รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำป พ.ศ. 2554

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)

2

3

6
4

5

1

7

8

9

คณะกรรมการนโยบาย
1. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
3. รศ. มาลี บุญศิริพันธ์		
4. รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์
5. นางจินตนา พันธุฟัก 		
6. นายสมชัย สุวรรณบรรณ
7. นายกมล กมลตระกูล
8. นางมัทนา หอมลออ 		
9. ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย

1

2

3

4

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.

5

6

7

8

9

10

11

1. นายกอบสิน ธนผลิน		
2. นางพรพิมล เสนผดุง		
3. นายพิเชียร พีรพัฒน์ดิษฐ์
4. นายอโณทัย อุดมศิลป		
5. นางสาวสุมนา สุวรรณอำภา
6. นางกรกมล นันทสุคนธ์		
7. นายบัณฑิต ศรีอมร		
8. นายณัฐพัชร จันทรสูตร		
9. นายสมเกียรติ จันทรสีมา
10. นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
11. นายองอาจ โพธิวร		

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำนวยการสำนักมัลติมีเดียและสารสนเทศ
ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิชาการสือ่ สาธารณะ
ผูอ้ ำนวยการสำนักรับฟังและการมีสว่ นร่วม
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง
ผู้อำนวยการสำนักรายการ
ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์

2

คณะกรรมการตรวจสอบ 1. นางจินตนา พันธุฟัก		
2. ดร.ถกล นันทิราภากร		
3. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
4. นายบัณฑิต ศรีอมร		
5. นายศิริชัย สาครรัตนกุล

3

1

4

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

5

กาวสูปที่

ของสื่อสาธารณะ

รอบขวบปีท่ี 4 ของไทยพีบเี อส ถือเป็นห้วงเวลาของการทำงานทีห่ นักมากทีส่ ดุ ช่วงหนึง่ สำหรับพนักงาน
และผูบ้ ริหาร แต่เสียงชืน่ ชมทีไ่ ด้รบั จากผูช้ มผูฟ้ งั แบบเกินความคาดหมายและเครือข่ายทีข่ ยายกว้างและกระชับมัน่
ขึ้นทุกวัน ทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
ภารกิจการย้ายสถานีและสำนักงานใหญ่ไปยังที่ทำการใหม่ทั้งระบบโดยไม่หยุดออกอากาศ เป็นงานที่
ต้องใช้การวางแผนเตรียมการทีล่ ะเอียดถีถ่ ว้ นและการปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ได้ผา่ นไปด้วยความเรียบร้อย
แม้การทำงานกับเทคโนโลยีที่ใหม่ล้ำล่าสุดเพื่อออกอากาศสู่ผู้ชมอย่างต่อเนื่องทุกวินาที ซึ่งย่อมมีความผิดพลาด
ที่หน้าจอเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา แต่วันเวลาที่ผ่านไปจะสังเกตเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
การทำข่าวและเสนอรายการโทรทัศน์ในช่วงการเลือกตั้งทั่วไป ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่าง
พรรคการเมือง และกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการเมืองภาคพลเมือง นับเป็นโอกาสของเราในการ
ทำงานที่ยากและต้องการพลังความคิดสร้างสรรค์เป็นพิเศษ เพื่อนำเสนอมุมมองและรูปแบบรายการแบบใหม่ๆ
สู่ผู้ชมผู้ฟัง ประเด็นนโยบายสาธารณะที่แหลมคมจากเวทีเครือข่ายภาคประชาชน ได้รับการขยายผ่านหน้าจอ
สื่อสาธารณะไทยพีบีเอสอย่างจุใจและมีการสานต่ออย่างไม่เคยมีมาก่อน
ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554 ทีก่ ระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทยครึง่ ค่อนประเทศและเศรษฐกิจ
เสียหายอีกนับล้านล้านบาทนั้น พนักงานของเราส่วนใหญ่น้ำท่วมบ้านกันหมด สถานีก็โดนด้วย แต่ครอบครัว
ไทยพีบเี อสทัง้ 900 กว่าชีวติ ได้ยนื หยัดปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์อย่างเกาะติด ผูบ้ ริหารเองได้
ตัดสินใจปรับผังรายการทั้งหมดอย่างกล้าหาญ เปลี่ยนจอทีวีสาธารณะเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้ความรู้ และ
ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการจัดการตนเองของผู้ประสบภัยทุกชั้นชน

“เสียงชื่นชมที่ไดรับจากผูชมผูฟง
แบบเกินความคาดหมาย
และเครือขายที่ขยายกวางและกระชับมั่นขึ้นทุกวัน
ทำใหหายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง”

ทุกถิ่นฐาน ในภาวะวิกฤตนั้นไทยพีบีเอสได้วางตนลงเป็นเครื่องมือให้กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางสังคมที่
หลากหลาย เข้ามาใช้ในการเชื่อมโยงการทำงานและช่วยเหลือกันเองร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
จากเหตุการณ์นำ้ ท่วมใหญ่ครัง้ นี้ นอกจากจอทีวแี ล้วไทยพีบเี อสยังใช้สอ่ื ทีข่ วนขวายได้ทกุ ชนิดเพือ่ ปฏิบตั ิ
ภารกิจ รวมทั้งเว็บไซต์ มัลติมีเดีย สื่อออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค บทพิสูจน์ที่ผ่านมาทำให้ประจักษ์ว่าในยาม
เกิดวิกฤตจริงจัง ประชาชนจำนวนมากจะเรียกหาสื่อสาธารณะที่รู้สึกวางใจในทุกช่องทางการสื่อสาร จึงเป็นที่
น่าเสียดายที่เวลานั้นวิทยุสาธารณะยังเกิดไม่ทัน
ในด้านคุณภาพรายการ ไทยพีบีเอสยังคงทำหน้าที่นำเสนอข่าวและรายการที่ปกป้องสมบัติของแผ่นดิน
และพิทักษ์ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอย่างมุ่งมั่น โดยผ่านการรายงานข่าวและสารคดีข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน
ที่เจาะลึก นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ป้องปรามภัยสังคมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ผ่านรายการข่าวและสารคดีข่าวที่สะท้อนสังคม และรายการสาระบันเทิงสำหรับครอบครัว เพื่อการ
รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกและสังคมในชีวติ จริง จนได้รบั รางวัลมากมายจากสถาบันระดับชาติทห่ี ลากหลาย
ร่วม 50 รางวัล หรือเฉลี่ยหนึ่งรางวัลในทุกสัปดาห์ของการออกอากาศ
สำหรับปี 2555 นอกจากเดินหน้าพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการที่สนองความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง
อย่างสร้างสรรค์ต่อไปแล้ว ไทยพีบีเอสมีแผนงานที่จะยกระดับศูนย์ข่าวภูมิภาค 3 แห่ง ที่สงขลา เชียงใหม่ และ
ขอนแก่น ขึ้นเป็นสถานีสื่อสาธารณะของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวิทยุสาธารณะและฟิวเจอร์มีเดียเป็น
แกนกลาง นอกจากนั้นยังมีแผนงานที่จะเสริมความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การในทางเศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อบุกเบิกงานธุรกิจเพื่อสังคมในมิติสื่อสาธารณะ และการรณรงค์ขยาย
เครือข่ายทางสังคมออกไปไม่หยุดยั้ง

พลเดช ปิ่นประทีป
ประธานกรรมการนโยบาย
2 พฤษภาคม 2555

ภาวะวิกฤตเปนหวงเวลาที่พิสูจน

บทบาทของสื่อ
ได้ดีที่สุด

นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อเกือบห้าปีที่แล้ว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.) หรือไทยพีบเี อส ก็ตอ้ งเผชิญกับบทพิสจู น์ทา่ มกลางวิกฤตครัง้ แล้วครัง้ เล่าไม่วา่ จะเป็นวิกฤตทางการเมือง
สังคม และวิกฤตจากภัยธรรมชาติ
ด้วยการทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เหตุการณ์เหล่านี้ได้ช่วยให้
ไทยพีบีเอสสร้างความไว้วางใจต่อบทบาทของสื่อสาธารณะให้กับสังคม เป็นที่พึ่งพิงและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่น่าเชื่อถือและให้แรงบันดาลใจในยามที่ทุกอย่างดูมืดมิด เป็นช่องทางการแสวงหาทางออกจากภาวะที่สังคมถึง
จุดตีบตัน แต่แน่นอนว่าไทยพีบีเอสไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในภาวะวิกฤตแต่เพียงอย่างเดียว แต่ภาวะวิกฤต
ก็ช่วยตอกย้ำให้สงั คมเห็นคุณค่าของสือ่ สาธารณะ เห็นความจำเป็นทีส่ ังคมต้องมีส่อื ที่เป็นอิสระและกล้านำเสนอ
ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออำนาจการเมืองหรือธุรกิจ
น้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554 เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ไทยพีบีเอส ต้องทำหน้าที่มากกว่าการรายงานเหตุการณ์
แต่ได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงสาเหตุของภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ส่งเสริมความพร้อมให้กบั ชุมชนในการ
รับมือ เป็นช่องทางระดมความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชน องค์กร และกลุ่มต่างๆ ในการฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน
และส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย วิกฤตครั้งนั้นยังทำให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญมากขึ้นทุกขณะของสื่อ
ในโลกออนไลน์ ซึ่งไทยพีบีเอสได้ใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์
เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและประสานงาน ทำให้สื่อใหม่เหล่านี้ได้รับความนิยมและถูกอ้างอิงเป็นอันดับ
ต้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่เด่นชัดที่สุดของไทยพีบีเอส ในการใช้สื่อใหม่ขยายบริการทางด้านข่าวสารและ
รายการ

“เราเปนเพียงผูอาสา
แตพลังขับเคลื่อนสื่อสาธารณะที่แทจริง
คือพลังของคนในสังคม”

ปี 2554 ยังเป็นอีกปีหนึง่ ทีไ่ ทยพีบเี อสปฏิบตั ภิ ารกิจของสือ่ สาธารณะในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
และรายการต่างๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์สงั คมคุณภาพและคุณธรรม ด้วยรายการข่าว สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ทีม่ เี ป้าหมาย
ส่งเสริมคุณค่าด้านประชาธิปไตย ด้านการให้ความรูแ้ ละการศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของสังคม และด้านการพัฒนาความ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ตามนโยบายขององค์การ
แต่สิ่งที่มีค่ามากเป็นพิเศษสำหรับสื่อสาธารณะคือการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการ
ทำให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของไทยพีบเี อสตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะในการจุดประเด็นที่
นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการถกเถียงหาทางออกและการแก้ไขปัญหาในหลายๆ กรณี นักข่าวพลเมือง และผู้ผลิต
อิสระ สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ล้วนเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้ไทยพีบเี อส
มีรายการที่ตอบโจทย์ของความเป็นสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง
ในฐานะตัวแทนของไทยพีบีเอส ผมขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำติชมจากผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน
โดยเฉพาะที่ผ่านทางสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความหมายอย่างยิ่ง
ในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของไทยพีบเี อส เสียงของท่านมีความสำคัญอย่างมาก ในการทำให้
ไทยพีบีเอส ทำหน้าที่ในฐานะสื่อสาธารณะได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

เทพชัย หย่อง
ผู้อำนวยการ
4 พฤษภาคม 2555

ความทาทายบนความหลากหลายคือ

หัวใจ
สื่อสาธารณะ

ผมไม่เคยคิดเลยว่า จะมีโอกาสได้รับหน้าที่อันสำคัญนี้ “ประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส”
เพราะอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม ซึง่ เป็นบุคคลสำคัญในสังคมไทยได้เคยทำหน้าทีน่ ม้ี าก่อนและทำได้ดเี สียจน
ไม่อาจที่ใครจะทำได้อย่างอาจารย์อีกเลยในความคิดผม ผมจึงคิดว่าหน้าที่นี้ยิ่งใหญ่และอาจไกลเกินไปที่ผมจะ
ทำหน้าทีน่ ไ้ี ด้ แต่เมือ่ สมาชิกส่วนใหญ่ ไว้วางใจมอบบทบาทอันสำคัญนีม้ าให้ ความกดดันทัง้ หมดอยูท่ ผ่ี ม
สือ่ สาธารณะเป็นเรือ่ งใหม่ของสังคมไทย เป้าหมายสำคัญของสือ่ สาธารณะหลายประการ อาจต้องใช้เวลา
ร่วมสร้างการเรียนรู้ให้สังคมเข้าใจความเป็นสื่อสาธารณะที่ทุกคนเป็นเจ้าของ และใช้ประโยชน์เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพด้วยกัน สื่อสาธารณะไม่ใช่คู่แข่งของสื่อพาณิชย์ แต่สื่อสาธารณะต้องสร้างทิศทาง
ใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่ออื่นๆ หรืออาจเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสื่ออื่น
สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการไทยพีบเี อส จึงมีแนวทางการทำงาน 3 เรือ่ งหลักๆ ทีใ่ ช้สอ่ื สาธารณะเป็นกลไก
สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ คือ 1) การขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะให้มีความเข้าใจในบทบาท
และหน้าทีส่ อ่ื สาธารณะ พร้อมทัง้ เพือ่ ให้มขี อ้ เสนอแนะต่อสือ่ สาธารณะอย่างมีเหตุมผี ล 2) การรับฟังความคิดเห็น
และประมวลข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการประสานเชื่อมร้อยเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกประเด็นงานและพื้นที่ทั้ง
9 ภูมิภาค เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนารายการต่างๆ รวมถึงการทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอต่อ
กรรมการนโยบายในการกำหนดทิศทางสื่อสาธารณะ และ 3) การรับฟังความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ อาจเป็น
แนวทางใหม่ทส่ี ภาผูช้ ม กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการทำงานปีน้ี เนือ่ งจากเมือ่ ข้อเสนอเชิงนโยบายไปกำหนด
ทิศทางสื่อสาธารณะ แต่อาจขาดเนื้อหาประเด็นสาธารณะและยังขาดสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายเพื่อน
สื่อสาธารณะ สภาผู้ชมฯ กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้สื่อข่าวภูมิภาค

“สื่อสาธารณะไมใชคูแขงของสื่อพาณิชย
แตตองสรางทิศทางใหม
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสื่ออื่นๆ ”
ทั้งนี้ จากการที่มีข่าวหรือรายการบางรายการอาจสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปเสียแล้ว
เพราะการนำเสนอแค่ปรากฏการณ์ เมือ่ เราเป็นสือ่ สาธารณะจึงต้องสร้างความแตกต่างของการนำเสนอให้เข้าใจ
ในทุกมิติ รวมทั้งสาเหตุแห่งปัญหานั้นเพื่อให้สังคมเป็นผู้ตัดสิน ตัวอย่างเช่น การที่กรมอุทยานเข้ารื้อถอนทำลาย
ชุมชนใดๆ สื่อสาธารณะอาจต้องนำเสนอความรู้ประกอบเพื่อให้สังคมรับรู้และเห็นถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวด้วย
เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ประกาศใช้เมือ่ ไหร่ ประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติมมี าเมือ่ ไหร่อย่างไร และประวัตชิ มุ ชนมีมา
เมื่อไหร่ มีอะไรเป็นหลักฐานบ้าง สาเหตุใดที่ต้องรื้อถอน หรือมิติอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ชุมชน เพราะฉะนัน้ เวทีรบั ฟังความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์จงึ เป็นการเสนอความเห็นเชิงแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ มุ มอง
ที่หลากหลายมากขึ้น มองการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าปรากฏการณ์ นำเสนอความเห็นตรงต่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาเนื้อหา และประเด็นนำเสนอสู่สาธารณะ และเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสื่อสาธารณะให้ถึง
เป้าหมายร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม อาจมีสังคมส่วนหนึ่งมองในมุมมองที่ต่างกัน บางคนอาจมองว่าสื่อช่องนี้เป็นสื่อคนจน
สื่อช่องนี้เป็นสื่อประชาสังคม สื่อเอ็นจีโอ ฯลฯ แต่ปรากฏการณ์เหล่านี้ต่างเป็นเครื่องยืนยันว่าในสังคมไทยคน
ส่วนใหญ่ของประเทศไม่มพี น้ื ทีส่ อ่ื เพียงพอต่อการนำเสนอเรือ่ งราวความเดือดร้อน การถูกกระทำ ความเหลือ่ มล้ำ
การเข้าไม่ถงึ และการเสียโอกาสในการเข้าถึงสิทธิของคนส่วนใหญ่ ซึง่ ล้วนแต่เป็นประเด็นสาธารณะ บทบาทของ
สื่อสาธารณะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องการันตีให้ได้จากหลายกรณีที่โดดเด่น
เช่น การนำเสนอในภาวะภัยพิบัติ การนำเสนอในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การนำเสนอเรื่องคนชายขอบ
คนไร้สญ
ั ชาติ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ การนำเสนอในประเด็นเฉพาะ แรงงาน ความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น ซึง่ มีมมุ มอง
ในการนำเสนอที่หลากหลายมิติอยู่ในระดับที่ดี
การมีสมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ จึงถือเป็นต้นทุนทางสังคมอันสำคัญ ทัง้ การมีเครือข่ายของข้อมูล
ที่หลากหลาย มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ มีผู้ชมที่มีคุณภาพ แต่สิ่งสำคัญคือ สื่อสาธารณะจะนำต้นทุนเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนจึงขึน้ อยูท่ ค่ี วามเข้าใจ ความตัง้ ใจของทุกคนทีอ่ ยูใ่ นองค์กรสือ่ สาธารณะ โจทย์ทา้ ทาย
สำคัญที่ต้องสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมร่วมกัน

ไมตรี จงไกรจักร
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
8 พฤษภาคม 2555

รางวัล
2554
แหงความภูมิใจ

สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยม และโครงสร้างองค์การ
สารจากประธานกรรมการนโยบาย
สารจากผู้อำนวยการ
สารจากประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ส่วนที่ 1
• 12 ความภูมิใจของไทยพีบีเอสในรอบปี 2554
• ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ไปด้วยกัน
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานประจำปี ปี 2554
• ไทยพีบีเอส ทีวี…ที่คุณวางใจ: ผลงานตามนโยบายในภาพรวม
• ข่าวไทยพีบีเอส อิสระและน่าเชื่อถือ: ผลการปฏิบัติงานด้านข่าวและรายการข่าว
• รายการที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ให้แรงบันดาลใจ
: ผลการปฏิบัติงานด้านรายการสารประโยชน์ สาระบันเทิง และผังรายการ

15
24
34
43
51

• เครือข่ายและการมีส่วนร่วม: ผลการปฏิบัติงานด้านเครือข่าย
• สื่อภาคพลเมืองและจอภูมิภาค พื้นที่ของประชาชน
: ผลการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายสื่อพลเมือง
• สื่อสาธารณะ ในโลกของสื่อใหม่: ผลการปฏิบัติงานด้านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
• บทบาทการเป็นองค์กรสื่อระดับสากล: ผลการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
• ที่ทำการใหม่ บ้านใหม่ที่มั่นคง: ผลการก่อสร้างที่ทำการใหม่
• พัฒนาคน พัฒนางาน และอัตลักษณ์องค์กร: ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร

61
69
74
80
86
89

ส่วนที่ 3 พลังขับเคลื่อนสื่อสาธารณะเพื่อสังคมคุณภาพและคุณธรรม
• บทบาทกรรมการนโยบายกับการขับเคลื่อนไทยพีบีเอส
• สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ
• รายงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
• รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลภายนอก
• รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
• แผนจัดทำรายการประจำปี 2555
• แผนงบประมาณประจำปี 2555

94
98
102
106
113
133
136

ภาคผนวก
• นโยบายองค์กร
• รายชื่อรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของไทยพีบีเอสในปี 2554
• รายชื่อผู้ผลิตอิสระที่องค์การให้การสนับสนุนในปี 2554
• ผังแสดงกระบวนการคัดกรองและคัดสรรรายการประจำปี 2553 - 2554

137
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143
144

สวนที่

14

ความภูมิใจของ

ไทยพีบีเอส

ในรอบป

2554
ป 2554 เปนปที่ 4 ของการดำเนินการ
ของไทยพีบีเอส ที่ไดใหการบริการขาวสาร
แกสาธารณะโดยเริ่มตนจากสถานีโทรทัศน
ไทยพี บี เ อสเป น สื่ อ แรก และขยายบริ ก าร
ขาวสารผานสื่ออื่นๆ ในเวลาตอมา

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป พ.ศ. 2554 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)

12

15

ไทยพี บี เ อสทำหน า ที่ สื่ อ สาธารณะอย า งมุ  ง มั่ น ในทุ ก
สถานการณ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอยางเชนน้ำทวมใหญ
ปลายป 2554 ที่ไทยพีบีเอสไมเพียงรายงานขาวอยางเกาะติด
เทานั้น แตยังเปนชองทางเตือนภัย ใหความรู และระดมความ
ชวยเหลือแกผูประสบภัย
กลาวไดวา ป 2554 นับเปนปไทยพีบีเอส ไดกาวเขาสู
ความเปนสื่อสาธารณะอยางเต็มที่ดวยการเสนอขาวและรายการ
ที่ตอบโจทยสังคมไดอยางชัดเจน

1

กาวสูความเปนสื่อสาธารณะระดับภูมิภาค

ไทยพีบีเอสประกาศความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นสื่อ
สาธารณะในระดับภูมิภาค ด้วยการสร้างความร่วมมือกับสถานี
โทรทัศน์ชั้นนำหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและรายการ ตลอดจนการอบรมและการฝึกบุคลากร ในเวลา
เดียวกันทั้งข่าวและรายการของไทยพีบีเอสก็ให้น้ำหนักกับความเป็นไปใน
ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมากขึ้นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี 2558
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ยายสูบานใหมที่ทันสมัย
และมั่นคง

21 พฤษภาคม 2554 ไทยพีบีเอส
ได้ย้ายส่วนปฏิบัติการจากที่ทำการ
ชั่วคราว คือ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ไปยังที่ทำการ
ถาวรแห่งใหม่ซึ่งมีอาคาร ระบบการออกอากาศ และ
อุปกรณ์ทค่ี รบครันและทันสมัยทีส่ ดุ แห่งหนีง่ ในภูมภิ าค
ความทรงจำทีน่ า่ ประทับใจอย่างหนึง่ ก็คอื เป็นการย้าย
ที่ทำการและเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใหม่ โดยไม่หยุดออก
อากาศแม้แต่วินาทีเดียว

อาคารมีการออกแบบให้โปร่งใส ทุกส่วนเชือ่ มต่อเข้าถึง
กันได้ เน้นความประหยัด รักษาสิง่ แวดล้อม และร่มรืน่
ด้วยแนวคิด Green Office

การมีสถานที่ทำการแห่งใหม่เป็นของตัวเอง
ช่วยให้ไทยพีบีเอสปฏิบัติหน้าที่สื่อสาธารณะได้อย่าง
เต็มที่ มีพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ ข องสั ง คมในด้ า นต่ า งๆ สามารถต้ อ นรั บ
เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือประชาชนที่ต้องการ
มาเยี่ยมชม ใช้บริการ หรือพบปะประสานงานได้โดย
สะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวมากกว่าการเช่าสถานที่จาก
ทีท่ ำการใหม่ของไทยพีบเี อสตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ 145 ภาคเอกชนเหมือนที่ผ่านมา
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ บนเนือ้ ที่ 27 ไร่
65 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารหลัก 4 อาคาร แต่ละ
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บริการสาธารณะ 24 ชั่วโมง
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและรายการ
ต่างๆ ได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา ในปี 2554 สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสได้ขยายเวลาการออกอากาศจากเดิมประมาณ
18 - 20 ชัว่ โมงต่อวัน มาเป็น 24 ชัว่ โมง วัตถุประสงค์เพือ่
ครอบคลุมความต้องการของผูช้ มทึห่ ลากหลายมากขึน้ และนับจากนัน้ จนถึง
ปัจจุบัน เจ้านกสีส้มก็ทำหน้าที่ให้ข่าวสารและความสุขแก่ผู้คนอย่างไม่รู้จัก
หลับไหล
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4

ออกอากาศดวย
ระบบ HD แหงแรก
ในประเทศไทย

วั น ที่ ย้ า ยเข้ า สู่ บ้ า นใหม่
เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
ถือได้ว่าเป็นวันที่ไทยพีบีเอสเป็นผู้นำก้าวเข้าสู่
การใช้เทคโนโลยีการออกอากาศที่ทันสมัยที่สุด
ด้วยการออกอากาศในระบบความละเอียดสูง
(High Definition TV: HD) เป็นแห่งแรกของ
ฟรีทีวีในประเทศไทย

18

ระบบ HD ช่ ว ยทำให้ ภ าพบนจอของ
ไทยพีบเี อสมีความละเอียดและคมชัดเป็นพิเศษ
ทำให้ผู้ชมได้อรรถรสจากรายการต่างๆ อย่าง
เต็มที่

ปแรกของ
วิทยุไทยพีบีเอสออนไลน
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ไทยพีบีเอสได้
เริ่มขยายบริการข่าวสารผ่านสื่อวิทยุออนไลน์
โดยเป็นการต่อยอดจากสือ่ วิทยุทเ่ี ริม่ ต้นไว้ตง้ั แต่
ปี 2553 ซึ่งไทยพีบีเอส ได้ร่วมผลิตรายการ
เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและ
ครอบครัว FM 105 MHz. ถึง 11 รายการ
และใช้เป็นฐานมาสู่ “วิทยุไทยพีบเี อสออนไลน์”
ออกอากาศระหว่าง เวลา 6.00 น. – 21.00 น.
ทางเว็บไซต์ www.thaipbsonline.net หรือ
www.thaipbs.or.th/RadioOnline สามารถ
รับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
และแท็บเล็ต ในอนาคตเมื่อได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุจาก กสทช. จะพัฒนาให้ออกอากาศ
24 ชั่วโมงต่อไป

ไทยพีบีเอสมีภารกิจสำคัญในการทำให้เสียงของประชาชนทุก
ภาคส่วนเป็นพลังขับเคลือ่ นความเปลีย่ นแปลงในสังคม ในเดือน
มิถนุ ายน – กรกฎาคม 2554 เป็นช่วงทีก่ ารเมืองคึกคักด้วยการ
หาเสียงในการเลือกตัง้ ทัว่ ไป ไทยพีบเี อสจัดรายการและกิจกรรมร่วมกับภาคประชา
สังคมทัว่ ทุกภาคของประเทศ เพือ่ ให้การเลือกตัง้ กลายเป็นเวทีทป่ี ระชาชนมีบทบาท
ในการกำหนดประเด็นเชิงนโยบายให้กับพรรคการเมือง แทนที่จะเป็นฝ่ายรับฟัง
แต่เพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต รายการ “เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย” ที่
นำเสนอผ่านหน้าจอไทยพีบเี อส จึงเป็นเวทีสำคัญทีต่ วั แทนภาคประชาชนแลกเปลีย่ น
ความเห็นและเสนอแนวความคิดของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ร่วมกับตัวแทนพรรคการเมือง

หลังการเลือกตั้ง รายการ “เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย” ยังเป็น
เวทีตรวจสอบการทำหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหาร
ประเทศ และเป็นเวทีถกเถียงของตัวแทนภาคประชาสังคมและผูร้ อบรูใ้ นด้านต่างๆ
เพื่อช่วยการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
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เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย

7

พิสูจนบทบาทสื่อสาธารณะในภาวะวิกฤต

ภาวะวิกฤตเป็นห้วงเวลาที่ข้อมูลข่าวสารมีความหมายมากที่สุด เช่นเดียว
กับเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในช่วงตุลาคม - ธันวาคม 2554 ที่ทำให้
ประชาชนในหลายจั ง หวั ด ต้ อ งประสบความสู ญ เสี ย และกลายเป็ น
“ผู้อพยพ” ถึงแม้สำนักงานใหญ่ของไทยพีบีเอส จะถูกน้ำล้อมรอบและพนักงานไม่น้อย
ต้องกลายเป็นผูป้ ระสบภัย แต่กย็ งั ทำหน้าทีร่ ว่ มกับผูเ้ ชีย่ วชาญและภาคประชาสังคมในการ
รายงานข่าวและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประสบภัยสามารถ
รับมือกับภัยพิบตั ไิ ด้อย่างมีสติ และประชาชนในหลายพืน้ ทีส่ ามารถพึง่ ตนเองในการฝ่าฟัน
กับวิกฤตที่เกิดขึ้น “ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม” ซึ่งเป็นชื่อของรายการเฉพาะกิจที่อากาศตลอด 24
ชั่วโมง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการทำหน้าที่สื่อสาธารณะในฐานะเพื่อนของประชาชน
ในภาวะที่เต็มไปด้วยความสับสนและความสิ้นหวัง
บทบาทในช่วงวิกฤตน้ำท่วมทำให้ไทยพีบเี อสเป็นสถานีโทรทัศน์ทไ่ี ด้รบั ความชืน่ ชม
อย่างกว้างขวาง และการสำรวจความเห็นของประชาชนผ่านทาง “กรุงเทพโพลล์” พบว่า
ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในช่วงวิกฤตน้ำท่วม
20

ปี 2554 ยังเป็นปีทไ่ี ทยพีบเี อสริเริม่ การให้บริการข่าวภาษา
อังกฤษในช่วงข่าวค่ำ โดยมีจดุ เริม่ ต้นจากความตระหนักถึง
ความต้องการข่าวสารของชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือพักอาศัยใน
ประเทศไทย รวมทั้งเพื่อสื่อสารเหตุการณ์ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปยังนานา
ประเทศ จึงจัดทำรายการข่าวภาษาอังกฤษ Thailand’s Worst Flood
และยังมีการทำรายการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
ข่าวภาษาอังกฤษยังคงดำเนินต่อเนือ่ งมาจนปัจจุบนั และมีทศิ ทางทีจ่ ะพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
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กาวกระโดดของสื่อออนไลนไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสตระหนักถึงบทบาทของสื่อใหม่ในการสื่อสาร และได้พัฒนา
การให้บริการด้านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากเว็บไซต์ www.
thaipbs.or.th มาตัง้ แต่ปแี รกของการก่อตัง้ ไทยพีบเี อส โดยให้ความสำคัญ
กับการรายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆ ในปี 2554 ได้เริ่มเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์ใน
ลักษณะดึงสัญญาณถ่ายทอดสด (live cast) จากหน้าจอมาสู่หน้าเว็บไซต์ รวมทั้งนำรายการ
ที่มีคุณค่าสูง มาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ในลักษณะ on demand อีกด้วย ในเวลาเดียวกันก็เริม่
เผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ www.thaipbs.or.th/en เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารกับ
กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ และเพื่อเป็นการรองรับการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชน
แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Media Summit 2012) ที่ไทยพีบีเอสจะเป็นเจ้าภาพในเดือน
พฤษภาคม 2555
ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียของไทยพีบีเอส มีบทบาท
โดดเด่นเป็นพิเศษ เนือ่ งจากได้กลายช่องทางการสือ่ สารเหตุการณ์และเตือนภัย จนทำให้ยอด
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อความและแลกเปลี่ยนความเห็นก้าวกระโดดถึงสามเท่า
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Thailand’s Worst Flood…
จุดเริ่มตนขาวภาษาอังกฤษ

10

ปแหงการเริ่มตนของ “ทีวีที่พอแมวางใจ”

ปี 2554 เป็นปีที่ไทยพีบีเอสก้าวสู่การเป็นสื่อที่สังคมไว้วางใจอย่าง
แท้จริง ทั้งด้านข่าวและรายการ โดยการสร้างความไว้วางใจนั้นได้
เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านั้น โดยเริ่มจากด้านการรายงาน
ข่าวสารที่ไทยพีบีเอสยึดหลักความเป็นอิสระ ความเที่ยงตรงและความกล้าหาญ ปี 2554 เป็นปีที่
ไทยพีบีเอสเน้นการพัฒนาความเชื่อมั่นด้านรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมี
เป้าหมายที่จะเป็นสื่อที่พ่อแม่และผู้ปกครองให้ความไว้วางใจมากที่สุด ไทยพีบีเอสจึงกำหนดช่วง
เวลาการออกอากาศรายการสำหรับเด็กไว้อย่างชัดเจนในผังรายการโทรทัศน์หลัก และส่งเสริมการ
ผลิตรายการเด็กที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จนสัดส่วนเวลาของรายการเด็กมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 13 ของรายการทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรีทีวีทุกช่อง

ปัจจุบันหน้าจอไทยพีบีเอส จึงเป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาสำหรับเด็กและ
เยาวชน และเป็นจอทีวีที่พ่อแม่ไว้วางใจ
22

11

รวมสรางและขยายพลังภาคประชาสังคม

บนแนวคิดว่า “ประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ” การให้ความสำคัญกับ “ท้องถิน่ ”
ปรากฎรูปธรรมผ่านรายการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้มีทีวี
จอภูมภิ าค โดยเปิดแห่งแรกทีภ่ าคใต้ในปี 2551 ปี 2553 เปิดทีวจี อเหนือ และ
ต้นปี 2554 ได้เปิด “จออีสาน” เพื่อให้เรื่องราวจากภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งของข่าวสารที่ถูกนำเสนอ
ผ่านสื่อกระแสหลัก นำเสนอโดยผู้เป็นเจ้าของประเด็นและในภาษาของคนท้องถิ่นเอง
นอกจากนี้ ในปี 2554 ยังได้จดั ผังเวลาให้กบั รายการจากภูมภิ าคทัง้ สามรายการ คือ “ดีสลาตัน
ณ แดนใต้ ทีวจี อเหนือ และทีวจี ออีสาน” จากเดิมทีอ่ อกอากาศเฉพาะพืน้ ทีใ่ นแต่ละภูมภิ าค ยกระดับ
มาออกอากาศทัว่ ประเทศเพือ่ ให้ผชู้ มนอกพืน้ ทีไ่ ด้รบั รูเ้ รือ่ งราวทีเ่ กิดในท้องถิน่ ภาคต่างๆ พร้อมตอกย้ำ
แนวคิดสังคมทีห่ ลากหลายผ่านรายการทีผ่ ลิตโดยผูท้ ำหน้าทีส่ อ่ื ภาคพลเมืองทีท่ ำงานร่วมกับไทยพีบเี อส
เช่น “บ้านเธอก็บ้านฉัน” “พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ” และ “เด็กมีเรื่อง”
ที่สำคัญ ทุกรายการจากภูมิภาค คือ การร่วมแรงร่วมใจของภาคประชาสังคม นักวิชาการ
ท้องถิน่ และสือ่ สาธารณะ โดยตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะใช้รายการทีอ่ อกหน้าจอ กลับมาเป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ น
พัฒนา และสร้างการเปลีย่ นแปลงในท้องถิน่ โดยเชือ่ มกับ “นักข่าวพลเมือง” ซึง่ เป็นกำลังหลัก นำเอา
พลังประชาคมมาขยายผ่านหน้าจอสื่อสาธารณะให้เกิดพลังทวีคูณ
นอกจากนั้น สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ยังเป็นช่องทางสำคัญในการนำมาซึ่งข้อเสนอแนะ
และความเห็นที่หลากหลายสะท้อนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสื่อสาธารณะ และเป็นพลังในการ
ผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนารายการต่างๆ ของไทยพีบีเอส
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เดินหนาสรางวัฒนธรรมสื่อสาธารณะ

ปี 2554 เป็นปีทไ่ี ทยพีบเี อสเดินหน้าเสริมสร้างบุคลากรในด้าน
ต่างๆ เพื่อยกระดับทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมๆ กับการ
เพิ่มระดับความสำนึกต่อบทบาทของการเป็นสื่อสาธารณะบน
พืน้ ฐานของการยึดมัน่ ในจริยธรรมด้านความประพฤติ และการปฏิบตั งิ าน โดยสร้างกลไกการ
ทำงาน และกระบวนการพัฒนาทีม่ จี ดุ มุง่ หมายสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดผลประโยชน์
ของสาธารณะเป็นที่ตั้ง
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ไปดวยกัน
น้ำทวมใหญชวงเดือนกันยายน - ธันวาคม ป 2554 เปน
วิกฤตที่เปนบทพิสูจนสำหรับสังคมไทยหลายๆ มิติ ดานหนึ่งก็คือ
การทำหนาที่ของสื่อมวลชนทามกลางภาวะที่คนในสังคมโดยเฉพาะ
ผูสบภัยกำลังสิ้นหวังและหมดที่พึ่ง
ในห้วงเวลาแห่งภาวะวิกฤตเช่นนี้ ความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชน
เพือ่ การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ความเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ งและทันเหตุการณ์
มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิง่ จากการสำรวจความคิดเห็นของโพลล์สำนักต่างๆ
พบว่า ในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าวประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเพิม่ มากขึน้
โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเชื่อมั่นมากที่สุดในการติดตามสถานการณ์คือ
“สื่อโทรทัศน์”

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป พ.ศ. 2554 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ฝาวิกฤต

สำหรับไทยพีบีเอส น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นมากกว่าภาวะที่ต้องทำหน้าที่
รายงานเหตุการณ์หรือเสนอข้อมูลข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสถานการณ์ที่
สือ่ สาธารณะต้องอยูเ่ คียงข้างผูป้ ระสบภัยในฐานะผูร้ ว่ มเผชิญวิกฤตด้วยกัน เพราะฉะนัน้
ภารกิจของไทยพีบีเอสจึงขยายไปสู่การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมต่อ
วิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเป็นช่องทางให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์
ทางด้านน้ำให้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์โดยตรงต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความตื่นตัวและ
ความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นเวทีระดมความเห็นและแบ่งปัน
ประสบการณ์ของตัวแทนภาคประชาสังคมเพือ่ นำมาซึง่ การหาจัดการปัญหาเฉพาะหน้า
สำหรับชุมชนที่เป็นผู้ประสบภัย และการสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือตัวเองของ
ชุมชนต่างๆ
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ในเวลาเดียวกันไทยพีบเี อสก็ทำหน้าทีส่ ะท้อนความยากลำบากและชะตากรรม
ของชุมชนต่างๆ ทีต่ กเป็นเหยือ่ ของวิกฤตน้ำท่วมในรายการข่าวภาคต่างๆ พร้อมกับการ
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินบริจาคและสิ่งของ
ทีจ่ ำเป็นร่วมกับหน่วยงานราชการ กองทัพ และภาคเอกชน เพือ่ ส่งต่อไปยังผูป้ ระสบภัย
ซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่ท้าทายการทำหน้าที่สื่อสาธารณะเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในเวลานั้น

รายงานประมวลผลการรับชม
เดือนตุลาคม ซึ่งไทยพีบีเอสนำเสนอข่าวและรายการฝ่าวิกฤตน้ำท่วม จำนวน
ผูช้ มเฉลีย่ ต่อนาที 441,000 คน ส่วนแบ่งการรับชมเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 6.40 เป็นอันดับที่
4 ของฟรีทีวี โดยวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม มีผู้ชมสูงสุด
ผลสำรวจกรุงเทพโพลล
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม
โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,171 คน ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม โดยมีประเด็น
สำคัญดังนี้
• หากต้องการรับทราบสถานการณ์น้ำท่วม ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับชม
ไทยพีบีเอสเป็นอันดับ 3 รองจาก สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 7 โดยมีการเปิดรับ
คิดเป็นร้อยละ 56.6
• ความน่าเชือ่ ถือในการนำเสนอข่าวน้ำท่วมของสือ่ โทรทัศน์ พบว่า ข่าวน้ำท่วม
ของไทยพีบีเอสมีความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 2 รองจากช่อง 3
• กลุม่ ตัวอย่างมากถึงร้อยละ 96.0 ความพึงพอใจในการรับชมข่าวน้ำท่วมของ
ไทยพีบีเอสในภาพรวม
• ในช่วงเดือนตุลาคม 54 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ78.5 ได้รับชมข่าวน้ำท่วมจาก
ไทยพีบีเอส ในจำนวนนี้ร้อยละ 19.3 ให้เหตุผลที่เลือกชมช่องไทยพีบีเอสว่า เป็นช่อง
ทีม่ ขี า่ วน้ำท่วมให้ชมตลอดเวลา มีขา่ วสารมาก ทำให้ประชาชนสามารถตามข่าวน้ำท่วม
ได้ตลอดเวลา รองลงมาร้อยละ 17.6 ให้เหตุผลว่าไทยพีบีเอสทำข่าวได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ และเกาะติดสถานการณ์
• กลุม่ ตัวอย่างมากถึงร้อยละ 95.2 ระบุวา่ การทำข่าวของไทยพีบเี อสเหมาะสม
กับฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะ พบว่า ในจำนวนนี้ร้อยละ 17.1 ให้เหตุผลว่า ไทยพีบีเอส
ทำข่าวน้ำท่วมรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เกาะติดสถานการณ์และร้อยละ 16.3 ให้เหตุผล
ว่าข่าวของไทยพีบเี อสเชือ่ ถือได้ เน้นความจริง ความถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่โกหก และ
ไม่เติมแต่ง
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ครอบครัวของพนักงานไทยพีบีเอสจำนวนมาก ก็ได้กลายเป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน
ในขณะที่ที่ทำการของไทยพีบีเอสบนถนนวิภาวดีรังสิต ก็ถูกน้ำล้อมรอบจนพนักงาน
ส่วนใหญ่ตอ้ งเสียสละด้วยการอพยพไปอยูท่ ท่ี ำงานหรือไม่กต็ อ้ งเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างทุลักทุเลด้วยเรือหรือรถบรรทุก
เสียงชื่นชมจากผู้ชมและภาคประชาชน ตลอดจนจากผลการสำรวจความเห็น
ตอกย้ำให้ถึงการยอมรับต่อบทบาทของไทยพีบีเอสในการปฏิบัติหน้าที่สื่อสาธารณะใน
ภาวะที่ข้อมูลข่าวสารและการสร้างการมีส่วนร่วมมีความหมายมากที่สุด

เสียงตอบรับในสื่อ
ในเวลาเดียวกันก็มีเสียงชื่นชมต่อบทบาทของ
ไทยพีบเี อสในการทำหน้าทีใ่ นช่วงวิกฤตน้ำท่วม ในข่าว
และบทความในหนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ทว่ั ไป เช่นเดียว
กับเสียงที่ให้กำลังใจและการยอมรับในบทบาทของ
ไทยพีบีเอสในสื่อออนไลน์ต่างๆ ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส
ซึ่งเป็นช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ชมรายการ ก็ได้รับข้อความจากผู้ชมมากมายที่เห็น
คุณค่าของบทบาทสื่อสาธารณะในภาวะวิกฤต
การทำงานในภาวะวิกฤตที่สะทอนความ
เปนสื่อสาธารณะ
การทำงานของไทยพีบเี อสในช่วงวิกฤตน้ำท่วม
มีจุดยืนและเป้าหมายหลักอยู่ที่ประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน ซึง่ สะท้อนจากการปฏิบตั งิ านในบทบาทของ
สื่อสาธารณะ ดังนี้
1. ตั ด สิ น ใจปรั บ ผั ง รายการเพื่ อ นำเสนอ
สถานการณ์วกิ ฤตน้ำท่วมเป็นหลัก เริม่ ตัง้ แต่ประมาณ
ต้นเดือนตุลาคม 2554 เมื่อมีพายุใหญ่หลายลูกเข้ามา
และเริ่มมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่าง
โดยยกเลิกบางรายการ แล้วเพิ่มเวลาการนำเสนอข่าว
เกี่ยวกับน้ำท่วมมากขึ้น จากนั้นจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยน
และขยายเวลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับความ
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รุนแรงของสถานการณ์ทข่ี ยายวงกว้างมากขึน้ จนกระทัง่
ถึงช่วงที่น้ำเริ่มเข้าสู่พื้นที่คลอง 2 จังหวัดปทุมธานี
จึงตัดสินใจยกรายการทั้งหมด แล้วรายงานข่าวและ
รายการเกี่ยวกับน้ำท่วมตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึง
01.00 น.
2. นำเสนอข่าวและรายการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความจำเป็นของประชาชน เพือ่ เป็น
ทีพ่ ง่ึ ของประชาชนได้ในภาวะวิกฤต โดยยึดหลักในการ
นำเสนอดังนี้
• นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เป็นข้อเท็จจริงเชิง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และสามารถนำ
ข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการจัดการ
ปัญหาน้ำท่วมได้ในชีวติ จริง เพือ่ ให้ความเสียหายลดลง
โดยเฉพาะช่วงวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ที่ทำให้ผู้ชม
เข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านด้วยรูปแบบและภาษา
ที่เข้าใจง่าย
• นำเสนอแบบมืออาชีพ ไม่เน้นความหวือหวา
เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่อง มีฝ่ายเตรียมการกับกลุ่ม
นักวิชาการ มีการวิเคราะห์คาดคะเนเพื่อให้ประชาชน
ได้เรียนรู้สถานการณ์ล่วงหน้า มีการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนรับมือกับน้ำท่วมได้
ดีขึ้น ช่วยให้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
ทั้งของประชาชนและส่วนรวมได้
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3. เชือ่ มโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาค
ประชาชน ไทยพีบีเอสได้กลายเป็นศูนย์กลางของการ
ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการจัดการภัยพิบตั ิ
และมีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อระดมการ
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการช่วยให้ความรู้และ
แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าและการวางแนวทางสำหรับการจัดการกับ
ภัยพิบัติในอนาคต รวมทั้งประสานและส่งต่อความ
ช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไปยังผูป้ ระสบภัย
4. จัดกิจกรรมระดมทุนและเสริมกำลังใจให้
ประชาชน
• รายการสถานีประชาชน เป็นช่องทางหลักใน
การรับบริจาค โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) ยามยาก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
• เปิดศูนย์ประสานงานรับแจ้งเหตุจากประชาชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย
ออกไปให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ตลอดจนถึงช่วง
ฟื้นฟู
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• นำเสนอข่าวที่ให้มากกว่าการรายงานเรื่อง
ปรากฏการณ์ทั่วไป โดยการอธิบายเบื้องลึกเบื้องหลัง
ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่
สะท้อนให้เห็นสาเหตุและสภาพของปัญหา การบริหาร
จัดการ ทางออก และมิติของความร่วมมือต่างๆ
• เปิดช่วงรายงานข่าวภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
ช่องทางสือ่ สารให้ชาวต่างชาติทอ่ี าศัยหรือดำเนินธุรกิจ
อยู่ในประเทศ ได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์น้ำท่วมที่
กำลังเกิดขึ้น และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
รายการข่าวน้ำท่วมภาษาอังกฤษต่อมาได้พัฒนาเป็น
รายการข่าวภาษาอังกฤษประจำทุกคืน
• เสนอรายการที่หลากหลายและมีประโยชน์
ในทางปฏิบตั ิ เพือ่ การเรียนรูแ้ ละเชือ่ มโยงความรูต้ า่ งๆ
ทีจ่ ำเป็นให้กบั ประชาชน เพือ่ ให้สามารถปรับตัวใช้ชวี ติ
ผ่านภาวะวิกฤตครัง้ นีไ้ ปได้ โดยให้ความสำคัญกับเนือ้ หา
ที่เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับการเตรียม
รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในด้านความเป็นอยู่
การดูแลทรัพย์สิน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประเด็น
กฎหมาย การประกันภัย และการฟื้นฟูจิตใจ

• จัดงาน “ศิลปินรินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” ด้วยการจัดประมูลภาพการกุศล
ผลงานของศิลปินชั้นนำของประเทศเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
• จัดคอนเสิร์ต “น้ำขึ้นให้รีบจัด” พร้อมจำหน่ายเสื้อยืด “รู้สู้ flood” ซึ่งมี
รูปวาฬที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนในการรับมือ
กับวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งผู้จัดทำได้มอบลิขสิทธิ์ให้กับไทยพีบีเอส
• จัดกิจกรรมฉายหนังสั้น “มหัศจรรย์วันลอยคอ”
5. เปิดศูนย์ขา่ วเฉพาะกิจทีจ่ ฬุ าฯ ในห้วงเวลาทีน่ ำ้ ล้อมกรุง คนต่างจังหวัดจมน้ำ
คนกรุงเทพฯ ต้องอพยพออกไปชานเมืองจนเมืองหลวงเงียบเหงาเป็นประวัติการณ์
ทั้งๆ ที่สำนักงานใหญ่บนถนนวิภาวดีรังสิตก็ถูกน้ำท่วมตัดขาด แต่ไทยพีบีเอสไม่ยอม
จำนนกับวิกฤตที่เกิดขึ้น และพยายามทุกวิถีทางในการทำหน้าที่รายงานข่าวสารอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อนุเคราะห์ใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง “ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ Thai PBSจุฬาฯ” ทำให้รายการ “ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม” ของไทยพีบีเอส มีความต่อเนื่องและเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นอย่างมาก
30
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ทีมงานไทยพีบีเอสรวมทุกขรวมสุข
ในขณะทีห่ น้าจอยังคงให้บริการข่าวสารแก่ประชาชน เบือ้ งหลังจอคือการดูแล
และบริหารจัดการครัง้ ใหญ่ภายใต้ภาวะวิกฤต เพราะพนักงานเกือบครึง่ (กว่า 400 คน)
ต้องกลายเป็นผูป้ ระสบภัย ทำให้ฝา่ ยบริหารต้องเร่งให้ความช่วยเหลือทัง้ ทางด้านเสบียง
อาหาร การจัดหาที่พักฉุกเฉิน และการดูแลสวัสดิการต่างๆ อีกทั้งเมื่อน้ำท่วมมาถึง
ทีท่ ำการของไทยพีบเี อสบนถนนวิภาวดีรงั สิต จนไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานต้องอาศัยรถบรรทุกขนาดใหญ่และเรือที่ผู้มีจิตสาธารณะช่วยจัดหามาให้
เป็นการพิเศษเพือ่ เข้าไปปฏิบตั งิ าน หลายคนต้องนอนค้างทีส่ ำนักงานเป็นเวลาแรมเดือน
รับประทานอาหารทีจ่ ดั ให้รวมกันแบบง่ายๆ และไม่มพี ธิ รี ตี อง การร่วมทุกข์รว่ มสุขและ
การเกื้อกูลกันในยามวิกฤต ทำให้เกิดความเป็นทีมและความร่วมแรงร่วมใจกัน
หลังน้ำท่วมผ่านพ้นได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การนำเสนอข่าว
และรายการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ไปด้วยกันของไทยพีบเี อส” โดยผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงจากสำนักต่างๆ ของไทยพีบเี อสผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกทัง้ ด้านสือ่ สารมวลชน
และการบริหารจัดการน้ำ และผูป้ ระสานงานจากเครือข่ายต่างๆ กรรมการนโยบายและ
กรรมการบริหาร ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทบทวนบทบาทการ
ทำงานในช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาของ ไทยพีบีเอสเพื่อถอดบทเรียนและร่วมวาง
แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการกับภัยพิบัติในอนาคต

เติมพลังพลเมือง ฟนฟูประเทศไทย
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 หลังจากน้ำเริ่มลดในหลายพื้นที่ ไทยพีบีเอสได้
จัดงาน “เติมพลังพลเมือง ฟื้นฟูประเทศไทย” เชิญเครือข่ายต่างๆ ที่ได้ทำงานร่วมกัน
มาร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนจากการฝ่าวิกฤตน้ำท่วม โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นจำนวน
มากเพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่าย และยังเป็นการสื่อสารไปยังผู้
ที่ยังประสบภัยได้รับรู้ว่า ไทยพีบีเอสและกลุ่มอาสาฝ่าน้ำท่วม และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ยังคงมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะสานงานให้ความช่วยเหลือ ร่วมรับผิดชอบ
และฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในอนาคตหากเกิดวิกฤตใดๆ ขึ้นในสังคม
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ประโลมใจสาธารณะสงทายป ดวยงาน “ประเทศไทยหนาเดิน”
ไทยพีบเี อสใช้โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จดั งานแสดงดนตรีและศิลปะผสม
“ประเทศไทยหน้าเดิน” ในคืนวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดทีโ่ ดนน้ำท่วมหนักมาก ทัง้ เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศทีท่ กุ คน
ควรจดจำรำลึกถึงและควรเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ เพื่อนำพาประเทศไทยก้าวต่อไป
ข้างหน้าร่วมกัน
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2554

ผลการปฏิบัติงานประจำป

สวนที่
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ผลงานตามนโยบายในภาพรวม

ทีวี...ที่คุณวางใจ
เมื่อพิจารณาการดำเนินงานในป 2554 พบวา
การดำเนินงานในภาพรวมอยูในเกณฑที่นาพอใจ
และเปนไปตามกรอบนโยบายและเปาหมายที่วางไว
ถึงแมอาจมีขอจำกัดและปญหาอุปสรรค
จากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญของประเทศ
ซึ่งสงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกรโดยตรง

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ
Thai PBS (Thai Public Broadcasting Service) ก อ ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 15
มกราคม 2551 โดย พ.ร.บ. องค ก ารกระจายเสี ย งและแพร ภ าพสาธารณะแห ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองคการสื่อสาธารณะที่ไมแสวงผลกำไรแหงแรก
ของประเทศไทย สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสเปนสื่อแรกและเปนสื่อหลัก

ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของ
ไทยพีบีเอสได้รับการรองรับภายใต้ พ.ร.บ. องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการ
สรรหาโดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็น
ผู้ ก ำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของ
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารองค์การ
ไทยพีบเี อสมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตทีเ่ ก็บ
จากสุราและยาสูบร้อยละ 1.5 โดยมีรายได้สูงสุดปีงบ
ประมาณละไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
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ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
เมือ่ พิจารณาการดำเนินงานในปี 2554 พบว่า
การดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และ
เป็นไปตามกรอบนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ ถึงแม้
อาจมีขอ้ จำกัดและปัญหาอุปสรรคจากกรณีเกิดอุทกภัย
ครัง้ ใหญ่ของประเทศ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ขององค์กรโดยตรง แต่ก็สามารถใช้วิกฤตดังกล่าวใน
การพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงาน ทั้งในด้านการ
เสนอข่าวสารทีท่ นั ต่อเหตุการณ์และการพัฒนารายการ
ทีเ่ ป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม
สามารถสร้างอัตลักษณ์การเป็นทีวีที่คุณวางใจอย่าง
น่าพอใจ
ในด้ า นการบริ ห ารมี ก ารจั ด ทำแผนบริ ห าร
กิจการองค์การ มีการกำหนดกลไกการบริหารและกลไก
การมีสว่ นร่วมทีช่ ดั เจน มีการกำหนดตัวชีว้ ดั และระบบ
การติดตามประเมินผลและพัฒนาประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รและพนั ก งาน
ด้านรายการมีการจัดทำแผนการจัดทำรายการและ
ดำเนินการตามที่กำหนด
ทั้ ง นี้ ผลการดำเนิ น งานตามนโยบายด้ า น
รายการ ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์รายการ ด้านสัดส่วน
รายการ ด้านการออกอากาศ ด้านผู้ผลิตอิสระ ด้าน
ประเภทกลุม่ รายการ และด้านการพัฒนาเครือข่าย จะได้
นำรายละเอียดเสนอในบทต่อไป (สำหรับรายละเอียด
นโยบายองค์กรแต่ละด้านนำเสนอไว้ในภาคผนวก)
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เวลาและพื้นที่ในการออกอากาศ
นโยบายกำหนดให้ ไ ทยพี บี เ อสออกอากาศ
ไม่น้อยกว่าวันละ 18 - 20 ชั่วโมง ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม
2554 ไทยพีบีเอสได้เริ่มออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและบางส่วนของประเทศ
เพื่อนบ้าน เข้าถึงประชากรไทยร้อยละ 98 มีบางพื้นที่
มีปัญหาเรื่องการรับสัญญาณ สาเหตุหลักเกิดจากการ
ที่ประชาชนยังใช้เสาอากาศรับสัญญาณในระบบ VHF
ในขณะที่ไทยพีบีเอสออกอากาศด้วยระบบ UHF และ
อีกสาเหตุเกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น มีอาคาร
สูงหรือต้นไม้บดบังสัญญาณ ซึ่งได้แก้ปัญหาเบื้องต้น
โดยการให้คำแนะนำวิธีการรับสัญญาณผ่านทางศูนย์
เพื่อนไทยพีบีเอสและผ่านเวทีของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการซึ่งจัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ประเภทและสัดสวนรายการ
ในปี 2554 ได้ควบคุมสัดส่วนรายการข่าว
รายการสารประโยชน์ และรายการสาระบันเทิงให้เป็น
ไปตามนโยบาย คือ 40 : 30 : 30 มีการจัดการออก
อากาศซ้ำ (Rerun) ในบางรายการ โดยมีการประกาศ
ในผังรายการของทุกไตรมาส
แหลงรายการและผูผลิตรายการ
ในปี 2554 ได้ควบคุมสัดส่วนรายการที่ผลิต
ในต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 22 ซึง่ เป็นไปตามนโยบาย
ทีก่ ำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 25
สำหรับรายการทีผ่ ลิตในประเทศประกอบด้วย
• กลุ่มรายการข่าวผลิตโดยสำนักข่าวทั้งหมด
• กลุ่มรายการสารประโยชน์ แบ่งสัดส่วนการ
ผลิตอย่างสมดุลระหว่างไทยพีบีเอสกับผู้ผลิตอิสระ
• กลุ่มรายการสาระบันเทิง ส่วนใหญ่ผลิตโดย
การสนับสนุนผู้ผลิตอิสระ

เนื้อหาและคุณภาพรายการ
การจัดทำรายการข่าว รายการสารประโยชน์ และสาระบันเทิงของไทยพีบเี อส
ได้กำหนดกรอบเนือ้ หา 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายกำหนด โดยมีระบบตรวจสอบ
เนือ้ หาให้มคี วามถูกต้องอ้างอิงได้ และมีความรอบด้านของประเด็น การนำเสนอรายการ
มีมาตรฐานทางเทคนิคที่ทันสมัย เน้นศิลปะการนำเสนอที่มีความงดงาม มีรสนิยมที่ดี
การผลิต การแปล การพากย์ การนำเสนอรายการจากต่างประเทศ มุ่งให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของผูช้ มชาวไทย มีการบรรยายที่ถูกต้อง และมีภาษามือเพื่อผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
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การวัดผลสัมฤทธิ์รายการ
ไทยพีบเี อสมีกลไกประเมินคุณภาพและความนิยมรายการต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยเครื่องมือวัดความนิยมของรายการที่ใช้ในวงการโทรทัศน์ทั่วไป และยังจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพและผลตอบรับของรายการทีอ่ อกอากาศอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงรายการ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นกลไก
สำคัญที่สุดตามกฎหมายในการสะท้อนความเห็นและข้อเสนอจากผู้ชมและผู้ฟังอย่าง
เป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีการประเมินผลทั้งภายในและภายนอก
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ข้อมูลภาพรวมการรับชมปี 2554 พบว่า มีผู้ชม 13,974,000 คนต่อปี เฉลี่ย
314,000 คน ต่อนาที มีส่วนแบ่งการรับชมโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.20 เวลาเฉลี่ย
ในการรับชมไทยพีบีเอส คิดเป็น 28 นาทีต่อคนต่อวัน ในเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งเป็น
ช่วงทีไ่ ทยพีบเี อสปรับผังรายการมาเน้นนำเสนอข่าวและรายการฝ่าวิกฤตน้ำท่วม ทำให้
มีจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็น 441,000 คน ต่อนาที ส่วนแบ่งการรับชมปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น
ร้อยละ 6.40 ทำให้ส่วนแบ่งการรับชมอยู่ในอันดับ 4 - 5 ของฟรีทีวี และยังมีบางช่วง
ที่รายการข่าวของไทยพีบีเอส มีส่วนแบ่งการรับชมขึ้นมาเป็นอันดับ 3
การทำงานรวมกับผูผลิตอิสระ
ในการปฏิบัติงานด้านการทำงานกับผู้ผลิตอิสระปี 2554 ได้ปฏิบัติสอดคล้อง
กับนโนยาย โดยมีการเปิดรับข้อเสนอรายการจากผู้ผลิตอิสระตลอดทั้งปี และมีการ
จัดการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ถือเอาผลประโยชน์ทผ่ี ชู้ มได้รบั จากการรับชม
เป็นสำคัญ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายไม่ผกู ขาด และมีรปู แบบความสัมพันธ์หรือ
วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับผู้ผลิตอิสระเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อพัฒนารายการที่มีคุณภาพตามหลักการของสื่อสาธารณะ
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กรอบเนื้อหา 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ฐานทรัพยากร สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม
2. สังคมเป็นธรรม ประชาธิปไตยชุมชน
การเมืองภาคพลเมือง คอร์รัปชั่น
3. ความรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้และ
การศึกษาในวิทยาการสาขาต่างๆ
4. ทักษะชีวิต การดำรงชีวิต การประกอบ
อาชีพ
5. การสร้างความรู้ และความเคารพใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ เพศสภาพ
6. ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์
สุนทรีย์และจินตนาการ
7. การพัฒนาพลังทางสังคม เพื่อร่วมสร้าง
สังคมคุณภาพ คุณธรรม
8. การให้ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก

สถานีหลักที่ออกอากาศแล้ว 36 สถานี
สถานีเสริมที่ออกอากาศแล้ว 16 สถานี
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มีสถานีสงสัญญาณภาคพื้นดินจำนวน 52 สถานี
ครอบคลุมประชากรที่สามารถรับสัญญาณไดประมาณรอยละ 98
ของประชากรทั้งประเทศ

ภาคเหนือ

14
สถานี
ไดแก

จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย
จ.แมฮองสอน
จ.ลำปาง
จ.พะเยา
อ.ไชยปราการ
อ.แมสะเรียง
อ.เถิน
จ.สุโขทัย
จ.นาน
จ.แพร
จ.ตาก
จ.เพชรบูรณ
จ.นครสวรรค

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

13
สถานี
ไดแก

จ.ขอนแกน
จ.อุดรธานี
จ.นครราชสีมา
จ.สกลนคร
จ.เลย
จ.ชัยภูมิ
อ.ชุมแพ
อ.บึงกาฬ
อ.ชุมพวง
จ.อุบลราชธานี
จ.สุรินทร
จ.มุกดาหาร
จ.รอยเอ็ด

ภาคใต

12
สถานี
ไดแก
จ.สุราษฎรธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.ภูเก็ต
จ.ชุมพร
จ.ระนอง
อ.ทุงสง
อ.ตะกั่วปา
อ.เกาะสมุย
จ.สงขลา
จ.ยะลา
จ.ตรัง
จ.สตูล

ภาคกลาง
และตะวันออก

11

สถานี
ไดแก
กรุงเทพฯ
จ.สิงหบุรี
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ
จ.เพชรบุรี
เมืองพัทยา
อ.หัวหิน
อ.มวกเหล็ก
จ.สระแกว
จ.ระยอง
จ.ตราด
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ไทยพีบีเอส
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ผลการปฏิบัติงานดานขาวและรายการขาว

อิสระและนาเชื่อถือ

ขาวไทยพีบีเอส

การนำเสนอข า วได อ ย า งอิ ส ระเป น หั ว ใจของสื่ อ มวลชน
ทุกแขนง การที่ไทยพีบีเอสปลอดโฆษณาและไมอยูภายใตการ
กำกั บ ของฝ า ยการเมื อ ง จึ ง สามารถรายงานข า วสารในทุ ก
สถานการณ ไ ด อ ย า งอิ ส ระ นำความจริ ง มาตี แ ผ และปกป อ ง
ผลประโยชนสาธารณะไดอยางที่สื่อเชิงพาณิชยไมอาจทำได
ข่าวและรายการข่าวมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของเวลาที่ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ และยังนำเสนอผ่านสื่อวิทยุออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และทวิตเตอร์ รวมทั้ง
บริการข่าวผ่านระบบโทรศัพท์มอื ถืออีกด้วย โดยมี “ข่าวค่ำ” เป็นข่าวช่วงหลักทีม่ คี วาม
สำคัญมากที่สุดในแต่ละวัน จากการสำรวจความนิยมพบว่า ข่าวค่ำของไทยพีบีเอสมี
ส่วนแบ่งผูช้ มสูงเป็นอันดับ 3 ของรายการในช่วงเวลาเดียวกันของฟรีทวี อี ย่างสม่ำเสมอ
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ส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องชี้ความสำเร็จและการยอมรับต่อผลงานด้านข่าวของ
ไทยพีบีเอส ในปี 2554 คือ รางวัลต่างๆ ที่ไทยพีบีเอสได้รับเพิ่มขึ้นทุกปี

ในฐานะสือ่ สาธารณะ ไทยพีบเี อสมีหลักในการทำงานด้านข่าว ดังนี้
ทำหนาที่เปน “พื้นที่สาธารณะ” เพื่อการมีสวนรวม
ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม
ในสังคม รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ในด้านต่างๆ ซึ่งต้องการพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนวิถีชีวิต ปัญหา
และความต้องการซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับ
ประเทศ โดยไทยพีบีเอสทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะทั้งหน้าจอและหลังจอ
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมทัง้ ผูม้ คี วามรูแ้ ละผูเ้ กีย่ วข้อง ได้แลกเปลีย่ นข้อมูล
และความคิดเห็น นำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือ
แสวงหาทางออกในประเด็นที่มีผลกระทบต่อสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ผ่าน
หลายรายการ เช่น รายการเวทีสาธารณะ รายการสถานีประชาชน รายการ
2563 เปลี่ยนประเทศไทย เป็นต้น
เนนขาวเชิงลึก รอบดาน ตานทุจริตคอรรัปชั่น
มุงสรางความเปนธรรมในสังคม
ด้วยเจตนารมณ์ทม่ี งุ่ มัน่ ในการสร้างสังคมทีม่ คี วามเป็นธรรม ไทยพีบเี อส
จึงให้ความสำคัญกับการติดตามข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมและผลประโยชน์
สาธารณะ โดยตีแผ่ให้เห็นถึงปัญหาและปัจจัยที่โยงใยกันอย่างรอบด้าน เช่น
ปัญหาการรุกพื้นที่ป่าและการทำลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ปัญหาระบบการศึกษา ปัญหาในระบบยุติธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นข่าวที่
ไทยพีบีเอสติดตามในเชิงวิเคราะห์และเจาะลึกอย่างต่อเนื่อง จนหลายเรื่อง
สามารถสร้างความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขในเชิงนโยบาย
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งานด้านข่าว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1. การรายงานข่าว หมายถึง การรายงานข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
ข่าวเชิงรุกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อสังคม รายงาน
พิเศษ ข่าวต้นชั่วโมง และข่าวภาคพลเมือง
2. รายการข่าว หมายถึง รายการในเชิงวิเคราะห์หรือสืบสวน ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายให้ผ้ชู มมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันเหตุการณ์ ทั้งเบื้องหน้า
และเบื้องหลังอย่างรอบด้าน

ขาวที่สรางสมดุลในสิทธิของผูชมและสิทธิของผูตกเปนขาว
ท่ามกลางการแข่งขันความรวดเร็วและฉับไวในการนำเสนอข่าว ไทยพีบีเอสยังมีกรอบคิดที่ชัดเจนใน
แง่ของการให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของบุคคลที่ตกเป็นข่าวกับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของผู้ชมผู้ฟัง
มีการกลั่นกรองภาพและเนื้อหาในการนำเสนอข่าวที่มีความละเอียดอ่อนอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และสิทธิส่วนบุคคล เช่น การนำเสนอภาพเหยื่อในคดีอาชญากรรม หรือการนำเสนอภาพและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องสงสัย ที่จะระมัดระวังการใช้ภาษาและภาพในลักษณะที่อาจจะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใน
ลักษณะปรักปรำ
ขาวที่ยึดประโยชนสาธารณะเปนตัวหลักในการตัดสินใจเลือกประเด็น
ไทยพีบเี อสยึดประโยชน์ตอ่ สาธารณะเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกประเด็นข่าว แม้วา่ จะเป็นข่าวเรือ่ งราว
ของคนธรรมดาที่ไม่ได้รับความสนใจจากสื่ออื่นๆ แต่หากสามารถสะท้อนถึงภาพใหญ่ของสังคม ไทยพีบีเอสก็จะ
ให้ความสำคัญมากกว่าข่าวทีเ่ ป็นเรือ่ งส่วนตัวของผูม้ ชี อ่ื เสียงหรือบุคคลสำคัญแต่นำเสนอไปแล้วไม่ได้มคี ณ
ุ ค่าหรือ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
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ข่าวคนไทยพลัดถิ่น
ไทยพีบเี อสได้เปิดประเด็นข่าวและเกาะติดเรือ่ งราวของคนไทยพลัดถิน่ ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีอ่ าศัยในประเทศไทย
แต่ไม่ได้รบั สิทธิความเป็นไทยและมีการรวมตัวเรียกร้องสิทธิมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยนำเสนอผ่านรายการเวทีสาธารณะ
รายการข่าวประจำวัน รายการเปิดปม ฯลฯ โดยเฉพาะรายการเวทีสาธารณะ ซึง่ จัดขึน้ ครัง้ แรกในช่วงปลายปี 2553
ที่ จ.ระนอง และอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2554 ในวันที่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาเรียกร้อง
สิทธิที่หน้ารัฐสภา ยังได้ใช้พื้นที่สื่อสาธารณะส่งเสียงที่ไม่ได้รับความสนใจ ให้ดังไปถึงผู้กำหนดนโยบายและสังคม
วงกว้าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อน พ.ร.บ. สัญชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555) เป็นผลสำเร็จ
ข่าวบุกรุกป่าสวนผึ้งราชบุรี
ปัญหาทีด่ นิ ราชพัสดุกว่า 3 หมืน่ ไร่ ในพืน้ ที่ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี ถูกกลุม่ นายทุนบุกรุกมาหลายปี ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศน์และประชาชนในพืน้ ที่ และยังมีประชาชนนอกพืน้ ทีท่ ถ่ี กู หลอกให้ซอ้ื ทีด่ นิ อย่างผิดกฏหมาย ไทยพีบเี อส
มีบทบาทสำคัญในการตามติดสถานการณ์และรายงานข่าวตลอดหลายเดือนตัง้ แต่ปลายปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม
2554 โดยร่วมกับกรมการทหารช่างและกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ เจ้าหน้าทีไ่ ด้สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่และการอบรมข้อกฏหมายให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่าเกิดเป็น “สวนผึ้งโมเดล” ที่กองทัพบกนำไปใช้ใน
การบริหารจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุกบริเวณอื่นๆ จนถึงปัจจุบัน และทำให้กองทัพบกสามารถดำเนินการให้กรมทหาร
ช่างมาสำรวจปักหมุดที่ดินใหม่ ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีที่ดินอย่างผิดกฏหมายของนักการเมืองท้องถิ่น ทำให้เกิด
การเช่าที่กับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้อง และได้พื้นที่กลับคืนมาแล้วกว่าหมื่นไร่
ข่าวขบวนการไม้พะยูงข้ามชาติ
ไม้พะยูงเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งหายากที่มีความสำคัญในเชิงนิเวศน์ อีกทั้งมีราคาสูงเพราะมีความเชื่อในคน
บางกลุ่มว่าเป็นไม้มงคล แต่มีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในผืนป่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย หลังจากที่เห็น
ว่ามีการจับกุมการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่หลายครั้ง ทำให้ทีมข่าวไทยพีบีเอสหยิบประเด็นดังกล่าวมาทำข่าวเชิง
สืบสวนสอบสวน เสนอข่าวผ่านรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” เป็นจำนวน 12 ตอน โดยไม่เพียงรายงานถึงเหตุการณ์
การเข้าจับกุม แต่ชี้ให้เห็นถึงลักษณะวิธีการลักลอบตัดและขนไม้อย่างผิดกฎหมาย ผ่านเส้นทางการลำเลียงที่ได้รับ
การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อส่งต่อไม้ไปยังจุดหมายปลายทางที่
ประเทศจีน ในขณะทีก่ ฎหมายด้านป่าไม้ยงั ล้าสมัย ต้องมีการผลักดันให้มกี ารปรับแก้ไขกฎหมายให้สามารถปกป้อง
รักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้คงอยู่เพื่อลูกหลานในอนาคตต่อไป
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บทบาทในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม
ไทยพีบเี อสยึดถือปรัชญาการทำงานสือ่ มวลชน ทีไ่ ม่เพียงเป็นกระจกส่องสะท้อนสถานการณ์หรือปัญหา
ในสังคม แต่ยังเป็นกลไกหนึ่งในการแสวงหาทางเลือก ทางออก และความร่วมมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
นับว่าเป็นอีกเป้าหมายทีแ่ ตกต่างจากสือ่ ทัว่ ไป โดยร่วมกับภาคประชาสังคมในการขับเคลือ่ นประเด็นต่างๆ อย่าง
มีส่วนร่วมและเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2554 ไทยพีบีเอสได้ทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่ร่วมผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการนำเสนอ
ข่าวในประเด็นสาธารณะในหลายเรื่อง เช่น

บทบาทสื่อสาธารณะรวมสงเสริมประชาธิปไตย
ในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554 ไทยพีบีเอสยังได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในทางการเมืองของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านรายการข่าวและกิจกรรมที่จัดร่วมกับภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความตื่นตัวและเสริมสร้างพลังให้กับภาค
ประชาชนในการกำหนดวาระการแก้ปัญหาประเทศให้กับพรรคการเมืองต่างๆ

เกาะติดรายงานและวิเคราะห์การเลือกตั้ง
รูปแบบการนำเสนอข่าวของไทยพีบเี อสในช่วงเกาะติดเลือกตัง้ 2554 วางไว้ 2 ส่วนสำคัญ คือ
การรายงานข่าวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ โดยมีการจัดรายการพิเศษ
“วาระเลือกตั้ง” ในช่วงเวลา 21.00 – 21.30 น. ทุกวัน นำเสนอประเด็นข่าวความเคลื่อนไหวก่อน
การเลือกตั้ง มุ่งส่งเสริมความรู้ของประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทของทุกภาคส่วน
สู่ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย
เปิดเวที “เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย”
ไทยพีบีเอสได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ
ในแต่ละภูมิภาค นำเสนอประเด็นปัญหาในท้องถิ่น รวมทั้งเสนอความคิดและแนวทางการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ของประเทศชาติ ให้กับพรรคการเมืองโดยตรง โดยกิจกรรมเหล่านี้จัดผ่านเวทีสัญจร
“เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย” โดยมีเวทีสัญจรไปในพื้นที่ 4 แห่ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น
หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเลือกตั้ง ที่ส่งผลให้นักการเมืองตระหนักถึงพลัง
ของประชาชนมากขึ้น ในขณะเดียวกันประชาชนตระหนักถึงพลังของตนเองโดยมีสื่อสาธารณะเป็น
ปัจจัยเอื้อที่สำคัญ
รายงานสดผลการเลือกตั้งแบบนาทีต่อนาที
ด้วยความเป็นสื่อสาธารณะที่มีอิสระจากธุรกิจ ทำให้ไทยพีบีเอสสามารถปรับผังรายการเพื่อ
เกาะติดการเลือกตั้งของประเทศไทยได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ ในวันเลือกตั้งมีการนำเสนอ
ข่าวพร้อมกับให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกตัง้ แก่ประชาชน มีการรายงานบรรยากาศการเลือกตัง้ ในแต่ละ
พืน้ ที่ และในช่วงบ่ายเริม่ ทำการรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว โดยร่วมกับสถาบันวิชาการในการวิเคราะห์ผล
พร้อมกับเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในแต่ละเขตแบบทันเหตุการณ์
(real time) และจัดเวทีเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและผูเ้ กีย่ วข้องนำเสนอความคิดเห็นตลอดวันเลือกตัง้ ได้อย่าง
ฉับไว ด้วยการใช้ visual studio และออกแบบการนำเสนอผลคะแนนไว้ได้อย่างน่าสนใจ ทำให้มี
จำนวนผู้ติดตามชมไทยพีบีเอสในช่วงเลือกตั้ง 2554 สูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติอย่างชัดเจน บ่งบอกถึง
ความน่าเชื่อถือและวางใจต่อสื่อสาธารณะในการรายงานข่าวสำคัญๆ ในสังคม
48
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ขาวที่นาเชื่อถือวางใจไดในทุกวิกฤต
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ผ่านวิกฤตทุกรูปแบบที่ทดสอบบทบาทของสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะ
วิกฤตทางการเมืองในปี 2552 และ 2553 ที่ไทยพีบีเอสทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองได้
เที่ยงตรงและกล้าหาญท่ามกลางแรงกดดันที่หนักหน่วง
ในช่วงปลายปี 2554 ไทยพีบเี อสยังได้สร้างปรากฏการณ์ดว้ ยการรายงานวิกฤตน้ำท่วมใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง
และรอบด้านด้วยเนื้อหาและรูปแบบที่แตกต่าง ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือและ
เป็นประโยชน์ต่อการรับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี รวมทั้งทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมในภาวะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย

รายการขาวที่ออกอากาศในป 2554
ข่าว
ช่าวเช้า

รายงานข่าวที่เกิดขึ้นในวันที่ผ่านมา และทิศทางข่าวในวันใหม่

ข่าว 9 โมง

รายงานข่าวในกระแส ข่าวด่วนที่ประมวลจากวันที่ผ่านมา พร้อมกับ
รายงานข่าวที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเช้า

ข่าวเที่ยง

นำเสนอความเคลื่อนไหวของข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง

ทันข่าว 5 โมง
ข่าวค่ำ
ที่นี่ไทยพีบีเอส

ทบทวนกระแส และรายงานความคืบหน้า ความเคลื่อนไหวของข่าวในวันนั้น
ข่าวไฮไลท์ พร้อมกับการวิเคราะห์ให้ลึกรอบด้านยิ่งขึ้น
นำเสนอข่าว โดยให้มีหลากมิติและทำการวิเคราะห์มากขึ้น

ข่าวดึก

รายงานข่าวเด่นในรอบวัน

ทันข่าว

ข่าวต้นชั่วโมง 5 นาที รายงานข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

รายการข่าว

จุดมุ่งหมาย

ไทยพีบีเอสสุดสัปดาห์

รายการข่าวเช้าของวันเสาร์และวันอาทิตย์

เปิดปม

สารคดีเจาะลึกปมปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

มองมุมใหม่
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
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จุดมุ่งหมาย

สารคดีเรื่องราวในสังคมที่น่าสนใจ กระตุ้นการขบคิด ต่อยอดสู่การเรียนรู้
และแง่คิดของผู้ชม
นำเสนอชีวิตจริงของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

หน้าที่พลเมือง

เป็นการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นจากภาคประชาชน

สถานีประชาชน

เปิดช่องทางในการร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือในเรื่องเดือดร้อนของ
ประชาชน

เวทีสาธารณะ

นำเสนอประเด็นเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะที่สะท้อนผ่านปัญหาจาก
ภาคประชาชน

2563
เปลี่ยนประเทศไทย

วิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ศิลป์สโมสร

นำเสนอเรื่องราวส่งเสริมด้านศิลปะ บันเทิง และวัฒนธรรม

ตอบโจทย์

เป็นรายการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

รายการ

ที่แตกตาง สรางสรรค

ใหแรงบันดาลใจ

นอกจากขาวแลวไทยพีบีเอสใหความสำคัญ
กับการผลิตและจัดหารายการสารประโยชนและสาระ
บันเทิง เพื่อออกอากาศวันละประมาณ 14 ชั่วโมง
หรือรอยละ 60 ของจำนวนชั่วโมงออกอากาศตาม
นโยบายดานรายการ รวมการจัดหาและผลิตรายการ
ปละไมนอยกวา 5,256 ชั่วโมง
ในปี 2554 ไทยพี บี เ อสได้ ใช้ งบประมาณผลิ ต และจัดหา
รายการทัง้ สิน้ 688 ล้านบาท โดยมีกระบวนการได้มาซึง่ รายการต่างๆ
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหารายการ พ.ศ. 2553

วิธีการไดมาซึ่งรายการ
(1) การเปิดรับข้อเสนอรายการจากผู้ผลิตอิสระ
โดยใช้กระบวนการคัดสรรรายการ (Program
Commissioning Process) โดยคณะอนุกรรมการคัดสรร
ที่แต่งตั้งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการจ้างผลิตรายการ
ในบางส่วน ที่ไทยพีบีเอสมีบทบาทในการอำนวยการผลิต
ควบคุมรูปแบบรายการ เนื้อหา และคุณภาพการผลิตรายการ
(2) การผลิตและจ้างดำเนินการผลิตรายการ
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการของสำนักรายการ
เป็นผู้กำหนดและออกแบบแนวความคิดสร้างสรรค์รายการ
แล้วดำเนินการผลิตเองในบางส่วน และบางส่วนให้ผู้ผลิตอิสระ
รับจ้างดำเนินการผลิตโดยวิธีการประกวดราคาหรือวิธีอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดหารายการ พ.ศ. 2553
(3) ลิขสิทธิ์รายการต่างประเทศ (Syndication)
และรายการในประเทศ
คือการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสเท่านั้น (ไม่รวมถึงลิขสิทธิ์ในสื่ออื่น หรือเพื่อ
ประโยชน์อื่น) ในปี 2554 มีสัดส่วนการออกอากาศรายการ
ที่ผลิตจากต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 22
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รายการสาระบันเทิง
373,986,161 บาท
คิดเป็นร้อยละ 60

รายการสารประโยชน์
247,841,448 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40

สัดส่วนการใช้งบประมาณในการผลิต
และจัดหารายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง

แนวคิดรายการที่แตกตาง สรางสรรค ใหแรงบันดาลใจ
การสร้างอัตลักษณ์รายการสารประโยชน์และสาระบันเทิงแบบไทยพีบีเอส เน้นความแตกต่างและ
ความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดเนื้อหารายการตามกลุ่มผู้ชมเป้าหมายในช่วงเวลารายการสำหรับเด็ก และเยาวชน
จัดกลุม่ เนือ้ หารายการกีฬาและนันทนาการให้เป็นพืน้ ทีแ่ สดงความสามารถในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้
กีฬาเพื่อการพัฒนาตนเอง ให้มุมมองด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา มีการนำเสนอรูปแบบความบันเทิง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้มมุ มองในการใช้ชวี ติ ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทุมเทกับรายการเด็กเพื่อสราง “ทีวีที่พอแมวางใจ”
รายการสำหรับเด็กและเยาวชนถูกบรรจุในผังรายการหลัก นำเสนอต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วงเวลา
16.30 น. – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ และช่วงเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ ปัจจุบนั รายการเด็กมีสดั ส่วนเวลา
ประมาณร้อยละ 13 ของจำนวนชัว่ โมงออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ ซึง่ ถือว่าเป็นสัดส่วนทีส่ งู กว่าฟรีทวี ชี อ่ งอืน่ ๆ
รายการสร้างสรรค์สำหรับเด็ก แบ่งออกเป็น
• รายการสำหรับเด็กเล็ก การพัฒนารายการเด็ก ใช้หลักวิชาการว่าด้วย IQ และ EQ เป็นทิศทางในการ
ออกแบบรายการ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรูด้ า้ นร่างกาย อารมณ์ สังคม เช่น รายการ Thai
PBS Kids ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน รายการการ์ตูนหรรษานานาชาติ ในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์
• รายการสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี เน้นเสริมสร้างจินตนาการ การเรียนรู้ และทักษะ เช่น รายการ
ส่งเสริมการรักการอ่าน รายการส่งเสริมความรูแ้ ละความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เช่น รายการคิดวิทย์
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ผลการปฏิบัติงานดานรายการสารประโยชน สาระบันเทิง และผังรายการ

สัดสวนงบประมาณตอประเภทรายการ
ในปี 2554 ได้ใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหาและผลิตรายการประเภทรายการสารประโยชน์
เป็นจำนวนเงิน 247,841,448 บาท และประเภทรายการสาระบันเทิง เป็นจำนวนเงิน 373,986,161 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40 และ 60 ของงบประมาณการจัดหาและผลิตรายการที่ได้รับ ตามลำดับ

กล่องนักคิด และไอซายน์ฉลาดยกกำลังสอง รายการ
ส่งเสริมศิลปะและงานฝีมือ เช่น รายการสอนศิลป์
รายการไทยประลอง รายการส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ประสบการณ์ชีวิต เช่น รายการขนมไทยอะไรเอ่ย
รายการคิดการใหญ่ รายการส่งเสริมความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ เช่น รายการ Good Afternoon
และ English Breakfast

ภาพรวมรายการ

เด็ก

• มีผูเคยรับชม 53,204,000 คน
รอยละ 84 ของประชากร
• เขาชมเฉลี่ยตอวัน 715,000 คน
(303,000 คนตอนาที)
• ในกลุมเด็ก 4-14 ป รับชมเฉลี่ย
8.24 นาทีตอคน
• สวนแบงการรับชม รอยละ 9.81
เปนอันดับ 4

จัดวางรายการเพื่อเปน
“ทีวีสำหรับครอบครัว”
เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวชมรายการโทรทัศน์
ร่วมกัน ไทยพีบีเอสจัดวางช่วงเวลาเผยแพร่และผลิต
รายการที่เหมาะสมกับตามพฤติกรรมของผู้ชมกลุ่ม รายการกีฬาเพื่อสังคมแข็งแรง
ครอบครัว เช่น สารคดีทอ่ งโลกกว้าง รายการครอบครัว
รายการกีฬาของไทยพีบีเอสเน้นสร้างความ
เดียวกัน รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง รายการคนสู้โรค เข้มแข็งของกาย ใจ และสังคม มากกว่าเพือ่ การแข่งขัน
โดยไม่เว้นที่จะสอดแทรกมิติทางวัฒนธรรม และแรง
บันดาลใจในการใช้ชีวิตเยี่ยง “นักสู้” หรือ “ผู้ล่าฝัน”
ในรายการ กีฬาปัน่ สูฝ่ นั คนวัยมันส์ หนูนอ้ ยจ้าวเวหา
ศึกทะยานฟ้า วัยซ่าท้ามันส์ คุณคนแกร่ง ศึกเรือยาว
ชิงจ้าวสายน้ำ
รายการบันเทิงที่มีสาระสำหรับคนรุนใหม
รายการสำหรับเยาวชนอายุ 13 -19 ปี รวมทัง้
กลุ่มนิสิตนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ เน้นรายการที่สร้าง
แรงบันดาลใจ และพลังความคิด เพื่อการใช้ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น รายการหนังพาไป รายการต้นศิลปะ
รายการ Hot Short Films รายการดนตรี กวี ศิลป์
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รายการละครเพื่อสรางสรรคสังคม
รายการละครช่วงเวลา 20.25 น. - 21.15 น.
ผ่านการคัดสรรโดยคำนึงถึงคุณค่าต่อสังคมในรูปแบบ
ละครที่มีความงดงาม มีรสนิยม เช่น แผ่นดินเดียวกัน
พระอาทิตย์คืนแรม และ Change เป็นต้น

ภาพยนตรแหงความทรงจำ “ขุนรองปลัดชู”
ภาพยนตร์เรือ่ ง “ขุนรองปลัดชูวรี ชนคนถูกลืม”
ถูกสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นจิตสำนึกคนไทย
ให้รสู้ กึ สำนึกรักในแผ่นดินเกิด โดยมีการฉายให้ชมฟรีใน
โรงภาพยนตร์ และออกอากาศทางไทยพีบีเอสจำนวน
9 ตอน พร้อมทัง้ มีการอภิปรายเชิงวิชาการประวัตศิ าสตร์
ในรายการถกหนังเห็นคน ในช่วงเวลาหลังการเลือกตัง้
ทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2554

รายการสงเสริมความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
เพราะความหลากหลายคือคุณค่าที่สื่อควร
สะท้อนสร้างการยอมรับ ให้เคารพในความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และเพศสภาพ การเรียนรู้
ความแตกต่างหลากหลายจะช่วยสร้างความรู้เท่าทัน
ต่อโลกและชีวติ ตัวอย่างรายการเหล่านี้ เช่น รายการ
คนละดาวเดียวกัน พันแสงรุ้ง หลงกรุง Spirit of
กิจกรรมสื่อสารสังคม
Asia และพินิจนคร เป็นต้น
ขยายผลจากหนาจอ
เพื่อหนุนนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับชมสือ่ ในระดับครอบครัว ส่งเสริมความใกล้ชดิ ผูกพัน
และการรู้เท่าทันสื่อ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการดูทีวี
กับลูก กิจกรรมบ่มพลังเพื่อลูก และการจัดกิจกรรม
รายการ Hot Short Films เป็นต้น
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รายการสงเสริมประชาธิปไตย
และชุมชนเขมแข็ง
การให้ความรู้แก่พลเมืองเป็นภารกิจสำคัญ
ของสื่อสาธารณะ ในสังคมประชาธิปไตยที่ต้องการ
พลเมืองที่รู้จักสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารบ้ า นเมื อ งตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชนไปจนถึ ง ระดั บ
ประเทศ ไทยพีบีเอสมีรายการที่สะท้อนปัญหาและ
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยหลายรายการ เช่น
สิทธิวิวาทะ ชุมชนต้นประชาธิปไตย อิฐก้อนแรก
เปลีย่ นการเมืองไทย ชุมชนไม่จนปัญญา และซิทคอม
ท่าประชา เป็นต้น

การสรางพันธมิตรผูผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อสาธารณะ
ในปี 2554 มีผู้ผลิตรายการมากกว่า 250 ราย ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับไทยพีบีเอส หรือเฉลี่ย 50 รายต่อ
ไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้และทำความเข้าใจในทิศทางของการทำรายการสำหรับสื่อสาธารณะมากขึ้นตาม
ลำดับ ในปี 2554 ไทยพีบีเอสได้ดำเนินการพัฒนาผู้ผลิตรายการอิสระ โดยดำเนินการร่วมกับสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ดังนี้
1. ด้านการประกวดความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
• การประกวดความคิดสร้างสรรค์รายการต้นแบบสำหรับเด็กและเยาวชน
• การประกวดการออกแบบความคิดสร้างสรรค์รายการสัน้ รณรงค์เพือ่ สังคม Animation ครอบครัวนก
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาผู้ผลิตรายการอิสระ จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่
• โครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
• โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างสรรค์รายการรู้เท่าทันสื่อ การเรียนรู้เรื่องเพศ
สำหรับเด็ก
• โครงการวิจยั และพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศน์ตน้ แบบเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูส้ ำหรับเด็กเชิงประเด็น
สรุปรอยละปริมาณการออกอากาศ จากผูผลิตรายการอิสระประจำป 2554
แหล่งที่มา / ไตรมาส
สัดส่วนรายการ
จากผู้ผลิตอิสระ
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ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เฉลี่ย ปี 2554

ร้อยละ

16.57%

13.68%

15.65%

18.50%

16.10%

จำนวน
(ชม.)

267 ชม.
47 นาที

301 ชม.
10 นาที

347 ชม.
03 นาที

408 ชม.

1,324 ชม.

ผังรายการไทยพีบีเอส
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เครื อ ข า ยและ
การมีสวนรวม

การพัฒนาเครือขาย เปนอีกหนึ่งภารกิจ
สำคั ญ ตามนโยบายที่ ก ำหนดให สื่ อ สาธารณะ
ตองทำงานอยางมีสวนรวม เปดโอกาสใหประชาชน
และผูชมผูฟงไดนำเสนอขอคิดเห็น รวมพัฒนา
และใชประโยชน โดยมุงหวังใหประชาชนรูสึกผูกพัน
และเปนเจาของสื่อสาธารณะ
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การทำงานพัฒนาเครือข่าย แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การทำงานร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและเครือข่าย ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟัง
ที่มีต่อสื่อสาธารณะ เพื่อพัฒนาการผลิตและเผยแพร่รายการ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะและ
ผลักดันประเด็นทางสังคมเพื่อการแก้ปัญหา
2. การร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมในการผลิตรายการ
3. การร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ กับสาธารณะ
4. การบริหารศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส และการจัดทำรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส
การทำงานรวมกับสภาผูชมและผูฟงรายการ
สำนักรับฟังและการมีสว่ นร่วม มีภารกิจในการทำงานร่วมกับสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตาม
ความในมาตรา 45 ของพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
รูปแบบการทำงานร่วมกันเน้นหนักทีก่ ารจัดกระบวนการรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาบริการ
และผลิตรายการ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (รายละเอียด
การดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนำเสนอไว้ในส่วนที่ 3)
การบริหารศูนยเพื่อนไทยพีบีเอส
ด้วยตระหนักว่าประชาชนมีความคาดหวังต่อมาตรฐานของสือ่ สาธารณะ และจำเป็นต้องมีพน้ื ทีร่ บั ความ
รูส้ กึ ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบของสาธารณะ ไทยพีบเี อสจึงจัดให้มี “ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อส” เป็นช่องทางสือ่ สารสองทาง
กับประชาชน ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ ชม เพือ่ นำไปพัฒนารายการให้สอดคล้องกับความต้องการ
และเกิดประโยชน์ตอ่ ผูช้ ม รวมถึงรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนในกรณีทผ่ี ผู้ ลิตรายการ หรือพนักงานขององค์การ
กระทำหรือผลิตรายการที่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ และยังเป็นช่องทางรับแจ้งเหตุจากผู้ชม
ในกรณีวิกฤตสำคัญๆ เช่น สถานการณ์ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น โดยมีการทำงานเชื่อมโยง
กับเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะทั่วประเทศ รวมทั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในแต่ละภูมิภาค
ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อสเปิดรับการติดต่อหลายช่องทางทัง้ ทางอีเมล์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
ช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออีเมล์ และโทรศัพท์
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การพั ฒ นาเครื อ ข า ยมี ห ลายสำนั ก เข า มามี บ ทบาททั้ งโดยตรงและโดยอ อ ม
สำนักที่มีบทบาทโดยตรงคือ สำนักรับฟงและการมีสวนรวม สำนักเครือขายสื่อ
พลเมือง และสำนักพัฒนาทุนทางสังคม ปจจุบันไทยพีบีเอสมีเครือขายหลายกลุม
ทั้งกลุมทางสังคม กลุมวิชาชีพ กลุมวิชาการ กลุมสื่อสาธารณะภูมิภาค กลุมสื่อ
ชุมชน กลุมธุรกิจเอกชน กลุมการเมืองการปกครอง กลุมภาคประชาสังคม เปนตน

สรุปประเด็นสำคัญจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสในปี 2554
ในภาพรวมมีผู้ชมและผู้ฟังให้ข้อเสนอแนะ ติ ชม ผ่านศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ที่นำไปปรับปรุงการ
ทำงาน ในปี 2554 จำนวน 1,783 ความคิดเห็น (ไม่รวมการขอข้อมูลหรือร่วมสนุกในรายการ และการ
แจ้งเหตุในสถานการณ์ภยั พิบตั )ิ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เกีย่ วกับข่าวและรายการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับข่าว โดยเป็น
ความคิดเห็นเชิงบวกร้อยละ 42 เชิงลบร้อยละ 12 และเป็นข้อเสนอแนะร้อยละ 46 โดยมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดในประเด็นเรื่องการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษา บุคลิกภาพผู้ประกาศและการดำเนินรายการ ส่งผลให้
ฝ่ายบริหารจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการของไทยพีบีเอส ตลอดจนพัฒนาทักษะการ
สื่อสารให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
สรุปประเด็นความคิดเห็นสำคัญในปี 2554 รายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
• การระมัดระวังเนื้อหาการนำเสนอรายการ “ทีวีจออีสาน”
• การปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
• กระแสผู้ชมต่อการจบชุดของรายการ “หนังพาไป”
• การให้ความช่วยเหลือในสถานการภัยพิบัติในจังหวัดภาคใต้ และการรายงานสถานการณ์
แผ่นดินไหว
ไตรมาสที่ 2
• การเปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่ของไทยพีบีเอส และการออกอากาศระบบ HD
• การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนารายการผู้เสียโอกาสทางการได้ยิน
• ความเหมาะสมของผังรายการ
• ความไม่ชัดเจนของการออนแอร์ซีรี่ส์ญี่ปุ่น
• การนำเสนอเนื้อหาทางการเมืองที่มีลักษณะชี้นำก่อนการเลือกตั้ง
ไตรมาสที่ 3
• กรณีสัมภาษณ์อดีตนายก ทักษิณ ชินวัตร (ซึ่งนำไปสู่การจัดเวทีสร้างการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนในกระบวนการทำงานของสื่อสาธารณะ (feedback conference)
• การนำเสนอข่าวการเมืองไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การทำผิดจริยธรรม ทั้งการนำเสนอภาพความเศร้าโศก การโฆษณาแฝง
• การเผยแพร่รายการต่างๆ ของไทยพีบีเอสในสถานีขนส่งหมอชิต
ไตรมาสที่ 4
• ความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาของรายการคนละดาวเดียวกัน
• ผังรายการและเนื้อหาการนำเสนอในสถานการณ์ภัยพิบัติ
• ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ชมให้ความสนใจในสถานการณ์ภัยพิบัติ
• สถานการณ์จอดับ
• ข่าวภาคภาษาอังกฤษ
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การจัดทำรายการเปดบานไทยพีบีเอส
รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.20 น. – 20.30 น. เป็นรายการที่
สื่อสารเรื่องราวจากประเด็นความคิดเห็นของผู้ชมผู้ฟังที่มีต่อไทยพีบีเอส ตอบข้อสงสัยที่ผู้ชมส่งเข้ามาผ่านศูนย์
เพื่อนไทยพีบีเอส และเพื่อเป็นเครื่องประกันว่า ความคิดเห็นสำคัญของผู้ชมผู้ฟังที่เสนอมาได้รับการพิจารณา
เพื่อนำไปใช้ รายการนี้มุ่งสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมระหว่างคนทำงานและผู้ชม บทบาทของความเป็น
สือ่ สาธารณะและคุณค่าของสือ่ คาดหวังให้ผชู้ มเกิดการรูเ้ ท่าทันสือ่ และส่งผลในการพัฒนาการให้บริการ การผลิต
และเผยแพร่รายการตามกรอบจริยธรรมสื่อสาธารณะ
ความรวมมือกับภาคประชาสังคม
ในขณะที่การเมืองภาคประชาชนเข้มแข็งมากขึ้น และมีการขยายกลุ่มอย่างกว้างขวาง สื่อสาธารณะจึง
ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในหลายๆ มิติ อาทิ เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผูผ้ ลิตข่าวและรายการด้วย
ตนเอง การผนึกกำลังกับภาคียุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนรณรงค์สร้างสรรค์สังคมในประเด็นต่างๆ
การร่วมกับเครือข่ายในการผลิตรายการออกเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ของไทยพีบีเอส การร่วมกับภาคประชาสังคม
ในการใช้สื่อสาธารณะเป็น “พื้นที่สาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วม” ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะของภาคประชาสังคม
วิกฤตน้ำท่วมในปี 2554 เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้การทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมปรากฎผลชัดเป็น
รูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ เช่น
• การร่วมกันระดมความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ำท่วม โดยมีการตัง้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน
ไทยพีบีเอสฝ่าวิกฤตน้ำท่วมขึ้น ใช้สถานที่ปฏิบัติการที่ไทยพีบีเอสในช่วงแรก แล้วจึงย้ายไปยังจังหวัดราชบุรีใน
ภายหลัง ขยายขอบข่ายงานเชิงนโยบายที่กว้างขึ้น
• ร่วมช่วยเหลือแรงงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ไทยพีบเี อสร่วมกับเครือข่ายแรงงานได้ขบั เคลือ่ นให้มกี ารสือ่ สาร
เรือ่ งราวทีถ่ กู ต้องของกลุม่ แรงงานทัว่ ไปและแรงงานข้ามชาติ การผลักดันให้มกี ารดูแลสวัสดิการและป้องกันปัญหา
การตกงาน การแก้ปญ
ั หาเชิงกฏหมายของกลุม่ แรงงานข้ามชาติ นอกจากนีย้ งั ยกระดับงานช่วยเหลือเป็นงานเชิง
นโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอให้รัฐบาลกำกับดูแลเรื่องการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน้ำท่วมไม่ให้
ปล่อยน้ำปนเปื้อนไปส่งผลกระทบกับชุมชน

• พลังเครือข่ายกู้พื้นที่สวนส้มโอ ในจังหวัดนครปฐมให้บางส่วนเหลือรอดไม่ต้องล่มสลายไปกับสายน้ำ
• ร่วมกันฟืน้ ฟูทงุ่ พระพิมล ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตรใกล้กรุงเทพฯ มีการมอบพันธุข์ า้ วปลูกให้กบั เกษตรกร
• การส่งเสริมความรู้และแนวคิดการรอดพ้นวิกฤตด้วย “ทุนทางสังคม” จากการทำงานกับเครือข่ายที่
กว้างขวางทำให้ไทยพีบเี อสสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ สามารถนำเนือ้ หาทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะมาเผยแพร่ รวมทัง้ แนวคิดเกีย่ วกับการอยูร่ ว่ มกับน้ำ ซึง่ ชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิถ์ อื เป็น
ชุมชนที่รวมตัวกันพึ่งพาตนเอง ใช้ทุนทางสังคมระดมความร่วมมือ จนนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยชุมชน เพื่อชุมชน เป็นต้นแบบการจัดการชุมชนในวิกฤตน้ำท่วมครั้งสำคัญ
นอกจากนี้ การทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 ในเวที
สัญจร “เสียงประชาชน...เปลีย่ นประเทศไทย” เป็นการพัฒนาประเด็นปัญหาสำคัญเชิงนโยบายของแต่ละภูมภิ าค
เพื่อให้ประชาชนตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนกับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองต่างๆ นับเป็นการใช้สื่อ
สาธารณะสนับสนุนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยครั้งสำคัญ
การพัฒนาและผลิตรายการรวมกับเครือขาย
สำนักพัฒนาทุนทางสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์รายการและกิจกรรมเพือ่ สาธารณะ ซึง่ ถือเป็นเครือข่ายทุนทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ค่า ภายใต้แนวทางการทำงาน
ของสือ่ สาธารณะทีย่ ดึ ถือคุณค่าต่อสาธารณะ 8 ประการ เช่นเดียวกับการจัดหาและผลิตรายการอืน่ ๆ นอกจากนี้
ยังร่วมกับภาคียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเด็นที่จะนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ โดยเน้นประเด็นที่มีนัยสำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในปี 2554 ไทยพีบีเอสมีการพัฒนาและขยายเครือข่ายทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 โดยมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 49 รายในปี 2553 เป็นจำนวน 69 รายในปี 2554
แยกประเภทหน่วยงานได้ดังนี้
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หน่วยงานรัฐ			
		
หน่วยงานเอกชน			
		
หน่วยงานสาธารณประโยชน์
		
หน่วยงานต่างประเทศ		
					
รวม

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้สนับสนุนในปี 2544 เป็นหน่วยงานใหม่ 42 หน่วยงาน และหน่วยงานที่เคย
ให้การสนับสนุนร่วมมือกันมาก่อนแล้วจำนวน 27 หน่วยงาน โดยร่วมกันผลิตรายการต่างๆ คิดเป็นมูลค่า
58,492,678 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.92 ของงบประมาณขององค์การฯ โดยมีรายการทีเ่ ริม่ ต้นการร่วมผลิต
ในปี 2554 จำนวน 7 รายการ เป็นรายการที่พร้อมอากาศจำนวน 4 รายการ และอยู่ในช่วงพัฒนาประเด็นกับ
เครือข่ายทุนทางสังคมเพื่อออกอากาศในปี 2555 อีกจำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
รายการ

รายละเอียด

เครือข่าย

การออกอากาศ

สารคดีประชาธิปไตย
ชุมชน

รายการสั้น 5 นาที
20 ตอน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและ
เครือข่ายในพื้นที่

ไตรมาสที่ 2
ปี 2554

ดอกรักบานแฉ่ง

รายการสารประโยชน์
ด้านสุขภาวะทางเพศ
30 นาที 13 ตอน

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ องค์กรแพท
เครือข่ายหลากหลายทางเพศ

ไตรมาสที่ 2
ปี 2554

เคลียร์คัทชัดเจน

รายการสั้น 5 นาที
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

ไตรมาสที่ 1
ปี 2555

สุขแท้ด้วยปัญญา

รายการสั้น 5 นาที
เกี่ยวกับงานจิตอาสา
13 ตอน

เครือข่ายพุทธิกา

ไตรมาสที่ 2
ปี 2555

สุขภาวะหลังน้ำท่วม

รายการสั้น 5 นาที
1 ตอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, กรมควบคุมโรค, กรมควบคุม
มลพิษ, กรุงเทพมหานคร,
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย กรมอนามัย

ปี 2555

รายการเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ
การใช้ยา การจัดการโรคเรื้อรังของคนไทย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และองค์การเภสัชกรรม

ปี 2555

รายการเกี่ยวกับที่ดินและฐานทรัพยากร

สำนักงานปฏิรูป เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน
แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน

ปี 2555

การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
กิจกรรมเพือ่ สาธารณะทีจ่ ดั ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการขยายผลจากรายการทีอ่ อกหน้าจอ ไปสูก่ จิ กรรมทีผ่ ชู้ ม
มีส่วนร่วมเรียนรู้ ทดลองทำ และเกิดความใกล้ชิด รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสื่อสาธารณะ
ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสาธารณะในปี 2554
• Thai PBS Forum หัวข้อ “ความหวังและความฝันต่อการปฏิรูปประเทศ” โดยเชิญ นายอานันท์
ปันยารชุน และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ร่วมเสวนา
• ร่วมกับภาคประชาชนโดยนำรายการเด็กหลายรายการ ไปร่วมจัดกิจกรรมในงาน “มหกรรมพลัง
เยาวชน พลังสังคมครั้งที่ 2” กับมูลนิธิสยามกัมมาจลและองค์กรเครือข่ายพัฒนาเยาวชน 140 องค์กร
• งานดนตรีกวีศิลปะเพื่อฐานทรัพยากรธรรมชาติเขาใหญ่ กลุ่มเครือข่าย นักศึกษา ภาคประชาชน
รวม กว่า 200 คน
• กิจกรรม Save your life รณรงค์ความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ โดยเปิดให้ประชาชนส่งข้อมูล
ทั้งคลิปภาพ และเสียงผ่านทาง SMS และ MMS
• งานเสวนา “ความรัก ศรัทธา ปาฎิหาริย์” ต่อยอดจากหนังสั้น 7 เรื่องของสถานี จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
กระตุ้นเตือนสังคมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง
ผลจากการทำงานรวมกับเครือขาย
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ได้ส่งผลต่อการดำเนินงานของสื่อสาธารณะในหลายมิติ เช่น
• นำข้อเสนอมาพัฒนาแผนการจัดทำรายการ
• ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดหรือเฉพาะประเด็น เช่น การสะท้อนปัญหาพืน้ ทีร่ บั สัญญาณไม่ได้นำไปสู่
การตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหา
• ทำให้เห็นทิศทางหรือมีต้นแบบของรายการที่ควรนำเสนอในสื่อสาธารณะ
• ทำให้ประเด็นปัญหาของชุมชนได้รับการนำเสนอ เกาะติดรายงานต่อเนื่องจนเกิดการคลี่คลายหรือ
การเคลื่อนไหวของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมเครือข่ายร่วมปฏิบัติการในพื้นที่และนำเสนอข่าว
แรงงานไร้สญ
ั ชาติชว่ ยกูน้ คิ มอุตสาหกรรมหลังน้ำท่วม ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นการกระตุกให้ทกุ ฝ่ายสนใจป้องกันสารเคมี
รั่วไหลทำให้ไม่มีการสูบน้ำจากนิคมฯ ปล่อยสู่ชุมชนอย่างขาดการจัดการที่ดี เป็นต้น
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สื่อภาคพลเมืองและจอภูมิภาค

“พื้นที่ของประชาชน”
เพื่อใหทุกคน ทุกชุมชน สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสจึงมี “งานสื่อภาคพลเมือง” เปนสวน
สำคั ญ ในโครงสร า งและภารกิ จ หลั ก ขององค ก าร โดยมี ส ำนั ก
เครื อ ข า ยสื่ อ พลเมื อ งเป น หน ว ยประสานและดำเนิ น งานเสริ ม
ศักยภาพสื่อภาคพลเมืองและผูผลิตภาคประชาชน ใหเกิดรูปธรรม
ของการสื่อสารผานทุกชองทางของไทยพีบีเอส

นักขาวพลเมือง
เพราะสิทธิในการสือ่ สารเป็นของพลเมืองทุกคน ไทยพีบเี อสจึงเปิดพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารสาธารณะให้พลเมือง
ได้ร่วมสร้าง “ประชาธิปไตยในการสื่อสาร” อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไก “นักข่าวพลเมือง” ซึ่งกลายเป็น
เอกลักษณ์ของไทยพีบีเอส สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและชัดเจนในการทำหน้าที่ สร้างความเข้มแข็งของพลเมือง
ในฐานะภาคส่วนที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารเรื่องราวของชุมชน แต่ทว่าสัมพันธ์กับภาพใหญ่อย่าง
มีนัยสำคัญ เป็นเรื่องราวอันหลากหลายที่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งสื่อกระแสหลักมักเข้าไม่ถึง หรือเคยมองว่าเป็น
เรื่องเล็กน้อย แต่ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่ให้ได้นำเสนอด้วยมุมมองของคนในพื้นที่เอง
ปัจจุบันมีผู้ผ่านการเสริมศักยภาพเป็นนักข่าวพลเมืองรวมกว่า 2,000 คน และได้ร่วมกันสื่อสาร
ผ่านทุกช่องทางของไทยพีบีเอส ทั้งรูปแบบข่าวและรายการมากกว่า 1,000 ชิ้น
“ช่วงข่าวพลเมือง” ช่องทางหลักของเครือข่ายสื่อพลเมืองออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงข่าวค่ำ
และยังมีเว็บไซต์นักข่าวพลเมือง www.citizenmedia.thaipbs.or.th ที่รองรับข่าวที่นักข่าวพลเมืองผลิต
รายการโทรทัศนภูมิภาค
รายการโทรทัศน์ภูมิภาคหรือ “จอภูมิภาค” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาค
พลเมืองกับไทยพีบเี อสในการสือ่ สารสาธารณะ โดยมีเครือข่ายทีห่ ลากหลายเข้าร่วม อาทิ เครือข่ายในเชิงประเด็น
เครือข่ายสื่อพลเมือง เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น โดยมี “จอภูมิภาค” เป็นเครื่องมือสร้างการมี
ส่วนร่วมใช้พื้นที่เพื่อสื่อสาร ผ่านกลไกที่เรียกว่า “กอง บก.ร่วม” หรือ “กองบรรณาธิการภาคประชาสังคม”
(ประกอบด้วยทีมงานไทยพีบีเอสร่วมกับภาคพลเมือง และนักวิชาการ) เป็นเวทีระดมความคิด ค้นหาประเด็น
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ค้นหาแหล่งข่าว และกำหนดแนวทางการนำเสนอ เมื่อผลิตรายการแล้ว นอกจากจะออกอากาศทางไทยพีบีเอส
แล้ว ยังร่วมกันเชือ่ มขยายออกสือ่ ใหม่และสือ่ อืน่ ๆ ในหลายลักษณะ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ การนำเรือ่ งราวทีอ่ อกทาง
หน้าจอไปสู่การจัดเวทีขบคิดและขับเคลื่อนต่อในพื้นที่ ทำให้ประเด็นปัญหาไม่ได้จบไปพร้อมกับแต่ละตอน
ที่ออกอากาศเพียงเท่านั้น

กระบวนการในการทำงานสื่อสารของภาคประชาสังคม หน้าจอและหลังจอ

ผลการปฏิบัติงานสงเสริมสื่อภาคพลเมืองในป 2554
การส่งเสริมสื่อภาคพลเมือง ในปี 2554 ประกอบด้วยการทำงาน และผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. ข่าวและรายการจากเครือข่ายสื่อพลเมือง
ปี 2554 ข่าวและรายการจากเครือข่ายสื่อพลเมือง ยิ่งเข้มข้นขึ้นด้วยเนื้อหาและความกระตือรือร้นของ
เครือข่ายสื่อพลเมือง ผู้ผลิตภาคประชาชนจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 รวมถึง
สถานการณ์นำ้ ท่วมใหญ่ปลายปี ทีเ่ ครือข่ายสือ่ พลเมืองร่วมกับไทยพีบเี อสรายงานข่าวภัยพิบตั ใิ นมิตทิ ห่ี ลากหลาย
ทั้งสถานการณ์น้ำและการรวมตัวช่วยเหลือกันเองของชาวบ้าน
2. เปิดจออีสาน
ทีวจี อภูมภิ าคของไทยพีบเี อสเริม่ ทีภ่ าคใต้เป็นแห่งแรกในปี 2551 ตามมาด้วยจอเหนือในปี 2552 และ
ต้นปี 2554 จึงเกิดทีวีจออีสาน ทั้งสามจอ มีกองบรรณาธิการร่วม ทำหน้าที่ดูแลให้ความเห็นในการผลิตข่าวและ
รายการเพื่อออกอากาศ
3. ยกระดับจอภูมิภาคออกอากาศทั่วประเทศ
จากเดิมรายการจากจอภูมิภาคออกอากาศเฉพาะในพื้นที่ แต่ในปี 2554 ได้ขยายผลให้เกิดความคุ้มค่า
ด้วยการออกอากาศทั่วประเทศ
4. เปิดตัวรายการสื่อภาคพลเมือง
เดือนเมษายน 2554 รายการทีผ่ ลิตและร่วมผลิตระหว่างเครือข่ายสือ่ พลเมือง ผูผ้ ลิตภาคประชาชน และ
ไทยพีบีเอส 2 รายการ คือ “เด็กมีเรื่อง”พื้นที่การสื่อสารของนักข่าวพลเมืองเยาวชนจากทั่วประเทศ “บ้านเธอ
ก็บ้านฉัน” รายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมของเครือข่ายนักข่าวพลเมือง ผู้ผลิตอิสระจากทั่วประเทศ โดยมี
“พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ” รายการที่สะท้อนเรื่องเล่าและตัวตนของนักข่าวพลเมืองที่มาร่วมสื่อสารกับไทยพีบีเอส
ออกอากาศมาก่อนตั้งแต่ช่วงต้นปี
5. ทำงานหรือจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายตามวาระทางสังคม
เช่น ร่วมกันจัดรายการเสียงประชาชนเปลีย่ นประเทศไทย ในช่วงการเลือกตัง้ มิถนุ ายน – กรกฎาคม 2554
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ซึ่งส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังกันของเครือข่ายภาคพลเมืองกับสื่อสาธารณะ ที่ใช้วาระการเลือกตั้งให้เป็นโอกาส
ของภาคประชาชนในการผลักดันนโยบายหรือข้อเรียกร้องทีร่ ฐั บาลใหม่จะต้องนำไปพิจารณาเป็นนโยบาย โดยมี
เป้าหมายร่วมกันคือการสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม
รายการที่ผลิตร่วมกับเครือข่ายสื่อพลเมืองในปี 2554
รายการ

วัน เวลา ออกอากาศ

จุดมุ่งหมายรายการ

รายการนักข่าวพลเมือง

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ช่วงหลังข่าวค่ำ

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนเพือ่ สือ่ สารผ่านพืน้ ทีส่ าธารณะ
วางฐานคิดและสร้าง “ประชาธิปไตยในการสื่อสาร” ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญของการสร้างประชาธิปไตย

รายการเด็กมีเรื่อง

ทุกวันเสาร์
เวลา 9.35 - 10.00 น.

สร้างความเข้าใจของสาธารณะ ถึงสถานการณ์ ประเด็น หรือวาระ
ในชุมชน ผ่านตัวเยาวชนเจ้าของประเด็นที่ลุกขึ้นมาสื่อสารด้วย
ตนเอง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนเป็นคนเดินเรื่อง

บ้านเธอก็บ้านฉัน

ทุกวันเสาร์
รายการที่เชื่อมร้อยให้เห็นความเหมือนที่เป็นจุดร่วมหรือความต่าง
เวลา 11.05 - 11.30 น. ที่เป็นสิ่งต้องเรียนรู้ระหว่างกัน โดยประเด็นที่นำเสนอจุดประกาย
มาจากการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองที่ลุกขึ้นมาสื่อสารผ่านงาน
นักข่าวพลเมืองหรืองานสารคดีของผู้ผลิตภาคประชาชน

พลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ

ทุกวันหยุดนักขัดฤกษ์

เรื่องราวความพยายามของ “พลเมือง” ที่จะบอกเล่าสิ่งสำคัญใน
สังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พวกเขาเป็นเจ้าของประเด็น
ลุกขึ้นมาสื่อสารสาธารณะในนามของนักข่าวพลเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง กลายเป็นฟันเฟืองที่ค่อยๆ ขับเคลื่อนทิศทางของสังคม
ให้เปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่

การสื่อสารที่หลากหลาย
บนสื่อใหม่

On Demand

การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาการนำเสนอที่สามารถ
เข้าถึงภาคประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และเป็นพืน้ ที่เชื่อมต่อไปยัง
สื่อที่หลากหลาย เพื่อการสร้างการรับรู้และเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน
ระดับท้องถิ่นระดับประเทศและในระดับอาเซียน

สือ
่ สาธารณะ
ในโลกของสื่อใหม
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ในป 2554 ไทยพีบีเอสไดพัฒนาการใหบริการผานทาง
สื่อออนไลนและโซเชียลมีเดียอยางจริงจัง เพื่อใหขอมูลขาวสาร
และรายการตางๆ เขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายและกวางขวาง
และเปนการตอบสนองตอพฤติกรรมของคนรุนใหมที่ตองการ
สื่ อ สาร และรั บ รู  ส ถานการณ บ  า นเมื อ งรวมถึ ง เหตุ ก ารณ ข อง
สังคมที่รวดเร็วมากขึ้น
บทบาทของการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์
มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
สังคมต้องการข้อมูลและข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมปลายปี 2554
ไทยพีบีเอสได้ใช้เว็บไซต์และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางสำคัญในการกระจาย
ข้อมูลและข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ทั้งยังเป็นกลไกในการระดมความคิดเห็นและความร่วมมือของภาคประชาสังคมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดการกับปัญหาในพื้นที่ต่างๆ
2554 ปแหงการเริ่มตนสื่อวิทยุออนไลน
ไทยพีบีเอสเริ่มให้บริการวิทยุออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2554 โดยเป็นการต่อยอดจากสื่อวิทยุที่เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่ง ส.ส.ท. ได้ร่วมผลิต
รายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM 105 MHz.
ปัจจุบันวิทยุออนไลน์ไทยพีบีเอสเผยแพร่รายการระหว่าง 06.00 น. – 21.00 น. ทาง
เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net, www.facebook.com/ThaiPBSFan ผูฟ้ งั สามารถ
รับฟังได้ทง้ั ทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถ

รับฟังผ่านสถานีวิทยุชุมชนต่างๆ ที่ทำการเชื่อมโยงสัญญาณไปออกอากาศผ่านสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ซึ่งเป็น
การเพิ่มเครือข่ายการออกอากาศ และเผยแพร่รายการไปยังสาธารณชน นอกจากนี้ยังสามารถรับสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ที่รองรับระบบ DVB - S2 ได้ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุจาก กสทช. ในอนาคต จะทำการพัฒนาให้ออกอากาศ 24 ชั่วโมงต่อไป
การดำเนินการวิทยุออนไลน์เป็นการตอบสนองการดำเนินงานด้านสือ่ วิทยุกระจายเสียงสาธารณะ ซึง่ เป็น
ภารกิจตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยไทยพีบีเอส
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการผลิตสื่อวิทยุออนไลน์เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ ใช้ส่ือวิทยุออนไลน์เป็นพื้นที่
สื่อสาธารณะที่จะสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วนในประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
รวมทั้งเพื่อให้ข่าวสารความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ฟังทุกกลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบรายการวิทยุออนไลน์ที่นำเสนอในช่วงทดลองออกอากาศเดือนมิถุนายน - กันยายน แบ่งตาม
ประเภทการผลิตเป็นรายการที่ผลิตขึ้นใหม่โดยผู้ผลิตภายใน (ทีมข่าวและทีมวิทยุ) ร้อยละ 36 รายการวิทยุที่นำ
มาออกอากาศซ้ำ (รีรัน) จากรายการที่เคยผลิตออกอากาศทางสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว คลื่น FM
105.0 MHz. ร้อยละ 18 และเป็นรายการที่ดึงสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 46
แบ่งสัดส่วนการนำเสนอเป็นกลุ่มรายการข่าว ร้อยละ 36 กลุ่มรายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง
ร้อยละ 64
สัดสวนรายการมิถุนายน - กันยายน 2554
รีรัน
ร้อยละ 18

ดึงสัญญาณทีวี
ร้อยละ 46

ผลิตใหม่
ร้อยละ 36

สารประโยชน์
และสาระบันเทิง
ร้อยละ 64

ข่าว
ร้อยละ 36

ในไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554) ได้ปรับสัดส่วนการนำเสนอเป็นรายการกลุ่มข่าว
ร้อยละ 30 รายการกลุม่ สารประโยชน์และสาระบันเทิง ร้อยละ 70 และยกเลิกรายการออกอากาศซ้ำ (รีรนั ) ออกจาก
ผังรายการทั้งหมด แล้วผลิตรายการใหม่เข้าไปทดแทนโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตรายการภายนอกที่มีความรู้ความ
สามารถ ได้มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่สื่อสาธารณะด้วยรายการที่หลากหลาย ทำให้สัดส่วนรายการที่ผลิตใหม่เพิ่ม
เป็นร้อยละ 61 และรายการที่ดึงสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ลดลงเหลือร้อยละ 39
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สัดสวนรายการไตรมาส 4 ป 2554

สารประโยชน์
และสาระบันเทิง
ร้อยละ 70

ผลิตใหม่
ร้อยละ 61
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ดึงสัญญาณทีวี
ร้อยละ 39
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ข่าว
ร้อยละ 30

เว็บไซตกับการพัฒนาอยางกาวกระโดด
ในปี 2554 ได้มีการสร้างเว็บไซต์ข่าว แยกออกจากเว็บไซต์หลัก ทำให้เกิดความชัดเจนและติดตามชม
ข่าว รายการข่าวและข้อมูลเศรษฐกิจได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งให้บริการข่าวสารที่ฉับไวและครอบคลุม
ประเด็นสำคัญต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับข่าวจากหน้าจอ นำเสนอผ่านทางเว็บไชต์ www.thaipbs.or.th อีกทั้งยัง
เผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์ ในลักษณะการดึงภาพการออกอากาศสด (live cast) จากหน้าจอของ
ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยคุณภาพความคมชัดทั้งภาพและเสียง รองรับระบบ HD
และสัญญาณที่ต่อเนื่อง ทั้งยังนำรายการที่ดีและมีประโยชน์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ให้เลือกชมย้อนหลังได้ตาม
ความต้องการ (on demand) อีกด้วย
เมื่อสิ้นปี 2554 พบว่ามีอัตราการเติบโตของผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์สะสมตลอดปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ถึง
ร้อยละ 243.83 และในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ขึ้นอันดับ 1 ในประเภทสถานี
โทรทัศน์ (FreeTV) มี 49,435 UIP, 150,601 Page views โดยหน้าที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 คือ หน้าชมทีวี
ออนไลน์ http://live.thaipbs.or.th
จำนวนการเขาชมหนาเว็บไซต ในป 2554
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โซเชียลมีเดียกับ “อันดับหนึ่ง” ที่ตอเนื่อง
การบริการข่าวสารและสร้างเครือข่ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย มีการขยายตัวของผู้ติดตามข่าวสารเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ตุลาคม – ธันวาคม 2554 ทำให้ทวิตเตอร์ @ThaiPBS มีผตู้ ดิ ตามอย่างก้าวกระโดด
ขึน้ เป็นอันดับ 1 ของกลุม่ องค์กรสือ่ ทีน่ ำเสนอข่าว ในวันที่ 16 ตุลาคม 2554 และยังคงเป็นอันดับ 1 มาจนถึงปัจจุบนั
สถิติการเติบโตของผูติดตามโซเชียลมีเดีย Thai PBS ป 2553 - 2554
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ในขณะที่ภารกิจหนักหน่วงยิ่งขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูง และยังต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี
ทีก่ า้ วหน้าอย่างรวดเร็ว สือ่ สาธารณะในโลกสือ่ ออนไลน์และสือ่ ใหม่ ยังคงตัง้ ใจ มุง่ มัน่ รักษามาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการทำหน้าที่สื่อสาธารณะเพื่อสังคมคุณภาพและคุณธรรม
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ผังรายการวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน : ตุลาคม - ธันวาคม 2554
(www.thaipbsonline.net)
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ผลการปฏิบัติงานดานตางประเทศ

บทบาทการเป น องค ก ร

สื่อระดับสากล

เพื่อสงเสริมและขับเคลื่อนไทยบีพีเอสใหมีบทบาทสำคัญในฐานะสื่อสาธารณะ
ทั้งในระดับภูมิภาคและในเวทีระดับนานาชาติ ไทยพีบีเอสไดสรางและขยายเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและทีวีพันธมิตรในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมโครงการความรวมมือที่นำมาซึ่งประโยชนในการสราง
โอกาสการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางสังคมดวยมิติที่รอบดานใน
ประเด็ น ต า งๆ ตลอดจนการพั ฒ นาองค ก รและบุ ค ลากรสื่ อ มวลชน เพื่ อ เตรี ย ม
ศักยภาพความพรอมสูการเปนผูนำในฐานะสถาบันสื่อสาธารณะแหงภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการแนะนำ เผยแพร่
และสร้างความเข้าใจอันดี ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะ
แห่งแรกของประเทศไทย ไปยังกลุ่มต่างๆ ในระดับ
นานาชาติ ทัง้ สถานีโทรทัศน์วทิ ยุแห่งชาติ สือ่ สาธารณะ
ในภูมิภาคต่างๆ องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทาง
วิ ช าการและการศึ ก ษา สถานฑู ต รวมถึ ง ตั ว แทน

สื่อมวลชนของนานาประเทศ และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของ ส.ส.ท. ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะใน
คุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ เป็นสือ่ สาธารณะ
เพื่อสังคมทุกระดับ

การดำเนินการอยางเขมแข็งและตอเนื่องทำใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การทำงานในประเด็นเชิงลึก
การรวมผลิตขาวและรายการ การสนับสนุนเนื้อหาขอมูล
รวมทั้งการรวมพัฒนาบุคลากร
การขยายเครือขายตางประเทศในป 2554
การดำเนินเชิงรุกร่วมกับสถานีโทรทัศน์พนั ธมิตร ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร การทำงาน
ในประเด็นเชิงลึก การร่วมผลิตข่าวและรายการ การสนับสนุนเนื้อหาข้อมูล รวมทั้งการร่วมแลกเปลี่ยนพัฒนา
บุคลากร ได้นำพาให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงรูปธรรม ตลอดช่วงปีพ.ศ. 2553 - 2554 ดังนี้
• ขยายเครือข่ายพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ได้แก่ สื่อสาธารณะแห่งชาติไต้หวัน (Taiwan Public
Television Service) สถานีโทรทัศน์ด้านชาติพันธุ์ไต้หวัน (Taiwan Indigenous Television) สถานีโทรทัศน์
แห่งชาติลาว (Television National Lao) สถานีโทรทัศน์แห่งชาติภฎู าน BBS (Bhutan Broadcasting Service)
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่ายสมาชิกสถานีโทรทัศน์จากนานาชาติ (World Indigenous
Television Broadcasters Network: WIBTN) เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรสือ่ และยกระดับมาตรฐานผลผลิต
สื่อที่เน้นการส่งเสริมคุณค่าเนื้อหารายการข่าวสารด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
นอกจากนั้นยังได้ร่วมส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่น
• โครงการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บทบาทสื่อสาธารณะในภาวะวิกฤตของประเทศ ในด้าน
การเมืองและภัยธรรมชาติใน Public Broadcasting International 2011
• โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม Climate Change Campaign ร่วมกับ Media
Alliance, Swedish International Development Cooperation Agency และ Asian Development
Bank โดยผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้รับเชิญเข้าร่วม Media Leader Forum: Role of PBS in Promoting
Climate Change Awareness เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บทบาทสื่อสาธารณะในภาวะวิกฤตของประเทศใน
ด้านการเมืองและภัยธรรมชาติในเวทีสัมมนา ATF ประเทศสิงคโปร์
• โครงการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นการส่งเสริมรายการเด็ก ครอบครัว และสตรี ให้แก่ตวั แทนสือ่ มวลชน
จากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติภูฏาน ณ ไทยพีบีเอส และโครงการความร่วมมือ Co-production ระหว่างสถานี
โทรทัศน์แห่งชาติภูฎาน เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดและการรายงานข่าวพระราชพิธีอภิเษกสมรสกษัตริย์จิกมี่
แห่งภูฏาน ตลอดจนการสนับสนุนการถ่ายทำสารคดีชุดพิเศษรายการครอบครัวเดียวกัน และรายการพันแสงรุ้ง
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• การส่งมอบรายการของไทยพีบเี อสให้แก่หอสมุดรัฐสภา ในกรุงวอชิงตันดีซี (Library of American
Congress, Washington, DC) เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ทางการศึกษา ได้แก่ รายการพันแสงรุ้ง
ชุดเวียดนามศึกษา ผลิตโดย บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
• โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน Internship Programme ระหว่าง Thai PBS และ
BBS เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตรายการเด็กและการส่งเสริมการขยายเครือข่ายระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็น
โครงการต่อเนือ่ ง โดยมีตวั แทนสือ่ มวลชนของไทยพีบเี อส และจากสถานีพนั ธมิตรในภูมภิ าคเข้าศึกษาการทำงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (Cross-cultural Learning)
• โครงการความร่วมมือกับ Japan Foundation และ Plus Art ซึง่ เป็นองค์กรแสวงกำไรของญีป่ นุ่
ด้านนวัตกรรมการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยพิบัติ เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในสังคมไทย และการขยายผลต่อยอดด้วยการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชนพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติของประเทศไทย
การสรางเครือขายทางวิชาการระหวางประเทศ
ไทยพีบเี อสมีแผนงานร่วมสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศในช่วงปี 2554 - 2556 เพือ่ พัฒนา
หลักสูตรทางวิชาการและการฝึกอบรม ซึง่ ในปี 2554 มีการทำงานเชิงรุกกับองค์กรระหว่างประเทศหลากหลายแห่ง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือที่มั่นคงและเตรียมศักยภาพ
พร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
• โครงการสัมมนาผูส้ อ่ื ข่าวในโอกาสความสัมพันธ์ไทย - สหภาพยุโรป 2011 โดยมีวทิ ยากรเป็นผูแ้ ทน
จากสหภาพยุโรปบรรยายประเด็นด้านการค้า นโยบายด้านความมั่นคง การผลิตและการบริโภค และประเด็น
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สื่อข่าวสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยุโรปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
• การพัฒนาภาคส่วนสังคมในมิตคิ วามเสมอภาพและการพัฒนาสตรี โดยได้จดั ทำโครงการอบรมการ
ผลิตรายการสารคดีตามแนวคิดและมุมมองของผู้หญิง 4 ภาค ด้วยทุนสนับสนุนจาก Canada Fund ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนือ่ งทีไ่ ทยพีบเี อสได้รบั เลือกเป็น 1 ใน 6 ประเทศในเอเชีย - แปซิฟกิ ของโครงการนำร่องการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการพัฒนาสตรีกับสื่อมวลชน และยังได้รับเชิญจากสำนักงาน UNESCO ประจำกรุงฮานอยให้เป็น
ที่ปรึกษาโครงการให้แก่สถานีวิทยุเวียดนาม (Voice of Vietnam)
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• โครงการความร่วมมือกับ Internews –Thailand และ Internews – EU ซึง่ เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรสื่อ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ผลิตและการผลิตสารคดี
เชิงข่าว ชุด “รอยร้าว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” จำนวน 5 ตอน สะท้อนสถานการณ์และความคิดเห็นจาก
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ ทั้งชาวบ้าน นักวิชาการ ตัวแทนภาครัฐ ต่อปัญหารากเหง้าในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งใช้เวลาในการถ่ายทำเกือบ 2 ปี และแพร่ภาพในช่วงปลายปี 2554 พร้อมบทพิสูจน์คุณค่า
แห่งงานด้วยรางวัลเกียรติยศแสงชัย สุนทรวัฒน์

• โครงการประเมินภายในและการพัฒนามาตรฐานองค์การ Thai PBS Quality Management:
ISAS BC9001: 2003 ซึ่งในปี 2554 เป็นช่วงดำเนินการและประสานงาน โดยมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรกของปี 2555
• โครงการ Capacity Building – Training of Thai PBS Trainers จาก UNESCO เป็นโครงการ
ผลิตวิทยากรโดยผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ พัฒนาสิทธิการสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศ โดยมีการสรุปรวบรวมองค์ความรู้สื่อสาธารณะและสร้างแม่แบบหลักสูตรการอบรมในอนาคต
• การจัดเสวนา The World Press Freedom Day: The 21st Century Media: New Frontiers,
New Barriers โดยไทยพีบีเอส ร่วมกับ UNESCO, UNDP, SEAPA และ TJA จัดเสวนาดังกล่าวในวันเสรีภาพ
สื่อมวลชนโลกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์เสรีภาพสื่อมวลชนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยในปัจจุบนั และบทบาทหน้าทีข่ องสือ่ สาธารณะในการเสริมสร้างเสรีภาพ
การทำงานของสื่อมวลชนไทย
• บทบาทการเป็นวิทยากรและผูด้ ำเนินการบรรยายให้ความรูด้ า้ นสือ่ มวลชนในการประชุมระดับสากล
ได้แก่ การประชุม Asia Media Summit 2011, Hanoi, Vietnam บรรยายในประเด็น “Creating a High
Performance Culture” และ “Broadcasting for all; Focusing on Gender”, การประชุม World Public
Broadcasting Forum, Mexico บรรยายในประเด็น “Politics and Democratic Processes” และได้รบั เชิญ
ให้เป็นกรรมการผู้ตัดสิน Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) Prize 2011 เป็นต้น
• การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย - แปซิฟิก 2555
(Asia Media Summit 2012) ในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2555 เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนากิจการด้านสื่อสารมวลชนใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (Asia - Pacific Institute for
Broadcasting Development หรือ AIBD) ทีม่ สี มาชิกกว่า 120 องค์กรทัว่ ภูมภิ าค และกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก
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บานใหมหลังนี้มีความหมายสำหรับ
พนักงานไทยพีบีเอสและสังคมไทย
มากยิ่งกวาการสรางอาคารใหม
แตนี่คือที่ทำการอันมั่นคงของ
สถาบันสื่อสาธารณะแหงแรก
ของประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ที่ทำการใหม
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คณะกรรมการนโยบายของไทยพีบเี อสทีเ่ ข้ารับตำแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 2 สิงหาคม
2551 ต้องเร่งรีบพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาเช่าตึกชินวัตร 3 ที่กำลังจะหมดอายุลง
ภายใน 4 เดือนข้างหน้า และต้องพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวให้กับองค์กร
ในเรือ่ งการใช้งบประมาณให้ได้ผลประโยชน์สงู สุดต่อสาธารณชน คณะกรรมการฯ จึงหา
ทางเลือกทีย่ ง่ั ยืนกว่าการดำเนินกิจการในทีท่ ำการชัว่ คราวทีอ่ าคารชินวัตร 3 เนือ่ งจาก
มีข้อจำกัดหลายประการคือ
1. ต้องจ่ายค่าเช่าประมาณ 57.52 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราค่าเช่าเพิม่ ขึน้ ทุกปี
และมีกำหนดต้องต่ออายุสัญญาทุกๆ 3 ปี
2. การเช่าอาคารกับธุรกิจเอกชนมีความไม่แน่นอน ขาดหลักประกันและความ
ต่อเนื่องที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการกำหนดอัตราค่าเช่าของผู้ให้เช่า มีแนวโน้ม
จะขึ้นราคาสูงขึ้นทุกรอบต่อสัญญา โดยปกติจะมีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี
3. โครงสร้างของอาคารเป็นตึกสูง มีพื้นที่ต่อชั้นจำกัด ไม่เหมาะสมในการเปิด
เป็นพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและมีส่วนสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกับองค์การ เช่น
ห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สุดสามารถจุคนได้ไม่ถึง 40 คน หากต้องการห้องใหญ่กว่านั้น
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเช่าแต่ละครั้ง
4. ขาดพื้นที่สาธารณะที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเอื้อต่อการสร้าง
บรรยากาศให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ไม่มีพื้นที่ให้ขยายเป็นพื้นที่สาธารณะ
สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ภายในอาคารเดียวกันมีผู้เช่าอื่นๆ ร่วมด้วยจำนวนมาก ไม่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมทางสื่อสารมวลชน ซึ่งอาจจะต้องมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม
อาจจะเป็นการรบกวนผู้เช่าอาคารรายอื่นๆ อีกทั้งการเช่าอาคารร่วมกับเอกชนหลาย
รายไม่สามารถสร้างความโดดเด่นหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้คนทั่วไปจดจำ
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศได้ใช้งานมาเป็นเวลากว่า 10 ปี บางส่วนจึง
เสื่อมสภาพและเก่า ประสิทธิภาพในการใช้งานจะลดน้อยลง ในขณะที่มีการศึกษา
วิจัยและคาดการณ์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีออกอากาศ ซึ่งจะ
เข้าสู่ระบบดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ โดยที่ทาง ITU (International Technology
Union) อันเป็นองค์การสือ่ สารระหว่างประเทศได้กำหนดให้องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิกต้องปรับเปลี่ยนการออกอากาศโดยยกเลิกระบบ
อนาล็อกเป็นระบบดิจทิ ลั ทัง้ หมดภายในปีค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ซึง่ ตามการประมาณ
การค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลจะ
ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 600 ล้านถึง 800 ล้านบาท
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ความใฝฝนของบุคคลและองคกรเกือบทั้งสิ้นลวนตองการ
มีบานหรือสำนักงานเปนของตนเองเพื่อความมั่นคงของชีวิตและ
องคกร

ดังนัน้ กรรมการนโยบายจึงกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้จดั หาสถานทีก่ อ่ สร้างเป็นสำนักงานถาวรของ
องค์การ เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับองค์การในระยะยาว
ปัจจุบนั ทีท่ ำการใหม่ของไทยพีบเี อสได้กอ่ สร้างเสร็จสิน้ แล้ว บนพืน้ ที่ 27 ไร่ 65 ตารางวา บนถนนวิภาวดี
รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และได้เริ่มออกอากาศจากที่ทำการแห่งใหม่เป็นครั้งแรกในวันที่ 21 เมษายน 2554
ที่ทำการใหม่ของไทยพีบีเอสมีองค์ประกอบสำนักงานที่ครบถ้วน ห้องออกอากาศ (studio) เครื่องมือ
ใหม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ระบบ
สื่อหลายรูปแบบ (multimedia) ในด้านสื่อสาธารณะ มีหอประชุมและการแสดง ห้องฝึกอบรม ห้องสัมมนา
ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่เข้าถึงง่าย รองรับการพักผ่อน กิจกรรมสันทนาการ นิทรรศการ เวทีกลางแจ้ง
และสถานที่ออกกำลังกาย ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้นโยบายใช้งบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เรียบง่าย โปร่งใส คล่องตัว สอดคล้องกับวัฒนธรรมสื่อสาธารณะ
มีบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ของพนักงาน มีโรงอาหารสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน ห้องเลี้ยงดูเด็กอ่อน
(nursery) คลินิกแพทย์และห้องพักคนป่วยชั่วคราว ร้านค้าสหกรณ์เพื่อสวัสดิการของพนักงาน และมีที่จอดรถ
ที่พอเพียงและเป็นสัดส่วน  
บ้านใหม่หลังนี้มีความหมายสำหรับพนักงานไทยพีบีเอสและสังคมไทยมากยิ่งกว่าการสร้างอาคารใหม่
แต่นค่ี อื ทีท่ ำการอันมัน่ คงของสถาบันสือ่ สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั งิ านในฐานะสือ่ สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบตามพันธกิจทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายได้อย่างครบถ้วน
โดยเป็นอิสระจากกระแสกดดันทางการเมืองและกลุ่มธุรกิจ เป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่กลายเป็นสถาบันหนึ่ง
ของสังคม และเป็นของประชาชน อีกทั้งมีความคุ้มค่ามากกว่า ทั้งในแง่ประหยัดงบประมาณการลงทุนและ
ความสะดวกในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลยีการออกอากาศ
ที่จะทันสมัยมากขึ้นในอนาคต
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พัฒนาคน
พัฒนางาน
และพัฒนา
อัตลักษณ
องคกร

ปจจัยหลักในการกาวสูการเปนสื่อสาธารณะอยางเต็มภาคภูมิ คือคุณภาพ
และความเขมแข็งของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ภายใต
จริยธรรมและหลักการทำงานของสื่อสาธารณะ ในป 2554 มีการดำเนินงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางเขมขน โดยมีวิสัยทัศนวา “พนักงาน ส.ส.ท.มีคุณภาพ
คุณธรรม และมุงไปในทิศทางเดียวกับองคการอยางมีความสุขรวมกัน”
การพัฒนาบุคลากร ป 2554
การพัฒนาบุคลากรเล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยในปี 2554 ได้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ในโครงการต่างๆ มากถึง 66 หลักสูตร สำหรับบุคลากรทุกระดับ รวม 1,364 คน และยังมีการพัฒนา
โครงการ Professional Coach เพือ่ ช่วยให้คำแนะนำทางการบริหารแก่หวั หน้างานขึน้ ไป และโครงการ Personal
Coach สำหรับพนักงานที่ต้องการคำปรึกษา โดยดำเนินการทั้งในรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
1. การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS – Performance Management System)
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การบริหารผลงาน ทำให้บุคลากรทำงานอย่างมี
เป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร และทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Competency) และตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน (KPI) รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร
ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับหัวหน้าในทุกขัน้ ตอน นับตัง้ แต่การกำหนดเป้าหมาย ปรึกษาหารือ และประเมินผลร่วมกัน
พร้อมกับการใช้รูปแบบประเมินผลรอบด้าน 360 องศา และการตั้งคณะกรรมการจากหลายฝ่ายร่วมพิจารณา
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มีจิต
สาธารณะ

คุณธรรม
จริยธรรม

ทำงาน
เป็นทีม

มุ่งเป้าหมาย
และผลลัพท์

ความคิด
สร้างสรรค์

ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคกร

พฤตกิ รรมหลกั สำหรับบุคคลากรทุกระดับ
ตวั ชวี้ ดั เชงิ

ตวั ชวี้ ัดเชงิ พฤติกรรมขององค์กร
มีความ
เชี่ยวชาญในงาน

แก้ปัญหา
และตัดสินใจ

ประสาน
ความร่วมมือ

ตวั ชวี้ ดั เชงิ พฤตกิ รรมสำหรับพนักงาน
มีความ
เป็นผู้นำ

วิสยั ทัศน์
เชิงกลยุทธ์

การสร้างแรง
จูงใจในการทำงาน

การวางแผน
กำกับติดตาม
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แก้ปัญหา
และตัดสินใจ

2. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาบุคลากรที่ผ่านการเรียนรู้ความเป็นสื่อสาธารณะ จึงมีการประเมินค่างานทุกตำแหน่งงาน
จัดโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน และโครงสร้างเงินเดือนใหม่ให้เหมาะสมและมีความเป็นธรรมมากขึ้น จัดทำ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จัดกระบวนการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ทำให้พนักงาน
มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สู่ระบบบริหารผลงาน ซึ่งทำให้พนักงานทำงานอย่างมีเป้าหมาย และเป็นเป้าหมายที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
นอกจากนี้ยังเน้นการดูแลสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างหลักประกันที่พนักงานอุ่นใจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เช่น กองทุนประกันสุขภาพ กองทุนบำเหน็จ ให้ความช่วยเหลือและเคียงข้างพนักงานในยามที่ประสบ
ภัยพิบตั นิ ำ้ ท่วมใหญ่ ทัง้ ช่วยอพยพ ตัง้ ศูนย์พกั พิงพร้อมอาหาร 3 มือ้ ให้พนักงานและครอบครัว มอบเสือ้ ชูชพี และ
ถุงยังชีพ (ในเหตุการณ์ครัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้รบั ถุงยังชีพพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) และไทยพีบีเอสยังมอบเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยหลังน้ำลดให้แก่
พนักงานอีกด้วย

การสรางวัฒนธรรมองคกรและการขับเคลื่อนจริยธรรมสื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอสได้สร้างวัฒนธรรมองค์การผ่านกลไกการพัฒนาจริยธรรมองค์การ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติในหลักจริยธรรมนับตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ไปจนถึงการจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลและกลุ่ม และโครงการพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตสาธารณะ มีการ
จัดเวทีรวบรวมประเด็นกรณีศึกษา ทำการถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรม
ของสื่อสาธารณะ และริเริ่มจัดทำหนังสือแนวทางการทำข่าวแบบสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส (Style Book )
การพัฒนาอัตลักษณองคกร
ในปี 2554 ยังได้จัดทำโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์การขึ้น (Thai PBS Branding) โดยได้ทำการ
ปรับองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ชื่อเรียก ตราสัญลักษณ์ กราฟฟิคหน้าจอ เพลงประจำสถานี และเพลงประจำ
รายการ และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการนโยบายได้มีมติให้เรียกกิจการโทรทัศน์ของ
ไทยพีบีเอสด้วยชื่อเดียวคือ “ไทยพีบีเอส” มาจากคำว่า “Thai PBS” (Thai Public Broadcasting Service)
สื่อความหมายถึงความเป็น “สื่อสาธารณะ” ในชื่อขององค์การด้วย ซึ่งจะมีความเหมาะสมในการขยายการ
ดำเนินงานต่อไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 จึงได้เริม่ ใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ พร้อมกับสโลแกนประจำสถานี “Thai PBS
ทีวี...ที่คุณวางใจ” ตราสัญลักษณ์ใหม่ใช้รูป “นกสีส้ม” ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับการใช้งานใน
ลักษณะต่างๆ
ภายหลังจากการปรับอัตลักษณ์หน้าจอแล้ว ในช่วงไตรมาส 1 ของ พ.ศ. 2554 ได้ทำการประเมินรายการ
ในความเห็นของผู้ชม โดยเปรียบเทียบระหว่างในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 พบว่า ผู้ชมรับรู้
การเปลีย่ นแปลงของไทยพีบเี อสทัง้ ในด้านองค์ประกอบ ความสวยงามของกราฟฟิคหน้าจอ และคุณภาพรายการ
ซึ่งจะได้นำผลวิจัยไปใช้ในการกำหนดแผนการทำงานเพื่อปรับปรุงรายการและผังรายการต่อไป
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สวนที่
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พลังขับเคลื่อนสื่อสาธารณะเพื่อสังคม

พ ลั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น
สื่ อ ส า ธ า ร ณ ะ

เพื่อสังคม
คุณภาพและคุณธรรม

บ ท บ า ท ค ณะก รรม ก า ร
นโยบายกับการขับเคลื่อน

ไ ท ย พี บี เ อ ส

ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ได้กำหนด
ให้มีคณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน คือ
กรรมการนโยบายด้านสื่อสารมวลชน 2 คน กรรมการนโยบายด้านบริหาร 3 คน และกรรมการนโยบายด้าน
ประชาสังคม 4 คน โดยได้รับการสรรหาจากองค์กรที่เป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 15 องค์กร อาทิ
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ
ผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นต้น และได้กำหนดให้คณะกรรมการ
นโยบายเป็นกลไกสูงสุด ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง และกำกับดูแลการดำเนินกิจการขององค์การให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบ
ด้วยภารกิจในมาตรา 28 ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายโดยทั่วไปขององค์การ
2. คุม้ ครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผูอ้ ำนวยการ และพนักงานให้ปลอดจากการ
แทรกแซงใดๆ
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทำรายการขององค์การให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
4. ให้ความเห็นชอบงบประมาณขององค์การ
5. ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
6. กำหนดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ
7. กำหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้บริหารขององค์การ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์การ และบทลงโทษ
8. กำกับดูแลเพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำติชม ตลอดจนข้อร้องเรียนของประชาชนต่อ
องค์การ ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
9. กำหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน การมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการต่างๆ และการดำเนินกิจการโดยทั่วไป
10. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
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นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายยังมีหน้าทีก่ ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุ
ไว้ในมาตรา 29 ให้มีประสิทธิภาพในภารกิจต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลการผลิตรายการหรือการสร้างสรรค์รายการขององค์การให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย
2. กำกับดูแลการปฏิิบัติงานขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับขององค์การ
ในกรณีที่มีการร้องเรียนของประชาชน
3. จัดทำแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทำรายการขององค์การเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ
4. จัดทำแผนพัฒนาองค์การ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการเงินเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
5. จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเครือข่าย
6. ประเมินคุณภาพรายการที่มีการเผยแพร่
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
มุงสรางความไววางใจและความนาเชื่อถือ
ในช่วงปี 2554 คณะกรรมการนโยบายได้ดำเนินการกำกับดูแลการบริหารองค์การตามอำนาจหน้าที่ใน
พ.ร.บ.ฯ โดยมุ่งหมายให้ไทยพีบีเอสเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่มีคุณภาพด้วยศักยภาพในการดำเนินงานตาม
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งเบื้องต้นได้เน้นความสำคัญในการบริหารจัดการด้านต่างๆ
ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์การให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีผลสัมฤทธิ์ อาทิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก การสร้างอัตลักษณ์รายการ การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและโครงข่าย
เทคโนโลยี การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ชมผู้ฟังและภาคี เป็นต้น
ปี 2554 นับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ไทยพีบีเอสได้แสดงให้สาธารณชนประจักษ์ในบทบาทของ “ความเป็น
สื่อสาธารณะ” ได้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่น สมบูรณ์ รอบด้าน ด้วยประสิทธิภาพและศักยภาพการรายงานข่าว
วิกฤตการณ์มหาอุทกภัยอย่างมืออาชีพและจิตสำนึกตามอุดมการณ์สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม
“เพื่อสาธารณะ สังคมที่เป็นธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส”
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11. แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ
12. กำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
13. กำหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการขององค์การ
14. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
15. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
16. ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

ความมุ่งมั่น การทุ่มเท และความเป็น “มืออาชีพ” ของบุคลากรทุกภาคส่วนในไทยพีบีเอสได้ปรากฏ
สูส่ ายตาประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง สะท้อนถึงความมีจติ สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน่าชืน่ ชม
จนได้รบั การยอมรับและเชือ่ ถือศรัทธาจากสาธารณะอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏในประวัตศิ าสตร์การรายงานข่าวภาวะ
วิกฤตของวงการวิทยุโทรทัศน์ไทยมาก่อน ความสำเร็จดังกล่าว มิเพียงนำมาซึง่ ความภาคภูมใิ จ และความเชือ่ มัน่
แก่บุคลากรในไทยพีบีเอสทุกคน ต่อการร่วมพิสูจน์ให้เห็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของสื่อสาธารณะแห่งแรก
ของประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นเท่านั้น แต่น่าจะถือเป็นนิมิตอันดีที่องค์การสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ด้วยอายุ
เพียง 4 ปี สามารถพิสจู น์ให้สงั คมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของสือ่ สาธารณะต่อการสร้างสรรค์จรรโลงสังคม
ได้ด้วยคุณภาพทางวิชาชีพอย่างแท้จริงและน่ายกย่อง
อย่างไรก็ตาม ความภาคภูมิใจของพวกเรายังไม่ใช่จุดสุดท้ายที่จะตอบโจทย์ของความเป็นสื่อสาธารณะ
ที่แท้จริงได้ทั้งหมด เนื่องเพราะพันธกิจของสื่อสาธารณะที่แท้จริงคือความมุ่งมั่นในการใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาและ
สร้างสรรค์สงั คมให้มคี ณ
ุ ภาพ มีความเป็นธรรมในทุกภาคส่วน พร้อมกับประเทืองปัญญาประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง
ฉะนัน้ สิง่ ทีต่ ามมาหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัย กลับเป็นภารกิจทีค่ ณะกรรมการนโยบายและฝ่ายบริหารต้องคำนึง
ถึงคือ “ความสามารถในการรักษาศรัทธา ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของประชาชนให้ยั่งยืนได้อย่างไร”
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งขบคิดและวางกลยุทธ์การทำงานต่อไปไม่รจู้ บ ในส่วนนี้ คณะกรรมการนโยบายมีบทบาทสำคัญยิง่
ในการกำกับ สนับสนุน และช่วยขับเคลือ่ นให้คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหารทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่าย
ให้ร่วมมือกัน “ทำการบ้าน” ข้อนี้ เพื่อให้ได้คำตอบที่สนองต่อประโยชน์ของสาธารณชนได้มากที่สุด
นั่นเป็นเรื่องที่พวกเราชาวไทยพีบีเอสต้องถือเป็น “ความรับผิดชอบ” ต่อภารกิจในการวางยุทธศาสตร์
แผนงานทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนในปีต่อๆ ไป
ช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายได้เล็งเห็นศักยภาพ ความรัก ความตั้งใจ และความเสียสละของ
บุคลากรไทยพีบเี อส ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้าทีส่ อ่ื สาธารณะเพือ่ ประโยชน์สขุ ของสาธารณชน และเพือ่ ภาพลักษณ์
ขององค์การอย่างไม่เหน็ดเหนือ่ ย โดยเฉพาะช่วงวิกฤตน้ำท่วมครัง้ นี้ ทำให้ประชาชนได้เห็นคุณสมบัตขิ องบุคลากร
สื่อสาธารณะที่แตกต่างจากสื่อมวลชนทั่วไป เราได้ค้นพบ “ช้างเผือก” ที่เป็นอนาคตและพลังสืบทอดสร้างสรรค์
ให้ไทยพีบีเอสอยู่คู่สังคมไทยต่อไป
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการนโยบายยังตระหนักถึงภารกิจที่ต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การ
สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้ติดตามกำกับการบริหารงาน
ทุกส่วนทุกระดับในองค์การให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และทำงานสอดประสานกันอย่างลื่นไหลยิ่งขึ้น อาทิ
การพัฒนาบุคคลากรทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางให้มีศักยภาพระดับสากล การบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า
การกำหนดระเบียบปฏิบตั แิ ละการบริหารทีเ่ อือ้ ต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาเนือ้ หารายการ
ให้มีความหลากหลายสนองตอบทุกกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น การเพิ่มคุณภาพหน้าจอด้วยเนื้อหาและ
เทคโนโลยีทันสมัย เป็นต้น
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การสรางพื้นที่สำหรับการมีสวนรวม
นอกจากนี้ ในรอบปี 2554 คณะกรรมการนโยบายได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสื่อสาธารณะให้เป็น
พืน้ ทีข่ องประชาชนไทยผูเ้ ป็นเจ้าของสือ่ สาธารณะอย่างแท้จริง โดยพยายามเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผชู้ มผูฟ้ งั มีโอกาสใกล้ชดิ
สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมขององค์การ ในอาคารศูนย์การเรียนรูส้ อ่ื สาธารณะ (อาคาร D) ประกอบด้วย
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ พื้นที่กิจกรรมของประชาสังคม โรงภาพยนตร์ ห้องประชุม เป็นต้น การเปิดพื้นที่
สำหรับการมีสว่ นร่วมของประชาชนนี้ นอกจากดำเนินการตามเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัตอิ งค์การฯ และเปิด
ให้บุคลากรไทยพีบีเอส มีโอกาสใกล้ชิดเจ้าของสื่อสาธารณะทุกกลุ่มแล้ว ยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สนับสนุนให้
การนำเสนอเนื้อหาได้มาตรฐานสนองตอบความต้องการของทุกกลุ่มในสังคมได้เป็นอย่างดี
ถือได้ว่า ปี 2554 เป็นปีแห่งความสำเร็จของไทยพีบีเอสอย่างแท้จริง เห็นได้จากรางวัลมากมายหลาย
ด้านที่ได้รับจากองค์กรต่างๆ ทางสังคม ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของความทุ่มเทของบุคลากรไทยพีบีเอสที่อุทิศผ่าน
เนื้อหารายการต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของมวลชน จึงควรภูมิใจได้ว่า สื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอสได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการนำเสนอรายการที่มี “คุณค่า” เสริมปัญญา ได้รับความรู้ และความบันเทิง
อย่างมีสาระมากกว่า “ราคา” และเป็นสถานีที่สามารถเลือกชมได้อย่างสนิทใจ
แม้กระนั้น ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล มีความท้าทายอีกมากที่ต้องก้าวฝ่าข้ามไปทั้งด้านการบริหาร
องค์การให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ ค่าในทุกส่วนงาน การสร้างจิตวิญญานความเป็นสือ่ สาธารณะ
ทีม่ งุ่ ปกป้องและคุม้ ครองผลประโยชน์สาธารณะ ให้กลายเป็นจิตวิญญาณของพนักงานทุกๆ คน เพือ่ ให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในเป้าหมายเดียวกัน
ผลงานแห่งความสำเร็จในปี 2554 ช่วยให้เรามีความมั่นใจต่อการผนึกจิตวิญญาณสาธารณะผนวกกับ
พลังแห่งปัญญาและทักษะวิชาชีพนำพาให้องค์การไปยังเป้าหมายตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง
และภาคภูมิ
คณะกรรมการนโยบายมีบทบาทเสมือนหางเสือ ทำหน้าที่คัดท้ายเรือให้แล่นถูกทิศทางไปยังจุดหมายที่
ต้องการอย่างมั่นคง
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ในขณะที่สังคมไทยกำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการนโยบายได้มี
นโยบายให้ “ไทยพีบีเอส” ในฐานะสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เตรียมความพร้อมในการยกระดับ
ขอบข่ายและโครงข่ายการกระจายเสียงและแพร่ภาพเข้าสูค่ วามเป็น “สือ่ สาธารณะแห่งแรกของอาเซียน” ในอนาคต
อันใกล้ด้วย ซึ่งหมายความว่า เรา…ชาวไทยพีบีเอส ต้องพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอเนื้อหาให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล

สภาผูชมและผูฟงรายการและเครือขายเพื่อน

สื่อสาธารณะ

มาตรา 45 ใน พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กำหนดให้มี
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทำหน้าที่เป็นกลไกหลักที่ทำงานควบคู่กับองค์การในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ชมและผู้ฟัง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำมาพัฒนาการผลิตและเผยแพร่รายการ
สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการมีองค์ประกอบของสมาชิกทีม่ าจากการคัดเลือกจำนวนไม่เกิน 50 คน จากทัว่ ประเทศ
แบ่งเป็นตัวแทนภูมิภาค 9 ภูมิภาค และตัวแทนกลุม่ ประเด็น 24 ประเด็น
กรอบคิดและกระบวนการรับฟงความคิดเห็นผูชมผูฟงรายการไทยพีบีเอส
คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาหน้าจอ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้ชมผู้ฟัง

พัฒนาองค์การ
คณะกรรมการบริหาร

ตอบสนอง
ความเป็น
สื่อสาธารณะ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ชัดเจน

น่าเชื่อถือ
รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน

ประเด็นการรับฟงความคิดเห็น
ประเด็นที่ 1 การนำเสนอของไทยพีบีเอส (ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์)
ประเด็นที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ของสื่อ
ประเด็นที่ 3 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ประเด็นที่ 5 การยกระดับคุณภาพผู้ชมและผู้ฟัง
ประเด็นที่ 6 ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ จริยธรรมของสื่อ
ประเด็นที่ 7 การบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของไทยพีบีเอส
ประเด็นที่ 8 บทบาทของไทยพีบีเอสต่อการหนุนเสริมการพัฒนากลุ่มประเด็น
ประเด็นที่ 9 ข้อเสนอต่อสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
98

การพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายจากเครือขายเพื่อนสื่อสาธารณะ
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพิจารณาร่างเบื้องต้น โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทำงานวิชาการ คณะทำงานรับฟังความคิดเห็น
นักวิชาการภูมิภาค และนักวิชาการประเด็น
2. การรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ นักวิชาการ และผู้แทนจากพื้นที่ประเด็น
การสังเคราะห์ผลการรับฟังและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ผลการรับฟังเวทีภูมิภาค
(9 ภูมิภาค)
ผลจากการสังเคราะห์แบบสำรวจ
(3,537 ชุด)

สังเคราะห์ภาพรวมและจัดทำ
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย

พิจารณาร่างข้อเสนอเบื้องต้น

จัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์

รับรองโดยสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ

ผลการรับฟังเวทีประเด็น
(16 - 24 ประเด็น)
นำเสนอคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการนโยบาย
ไทยพีบีเอส

ผลการรับฟงความคิดเห็นของผูชมและผูฟงในป 2554 โดยสรุป
• ความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 3 พบว่า ในภาพรวมไทยพีบีเอสได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 3
รองจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 7 ตามลำดับ โดยมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ในรายการข่าวและสารคดี
เชิงข่าว รองลงมาคือรายการสารคดีที่ให้ความรู้
• ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของไทยพีบีเอส 7 อันดับ คือ การใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน ความทันสมัยทัน
เหตุการณ์ ความมีสารประโยชน์ของรายการ ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ความง่ายในการทำความเข้าใจเนื้อหาของรายการ
ความหลากหลายของรายการ และความน่าสนใจของรายการ
• รายการที่ผู้ชมวางใจ 10 อันดับ ได้แก่ ข่าวและรายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว สารคดีท่องโลกกว้าง คุยกับแพะ
ภัตตาคารบ้านทุ่ง พินิจนคร สถานีประชาชน กินอยู่คือ เปิดปม ลุยไม่รู้โรย และชุมชนต้นแบบ
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ผลการดำเนินงานในป 2554
ในปี 2554 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ประกอบด้วย
1. การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศโดยการใช้แบบสำรวจ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนเป็น
จำนวน 3,537 ชุด
2. การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ฟังเข้มข้นโดยวิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกภูมิภาคๆ ละ 40 คน ใน 9 ภูมิภาค และ 24 กลุ่มประเด็น และยังมีเวทีอื่นเพิ่มเติม
เช่น การปฏิบัติงานของสื่อสาธารณะในสถานการณ์สำคัญของสังคม อาทิ กรณีภัยพิบัติ การเลือกตั้ง เป็นต้น
3. มีการจัดเวทีสมัชชาชาติเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ เพื่อนำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ประมวลจากการรับฟัง
ความคิดเห็นตลอดปี 2554 มาสรุปและร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทัง้ ประกาศปฏิญญาพัฒนาสือ่ สาธารณะ

• รายการที่ควรปรับปรุง ได้แก่ รายการข่าว การ์ตูน ดนตรีกวีศิลป์ เกมโชว์ ศิลป์สโมสร และซีรีย์ต่างประเทศ
• การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ภาพรวมของการเสนอข่าว รูปแบบของรายการ ความรู้เนื้อหาสาระ
รูปแบบการนำเสนอ การมีสว่ นร่วมของประชาชน คุณภาพการออกอากาศ ความทันสมัยของการสือ่ สาร ความหลากหลาย
ของรายการ ความรวดเร็วและทันเหตุการณ์
สรุปความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชมเข้มข้นและกลุ่มประเด็น
ความชื่นชม
1. รายการมีสาระและมีประโยชน์มาก
2. รายการมีความหลากหลาย
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูปธรรม
4. มีการหนุนเสริมเชิงประเด็นและพื้นที่
5. เห็นว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วในระดับหนึ่ง

สิ่งที่ควรปรับปรุง
1. การรับสัญญาน
2. ผู้ชมยังไม่เข้าใจสื่อสาธารณะ
3. ยังตอบสนองกลุ่มไม่ครอบคลุมและหลากหลาย
4. บุคลิกของผู้ดำเนินรายการบางคน
5. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
6. ปัญหาด้านรายการ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไทยพีบีเอส
1. แก้ปัญหาการรับชมและเพิ่มจำนวนผู้ชมและผู้ฟัง
2. พัฒนาคุณภาพของรายการ
3. เร่งสร้างความเข้าใจความเป็นสื่อสาธารณะ
4. พัฒนาคุณภาพของผู้รับผิดชอบ ผู้ดำเนินรายการ
5. ประสานงานการขับเคลื่อนกับองค์กรอื่นๆ
6. ส่งเสริมบทบาทองค์กรเพื่อสังคมและเป็นผู้นำสื่อในระดับสากล
7. หนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง ในการขยายเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะและ
พัฒนายกระดับผู้ชมและผู้ฟัง
รายชื่อสมาชิกสภาผูชมและผูฟงรายการ
ตัวแทนจากสมาชิกรุ่นที่ 1 จำนวน 5 คน		
1. คุณสุทธี ปุราทะกา		
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อการกลับมาของระบบนิเวศ
				
ลุ่มน้ำพรม จ.ชัยภูมิ
2. ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย		
เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน
3. คุณชยุตม์ธรรม์ ธำรงวุฒินนท์ สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน
4. คุณกิตติชัย ใสสะอาด		
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. คุณไมตรี จงไกรจักร์		
เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
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จากศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส 9 ภาค จำนวน 9 คน		
1. คุณจีรวัฒน์ ลีลาพิพัฒน์		
นักธุรกิจ			
2. คุณสุขี ซองศิริ			
ข้าราชการบำนาญ		
3. ผศ.ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น
อาจารย์มหาวิทยาลัย
4. คุณทัศนา นาเวศน์		
ค้าขาย			
5. คุณหทัยพันธน์ ประไพตระกูล พนักงานรัฐวิสาหกิจ
		

6. คุณกวี วิเศษชาติ		
7. คุณสมชาติ พรมกลัดพะเนา
8. คุณกรณ์เอก แผงสุข		
9. คุณฉิ้น บัวบาน			

เกษตรกรรม
รับราชการครู
เกษตรกรรม
รับราชการ

สภาประชาชนถืมตอง จ.น่าน
เครือข่ายทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ภาคเหนือล่าง
ประชาสังคม จ.เลย
กลุ่มคนฮักน้ำโขง
บางกอกฟอรั่ม
คณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง - ปราจีนบุรี
เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก
เครือข่ายผู้หญิง จ.ชุมพร
กลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

จากกลุ่มประเด็น 24 กลุ่ม จำนวน 24 คน		
1. คุณจรรยา กวางแก้ว		
ประเด็นการศึกษา			
2. คุณนาดา ไชยจิตต์		
ประเด็นหลากหลายทางเพศ
								
3. คุณพิทยา ศรีโกตะเพ็ชร		
ประเด็นพิการ			
4. คุณอรอนงค์ แสนยากุล 		
ประเด็นชาติพันธุ์ 			
								
5. คุณสุบิน ปันกิติ			
ประเด็นเกษตรกร			
6. คุณผรัณดา ปานแก้ว		
ประเด็นสิทธิมนุษยชน		
7. คุณบรรจง นิสภวาณิชย์		
ประเด็นธุรกิจและผู้ประกอบการ
								
8. คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล
ประเด็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
9. คุณเชษฐา มั่นคง		
ประเด็นเยาวชนไม่เกิน 25 ปี
10. คุณอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ
ประเด็นครอบครัว			
11. คุณธิดา ศรีไพพรรณ์		
ประเด็นผู้สูงอายุ			
12. คุณสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
ประเด็นส่งเสริมสถานภาพสตรี
13. คุณธนพร วิจันทร์		
ประเด็นแรงงานในระบบ		
14. คุณสุจิน รุ่งสว่าง		
ประเด็นแรงงานนอกระบบ		
								
15. คุณวาสนา ลำดี		
ประเด็นแรงงานข้ามชาติ		
16. คุณปนัทดา ทัศศิริ		
ประเด็นคนจนเมือง		
17. คุณกชนุช แสงแถลง		
ประเด็นผู้บริโภค			
18. คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล
ประเด็นสุขภาพ			
19. คุณสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
ประเด็นสิ่งแวดล้อม 		
20. คุณวรพล ดวงล้อมจันทร์
ประเด็นฐานทรัพยากรฯ		
21. คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์
ประเด็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
22. คุณพิชิต พงษ์จิรางการ		
ประเด็นสือ่ กระจายเสียงภาคพลเมือง
23. คุณกรวรรณ พนาวงค์		
ประเด็นสื่อพื้นบ้าน		
24. คุณพฤหัส พหลกุลบุตร
ประเด็นศิลปะ 			

โรงเรียนพ่อแม่ลูก / มูลนิธิสืบศักดิ์สินฯ
สะพาน: กลุ่มสร้างสื่อเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมสิทธิหญิงรักหญิง
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรม
ของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เครือข่ายรักแม่พระธรณี /
สมาคมกุ้งตะวันออกไทย
กลุ่มคนเฒ่าคนแก่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
เครือข่ายศูนย์ประสานงานแรงงาน
นอกระบบภาค กทม.
นสพ. และเว็บไซต์ Voice Labour
มูลนิธิชุมชนไท
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน
กลุ่มอาสาดุสิต
เครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จ.เชียงใหม่
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน มะขามป้อม
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จากภูมิภาค 9 ภาค จำนวน 9 คน		
1. คุณสุเรียน วงศ์เป็ง		
ภาคเหนือตอนบน		
2. คุณสาคร สงมา			
ภาคเหนือตอนล่าง		
3. คุณวีระพล เจริญธรรม		
ภาคอีสานตอนบน		
4. คุณรวงทอง จันดา		
ภาคอีสานตอนล่าง
5. คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์		
กทม.และปริมณฑล
6. คุณถวิลชัย แก้วบันดาล		
ภาคกลางตะวันออก
7. คุณบุญยืน ศิริธรรม		
ภาคกลางตะวันตก		
8. คุณแสงนภา สุทธิภาค		
ภาคใต้ตอนบน		
9. คุณสุพจ จริงจิตร		
ภาคใต้ตอนล่าง		

รายงานการดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องรองเรียนจากประชาชนประจำป

2554

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เป็นอนุกรรมการตามกฎหมายภายใต้
การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน คือ กรรมการนโยบาย 2 คน ผู้บริหาร
องค์การ 1 คน (ได้แก่ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.) ผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชน 2 คน ผูแ้ ทนมูลนิธคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
1 คน ผูแ้ ทนสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ 1 คน ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก 2 คน มีหน้าทีพ่ ิจารณาเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนในกรณีที่เห็นว่ารายการที่เผยแพร่มีลักษณะขัดหรือละเมิดต่อจริยธรรมของสือ่ ตามข้อบังคับองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการ
เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ซึ่งในปี 2554 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวน
4 เรื่อง ดังต่อไปนี้
เรือ
่ งที่ 1 : รองเรียนรายการ “กิน อยู คือ” ตอน “กิมจิ กินอยางเกาหลี” แพรภาพ
เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2553 กระทำผิดพระราชบัญญัติองคการโดยมีการ
โฆษณาแทรกในรายการ
ข้อร้องเรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือ
แจ้ง ส.ส.ท. ว่า ได้รับเรื่องกล่าวหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าทีร่ าชการ กรณีให้มโี ฆษณาแทรกในรายการ “กิน อยู่ คือ” ตอน “กิมจิ กินอย่างเกาหลี” ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลาประมาณ 07.00 - 08.00 น. ซึ่งผู้กล่าวหาเห็นว่า
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการโฆษณาเพือ่ หารายได้ให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกิจการของสถานี พิธกี ร รวมทัง้ ผูร้ บั เชิญ
อันเป็นการขัดต่อนโยบายการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และใช้ตำแหน่ง
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการ
และพิจารณาจากคำชีแ้ จงของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบการผลิตรายการ ซึง่ ในเทปรายการ ไม่พบพฤติกรรมผูด้ ำเนิน
รายการชีน้ ำ และบอกสถานทีเ่ พือ่ การโฆษณาโดยเจตนา หรือแสวงหา หรือเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
และพบความผิดพลาดทีเ่ กิดจากกระบวนการตรวจรับเทปรายการ เนือ่ งจากผูผ้ ลิตรายการส่งเทปล่าช้าเกินกำหนด
(เทปออกอากาศวันที่ 23 เมษายน เวลา 07.00 น. ผู้ผลิตส่งเทปในวันที่ 22 เมษายน เวลา 22.00 น.) เป็นเหตุ
ให้การตรวจสอบคุณภาพการผลิตและเนื้อหาเป็นไปอย่างเร่งรีบ และไม่พบภาพหรือเสียงที่ไม่เหมาะสม มีเพียง
การกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ร่วมรายการเกินจำเป็น แต่จำเป็นต้องยอมรับเพื่อนำส่งเทปออกอากาศให้ทันเวลา
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เรื่องที่ 2 : รองเรียนรายการ “ฉันจะเปนชาวนา” แพรภาพเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2554 นำเสนอภาพและเสียงของบุคคลอื่นโดยไมขออนุญาต
ข้อร้องเรียน คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้รับหนังสือร้องเรียนจาก
ผูร้ อ้ งเรียนซึง่ มีอาชีพเป็นนักเขียนสารคดีวา่ ผูด้ ำเนินรายการ “ฉันจะเป็นชาวนา” ได้นำภาพและเสียงการสนทนา
หารือกันเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้ร้องเรียนกับผู้ดำเนินรายการไปเผยแพร่ในรายการ “ฉันจะเป็นชาวนา” ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 23.00 น. โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ร้องเรียนก่อน
ทั้งๆ ที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งให้ผู้ดำเนินรายการทราบล่วงหน้าแล้วว่าไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพการพูดคุยส่วนตัว
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เนือ่ งจากเป็นประเด็นทีม่ คี วามอ่อนไหว การกระทำของผูด้ ำเนินรายการดังกล่าวถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนตัว สร้างความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน ทำให้เสียชื่อเสียงในการทำงานทั้งปัจจุบันและระยะยาว
จึงขอให้ผู้ดำเนินรายการและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรับผิดชอบต่อความเสียหายในชื่อเสียงการทำงาน และ
ด้านจิตใจทีผ่ รู้ อ้ งเรียนได้รบั จากการกระทำดังกล่าว และขอให้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ผผู้ ลิตรายการโทรทัศน์
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้รับคำชี้แจงจากสำนักรายการว่า เมื่อ
ได้รับทราบการร้องเรียน สำนักรายการได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ โดยให้ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุที่แพร่ภาพ
และเสียงโดยไม่ได้รบั อนุญาต พร้อมกับให้เสนอแนวทางการบรรเทาความเสียหายแก่ผรู้ อ้ งเรียน ซึง่ ผูถ้ กู ร้องเรียน
แจ้งว่าก่อนที่จะมีการร้องเรียน ผู้ดำเนินรายการได้ติดต่อผู้เสียหายทางโทรศัพท์เพื่อขอโทษพร้อมชี้แจงเหตุผล
และดำเนินการแก้ไขความเสียหายเบื้องต้น โดยการตัดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เสียหายออกจากรายการที่
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ไทยพีบีเอสและเฟซบุ๊ก รวมทั้งขอลบคลิปรายการออกจาก You Tube แต่ต่อมาทราบว่า
ผู้เสียหายได้ทำหนังสือร้องเรียนมายังคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
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จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ (1) เนื้อหารายการที่ออก
อากาศผิดข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพฯ หรือไม่ และ (2) ปัญหาการบริหารงานภายในองค์การ
ในประเด็นที่ (1) คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าผู้ดำเนินรายการไม่มีเจตนาโฆษณาร้านอาหาร
ตามร้อง แต่เกิดจากความเคยชินของผูผ้ ลิตและผูด้ ำเนินรายการทีม่ กั ปฏิบตั ใิ นสือ่ เชิงพาณิชย์ ซึง่ ยังไม่เข้าใจบริบท
ของพันธกิจหลักในการผลิตรายการสำหรับสื่อสาธารณะอย่างแท้จริง
ในประเด็นที่ (2) คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานต้องมั่นคงในการดำเนินการตามกระบวนการ
และข้อกำหนดในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการผิด
ข้อบังคับในจริยธรรมวิชาชีพฯ ทั้งนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานรายการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องเตรียมความพร้อมในการแก้ปญ
ั หากรณีฉกุ เฉิน และ/หรือ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับเทปรายการทีอ่ อกอากาศ
ตามผังรายการไม่ได้ด้วย
คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ดำเนินรายการไม่มีเจตนาโฆษณาร้านอาหารดังกล่าว
แต่เกิดจากความเคยชิน และความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสื่อสาธารณะอย่างถูกต้อง และได้เสนอแนะให้
ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารทำความเข้าใจ ให้ข้อแนะนำ ดูแลเนื้อหารายการแก่ผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด โดยให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความผิดซ้ำเดิมอีก

ในส่วนของสำนักรายการไทยพีบีเอส ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการต่อผู้ที่กระทำละเมิดต่อสิทธิของ
ผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นการผิดข้อบังคับจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพฯ ของไทยพีบีเอส โดยมีบทลงโทษตั้งแต่การทำหนังสือ
ตักเตือนอย่างเป็นทางการจนถึงมาตรการลงโทษขัน้ สูงขึน้ ตามลำดับ และเสนอแนวทางการบรรเทาความเสียหาย
ให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยใช้ช่องทางในรายการหรือช่องทางสื่อที่เหมาะสมต่อการชี้แจงและขออภัยต่อไป
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาในประเด็นการนำเสนอรายการโดยไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งขัดต่อข้อ
บังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 5.2 “ผู้ปฏิบัติงานต้อง
เคารพสิทธิของบุคคลในการปฏิเสธการให้สัมภาษณ์หรือการร่วมรายการ” และข้อ 7.3 “การนำเสนอเนื้อหาที่
อาจล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว และ/หรือ ทำร้ายความรูส้ กึ ของบุคคล” ประกอบกับคำชีแ้ จงของผูด้ ำเนินรายการ
และผู้อำนวยการสำนักรายการแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ดำเนินรายการกระทำการละเมิดต่อผู้ร้องเรียนโดย
กระทำผิดสัญญา และผิดต่อข้อบังคับจริยธรรมตามข้อ 5.2 และ ข้อ 7.3 ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจริง
ซึ่งต้องกำหนดมาตรการลงโทษที่ชัดเจน และกำหนดวิธีการบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องเรียน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินการและแนวทางการบรรเทาความเสียหาย
ให้แก่ผู้ร้องเรียนตามที่สำนักรายการเสนอ โดยเสนอแนะเพิ่มเติมให้กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาในระยะยาว
เพื่อมิให้ผู้ผลิตและพนักงานดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารกำหนดมาตรการลงโทษตามกระบวนการที่ชัดเจน สำหรับกรณีนี้ขอให้มีหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนรับทราบการรับผิด คำขอโทษ และหารือมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม นอกจากนั้น
คณะอนุกรรมการฯ เสนอให้ฝา่ ยบริหารกำหนดกระบวนการเปลีย่ นทัศนคติในการทำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูผ้ ลิต
และผูด้ ำเนินรายการทีเ่ ป็นบุคคลภายนอก ให้เข้าใจวัฒนธรรมการทำงานของสือ่ สาธารณะภายใต้กรอบจริยธรรม
อย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
เรื่องที่ 3 : รองเรียนรายการ “ตอบโจทย” แพร่ภาพเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
ดำเนินรายการโดยไมแจงใหผูรับเชิญรับทราบประเด็นและรายละเอียดการสัมภาษณ
ใหชัดเจน มีการเปลี่ยนชื่อประเด็นจากที่แจงไว และใชคำถามเชิงรุกโดยไมใหโอกาส
ผูสัมภาษณชี้แจง
ข้อร้องเรียน คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้รับหนังสือร้องเรียนจาก
ผู้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในรายการ “ตอบโจทย์” ซึ่งบันทึกเทปรายการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และออก
อากาศเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2554 ซึ่งผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามไม่ตรงกับประเด็นที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
และใช้คำถามเชิงรุกต่อผู้ร้องเรียนโดยไม่ให้ผู้ร้องเรียนมีโอกาสชี้แจง และจากการตรวจสอบเทปรายการหลังการ
ออกอากาศในวันที่ 25 เมษายน 2554 พบว่าชื่อหัวข้อการสนทนาที่ขึ้น CG (computer graphic) ไม่ตรงกับ
ประเด็นทีต่ กลงกันไว้ ซึง่ ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นเหตุให้ผรู้ อ้ งเรียนไม่มโี อกาสแสดงความเห็นปกป้องตนเอง
ตามประเด็นหัวข้อที่เปลี่ยนใหม่ กรณีดังกล่าวถือว่าผู้ดำเนินรายการละเมิดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และไม่มีมาตรฐานในการทำงานเชิงสาธารณะ
จึงขอให้มีการตรวจสอบด้านจริยธรรม และให้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อมาตรฐานการทำงานด้านสื่อให้ไทยพีบีเอส
เป็นสถานีโทรทัศน์และสถาบันสื่อสาธารณะของประเทศไทยที่มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ
องค์การต่อไป
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เรื่องที่ 4 : รองเรียนรายการ “เปดปม” ตอน “แชรล็อตเตอรี่” แพรภาพเมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2554
ข้อร้องเรียน ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อสได้รบั การร้องเรียนจากผูเ้ สียหายจากแชร์ลกู โซ่ กรณีรายการ “เปิดปม”
ตอน “แชร์ล็อตเตอรี่” ได้นำภาพและเสียงการสนทนาเล่าเหตุการณ์ไปแพร่ภาพในรายการ ออกอากาศเมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2554 โดยไม่ขออนุญาตจากผู้ร้องเรียนก่อน ทั้งๆ ที่ผู้สื่อข่าวสัญญาแล้วว่าจะไม่นำภาพของตนไป
เผยแพร่ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลง สร้างความอับอายและเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน
การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการ
และคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผลิตรายการแล้ว เห็นว่ากรณีนี้มีลักษณะคล้ายกับกรณีร้องเรียนเรื่อง
“ฉันจะเป็นชาวนา” ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย สะท้อนให้เห็นวิธีการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยชินกับ
ประสบการณ์สะสมในอดีตโดยไม่พยายามใช้องค์ความรู้ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ที่เน้นเรื่องการเคารพสิทธิและการปกป้องแหล่งข่าว การกระทำตาม
คำร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นการละเมิดจริยธรรมเรื่องการไม่เคารพต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับแหล่งข่าว
คณะอนุกรรมการฯ มีมติดว้ ยเสียงส่วนใหญ่วา่ คณะอนุกรรมการฯ ได้รบั การร้องเรียนในประเด็นลักษณะเดียวกัน
บ่อยครัง้ จึงเสนอให้ผบู้ ริหารเร่งกำหนดแนวการปฏิบตั ิ พร้อมกำหนดบทลงโทษ และประกาศให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาควรต้องยกระดับถึงความรับผิดชอบขององค์การ โดยคำนึงถึงการฟื้นฟูจิตใจ
ชื่อเสียง และความปลอดภัยในชีวิตของผู้เสียหายด้วย
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การวินิจฉัย คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการ
และคำชี้แจงจากผู้รับผิดชอบผลิตรายการ ประกอบข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและ
การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ 4.1 “การนำเสนอข่าว หรือข้อมูล ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้อง
เทีย่ งตรง โดยการเลือกแหล่งข่าว แหล่งข้อมูล การใช้ภาษา การกำหนดเนือ้ หา และวิธกี ารหรือรูปแบบการนำเสนอ
ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการตรวจสอบ ตรวจทานเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ” และ ข้อ 10.1
“ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและรายการ ต้องเปิดเผย ตรงไปตรงมา และซื่อตรงต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว แหล่งข่าว ผู้ร่วม
รายการ ผู้ให้ทัศนะความคิดเห็น รวมทั้งผู้ชมผู้ฟังรายการ” รวมทั้งยึดแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงจริยธรรมวิชาชีพ
ข้อ 10 และ 10.1 เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
พบว่า กรณีนี้อาจเกิดจากปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตรายการกับวิทยากรที่เชิญมาออกรายการ
เป็นเหตุให้เข้าใจไม่ตรงกัน จึงถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานของไทยพีบีเอส ที่ต้องทบทวนขั้นตอน
การทำงานในอนาคตให้รอบคอบ ส่วนประเด็นชื่อหัวข้อการสนทนาที่ขึ้น CG ไม่ตรงกับประเด็นที่ตกลงกันไว้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านั้น แม้ว่าผู้ผลิตรายการได้ลบ CG ออกจากเทปที่ออกอากาศม้วนที่ 2 ตามที่ได้รับ
คำทักท้วงแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ยังเห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ไม่เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ของสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส จึงเห็นควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้ฝ่ายบริหารกำหนดกระบวนการวิธีการสื่อสารกับ
วิทยากรทีไ่ ด้รบั เชิญมาร่วมรายการของไทยพีบเี อสให้เหมาะสม โดยสร้างกลไกการตรวจทานความเข้าใจระหว่าง
ผูเ้ ชิญกับผูร้ บั เชิญให้เข้าใจตรงกันในประเด็นเรือ่ งทีอ่ อกรายการ มอบหมายให้ฝา่ ยบริหารตักเตือนผูผ้ ลิตรายการ/
ผู้ดำเนินรายการในเรื่องการใช้ภาษาในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะภาษา/น้ำเสียงที่อาจทำให้ผู้ชม
ผู้ฟังเข้าใจผิด หรือก่อผลเสียหายต่อวิทยากรรับเชิญร่วมรายการ

รายงาน
การประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำป 2554
โดย คณะกรรมการประเมินผลภายนอก

รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซกู ิ หัวหน้าคณะผูป้ ระเมิน
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีโดยคณะกรรมการประเมินผลภายนอก เป็นการดำเนินการตาม
มาตรา 50 ของ พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ติดตามตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
หรือ ไทยพีบีเอส (Thai Public Broadcasting Service: Thai PBS) ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของ
องค์การ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินดังต่อไปนี้
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ภาพรวม
		
ปี 2554 เป็นปีท่ี 4 ในการดำเนินงานไทยพีบเี อส พัฒนาการทีโ่ ดดเด่นในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา คือการพัฒนา
กฎกติกาและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนือ่ งและเข้มข้น ภายใต้เป้าหมายและกรอบการเป็นสือ่ สาธารณะ ทำให้
เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในหลายด้าน ผลลัพธ์คอื การพัฒนาคุณภาพเนือ้ หารายการ ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพรายการของผู้ชมผู้ฟังเพิ่มขึ้น แม้ว่าการขยายจำนวนผู้ชมผู้ฟังสื่อโทรทัศน์ในเชิงปริมาณอาจจะยังไม่
ส่งผลอย่างรวดเร็ว แต่การเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงไทยพีบีเอสผ่านสื่อใหม่และโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ
ในภาพรวม และเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดดในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ไทยพีบเี อสประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์
“ทีวีที่คุณวางใจ” ในระดับหนึ่ง อัตลักษณ์ของ “ไทยพีบีเอส” มีความชัดเจนมากขึ้นจากคุณภาพรายการ
แต่ความเข้าใจต่อ “สื่อสาธารณะ” ยังคงจำกัด เพราะสื่อสาธารณะมีนัยยะและวัตถุประสงค์ที่ลึกกว่าเพียงสร้าง
ความพอใจในรายการที่หลากหลายและมีคุณภาพน่าเชื่อถือ การบรรลุวัตถุประสงค์ 6 ด้านซึ่งโดยรวมแล้วคือ
“การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาความคิด ทัศนคติประชาชนในสังคม” ยังคงต้องใช้เวลาในการผลิตซ้ำอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีนับว่าในปี 2554 ไทยพีบีเอสได้มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายบางเรื่องซึ่ง
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับกติกาของสังคม
		

การพัฒนากระบวนการทำงานภายในองคกร
การบริหารจัดการ
แผน เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารทีเ่ ชือ่ มเป้าหมาย นโยบาย สูง่ บประมาณและการปฏิบตั ิ การวางแผนเคยเป็น
จุดอ่อนของไทยพีบเี อส ในปี 2553 ส่วนหนึง่ เนือ่ งจากโครงสร้างองค์กรยังไม่ชดั เจน ขาดบุคลากรในระดับบริหาร
และขาดการให้ความสำคัญกับแผน ในปี 2554 ไทยพีบเี อสมีความพร้อมมากขึน้ ทัง้ ด้านบุคลากรและแผน มีแผน
การดำเนินงานทัง้ ในระดับองค์กรและในระดับสำนักซึง่ นำไปสูก่ ารดำเนินงานทีม่ ที ศิ ทางชัดเจนมากขึน้ เกิดการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปี 2553 และสามารถใช้แผนในการประเมินผลการดำเนินงาน
ในทุกระดับ
การพัฒนาบุคลากร มีความสำคัญต่อการพัฒนาไทยพีบเี อส ภายใต้สถานการณ์ทไ่ี ด้รบั บุคลากรจากทัง้ ส่วน
ที่เคยปฏิบัติงานกับสื่อเอกชนและส่วนที่เคยปฏิบัติงานสื่อของรัฐ ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันอย่างมาก
และแตกต่างจากความเป็นสื่อสาธารณะด้วย ไทยพีบีเอสวางยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาและ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในทุกระดับสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้จริยธรรมและหลักการ
ทำงานของสื่อสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพกำลังคนจึงต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาอัตลักษณ์และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ชดั เจน ซึง่ ผูป้ ระเมินเห็นว่าเป็นการกำหนดทิศทางทีถ่ กู ต้องและไทยพีบเี อส ได้ดำเนินกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในระดับ
ต่างๆ มีการจัดการความรู้ การจัดทำคู่มือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลงาน
ในปี 2553 และ 2554 ไทยพีบีเอส ได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS – Performance
Management System) โดยมีการกำหนดตัวชีว้ ดั เชิงพฤติกรรม (Competency) และตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินงาน
(KPI) รวมทั้งให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้าในการกำหนดเป้าหมาย ปรึกษาหารือ และประเมินผลร่วมกัน พร้อมกับการใช้รูปแบบ
ประเมินผลรอบด้าน 360 องศา และการตั้งคณะกรรมการจากหลายฝ่ายร่วมพิจารณา อย่างไรก็ตาม พบว่า
พนักงานจำนวนหนึ่งยังไม่ยอมรับหรือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการประเมินผลงานดังกล่าว โดยพนักงาน
ทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการกำหนด KPI (อาจเนือ่ งด้วยการทำงานนอกสถานที)่ ยังไม่ทราบทีม่ าทีไ่ ปของประเด็นในการ
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ในปี 2554 มีการเปลีย่ นแปลงภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดำเนินงานของไทยพีบเี อส หลายด้าน เช่น
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ให้สอ่ื โทรทัศน์ปรับปรุงเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจติ อล การเลือกตัง้ ทัว่ ไปในกลางปี 2554
วิกฤตการณ์นำ้ ท่วมปลายปี 2554 และการรวมกลุม่ ในภูมภิ าคสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน ซึง่ ไทยพีบเี อสสามารถ
แก้ปัญหาหรือพลิกวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสได้เป็นอย่างดี สะท้อนถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์การให้ทันต่อสถานการณ์ โดยไทยพีบีเอสเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยแห่งแรกที่ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีใหม่ ในช่วงวิกฤตได้ปรับผังรายการและจัดทำรายการโดยให้ข้อมูลที่รวดเร็ว มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
ผ่านสือ่ โทรทัศน์และสือ่ ใหม่ทำให้ได้รบั ความนิยมสูงในช่วงการเลือกตัง้ และวิกฤตน้ำท่วม ในด้านต่างประเทศยังมี
บทบาทนำในอาเซียน ได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักและมีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ

ประเมิน โดยเฉพาะการประเมินผลงานในเชิงปริมาณ ส่วนกลุ่มที่ประเมินในเชิงกระบวนการ จะสามารถปรับตัว
ในการทำงานได้ดีกว่า นอกจากนี้ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานยังเป็นอุปสรรคในการให้ความร่วมมือในการทำงาน
เช่น การแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่า ควรมีการติดตามประเมินผลของระบบ PMS
ดังกล่าว โดยนำ KPI ทัง้ หมดของแต่ละบุคคลมาพิจารณาในภาพรวม เพือ่ ให้เกิดความคงเส้นคงวา ความเป็นธรรม
สามารถหนุนเสริมกันในการทำงานระดับองค์กรได้อย่างแท้จริง และปรับปรุงระบบตลอดจนตัวชีว้ ดั ให้เหมาะสม
มากขึ้น
การพัฒนาเทคโนโลยี
ในปี 2554 ไทยพีบีเอสย้ายสถานีมาอยู่ที่ทำการแห่งใหม่ พร้อมกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ทันสมัยและ
ต้องตอบรับกับการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอล การปรับเปลี่ยนดังกล่าวขณะที่ต้อง
ออกอากาศตลอดเวลาอย่างต่อเนือ่ งทำให้มคี วามผิดพลาดทีห่ น้าจอเกิดขึน้ บ้าง นอกจากนี้ ต้องเพิม่ กระบวนการ
ทำงานในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพทางเทคนิคให้สอดคล้องกับระบบใหม่ แต่คาดว่าการดำเนินการจะดีขน้ึ
ในปีถัดๆ ไป ส่วนด้านการรับสัญญาณ สื่อโทรทัศน์ของไทยพีบีเอส เข้าถึงประชากรร้อยละ 98 แต่ในปี 2554
ยังพบว่า มีบางพืน้ ทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการรับสัญญาณ สาเหตุหลักเกิดจากการทีป่ ระชาชนยังใช้เสาอากาศรับสัญญาณ
ในระบบ VHF ในขณะที่ ไทยพีบีเอส ออกอากาศด้วยระบบ UHF และสาเหตุจากสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น
มีอาคารสูงหรือต้นไม้บดบังสัญญาณ ไทยพีบีเอสได้แก้ปัญหาด้วยการให้คำแนะนำวิธีการรับสัญญาณผ่านทาง
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสและผ่านเวทีของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
การพัฒนาสื่อใหม่
ในปี 2554 ไทยพีบเี อสได้พฒ
ั นาการให้บริการผ่านทางสือ่ ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และรายการต่างๆ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลายและกว้างขวางมากขึน้ ทำให้เกิดความคุม้ ค่าทางการเงินและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานในภาพรวมมากขึ้น โดยเริ่มทดลองให้บริการวิทยุออนไลน์ทางเว็บไซต์
ซึ่งสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต หรือสถานีวิทยุชุมชนต่างๆ ที่รับสัญญาณ
จากหน้าเว็บไซต์ไปออกอากาศ ซึง่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการออกอากาศและเผยแพร่รายการไปยังสาธารณชน อีกทัง้
ได้เปิดรับผูผ้ ลิตรายการภายนอก เน้นกลุม่ รายการสารประโยชน์และสาระบันเทิงโดยมีสดั ส่วนรายการทีผ่ ลิตใหม่
ร้อยละ 63 และรายการที่ดึงสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ ร้อยละ 39.5
ไทยพีบีเอสยังให้บริการข่าวสารและสร้างเครือข่ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ในปี
2554 ได้ปรับปรุงเว็บไซต์โดยแยกเว็บไซต์ข่าวออกจากเว็บไซต์องค์กร ทำให้เกิดความชัดเจนและติดตามชมข่าว
และรายการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับข่าวจากหน้าจอนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ นำรายการที่ดี
และมีประโยชน์เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ให้เลือกชมย้อนหลังตามความต้องการได้ เป็นผลให้ในปี 2554 มีผู้เข้าชม
หน้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเข้าชมเว็บไซต์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนมกราคมเทียบ
กับเดือนธันวาคม 2554 ถึงร้อยละ 143.8 หากพิจารณาเฉพาะช่วงวิกฤตน้ำท่วม ผู้ชมเว็บไซต์ไทยพีบีเอสเพิ่มถึง
ร้อยละ 358.9 ในเดือนตุลาคม และร้อยละ 430.5 ในเดือนพฤศจิกายนปี 2554 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี
2553 ถือเป็นอันดับความนิยมอันดับหนึ่งของกลุ่มเว็บไซต์ฟรีทีวี
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กิจกรรมต่างๆ ข้างต้นแสดงให้เห็นความพยายามของไทยพีบเี อสในการเปิดพืน้ ทีก่ ารมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชนให้กว้างขวางครอบคลุมขึ้นในหลายมิติ ทั้งการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอส
ในฐานะสื่อสาธารณะ การเปิดพื้นที่สาธารณะให้นำเสนอประเด็นปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปสู่การนำเสนอ
ประเด็นสาธารณะบนหน้าจอ และการมีสว่ นร่วมผลิตรายการในฐานะแหล่งข่าว ผูผ้ ลิตข่าว รวมถึงการเป็นแหล่งทุน
การปรับปรุงระบบการทำงานและบทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอสเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่ดำเนินงานโดยประชาชนมีส่วนร่วมในหลายระดับ ในปี 2554
สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการได้พฒ
ั นาการทำงานของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ ในเชิงโครงสร้าง กระบวนการ
และแนวทางการทำงาน โดยสมาชิกจำนวน 50 คน มาจากการคัดเลือก จากทั่วประเทศ เป็นตัวแทน 9 ภูมิภาค
และตัวแทนกลุ่มประเด็นทางสังคม 24 ประเด็น สภาผู้ชมฯ ทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการ
ให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบเี อสจากประชาชนทัว่ ประเทศ โดยมีประเด็นการรับฟังความเห็นเกีย่ วกับ
การดำเนินงานทัง้ หมด 9 ด้าน ได้สร้างและขยายเครือข่ายเพือ่ นสือ่ สาธารณะทัว่ ประเทศในการมีสว่ นร่วมแสดง
ความคิดเห็น จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบาย
เพือ่ เป็นประโยชน์ ในการกำหนดนโยบายพัฒนาการผลิตและเผยแพร่รายการเพือ่ ประโยชน์สาธารณะและสังคม
ในปี 2554 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นระบบมากขึ้น โดยการใช้
แบบสอบถาม 3,537 ชุด ใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อยและยังมีเวทีอื่นเพิ่มเติม เปิดเวทีสมัชชาแห่งชาติเครือข่าย
เพือ่ นสือ่ สาธารณะ และกำหนดกระบวนการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายจากเครือข่ายเพือ่ นสือ่ สาธารณะอย่าง
เข้มข้น โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้ชมฯ นักวิชาการ และผู้แทนจากพื้นที่ประเด็น ก่อนนำเสนอ
กรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร
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การพัฒนาเครือข่ายในประเทศในภาพรวม
การมีส่วนร่วมตามนโยบาย มีความหมายมากกว่าการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับรายการเท่านั้น
แต่หมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารและใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของ
สือ่ สาธารณะแห่งนี้ โดยทำงานร่วมกับสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมในการผลิตรายการ
และจัดกิจกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นต่างๆ กับสาธารณะ โดยมีศนู ย์เพือ่ นไทยพีบเี อสในการรับฟังความคิดเห็น
จากผูช้ ม ในปี 2554 ยังสนับสนุนสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการในการสร้างเครือข่ายเพือ่ นสือ่ สาธารณะ ให้ครอบคลุม
ทัว่ ประเทศ และต้นปี 2554 ได้เกิดทีวจี ออีสาน ทำให้ไทยพีบเี อสมีทวี จี อภูมภิ าคเพิม่ เป็นสามแห่ง นอกเหนือจาก
ภาคใต้ (2551) และภาคเหนือ (2552) ทัง้ สามจอ มีกองบรรณาธิการร่วม ทำหน้าทีด่ แู ลการผลิตข่าวและรายการ
เพือ่ ออกอากาศ นอกจากนี้ ได้ขยายผลให้เกิดความคุม้ ค่าด้วยการออกอากาศรายการจากจอภูมภิ าคไปทัว่ ประเทศ
จากเดิมออกอากาศเฉพาะในพื้นที่
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สภาผูช้ มฯ มีขอ้ เสนอเชิงนโยบายทีค่ อ่ นข้างครอบคลุมและน่าสนใจทัง้ ด้านผูช้ มผูฟ้ งั ด้านการดำเนินงาน
ของไทยพีบเี อส และด้านบทบาทองค์การ หลายประเด็นข้างต้นสอดคล้องกับผลจากการทีค่ ณะผูป้ ระเมินภายนอก
ได้จดั เวทีประเมินในภูมภิ าคเมือ่ กลางปี 2554 สะท้อนความน่าเชือ่ ถือต่อผลการดำเนินงานของสภาผูช้ มและผูฟ้ งั
รายการในระดับที่น่าพอใจ
อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินยังไม่เห็นความชัดเจนเชิงระบบของการประสานพลังภาคีความร่วมมือในพื้นที่
ระหว่างสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ นักข่าวพลเมือง ศูนย์ขา่ วภูมภิ าค การขับเคลือ่ นงานเชิงประเด็นยังเป็นไปตาม
ความสนใจของนักข่าวหรือผูจ้ ดั รายการ และยังไม่เห็นความชัดเจนเชิงระบบในการกำหนดขัน้ ตอนหลังการนำเสนอ
ของสภาผูช้ มฯ เช่น การนำข้อเสนอของสภาผูช้ มฯ ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการมีสว่ นร่วมของสภาผูช้ มฯ ในการ
ติดตามการพัฒนาตามข้อเสนอ ผูป้ ระเมินเห็นว่า สภาผูช้ มฯ ไม่เพียงแต่ทำหน้าทีใ่ นการรับฟังและสะท้อนความเห็น
ของผู้ชมผู้ฟังเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของไทยพีบีเอส แต่ยังมีส่วนกำหนดเนื้อหารายการข่าว นอกจากนี้การ
มีสว่ นร่วมรูส้ กึ เป็นเจ้าของ และความไว้วางใจต่อไทยพีบเี อสจะทำให้สภาผูช้ มฯ และเครือข่ายภาคประชาชนทำหน้าที่
ปกป้องรักษาการดำรงอยู่ของไทยพีบีเอสในฐานะสถาบันสื่อสาธารณะอีกด้วย
การพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ
ไทยพีบีเอสมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นองค์กรสื่อสาธารณะระดับสากล ได้ดำเนินการแนะนำเผยแพร่และ
สร้างความเข้าใจอันดี ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยไปยังกลุ่มต่างๆ ในระดับนานาชาติ
ทั้งสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติ สื่อสาธารณะในภูมิภาคอื่นๆ องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันทางวิชาการและ
การศึกษา สถานทูต รวมถึงตัวแทนสือ่ มวลชนของนานาประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องไทยพีบเี อสให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ เป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคมทุกระดับ
การขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับต่างประเทศในปี 2554 ดำเนินการโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การทำงานในประเด็นเชิงลึก การร่วมผลิตข่าวและรายการ การสนับสนุนเนื้อหาข้อมูล รวมทั้งการร่วม
พัฒนาบุคลากร การให้ความรู้แก่บุคลากร ภายใต้โครงการความร่วมมืออย่างเป็นทางการ หรือร่วมผลิตรายการ
กับทีวีพันธมิตรเพิ่มขึ้น ที่ไต้หวัน ลาว ภูฏาน สหภาพยุโรป รัสเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ยูเนสโก รวมถึงการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกใหม่ของ WIBTN (World Indigenous Television Broadcasters Network) ซึ่งจะทำให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง การทำงาน สังคม และวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์
ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือที่มั่นคงและเตรียมศักยภาพพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
การจัดเสวนาเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์เสรีภาพสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ผู้ประเมินเห็นว่า การพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อไทยพีบีเอสในฐานะเป็น
เครื่องมือเพื่อยกระดับการทำงานของบุคลากร และยกระดับบทบาทขององค์กรเป็นสื่อสาธารณะระดับสากล

110

ผลการดำเนินงาน
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ด้านงบประมาณและการเงิน
ไทยพีบเี อส ได้รบั งบประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท การดำเนินงานของไทยพีบเี อสนัน้ มิใช่เพือ่ แสวงหา
ผลกำไร อีกทั้งไทยพีบีเอสเป็นองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ จึงมีข้อจำกัดในการดำเนินงานทางด้าน
การเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณ ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเอกชน

พลังขับเคลื่อนสื่อสาธารณะเพื่อสังคม

หากพิจารณาฐานะทางการเงินจากตารางงบดุลของไทยพีบีเอส พบว่าในปี 2554 มีสินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลง 227.4 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 8.55) จากปี 2553 โดยเฉพาะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แต่มี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,011.7 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.36) จากปี 2553 ซึ่งมาจากที่ดิน อาคาร
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าอาคารเป็นการโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ในปีก่อนมาเป็นอาคารที่สร้างเสร็จ อีกส่วนหนึ่ง อุปกรณ์เดิมที่รับมอบตามมาตรา 57 ส่วนใหญ่ได้ใช้งานมากว่า
5 ปี ถือได้ว่าหมดอายุการใช้งานแล้ว ไทยพีบีเอสจึงต้องลงทุนจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน ประกอบกับต้อง
เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นผ่านเทคโนโลยีจากโทรทัศน์อนาล็อกมาเป็นโทรทัศน์ดจิ ติ อลตามนโยบาย
ของ กสทช. ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายในอนาคตอันใกล้ โดยจะพบว่าในปี 2554 ไทยพีบีเอส ได้ทำการ
ส่งภาพสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลได้เป็นผลสำเร็จแต่ยังคงต้องใช้เวลาการทำงานและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะยัง
อยู่ในช่วงแรกของการใช้ระบบใหม่ ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาวิธีการทำงานตลอดจนได้มีการฝึกอบรมผู้ผลิต
อิสระให้สามารถสร้างรายการทีร่ องรับระบบดิจติ อลได้ดยี ง่ิ ขึน้ หากเป็นผลสำเร็จปัญหาเรือ่ งเวลาการทำงานและ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ การเปลี่ยนระบบเป็นดิจิตอลควรจะลดลงในปีต่อไป
ทางด้านหนีส้ นิ และส่วนของทุน ไทยพีบเี อสมีหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ 269.6 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.08) โดย
เทียบกับปี 2553 รายการหนี้สินหมุนเวียนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้กระทรวง
การคลัง 177.9 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59.49) เป็นรายได้สว่ นทีเ่ กินจากรายได้สงู สุดทีต่ อ้ งนำส่งคืนกระทรวงการ
คลัง ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ 2551 ทีเ่ หลือ
เป็นการเพิม่ ขึน้ ของเงินประกันผลงานและเจ้าหนีก้ รมสรรพากร ไทยพีบเี อสมีสว่ นของทุนเพิม่ ขึน้ 514.63 ล้านบาท
(เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.52) ซึง่ เป็นผลจากการมีรายได้สงู กว่ารายจ่าย อย่างไรก็ดี การย้ายสถานีและทีท่ ำการแห่งใหม่เป็น
ของตนเองในปี 2554 มีอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา
เป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าเช่าอาคารลดลง
ด้านการมีส่วนร่วม
กล่าวได้ว่า ไทยพีบีเอสสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้กว้างขวางขึ้น เนื่องจากได้เปิดช่องทางการมี
ส่วนร่วมหลายช่องทาง ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพและรูปแบบในการทำงานของสภาผูช้ มฯ ให้เข้มแข็งขึน้ ช่วงก่อน
การเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 และวิกฤตน้ำท่วม 2554 เปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายทางสังคม
อย่างใกล้ชิดเข้มข้นมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าวในภาพรวม จำเป็นต้อง
พิจารณาจากงบประมาณและกำลังคนทีท่ มุ่ เทในกิจกรรมเหล่านีเ้ ทียบกับ ผลลัพธ์ (จำนวนผูม้ สี ว่ นร่วม จำนวนการ

จัดกิจกรรม จำนวนข่าวและรายการที่นำเสนอประเด็นสาธารณะ จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย
ทุนทางสังคม) ผลได้ (การปรับปรุงการทำงานของไทยพีบเี อสให้มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพ การพัฒนาแผนการ
จัดทำรายการในปีต่อไป ความนิยมและความพึงพอใจของผู้ชมผู้ฟัง) และ ผลสัมฤทธิ์ (การบรรลุวัตถุประสงค์
6 ประการของไทยพีบีเอสจากกิจกรรมเครือข่ายดังกล่าว) ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องประเมินเชิงลึกต่อไป
ความพึงพอใจของประชาชน
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของไทยพีบีเอส ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมซึ่งจัดทำ
โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสร่วมกับศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ประชาชนกว่า
ร้อยละ 97 มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอส ร้อยละ 95 เห็นว่า ไทยพีบีเอสทำหน้าที่คุ้มค่ากับ
ภาษีประชาชนและเห็นความจำเป็นทีต่ อ้ งมีสอ่ื สาธารณะทัง้ ในยามปกติและวิกฤต เพือ่ ทำหน้าทีน่ ำเสนอข่าวและ
รายการที่ปกป้องสมบัติของแผ่นดินและพิทักษ์ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ประสิทธิผลของไทยพีบีเอส
จากการประเมินเบื้องต้นไทยพีบีเอสมีความพยายามและมีความโดดเด่นในการตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่หนึ่งขององค์การ คือ “ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน ในการสร้างสังคม
ประชาธิปไตยที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือประโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญ” และวัตถุประสงค์ข้อที่ห้า “สะท้อนความหลากหลายของสังคม เป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ” โดยผ่านรายการด้านข่าว
ซึ่งประกอบด้วยรายงานข่าว และรายการข่าวที่มีการวิเคราะห์และหรือสอบสวนสืบสวนเบื้องหน้าเบื้องหลัง
เหตุการณ์ (มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของรายการทั้งหมดที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์)
การบรรลุวัตถุประสงค์ของไทยพีบีเอส มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้
(1) ผลการสำรวจความนิยม ทีพ่ บว่าข่าวค่ำซึง่ เป็นข่าวหลักทีม่ คี วามสำคัญมากทีส่ ดุ ในแต่ละวัน มีสว่ นแบ่ง
ผู้ชมสูงเป็นอันดับ 3 ของรายการในช่วงเวลาเดียวกันของโทรทัศน์ทั้งประเทศอย่างสม่ำเสมอ
(2) ในปี 2554 ได้รับรางวัลหลายรางวัลในประเภทสารคดีเชิงข่าว รางวัลข่าวสร้างสรรค์สังคม รางวัล
สื่อมวลชนสร้างสังคมประชาธิปไตย และรางวัลข่าวต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) ข่าวบางประเด็น เช่น เรือ่ งโฉนดชุมชน และคนไทยพลัดถิน่ ได้ถกู เผยแพร่ ขยายผล และถูกยกระดับ
เป็นนโยบายสาธารณะ แม้วา่ การผลักดันนโยบายดังกล่าวจนสำเร็จมีเหตุจากหลายปัจจัยแต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ การที่
ไทยพีบีเอสริเริ่มประเด็นข่าว ทำรายงานข่าวและรายการเชิงข่าวอย่างต่อเนื่องในหลายๆ รายการเป็นส่วนหนึ่ง
ทีน่ ำไปสูก่ ารกำหนดนโยบายสาธารณะในสองเรือ่ งดังกล่าว คือ เกิดการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทำกินด้วยแนวคิดปฏิรปู
ที่ดินโดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ หลังจากนั้นมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งสำนักงานโฉนด
ชุมชนพิจารณาพื้นที่นำร่องเพื่อนำสู่การออกโฉนดชุมชน โดยทำงานร่วมกับตัวแทนประชาชนผู้เสนอนโยบาย
รวมทั้งมีส่วนสำคัญต่อการเกิด พ.ร.บ. สัญชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555)

112

พลังขับเคลื่อนสื่อสาธารณะเพื่อสังคม

2554

113

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของ
ผูตรวจสอบบัญชี
และงบการเงิน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)

บทนำ

แผนจัดทำรายการเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์กรของไทยพีบีเอส เพราะเป็นแผนที่
กำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่รายการออกสูส่ าธารณะชน ในฐานะองค์กรสือ่ สาธารณะทีม่ งุ่ มัน่ สร้างสรรค์
สังคมคุณภาพและคุณธรรม
แผนจัดทำรายการปี 2555 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำรายการ
ตามแผนจัดทำรายการในปีที่ผ่านมา โดยมีความพยายามที่จะจัดทำและเผยแพร่รายการที่ได้รับการยอมรับ
เชื่อถือของผู้ชมผู้ฟัง และเพื่อขยายฐานผู้ชมผู้ฟังโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และการสร้างรูปแบบรายการภาค
พลเมืองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเปิดพื้นที่และช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบใหม่
ในสื่อออนไลน์ ซึ่งกำลังแพร่หลายอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ยุทธศาสตรและแผนการดำเนินงาน
แผนจัดทำรายการประจำปี 2555 นี้ เกิดจากการระดมสมองร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ใน 5 สำนัก
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการผลิตและเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดหารายการกับคณะกรรมการบริหาร ประกอบ
กับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ตัวแทนกลุม่ ภาคประชาชนและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านต่างๆ และผู้ชมผู้ฟังทั่วไป แผนจัดทำรายการฉบับนี้จึงครอบคลุมการดำเนินงานสร้างสรรค์และผลิตรายการ
ของทุกสื่อของไทยพีบีเอส ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ สื่อเว็บไซต์ และสื่อใหม่อื่นๆ โดยมี
ยุทธศาสตร์ 4 ประการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพรายการ
2. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
3. ยุทธศาสตร์ภาพรวมการนำเสนอและการสร้างเอกลักษณ์สื่อสาธารณะ
4. ยุทธศาสตร์การเข้าถึงของผู้ชม
1. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพรายการ
รายการทีเ่ ผยแพร่และออกอากาศทางสือ่ ของไทยพีบเี อส ต้องมีมาตรฐานคุณภาพรายการเป็นทีไ่ ว้วางใจ
ของผู้ชมผู้ฟัง ในรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 รายการที่เผยแพร่และออกอากาศ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่นำเสนอไว้ในช่วงของ
การประเมินก่อนบรรจุผังรายการ
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แผนจัดทำรายการประจำป

1.2 จัดให้มรี ะบบการตรวจสอบคุณภาพรายการอย่างเข้มข้น ทัง้ ในด้านเนือ้ หา การนำเสนอ และคุณภาพ
ทางเทคนิคทุกตอนก่อนออกอากาศ
1.3 ทุกรายการจะต้องรักษาจรรยาบรรณของสื่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด
2. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ด้วยความเป็นองค์กรสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็น
พิเศษ ทั้งในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการผลิตรายการ ไทยพีบีเอสร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ ได้จัดการ
ฝึกอบรม พร้อมกับให้พื้นที่แก่เครือข่ายสื่อภาคพลเมือง เพื่อให้รายการต่างๆ สะท้อนความต้องการ และการมี
ส่วนร่วมของภาคพลเมืองอย่างแท้จริง แผนจัดทำรายการปี 2555 กำหนดให้เวลาการออกอากาศของสื่อภาค
พลเมือง มีเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจะเพิ่มขึ้นต่อไปในปี 2556 และ 2557
2.1 จอภูมิภาคซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนวิถีชีวิต ความคิด และเรื่องราวของ
ท้องถิ่น ด้วยมุมมองของเจ้าของประเด็นอย่างแท้จริง เดิมออกอากาศเฉพาะพื้นที่ในภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แต่เมือ่ คำนึงถึงความคุม้ ค่า และเพือ่ ขยายการรับรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ ตลอดจน
เป็นการยกระดับการผลิตในส่วนภูมิภาค ไทยพีบีเอสจึงจัดผังเวลาให้รายการจากจอภูมิภาค ทั้ง 3 รายการ คือ
ดีสลาตัน ณ แดนใต้ ทีวีจอเหนือ และทีวีจออีสาน ได้ออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นต้นมา
2.2 นักข่าวพลเมืองซึง่ เป็นจุดเด่นของสือ่ สาธารณะ ยังคงเป็นส่วนสำคัญของการรายงานข่าว ซึง่ นอกจาก
เวลาของข่าวค่ำในทุกวันจันทร์ - ศุกร์แล้ว ในปี 2555 ยังจะเพิ่มเวลาในช่วงข่าวเช้า และยังจะมีพื้นที่บนเว็บไซต์
ข่าวอีกด้วย
2.3 งานผลิตรายการในปี 2555 จะเน้นกระบวนการทำงานให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ไม่วา่ จะเป็น
การใช้เครื่องมือ ข้อมูล สถานที่ หรือการใช้บุคลากรในการทำงานร่วมกัน การร่วมมือกันผลิตรายการของสำนัก
ต่างๆ จึงจะมีการจัดกระบวนการที่ชัดเจน และร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจัง
3. ยุทธศาสตร์ภาพรวมการนำเสนอ
นอกเหนือจากการดูแลและควบคุมการผลิตรายการทุกรายการให้มีคุณภาพ เหมาะสมที่จะเผยแพร่ใน
ฐานะสื่อสาธารณะแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการลำดับและร้อยเรียงการนำเสนอผ่านสื่อให้เหมาะสม โดยคำนึง
ถึงพฤติกรรมผูช้ มผูฟ้ งั ผนวกกับการจัดกลุม่ ของรายการให้เหมาะสมสำหรับการสือ่ สาร โดยผังรายการทัง้ ผังหลัก
ของปีและผังรายการในแต่ละไตรมาส จะได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
3.1 ผังรายการที่ประกาศสู่สาธารณะ แยกประเภทรายการเป็นรายการข่าว สารประโยชน์ และสาระ
บันเทิง จะต้องระบุคำจำกัดความของรายการแต่ละประเภทให้ชัดเจน
3.2 สร้างความสมดุลให้กบั ส่วนของหน้าจอ ด้วยการควบคุมสัดส่วนรายการประเภทข่าว สารประโยชน์
และสาระบันเทิง ให้เป็นไปตามนโยบาย คือ 40 : 30 : 30 รวมทัง้ กำหนดการออกอากาศของรายการสารประโยชน์
และสาระบันเทิงที่ผลิตจากต่างประเทศให้เป็นไปตามสัดส่วนที่นโยบายกำหนด คือไม่เกินร้อยละ 25
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4. ยุทธศาสตร์การเข้าถึงของผู้ชม
นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านเทคนิค เพื่อส่งสัญญานภาพและเสียงให้เข้าถึงผู้ชมอย่างทั่วถึงแล้ว
การผลิตรายการของไทยพีบเี อส ยังมีแนวทางในการเปิดกว้างต่อการเข้าถึงของผูช้ มซึง่ เป็นผูด้ อ้ ยโอกาส ซึง่ อาจจะ
เป็นผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการทางสายตา ในปัจจุบันรายงานข่าวมีการให้บริการภาษามืออยู่แล้ว และ
กำลังพัฒนาภาษามืออย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการซ้อนตัวหนังสือบรรยายเสียงบนหน้าจอในรายการสาระบันเทิง
และสารประโยชน์สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน สำหรับผู้พิการทางสายตาไทยพีบีเอสมีแนวทางที่จะพัฒนา
บทบรรยายภาพสำหรับรายการโทรทัศน์และรายการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
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3.3 จัดให้มชี ว่ งเวลาของการออกอากาศซ้ำของรายการทีแ่ น่นอน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูช้ ม และประกาศ
ในผังรายการทุกไตรมาส
3.4 รายการวิทยุออนไลน์ จะเผยแพร่รายการตามผังรายการตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 21.00 น. และ
จะดำเนินการจัดรายการตลอด 24 ชั่วโมง
3.5 นอกจากนีย้ งั จะเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์ ในลักษณะการดึงรายการจากโทรทัศน์มานำเสนอ
สดทางเว็บไซต์ (live cast) และยังจัดการถ่ายทอดสดจากกิจกรรม (event cast) สำหรับรายการหรือกิจกรรม
ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูช้ ม และมีความเหมาะสมต่อการเผยแพร่ในฐานะสือ่ สาธารณะ รวมทัง้ นำรายการที่ดีและ
มีประโยชน์ เผยแพร่ไว้สำหรับการเลือกชมตามความต้องการของผู้ชมและผู้ฟัง (on demand) อีกด้วย
3.6 หลังจากที่กำหนดช่วงรายการสำหรับเด็กไว้อย่างชัดเจนในผังรายการโทรทัศน์หลักปี 2554 แล้ว
ในปี 2555 จะได้พัฒนาคุณภาพรายการสำหรับเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตรายการสำหรับเด็กในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น
3.7 ในปี 2555 เป็นต้นไป จะส่งเสริมให้มีการผลิตสารคดีในประเทศ ให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น
โดยคาดหวังว่าจะได้มีสารคดีที่เป็นต้นแบบของไทยพีบีเอสได้
3.8 เนื้อหาของรายการ ยังคงมุ่ง 8 ประเด็นที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ในปี 2554 ดังต่อไปนี้
3.8.1 ฐานทรัพยากร สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม
3.8.2 สังคมที่เป็นธรรม ประชาธิปไตยชุมชน การเมืองภาคพลเมือง สิทธิผู้บริโภค คอร์รัปชั่น
3.8.3 ความรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้และการศึกษาในวิทยาการสาขาต่างๆ
3.8.4 ทักษะชีวิต การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
3.8.5 การสร้างความรู้ และความเคารพในความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เพศสภาพ
3.8.6 ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรีย์ และจินตนาการ
3.8.7 การพัฒนาพลังทางสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมคุณภาพ คุณธรรม
3.8.8 ให้ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมโลกใน
เชิงลึก

2555
แผนงบประมาณประจำป
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นโยบายองคกร
นโยบายดานการบริหาร
1. กำหนดโครงสร้างการบริหารให้สามารถรองรับพันธกิจองค์การด้านการผลิต การเผยแพร่ การให้บริการ
ด้านข่าวสาร การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนามาตรฐานความเป็นองค์การ
สื่อสาธารณะแห่งชาติ
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และ แผนงานการบริหาร จัดการองค์การเพื่อการบริหาร จัดการองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดกลไกและแนวทางดำเนินการที่คุ้มครองความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการและพนักงาน
4. กำหนดตัวชี้วัดและกระบวนการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินการ และประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน
5. กำหนดแนวทางการบริหาร เพื่อให้เป็นองค์การเป็นสถาบันทางปัญญาของสังคม
6. กำหนดกลไก และกระบวนการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานและ
ภาคีเครือข่าย
นโยบายดานรายการ
1. ภาพรวมของรายการทั้งหมดสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ การศึกษาและสาระบันเทิงที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพสูง
3. กระบวนการผลิตและการออกอากาศรายการคำนึงถึงจริยธรรมองค์การ จริยธรรมวิชาชีพและ
กรอบจรรยาบรรณ
4. คนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ กลุ่มเป้าหมายหลัก สามารถรับสัญญาณได้ดี
5. พัฒนาศักยภาพหน่วยผลิตรายการในส่วนภูมภิ าคขององค์การ และช่องทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
ขององค์การ
6. มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการร่วมงานการผลิตสื่อและรายการกับหน่วยงาน สถาบันรวมทั้ง
ผู้ผลิตอิสระ

ภาคผนวก

ภาคผนวก
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นโยบายดานการวัดผลสัมฤทธิ์รายการ
1. ออกแบบการประเมินคุณภาพและความนิยมรายการ
2. มีกระบวนการควบคุมคุณภาพรายงานรายการอย่างรัดกุม
3. มีการกำหนดกลไกการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์รายการ
4. มีการพิจารณาปรับผังรายการทุก 3 เดือน
5. ผลสัมฤทธิ์ของรายการโดยรวม ยึดถือเกณฑ์คุณค่า 5 ประการ คือ คุณค่าด้านประชาธิปไตย
คุณค่าด้านการให้ความรู้ คุณค่าด้านวัฒนธรรม คุณค่าด้านความรู้ความเข้าใจ คุณค่าด้านความ
เท่าทันในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายดานสัดสวนรายการ
1. กลุ่มรายการข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Factual) และ เหตุการณ์ปัจจุบัน (Current Affair)
มีสัดส่วนร้อยละ 40 รายการ ส่วนใหญ่ผลิตโดยไทยพีบีเอส
2. กลุ่มรายการสารประโยชน์ และการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 30 แบ่งสัดส่วนการผลิตอย่างสมดุล
ระหว่างไทยพีบีเอสกับผู้ผลิตอิสระ
3. กลุ่มรายการสาระบันเทิง มีสัดส่วนร้อยละ 30 รายการส่วนใหญ่ผลิตโดยผู้ผลิตอิสระ
นโยบายดานการออกอากาศ
1. ออกอากาศวันละ 18 – 20 ชั่วโมง
2. คุณภาพสัญญาณคมชัด ครอบคลุมทั่วประเทศ
นโยบายดานผูผลิตอิสระ
1. ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
2. ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ไม่ผูกขาด
3. รูปแบบความสัมพันธ์ หรือ วัฒนธรรมการทำงาน เป็นการร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนางานคุณภาพ
นโยบายดานแหลงผลิตรายการ
1. ร้อยละ 75 เป็นรายการที่ผลิตในประเทศ
2. รายการนำเข้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 25
นโยบายดานการพัฒนาเครือขาย
1. กำหนดกลไกและกระบวนการทำงานกับสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดกลไกและกระบวนการทำงานเพื่อพิจารณาและชี้แจงเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
3. กำหนดยุทธศาสตร์ กลไก กระบวนการทำงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาคียุทธศาสตร์ร่วมสร้าง
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม
4. กำหนดยุทธศาสตร์ และกลไกที่คำนึงถึงความร่วมมือจากภาคนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ภาคนักวิชาการ ภาคประชาสังคม
5. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ภาคประชาสังคม ในการคิดค้นและพัฒนาสื่อหลากหลาย
ในการจัดการผลิต และการเผยแพร่รายการ
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นโยบายดานประเภทกลุมรายการ

จุดมุ่งหมายการนำเสนอ
1. ส่งเสริมเสรีภาพ ข้อมูลข่าวสาร และความเท่าทันในสถานการณ์สำคัญ
2. พัฒนาการรับรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
4. เป็นเวทีกลางเพื่อนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
5. ส่งเสริมสังคมธรรมาธิบาล โปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรม
6. ปกป้องคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ของประชาชน
7. สร้างการมีส่วนร่วมในองค์การและสะท้อนความคิดเห็น ความต้องการ
8. สร้างความคิด จินตนาการ ความหวัง และความเชื่อมั่น

2. กลุมรายการสารประโยชน การศึกษา

จุดมุ่งหมายการนำเสนอ
1. พัฒนาทักษะชีวิต ความเข้าใจในเรื่องเพศและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
2. เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย
3. สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
4. พัฒนาเชาว์ปัญญา
5. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
6. ให้ความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆ
7. สร้างคุณภาพชีวิต
8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
9. สร้างความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลายแห่งวิถชี วี ติ
10. กระตุ้นความตื่นตัวสนใจในประเด็นของปรากฏการณ์ระดับโลก

3. กลุมรายการสาระบันเทิง

จุดมุ่งหมายการนำเสนอ
1. สร้างความน่าสนใจ ความนิยม และการมีส่วนร่วม
2. ใช้ความบันเทิง/ความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
3. เสนอจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่สุนทรีย์ มีรสนิยม
4. เสนอสาระบันเทิง การเล่น กีฬา ทั้งที่เป็นสากล และอัตลักษณ์ของชุมชน
และกลุ่มชาติพันธุ์

ภาคผนวก

1. กลุมรายการขาว (News) ขอเท็จจริง (Factual)
และเหตุการณปจจุบัน (Current Affair)
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รายชื่อรางวัลแหงความภาคภูมิใจของไทยพีบีเอสในป 2554
ไทยพีบเี อสมีผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลเพิม่ ขึน้ ทุกๆ ปี โดยในปี 2554 ได้รบั ถึง 58 รางวัล จาก 26 หน่วยงาน
แบ่งเป็นรางวัลระดับสถานี 17 รางวัล ประเภทรายการ 33 รางวัล และรายบุคคล 8 รางวัล มีรายละเอียดดังนี้
รางวัล
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หน่วยงาน

1

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ปีที่ 15 รางวัลข่าว - สารคดีโทรทัศน์ จำนวน 3 รางวัล
• สารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม เรื่อง “รอยร้าวชายแดนใต้”
• สารคดีเชิงข่าวชมเชย รายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย
ตอน ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
• ข่าวสืบสวนสอบสวนชมเชยเรื่อง “ไม้พะยูงข้ามชาติ”

มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์
ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย

2

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26
• ประเภทสถานีส่งเสริมรายการเด็กและเยาวชน สตรีและครอบครัวดีเด่น
• ประเภทการรายงานข่าวในสถานการณ์ปัจจุบัน ดีเด่น
• ประเภทรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รายการพื้นที่ชีวิต
• ผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น คุณอรอุมา เกษตรพืชผล จากรายการสถานีประชาชน

ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
มูลนิธิจำนงรังสิกุล
และสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ

3

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 54
• รางวัลยอดเยี่ยม รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร - คนไทยพลัดถิ่น (เรมะ ปาทาน)
• รางวัลชมเชย รายการเปิดปม - เด็กชายขอบ สิทธิที่ไม่ได้เลือก
• รางวัลชมเชยพิเศษ รายการเปิดปม - เด็กไร้รัฐ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดยองค์การ
ยูนิเซฟประเทศไทย

4

รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการส่งเสริมมนุษยชน รายการคุยกับแพะ
• รางวัลสือ่ สร้างสรรค์สทิ ธิมนุษยชน รายการสิทธิววิ าทะและรายการสถานีประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5

รางวัลศรีบูรพา (นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการด้านข่าวและรายการ) กองทุน “ศรีบูรพา”

6

รางวัล “รายการโทรทัศน์ในดวงใจ” 11 รางวัล ได้แก่ รายการข่าว, รายการเปิดปม, สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
และเครือข่าย
รายการคุยกับแพะ, รายการประเภทสารคดี, รายการสารคดีท่องโลกกว้าง,
เพื่อนสาธารณะ
รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง, รายการพินิจนคร, รายการกินอยู่..คือ, รายการสถานี
ประชาชน, และรายการขนมไทยอะไรเอ่ย

7

รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปีที่ 3 “Family Awards 2011” 3 รางวัล
• ประเภทรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมช่วงวัย 3 – 5 ปี การ์ตูนรอบรู้เจ้าหนูชิด
• ประเภทรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมช่วงวัย 6-12 ปี รายการกล่องนักคิด
• รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณค่าด้านสังคม รายการครอบครัวเดียวกัน

เครือข่ายเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ

8

รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 13 ประเภทสื่อมวลชน รายการวาระประเทศไทย

สถาบันลูกโลกสีเขียว

9

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ SVN Awards

องค์กร SVN Asia Thailand
(Social Venture Network
Asia Thailand)

รางวัล

สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และ
สภาการศึกษาคาทอลิก
แห่งประเทศไทย

11 รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 54 ผู้แสดงนำหญิงผู้ใช้
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษาไทยดีเด่น นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์ ละครเรื่อง ม.6/2 ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44
12 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขารายการโทรทัศน์ดีเด่น
ด้านนันทนาการ รายการดนตรีกวีศิลป์

กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

13 “รางวัลเมขลา รางวัลมณีเมขลา และรางวัลดาวเมขลา” ครั้งที่ 24 - 11 รางวัล
• ประเภทสถานีโทรทัศน์มหานิยม ด้านอนุรักษ์วิถีไทยและส่งเสริมการแสดงออก
ทางความคิดของประชาชนดีเด่น
• รางวัลมณีเมขลา พิธีกรข่าวเศรษฐกิจดีเด่นยอดนิยม ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย
• รางวัลพิธีกรข่าวหญิงดีเด่นมหานิยมแห่งปี นางสาวณัฎฐา โกมลวาทิน
• รางวัลทอล์คโชว์ มณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม รายการวิพากษ์ภาพยนตร์
วีรชนคนถูกลืม จากเรื่องขุนรองปลัดชู
• รางวัลสารคดีดีเด่นยอดนิยม รายการ Spirit of Asia
• รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นยอดนิยม รายการพันแสงรุ้ง
• รางวัลมณีเมขลาประเภทบุคคลพิเศษผู้มีผลงานบันเทิงโดดเด่น
นายโสภณ ฉิมจินดา จากรายการล้อเล่นโลก
• รางวัลละครส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นยอดนิยม
ละครเรื่องความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์
• รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี ละครเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม
• รางวัลนักแสดงนำหญิงเมขลามหานิยมแห่งปี นางสาวโฟกัส จิระกุล
ละครเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม
• รางวัลนักแสดงนำชายเมขลามหานิยมแห่งปี นายศิริธัช เจียรถาวร (ไมเคิล)
ละครเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมช่างภาพ
ผูส้ อ่ื ข่าวโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์
Art for All
สมาคมส่งเสริมความเจริญ
ของพุทธศาสนา

14 รางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่นปี 2554 ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

มูลนิธิ ดร.สุรพล สุดารา
ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะ
สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

15 รางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2554

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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10 รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 29 ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น
รายการพันแสงรุ้ง และรายการอิฐก้อนแรก

หน่วยงาน

รางวัล
16 รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยปี 54

หน่วยงาน
คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ (อปส.)
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ด้านความปลอดภัย

17 รางวัลสุดสัปดาห์ “Young & Smart Vote 2011” สาขารายการโทรทัศน์ยอดนิยม นิตยสารสุดสัปดาห์ Young
รายการหนังพาไป
& Smart
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18 รางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว “Best Corporate for
Parenting” ที่ชี้ให้เห็นแนวคิด แง่มุมการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัว กิจกรรม “บ่มพลังเพื่อลูก” จากรายการครอบครัวเดียวกัน

นิตยสาร Real Parenting
ในเครืออมรินทร์พรินติ้ง
แอนด์ พลับลิชชิ่ง

19 รางวัล “ฉันรักประชาชน” ในการมีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

21 รางวัลสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
รายการคุยกับแพะ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

22 รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ” รายการลุยไม่รู้โรย

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

23 สื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพระพุทธศาสนา

สภาองค์กรพระพุทธศาสนา
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ราชวิทยาลัย และมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

24 สื่อมวลชน ที่สนับสนุนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

25 องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีงามแก่ประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการจัดงาน
วันมาฆบูชาปี 2554

26 รางวัล “จิตอาสาทำดีมีคนเห็น” เฉลิมพระเกียรติในหลวงจากโครงการส่งต่อ
ความดีไม่มีวันหมด

คณะกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 7 รอบ

รายชื่อผูผลิตรายการอิสระที่สนับสนุนในป พ.ศ. 2554
ประเภท

รายการสารประโยชน์

ผู้ผลิต

ช่วงเวลาออกอากาศ

1

เด็กและเยาวชน

Safe Kids เด็กปลอดภัย

สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน

มกราคม - มีนาคม

2

เด็กและเยาวชน

วัยมัน คันมือ

บจก.คัฟเวอร์ เฟรม

มกราคม - มีนาคม

3

เด็กและเยาวชน

World Why วิทย์

บจก.บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเมนท์

มกราคม - ธันวาคม

4

เด็กและเยาวชน

กล้าอาสา

บจก.เฮอร์คิวลิส

เมษายน - มิถุนายน

5

เด็กและเยาวชน

ครอบครัวหรรษา

นส.พชร ศุภรัตนพงศ์

มกราคม - มีนาคม

6

เด็กและเยาวชน

ตาต้าตีตี้โตโต้ ไดโนจอมป่วน

บจก.ซาวด์เกรท

มกราคม - ธันวาคม

7

เด็กและเยาวชน

กล่องนักคิด

บจก.ทโมนไทย

มกราคม - ธันวาคม

8

เด็กและเยาวชน

นิทานร้อยบรรทัด

บจก.อินดี้ คาเฟ่

มกราคม - เมษายน

9

สารประโยชน์

ท่องโลกสีคราม

บจก.บลู แพลนเน็ท

เมษายน - มิถุนายน

10

สารประโยชน์

ยิ้มสู้

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มกราคม - ธันวาคม

11

สารประโยชน์

One World โลกใบเดียวกัน

นามเปรมวิทย์ มาลากุล ณ อยุธยา

มกราคม - ธันวาคม

12

สารประโยชน์

พันแสงรุ้ง

บจก.ป่าใหญ่ ครีเอชั่น

มกราคม - ธันวาคม

13

สารประโยชน์

Spirit of Asia

บจก.แทลเลนท์ แมสมีเดีย

มกราคม - ธันวาคม

14

สารประโยชน์

ไอซายน์ ฉลาดยกกำลังสอง

บจก.แฮปปี้ ครีเอชั่น

มกราคม - ธันวาคม

15

สารประโยชน์

คุยกับแพะ

บจก.พาราดิซัล มีเดีย

มกราคม - ธันวาคม

16

สารประโยชน์

ย้อนสยามผ่านฟิล์มจิ๋ว

บจก.เน็ทเวอร์ค ทเวนตี้ วัน

กรกฏาคม - ธันวาคม

17

สารประโยชน์

โลกนักอ่านบ้านนักเขียน

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

กรกฏาคม - ธันวาคม

18

สารประโยชน์

สถานีสีเขียว

หจก.โมเดอนสแคว

กรกฏาคม - ธันวาคม

19

สารประโยชน์

พินิจนคร

บจก.สานฟ้า

กรกฏาคม - ธันวาคม

20

สารประโยชน์

รอยเท้า ความฝัน ผู้คนดนตรี

บจก.คูลคัลเลอร์

ธันวาคม

21

สารประโยชน์

ศึกทะยานฟ้า

บจก.ทโมนไทย

พฤษภาคม

22

สารประโยชน์

วัยซ่าท้ามันส์

บจก.ทศพักตร์

23

สารประโยชน์

คุณ...คนแกร่ง

บจก.ซี สตูดิโอ

พฤษภาคม กรกฎาคม
มิถุนายน - กรกฎาคม

24

สาระบันเทิง

3 แชะ

บจก.ซี สตูดิโอ

มกราคม - มีนาคม

25

สาระบันเทิง

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

บจก.คิดดี มุ่งทำดี

มกราคม - ธันวาคม

26

สาระบันเทิง

หนังพาไป

บจก.ฝอยให้ ฟิล์ม

มกราคม - เมษายน

27

สารประโยชน์

พื้นที่ชีวิต

บจก.สไมล ครีเอทีฟ กรุ๊ป

มีนาคม - ธันวาคม

28

สาระบันเทิง

ล้อเล่นโลก

หจก.อะกาลิโก

เมษายน - มิถุนายน

29

สาระบันเทิง

เป็นอยู่คือ

บจก.ดร็อปคิก ดีไซน์

พฤษภาคม - ธันวาคม

ภาคผนวก

ลำดับ
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ผังแสดงกระบวนการคัดกรองและคัดสรรรายการ
ประจำป 2553 - 2554

ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ข้อเสนอ

กรอกแบบฟอร์มข้อเสนอ
รายการทาง www

คืนผู้ผลิต
แก้ไข

ยื่นข้อเสนอรายการด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ : สำนักรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม 10900

เอกสารไม่ครบ
ไม่ลงนามยอมรับเงื่อนไข
การพิจารณา
(ระบุข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
แก่ผู้ผลิต)

คณะทำงานคัดกรองรายการ
พิจารณารายการภายใน 90 วัน

ไม่ผ่าน
ผ่าน
คณะอนุกรรมการคัดสรรกลุ่มรายการ

รายการเด็ก
และเยาวชน

สาระบันเทิง

สารประโยชน์

สารคดี

พิจารณารายการภายใน 120 วันทำการ
ไม่ผ่าน

กลุ่มรายการ
ร่วมผลิตและขอ
เผยแพร่รายการ

ผ่าน (ระบุข้อมูลเพื่อพัฒนารายการ)

คณะอนุกรรมการคัดสรรรายการในประเทศ
ไม่ผ่าน

ด้านรายการทำสัญญาและดำเนินการ
จ้างผลิต /ส่งมอบ/ตรวจรับ
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ผ่าน (ระบุข้อมูลเพื่อพัฒนารายการ)
คณะกรรมการจัดทำแผนและผังรายการ
พิจารณาจัดลงผังรายการ

