ข์ องไทยพีบเี อส
จะได้ รั บ การคั ด สรรและควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ในการผลิตรายการอย่างเข้มข้น เพื่อให้มี
ลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานของสือ่ สาธารณะ
และสามารถใช้อ้างอิงได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
รายการต่างๆ ที่ผลิตโดย ส.ส.ท. จะเน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมให้มากยิ่งขึ้น
ในทุกสื่อ
การน�ำเสนอข่าวจะเพิ่มมุมมองในเชิงสืบสวน
สอบสวน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรอบด้ า นอย่ า ง
ชัดเจนยิ่งขึ้น มีรายการเชิงวิเคราะห์ข่าว ทั้ง
ข่าวเศรษฐกิจและข่าวต่างประเทศ และเพิ่ม
เวลาส�ำหรับข่าวภูมิภาคให้มากขึ้น
มีการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญของปี (Theme)
ซึ่งจะช่วยในการคัดเลือกและผลิตรายการ
ได้อย่างมีพลังขับเคลื่อนทางสังคมในเชิงบวก
ให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
แผนการจัดท�ำรายการ ปี พ.ศ. 2556 มุง่ ก่อให้เกิด
การผลิต จัดท�ำรายการที่จะสร้าง
1. ความไว้วางใจ (Trust)
2. พลังขับเคลื่อนทางสังคม (Impact)
3. ความน่าดูและน่าสนใจของรายการ
(Attractiveness)
4. ความเข้ า ใจและความเหมาะสมในการใช้
เทคนิ ค ใหม่ ๆ ผลิ ต และเผยแพร่ ร ายการ
(Knowledge of New Technologies)
กลยุทธ์
1. สร้างมาตรฐานคุณภาพรายการให้ประจักษ์
และยึดมั่นจริยธรรมองค์การ
2. ระบุประเด็นรายการประจ�ำปีให้ชัดเจน ผลิต
รายการโดยก�ำหนดประเด็นหลัก (thematic
programming)
3. ผลิ ต รายการด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี
สุนทรียภาพเป็นไปตามหลักวิชาและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย
4. ขยายช่องทาง (Platform) ในการเผยแพร่
รายการ
5. พัฒ นาเนื้อหาให้สามารถเผยแพร่ได้ห ลาย
ช่องทาง (Platform) ให้ความรู้แก่ผู้ผลิตอิสระ
ที่ผลิตรายการให้กับองค์การ
ผลที่คาดหวัง
1. ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือเพิ่มขึ้น
2. ข่าวและรายการมีเอกลักษณ์ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
3. ฐานผู้ชมผู้ฟังที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคน
รุ่นใหม่
4. รายการทีผ่ ลิตโดยภาคพลเมืองมีคณ
ุ ภาพและ
ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
5. ข่าวและรายการที่น�ำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล มี
ความโดดเด่น และได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

การด�ำเนินงาน
1. จัดหา คัดสรร คัดกรอง สร้างสรรค์ ตาม
เกณฑ์คุณภาพของ ส.ส.ท. ทั้งในด้านเนื้อหา
และความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอ โดย
องค์คณะยึดถือนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
จริยธรรมของคณะกรรมการนโยบาย และตาม
ระเบียบปฏิบตั แิ ละหรือข้อก�ำหนดของ ส.ส.ท.
ที่ประกาศไว้ต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัดและ
สมํ่าเสมอ
2. เผยแพร่ เ กณฑ์ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพตามแบบ
ประเมินคุณภาพรายการของคณะกรรมการ
บริ ห าร ให้ ห น่ ว ยผลิ ต และหน่ ว ยควบคุ ม
คุณภาพได้รับทราบ
3. จัดกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ศึกษานวัตกรรม (Innovation) ในการ
ผลิตรายการและการน�ำเสนอ (Presentation)
ที่มีลักษณะเฉพาะของสื่อสาธารณะ
4. เผยแพร่ ร ายการด้ ว ยเทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย มี
คุณภาพสูง เหมาะสมกับช่องทางสื่อ หรือ
ใช้เทคนิคที่เหมาะสม เพื่อการรายงานข่าวที่
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
5. จั ด ผั ง รายการโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสม
ส�ำหรับผู้ชม และค�ำนึงถึงการเข้าถึงของผู้ชม
ที่หลากหลายและจ�ำนวนมาก
6. ด�ำเนินการสังเคราะห์ประเด็นเพื่อตอบสนอง
สั ง คม ด้ ว ยการคั ด เลื อ กรายการตามการ
ก� ำ หนดประเด็ น ส� ำ คั ญ ของปี (thematic
programming) เพื่อผลักดันให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคม
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณธรรมได้อย่าง
แท้จริง
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เนื้อหาของรายการที่ ส.ส.ท. ได้ถือเป็น
ประเด็ น หลั ก ของการจั ด ทำ�รายการ นั บ แต่ ปี
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มีดังนี้
1. ฐานทรัพยากร สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม
2. สั ง คมที่ เ ป็ น ธรรม ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชน
การเมืองภาคพลเมือง สิทธิผบู้ ริโภค คอร์รปั ชัน่
3. ความรูเ้ ท่าทันสือ่ การให้ความรูแ้ ละการศึกษา
ในวิทยาการสาขาต่างๆ
4. ทักษะชีวิต การด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
5. การสร้างความรู้ และความเคารพในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศ
สภาพ
6. ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรีย์
และจินตนาการ
7. การพัฒนาพลังทางสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคม
คุณภาพ คุณธรรม
8. ให้ความรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมของโลกในเชิงลึก
ในปี พ.ศ. 2556 ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นหลัก คือ
1. คอร์รัปชั่น การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาของ
ประเทศมานาน และมี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ น
มากขึ้น สื่อสาธารณะมีหน้าที่ตรวจสอบและ
เปิ ด เผยกระบวนการและผลกระทบของ
คอร์รัปชั่นอย่างเกาะติด ทั้งการคอร์รัปชั่นที่
ผ่ า นการบริ ห ารจั ด การโดยปกติ หรื อ การ
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
2. ประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วม เป็นหน้าที่
ของสือ่ สาธารณะทีจ่ ะให้ความรูค้ วามเข้าใจใน
เรื่องของประชาธิปไตยที่ถูกต้อง อันประกอบ
ด้ ว ยระบบถ่ ว งดุ ล ระบบตรวจสอบ และ
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การกระจายอ�ำนาจ รวมไปถึงการเรียกร้อง
ให้สังคมเห็นปัญหา และประเด็นในเรื่องของ
ความเท่ า เที ย มทางโอกาส สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และกระบวนการการเมืองการปกครองทุก
ระดับ เพื่อผลักดันให้สังคมก้าวสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มีความเป็นธรรมทางโอกาส
อย่างแท้จริง
3. ให้การศึกษาและสร้างความเข้าใจในเรื่อง
การรวมกลุม่ เป็นประชาคมของชาติอาเซียน
ให้ความรูท้ างด้านประวัตศิ าสตร์ ผูน้ ำ� วิถชี วี ติ
และวัฒนธรรม และผลกระทบต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน
อย่ า งไรก็ ดี ยามใดที่ ป ระเทศชาติ เ กิ ด
วิกฤตการณ์ สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ
ไทยพีบีเอสจะปรับเวลาการนำ�เสนอข่าวและ
รายการให้สนองตอบแนวทางของการเตือนภัย
ให้ข้อมูล ความเร็วแก่ประชาชนเพื่อรักษาชีวิต
และทรัพย์สินให้ดีที่สุดและมากที่สุด ควบคู่กับ
กิจกรรมอืน่ ๆ เพือ่ ให้สอ่ื มีบทบาทบรรลุตามภารกิจ
ขององค์การอย่างดีที่สุด
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แผนงบประมาณประจำ�ปี 2556

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

หมวดที่ 2

หมวดที่ 3

หมวดที่ 4

งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
สวัสดิการ
ค่าอบรมและพัฒนา
งบดำ�เนินการ
ต้นทุนระบบเครือข่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร
ค่าโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์
ค่าใช้จ่ายอาคารสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าธรรมเนียมและภาษี
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมและเบี้ยประกัน
งบต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
รายการประเภทข่าว
รายการประเภทสารประโยชน์
รายการประเภทสาระบันเทิง
รายการวิทยุ และ New Media
รายการภาคเครือข่ายสื่อสาธารณะ
สนับสนุนศักยภาพผู้ผลิตอิสระ

หมวดที่ 5

งบลงทุน
อุปกรณ์ระบบผลิตรายการ
อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ
อุปกรณ์สารสนเทศ
อุปกรณ์อื่นๆ
งบโครงการ

หมวดที่ 6

งบอุดหนุน (สภาผู้ชมผู้ฟัง)

หมวดที่ 7

งบสำ�รอง
รวมงบประมาณประจำ�ปี 2556

จำ�นวนเงิน
463,565,200
424,691,000
35,750,000
3,124,200
368,925,050
77,096,000
40,411,040
22,685,000
20,644,150
3,400,000
4,175,400
142,071,840
6,092,200
23,805,420
28,544,000
832,116,000
148,000,000
300,000,000
300,000,000
38,070,000
32,966,000
13,080,000
134,941,000
67,596,000
43,145,000
14,900,000
9,300,000
56,950,000
16,000,000
200,000,000
2,072,497,250
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ส่วนที่ 5

ภาคผนวก
นโยบายองค์การ ปี พ.ศ. 2555
รายชื่อสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
รายชื่อผู้ผลิตอิสระและรายการ ปี พ.ศ. 2555
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์
ผังรายการ
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นโยบายองค์การ ปี พ.ศ. 2555

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

นโยบายด้านการบริหาร

นโยบายด้านการวัดผลสัมฤทธิ์รายการ

1. ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารให้สามารถรองรับพันธกิจองค์การ
ด้านการผลิต การเผยแพร่ การให้บริการด้านข่าวสาร การ
สนั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน และการพั ฒ นา
มาตรฐานความเป็นองค์การสื่อสาธารณะแห่งชาติ
2. ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานการบริหาร จัดการ
องค์การเพื่อการบริหาร จัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ก�ำหนดกลไกและแนวทางด�ำเนินการทีค่ มุ้ ครองความเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้อ�ำนวยการและพนักงาน
4. ก�ำหนดตัวชีว้ ดั และกระบวนการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
5. ก�ำหนดแนวทางการบริหาร เพือ่ ให้เป็นสถาบันทางปัญญาของ
สังคม
6. ก�ำหนดกลไกและกระบวนการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หน่วยงานและภาคีเครือข่าย

1. ออกแบบการประเมินคุณภาพและความนิยมรายการ
2. มีกระบวนการควบคุมคุณภาพรายงานรายการอย่างรัดกุม
3. มีการก�ำหนดกลไกการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิร์ ายการ
4. มีการพิจารณาปรับผังรายการทุก 3 เดือน
5. ผลสัมฤทธิข์ องรายการโดยรวม ยึดถือเกณฑ์คณ
ุ ค่า 5 ประการ
คือ คุณค่าด้านประชาธิปไตย
		 คุณค่าด้านการให้ความรู้
		 คุณค่าด้านวัฒนธรรม
		 คุณค่าด้านความรู้ความเข้าใจ
		 คุณค่าด้านความเท่าทันในการเปลี่ยนแปลง

นโยบายด้านรายการ
1. ภาพรวมของรายการทั้งหมดสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์
พันธกิจ
2. ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ การศึกษาและ
สาระบันเทิงที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง
3. กระบวนการผลิตและการออกอากาศรายการค�ำนึงถึงจริยธรรม
องค์การ จริยธรรมวิชาชีพและกรอบจรรยาบรรณ
4. คนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ กลุ่มเป้าหมายหลัก สามารถรับ
สัญญาณได้ดี
5. พัฒนาศักยภาพหน่วยผลิตรายการในส่วนภูมภิ าคขององค์การ
และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์การ
6. มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการร่วมงานการผลิตสือ่ และรายการ
กับหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งผู้ผลิตอิสระ
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นโยบายด้านสัดส่วนรายการ
1. กลุม่ รายการข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Factual) และเหตุการณ์
ปัจจุบัน (Current Affair) มีสัดส่วนร้อยละ 40 รายการ
ส่วนใหญ่ผลิตโดย ส.ส.ท.
2. กลุม่ รายการสารประโยชน์และการศึกษา มีสดั ส่วนร้อยละ 30
แบ่งสัดส่วนการผลิตอย่างสมดุลระหว่าง ส.ส.ท. กับผูผ้ ลิตอิสระ
3. กลุม่ รายการสาระบันเทิง มีสดั ส่วนร้อยละ 30 รายการ ส่วนใหญ่
ผลิตโดยผู้ผลิตอิสระ

นโยบายด้านการออกอากาศ
1. ออกอากาศวันละ 18 - 20 ชั่วโมง
2. คุณภาพสัญญาณคมชัด ครอบคลุมทั่วประเทศ

นโยบายด้านผู้ผลิตอิสระ
1. ต้องด�ำเนินการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
2. ให้ความส�ำคัญกับความหลากหลาย ไม่ผูกขาด
3. รูปแบบความสัมพันธ์หรือวัฒนธรรมการท�ำงาน เป็นการร่วม
เรียนรู้ ร่วมพัฒนางานคุณภาพ

นโยบายด้านแหล่งผลิตรายการ
1. ร้อยละ 75 เป็นรายการที่ผลิตในประเทศ
2. ร้อยละ 25 เป็นรายการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
นโยบายด้านประเภทกลุ่มรายการ
กลุ่มรายการข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Factual)
และเหตุการณ์ปัจจุบัน (Current Affair)
จุดมุ่งหมายการน�ำเสนอ
1. ส่งเสริมเสรีภาพ ข้อมูลข่าวสาร และความเท่าทันในสถานการณ์
ส�ำคัญ
2. พัฒนาการรับรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
4. เป็นเวทีกลางเพื่อน�ำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
5. ส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล โปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรม
6. ปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของประชาชน
7. สร้างการมีส่วนร่วมในองค์การและสะท้อนความคิดเห็น
ความต้องการ
8. สร้างความคิด จินตนาการ ความหวัง และความเชื่อมั่น

กลุ่มรายการสารประโยชน์ การศึกษา
จุดมุ่งหมายการน�ำเสนอ
1. พัฒนาทักษะชีวิต ความเข้าใจในเรื่องเพศและความสัมพันธ์
กับผู้อื่น
2. เสริมสร้างความเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระบอบประชาธิปไตย
3. สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
4. พัฒนาเชาว์ปัญญา
5. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
6. ให้ความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆ
7. สร้างคุณภาพชีวิต

8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
9. สร้างความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลายแห่งวิถีชีวิต
10. กระตุน้ ความตืน่ ตัว สนใจในประเด็นของปรากฏการณ์ระดับโลก

กลุ่มรายการสาระบันเทิง
จุดมุ่งหมายการน�ำเสนอ
1. สร้างความน่าสนใจ ความนิยม และการมีส่วนร่วม
2. ใช้ความบันเทิง/ความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
3. เสนอจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่สุนทรีย์ มีรสนิยม
4. เสนอสาระบันเทิง การเล่น กีฬา ทัง้ ทีเ่ ป็นสากล และอัตลักษณ์
ของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์

นโยบายด้านการพัฒนาเครือข่าย
1. ก�ำหนดกลไกและกระบวนการท�ำงานกับสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ก�ำหนดกลไกและกระบวนการท�ำงานเพื่อพิจารณาและชี้แจง
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
3. ก�ำหนดยุทธศาสตร์ กลไก กระบวนการท�ำงานและกิจกรรม
เพื่อพัฒนาภาคียุทธศาสตร์ ร่วมสร้างความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม
4. ก�ำหนดยุทธศาสตร์และกลไกที่ค�ำนึงถึงความร่วมมือจากภาค
นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ภาคนักวิชาการ ภาคประชาสังคม
5. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ภาคประชาสังคม
ในการคิดค้นและพัฒนาสื่อหลากหลายในการจัดการผลิต
และการเผยแพร่รายการ
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รายชื่อสมาชิก

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ตัวแทนจากสมาชิกรุ่นที่ 1 จ�ำนวน 5 คน
1. คุณสุทธี ปุราทะกา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เพื่อการกลับมาของระบบนิเวศลุ่มนํ้าพรม จ.ชัยภูมิ
2. ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย
เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน
3. คุณชยุตม์ธรรม์ ธ�ำรงวุฒินนท์ สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยท�ำงาน
4. คุณกิตติชัย ใสสะอาด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. คุณไมตรี จงไกรจักร์
เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
ตัวแทนจากศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส 9 ภาค จ�ำนวน 9 คน
1. คุณปิยะทัศน์ ชาตะสุภณ
มัคคุเทศก์เดินป่า
2. คุณกวี วิเศษชาติ
เกษตรกรรม
3. คุณสุขี ซองศิริ
ข้าราชการบ�ำนาญ
4. คุณสมชาติ พรมกลัดพะเนา รับราชการครู
5. คุณหทัยพันธน์ ประไพตระกูล พนักงานรัฐวิสาหกิจ
6. คุณกรณ์เอก แผงสุข
เกษตรกรรม
7. คุณทัศนา นาเวศน์
ค้าขาย
8. คุณฉิ้น บัวบาน
รับราชการ
9. คุณจักพิพัฒน์ อัศวบุญญาเลิศ อาจารย์คณะมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/
ผู้ก�ำกับศิลป์ภาพยนตร์
ตัวแทนจากภูมิภาค 9 ภาค จ�ำนวน 9 คน
1. ร.ศ.สมโชติ อ๋องสกุล
ภาคเหนือตอนบน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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คุณสาคร สงมา
คุณรวงทอง จันดา
คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์
คุณบุญยืน ศิริธรรม
คุณณัฐพงษ์ ศุขศิริ
คุณแสงนภา สุทธิภาค
คุณสุพจ จริงจิตร
คุณวีระพล เจริญธรรม

ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคอีสานตอนล่าง
กทม.และปริมณฑล
ภาคกลางตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง
ภาคอีสานตอนบน

สมาคมพลเมืองเหนือเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน/
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชาติพันธุ์
เครือข่ายทรัพยากรดิน นํ้า ป่า ภาคเหนือล่าง
กลุ่มคนฮักนํ้าโขง
บางกอกฟอรั่ม
เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก
กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
เครือข่ายผู้หญิง จ.ชุมพร
กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
ประชาสังคม จ.เลย (ลาออก)

ตัวแทนจากกลุ่มประเด็น 24 กลุ่ม จ�ำนวน 24 คน
1. คุณจรรยา กวางแก้ว
ประเด็นการศึกษา
2. คุณนาดา ไชยจิตต์
ประเด็นหลากหลายทางเพศ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

โรงเรียนพ่อแม่ลูก/มูลนิธิสืบศักดิ์สินฯ
สะพาน: กลุ่มสร้างสื่อเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมสิทธิหญิงรักหญิง
คุณพิทยา ศรีโกตะเพ็ชร ประเด็นพิการ
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
คุณธภัทร มณีรัตน์
ประเด็นชาติพันธุ์
มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
คุณสุบิน ปันกิติ
ประเด็นเกษตรกร
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
คุณผรัณดา ปานแก้ว
ประเด็นสิทธิมนุษยชน
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
คุณวิเชียร เจษฎากานต์
ประเด็นธุรกิจและผู้ประกอบการ เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม/
รองประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล ประเด็นเด็กตํ่ากว่า 15 ปี
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่
คุณเชษฐา มั่นคง
ประเด็นเยาวชนไม่เกิน 25 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประเด็นครอบครัว
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
คุณธิดา ศรีไพพรรณ์
ประเด็นผู้สูงอายุ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
คุณอุษา เลิศศรีสันทัด
ประเด็นส่งเสริมสถานภาพสตรี มูลนิธิหญิง Foundation for Woman
คุณธนพร วิจันทร์
ประเด็นแรงงานในระบบ
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
คุณสุจิน รุ่งสว่าง
ประเด็นแรงงานนอกระบบ
เครือข่ายศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ
ภาค กทม.
คุณวาสนา ล�ำดี
ประเด็นแรงงานข้ามชาติ
นสพ. และ website Voice Labour
คุณปนัทดา ทัศศิริ
ประเด็นคนจนเมือง
มูลนิธิชุมชนไท
คุณชนุช แสงแถลง
ประเด็นผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
คุณกัลยทรรศ์ ติ้งหวัง
ประเด็นสุขภาพ
มูลนิธิผู้บริโภค จ.สตูล
คุณกมล เปี่ยมสมบูรณ์
ประเด็นสิ่งแวดล้อม
สภาลุ่มนํ้าท่าจีน
คุณวรพล ดวงล้อมจันทร์ ประเด็นฐานทรัพยากรฯ
เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน
คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ประเด็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มอาสาดุสิต
คุณบุญจันทร์ จันหม้อ
ประเด็นสื่อกระจายเสียง
เครือข่ายสื่อภาคพลเมือง
คุณกรวรรณ พนาวงค์
ประเด็นสื่อพื้นบ้าน
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จ.เชียงใหม่
คุณมาเรียม ชัยสันทนะ
ประเด็นศิลปะ
กลุ่มเครือข่ายเยาวชน ศูนย์ฟ้าใส
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30
31
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ผู้ผลิต

รายการ

บจก.สปอร์ต คอร์ปอเรชั่น
บจก.ไอเดีย คีปเปอร์
บจก.ทโมนไทย
บจก.ออคโตพลัส พรีเซนต์
บจก.ป่าใหญ่ ครีเอชั่น
บจก.กำ�ลังดี ซอย 6 โปรดักชั่น
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
บจก.ซาวด์ เกรท
บจก.แฮปปี้ ครีเอทีฟ มีเดีย
บจก.ฝอยไห้ ฟิล์ม
นายเปรมวิทย์ มาลากุล ณ อยุธยา
บจก.คิดดี มุ่งทำ�ดี
บจก.บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก.ดร็อปคิก ดีไซน์
บจก.คูคัลเลอร์
บจก.๙ แสน สตูดิโอ
บจก.ฝอยไห้ ฟิล์ม
หจก.โมเดอนสแคว
บจก.ฮอท เฮาส์
บจก.วิชเบอรี่
หจก.เดอะ โชเฟอร์ ทีม
บจก.ซีออน สตูดิโอ
สมาคมเครื่องบินจำ�ลองและวิทยุบังคับ
บจก.แทลเลนท์ แมสมีเดีย
บจก.ไทยแลงเกวจ สเตชั่น
สมาคมเครื่องบินจำ�ลองและวิทยุบังคับ
หจก.เดอะ โชเฟอร์ ทีม
บจก.มาเจนตา มีเดีย ครีเอชั่น
บจก.ซีออน สตูดิโอ
หจก.เดอะโชเฟอร์ทีม
บจก.พีพี แอนด์ ที เฮาส์ ออฟ ไอเดีย

ปั่นสู่ฝัน คนวัยมันส์
ปั่นสู่ฝัน เดอะฮีโร่
กล่องนักคิด
ยุทธการกู้โลก
พันแสงรุ้ง
โหมโรง
ยิ้มสู้
ตาต้าตีตี้โตโต้ ไดโนจอมป่วน
ไอซายน์ฉลาดยกกำ�ลังสอง
หนังพาไป
One World โลกใบเดียวกัน
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
World Why วิทย์
เป็น อยู่ คือ
รอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี
อำ�แดงเหมือนกับนายริด
VTR และสปอตประชาสัมพันธ์
สถานีสีเขียว
Ex-Way มาปั่นให้โลกเปลี่ยน
PAPLES (แป๊ปเปิ้ล)
หนูน้อยจ้าวเวหา
สำ�แดงศิลป์
หนูน้อยจ้าวเวหา
Spirit of Asia
ดูให้รู้
ศึกปีกหมุนประลองปัญญา
ศึกปีกหมุนประลองปัญญา
เกิดเป็นอำ�แดง
หมายเหตุสยามคดี
ปั่นรัก(ษ์) พิทักษ์โลก
ปั่นรัก(ษ์) พิทักษ์โลก
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รายการประเภทสารประโยชน์ที่ผลิตและจัดหาในปี พ.ศ. 2555
กวีตั้งไข่
กินอยู่คือ
คนสู้โรค
ครอบครัวเดียวกัน
ดูให้รู้
เด็กมีเรื่อง
ตะลุยธรรมชาติ
บุคคลอาเซียน
บ้านดอนดินดี

ประกาศภาวะฉุกคิด
พ่อแม่มือใหม่
พันแสงรุ้ง
มาปั่นให้โลกเปลี่ยน
เมฆในหมอก
เมืองเรืองแสง
ยิ้มสู้
รอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี
วิชาพึ่งตนเอง

วิถีเอเชีย (Spirit of Asia)
ศึกเรือยาวจ้าวสายนํ้า
สถานีสีเขียว
สมองมันส์ซันเด
สยามวาระ
สายนํ้าเดียวกัน
เสวนาเด็กห่าม
หนูน้อยจ้าวเวหา
หมายเหตุสยามประเทศ

ห้องเรียนใหญ่ที่สุดในโลก
ไอซายน์ฉลาดยกกำ�ลังสอง
Asean Beyond, 2015
I Got It
One World โลกใบเดียวกัน
World Why วิทย์

รายการประเภทสาระบันเทิงที่ผลิตและจัดหาในปี พ.ศ. 2555
กล่องนักคิด
ขนมไทยอะไรเอ่ย
ขบวนการฟันนํ้านม
คนกล้าฝัน
คนละดาวเดียวกัน
คิดวิทย์
จอร์จลิงจ๋อผจญภัย
(Curious George)
ใจดีสู้สื่อ
ซิทคอม ท่าประชา
ซิทคอม ลูกไม้หลายหลายต้น
ซิทคอม เพิ้ง
ซิทคอม ยมบาลเรียกพี่
ซีรีส์ หน้าต่างสีรุ้ง
ซีรีส์ ลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะ
ซีรีส์ โหมโรง
ซีรีส์ ผ้าทอชีวิต
ซีรีส์ อำ�แดงเหมือนกับนายริด
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ซีรีส์ Together
ณ อาร์ตคลับ
ดนตรีกวีศิลป์
ดาวคะนอง
เด็กอาร์ต
ต้นศิลปะ
ตาต้าตีตี้โตโต้ ไดโนจอมป่วน
ท้าให้อ่าน
นิทานแผ่นดิน
บางบรรเลงเพลงระนาด
ปั่นรักษ์พิทักษ์โลก
ปั่นสู่ฝัน เดอะฮีโร่
ปั่นสู่ฝัน คนวัยมันส์
เปิดโลก เปิดเล่ม
เป็นอยู่คือ
ผจญภัยไขปริศนา
พระอาทิตย์บ้านฉัน พระจันทร์บ้านเธอ
พื้นที่ชีวิต

เพลงลั่นทุ่ง
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
มาปั่นให้โลกเปลี่ยน
มหัศจรรย์เส้นเล็ก
มินิซีรีส์ ปู่ณัฐ
ยุทธการกู้โลก
เรื่องเล่าจากเทศกาล
ล้อเล่นโลก
ลุยไม่รู้โรย
ศึกปีกหมุนประลองปัญญา
ส.ป.ช.
สนามสารพัดนึก
สัตว์โลกหรรษา
สอนศิลป์
สำ�แดงศิลป์
หนังพาไป
หลงกรุง
หัวใจยังเต้น

อย่างนี้นี่เอง
อำ�เภอสวรรค์บันดาล
Asean Focus
Bicycle Diary
Blind Date
English Breakfast
Food Work
Good Afternoon
Hot Short Films
Music Appreciate
Papples
ThaiPBS Kids
The Baby Triplets
Trick Factory

151

2555
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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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2555
ผังรายการ

ไทยพีบีเอส
ปี24 ชัพ.ศ.่วโมง 2555
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศรายการต่างๆ ตลอด
หรือ 168 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น 3 ส่วน คือ
ข่าว ร้อยละ 40 รายการประเภทสารประโยชน์ ร้อยละ 30 รายการประเภท
สาระบันเทิง ร้อยละ 30 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดท�ำผังรายการ ดังนี้

1. รักษารายการคุณภาพที่มีอยู่เดิม
วางแผนออกอากาศโดยรักษารายการและข่าว
ที่ได้รับความนิยมและชื่นชม ซึ่งบางรายการได้
น�ำเสนอมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 หากรายการนั้น
ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจและสามารถรักษาคุณภาพ
ที่ดีไว้ได้ พร้อมกับการดูแลคุณภาพอย่างเข้มข้น
ตามมาตรฐาน ให้มีการพัฒนาเข้ากับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็น
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาคมอาเซียน
ภัยพิบัติ และปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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2. พัฒนาและจัดหารายการและข่าว
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
วันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น.
และวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.05 - 17.00 น.
รายการส�ำหรับกลุม่ ผูช้ มทีเ่ ป็นเด็กเล็ก ต้องค�ำนึง
ถึงการปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจาก
เนื้อหา ภาพ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รายการ
ส�ำหรับเด็กเล็กจะมุ่งสร้างเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ พัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ์ที่
สอดคล้องเหมาะสมตามวัย

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-18.00 น. รายการ
ส�ำหรับเด็กอายุ 7 - 12 ปี ร้อยละ 95 เป็นรายการ
ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ทั้งประเภทสาระบันเทิง
และสารประโยชน์ มุ่งเน้นสร้างเสริมจินตนาการ
ทักษะและการเรียนรู้
รายการพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ ช่วงเวลาตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 16.30 น.
การแข่ ง ขั น การท่ อ งศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ เพื่ อ
ชิ ง แชมป์ เ ยาวชนประเทศไทย ในรายการ
Spelling Thai PBS Contest

Prime Time วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
20.25 - 21.15 น. จัดหา ผลิต และน�ำเสนอรายการ
สถานการณ์ปัจจุบัน รายการสารประโยชน์และ
สาระบันเทิงที่มีคุณค่า โดยในวันพฤหัสบดีและ
วั น ศุ ก ร์ จะน� ำ เสนอรายการในรู ป แบบที่ เ ป็ น
ละครซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 23.00 - 23.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 14.05 - 16.00 น. และเวลา
22.05 - 22.30 น. กลุ่มรายการส�ำหรับคนรุ่นใหม่
รายการที่ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจ ด้ ว ยแนวคิ ด
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ รูปแบบ วิธีการน�ำเสนอ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 16.00 - 19.00 น.
รายการส� ำ หรั บ ครอบครั ว เผยแพร่ ร ายการ
สารคดีที่มีคุณค่าจากต่างประเทศและรายการ
ที่มีมาตรฐานสูง ผลิตโดยผู้ผลิตไทย เพื่อเป็น
การน�ำเสนอประเด็นและเนื้อหาตามบริบทของ
สังคมไทย ส่งเสริมความเข้าใจ และรับชมได้
ทั้งครอบครัว เช่น รายการสปิริตออฟเอเชีย
รายการพันแสงรุ้ง ฯลฯ

ช่ ว งเวลาในการออกอากาศสอดคล้ อ งกั บ
พฤติ ก รรมและบริ บ ททางสั ง คมของผู ้ ช ม
กลุ ่ ม นี้ รวมทั้ ง เปิ ด พื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงเนื้ อ หาจาก
รายการ และสร้ า งกิ จ กรรมตามความสนใจ
ในพื้นที่ดนตรี กีฬา และศิลปะ
ข่าวภาษาอังกฤษ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
23.30 - 23.45 น. พื้นที่ข่าวของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ แ ตกต่ า ง เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางภาษา และ
เตรียมความพร้อมในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
สู่สังคมโลก
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ผังรายการ ไทยพีบเี อส (ThaiPBS)

าไตรมาสที่ 1 ประจ
าปี 2555-(ม.ค.-มี
.ค.)
ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ ประจ
1/2555
(ม.ค.
มี.ค.)
เวลา

จันทร์

อังคาร
English Breakfast ®

05:00

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

เวลา

สารคดี บุคคลอาเซียน ®

คนกล้ าฝั น ®

ครูมืออาชีพ ®

ยิม้ สู้ ®

One World โลกใบเดียวกัน ®

05:00

ลุยไม่ ร้ ูโรย
ฟ้าต่ างสี 3' ®

05:30
05:57
06:00

06:00

กิน อยู่ คือ

08:00
08:30

คนสู้โรค
ชุมชนไม่ จนปั ญญา ®

ทั่วถิ่นแดนไทย

โลกนักอ่ านบ้ านนักเขียน ®

บ้ านเธอก็บ้านฉัน ®

พันแสงรุ้ ง ®

Asean Focus ®

Spirit of Asia...วิถเี อเซีย ®

09:00

ทันข่ าว 9 โมง

09:30

ชั่วโมงทากิน
ข่ าวบริการเพื่อสาธารณะ 2'

09:58
10:00
10:05

พืน้ ที่ชวี ิต ®

คนละดาวเดียวกัน ®

ขวัญใจประชาชน (CHANGE) ® (เริ่ม 23 ก.พ.-29 มี.ค.) / ภ.ซีรีย์จีน โรงเตีย้ มชีวิต
(Tea House) ® (เริ่ม 30 มี.ค.)

สุขแท้ ด้วยปั ญญา 5'

10:55
11:00
11:05
11:30

สถานีสีเขียว ®
หน้ าที่พลเมือง

ฉันจะเป็ นชาวนา ® (จบ 21 ก.พ.) /
คุยกับแพะ ® (เริ่ ม 28 ก.พ.)

2563 เปลี่ยนประเทศไทย ®

ข่ าวเช้ าสุดสัปดาห์

08:00

ผจญภัยไขปริ ศนา
(The Zack File) ®
ขนมไทยอะไรเอ่ ย

World Why วิทย์

ทีวีภูมิภาค จอใต้

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ

09:30
09:55
10:00
10:05

เด็กมีเรื่อง

คนกล้ าฝั น

ชุมชนไม่ จนปั ญญา (จบ 4 ก.พ.) /
ไบซิเคิลไดอารี่ (เริ่ ม 11 ก.พ.)

คนเก่ งภาษาไทย (จบ 26 ก.พ.) /
เปิ ดโลก เปิ ดเล่ ม (เริ่ม 4 มี.ค.)

บ้ านเธอก็บ้านฉัน

พลเมืองตัวเล็ก (Civic Education)
(เริ่ม 1 ม.ค.)
กระตุกต่ อมคิด (จบ 12 ก.พ.)

10:30

โลกนักอ่ านบ้ านนักเขียน

ภัตตาคารบ้ านทุ่ง ®

ซิทคอม ท่ าประชา ®

มหัศจรรย์ ธรรมชาติ 5'

ยิม้ สู้

เวทีสาธารณะ

ลุยไม่ ร้ ูโรย ®

เป็ นอยู่คือ

หลงกรุ ง ®

ชีวิตจริงยิ่งกว่ าละคร ®

16:35
16:50

ดอกไม้ ใต้ หมอน (จบ 27 ม.ค.)

เยือนสยาม (เริ่ม 3 ก.พ.)

กีฬาและนันทนาการ

กีฬาและนันทนาการ

ยุทธการกู้โลก

สอนศิลป์ 10'

พันแสงรุ้ง

ย้ อนสยามผ่ านฟิ ล์ มจิ๋ว (จบ 29 ม.ค.)/

Good Afternoon

18:00

เด็กอาร์ ต

ภัตตาคารบ้ านทุ่ง

ครอบครั วเดียวกัน

หลงกรุ ง
ท่ องโลกกว้ าง (Wonderful Planet)
ซิทคอม ท่ าประชา

18:53

13:00
13:05

13:55
14:00
14:05

15:30

16:00
16:05

16:30
17:00

ไทยประลอง (จบ 5 ม.ค.) /
คิดวิทย์ (เริ่ม 12 ม.ค.)

สัตว์ โลกหรรษา

11:58
12:00

สถานีสีเขียว (เริ่ม 5 ก.พ.)

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย

ทันข่ าวเด่ น
Trick Factory

11:30

15:00
15:05

ครูมืออาชีพ

Thai PBS Kids
ท้ าให้ อ่าน 15'

17:00

11:00
11:05

ภ.ซีรีย์จีน ซูสีไทเฮา (The Pleiades) ® (เริ่ม 28 ม.ค.)
Happy Everyday 5' (จบ 14 ม.ค.) / เคลียร์ คัท ชัดเจน 5' (เริ่ม 15 ม.ค.)

สถานีประชาชน

Happy Everyday 5' ®

15:55
16:00
16:05

One World โลกใบเดียวกัน

09:00

ไอซายน์ ฉลาดยกกาลังสอง

ภ.ซีรีย์ญ่ ปี ุ่ น มิสเตอร์ เบรน .. นายอัจฉริยะ (MR.Brain) ® (จบ 22 ม.ค.) /

ทีวีภูมิภาค จออีสาน

08:30

English Breakfast

กินอยู่คือ (เริ่ม 19 ก.พ.)
พูดจาภาษาไทย 2'

ศิลป์สโมสร
ย้ อนสยามผ่ านฟิ ล์ มจิ๋ว 5'

15:00
15:05

17:30

07:25
07:30

ข่ าวเที่ยง

14:00
14:05

15:30

ครอบครัวเดียวกัน ®

เด็กมีเรื่อง ®

12:00
13:00
13:30
13:35

ป.ปลาตากลม 5' (จบ 4 มี.ค.) / มหัศจรรย์ เส้ นเล็ก (เริ่ม 10 มี.ค.)
จอร์ จลิงจ๋ อผจญภัย (Curious George) (จบ 18 มี.ค.)

กล่ องนักคิด

ภ.ซีรีย์ญ่ ปี ุ่ น Boss...ทีมล่ าทรชน ® (จบ-5 ม.ค.) / ภ.ซีรีย์ญ่ ปี ุ่ น Code Blue ทีม
หมอกู้ชีพ 2 ® (เริ่ม 6 ม.ค.-17 ก.พ.) / ภ.ซีรีย์ญ่ ปี ุ่ น นายกมือใหม่

ดนตรี กวี ศิลป์ ®

05:30

ขบวนการ Fun นา้ นม

ข่ าวเช้ า
07:30

อาเภอสวรรค์ บนั ดาล ®

พระอาทิตย์ บ้านฉัน พระจันทร์ บ้านเธอ ®

การ์ ตูน สองไดโน...คู่หรู ่ าเริ ง (The Adventure of Hocus & Lotus) 5' (จบ 5 มี.ค.) / The Baby Triplets 7' (เริ่ม 6 มี.ค.)

Wallace and Gromit’s World of
Invention (จบ 5 ก.พ.) /

17:30
18:00
18:30

อัศจรรย์ เครื่องจักร (How Machines
Work) (เริ่ม 12 ก.พ.- 6 พ.ค.)

19:00

19:00

ข่ าวค่า / ข่ าวพระราชสานัก
20:25

โหมโรงพิเศษ (2-3) / ละครไทย โหมโรง (เริ่ม 9 ม.ค. - 5 มี.ค.) /

พินิจนคร (21 มี.ค.) /

ภ. ซีรีย์จีน โรงเตีย้ มชีวิต (Tea House) (เริ่ม 5 ม.ค. - 26 ม.ค.) /

ละคร ปู่ นัฐ (เริ่ม 6-19 มี.ค.)

สยามวาระ (เริ่ม 28 มี.ค.)
ข่ าวภาคภาษาอังกฤษ

ภ.ซีรีย์จีน ผ้ า...ทอชีวิต (เริ่ม 27 ม.ค. - 31 พ.ย.)

21:15
21:30

ที่น่ ี Thai PBS

22:30

เปิ ดปม

23:00
23:30

บางบรรเลงเพลงระนาด

คนละดาวเดียวกัน
โลกสามมิติ ®

ชีวิตจริงยิ่งกว่ าละคร
ณ อาร์ ต คลับ

00:30

02:00

คุยกับแพะ

Hot Short Films

สารคดี บุคคลอาเซียน

เปิ ดบ้ าน Thai PBS
ทันโลก
ดนตรี กวี ศิลป์

2563 เปลี่ยนประเทศไทย

Thai เธียเตอร์

Asean Focus
มอง มุมใหม่
โลกหลากมิติ

ข่ าวดึก

00:00

01:30

พืน้ ที่ชวี ิต

การ์ ตนู บอกฉันหน่ อยนะ (จบ 4 มี.ค.) /
Wallace and Gromit: Cracking Contraptions (3'x2) (เริ่ม 10 มี.ค.)

มองมุมใหม่ ®

ละครไทย หัวใจอุ่นรั ก ® (จบ 4 ม.ค. ) /

ละคร สวัสดีบางกอก ® (จบ 28 ม.ค.) / ม.6/2 ส.อ.ว.ห้ อง 2 รุ่น 44 ®

เปิ ดปม ®

ภ.ซีรีย์ญ่ ปี ุ่ น เจ้ าหญิงอัตสึ (Princess Atsu) ® (เริ่ม 5 ม.ค.-28 มิ.ย.)

(เริ่ ม 29 ม.ค. - 24 มี.ค.) / พระอาทิตย์ คืนแรม ® (เริ่ ม 29 มี.ค. - 20 พ.ค.)

ศิลป์สโมสร ®
กิน อยู่ คือ ®

03:00

คนสู้โรค ®

03:30
04:00

ทีวีธรรมดา ®

ล้ อเล่ นโลก ®

ชุมชนต้ นประชาธิปไตย ®

04:30

ทีวีภูมิภาค จอใต้ ®

ทีวีภูมิภาค จอเหนือ ®

ทีวีภูมิภาค จออีสาน ®

* ทันข่ าว

20:30
21:00
22:00
22:05
22:30
23:00

00:30

อิฐก้ อนแรก ®

02:30

20:20

00:00

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

Hot Short Films ®

20:15
20:15

สารคดี ยอดจิตรกรเอก

ย้ อนสยามผ่ านฟิ ล์ มจิ๋ว ®

หน้ าที่พลเมือง ®

เวทีสาธารณะ ®

รายการข่ าว / สารคดีเชิงข่ าว/รายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่ าว
สาระบันเทิง

ทั่วถิ่นแดนไทย ®

Life Goes On..รางวัลชีวิต ®

10 ปากกาหน้ าเลนส์ ®

พินิจนคร ®

ยุทธการกู้โลก ®

รายการสารคดี / สารประโยชน์

เป็ นอยู่คือ ®
ทันโลก ®

01:30

02:30
03:00

04:00
04:30

ผังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 2/2555
มิ.ย.)
ประจาไตรมาสที(เม.ย.
่ 2 ประจาปี-2555
(เม.ย.-มิ.ย.)
เวลา
05:00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ทีวีธรรมดา ®

ดูให้ ร้ ู ®

สารคดี บุคคลอาเซียน ®

Life Goes On ® รางวัลชีวิต

ครู มอื อาชีพ

ยิม้ สู้ ®

One World โลกใบเดียวกัน ®

กระตุกต่ อมคิด ®

ย้ อนสยามผ่ านฟิ ล์ มจิ๋ว ®

05:25

English Breakfast ®
การ์ ตนู นิทานแห่ งความสุข (TV Fairy Tales) 5'x2 ®

05:50
06:00

เวลา
05:00
05:30
06:00

ขบวนการ Fun นา้ นม

ข่ าวเช้ า

มหัศจรรย์ เส้ นเล็ก
07:30

คนสู้โรค

07:57
08:00

Birds of Thailand (รั กนก รั กษ์ ป่า รั กษาโลก) 3' ®
เปิ ดโลก เปิ ดเล่ ม

กินอยู่คือ ®

08:30

ลุยไม่ ร้ ู โรย

ไบซิเคิลไดอารี่ ®

ทั่วถิ่นแดนไทย

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย ®

กล่ องนักคิด

เป็ นอยู่คือ ®

สมอง มันส์ ซันเดย์ ®

พันแสงรุ้ ง ®

Asean Focus ®

Safe Kids เด็กปลอดภัย 3' ®

08:57
09:00

การ์ ตนู ต่ างประเทศ ดอร่ า (เริ่ ม 7)
World Why วิทย์

กวีตงั ้ ไข่

ชั่วโมงทากิน
ข่ าวบริ การเพื่อสาธารณะ 2'

09:58
10:00
10:05

พืน้ ที่ชีวิต ®

ดนตรี กวี ศิลป์ ®

เด็กมีเรื่ อง

สถานีสีเขียว
หน้ าที่พลเมือง

11:30

เปิ ดปม ®

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ®

12:00

ไบซิเคิลไดอารี่

เปิ ดโลก เปิ ดเล่ ม

บ้ านเธอก็บ้านฉัน

สมอง มันส์ ซันเดย์

ครอบครั วเดียวกัน ®

คนกล้ าฝั น ®

กินอยู่คือ
พูดจาภาษาไทย 2'

ดีสลาตัน ณ แดนใต้

ทีวีภูมภิ าค จออีสาน

ทีวีภูมภิ าค จอเหนือ

ยิม้ สู้

One World โลกใบเดียวกัน

สถานีประชาชน

15:00
15:05

ลุยไม่ ร้ ูโรย ®

15:30

ซิทคอม ยมบาลเรี ยกพี่ ®

Yes No Ok (เมย-พค.) / มิย. จ.ภัตตาคารบ้ านทุ่ง, อ.หลงกรุ ง, พ.พ่ อแม่ มอื ใหม่

หมู่บ้านคาดี สถานีภาษา 5'

13:00

ภ.ซีรีย์จีน ซูสีไทเฮา ( The Pleiades) ® (จบ 28 เม.ย.) /

13:05

ภ.ซีรีส์ญ่ ีปุ่น เรี ยวมะ จอมคนพลิกแผ่ นดิน (Ryomaden) ® (เริ่ ม 29 เม.ย-13 ต.ค.)
13:55
14:00
14:05

เวทีสาธารณะ
ซิทคอม ลูกไม้ …หลายๆ ต้ น ®

The Culinary Adventures of Sarah
Wiener Ep.9-16

ดูให้ ร้ ู

Backyard Science (เมย-พค.) /
® สาแดงศิลป์ (มิย.)

เยือนสยาม (เมย.) Trick Factory
(พค.) / ® สารคดี ดร.ออซ

ห้ องเรี ยนใหญ่ ท่สี ุดในโลก

กีฬาและนันทนาการ

Thai PBS Kids / สอนศิลป์

พันแสงรุ้ ง

ครอบครั วเดียวกัน

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย
ทันข่ าวเด่ น

15:00
15:05
15:30

16:00
16:05

17:00

10:58
11:00
11:05
11:58

เคลียร์ คัท ชัดเจน 5'

14:00
14:05

10:30

12:00

ศิลป์สโมสร
ย้ อนสยามผ่ านฟิ ล์ มจิ๋ว 5' ®

13:30
13:35

09:30

11:30

ข่ าวเที่ยง

13:00

08:30

10:00
10:05

ไทยพีบีเอส สุดสัปดาห์

ร้ อยคนร้ อยธรรม 5'

10:55
11:00
11:05

08:00

09:25

คนกล้ าฝั น

ภ. ซีรีส์จีน โรงเตีย้ มชีวิต (Tea House)®

คนละดาวเดียวกัน ®

07:25
07:30

09:00

English Breakfast
ไอซายน์ ฉลาดยกกาลังสอง

ทันข่ าว 9 โมง

09:30

ขนมไทยอะไรเอ่ ย

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

ทันข่ าว 17.00 น.

17:30

17:30

ท้ าให้ อ่าน

Good Afternoon

คิดวิทย์

สัตว์ โลกหรรษา

เด็กอาร์ ต

ฉลาดรู้ 3'

17:57
18:00

ภัตตาคารบ้ านทุ่ง

สาแดงศิลป์
วิตามินข่ าว 5'

ท่ องโลกกว้ าง (Wonderful Planet)

18:30

ท่ องโลกกว้ าง (Wonderful Planet)

หลงกรุ ง

พ่ อแม่ มอื ใหม่
การ์ ตนู Sam Sam

การ์ ตนู The Baby Triplets 7' / See the Sea (เริ่ ม 17 พค.) / Karl and Friend (เริ่ ม 28 มิย.)

18:52
19:00

18:52
19:00

ข่ าวค่า/ข่ าวพระราชสานัก

20:25

ภ.ซีรีส์จีน ผ้ า..ทอชีวิต (จบ 31 พ.ค.)/
เปิ ดปม

สยามวาระ

ชีวิตจริ งยิ่งกว่ าละคร

17:55
18:00

ภ.ซีรีส์สิงค์ โปร์ Together (เริ่ ม 1 มิ.ย.- 12 ต.ค.)

21:15

เปิ ดบ้ าน Thai PBS

20:20

ทันโลก

20:30
21:00

ดนตรี กวี ศิลป์

ที่น่ ี Thai PBS

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย
21:55
22:00

22:00
23:00

ต้ นศิลปะ

คนละดาวเดียวกัน

พืน้ ที่ชีวิต

สยามศิลปิ น

สายนา้ เดียวกัน

ซิทคอม ยมบาลเรี ยกพี่

ซิทคอม ลูกไม้ …หลายๆ ต้ น

เสวนาเด็กห่ าม

Hot Short Films

สารคดีบุคคลอาเซียน ชุดไก
สอน/สุพานุวง

00:15

หนังดังหลังเที่ยงคืน ®
Hot Short Films ®
สารภีหรรษา

เสาวนาเด็กห่ าม ®

02:00

สารคดี มิตโิ ลกหลังเที่ยงคืน ®

สถานีสีเขียว ®
ภ.ซีรีส์ญ่ ีปุ่น เจ้ าหญิงอัตสึ (Princess Atsu) ®

พระอาทิตย์ คืนแรม ® (เริ่ ม 29 มีค.-20 พค.)

ศิลป์สโมสร ®
มหัศจรรย์ สุวรรณภูมิ ®

สายนา้ เดียวกัน ®

สยามวาระ ®
บ้ านเธอก็บ้านฉัน ®

Wide Angle 5' ®

03:55

สยามศิลปิ น ®

ชีวิตจริ งยิ่งกว่ าละคร ®

ใคร ๆ ก็ทาได้ 5' ®

04:00

มอง มุมใหม่ ®

เด็กมีเรื่อง ®

04:30

ดีสลาตัน ณ แดนใต้ ®

ทีวีภูมภิ าค จอเหนือ ®

ทีวีภูมภิ าค จออีสาน ®

หน้ าที่พลเมือง ®

เวทีสาธารณะ ®

ทั่วถิ่นแดนไทย ®
10 ปากกาหน้ าเลนส์ ® (จบ 5 พ.ค.) /

* ทันข่ าว

รายการข่ าว / สารคดีเชิงข่ าว/รายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่ าว

ทันโลก ®

สาระบันเทิง

เยือนสยาม ®

ฉันจะเป็ นชาวนา ®
บางบรรเลงเพลงระนาด ® (เริ่ม 6 พ.ค.)
ท่ องโลกสีคราม 3'
ไทยพีบีเอส สุดสัปดาห์ ®

ข่ าวบริ การเพื่อสาธารณะ 2' ®

04:58

00:30

01:30

ละครไทย โรงงานสาราญใจ ® (เริ่ ม 26 พค.-21 กค.)

Backkom แบ๊ คค่ อมหมีซ่าจอมซน 7' (R)

02:23
02:30

22:30
23:00

00:00

ข่ าวดึก

คนสู้โรค ®

22:05

โลกหลากมิติ

สารคดี มิตโิ ลกหลังเที่ยงคืน ®

01:30

03:00

Thai เธียเตอร์

ข่ าวภาคภาษาอังกฤษ
ข่ าวดึก

23:30
23:45

01:00

Asean Focus
มอง มุมใหม่

รายการสารคดี / สารประโยชน์

02:23
02:30
03:00
03:57
04:00
04:30

อักษรสีแดง : รายการจบรอพิจารณารายการใหม่

ผังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ประจาไตรมาสที่ 3 ประจาปี 2555 (ก.ค.-ก.ย.)

อักษรสีนา้ เงิน : รายการจบมีรายการใหม่ ทดแทน

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 3/2555 (ก.ค. - ก.ย.)
เวลา
05:00

จันทร์

อังคาร

ห้ องเรี ยนที่ใหญ่ ท่ สี ุดในโลก ®

ดูให้ ร้ ู ®

English Breakfast ®

05:25
05:50
06:00

พุธ

อักษรสีเขียว : รายการจบเสนอรายการเก่ าทดแทน
อักษรสีชมพู : รายการย้ ายเวลาออกอากาศ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สารคดีบุคคลอาเซียน (จบ 4) / โลกนัก
อ่ านบ้ านนักเขียน ® (เริ่ ม 11)

อิฐก้ อนแรก ®

ครูมืออาชีพ

เวลาในขวดแก้ ว ®

พลเมืองตัวเล็ก ®

กวีตงั ้ ไข่ ®

การ์ ตนู นิทานแห่ งความสุข (TV Fairy Tales) 5'x2 ® (หมดลิขสิทธิ์ 30 พ.ย.)

เมืองเรืองแสง ® (เริ่ม 7 ก.ค.)

อาทิตย์

เวลา

เมฆในหมอก ®

05:00

ย้ อนสยามผ่ านฟิ ล์ มจิ๋ว ®

05:30
06:00

ขบวนการ Fun นา้ นม

ข่ าวเช้ า

การ์ ตนู ฟาฟา (จบ5สค) / มหัศจรรย์ ป่ามหาสนุก 5' (เริ่ม11สค)

คนสู้โรค

07:30
07:57
08:00
08:30

ลุ ยไม่ ร้ ูโรย
Birds of Thailand (รั กนก รักษ์ ป่า รักษาโลก) 3' ®

กินอยู่คือ ®
ไบซิเคิลไดอารี่ ®

ทั่วถิ่นแดนไทย

นิทานแผ่ นดิน ® (จบ 5 ก.ย.) /
เปิ ดโลก เปิ ดเล่ ม ®

เป็ นอยู่คือ ®

สมอง มันส์ ซันเด ®

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย ®

พันแสงรุ้ ง ®

Blind Date ®

เมล็ดข้ าวเล่ าเรื่ อง 3' ® (จบ 18 ก.ย.) / ฟ้าต่ างสี 3' ®

08:57

09:00

ทันข่ าว 9 โมง

09:30
09:58
10:00
10:05

ชั่วโมงทากิน
ข่ าวบริการเพื่อสาธารณะ 2'
ดนตรี กวี ศิลป์ ®

พืน้ ที่ชีวิต ®

ภ. ซีรีส์จีน โรงเตีย๊ มชีวิต (Tea House) ® (จบ 30 ส.ค.) /
ภ. ซีรีส์จีน ผ้ าทอชีวิต

คนละดาวเดียวกัน ®

สถานี สีเขียว

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศ
ไทย ®

เปิ ดปม ®

ทีวีภูมิภาค จอเหนื อ

ดีสลาตัน ณ แดนใต้

ทีวีภูมิภาค จออีสาน

ภัตตาคารบ้ านทุ่ง ®

ยิม้ สู้ (จบ 26 ก.ค.) ทีวีภูมิภาค
จอกลาง (เริ่ม 9 ส.ค.)

ไบซิเคิลไดอารี่ (จบ 28 ก.ค.) /
EX-WAY มาปั่ นให้ โลกเปลี่ยน (เริ่ ม 4
ส.ค.)

นิทานแผ่ นดิน (1 ก.ค-2 ก.ย) /
เปิ ดโลก เปิ ดเล่ ม

บ้ านเธอก็บ้านฉัน

สมอง มันส์ ซันเด
กิน อยู่ คือ

ซิทคอม ลูกไม้ …หลายๆ ต้ น ®

หนังพาไป ®

วิทยาศาสตร์ หลังบ้ าน Backyard
Science

16:00
16:05
16:50

Thai PBS Kids

17:00

ทันข่ าวเด่ น

เมฆในหมอก (เริ่ม 13 ก.ค.)

Good Afternoon

® สารคดี ดร.ออซ

เด็กอาร์ ต (จบ 13 กค)/
Mr.Maker นายนักประดิษฐ์
(เริ่ม 20 กค.)

คิดวิทย์

ผู้พิทกั ษ์ น้อย 3' ® (จบ7กย) คิดส์ ชวนคิด 3' ® (จบ 11 ต.ค.)

17:57

ร่ วมปฏิรูปประเทศไทย 3' (เริ่ม 7 ก.ค.-30 )

13:57
14:00
14:05

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย

16:00
16:05
16:30

รู้ส้ ูภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอส Teens

17:05

สาแดงศิลป์

ภัตตาคารบ้ านทุ่ง
วิตามินข่ าว 5'

เปิ ดปม

ชีวิตจริงยิ่งกว่ าละคร

สยามวาระ

เพลงลั่นทุ่ง(เริ่ม 9 กค)

คนละดาวเดียวกัน

พืน้ ที่ชีวิต

ซิทคอม ยมบาลเรี ยกพี่

ซิทคอม ลูกไม้ …หลายๆ ต้ น

เสวนาเด็กห่ าม

เมืองเรื องแสง(เริ่ม 5 กค.)
Hot Short Films

รอยเท้ าความฝั นผู้คนดนตรี (จบ 3ส.ค.)
/ สารคดีชุด ทางผ่ านของบีระ (เริ่ ม 10
ส.ค.) / สารคดี Beyond Asian (เริ่ ม 21
ก.ย.) / มหัศจรรย์ พันธุ์ลึก

20:20

ทันโลก

20:30
21:00

หนั งดังหลังเที่ยงคืน ®

02:00

เสวนาเด็กห่ าม (R)

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย

21:55
22:00

Thai เธียเตอร์

ดาวคะนอง (เริ่ม 6 ก.ค.)

คนสู้โรค ®

สถานี สีเขียว ®

หนั งพาไป เริ่ม 1 ก.ค.

22:05

มอง มุมใหม่

22:30

โลกหลากมิติ

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน ®

01:00
01:30

ข่ าวดึก

00:00
00:30
01:20
01:30

วิตามินข่ าว 5 '+ ร้ อยคนร้ อยธรรม 5' ®

ภ.ซีรีย์จีน ซูสีไทเฮา (The Pleiades)®(จบ9สค)/ ละคร ปูนัฐ + ละครไทย โรงงานสาราญใจ ® (จบ 15 ก.ค.) / โครงการคนเขียนบทซีรีส์ ®
(ดวงใจสีขาว 4 ตอน, นายกกามะลอ (4 ตอน), เรื่องดีดี (4 ตอน),
รุ้ ง
หนั
งนอกสภา (จบ31สค) /ภ. ซีรีส์จีน โรงเตีย้ มชีวิต(TeaHouse)®
บวม ไทยแลนด์ ® (จบ 5 ก.ย.)
13 แวง 101 (3 ตอน), แฟนผมเป็ นกาลกิณี (4 ตอน), แผ่ นดินเดียวกัน (3
เริ่ม 6 ก.ย.
ดอกรั กบานแฉ๋ ง (จบ 5 ธ.ค.)
ตอน) (จบ 6 ต.ค.)

Backkom แบ๊ คค่ อมหมีซ่าจอมซน 7' ®

02:23
02:30

ศิลป์สโมสร ®
มหัศจรรย์ สุวรรณภูมิ ®

สารคดีไทยพีบีเอส ®

สยามวาระ ®

เยือนสยาม (จบ 1 ก.ค.) สารคดี
ยอดจิตรกรเอก#26 (เริ่ม 8)

ทั่วถิ่นแดนไทย ®
หน้ าที่พลเมือง ®

ชีวิตจริ งยิ่งกว่ าละคร ®

23:00

สารคดี มิตโิ ลกหลังเที่ยงคืน ®

Hot Short Films ®
ยุทธการกู้โลก ® (จบ 6 พ.ย.)

18:30

เปิ ดบ้ าน Thai PBS

ข่ าวภาคภาษาอังกฤษ
ข่ าวดึก

23:30
23:45
00:15

03:00

หลงกรุ ง

18:00

18:52
19:00

ดนตรี กวี ศิลป์

22:00

17:30

การ์ ตูน Sam Sam 8' / Karl and Friends (เริ่ ม 18 ส.ค.-11 พ.ย.)

ภ.ซีรีส์สิงค์ โปร์ Together เพื่อนกันไม่ มีวันเปลี่ยน (จบ 4 ต.ค)

ที่น่ ี Thai PBS

17:00

17:55

ข่ าวค่า/ข่ าวในพระราชสานัก

21:15

23:00

พันแสงรุ้ ง

พ่ อแม่ มอื ใหม่ (จบ 14 ก.ค.) /
Blind Date (เริ่ ม 21 ก.ค.)

Ozie Boo: Save the Planet : ออซี่บ.ู ..เพนกวินน้ อยพิทกั ษ์ โลก 5' (เริ่ ม 3 ก.ค.- 18 ต.ค.)

15:00
15:05
15:30

ท่ องโลกกว้ าง (Wonderful Planet)

ท่ องโลกกว้ าง (Wonderful Planet)

20:25

กีฬาและนั นทนาการ

ห้ องเรี ยนที่ใหญ่ ท่ สี ุ ดในโลก

18:00

18:52
19:00

11:00
11:05
11:30

13:00
13:05

ครอบครั วเดียวกัน

สนามสารพัดนึ ก (เริ่ม 11 ก.ค.)

10:30

หมู่บ้านคาดี สถานี ภาษา 5'
ภ. ซีรีส์ญ่ ีปุ่น เรียวมะ จอมคนพลิกแผ่ นดิน (Ryomaden) ® (48 ตอน)
(จบ 6 ต.ค.)

ดูให้ ร้ ู

สอนศิลป์ 10'

ท้ าให้ อ่าน

09:00
09:25
09:30

11:58

เวทีสาธารณะ

ซิทคอม ยมบาลเรี ยกพี่ ®
หลงกรุ ง ®

08:25
08:30

12:00

สถานีประชาชน
ลุยไม่ ร้ ูโรย ®

07:25
07:30
07:57
08:00

10:00
10:05

ไทยพีบีเอส สุดสัปดาห์

พูดจาภาษาไทย 2'

ศิลป์สโมสร

15:00
15:05

17:30

คนกล้ าฝั น

ข่ าวเที่ยง

14:00
14:05

15:30

ครอบครัวเดียวกัน ®

คนกล้ าฝั น ®

12:00
13:00
13:30

World Why วิทย์

สปช. (เริ่ม 7 ก.ค.)

English Breakfast
ไอซายน์ ฉลาดยกกาลังสอง (จบ 30 ก.ย.)

ร้ อยคนร้ อยธรรม 5' (จบ 13 ก.ค.) / อ่ านได้ อ่ านดี 3' ®
หน้ าที่พลเมือง

การ์ ตูนต่ างประเทศ ดอร่ า
เจี๊ยก เจี๊ยก มาเรี ยกออกกาลังกาย จบ1 กค/ หนูน้อยมานอน (เริ่ม 8 ก.ค.)

เด็กมีเรื่อง

10:55

11:00
11:05

กล่ องนั กคิด
ขนมไทยอะไรเอ่ ย
บ้ านนีต้ ้ องมีเหมียว 3" ® (ห้ ามใช้ ตอน 21, 22)

บางบรรเลงเพลงระนาด ® (จบ 4 ส.ค.)
เพลงลั่นทุ่ง ® เริ่ ม 11 ส.ค.

ฉันจะเป็ นชาวนา ® จบ 1 ก.ค. /
สารคดีชาลีแชปลิน..ตลกบันดาลใจ (เริ่ ม 8)+3
แชะ® (เริ่ ม 8 )

02:23
02:30
03:00

03:55
04:00

Happy Everyday ® (จบ 16 ส.ค.) / เคลียร์ คัท ชัดเจน ® (จบ 18 ต.ค.)

ท่ องโลกสีคราม 3'

มอง มุมใหม่ ®

เด็กมีเรื่อง ®

บ้ านเธอก็บ้านฉัน ®

ชุมชนไม่ จนปั ญญา®

ไทยพีบีเอส สุดสัปดาห์ ®

03:57
04:00

04:30

ดีสลาตัน ณ แดนใต้ ®

ทีวีภูมิภาค จอเหนื อ ®

ทีวีภูมิภาค จออีสาน ®

เปิ ดโลกเปิ ดเล่ ม ® 13-17
(5/7-2/8) ทีวีภูมิภาค จอกลาง ®

ทันโลก ®

04:30

Wide Angle 5' ® (จบ 25 ก.ย.) / หมู่บ้านคาดี สถานีภาษา ®

04:58
หมายเหตุ วันที่สุดสิน้ และเริ่ มต้ นการออกอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงได้
* ทันข่ าว

เวทีสาธารณะ ®

ข่ าวบริ การเพื่อสาธารณะ 2' ®

รายการข่ าว / สารคดีเชิงข่ าว/รายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่ าว

สาระบันเทิง

รายการสารคดี / สารประโยชน์

อักษรสีแดง : รายการจบรอพิจารณารายการใหม่

ผังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ประจาไตรมาสที่ 4 ประจาปี 2555 (ต.ค.-ธ.ค.)

ผังรายการไทยพีบีเอส ไตรมาสที่ 4/2555 (ต.ค. - ธ.ค.)
เวลา
05:00
05:25
05:50
06:00

จันทร์

อังคาร

ห้ องเรี ยนใหญ่ ท่สี ุดในโลก ® (จบ 1 ต.ค.) / ดูให้ ร้ ู ® (จบ 16 ต.ค.) / วิชาพึ่งตนเอง ®
บ้ านดอนดินดี ® (เริ่ ม 8 ต.ค.)
(เริ่ ม 23 ต.ค.)
English Breakfast ®

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

โลกนักอ่ านบ้ านนักเขียน ®

อิฐก้ อนแรก ®

Spirit of Asia...วิถีเอเชีย ®

เยือนสยาม ®
Asean Focus ®
การ์ ตนู นิทานแห่ งความสุข (TV Fairy Tales) 5'x2 ® (หมดลิขสิทธิ์ 30 พ.ย.) (จบ 11 ต.ค.) / มหัศจรรย์ ธรรมชาติ 5'® เริ่ ม 12 ต.ค

เสาร์

พุทธภูมสิ ่ สู ุวรรณภูมิ ®

เมืองเรืองแสง ® (จบ 6 ต.ค.) / ทางผ่ าน
ของปี ระ ® (เริ่ ม 13 ต.ค.) /ปฏิบตั กิ าร
เปลี่ยนเมือง ® (เริ่ ม 24 พ.ย.)

คนสู้โรค

08:30

EX-WAY มาปั่ นให้ โลกเปลี่ยน ®
(จบ 29 ต.ค.) /
ดีส้ สู ่ อื ® (เริ่ ม 5 พ.ย.)

ทั่วถิ่นแดนไทย

ใจ

เปิ ดโลก เปิ ดเล่ ม ®

เป็ นอยู่คือ ®

สมอง มันส์ ซันเด ®

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย ® (จบ 3 ต.ค.) /
เรื่ องเล่ าจากเทศกาล ® (เริ่ ม 10 ต.ค.)

พันแสงรุ้ ง ®

Blind Date ®

09:00

ทันข่ าว 9 โมง

09:30
09:58
10:00
10:05

ชั่วโมงทากิน
ข่ าวบริ การเพื่อสาธารณะ 2'

การ์ ตนู หนูน้อยมานอน
World Why วิทย์

I Got it (เริ่ ม 6 ต.ค.)

เด็กมีเรื่ อง

คนกล้ าฝั น

พืน้ ที่ชีวิต ®

คนละดาวเดียวกัน ®

EX-WAY มาปั่ นให้ โลกเปลี่ยน (จบ 27 ต.ค.) /
ใจดีส้ สู ่ อื (เริ่ม 3 พ.ย.)

อ่ านได้ อ่ านดี 3' ®

10:55

11:00
11:05
หน้ าที่พลเมือง

เปิ ดปม ®

สถานีสีเขียว

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ®

ก(ล)างเมือง

สมอง มันส์ ซันเด
กิน อยู่ คือ
พูดจาภาษาไทย 2'

คนกล้ าฝั น ®

12:00

10:30

เปิ ดโลก เปิ ดเล่ ม

หมายเหตุสยามคดี 3' (เริ่ ม 17 พ.ย. - 20 ตอน)

ครอบครั วเดียวกัน ®

ทีวีภูมภิ าค จอเหนือ

ดีสลาตัน ณ แดนใต้

11:58

ศิลป์สโมสร

หมู่บ้านคาดี สถานีภาษา 5' (จบ 10 พ.ย.) / แมวเหมียวเล่ าเรื่ องไทย 2' (เริ่ ม 11 พ.ย.)

ทีวีภูมภิ าค จออีสาน

ซีรีส์ญ่ ปี ุ่ น เรียวมะ จอมคนพลิกแผ่ นดิน ® (จบ 6 ต.ค.) /
ซีรีย์ญ่ ปี ุ่ น The Waste Land 19 ตอน (เริ่ ม 7 ต.ค.-16 ธ.ค.) /
ซีรีส์สิงคโปร์ Together ® (เริ่ ม 22 ธ.ค.)

เมฆในหมอก (จบ 26 ต.ค.) / ตะลุย
ธรรมชาติ (เริ่ ม 2 พ.ย.)

พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ

ลุยไม่ ร้ ู โรย ®

ซิทคอม ยมบาลเรี ยกพี่ ® (จบ 3 ต.ค.) /
ซิทคอมเพิง้ ® (เริ่ ม 10 ต.ค.)

ซิทคอม ลูกไม้ …หลายๆ ต้ น ®

หนังพาไป ®

สาแดงศิลป์ ®

® สารคดี ดร.ออซ ® (จบ 7 ธ.ค.)/ Sarah
Wiener and The Kitchen Kids เชฟน้ อย
กับซาราห์ ® (เริ่ ม 14 ธ.ค.)

15:30
หัวใจยังเต้ น ®

หลงกรุ ง ®

16:00
16:05
16:50

Thai PBS Kids

17:00

ทันข่ าวเด่ น

17:30

ท้ าให้ อ่าน

Good Afternoon

ดูให้ ร้ ู (จบ 13 ต.ค.) /
วิชาพึ่งตนเอง (เริ่ ม 20 ต.ค.)

กีฬาและนันทนาการ

เรื่ องเล่ าจากเทศกาล (เริ่ ม 7 ต.ค.)

16:00
16:05
16:30

ไทยพีบเี อส Teen

17:05

พันแสงรุ้ ง

17:00

Mr.Maker นายนักประดิษฐ์ (จบ 5 ต.ค.) /
สนุกกับมายากล (เริ่ ม 12 ต.ค.)

คิดวิทย์

สนามสารพัดนึก

สาแดงศิลป์ (จบ 6 ต.ค.) /
หัวใจยังเต้ น (เริ่ ม 13 ต.ค.)

FOOD WORK (เริ่ ม 7 ต.ค.)
วิตามินข่ าว 5'

17:55

18:30

ท่ องโลกกว้ าง (Wonderful Planet) เดือน ธ.ค. / รายการพิเศษวันพ่ อ "ลูกไม้ หล่ นไม่ ไกลโต๊ ะ" (6 ตอน) (เริ่ ม 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 55)

Blind Date

Ozie Boo: Save the Planet : ออซี่บ.ู ..เพนกวินน้ อยพิทกั ษ์ โลก 5' (จบ 22 ต.ค.)/ Guess What 7' (เริ่ ม 23 ต.ค. - 31 ธ.ค.)

หลงกรุ ง

การ์ ตนู คาร์ และผองเพื่อน จบ 24พ.ย./การ์ ตนู Small Potatoes เริ่ ม 25 พ.ย.

18:52
19:00

เปิ ดบ้ าน Thai PBS

20:20

ทันโลก

20:30
21:00

ข่ าวค่า/ข่ าวพระราชสานัก

20:25
เปิ ดปม

ชีวิตจริงยิ่งกว่ าละคร

ภ.ซีรีส์สิงค์ โปร์ Together เพื่อนกันไม่ มวี ันเปลี่ยน (จบ 4 ต.ค.) / อาแดงเหมือน 18 ตอน
(เริ่ ม 5 ต.ค.-7 ธ.ค.) / Jin-Final (Jin 2) (11 - 13 ตอน) (เริ่ ม 13 ธ.ค.)

สยามวาระ

ดนตรี กวี ศิลป์

21:15

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย

ที่น่ ี Thai PBS

21:55
22:00

22:00
เพลงลั่นทุ่ง (จบ 1 ต.ค.) /
เมืองใจดี (เริ่ ม 8 ต.ค.)

Asean Beyond 30' +นิทานแผ่ นดิน 30'

คนละดาวเดียวกัน

เมืองเรืองแสง (จบ 4 ต.ค.) / ทางผ่ านของ
(จบ 5 ต.ค.) / Asian Beyond 60' (จบ 21 ธ.ค.)
บีระ 6 ตอน (เริ่ ม 11 ต.ค.) / ปฏิบตั กิ าร
/ สารคดี พินัยกรรมธรรมชาติ 30' + สารคดี
เปลี่ยนเมือง (เริ่ ม 22 พ.ย.)

พืน้ ที่ชีวิต

หนังพาไป

22:05

มอง มุมใหม่

22:30

ข้ าว ปลา อาหาร 30' (เริ่ ม 28 ธ.ค.)

Thai เธียเตอร์

23:00

23:00
ซิทคอม ยมบาลเรียกพี่ (จบ 1 ต.ค.) /ซิท
คอม เพิง้ (เริ่ ม 8 ต.ค.)

ซิทคอม ลูกไม้ …หลายๆ ต้ น

02:00

ประกาศภาวะฉุกคิด (เริ่ ม 3 ต.ค.)

Hot Short Films

สารคดี ยอดจิตรกรเอก (เริ่ ม 5 ต.ค.)

โลกหลากมิติ

ข่ าวภาคภาษาอังกฤษ
ข่ าวดึก

23:30
23:45
00:15
01:00
01:30

17:30
18:00

ท่ องโลกกว้ าง (Wonderful Planet)

18:52
19:00

15:00
15:05
15:30

�
บ้ านดอนดินดี (เริ่ ม 6 ต.ค.)

รู้ ส้ ภู ัยพิบตั ิ

ซอยสุขา 1' (จบ 23 ต.ค.)

17:59

18:00

14:00
14:05

ครอบครัวเดียวกัน

สอนศิลป์ 10'

13:00
13:05

13:57

เวทีสาธารณะ

สถานีประชาชน

15:00
15:05

11:05

12:00

ร่ วมปฏิรูปประเทศไทย 3'

14:00
14:05

10:57
11:00

11:30

ข่ าวเที่ยง

13:00
13:30

09:00
09:25
09:30
10:00
10:05

สุดสัปดาห์ เมืองไทย
ดนตรี กวี ศิลป์ ®

07:25
07:30
07:57
08:00
08:25
08:30

การ์ ตนู เจ้ าชายน้ อย เริ่ ม 6 ต.ค.
ไอซายน์ ฉลาดยกกาลังสอง 5'

ภ. ซีรีส์จีน ผ้ าทอชีวิต ®

05:30
06:00

การ์ ตนู ดอร่ า นักสารวจน้ อย

ฟ้าต่ างสี 3' ®

08:57

สถานีสีเขียว ®

การ์ ตนู มหัศจรรย์ ป่ามหาสนุก 5'
กล่ องนักคิด
ขนมไทยอะไรเอ่ ย
บ้ านนีต้ ้ องมีเหมียว 3" ® (ห้ ามใช้ ตอน 21, 22)

ลุยไม่ ร้ ู โรย
ภาษาศิลป์ 2' ®

กินอยู่คือ ®

เวลา
05:00

ขบวนการ Fun นา้ นม

ข่ าวเช้ า
07:30
07:58
08:00

อาทิตย์
เมฆในหมอก ® (จบ 28 ต.ค.) / ตะลุย
ธรรมชาติ ® (เริ่ ม 4 พ.ย.)

สารคดี มิตโิ ลกหลังเที่ยงคืน ®
หนังดังหลังเที่ยงคืน ®

เสวนาเด็กห่ าม ® (จบ 15 ต.ค.) /ประกาศ
ภาวะฉุกคิด ® (เริ่ ม 22 ต.ค.)

คนสู้โรค ®
Hot Short Films ®

ซิทคอม 3 คน 3 Gen ®

ยุทธการกู้โลก ® (จบ 6 พ.ย.) /
ไทยประลอง ® (เริ่ ม 13 พ.ย.)

ดอกรั กบานแฉ๋ ง ® (จบ 5 ธ.ค.) / พ่ อ+
แม่ = ลูก ® (เริ่ ม 12 ธ.ค.)

ข่ าวดึก

00:00

สารคดี มิตโิ ลกหลังเที่ยงคืน ®

00:30
01:20
01:30

วิตามินข่ าว ® 5

สถานีสีเขียว ®

โครงการคนเขียนบทซีรีส์ ® (จบ 6 ต.ค.55) / สารคดีเชิงวิพากษ์ วีรชน คนถูกลืม "ขุน
รองปลัดชู" ®(จบ10พย) / ซีรีส์ญ่ ปี ุ่ น เรียวมะ จอมคนพลิกแผ่ นดิน (R) (48ตอน)

ภ. ซีรีส์จีน โรงเตีย้ มชีวิต (TeaHouse) ®

02:30
ศิลป์สโมสร ®

สารคดี ยอดจิตรกรเอก ® จบ16 ธ.ค./
Impressions of Latin America เริ่ ม 23 ธ.ค.

ทั่วถิ่นแดนไทย ®

03:00
พินิจนคร ® (เริ่ ม 1 ต.ค.)

รอยเท้ าความฝั น ® (จบ 9 ต.ค.) /
Asean Beyond ® (เริ่ ม 16 ต.ค.)

สยามวาระ ®

หน้ าที่พลเมือง ®

ชีวิตจริงยิ่งกว่ าละคร ®

เพลงลั่นทุ่ง ®จบ 3 พ.ย. / ภัตตาคารบ้ าน
ทุ่ง®+ บวม(ไทยแลนด์ )® เริ่ ม 10 พ.ย.

สารคดีชาลีแชปลิน จบ 18 พ.ย./ Science
Workshop (Ep.122-133) เริ่ ม 25 พ.ย.

02:30

03:00

3 แชะ® จบ 16 ธ.ค./หลงกรุ ง เริ่ ม 23 ธ.ค.
หมู่บ้านคาดี สถานีภาษา ® (เริ่ ม 8 ต.ค.)
03:55
04:00
มอง มุมใหม่ ®
เด็กมีเรื่ อง ®
04:30
ดีสลาตัน ณ แดนใต้ ®
ทีวีภูมภิ าค จอเหนือ ®
04:58
หมายเหตุ วันที่สุดสิน้ และเริ่มต้ นการออกอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงได้
* ทันข่ าว

เคลียร์ คัท ชัดเจน ® (จบ 19 ต.ค.) / ร้ อยคนร้ อยธรรม 5' ® (เริ่ ม 24 ต.ค.)
ชุมชนไม่ จนปั ญญา ®
พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ ®
เวทีสาธารณะ ®
ทีวีภูมภิ าค จออีสาน ®
ก(ล)างเมือง ®
ข่ าวบริการเพื่อสาธารณะ 2' ®

รายการข่ าว / สารคดีเชิงข่ าว/รายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่ าว

สาระบันเทิง

รายการสารคดี / สารประโยชน์

ท่ องโลกสีคราม 3'
ไทยพีบเี อส สุดสัปดาห์ ®

03:57
04:00

ทันโลก ®

04:30

ドゥー入る
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“ทีวี...ที่คุณวางใจ”

