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เมื่อประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ถึง
สองครั้งในปี 2553 ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อ
หลักของ ส.ส.ท. ได้ท�ำหน้าที่รายงานข่าว
น�ำเสนอข้อมูลและเชื่อมโยงพลังสร้างสรรค์ใน
สังคมด้วยส�ำนึกที่รับผิดชอบอย่างกระตือรือร้น
เทีย่ งตรง และเสมอต้นเสมอปลาย จนกระทัง่
ผ่านพ้นความยากล�ำบากมาด้วยกัน
ครั้งแรกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
เป็นเหตุการณ์จลาจลอันเนือ่ งมาจากความขัดแย้ง
ทางสังคมและการเมืองที่เรื้อรังมาหลายปี
ไทยพีบีเอสในฐานะทีวีสาธารณะจึงได้ปรับผัง
รายการโดยทันทีทันควันเพื่อรายงานข่าวตลอด
วัน โดยจัดทีมผู้สื่อข่าวหัวเห็ดทั้งชายหญิง ออก
ไปท�ำหน้าที่เกาะติดรายงานสดจากทุกสมรภูมิ
การปะทะ ส่วนครั้งหลังเป็นพิบัติภัยธรรมชาติ
จากน�้ำท่วมครั้งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมและ
กันยายน ซึ่งนอกจากการรายงานข่าวในภาวะ
วิกฤตแล้ว ไทยพีบเี อสยังได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ
ของสังคมในการเชื่อมโยงพลังอาสาสมัคร
จากเครือข่ายต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างเข้มแข็ง
ในรอบปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ยังได้เดินหน้าในการ
วางรากฐานความเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่มี
ศักยภาพและความพร้อมต่อภารกิจในระยะยาว
อย่างจริงจัง ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารงาน
ด้านคุณภาพก�ำลังคน ด้านการเปลี่ยนผ่าน
วัฒนธรรมองค์การ ด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของสังคม ด้านอาคารที่ท�ำงานและสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นและทันสมัย
ทุกชนิด ส่วนผลงานในเชิงคุณภาพนั้น รางวัล
เกียรติยศที่ไทยพีบีเอสได้รับจากสถาบันทาง
สังคมหลายแห่ง ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความ
พิถีพิถันในการสร้างสรรค์รายการที่มีคุณค่า
และคุณประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคมส่วนรวม
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการท�ำ
หน้าที่ของสื่อสาธารณะที่มุ่งรับใช้กลุ่มผู้ไร้
อ�ำนาจต่อรอง ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ด้อย
โอกาสที่ควรได้รับความเกื้อกูลจากสังคม
นอกจากนั้น ส.ส.ท. ยังมีแผนงานที่จะพัฒนา
วิทยุ เว็บไซต์ และมัลติมีเดียขององค์การฯ
ให้เป็นสื่อสาธารณะที่มีศักยภาพในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิง ส�ำหรับประชาชน
ทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ พลเมืองรุน่ ใหม่อกี ด้วย
ดังนั้น ระยะ 2 ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพครั้งใหญ่ของ
ส.ส.ท. พร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรม
องค์การฯ รวมถึงการปรากฏตัวของเว็บไซต์
โฉมหน้าใหม่และสถานีวิทยุ ไทยพีบีเอส
ที่จะบริการสาธารณะด้วยสื่อที่หลากหลาย
รูปแบบ และสารประโยชน์อันชวนติดตาม

พลเดช ปิ่นประทีป
ประธานกรรมการนโยบาย

สารจากผู้อำ�นวยการ
ปี 2553 ถือได้วา่ เป็นปีทที่ า้ ทายบทบาทความเป็นสือ่ สาธารณะขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มากที่สุด เป็นปีที่สังคมไทยต้องเผชิญกับ
วิกฤตในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรงสร้างความเสียหายในวงกว้างและความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่จบลงด้วยการนองเลือดและความแตกแยกอย่างที่เราไม่เคย
เห็นมาก่อน
ในสถานการณ์ดังกล่าว ส.ส.ท. ต้องท�ำหน้าที่มากกว่าการรายงานข่าว หรือแค่บอกเล่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเท่านั้น ท่ามกลางความสับสนและแรงกดดันจากหลายๆ ด้านในช่วง
วิกฤตการเมือง นอกจากการท�ำหน้าที่รายงานเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมาอย่างรอบ
ด้านและทันต่อสถานการณ์ ส.ส.ท. ยังเป็นเวทีของการแสดงความคิดเห็นให้กับฝ่ายต่างๆ
ที่ปรารถนาจะแสวงหาทางออกจากวิกฤต และยังเป็นช่องทางประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อน�ำความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนที่ก�ำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายและสิ้นหวัง
ซึ่ง ส.ส.ท. ได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วไปที่ได้ท�ำหน้าที่ของสื่อ
สาธารณะในภาวะที่ข่าวสารมีความหมายต่อสังคมมากที่สุด
เหตุการณ์น�้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พิสูจน์บทบาท
ของสื่อสาธารณะ นอกจากการติดตามรายงานผลพวงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างทัน
ต่อเหตุการณ์ในทุกพื้นที่ ส.ส.ท. ยังให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบต้นตอของปัญหาเพื่อ
หาบทเรียนให้กับสังคม และยังมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางระดมความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยร่วมกับองค์การภาครัฐและประชาสังคม ผู้เดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมากได้รับ
ความช่วยเหลือและการเยียวยาได้อย่างทันเวลาเพราะการประสานงานผ่านทางทีมข่าวของ ส.ส.ท.
นอกจากการรายงานข่าวสารอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการเมือง จน ส.ส.ท.
ได้กลายเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานีโทรทัศน์ระดับสากลเกือบทุกแห่ง ปี 2553 ยังเป็น
ปีที่ ส.ส.ท. เดินหน้าสานต่อภารกิจของสื่อสาธารณะที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและ
คุณธรรม ด้วยรายการข่าว สารประโยชน์ และสาระบันเทิงที่มีเป้าหมายส่งเสริมคุณค่า
ด้านประชาธิปไตย ด้านการให้ความรู้และการศึกษา ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของ
สังคม และด้านการพัฒนาความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ตามแนวนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
การสร้างการมีสว่ นร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย และการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม
มีส่วนร่วมในการผลักดันวาระทางสังคมต่างๆ ผ่านทางรายการและกิจกรรมที่จัดร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาชน ก็ยังเป็นภารกิจที่ ส.ส.ท. ด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายการ

สารประโยชน์และสาระบันเทิง ก็ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบจนได้รับการ
ยอมรับจากผู้ชมมากขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะรายการที่ส่งเสริมความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม รายการที่สร้างแรงบันดาลใจและยกระดับสุนทรียภาพ และรายการที่มุ่งส่ง
เสริมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน ปรากฏการณ์ส�ำคัญที่ท�ำให้
ส.ส.ท. มีความโดดเด่นมากขึ้นในปีที่ผ่านมา คือ รายการสาระบันเทิงในรูปแบบของละคร
สร้างสรรค์ที่สะท้อนสังคมและให้แรงบันดาลใจ ซึง่ ได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูช้ ม
รางวัลต่างๆ ที่ ส.ส.ท. ได้รับ ส�ำหรับรายการข่าวและรายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง
เป็นสิ่งที่ยืนยันการยอมรับจากสาธารณะได้เป็นอย่างดี
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านทางบทบาทของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ นักข่าวพลเมือง
ผูผ้ ลิตรายการอิสระ และเวทีระดมความคิดเห็นทีจ่ ดั ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้ ส.ส.ท. มีรายการ
และกิจกรรมที่สะท้อนความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง ในเวลาเดียวกัน ส.ส.ท. ก็เดิน
หน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และองค์กรสื่อในระดับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับเนื้อหาการรายงานข่าวและการผลิตรายการต่างๆ
ปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ประจ�ำปีของ
Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนา
สื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพในระดับเอเชียและแปซิฟิกที่มีสมาชิกที่เป็นสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ถึง 26 ประเทศ ซึ่งจะมีขึ้นในกรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคม 2555 ถือว่าเป็น
ก้าวส�ำคัญของ ส.ส.ท. ในการแสดงบทบาทในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง การประชุมดังกล่าว
ถือได้ว่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดส�ำหรับสื่อในภูมิภาคนี้ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ในปี 2553 จึงเป็นการตอกย�้ำความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ขององค์กรสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ ส.ส.ท.
มีความมั่นใจว่าได้พยายามท�ำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้งและเป็นไปตาม
ภารกิจตามกฎหมาย แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าหนทางข้างหน้าของสือ่ สาธารณะยังอีกยาวไกล
แต่ด้วยการท�ำงานอย่างทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกระดับของ ส.ส.ท. และด้วย
แรงสนับสนุนและก�ำลังใจจากสาธารณชน เรามีความเชื่อมั่นว่า ส.ส.ท. จะสามารถก้าวสู่
ความเป็นสื่อสาธารณะได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้

เทพชัย หย่อง
ผู้อำ�นวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สารจากประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
การก่อเกิดองค์กรขึ้นในสังคม โดยเฉพาะการ
มี “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอส
ทีวีสาธารณะ” สิ่งที่สำ�คัญก็คือเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
สิ่งที่ต้องให้ความสำ�คัญเป็นสิ่งแรก คือความ
พร้อมของสื่อสาธารณะที่จะสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในเมืองไทย
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จากทั่วประเทศกว่า 500 คนได้เข้าร่วม และได้มี
การประกาศเจตนาอย่างชัดเจนในการเป็น
เครือข่าย “เพื่อนสื่อสาธารณะ”

สิ่งที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้ทำ�ตลอด
เวลา 2 ปีคือ การให้คนได้รู้จักไทยพีบีเอส มีความ
เป็นไปเป็นมาอย่างไร และการเป็นทีวีสาธารณะ
มีขึ้นเพื่ออะไร ทำ�ความเข้าใจ นำ�ไปใช้ให้เกิด
สภาวะทีป่ ระเทศชาติบา้ นเมืองกำ�ลังประสบปัญหา ประโยชน์แก่สังคม เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภา
ภัยธรรมชาติ และความขัดแย้งทางการเมือง
แกนประสาน เครือข่ายและเพื่อนสื่อสาธารณะ
ที่เปราะบางที่ทำ�ให้คนไทยแตกแยกกัน ปัญหา
ยกระดับคนดูให้รู้เท่าทัน มีรายการที่เหมาะสม
เหล่านี้ต้องมีสื่อที่กล้าสะท้อนอย่างตรงไปตรงมา มองไปในอนาคตข้างหน้าที่จะต้องช่วยกันกำ�กับ
และกล้าที่จะทำ�อย่างถูกต้อง ให้ข้อมูลที่แท้จริง ดูแลให้มีสิ่งดีๆ ถาวรและยั่งยืน
รอบด้าน และให้ปัญญา
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกคนเมื่อมาทำ�
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ทีวี
หน้าที่ ต้องทำ�ความเข้าใจเสียก่อนว่าประชาชน
สาธารณะเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551
ต้องการอะไร ลองย้อนมองไปในอดีต มองรอบ
มีบทบาทและความรับผิดชอบในการรับฟัง
ตัวในปัจจุบัน มองไปในอนาคต เมื่อไรที่สังคมและ
รวบรวมข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของ
ท้องถิ่นเริ่มรู้จักทำ�เรื่องส่วนรวมให้สำ�เร็จร่วมกัน
ผู้ชมและผู้ฟังรายการขององค์การฯ จัดให้มี
ความเข้มแข็งก็จะค่อยๆ เกิดขึ้น ยิ่งทำ�ยิ่งเข้มแข็ง
กระบวนการ กิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น
บ้านเมืองก็จะค่อยๆ ดี ค่อยๆ น่าอยู่ขึ้น
และข้อเสนอแนะจากประชาชนในภูมิภาคและ
ในวงกว้าง จัดทำ�ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุน สิ่งที่อยากจะฝากกับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้
ที่สมบูรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้ เสนอต่อคณะ ฟังรายการในรุ่นต่อไปคือ ขอให้สานต่อกับ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบายเพื่อ แกนประสานที่มีอยู่ทั่วประเทศสานงานต่อใน
ดำ�เนินการตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด กระบวนการรับฟังความคิดเห็น การตั้งศูนย์เพื่อน
ไทยพีบีเอสในระดับภูมิภาค และการขยายเครือ
ความคาดหวังจากการได้มาของสมาชิกสภา ข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะให้มีมากขึ้น
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ 50 คน จาก 9
ภูมิภาค 16 กลุ่มประเด็น จากคนที่
มีความหลากหลาย ทั้งคุณวุฒิ
วัยวุฒิ จนได้มีการจัดงาน
กิตติชัย ใสสะอาด
สมัชชาชาติ “เพือ่ นสือ่ สาธารณะ”
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีสมาชิก
ไทยพีบีเอส ทีวีสาธารณะ พ.ศ. 2552 - 2553

บทนำ�
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ผ่านพ้นสามปีของ
การเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทส่งเสริมการพัฒนา
สังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมผ่านรายการและ
บริการที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ การบริหาร
ที่ให้ความส�ำคัญกับธรรมาภิบาล ความคุ้มค่า
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา
ในฐานะเป็นสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ซึ่งมีสถานี
โทรทัศน์ “ไทยพีบีเอส” เป็นสื่อหลัก ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วย
บริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และ
ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต
ทางการเมืองและภัยพิบัติธรรมชาติ จนข่าวของ
ไทยพีบีเอสได้รับการอ้างอิงจากสื่อระดับสากล
และได้รับรางวัลจากสถาบันสื่อที่สังคมให้ความ
เชื่อถือ โดยเฉพาะรางวัล “แสงชัย สุนทรวัฒน์”
ที่ ส.ส.ท. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทข่าว
สืบสวนสอบสวนสองปีติดต่อกัน
ด้านรายการสารประโยชน์ทางด้านการศึกษาและ
สาระบันเทิงที่มุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสริมเสรีภาพ
ในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตย
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของ ส.ส.ท. ที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม รางวัลจากสถาบันต่างๆ รวมถึง
“รางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดใน
วงการโทรทัศน์ไทย เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่าง
ดีถึงสถานะของสื่อสาธารณะแห่งแรกของไทย
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ส.ส.ท. มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการของเด็กและเยาวชน และความสัมพันธ์
อันดีของครอบครัว นอกจากการคัดสรรรายการ
ต่างๆ ทั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศและต่าง
ประเทศ ส.ส.ท. ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระและ
ผู้ผลิตระดับชุมชนผลิตรายการต่างๆ
ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญกับการ
ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่หลากหลายในพื้นที่
ทั่วประเทศ เพื่อให้ ส.ส.ท. เป็นพื้นที่สะท้อน
ประเด็นและวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มต่างๆ
“นักข่าวพลเมือง” และเครือข่ายภาคประชาสังคม
ได้กลายเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเด็น
ต่างๆ ผ่านทางหน้าจอของ ส.ส.ท.
ในการพัฒนาและปรับปรุงรายการและบริการ
ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญกับเสียงสะท้อน ทั้งค�ำติชม
และข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งข้อมูล
ที่ส่งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและจัด
กิจกรรมของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ตัวแทนภาค
ประชาชนจากทุกส่วนของประเทศ ซึ่งเป็นกลไก
ส�ำคัญที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ก�ำหนดไว้ให้
เป็นเครื่องมือที่จะติดตามการท�ำงานของ ส.ส.ท.
อย่างใกล้ชิด

ข่าวไทยพีบีเอสปี 2553

ท่ามกลางวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ

ความขัดแย้งทางเมืองระดับประเทศที่น�ำไปสู่
ความแตกแยกภายในชุมชน ครอบครัว ความ
ขัดแย้งจากการเมืองชายขอบทั้งจากสถานการณ์
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาเขาพระวิหาร
ชนกลุ่มน้อย แรงงานข้ามชาติ เรื่องราวของคน
ไทยที่ต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่น คือความเข้มข้น
ของข่าวไทยพีบีเอสในปี 2553
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากปัญหา
การเมืองภายในประเทศ ความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
น�้ำท่วม ฝนแล้ง ปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรม
อาชญากรรม ยาเสพติด การพบซากทารก
นับพันชิ้นที่สะท้อนปัญหาสังคมที่ซ่อนเร้น และ
การท้าทายกฏหมายในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งที่
สะท้อนปัญหาในทุกมิติของสังคมไทย และ
ไทยพีบีเอสก็มีบทบาทส�ำคัญในการเปิดเผย
และตีแผ่ ตลอดจนระดมความคิดเพื่อร่วมกันหา
ทางออกส�ำหรับคนผลิตข่าว เหตุการณ์เหล่านี้คือ
แบบทดสอบครั้งใหญ่และท้าทายอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะไทยพีบีเอสซึ่งเป็นสื่ออิสระ ปลอด
จากการแทรกแซงทั้งของภาครัฐและทุน

บทบาทสื่อของไทยพีบีเอส
ในช่วงวิกฤตทางการเมือง
ความเป็นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. ผ่านการ
ทดสอบครั้งใหญ่ในช่วงของการเผชิญหน้าระหว่าง
รัฐบาลกับกลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) ในช่วงเวลานั้นไทยพีบีเอสทุ่มเท
ทรัพยากรทุกด้าน วางก�ำลังจับตาตามจุดต่างๆ
เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้รอบด้านมาก
ที่สุด ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ให้ความคิดเห็นของ
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและสมดุล เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความคิดเห็น ตลอดจนทางออกที่หลากหลาย
แม้ในสถานการณ์ที่สื่อถูกคุกคามและขาดความ
ปลอดภัย ไทยพีบีเอสยังคงยืนหยัดการท�ำข่าว
ในทิศทางข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ไทยพีบีเอสปฏิเสธ
ค�ำสั่งของศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
(ศ.อ.ฉ.) ซึง่ สัง่ ให้สถานีโทรทัศน์ทกุ ช่องงดรายการ
ปกติรวมถึงการรายงานข่าวและให้ออกอากาศ
รายการที่ ศ.อ.ฉ. ก�ำหนด เพือ่ เกาะติดสถานการณ์
เนือ่ งจากเห็นว่าค�ำสั่งดังกล่าวขัดต่อหลักการ
เสรีภาพของสื่อ
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การรายงานสถานการณ์และภาพข่าวของไทยพีบเี อส ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้และ
เป็นไปด้วยความระมัดระวัง และตระหนักว่าสื่อไม่มี การเมืองชายขอบ
สิทธิไปจ�ำกัดสิทธิในการรับรูข้ อ้ เท็จจริงของสาธารณชน
ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังไม่มี
โดยมีคำ� ว่า “จริยธรรมของสื่อ” ก�ำกับการท�ำงาน
การรายงานข่าวทุกช่วงจึงผ่านการกลัน่ กรองทีจ่ ะต้อง ที่ท่าจะยุติลง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ของความขัดแย้งมีผู้เสียชีวิตกว่า 4,000 คน และ
ไม่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น
ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 6,000 คน นอกจากการ
รายงานเหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ไทยพีบเี อส
ข้อเท็จจริงจากรายงานเหตุการณ์ชว่ งวิกฤตการเมือง
ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ท�ำให้ ยังพยายามค้นหาค�ำตอบเบื้องหลังขอสถานการณ์
สื่ออื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจ�ำนวน ความรุนแรง โดยทีมข่าวได้ทุ่มเทท่ามกลางความ
มากต่างน�ำภาพข่าวเหตุการณ์สำ� คัญจากไทยพีบเี อส เสี่ยงเพื่อผลิตรายงานพิเศษในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
ไปเสนอต่อ นับเป็นประโยชน์ต่อการท�ำความเข้าใจ ไทยพีบีเอสพยายามค้นหาค�ำตอบเบือ้ งหลังของ
สถานการณ์ในวงกว้างและยังเป็นหลักฐานส�ำคัญ สถานการณ์ความรุนแรงในการรายงานพิเศษ เช่น
การเปิดโปงขบวนการสร้างแนวร่วมกลุ่มใหม่
ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอนาคต
ทดแทนแนวร่วมกลุ่มเดิมทีถ่ กู ออกหมายจับหรือถูก
วิสามัญฆาตกรรม ส่งผลให้หน่วยงานด้านความ
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการเปิดเวทีให้กับคู่
ขัดแย้งและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้พูดคุยหารือ มั่นคงหันมาวางยุทธศาสตร์ในการตั้งรับและปรับ
ถึงทางออกต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยได้ เปลี่ยนยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน โดยผู้สื่อข่าวของ
ยกเลิกผังรายการปกติและเพิม่ รายการพิเศษ “ฝ่าวิกฤต ไทยพีบีเอสภาคใต้ได้รับการเชิญไปให้ข้อมูลเพิ่ม
การเมืองไทย” เพื่อให้เป็นเวทีสะท้อนสถานการณ์ เติมเกี่ยวกับขบวนการดังกล่าว
ทุกด้าน ตลอดจนเป็นช่องทางในการพูดคุยเพื่อหา
ไทยพีบเี อสได้นำ� เสนอรายงานพิเศษเปิดเผยเบือ้ งหลัง
ทางออก รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สถานการณ์ความรุนแรงที่มีปัญหาอื่นๆ ทับซ้อน
ไทยพีบีเอสยังเป็นสื่อในการแก้ปัญหา เปิดช่องทาง กันอยู่ ทั้งปัญหายาเสพติด ความขัดแย้งทาง
ให้ประชาชนแจ้งความเดือดร้อน และประสานงาน การเมืองระดับชาติและระดับท้องถิน่ ความขัดแย้ง
กับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ให้ความช่วยเหลือ เป็นสือ่ กลางในการ ส่วนตัว รวมทั้งผลประโยชน์จากสินค้าหนีภาษี
รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับ “เครือข่าย รายงานข่าวเจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยจากขบวนการ
พลเมืองเปลีย่ นกรุงเทพฯ” น�ำไปมอบให้ชาวชุมชน ค้าสินค้าหนีภาษีที่สามารถบันทึกภาพการขนย้าย
บ่อนไก่ นับเป็นส่วนหนึ่งในบทบาทของสื่อสาธารณะ ของหนีภาษีผ่านทางรถไฟและการขนย้ายผ่าน
กองทัพมด ด้วยเรือและรถจักรยานยนต์ออกอากาศ
ท่ามกลางความแตกแยกทางการเมือง
ต่อเนือ่ ง 4 ตอน จนศูนย์ปฎิบัติการต�ำรวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบรายชือ่
ของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการเรียกรับส่วยและ
สั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางส่วนออกนอกพื้นที่ นอกจากนี้
แม่ทัพภาคที่ 4 ยังมีค�ำสั่งก�ำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการขนย้ายสินค้าหนีภาษี
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ไทยพีบีเอสร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อหาทางออกจาก
วิกฤตให้กับสังคมไทย
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของบทบันทึก
ประวัตศิ าสตร์
เหตุการณ์ทางการเมือง
ที่จะนำ�ไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ของ
นักข่าวในการทำ�งาน
ในสถานการณ์ที่รุนแรง
มิให้ประวัติศาสตร์
เกิดซ�้ำรอยขึ้นอีก

รณีเขาพระวิหาร และการเมือง
นประเทศพม่า

ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์
บั นทึ ก คนข่ า ว...ที วี ไ ทย
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บันทึกคนข่าว… ไทยพีบีเอส
หนังสือ “ผ่านฟ้าถึงราชประสงค์ บันทึกคนข่าว...ทีวีไทย”
ซึ่งกองบรรณาธิการข่าวไทยพีบีเอสได้ร่วมกันถอดบทเรียน
ในการท�ำหน้าที่สื่อสาธารณะรายงานข่าวสารและข้อมูลจาก
การท�ำงานในเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองไทยในช่วง
มี.ค.-เม.ย. 2553 โดยผ่านกระบวนการพูดคุยและรับฟัง
ในกลุ่มคนท�ำงานทั้งหน้าจอ-หลังจอ แสวงหาจุดร่วมในการ
ท�ำงานภายใต้องค์กรที่สร้างขึ้นใหม่ น�ำไปสู่ข้อเสนอและ
การหาทางออกร่วมกัน
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย “เรื่องเล่าจากสนามข่าว” เป็น
บันทึกประสบการณ์ของทีมข่าวในพื้นที่ต่างๆ ท่ามกลาง
ภาวะวิกฤต “เรียนรูจ้ ากฝันร้าย” เป็นความรูท้ ี่ได้ผา่ นกระบวน
การถอดบทเรียนที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
“สื่อสาธารณะของสังคม” บันทึกการท�ำหน้าที่ของทีมงาน
ไทยพีบีเอสร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อหาทาง
ออกจากวิกฤตให้กับสังคมไทย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบท
บันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ทางการเมืองที่จะน�ำไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ของนักข่าวในการท�ำงานในสถานการณ์ที่
รุนแรง มิให้ประวัติศาสตร์เกิดซ�้ำรอยขึ้นอีก

ไทยพีบีเอสได้น�ำเสนอคอลัมน์พิเศษ “เรื่องเล่าจาก
ปลายด้ามขวาน” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ในช่วง
ข่าวภาคค�่ำ 19.00 น. น�ำเสนอความหลากหลาย
ของวิถีชิวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คน
เพื่อให้สังคมเข้าใจและมองเห็นแง่มุมที่ครบถ้วน
ของ 3 จังหวัดภาคใต้ เกิดมิติการมองปัญหา 3
จังหวัดที่แตกต่างไปจากเดิม
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญต่อทางออกเพื่อยุติ
ความรุนแรง โดยน�ำเสนอทางเลือกหลากหลาย
แง่มุม แม้ว่าบางแง่มุมจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เช่น ข้อเสนอให้แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เป็นเขตปกครองพิเศษ

ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
กรณีเขาพระวิหาร และการเมือง
ในประเทศพม่า
ความขัดแย้งนับเนื่องจากกัมพูชาขอขึ้นทะเบียน
มรดกโลกปราสาทพระวิหารเมื่อปี 2551 พร้อม
เดินหน้าเร่งรัดจัดการบริหารจัดการพื้นที่รอบ
ปราสาทพระวิหาร รวมถึงพืน้ ที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร
โดยกัมพูชากล่าวอ้างว่า พื้นที่ดังกล่าวอยูใ่ นเขต
แดนกัมพูชา เป็นอีกประเด็นที่ไทยพีบเี อสได้ติดตาม
รายงานข่าวอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการท�ำข่าว
การประชุมกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 34 ที่เมือง
บราซิเลีย ประเทศบราซิลของไทยพีบีเอสเพื่อ
ติดตามการหาข้อยุติร่วมกันระหว่างไทยและ
กัมพูชา ซึ่งเป็นประเด็นร้อนต่อเนือ่ ง
ความเคลือ่ นไหวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
การเมืองในพม่า เป็นที่สนใจของสังคมไทยจาก
เศรษฐกิจการค้าชายแดน แรงงานอพยพและ

ปัญหาชนกลุ่มน้อย ไทยพีบีเอสได้รายงานความ
เคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของการเมืองพม่ามาอย่างต่อ
เนื่อง เมื่อรัฐบาลทหารพม่าเปิดให้มีการเลือกตั้ง
ครั้งแรกในรอบ 20 ปี และปล่อยตัว นางอองซาน
ซูจี ผูน้ ำ� ฝ่ายค้านพม่าหลังการเลือกตัง้
ไทยพีบีเอสจัดท�ำรายงานความเป็นมาของ
การเมืองในพม่า มุมมองของประชาคมโลก และ
จัดสัมมนามุมมองด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
และการเมืองของพม่า สัมมนาการเลือกตั้งพม่า
ในมุมมองกลุ่มชาติพันธุ์ โดยตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์
พร้อมทั้งติดตามรายงานการเลือกตั้งร่วมกับ
ส�ำนักข่าว DVB (Democratic Voice of Burma)

หลักประกันสุขภาพคนไร้สัญชาติ
อีกประเด็นข่าว ซึ่งไทยพีบีเอสเสนอในช่วงต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดรายการเวทีสาธารณะ
ที่ จ.แม่ฮอ่ งสอน โดยเชิญผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ผู้บริหารโรงพยาบาลตามแนวชายแดน ผู้ป่วย
ไร้สัญชาติ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม
สะท้อนปัญหาและรับฟัง จนในที่สุด ก็สามารถ
ช่วยผลักดันให้คนกลุ่มนี้ได้รับการดูแลด้านการ
รักษาพยาบาลได้
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองในพื้นที่และกลุ่ม
คนบริเวณชายขอบของสังคมที่มีแนวโน้มของ
การเข้าสู่ความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ไทยพีบีเอส
วางเป้าหมายที่จะน�ำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว
เศรษฐกิจการเมืองในบริเวณนี้ให้มากขึน้ เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันของกลุม่ คนหลากหลาย
ที่อยู่ร่วมกัน
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อุทกภัยกับการรายงานข่าวและ
ความส�ำคัญของการเตือนภัย
ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์น�้ำท่วมปลายปี
2553 นอกจากการรายงานความเสียหายและ
ความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว ไทยพีบีเอสให้
ความส�ำคัญกับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการรายงาน
ข่าว โดยประมวลฐานข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นักวิชาการ ให้ความส�ำคัญกับการรายงาน
สถานการณ์ จากท้องถิน่ หรือชุมชน รวมทัง้ “นักข่าว
พลเมือง” ร่วมกับการรายงานสดจากทีมข่าวในพืน้ ที่
โดยมีเป้าหมายเพือ่ เน้นการเตือนภัยและเตรียมรับมือ
กับปัญหา การให้ข้อมูลเตือนภัยสถานการณ์ทงั้
ประเทศในภาพรวม โดยบูรณาการข้อมูลจากหลาย
หน่วยงานครอบคลุมทุกส่วนประสานกับการรายงาน
สดจากทีมข่าวที่ในพื้นที่ต่างๆ ให้เห็นแนวโน้มของ
สถานการณ์ ประกอบแผนที่แผนภูมิทุกวัน ถือเป็น
จุดเด่นของการรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ของไทยพีบีเอส
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ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญต่อการเตือนภัยล่วงหน้า
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยเริ่มผลิต
สารคดีเชิงข่าวในข่าวรายวัน ในรายการ “วาระ
ประเทศไทย” และรายการ “เวทีสาธารณะ” เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการสร้างระบบเตือนภัยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องการเตือนภัย
ล่วงหน้ามากขึ้น รวมทั้งช่วยให้หลายพื้นที่ลด
ความสูญเสียลง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมี
การป้องกันน�ำ้ อย่างเข้มแข็งและรอดพ้นจากอุทกภัย
ครั้งใหญ่มาได้ ส่วนเหตุการณ์อุทักภัยที่อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น ไทยพีบีเองได้น�ำเสนอ
ข่าวเตือนภัยล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเกิด
เหตุน�้ำท่วมใหญ่ถึง 2 วัน

ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญต่อการรายงานถึง
สาเหตุของภัยพิบัติ ไม่น้อยไปกว่าการรับมือกับ
ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งผลกระทบของอุทกภัย
และการฟื้นฟูหลังน�้ำท่วม ทั้งยังให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคสังคมเพื่อให้เกิด
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น รายงานการฟื้นฟู
เศรษฐกิจจากองค์ความรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่
ชาวบ้านใช้รับมือกับน�้ำท่วม การหวนกลับไปฟื้นฟู
พันธุ์ข้าวหนีน�้ำ การเลี้ยงเป็ดไก่ในพื้นที่เลี้ยงแบบ
ลอยน�้ำได้ การปลูกผักด้วยหยวกกล้วยตานี
เป็นต้น

การเสนอข่าวภัยธรรมชาติในด้านบวกและแสดง
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของเด็กจากกรณี
นอกจากรายงานสถานการณ์และเตือนภัย ไทยพีบเี อส “กลุ่มเยาวชนเฝ้าระวังดินถล่ม” ท�ำให้ได้รับ
จัดรายการพิเศษ เพื่อเป็นสื่อกลางประสานความ รางวัลชมเชยด้านข่าวและสารคดีข่าวส่งเสริม
ช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ เป็นศูนย์กลาง สิทธิเด็กจากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน
ในการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ
และความช่วยเหลือหลายรูปแบบ อาทิ การตั้ง
ประจ�ำปี 2553
ครัวชุมชน การระดมความช่วยเหลือจากอาสา
สมัครทีป่ ตั ตานี การจัดตลาดนัดให้ชาวบ้านร่วมกับ รายงานพิเศษชุดถอดบทเรียนสึนามิ เรื่องเล่าของ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ลุงมอแกน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ไทย กองทัพอากาศและหน่วยงานอื่นๆ
ไทยพีบีเอสกับ ABU (Asia-Pacific Broadcasting
Union) น�ำเสนอการเรียนรู้เรื่องสึนามิผ่านเด็ก
การส่งทีมข่าวลงไปในพื้นที่เพื่อรายงานข่าวให้ทัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมา
ต่อสถานการณ์ท�ำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่าง
4 คน ซึ่งหลังจากออกอากาศที่ไทยพีบีเอสแล้ว
ทันเวลาและทั่วถึง เครือข่ายภาคประชาชนและ
ABU ได้น�ำรายงานพิเศษดังกล่าวไปเผยแพร่ตาม
ภาคเอกชนทีท่ ำ� งานร่วมกับไทยพีบเี อส ทัง้ โดยตรง สถานีโทรทัศน์ของกลุ่มสมาชิกในเอเชีย-แปซิฟิก
และสนับสนุนทางอ้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
เช่น “มูลนิธิ 1,500 ไมล์” เว็บไซต์ Thai Flood
กัมพูชา สิงคโปร์ จีน (ฮ่องกง)
ธนาคารกรุงไทย นกแอร์ กลุ่มเครื่องบินเล็กที่
ถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น
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ไทยพีบีเอสกับน�้ำใจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่เมื่อกลางเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน 2553 สร้างความเสียหายอย่าง
รุนแรงในหลายพื้นที่ ท�ำให้ประชาชนนับแสนนับ
ล้านชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ยาก เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นมูลค่าหลาย
หมื่นล้านบาท
ไทยพีบเี อสได้สง่ ทีมข่าวลงพืน้ ทีเ่ ฝ้าติดตามเหตุการณ์
ในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้เปิดช่วง
“วิกฤตน�้ำท่วม” เพื่อเกาะติดข่าวสารและข้อมูล
ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนฉับพลัน พร้อมกับเปิด
ช่องทางให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์เพื่อให้
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน มีการ
เปิดรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น�้ำดื่ม ยา
รักษาโรค และของใช้ทจี่ ำ� เป็น โดยบริจาคผ่านบัญชี
เพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ช่วยน�ำ้ ท่วม ธนาคารไทยพาณิชย์
มียอดเงินบริจาคทั้งหมด 27,698,768.94 บาท
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นอกจากนี้ ในแต่ละวันยังมีหน่วยงาน เครือข่าย
และอาสาสมัครมาช่วยบรรจุสิ่งของ และอาสาขน
ถุงยังชีพเพื่อน�ำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ต่างๆ
สิ่งที่สร้างความปลาบปลื้มยินดีเป็นที่สุดแก่
ไทยพีบีเอสก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ จ�ำนวน 3 ล้านบาท
สมทบให้ ส.ส.ท. น�ำไปมอบให้กับชาวบ้านที่
ประสบภัยน�้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

พื้นที่ที่ทางไทยพีบีเอสได้มอบสิ่งของบริจาคและให้
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีดังนี้
1. มอบถุงยังชีพบริจาค (อาหารแห้ง ผ้าสบง
จีวร) น�้ำท่วมวัดสุสาน เจ้าอาวาสวัดสุสาน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ�ำนวน
กว่า 100 คน และพระสงฆ์ 20 รูป
2. เครือข่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
รพ.เกษมราษฎร์ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ได้น�ำของ
บริจาคทั้งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค สิ่งของ
บริจาคไปมอบในพื้นที อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
พร้อมตรวจรักษาโรค
3. ช่วยเหลือผู้พิการประสบภัยน�้ำท่วม หมู่ 1
ต.บ้านกระแซง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
4. ร่วมกับทางผูว้ า่ ราชการจังหวัด กาชาดจังหวัด
และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน น�ำสิ่งของไปช่วย
เหลือผู้ประสบภัยตลาดน�้ำพิมลราช 		
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
5. ช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอุทกภัยถูกไฟไหม้
ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
6. ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้งมอบถุงยังชีพ สิ่งของ
จ�ำเป็น และอาหารให้กับชาวบ้าน 5 หมู่บ้าน
ต. บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

7. ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ ให้กับชาวบ้านหมู่
5-หมู่ 9 ต. บ้านกุ่ม อ.บางบาล 		
จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 837 ครัวเรือน
8. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
จัดท�ำโครงการสร้างสุขาลอยน�้ำมอบ
ไทยพีบีเอส กว่า 20 หลังมอบให้กับผู้ประสบ
อุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ลพบุรี
9. ร่วมกับเครือข่ายภาคใต้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช มอบสิง่ ของบริจาค
ให้ชาวบ้านหมู่ 4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน
ทั้งหมด 105 ครัวเรือน และชาวบ้านหมู่ 4-5
ต.โคกสัก อ.บางแก้ว และต�ำบลใกล้เคียง 595 ชุด
10. ร่วมกับสมาชิกชมรมออฟโรดวีโก้อัพเดต
มอบถุงยังชีพกว่า 1,000 ชุด พร้อมเรือ 5 ล�ำ
มอบให้ผปู้ ระสบภัย หมู่ 1 และ หมู่ 2 ต.สวนพริก
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ไทยพีบีเอสยังได้ร่วมกับมูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดกิจกรรมฟื้นฟูช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหลังน�้ำลด ณ วัดสระตาแวว
ต.พุคา จ.ลพบุรี
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ทางเลือกในสถานการณ์เศรษฐกิจ
ถดถอย
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การจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

การจัดการทรัพยากรและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ไทยพีบีเอสได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เป็นปัญหาหนึ่งที่ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญ อาทิ
และการแก้ปัญหาของรัฐบาลช่วงปีที่ผ่านมาจาก ปัญหาที่ดินท�ำกินที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ กรณีที่ดิน
การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ทัว่ โลกรวมทัง้ น�ำเสนอ กว่า 1 หมื่น 5 ไร่ ในเขตอ�ำเภอบ้านโฮ่ง อ�ำเภอ
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เวียงหนองล่อง และอ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน
โดยการน�ำเสนอทางเลือกใหม่ๆ เช่น เกษตร
ปัญหาที่ดินในอ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การ
ทางเลือก พื้นที่ใหม่ทางเศรษฐกิจ ทั้งในส่วน
ท�ำงานของไทยพีบีเอสเป็นส่วนหนึ่งที่น�ำไปสู่
ของวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาด แนวคิดการแก้ไขการบุกรุกที่ดินในที่ดินราชพัสดุ
ย่อม ตลอดจนธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับความ
ที่มีทหารดูแล ตามรูปแบบ “สวนผึ้งโมเดล” ที่
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Respon- สนับสนุนให้คนท้องถิ่นที่ท�ำกินอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ
sibility: CSR) เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะ มีสิทธิในการท�ำกินแต่ไม่ให้สิทธิครอบครอง
ในวงกว้าง เช่น รายการชั่วโมงท�ำกิน ที่น�ำเสนอ ส่วนที่ถูกรุกล�้ำโดยนายทุนให้เรียกคืนและน�ำมา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ทุนมนุษย์เป็นหลัก
ฟื้นฟูปลูกป่า
อาศัยทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะด้าน
การเกาะติดรายงานสถานการณ์อย่างเจาะลึก
รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น นอกเหนือ
จากทางเลือกใหม่ๆ ไทยพีบีเอสจะให้ความส�ำคัญ ผ่านข่าวและรายการต่างๆ ในเรื่องนี้ท�ำให้ไทยพีบี
กับการน�ำเสนอปัญหาเศรษฐกิจในระดับโครงสร้าง เอสได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประเภทข่าว
สืบสวนสอบสวนในระดับยอดเยี่ยม ถือเป็นการได้
มากขึ้น ตลอดจนการติดตามน�ำเสนอความ
รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยมติดต่อกันสองปีซ้อน
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความร่วมมือ หลังจากที่ว่างเว้นมานานถึง 5 ปีเต็ม
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อให้ผู้ชมเท่าทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรับมือกับปัญหาได้

การรายงานข่าวความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม

ภูมิภาคและกระแสโลก

ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอมุมมอง
ต่อปัญหาที่มีความหลากหลาย ตลอดจนรากของ
ปัญหา อันเป็นที่มาของปรากฏการณ์ข่าวต่างๆ
อาทิ กรณีโจ๊ก จิ๊บ สองพี่น้องผู้ค้ายาเสพติด
ก่อเหตุสะเทือนขวัญไล่ยิงรถยนต์บนท้องถนน

ไทยพีบีเอสน�ำเสนอข่าวต่างประเทศโดยให้ความ
ส�ำคัญกับการติดตามกระแสเศรษฐกิจและการเมือง
โลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย รายงานภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมืองในภูมภิ าค
ต่างๆ ทั่วโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นประเด็น
ส�ำคัญ เช่น ข่าวภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ทั่ว
ทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะภัยพิบัติระดับโลก
ซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคม เช่น เหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่เฮติ ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า
230,000 คน และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยนับล้านคน โดยเป็น
โทรทัศน์ไทยช่องแรกที่ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ รายงาน
สภาพความเป็นจริงจากจุดเกิดเหตุ และเป็นแหล่ง
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ทีพ่ จิ ารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่
ไปให้ความช่วยเหลือ

การน�ำเสนอข่าวศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ภาพความ
หลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนให้เกิดความสนใจศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในวงกว้าง สร้างความเข้มแข็งของทุนทาง
วัฒนธรรมในสังคม เช่นเดียวกับข่าวกีฬา ที่ให้
ความส�ำคัญกับกีฬาท้องถิ่น ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน เช่น การแข่งเรือยาว การรายงานข่าวกีฬา
ซึ่งไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะ แต่ให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างแรงบันดาลใจกับเยาวชน เช่น รายงานพิเศษ
ไอดอล เอเชียนเกมส์ เสนอชีวิตนักกีฬาเยาวชน
ดาวรุ่งก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ รายงานจาก
นักข่าวพลเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นด้านบวกของ
ศักยภาพชุมชน ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหา

นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับข่าวใน
ภูมิภาคอาเซียน เช่น การส่งผู้สื่อข่าวไปติดตามการ
ประชุมอาเซียนตลอดปีที่ประเทศเวียดนาม รวมถึง
ลงพื้นที่ท�ำข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
การเฉลิมฉลอง 450 ปีนครหลวงเวียงจันทน์ และ
หลายกรณีสามารถเป็นแบบอย่างส�ำหรับชุมชนอื่น 1,000 ปีกรุงฮานอย การติดตามข่าวความเคลือ่ นไหว
ไทยพีบีเอสได้ร่วมมือกับภาคประชาสังคมผลักดัน ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องท�ำให้ได้รบั ความร่วมมือ
ให้เกิดการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่น จากสถาบันวิจยั นานาชาติในการท�ำข่าวการประชุม
กับรัฐในหลายประเด็น ทั้งในเรื่องชาติพันธุ์
เอเชีย - ยุโรปทีป่ ระเทศเบลเยียม
สิทธิมนุษยชน อาทิ คนไทยพลัดถิน่ กว่า 20,000 คน
ในพื้นที่ จ.ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ต้องอยู่ ไทยพีบีเอสยังจะให้ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นในส่วนความ
ในสภาพไร้สัญชาติ ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานมา
เคลื่อนไหวในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งให้น�้ำหนัก
นานกว่า 40 ปี ซึ่งไทยพีบีเอสติดตามน�ำเสนอ
กับความเคลื่อนไหวนอกกระแสหลัก โดยน�ำเสนอ
เรือ่ งราวปัญหาของคนไทยพลัดถิน่ มาตัง้ แต่ปี 2552 ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้ง
ผ่านการรายงานข่าวภาคต่างๆ และรายการที่
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสื่อสาธารณะใน
เกี่ยวข้อง เช่น วาระประเทศไทย นักข่าวพลเมือง ประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีร่ อบด้าน และลดการ
เวทีสาธารณะ เปิดปม จนล่าสุดก็ได้มกี ารผลักดัน พึง่ พิงส�ำนักข่าวทีม่ อี ทิ ธิพลทางเศรษฐกิจและการเมือง
ผ่านกฎหมายเพือ่ รองรับความเป็นไทยของคนเหล่านี้
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สื่อกลางคลายทุกข์
ไทยพีบีเอสท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ภาคประชาชนน�ำ
เสนอปัญหาความเดือดร้อนผ่านรายการสถานีประชาชน
ช่วยให้เกิดช่องทางการพูดคุยและแก้ปัญหารวมถึง
การให้ความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและภาคสังคม
ในภาวะวิกฤตที่สถานีประชาชนท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน
ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์
การชุมนุมทางการเมือง การให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขหา
ทางออกร่วมกัน สถานีประชาชนสัญจรที่ลงพื้นที่ใน
จังหวัดต่างๆ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพืน้ ที่ได้นำ� เสนอ
ปัญหาและความเดือดร้อน โดยไทยพีบีเอสประสาน
งานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟัง ท�ำให้เกิด
การแสวงหาทางออกรวมกัน
สถานีประชาชนได้เพิ่มพื้นที่ให้กับผู้ทุกข์ร้อนและเหตุ
ร้องเรียนเรื่องคนหายจ�ำนวนมาก เป็น “ศูนย์คนหาย
ไทยพีบีเอส” รับแจ้งหายตลอด 24 ชั่วโมง
ไทยพีบีเอสยังได้สร้างเครือข่ายติดตามคนหายร่วม
กับองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
การรถไฟแห่งประเทศไทย จาก “ศูนย์คนหาย
ไทยพีบีเอส” ที่สถานีรถไฟหัวล�ำโพง และร่วมกับ
มูลนิธิกระจกเงาเผยแพร่ข้อมูลคนหายในสื่อ
อินเทอร์เน็ตและสื่อโทรทัศน์
ปี 2553 มีรายงานแจ้งกับ “ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส”
276 ราย เป็นชาย 113 ราย หญิง 163 ราย ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 15-22 ปี ซึ่งมีการด�ำเนินการติดตาม
กลับมาสู่ครอบครัวจ�ำนวนทั้งสิ้น 198 ราย เสียชีวิต 7
ราย และอยู่ในขั้นด�ำเนินการติดตามอีก 61 ราย
การท�ำงานของ “ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส” มีส่วน
ท�ำให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปรับเปลีย่ นหลักการท�ำงาน
เพื่อความคล่องตัวและแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นเช่น

กรณีเด็กหาย สามารถให้ญาติแจ้งความได้ทนั ที
ไม่ตอ้ งรอให้ถึง 24 ชั่วโมง หากอายุเด็กไม่เกิน 15 ปี
ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.)ให้ความร่วมมือไทยพีบเี อสช่วยเหลือครอบครัว
ทีม่ ศี กั ยภาพไม่เพียงพอที่จะดูแลบุตร และสนับสนุน
ข้อมูลกรณีต้องการตรวจสอบรายชื่อคนหาย
รายการสถานีประชาชนยังมีโครงการเพื่อช่วยเหลือ
สังคมโดยร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ
“โครงการมอบไออุ่นให้ผู้ประสบภัยหนาว” ร่วมกับ
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่
และประชาชนทุกภาคของประเทศ ร่วมบริจาคผ้าห่ม
และเครือ่ งกันหนาวผ่านไทยพีบเี อสถึงผูป้ ระสบภัย ใน
หลายพื้นที่ อาทิ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อ�ำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ�ำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ
อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ภาคประชาสังคม เครือข่าย และทาง
เลือกในอนาคต
ไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่ให้กับการถกเถียงเพื่อแก้
ปัญหาระดับโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของ
ชุมชน รวมถึงการแสวงหาทางเลือกในอนาคตที่ยั่งยืน
ร่วมกันของกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคมผ่าน
รายงานข่าวช่วงต่างๆ รายงานจากนักข่าวพลเมือง
รายการเวทีสาธารณะ รายการเปลี่ยนประเทศไทย
และรายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย นอกจากนี้
ยังให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม
โดยสื่อสารด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม
จากการท�ำงานที่ผ่านมา มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นในรายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย
ประกอบด้วย ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
นักวิชาการ รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ขณะที่ผู้ร่วม
รายการเวทีสาธารณะจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน
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บทบาทที่ ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลของ ส.ส.ท.
ส.ส.ท. ยังมุง่ มัน่ ที่
จะทำ�งานเชิงรุก
เพือ่ สร้าง
ความร่วมมือกับ
พันธมิตรนานาชาติ
และสร้างสรรค์
ประโยชน์ ให้เกิดขึน้
อย่างเป็นรูปธรรม
ในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน
บทบาทของ ส.ส.ท. ในการน�ำเสนอข่าวสารที่มี
คุณภาพบนพื้นฐานของจริยธรรมและเสรีภาพ
แห่งวิชาชีพ ตลอดจนการสร้างสรรค์และผลิต
รายการโทรทัศน์ที่มีคุณค่า ตอบสนองความ
ต้องการของประชาสังคมในทุกภาคส่วน รวมถึง
บทบาทสื่อสาธารณะที่น�ำเสียงสะท้อนจาก
ภาคประชาสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับ
นโยบายเพื่อปฏิรูปปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก�ำลังเป็นแบบอย่างให้แก่
องค์กรสื่อต่างๆ ในระดับภูมิภาค
ภารกิจในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานี
โทรทัศน์พันธมิตรและองค์กรต่างๆ นั้น น�ำพา
โอกาสแห่งการเรียนรู้มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่
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แตกต่างมาสู่ประชาสังคมทุกภาคส่วน และ
ท�ำให้คนไทยได้รู้จักบทบาทส�ำคัญของนานา
ประเทศครอบคลุมมิติที่หลากหลายทุกด้าน
รู้ทันสถานการณ์รอบตัวและรอบโลก
ส.ส.ท. ยังมุ่งมั่นที่จะท�ำงานเชิงรุกเพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติและสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
บุคคลเพื่อศึกษาและดูงานกับทีวีพันธมิตร
พัฒนางานด้านบุคลากรและเทคโนโลยีร่วมพัฒนา
และสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันสื่อสาธารณะ
และสถาบันสื่อมวลชนต่างๆ และเตรียมศักยภาพ
ความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี 2553 ไทยพีบีเอสได้สร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ
• Internews (อินเตอร์นิวส์)
อินเตอร์นิวส์เป็นองค์กรระดับสากลที่ส่งเสริมการ
พัฒนาสื่อในภูมิภาคต่างๆ โดยปีที่ผ่านมาได้ร่วม
กับ ส.ส.ท. จัดฝึกอบรมทีมผลิตข่าว-สารคดี และ
ร่วมผลิตสารคดีเชิงข่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการ
รายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นนโยบายว่าด้วย
จังหวัดชายแดนภาคใต้

สภาคองเกรสของสหรัฐ และ VTV (สถานี
โทรทัศน์แห่งชาติเวียดนาม) เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะในระดับกว้าง

• Asia Foundation
ไทยพีบีเอสร่วมกับ Asia Foundation (สถาบัน
เอเซีย) ผลิตรายการ “สิทธิ...วิวาทะ” เวทีที่เปิด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น
• สถาบัน Goethe
ระหว่างผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นตัวแทนจากภาค
ส.ส.ท. ได้ร่วมกับ Goethe ซึ่งเป็นสถาบันส่งเสริม ประชาสังคม เพื่อเสนอทางออกในการแก้ปัญหา
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
และสถานีโทรทัศน์ในอาเซียนอีก 6 ประเทศ
ทีวีพันธมิตร
โครงการที่มีชื่อว่า “I Got It” เพื่อผลิตสารคดี
ส�ำหรับเด็ก และร่วมกันคิดและสร้างสรรค์พัฒนา • CCTV ( China Central Television ) สถานี
วิทยุโทรทัศน์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการสารคดีสั้นและท�ำงานร่วมกับผู้ผลิตผู้มี
ความเชี่ยวชาญด้านรายการเด็กและเยาวชนจาก • Munhwa (MBC : Munhwa Broadcasting
Corporation) สถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งชาติ
ประเทศเยอรมนี เป้าหมายคือการผลิตสารคดี
ความยาวตอนละ 10 นาที จ�ำนวน 26 ตอน และ ของเกาหลีใต้
น�ำออกอากาศพร้อมกันทั้ง 7 ประเทศในภูมิภาค • Taiwan PTS (Taiwan Public Television
Service Foundation) สถานีโทรทัศน์สาธารณะ
ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบัน Goethe AIBD
แห่งแรกของไต้หวัน และ TITV (Taiwan
และ UNESCO
Indigenous Television) ภายใต้การบริหารของ
Taiwan Broadcasting System (TBS)
• ห้องสมุดสภาคองเกรส
ส.ส.ท. มอบส�ำเนาสารคดีที่น�ำเสนอความงดงาม • TNL (Television National Lao)
หลากหลายของชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ในรายการ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
“พันแสงรุ้ง” ซึ่งผลิตโดยบริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น ประชาชนลาว
• BBS (Bhutan Broadcasting Service)
จ�ำกัด ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ให้ห้องสมุด
สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติภูฏาน

23

คุณค่าความเป็นสื่อสาธารณะ
จากรายการโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
ในปี 2553 ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญกับรายการ
ในกลุ่มสาระบันเทิงมากขึ้น โดยจัดให้มีช่วงเวลา
ละครดีของไทยพีบีเอสทุกวันจันทร์และวันอังคาร
ตั้งแต่เวลา 20.20 - 21.10 น. ด้วยการแพร่ภาพ
ละครซีรีส์ไทย (ซึ่งเรียกช่วงเวลานี้ว่า
“ซีรีส์ไทยพีบีเอส”) และทุกวันพุธและพฤหัสบดี
เวลาเดียวกัน น�ำเสนอละครเอเชียนซีรีส์ที่มีเนื้อหา
และคุณภาพแตกต่างจากรายการที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ทั่วไป
การเปิดตัวละครซีรีส์เรื่อง “ผีเสื้อและดอกไม้”
จากบทประพันธ์ของ “นิพพาน” สะท้อนถึงการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่าง
พุทธกับมุสลิมในสังคมไทย ติดตามด้วยละครซีรีส์
เรื่อง “แสงดาวแห่งศรัทธา” ที่สร้างจากเค้าโครง
ชีวิตจริงของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
ผู้บุกเบิกและผลักดันแนวคิดหลักประกันสุขภาพ
จนน�ำไปสูก่ ารออกเป็นพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ท�ำให้คนยากจนจ�ำนวนมาก
สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่า
เทียม ละครเรื่องนี้มีความมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้
เกิดแรงบันดาลใจให้คนในสังคมมุ่งสร้างสรรค์สิ่งดี
งามและกล้าจะต่อสู้เพื่ออุดมการณ์
ละครซีรีส์เรื่อง “หัวใจอุ่นรัก” น�ำเสนอเป็นล�ำดับที่
สาม เพื่อให้สังคมหันมาให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุ
ให้มากขึ้น ละครซีรีส์ “สอว.ห้อง 2 รุ่น 44”
เน้นเรื่องสิทธิสตรีในสังคมไทย ส่วนซีรีส์ล�ำดับ
สุดท้ายของปี 2553 เรื่อง “พระอาทิตย์คืนแรม”
เพื่อให้เป็นก�ำลังใจและแรงบันดาลใจในการท�ำชีวิต
ให้มีคุณค่าและมีความหมาย แม้ว่าจะพิการและ
เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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ส�ำหรับละครเอเชียนซีรีส์ในปี 2553 ส.ส.ท.
น�ำเสนอละครจากประเทศสิงคโปร์ เรื่อง “บ๊าบ๋า
ย่าหยา รักยิ่งใหญ่จากใจดวงน้อย” ถ่ายทอดวิถี
ชีวิตของชาวจีนกวางตุ้งในอดีตในเมืองมะละกา
ตามมาด้วยละครซีรีส์ชุด “ทีมหมอกู้ชีพ (Code
Blue)” “ร้านดอกไม้ที่ไร้กุหลาบ” “มิสเตอร์เบรน
นายอัจฉริยะ” “จินหมอ ทะลุมิติ” “ขอรักลูกทุก
ฤดูกาล” และละครซีรีส์ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2553
เรื่อง “ซูสีไทเฮา” ที่สะท้อนบทบาทของผู้หญิง
ในสถานะผู้น�ำของจีน

ส.ส.ท. ยังสร้างสรรค์และผลิตรายการเอง
ได้แก่ รายการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ “English
Breakfast” ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์
เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ซึ่งมีเสียงตอบรับ
อย่างกว้างขวาง จึงได้ขยายท�ำรายการ “English
Breakfast S.O.S” รายการเกมโชว์ภาษาอังกฤษ
ภาคพิเศษ เพิ่มเติม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวนมากที่เป็นเด็กนักเรียน ออกอากาศในช่วง
ปิดภาคการศึกษา

รายการสาระบันเทิงของไทยพีบเี อส ซึง่ ออก
ไทยพีบีเอสน�ำเสนอสารคดีกึ่งละคร “ธิราชเจ้า
อากาศมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ยังคงได้รับ
จอมสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
ความนิยมจากผูช้ มอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้รบั รางวัล
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน จากการประกวดและน�ำเสนอในเวทีแข่งขันหลาย
วาระครบรอบ 100 ปีสวรรคตอีกด้วยรายการ
รายการ อาทิ ดนตรีกวีศิลป์ ไทยโชว์ พินิจนคร
สาระบันเทิงในช่วงเวลาในปี 2553 อืน่ ๆ ทีโ่ ดดเด่น รายการภาพยนตร์สั้น (Hot Short Films)
ผลิตโดยผูผ้ ลิตอิสระ เช่น ละคร “หลายชีวติ ” จาก สอนศิลป์ แกะกล่องหนังไทย เป็นต้น
บทประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ภาพยนตร์
โทรทัศน์ชุด “สวัสดีบางกอก” ภาพยนตร์สั้น
ส�ำหรับรายการกลุ่มสารประโยชน์ของไทยพีบีเอส
จ�ำนวน 9 เรื่อง จาก 9 ผู้ก�ำกับการแสดงของไทย ได้แก่ รายการ “กินอยู่คือ” ให้ข้อมูลความรู้ที่
รายการ “พระอาทิตย์บ้านฉัน พระจันทร์บ้านเธอ” มากไปกว่าการท�ำอาหารจากเมนูต่างๆ สนับสนุน
รายการ “อ�ำเภอสวรรค์บันดาล” รายการ “หนัง อาหารชุมชน และการกินเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
พาไป” รายการ “ไทยเธียเตอร์-สิบปากกาหน้า
รายการ “ลุยไม่รโู้ รย” เสนอเรือ่ งราวของผูส้ งู อายุ
เลนส์” ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกันของผู้ก�ำกับ
ที่เป็นแรงบันดาลใจและสร้างพลังชีวิตให้อยู่อย่าง
การแสดงและนักเขียนบทประพันธ์ รายการ
มีคุณค่า รายการ “ล้อ-เล่น-โลก” เพื่อเสริมพลัง
“ภัตตาคารบ้านทุ่ง” เสนอความหลากหลายทาง
ใจให้ผพู้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส รายการ “ปากโป้ง”
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ผ่านอาหารท้องถิ่น
และรายการ “กระต่ายตื่นตัว” เพื่อกระตุ้นให้คน
ด้วยการน�ำเสนอที่สนุกสนานเป็นกันเอง
ในสังคมรู้จักและรักษาสิทธิของผู้บริโภค รายการ
“คุยกับแพะ” สะท้อนปัญหาความอยุติธรรมใน
กระบวนการสืบสวน รายการ “คนกล้าฝัน” และ
รายการ “อิฐก้อนแรก” เป็นแรงบันดาลใจให้คน
หนุ่มสาวกล้าท�ำตามความฝันที่เป็นประโยชน์ต่อ
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สังคม รายการ “พื้นที่ชีวิต” รายการแนวปรัชญา
และศาสนามีเป้าหมายเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้
ชีวิตด้วยการค้นหาความคิดและหลักธรรมด้วย
ตนเอง รายการ “ครูมืออาชีพ” เป็นต้นแบบความ
คิดให้ครูทั่วประเทศน�ำนวัตกรรม การเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพไปปรับใช้ รายการ “สู่ฝันลูก
หนังไทย” ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมา
ให้ความสนใจการเล่นกีฬา และน�ำพาตนเองไปสู่
จุดหมายอันยิ่งใหญ่ได้
รายการสารประโยชน์ที่สร้างสรรค์และผลิตโดย
ส.ส.ท. มีการออกอากาศต่อเนื่องมาจากปี 2552
ได้แก่ “รายการครอบครัวเดียวกัน” ให้คุณค่า
ความหมายกับความรัก ความเข้าใจ มุ่งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
รายการ “ชุมชนต้นแบบ” น�ำเสนอเรื่องราวของ
ชุมชนที่พิสูจน์ถึงการพัฒนาที่ประสบความส�ำเร็จ
ได้โดยพึ่งพาตนเอง รายการ “พันแสงรุ้ง” ท�ำให้
คนไทยรู้จักและเข้าใจตัวเองรวมทั้งยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายของชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ
ในแผ่นดินเดียวกัน รายการ “Spirit of Asia”
ช่วยให้คนไทยและคนเอเชียรู้จักกันดียิ่งขึ้น
ส่วนรายการ “ยิ้มสู้” และ “One World” มุ่งให้
ความหวังและเป็นก�ำลังใจให้ผู้พิการมาโดยตลอด
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รายการสารคดีชั้นน�ำจากต่างประเทศยังคงเป็น
รายการที่ได้รับความนิยมสูงของไทยพีบีเอส
ในปี 2552 รายการสารคดีต่างประเทศที่แพร่ภาพ
ในช่วงเวลาหลักคือ รายการ “ท่องโลกกว้าง”
และรายการ “โลกหลากมิติ”
ไทยพีบีเอสมุ่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิต
ของเด็กและเยาวชน ด้วยการเปิดพื้นที่ในช่วง
เวลา 16.00-18.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
และในช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. วันเสาร์
และอาทิตย์ เป็นกลุ่มรายการเด็กและเยาวชน
น�ำเสนอการ์ตูนต่างประเทศและรายการจากผู้
ผลิตในประเทศ เช่น รายการนิทานร้อยบรรทัด
เมจิกมิงค์ มหัศจรรย์เมืองธรรมะ กล้าอาสา
World Why วิทย์ วัยมันส์คันมือ หมู่บ้านบุญอุ้ม
สนุกยกครัว ขนมไทยอะไรเอ่ย รวมถึงรายการ
I Got It (ผลผลิตจากความร่วมมือของเครือข่าย
สถานีโทรทัศน์ 7 ประเทศอาเซียน)
นอกจากนี้ยังมีรายการพิเศษเพื่อการมีส่วนร่วม
กับสถานการณ์บ้านเมืองและวาระส�ำคัญในสังคม
เช่น รายการ “บ้านหลังน�้ำท่วม” รายการพิเศษ
เพื่อระลึกถึงศรัทธาต่อพ่อหลวงของคนไทยผ่าน
ภาพยนตร์สั้น จ�ำนวน 9 เรื่องที่ชนะการประกวด
จากเทศกาล Film Expo ฯลฯ

การถ่ายทอดสด การแข่งขัน
กีฬาและสันทนาการ
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ โดยค�ำนึงถึงการละเล่น
การแข่งขันทางเลือกหรือการแข่งขันกีฬาที่ได้รับ
ความนิยมด้วยมุมมองใหม่ๆ
ในปี 2553 ไทยพีบีเอสได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ถ่ายทอดสดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ ดังนี้
รายการถ่ายทอดสดกิจกรรม “ไทยพีบีเอสหนูน้อย
จ้าวเวหา” ส่งเสริมให้เยาวชนใช้จินตนาการในการ
สร้างสรรค์ เครื่องบินบังคับวิทยุในราคาถูก ใน
ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เป็นจุดเริ่มต้น ให้เยาวชน
สนใจในกิจการด้านการบิน ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของนักบิน
วิศวกรการบิน และนักบินอวกาศ จ�ำนวน 8 ครั้ง
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การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาปี 2
การจัดแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาปี 2553 จัดขึ้นเป็น
ปีที่สอง มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นรวมเป็น 1,200
ทีม จากปีแรก 600 ทีม (ทีมละ 3 คน) โดยขยายกลุ่ม
ผู้เข้าแข่งขันไปยังเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวะศึกษา นอกเหนือจากกลุ่มเดิมคือ เด็ก
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมขยาย
แข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภท คือ ยุทธวิธี และบิน
ล�ำเลียง ใช้เครื่องยนต์บังคับทิศทางเป็นแบบ 4 ช่อง
สัญญาณ ขณะที่เดิมเป็นแบบ 2 ช่องสัญญาณ
ล่าสุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัลมาเพิ่มอีก
2 ใบ รวมเป็น 6 ใบ
ประเภทการแข่งขัน ปี 2553 ได้แก่
2 ช่องสัญญาณ
1. บินผาดโผน (บินลอดบ่วง)
2. บินนาน
3. ทิ้งสัมภาระตรงจุด
4. ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
4 ช่องสัญญาณ
1. ยุทธวิธี
2. บินล�ำเลียง

จิรศักดิ์ บุญลา

นักกีฬาทีมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
จังหวัดศรีสะเกษ

“หลังจากที่เข้าแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาไทยพีบีเอสตั้งแต่
ปีที่ 1 จนมาถึงปัจจุบัน จากการคว้าแชมป์ก็ได้รับโอกาสจาก
หน่วยงานต่างๆ ให้น�ำเครื่องบินไปบินแสดงในสถานที่ต่างๆ
หรือการรับหน้าที่เป็นวิทยากรสอนเครื่องบินบังคับตามแถบ
พื้นที่ภาคอีสาน ที่ประทับใจมากที่สุดคือการถ่ายทอดสด
เพราะเมื่อผมลงแข่งขัน ทุกคนก็จะมาเฝ้าหน้าจอทีวี คอย
เชียร์กันทั้งหมู่บ้าน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผม ที่แม้จะ
เป็นเด็กธรรมดาจนๆ คนหนึ่งก็สามารถได้รับความส�ำคัญ
เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ลงแข่งขันระดับชาติ ตอนนี้ผมจึง
ตั้งใจปั้นรุ่นน้องส่งเข้าแข่งขันเพี่อให้ได้รับโอกาสดีๆ ที่
ไทยพีบีเอสมอบให้กับผมบ้าง”

แชมป์ถ้วยพระราชทานประจ�ำปี 2553
ประเภทยุทธวิธี
วัชรพงษ์ พึ้งพรม

นักกีฬาทีมโรงรียน มารดานฤมล
จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ผมรู้จักค�ำว่ากลับตัว เพราะเครื่องบิน
บังคับ จากเมื่อก่อนเคยซิ่งรถไปวันๆ เฉียดความตายมาก็
หลายรอบ ตอนแรกที่เข้ามาเล่นเครื่องบินก็มองว่าแค่
อยากจะประลองความเร็วบนท้องฟ้า เพราะดูว่าปลอดภัย
แต่กิจกรรมนี้มันมีหลายสิ่งที่มากกว่า เนื่องจากกว่าจะ
เป็นเครื่องบิน 1 ล�ำได้ต้องสร้างเอง ทดลองเอง หาความ
สมดุลต่างๆ เอง รวมถึงเมื่อออกไปบินแล้วเครื่องตกก็
ต้องกลับมาซ่อม โดยทุกขั้นตอนเราไม่สามารถท�ำคน
เดียวได้ ความสามัคคีในทีมจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ นอกจากนี้
ยังมีผลดีทางครอบครัว คุณแม่ก็ไม่ดุด่าเหมือนเมื่อก่อน
ไม่เครียด ผลการเรียนของผมก็ดีขึ้น เพื่อนๆ ทุกคน
ช่วยเหลือผม เหมือนกับตอนอยู่ในทีมเครื่องบินบังคับ
จนตอนนี้เพื่อนๆ ที่เคยซิ่งรถด้วยกันก็อยากเข้ามาร่วม
กิจกรรมนี้กันบ้างแล้ว”

เรืออากาศโทสุทธิชัย ศรีทองอุทัย
เรืออากาศโทพิทยา เหมือนพร้อม

นักบินฝูงบิน 501 กองบิน 5 อ่าวมะนาว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“เมื่อเห็นน้องๆ มาอยู่ในแคมป์เก็บตัวก่อนเข้าแข่งขัน
ชิงถ้วยพระราชทานปี 2553 ที่กองบิน 5 อ่าวมะนาว
ตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องบินบังคับแบบธรรมดาทั่วไป
แข่งขันแบบนับคะแนนไปวันๆ แต่พอได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้
ควบคุมน้องๆ ในค่าย ก็รู้ว่าเครื่องบินที่มีต้นทุนไม่แพง
และควบคุมง่ายแบบนี้มีอะไรมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะ
ฝีมือการบังคับของน้องๆ ที่บังคับได้อย่างคล่องแคล่ว ถึง
แม้จะมีกระแสลมที่แรงมากๆ นอกจากนี้นักกีฬาทุกคน
ที่มาจากทุกภาค มีความเป็นมิตร ช่วยเหลือกันโดยไม่คิด
ว่าเป็นคู่แข่ง ท�ำให้รู้สึกภูมิใจที่เด็กไทยมีอีกหนึ่งทาง
เลือกในวิชาอากาศยานที่ทุกคนมองเป็นเรื่องยาก
หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้กับน้องๆ น�ำความรู้
ที่ได้มาเข้าสอบเป็นนักเรียนนายเรืออากาศเหมือนกับ
พวกเรา สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป”
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สนามแข่งขันรายการศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้ำ
1. 11 ก.ค. 2553
2. 8 ส.ค. 2553
3. 15 ส.ค. 2553
4. 19 ก.ย. 2553
		
5. 26 ก.ย. 2553
6. 10 ต.ค. 2553
7. 17 ต.ค. 2553
8. 31 ต.ค. 2553
9. 7 พ.ย. 2553
10 19 ธ.ค. 2553
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อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
แม่น�้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
คลองตาข�ำ จ.สมุทรสาคร
เทศบาลหัวดง อ.ราศีไศล
จ.ศรีสะเกษ
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
หัววัง-พนังตัก จ.ชุมพร
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
จ.น่าน
ท่าน�้ำนนท์ จ.นนทบุรี
วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

รายการถ่ายทอดสด “ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้ำ”
เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ให้รายการ
ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน�้ำเป็นกิจกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิดของผู้จัด
ผู้ร่วม และผู้ชม ตระหนักถึงสุขภาพ และยังเป็น
สนามแข่งขันกีฬาที่ปราศจากแอลกอฮอล์ โดยใช้
การแข่งขันกีฬาเรือยาวเป็นตัวขับเคลื่อนจ�ำนวน
ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานรวมทั้งสิ้น 10 สนาม
การถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ของไทยพีบีเอสไม่เพียงน�ำเสนอแต่ผลแพ้ชนะ
เท่านั้น แต่ยังสอดแทรกวิถีชีวิตของผู้คน
รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ความสมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจ
กันของคนในชุมชน

ไทยพีบีเอสได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการแข่งขันและ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เปิดโอกาสให้เยาวชน
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีเวทีในการ
พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของเยาวชนให้พัฒนา
ไปไกลในระดับสากล โดยเป็นเจ้าภาพในการ
ถ่ายทอดสดนัดเปิดสนามและปิดสนาม จ.ยะลา
การถ่ายทอดสด 2 ครั้งของไทยพีบีเอสคือวันเปิด
สนามในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และพิธีปิด
การแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน 2553 ณ สนาม
กีฬา จ.ยะลา ท�ำให้หลายคนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้รู้สึกยินดีที่เยาวชนในพื้นที่ได้มี
โอกาสแสดงฝีมือ และทักษะในกีฬาฟุตบอลให้
สาธารณชนเห็นถึงความสามารถของพวกเขา

บทบาทในการแข่งขัน
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ทีมข่าวกีฬา
ไทยพีบีเอสได้วางแผนจัดท�ำรายงานพิเศษ
“กว่างโจว ไอดอล ดรีม” เพื่อออกอากาศช่วง
“ทันข่าว 17.00 น.” น�ำเสนอเรื่องราวชีวิตของ
นักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งทั้งหมด 18 คนที่ใฝ่ฝันที่จะ
คว้าชัยชนะจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16
ที่เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้
ผลงานข่าวและรายงานพิเศษที่น�ำเสนอตลอด
3 สัปดาห์ของการแข่งขัน ท�ำให้ผู้ชมได้เห็นความ
ทุ่มเท ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพิชิตเป้าหมายด้วย
ความอุตสาหะ และแง่มุมชีวิตที่น่าสนใจของ
นักกีฬาเหล่านี้

นักกีฬาหลายคนได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับ
ชาติไทย อาทิ นพเก้า พูนพัฒน์ (น้องนาย)
นักกีฬาเรือใบวัย 15 ปีที่คว้าเหรียญทองจากการ
แข่งขันประเภทออพติมิสต์ รัชนก อินทนนท์
(น้องเมย์) นักกีฬาแบดมินตันวัย 14 ปี ซึ่งอายุ
น้อยที่สุดในทีมชาติ
รายงานพิเศษกว่างโจว ไอดอล ดรีม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของไทยพีบีเอสที่ต้องการสร้างแรง
บันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้ชมและเยาวชนเกิด
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และไทยพีบีเอส
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชน
ซึ่งเปิดโอกาสและสะท้อนความหลากหลายของ
สังคมการกีฬา
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ปี 2553 ส�ำนักรายการและสร้างสรรค์รายการได้
จัดกิจกรรมในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการรับ
รู้ของผู้ชม และเพื่อตอบสนองภารกิจของความ
เป็นสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. เช่น โครงการ
สรรหาและพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์อิสระ
โครงการคนเขียนบทซีรีส์ไทยพีบีเอส จัดท�ำ
กิจกรรม “สร้างฝันให้น้องได้ลองท�ำหนังปี 2”
เพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้นในกลุ่ม
เยาวชนจังหวัดห่างไกล “รายการ Hot Short
Films” ได้จัดท�ำกิจกรรม สนทนาและฉาย
ภาพยนตร์ในโครงการ “สวัสดีบางกอก” รายการ
“ครอบครัวเดียวกัน” จัดกิจกรรม “บ่มพลัง
เพื่อแม่” และ “บ่มพลังเพื่อพ่อ” เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
กิจกรรม “ภูมิปัญญาชุมชน” เพื่อการเรียนรู้และ
หาทางออกให้กับชุมชนของตนกับปราชญ์ชาวบ้าน
จากรายการ “ชุมชนต้นแบบ” กิจกรรม
“จิตอาสา” เพื่อการเรียนรู้ และบ�ำเพ็ญประโยชน์
ในสังคมจากรายการ “อิฐก้อนแรก” เป็นต้น
เพื่อตอบสนองภารกิจของ ส.ส.ท. ในการพัฒนา
และสนับสนุนผู้ผลิตอิสระ ส�ำนักรายการและ
สร้างสรรค์รายการ ยังจัดกิจกรรมให้ผู้ผลิต
รายการของไทยพีบีเอสได้เข้าใจงานของสื่อ
สาธารณะอีกทั้งเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการผลิต
รายการโทรทัศน์ให้ดีขึ้น เช่น โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาผู้ผลิตรายการส�ำหรับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์เพลงประกอบ
รายการ โครงการคัดสรรนักพากย์เสียงรายการ
โทรทัศน์ ฯลฯ
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การเปลี่ยนแปลงของสื่อสาธารณะสู่ความแตกต่าง
ของไทยพีบีเอส
ส.ส.ท. ได้ท�ำงานร่วมกับผู้ผลิตอิสระใน ปี 2553
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตรายการ อย่าง
เข้มข้นและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวัง
ให้รายการต่างๆ มีคุณค่า และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ส.ส.ท. ก�ำหนด รวมทั้งมีเนื้อหา
รูปแบบ และการน�ำเสนอ เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม
ผู้ผลิตอิสระจ�ำนวนมากเสนอแนวคิดที่แตกต่าง
และโดดเด่นจากรายการอื่นๆ ในสื่อโทรทัศน์
ทั่วไป จึงมีเสียงตอบรับจากผู้ชมอย่างกว้างขวาง
อาทิ รายการอาหาร “ภัตตาคารบ้านทุ่ง” โดดเด่น
ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับวิธี
น�ำเสนอที่เรียบง่ายแบบไทยๆ จึงท�ำให้เป็นรายการ
ที่มีผู้ชมติดตามรับชมมากที่สุดรายการหนึ่ง

เกิดแรงบันดาลใจ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะฝัน
กล้าท�ำในสิ่งที่ยากเกินตัว
“ล้อเล่นโลก” เป็นรายการท่องเที่ยวที่ผู้ด�ำเนิน
รายการเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุ ต้องใช้รถเข็น
ออกไปเผชิญความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ๆ
ด้วยการโบกรถไปยังจุดหมายปลายทาง
เพื่อยืนยันความคิดว่า ความพิการไม่ได้เป็น
อุปสรรคส�ำหรับการเดินทางและการเรียนรู้

รายการที่เผยแพร่ในไทยพีบีเอส นอกจากต้องมี
จุดแข็งในการเลือกเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่
แตกต่างแล้ว ยังต้องให้น�้ำหนักความส�ำคัญกับ
คุณค่าและสาระที่ผสมผสานไปกับความบันเทิงได้
อย่างกลมกลืน เช่น ละครซีรีส์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็น
ส.ส.ท. ยังเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตอิสระรายใหม่ๆ ไปตามยุทธศาสตร์การผลิตรายการละครที่เน้น
มีส่วนร่วมในการผลิตรายการอย่างเต็มที่ แม้จะ ส่วนผสมของเนื้อหาที่ดี น่าสนใจ คุณภาพด้าน
เป็นผู้ผลิตรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ หรือผู้ผลิต ศิลปะ สุนทรียและจินตนาการ ผสมผสานไปกับ
เยาวชนแต่หากมีแนวความคิดที่แปลกใหม่ ก็ได้รับ คุณค่าสาธารณะ ด้วยการน�ำเสนอที่สร้างสรรค์
การสนับสนุนจาก ส.ส.ท. โดยเท่าเทียมกัน
และให้ความบันเทิงอย่างมีรสนิยม ละครซีรีส์
ตัวอย่างรายการในปี 2553 ได้แก่ รายการ
ไทยพีบีเอสจึงมีความแตกต่างและโดดเด่น
“หนังพาไป” สองพิธีกรคนรุ่นใหม่ได้น�ำผู้ชมไป
ท่องเที่ยวในเมืองส�ำคัญๆ ของโลก จึงกระตุ้นให้
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ตัวอย่างละครซีรีส์ไทยพีบีเอสที่ออกอากาศ
ในปี 2553 ได้แก่ “แสงดาวแห่งศรัทธา”
น�ำเสนอเรื่องราวและแนวคิดของ นพ.สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้
เกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งพรรค
ไทยรักไทยน�ำไปใช้เป็นนโยบายในการหาเสียง
ของพรรค ภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
ในเวลาต่อมา ละครเรื่องนี้สร้างแรงกระเพื่อมให้
เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในระบบสาธารณสุขไทย
นอกจากนี้ยังท�ำให้มีความตื่นตัวในกลุ่มบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ร่วมจัดกิจกรรมและสัมมนา
เกี่ยวกับโยบายหลักประกันสุขภาพหลายครั้ง
อีกทั้งยังได้ขอจัดท�ำส�ำเนาละครชุดนี้ในรูปแบบ
DVD เพื่อเผยแพร่อีกเป็นจ�ำนวนมาก

ส่วน “ผีเสื้อและดอกไม้” มีการออกอากาศในช่วง
จังหวะเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง
ที่ก�ำลังมีปัญหาความแตกแยกทางความคิด
เหตุการณ์ทางภาคใต้ยังไม่สงบ เพื่อสะท้อนและ
ยืนยันให้เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมานฉันท์ระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิม
ความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำรายการเด็ก
รายการเด็กและเยาวชนที่ไทยพีบีเอสน�ำเสนอ
เป็นจุดแข็งส�ำหรับสื่อสาธารณะและมีโอกาสใน
การสร้างความนิยมมากกว่ารายการประเภทอื่นๆ

ปี 2553 รายการส�ำหรับเด็กและเยาวชนได้รับ
การตอบรับและไว้วางใจจากผู้ชมโดยเฉพาะ
พ่อแม่และผู้ปกครองที่ต้องการรายการที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับเด็ก เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริม
จินตนาการ พัฒนาการทางสติปัญญา และ
ละครเรื่อง “ส.อ.ว. ห้อง 2 รุ่น 44” เป็นละครซีรีส์ พัฒนาการทางอารมณ์ มีเนื้อหาที่สะอาด
ไทยพีบีเอสอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการตอบรับอย่าง ปราศจากความรุนแรง
สูงจากผู้ชม ความโดดเด่นของละครเรื่องนี้อยู่ที่
การชูประเด็น “คุณค่าผู้หญิง” ในบริบทสังคมไทย ไทยพีบีเอสเพิ่มเวลาในการออกอากาศส�ำหรับ
ซึ่งยังต้องได้รับการสนใจและเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ เด็กให้มากขึ้น โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่
ประเด็น “สถานภาพผู้หญิง” ในสังคมไทยกลาย 16.00-18.00 น. เป็นช่วงเวลาส�ำหรับเด็ก
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกมาพูดถึงมาก ในระหว่างสัปดาห์ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น. เป็นช่วงเวลา
ที่สุด เมื่อน�ำละครเรื่องนี้แพร่ภาพออกอากาศ
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ส�ำหรับเด็กเล็ก 3-6 ปี เวลา 08.00-0 9.00 น.
เป็นช่วงเวลาส�ำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-11 ปี
โดยรายการที่เด็กๆ จ�ำนวนมากชื่นชอบได้แก่
รายการการ์ตูนสั้นหลังข่าว 5 นาที
ส่วนรายการส�ำหรับเด็กในช่วงอายุระหว่าง
10-13 ปี มีผู้ผลิตรายการในประเทศไทยที่
เชี่ยวชาญในการผลิตไม่มากนัก ไทยพีบีเอสจึง
คัดสรรรายการส�ำหรับเด็กในกลุ่มอายุนี้จาก
รายการต่างประเทศโดยเน้นที่คุณค่าและความ
สนุก เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจ
ของเด็กในช่วงวัยนี้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
วิถีการเรียนรู้อย่างไทยๆ ได้แก่รายการประเภท
นักประดิษฐ์และงานฝีมือที่มีให้ชมอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี
รายการที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่เริ่มแพร่ภาพออกอากาศจนถึงขณะนี้ ได้แก่
“English Breakfast” ซึ่งเป็นรายการสาระบันเทิง
เพื่อสร้างประสบการณ์ภาษาอังกฤษและการ
เรียนรู้ที่สนุกสนาน โดยพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
อย่างสม�่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ชมอย่างแท้จริง

ภาพจาก English Breakfast

เปิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและ
เยาวชน ในโครงการถนนเด็กเดิน
ที่จังหวัดน่าน
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับรายการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาการที่สมวัยของเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมความเข้าใจในครอบครัว
นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาชนในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือการเปิดพื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชน
“โครงการถนนเด็กเดินไทยพีบีเอส” จังหวัดน่าน
เป็นโครงการน�ำร่องที่ร่วมกับองค์กรเครือข่ายและ
ผู้ผลิตรายการเด็กและเยาวชน จัดงานให้ถนน
ผากอง กลายเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ มาแสดงความ
สามารถและน�ำเสนอผลงานทั้งทางด้านศิลปะและ
ดนตรี โดยไทยพีบีเอสน�ำรายการเด็กหลายรายการ
มาร่วมกิจกรรมด้วยการจัดงานในครั้งนี้มีเด็ก
เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
เข้ามาร่วมกิจกรรมถึง 20,000 คน
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15:00

14:00

15:05

เวทีสาธารณะ

16:00

เมล็ดพันธุ์ไท

หัวใจใกล้กัน 15'

ช่างคิด ช่างสังเกต

พันแสงรุ้ง

16:30

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

เมล็ดพันธุ์ไท

17:05

17:00

17:05

ฝนจากฟ้า

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย

17:00

17:30

17:30

Spirit of Asia...วิถ

ีเอเซีย

วิจัยไทยคิด

สู่ทศวรรษใหม่

สารคดี ไขปริศนา...โลกปรากฏการณ (Totally Phenomenal) / เด็ก ดี เด็ด (เริ่ม ก.พ.)

Yes ! You Can 5'

ไทยโชว์

วิกสยาม
ข่าวค่ำ (สด)/

17:55

19:00

มุม...แมลง( Insectoscope) 5' / การตูน Paco, Nouky & Lola

ights ปฏิบัติการสะ

ท้านโลก/ 23:00

คุยกับแพะ (เริ่ม ก.

เปลี่ยนประเทศไทย

เปิดบ้าน ทีวีไทย
เรียลลิตี้..พลิกแดนทรหด

ดนตรี House)
(Outback
กวี ศิลป์

พ.)
23:50

ครอบครัวเดียวกัน

ที่นี่ทีวีไทย

20:15
20:20

ท่องทั่วทวีป

20:30

ทันโลก

มนุษย์พันธุ์กล้า....ฝ่าองศาโลก
(Ice Road Truckers)

มอง มุมใหม่

00:30

18:30

18:00ข่าวพระราชสำนัก/

ภ.ชุดสิงคโปร์ บ้าบ๋า ย่าหยา...18รัก:3ยิ่ง0ใหญ่จากใจดวงน้อย

พินิจนคร

17:55

18:00

คนเก่งภาษาไทย

ท่องโลกกว้าง (Wonderful Planet)

ไทยโชว์

15:58

16:05

พลเมืองคนกลา

19:00

22:00

14:30

ความรู้คือประทีป

16:30ทีน สปิริต

21:10

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

สู่ฝันลูกหนังไทย

ภาษาศิลป์ 2'

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
Dogfights ปฏิบัติการสะท้านโลก/
คุยกับแพะ (เริ่ม ก.พ.)

20:15
20:20

เปิดบ้าน ทีวีไทย
ทันโลก

(The Little Nyonya)
เปิดปม

14:05

ภ.ซีรีสจีน จักรวรรดิฉิน...พลิกแผนดินมังกร (Qin Empire)

ทันข่าวเด่น

ละครไทย ผีเสื้อและดอกไม้

& Lola

ป่วนโลกวิทยาศาสตร์

16:05

พัชมรมเพื
นแสงร่อนพอเพี
ุ้ง ยง

Yes ! You Can 5'

09:55

15:00

กล่องนักคิด ®

วิกสยาม

20:15
20:20

09:30

ภ.จีน บูเช็คเทียน ® /

การตูน เทพนิยายของฮานส (Hans Christian Anderson -The Fairytaler) ®

ฝนจากฟ้า

19:00

English Breakfast

16:00

18:00

คนเก่งภาษาไทย

09:00

13:00

วิจัยไทยคิด

17:30
17:45

08:57

ทีวีไทย สุดสัปดาห์

10:05

14:30

การ์ตูน ความสุขของแอนตั้น (Anton) ®

ภัตตาคารบ้านทุ่ง

รักนก รักษ์ป่า รักษาโลก 3'

15:05

การ์ตูน โปโป ปลาคาร์พน้อย ผจญภัย ®

พลเมืองคนกลา

08:30

14:00

ชีวิตเลือกได้

สู่ทศวรรษใหม่

08:00

ไอซายน์ ฉลาดยกกำลังสอง 5'

โลกหลากมิติ [ชุด มหากาพย์แห่งชนเผ่า (Tribal Odyssey 15
®)]:58

ความรู้คือประทีป

on -The Fairytale

ขบวนการนักอ่าน
นักล่าปริศนารุ่นเยาว์
( Mystery Hunter 4 )

ภาษาศิลป์ 2'

15:05

07:30

14:05

ฉิน...พลิกแผนดินมั สถานีประชาชน (สด)
งกร (Qin Empire)

15:00

การ์ตูนหรรษา นานาชาติ

ข่าวเที่ยง

ร์

20:30
21:00

ดนตรี กวี ศิลป์

มอง มุมใหม่
22:00

แกะกล่องหนังไทย
Hot Short Films

108 Music ร้อยแปดดนตรี

21:00

หนึ่งวันเดียวกัน

22:05

เปิดแดนซามุไร (วาบิซาบิ)

22:30

You're my Inspiration

23:00

(นักสร้างแรงบันดาลใจ)

ข่าวดึก

ข่าวดึก

23:30

ปิดสถานี

ปิดสถานี

00:10

22:00

* ทันข่าว

แกะกล่องหนังไทย

Music ร้อยแปดดน

ตรี

หนึ่งวันเดียวกันรายการข่าว / สารคดี22เชิงข่าว/รายการที่เกี่ยวเนื่องกับข่าว

เปิดแดนซามุไร (ว

าบิซาบิ)
You're my Inspira
tion
(นักสร้างแรงบันดา
ลใจ)
ข่าวดึก
ปิดสถานี

รายการสารคดี / สา

รประโยชน์

:05

รายการสารคดี / สารประโยชน์
สาระบันเทิง

22:30
23:00

23:30
00:10

ตาตา ตีตี้

การตูน โลกหรรษา
การตูน ชิโร ก
เซซามี่ สตรีท...มาเล่น

11:05

ภ.ซีรีสจีน จักรวรรดิ

14:00

05:30
06:00

เปลี่ยนประเทศไทย®

ป่วนโลกวิทยาศาสต

13:00

14:05

ค้นครัวทั่วไทย ®

แสงเดือนเสี้ยว

13:00

เปิดปม ®

เวทีสาธารณะ

13:30

ตามรอยเท้าพ่อ ®

12:00

10:00

12:00

05:00

ต้นฉบับ

10:05

สารคดี ®

ชีวิตเลือกได้ ®

11:05

ส่องท้องถิ่นไทย

ข่าวบริการเพื่อสาธารณะ 2'

11:05

สถานีอนามัย ®

เป็นเด็ก (Kids Only)

พินิจนคร ®

ทั่วถิ่นแดนไทย

09:58

11:00

ยิ้มสู้ ®
ชมรมเพื่อนพอเพียง ®

10:00

คนสูหอ
โรค ศิลป์ ทีวีไทย

09:30

One World โลกใ
บเดียวกัน

เวลา

11:00

มิ ®

พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ

อาทิตย์

09:30

ไทยมุง

มหัศจรรย์สุวรรณภู

09:00

07:00

09:55

สนุกยกครัว

08:00

ภัย (Lunar Jim)

09:00

าวเช้า
กำลังข่สอ
ง 5'

/

์จิม...อัศจรรย์ผจญ

มิ.ย)

08:57

t

06:20
06:35

เสาร์

4 ฝนจากฟ้
) า®

English Breakfas

06:00
06:10

ศุกร์

08:30

ขบวนการนักอ่าน ®

ทีวีไทย สุดสัปดา
ฮั่น จือ กง 6'
ห์

06:00

®

์

รักนก รักษ์ป่า รักษา

05:54

ภ.จีน บูเช็คเทียน ®

พุธนักล่าปริศนารุ่นเยาวพฤหัสบดี

( Mys
บ้านทุ่งลุงเกษตร ®tery Hunter

English Breakfast ®

โนจอมปวน 10'

การตูน โลกหรรษาก

ชาติ
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(ผั)งรายการไทยพี
ก บีเอส
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05:30
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ก ®

05:00

 ®

 ®

05:25

  ก 6'

05:54

06:00

06:00



ก 

07:00

ก ...

ก ก 10'
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08:00
08:30
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! กก

กก

 9 

08:57

 

09:00
09:30

09:30

ก

English Breakfast

09:58

ก 2'

 กก 5'

10:00

10:05

. Code Blue ก ®)( 20 ก..) /
. ก ...กก (Qin Empire) ®( .)

ก ®



 ®

  ( 31 ก..)

ก

 ก ® ( 26 ..)

กก



10:30

2563 ®

ก  3'

12:00



 5'

ก 50% OFF ( 3 ก..)/

 ®

 ( 10 ก..)

Good Food  1'


ก ก 5'

13:00

ก ®

ก



One World กก

11:59

12:00
13:00

.  ... กก ® ( 19 ก..)

14:00

14:00

14:05

 ( 29 ..) / 14:05



 ()

 ! (Extreme Jobs) ( ก..)

ก

15:00

15:05

 ®

15:30

กก

 2' ( 29 ..)/ก 3' ( ก..)

ก กก (Wot Wots)®

ก ... (Lunar Jim)® ( 15 ก..) /

ก กก (Paz) 10 '® ( 20 ก. .)/  กกก (Chiro)® ( 26 ก..)

 ...ก (Play with Me Sesame)® ( 16 ก..)

กก ®

 ( 7 ก..)/

14:30
15:00

15:05
15:30
15:58
16:00

...? (Why ? With Animals)® ( 15 ก..)

World Why 

 ®

 

 IQ ® 15 ' /  ® 15'

16:00
16:05

16:30

11:05

.  (The Great Reformer) ( 18 ก..)/ 13:05



13:30 ก ( 2 ..)

16:20

10:00

  ก ® ( 20 ..) /

11:00



11:57

16:05

09:55

10:05

11:00

11:05

08:30

(Let's get Inventin)
ก 3'

09:00

07:40

กก ( 4 ก..)/ 08:00

ก (Kids Only)



07:30

  ( 1) /

 ก

English Breakfast ®( 14)   ® ( 8)

16:55
17:00

 (TV Fairy Tales) 5' ( 16 ก..)

17:30

ก   ( 27 ก..)/ ก 5' / 10' ( 28 ก..)

17:45

กก 15'

16:05

กกก




16:30

ก ( 10 ก..)/



 ( 17 ก..)

17:00




ก

18:00

Spirit of Asia...

17:30
18:00

ก
กก (Wonderful Planet)

17:05



ก 18 ( 21 ..) /

18:30

ก (Baby Squad) ( 28..)

19:00
20:15
20:20
21:10

19:00

 ()/
ก
 

20:15
20:20

ก

20:30

ก ... (Backkom) 5'

ก ก (56 ก..) /

.  กก ( 15 ก..) /

กก ( 12 ก..  10 .)

.  ...(MR.BRAIN) ( 21 ก.)





2563 

ก

ก ( 22 ก..)/

ก

  ( 29)

 ก 

22:00

! 
(Border Security)

National Geographic ®


(Discovering The World)

23:50

108 Music 

ก ®

ก ®

 ®

22:05

( 10 กก)



23:00

 กก
23:50
00:30

 ก ®

01:30  ®
02:00

Hot Short Films

กก

ก

00:30
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21:00
22:00

 


23:00

 

Spirit of Asia... ®


 : ( 4 ก.., 1 .., 5 ก..)  14.0516.00 .  ก ( )
( 11ก.. 8,15 ..,19,26 ก..)  14.0516.00 . ก (ก 3)
( 25 ก..)  14.0516.00 . ก "กกก  (.  2)

กก®

 ®

01:30
02:00

๒๙

ผังผัรายการไทยพี
ีเอส
งรายการ ทีวีไบทย
ไตรมาสที่ 4 ประจําป 2553 (ต.ค.  ธ.ค.)
เวลา

จันทร

อังคาร

พุธ

05:00
05:30

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

ลุยไมรูโรย

ยิ้มสู ®

ชีวิตเลือกได ®

สารคดี ไขปริศนา...โลกปรากฏการณ ® 15 ' (จบ 29 ต.ค.) / สุดยอดนักคิดพลิกโลก (Great Moments in Science and Technology)® 15 ' (25) (เริ่ม 1 พ.ย. 3 ธ.ค.)/

ตนฉบับ ®

One World โลกใบเดียวกัน ®

เปดโลกวิทยาศาสตรนารู (The Quest for Knowledge)® 15 ' [14 (7)] (เริ่ม 623 ธ.ค. 53)/ครูมืออาชีพ 15'

ฮั่น จื้อ กง 6' (722)

เวลา
05:00
05:25
05:54

06:00

06:00

ขาวเชา

การตูนหรรษา นานาชาติ

07:00

การตูน เมจิกมิงคมหัศจรรยเมืองธรรมะ 10' (52)(จบ 7 พ.ย.)/

กิน อยู...คือ

นายนักประดิษฐ
08:00

ขนมไทย อะไรเอย

I Got It (26)(2 ต.ค. 26 ธ.ค. 53)
คนสูโรค

เปนเด็ก (Kids Only)

นิทานรอยบรรทัด

ผูพิทักษนอย 1' (26)
08:30

อิฐกอนแรก ® (เริ่ม 11 ต.ค.)

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย ®

ทั่วถิ่นแดนไทย

รอยพันธุฉันและเธอ ®

ใจเติมใจ

เชื่อสิ! หนูก็เกงนะ

กลองนักคิด

ทันขาว 9 โมง
ชั่วโมงทํากิน

English Breakfast

09:58
10:00
10:05

ขาวบริการเพื่อสาธารณะ 2'

ไอซายน ฉลาดยกกําลังสอง 5'
ละครไทย ผีเสื้อและดอกไม ® (12)(จบ 7 ต.ค.)/

ลอ เลน โลก (จบ 30 ต.ค.)/

ละครไทย หมอหงวน...แสงดาวแหงศรัทธา ® (10)(เริ่ม 8 ต.ค 11 พ.ย.)/

สูฝนลูกหนังไทย (เริ่ม 6 พ.ย.)

ละครไทยหัวใจอุนรัก ® (14)(เริ่ม 12 พ.ย 30 ธ.ค.)

พลเมืองเด็ก (ชุด 1=12)+(ชุด 2=16)

หนาที่พลเมือง

เปดปม ®

สิทธิวิวาทะ

2563 เปลี่ยนประเทศไทย®

ชุมชนตนแบบ ®

Safe Kids เด็กปลอดภัย 3' (26)

ดอกไมบานสื่อสารความดี 3'( 28)

11:57
12:00

08:10
08:34
08:35

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

กระตายตื่นตัว
กลาอาสา

วัยมัน คันมือ 3' (26)

ภาษามือไทย วันละคํา 2' (เริ่ม 4 ต.ค.)(100)

10:58
11:00
11:05

08:00

08:59
09:00

ทีวีไทย สุดสัปดาห

09:30

ภ.ซีรีสจีน จักรวรรดิฉิน ...พลิกแผนดินมังกร (Qin Empire) ® (51)(จบ 21 ธ.ค.)

07:40

(Let's get Inventin)
ครอบครัวหรรษา 1' (30)

09:00

07:30

การตูน หมูนอยวิบบลี้ (Wibbly Pig)(52)(เริ่ม 13 พ.ย)

ชุมชนตนแบบ

10:30
10:57
11:00
11:05

พินิจนคร ®

Good Food อาหารเปนยา 1' / ดอกไมบานสื่อสารความดี 3' ®

11:56
12:00

ขาวเที่ยง
13:00

13:00

ศิลปสโมสร

ภ.ชุดสิงคโปร บาบา ยาหยา... รักยิ่งใหญจากใจดวงนอย ® (34)

13:30

พลเมืองคนกลา ®

ฝนจากฟา ®

ชีวิตเลือกได

ยิ้มสู

One World โลกใบเดียวกัน

Safe Kids เด็กปลอดภัย 3' ®

14:00
14:05

13:57
14:00
14:05

ศึกเรือยาวชิงจาวสายน้ําป 3
สถานีประชาชน (สด)

เวทีสาธารณะ

(10,17,31 ต.ค. ,
7 พ.ย., 19 ธ.ค.)

15:00
15:05
15:30

ลุยไมรูโรย ®

อิฐกอนแรก

หนูนอยจาวเวหา ทีวีไทย

สารคดี ไขปริศนา...โลกปรากฏการณ ® 15 ' / ครูมืออาชีพ 15' ® (1 ต.ค.) / นักลาปริศนารุนเยาว (Mystery Hunters  Season 02(26)03(13) ® (เริ่ม 4 ต.ค. 26 พ.ย.)/

พระอาทิตยบานฉัน พระจันทรบานเธอ

(12 ธ.ค.)

ทองโลกกับทิปป (Around The World with Tippi)® (6)(เริ่ม 29 พ.ย. 6 ธ.ค.) / เจงกวาที่เคยรู Cooler Fact ® (6) (เริ่ม 7 ธ.ค. 14 ธ.ค.) / นักลาปริศนารุนเยาว (Mystery Hunters  Season 04) ® (13) (เริ่ม 15 ธ.ค.  31 ธ.ค.)

16:00
16:05

เซซามี่ สตรีท...มาเลนกับฉันสิ (Play with Me Sesame)®(104)

15:30
15:58
16:00
16:05

กาวไกลไปกับ

การตูน โลกหรรษากับวอทว็อทส ®(52)(จบ 6 ธ.ค.)/
รถตัดหญามหาสนุก (Larry the Lawnmower)® (195) (เริ่ม 7 ธ.ค.)

16:20

ภาษาศิลป 2' (จบ 9 ต.ค.) / ภูมิใจรักษภาษิต 3' (26)(เริ่ม 16 ต.ค.)

15:00
15:05

ความรูคือประทีป

วิจัยไทยคิด

อําเภอสวรรคบันดาล

พันแสงรุง

ชิโร กุกไกจอมซน®(52)(จบ 19 ต.ค.) / Big Barn Farm ฟารมแสนสุข ®(40) (เริ่ม 26 ต.ค.)

16:30

World Why วิทย

16:30

ตํานานแหงทองทะเล (จบ 6 ต.ค.)/

กลองนักคิด ®

ขนมไทย อะไรเอย ®

ชางคิด ชางสังเกต

รอบรูรอบตัว (Science Workshop)(20)(เริ่ม 13 ต.ค.)

16:55

นิทานแหงความสุข (TV Fairy Tales) 5' (230)

17:00

ทันขาวเดน

17:30

ภัตตาคารบานทุง
ลุงหลานบานเย็น 5'

ป. ปลา ตากลม 4' (60)

17:35

สอนศิลป 10'

17:45

หัวใจใกลกัน 15' ®

17:30

ครอบครัวเดียวกัน

18:00

Spirit of Asia...วิถีเอเซีย
18:00

คนเกงภาษาไทย (จบ 9 ต.ค.)/
3 แชะ (13) (เริ่ม 16 ต.ค.)
ทองโลกกวาง (Wonderful Planet)

17:00
17:05

ไทยโชว

มือปราบเด็กเฮี้ยว (10)(จบ 6 พ.ย.)/

18:30

บวม (ไทยแลนด)(13) (เริ่ม 13 พ.ย.)

การตูนเสียงชาวกลอง 2' (24)
19:00

ขาวค่ํา (สด)/

18:58
19:00

ขาวพระราชสํานัก
20:15

20:15

การตูน แบคคอม...หมีซาจอมซน (Backkom) 4' (156) (จบ 21 พ.ย.) / การตูน Pingu 5' (156) (เริ่ม 22 พ.ย. 5326 เม.ย. 54)

20:20

ละครไทย หัวใจอุนรัก (จบ 5 ต.ค) ธิราชเจาจอมสยาม (18)(เริ่ม 6 ต.ค.16 พ.ย.)/

ภ. ซีรีสญี่ปุน White Spring (11) (เริ่ม 1 ต.ค. 5 พ.ย.) /

เปดบาน ทีวีไทย

ละครไทย ม.6/2 ส.อ.ว.หอง 2 รุน 44(12+3) (17 พ.ย. 21 ธ.ค) / พระอาทิตยคืนแรม(14) (22 ธ.ค. 53  17 ม.ค. 54)

ภ. ซีรีสจีน The Pleiades (25)( 11 พ.ย. 53 3 ก.พ. 54)

ทันโลก

20:20
20:30

21:10

เปดปม

พินิจนคร (73)(จบ 14 ธ.ค.)

2563 เปลี่ยนประเทศไทย

พื้นที่ชีวิต (Life Explorer)

คุยกับแพะ

มอง มุมใหม

ดนตรี กวี ศิลป

หนังพาไป
22:00

ไทย เธียเตอร

ที่นี่ทีวีไทย

23:00

หยุด! เรียลลิตี้ผานแดน (จบ 22 พ.ย.)/

ไมมีสวรรค...เมื่อวันโลกเปลี่ยน”
(Lost Paradise)(5) (เริ่ม 29 พ.ย.)

ทองทั่วทวีป

คนกลาฝน (เริ่ม 19 ต.ค.)

(Discovering The World)

23:50

Hot Short Films

23:00

สารคดีพิเศษ

108 Music รอยแปดดนตรี

ชุด โลกหลากมิติ
23:50

ขาวดึก

00:30

สารคดี มิติโลกหลังเที่ยงคืน
รูจักยา เขาใจใช 3'® (จบ 12 ต.ค.) /ภาษาศิลป 2' (เริ่ม 18 ต.ค.)
ลอ เลน โลก ®

01:30

พระอาทิตยบานฉัน พระจันทรบานเธอ®

เปดหู เปดตา 3' ®

วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน 5' ®
อําเภอสวรรคบันดาล ®

ภัตตาคารบานทุง ®

หนังพาไป ®

วิกสยาม ®

หนึ่งวันเดียวกัน ®

ปดสถานี

02:00

22:00
22:05

[หลายชีวิต (13) (เริ่ม 7 พ.ย.)]

00:30

01:27

21:30

[10 ปากกาหนาเลนส (จบ 31 ต.ค.)]/

แกะกลองหนังไทย
National Geographic ® (จบ 12 ต.ค.) /

21:00

01:27
01:30
02:00

หมายเหตุ : เฉพาะวันอาทิตยที่ 3 , 10 ต.ค. , 14,21,28 พ.ย., 5,26 ธ.ค. เวลา 14.0514.30 น. เจาะอาชีพสุดขั้ว ! (Extreme Jobs)(20) / เวลา 14.30 15.00 น. โลกแหงสัมผัส The World of Senses (4) (14 พ.ย5 ธ.ค.)/วันนี้ยังมีทะเล (The Barren Sea)(7) (26 ธ.ค 536 ก.
เวลา 15.0516.00 น. สารคดีตางประเทศ

* ทันขาว

รายการขาว / สารคดีเชิงขาว/รายการที่เกี่ยวเนื่องกับขาว

รายการสารคดี / สารประโยชน
สาระบันเทิง

๓๐
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รางวัลที่สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสได้รับ
จากสถาบันและองค์กรต่างๆ ประจำ�ปี 2553
ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล
แสงชัย สุนทรวัฒน์
ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2553
(มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์
และสมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ ไทย)

1. รางวัลยอดเยี่ยม ประเภท
ข่าวสืบสวนสอบสวน

ได้แก่ เรื่อง “ขบวนการบุกรุกที่
ราชพัสดุ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”
โดย สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
สายชล ศรีนวลจันทร์ และวรงค์
แย้มอรุณ

40

2. รางวัลชมเชย ประเภทข่าว
สวนสอบสวน

3. รางวัลสารคดีเชิงข่าว
(ชมเชย)

ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลข่าวสืบสวน
สอบสวนระดับยอดเยี่ยมติดต่อกัน
สองปีซ้อนหลังจากว่างเว้นมาถึง
5 ปี โดยในปีนี้มีผลงานผ่านเข้ารอบ
สุดท้าย 5 เรื่องจาก 7 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง ทุจริตบัตรเลขศูนย์ ขบวนการ
บุกรุกที่ราชพัสดุ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
บุกรุกป่าเขาคราม จ.กระบี่
ส่วยสินค้าหนีภาษี และบุกรุก
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

ผลงานประเภทสารคดีเชิงข่าวของ
ไทยพีบีเอสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
4 เรื่องจากจำ�นวนทั้งหมด 5 เรื่อง
ได้แก่ คดีที่ดินคนจน จ.ลำ�พูน
กองทุนสุขภาพคนไร้สถานะ
(โรงพยาบาลชายแดน)
เขตการปกครองพิเศษ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเด็กเป่าแคน
ไม่ใช่ขอทาน

ได้แก่ เรื่อง “ทุจริตบัตรเลขศูนย์”
โดย สมศักดิ์ ขามกุลา สมคิด
ยะมะเลิศ สุพิน หมื่นหาวงษ์

ได้แก่ เรื่อง “กองทุนสุขภาพ
คนไร้สถานะ (โรงพยาบาลชายแดน)”
โดยกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ
ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสได้รับ 10 รางวัล
จากงานประกาศผลโทรทัศน์
ทองคำ� ครั้งที่ 25 ประจำ�ปี
2553 (ชมรมส่งเสริม
โทรทัศน์ โทรทัศน์ทองคำ�
และมูลนิธิจำ�นง รังสิกุล)

1. รางวัลสถานีส่งเสริม
รายการเด็ก สตรี และ
ครอบครัวดีเด่น
2. รางวัลสถานีส่งเสริม
ความรู้และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
3. รางวัลผู้พากย์ภาพยนตร์
การ์ตูนดีเด่น ได้แก่ คุณสังวาล

9. รางวัลพิธีกรประเภททีม
ดีเด่น ได้แก่ คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์

และคุณดวงพร ทรงวิศวะ
จากรายการกินอยู่คือ

10. รางวัลละครสร้างสรรค์
สังคมดีเด่น ได้แก่ ละครหมอหงวน
แสงดาวแห่งศรัทธา

ไทยพีบีเอสได้รับรางวัล
ชนะเลิศข่าวสร้างสรรค์สังคม
ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สาขาโทรทัศน์ ประจำ�ปี 2553
เทพหัสดิน ณ อยุธยา การ์ตูนเรื่อง
(สมาคมนักข่าวอาชญากรรม
รอบรู้กับเจ้าหนูชิด
4. รางวัลผูบ้ รรยายภาพยนตร์ แห่งประเทศไทย)

สารคดีดีเด่น ได้แก่

คุณจักรกฤษณ์ หาญวิชัย สารคดี
เรื่อง อัศจรรย์แห่งชีวิต

5. รางวัลรายการสตรีดีเด่น

ได้แก่ รายการ กินอยู่คือ

6. รางวัลรายการครอบครัว
ดีเด่น ได้แก่ รายการ ครอบครัว

เดียวกัน

7. รางวัลรายการส่งเสริม
ความรู้ทั่วไปดีเด่น ได้แก่

รายการ ธิราชเจ้าจอมสยาม

8. รางวัลรายการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่

รายการ พินิจนคร

จากผลงานข่าว “ดต. พ่อครูข้าง
ถนน” โดย ตรีรัตน์ มีบุญ
• รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม
ประจ�ำปี 2553 เชิงสืบสวนสอบสวน
สาขาโทรทัศน์ จากผลงานข่าว
“นักบุญ นางบาป (แท้ง 2002 ชิ้น
ส่วนทารก)” โดย ธัญญธร สารสิทธิ์
วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อรณี
ถนัดส�ำราญ และสายชล วัชนุชา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน สาขา
โทรทัศน์ ได้แก่ ข่าว “แกะรอย
โจ๊ก-จิ๊บ ไผ่เขียว” โดย อรณี
ถนัดส�ำราญ และสายชล วัชนุชา

• รางวัล ชมเชย ข่าวเชิงสืบสวน
สอบสวน สาขาโทรทัศน์ ได้แก่
“ข่าวทลายเครือข่ายเฮโรอีน กลุ่ม
มูเซอแดง” โดย นริศรา คินิมาน

ไทยพีบีเอสได้รับรางวัล
ฐานันดร 4 ทองคำ�
รางวัลสื่อมวลชนสร้าง
สังคมธรรมาธิป ไตย
ประจำ�ปี 2553
(มหาวิทยาลัยรังสิต)

ประเภทรายการโทรทัศน์

ได้แก่ รายการตอบโจทย์
รายการคุยกับแพะ รายการพื้นที่ชีวิต

ประเภทนักสื่อสารมวลชน

เสริมสุข กษิติประดิษฐ์
บรรณาธิการด้านความมัง่ คง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
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รางวัล “เทพทอง”
ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 2553
(สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์)

รางวัลสถานียอดเยี่ยม

รางวัลคม ชัด ลึก
อวอร์ด 2553

รางวัลสถานียอดเยี่ยม

จากละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้

รางวัล Top Award 2010
ด้านการส่งเสริมความรู้ทั่วไป
ด้านการสนับสนุนการปกป้องและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล
เทพทอง ในฐานะ “นักวิทยุโทรทัศน์ รางวัลรายการส่งเสริม

ดีเด่น” จ�ำนวน 3 คน ดังนี้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• อรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกร
ยอดเยี่ยม ได้แก่ รายการ ไอไซน์
รายการสถานีประชาชน
ฉลาดยกก�ำลัง 2
• มณนิตา โกมลวาทิน พิธีกรรายการ
ที่นี่ Thai PBS และสุกานดา
สินขจิต ผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมือง
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รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม
รางวัลผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม

จากละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้

รางวัล ASEAN Media
Award 2009 (สมาคม
อาเซียน - ประเทศไทย)

รางวัลชมเชย สาขาสื่อโทรทัศน์
ได้แก่ รายการ Spirit of Asia

รางวัล Best Journalist in
Social Madia : Thailand
Crisis. April-May, 2010
ประเภท รางวัลสำ�นักข่าวดีเด่น
• จากการรายงานข่าวช่วง
สถานการณ์วิกฤตของประเทศ
ผ่านทาง Social Media (Twitter)
โดยรายงานข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
ถูกต้อง และเป็นกลาง

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำ�คุณ
ประโยชน์ด้านนันทนาการ
ประจำ�ปี 2553 (สำ�นักงาน

พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

รางวัลผู้ทำ�คุณประโยชน์ด้าน
นันทนาการ สาขาสื่อสาร
มวลชน

รายการครอบครัวเดียวกัน

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว
ส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำ�ปี
2553 (สถาบันอิศรา
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน
แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย
องค์การยูนิเซฟ)

รางวัลชมเชย (พิเศษ) ข่าวและ
สารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์

จากผลงานเรื่อง ”การเฝ้าระวังดิน
ถล่ม” ในช่วง “วาระประเทศไทย”
ออกอากาศในรายการข่าวภาคค�่ำ

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น
(สมาคมสื่อมวลชนคาทอลิก)

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น
รายการ อิฐก้อนแรก

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น

ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น
รายการ ยิ้มสู้

โล่รางวัลด�ำเนินการดีเด่นด้าน
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2553
จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลองค์กรผู้ท�ำคุณ
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
สาขา “สื่อมวลชนเพื่อเด็กและ
เยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม”
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
(คณะกรรมการจัดงานวัน
เยาวชนแห่งชาติ)

รายการ พินิจนคร
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เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การให้
บริการด้วยระบบดิจิทัล
ไทยพีบเี อส
มีรถถ่ายทอดนอก
สถานที่ ซึง่ มีความ
คล่องตัวสูง รองรับ
การทำ�งานนอกสถานที่
ด้วยความรวดเร็ว
ฉับไว พร้อมใช้งาน
ในภาวะฉุกเฉิน
โดยมีการวางแผน
และเตรียมตัว
ล่วงหน้าเป็นอย่างดี
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เพื่อให้ไทยพีบีเอสท�ำหน้าที่สื่อสาธารณะได้อย่างเต็มรูปแบบ น�ำเสนอ
เนื้อหารายการและข่าวคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อคนดู และยังต้องมี
รูปแบบที่น่าสนใจ ชวนติดตาม ดังนั้น ส.ส.ท. จึงให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาระบบและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะเป็นระบบสนับสนุนการ
ออกอากาศทุกประเภทเพื่อรองรับกระบวนการผลิตรายการและข่าว
อาทิ งานออกแบบฉาก งานกราฟฟิค ห้องสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ที่ทัน
สมัยในระบบดิจิทัลส�ำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ ห้องตัดต่อรองรับ
การผลิตรายการที่คุณภาพแบบความคมชัดสูง (High Definition)
รวมทั้งมีระบบ Digital Archive ที่สามารถจัดเก็บและเรียกกลับมาใช้
งานได้อย่างสะดวกโดยที่ยังรักษาคุณภาพเดิมของข้อมูล ข่าวสารให้
ได้มากที่สุด โดยระบบดังกล่าวต้องรองรับการส่งต่อข้อมูลไปยัง
สื่อใหม่ๆ ที่มีขึ้นในอนาคต
ไทยพีบีเอสมีรถถ่ายทอดนอกสถานที่ ซึ่งมีความคล่องตัวสูง รองรับ
การท�ำงานนอกสถานที่ด้วยความรวดเร็ว ฉับไว พร้อมใช้งานใน
ภาวะฉุกเฉิน โดยมีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดี
อาทิ กรณีเหตุวิกฤตทางการเมือง ไทยพีบีเอสได้เตรียมแผนส�ำรอง
หากสถานีหลักไม่สามารถออกอากาศได้ โดยจะสามารถถ่ายทอดสด
รายการและข่าวได้ภายในหนึ่งชั่วโมง รถถ่ายทอดสดนอกสถานที่ยัง
ได้ปฏิบัติอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตน�้ำท่วม และการ
รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จึงเชื่อมั่นได้ว่า ผู้ชมจะไม่พลาดการ
รับชมข่าวสารและเหตุการณ์ส�ำคัญจากไทยพีบีเอสอย่างแน่นอน
ภารกิจทั้งหมดอยู่ในความดูแลของส�ำนักโทรทัศน์ โดยตลอดปี 2533
เป็นการเตรียมงานเพื่อให้ไทยพีบีเอสพร้อมส�ำหรับการออกอากาศยัง
อาคารส�ำนักงานใหม่ในปี 2554 ด้วยระบบ High Definition ได้
อย่างสมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเตรียมรองรับ
การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
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เปิดพื้นที่
เครือข่าย
ภาคพลเมือง
เชื่อมโยงทุน
ทางสังคมจาก
การดำ�เนินงาน
ด้านการ
มีส่วนร่วม
ส.ส.ท. มีกระบวนการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายทางสังคม ภาคพลเมือง
ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่จะมาร่วมพัฒนาผลผลิตที่สื่อสารผ่าน
หน้าจอของไทยพีบีเอส และสื่ออื่นๆ สะท้อนฐานความคิดของ
กระบวนการพัฒนาสื่อสาธารณะที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
รวมทั้งความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมผลิต ร่วมสะท้อน
ความคิดเห็น ร่วมรับประโยชน์ในฐานะเจ้าของร่วม ร่วมเรียนรู้ และ
ที่ส�ำคัญคือ “ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”
เป้าหมายร่วมของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
แรงขับเคลื่อนของสังคมที่ส่งผลสะเทือนในแนวกว้างและแนวลึก ทั้งใน
การผลิตเนื้อหารายการ ประเด็นการน�ำเสนอข่าว ตลอดจนผลักดันให้
เกิดการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก
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สื่อสาธารณะแห่งนี้วางบทบาทตัวเองในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างความ
เข้าใจของคนในสังคมในการแลกเปลี่ยน - สื่อสารข้อมูล เป็นเวทีที่เปิด
โอกาสให้มีการอธิบายและรับฟังเหตุผลระหว่างกัน กิจกรรมการพูดคุย
ระหว่างคนท�ำงานของ ส.ส.ท. กับเครือข่ายทางสังคมจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ
เครือข่ายภาคพลเมืองมิใช่เพียงผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อเท่านั้น

ฝ่ายโดยหวังให้สถานการณ์คลีค่ ลายลง การน�ำเสนอข่าว
สถานการณ์ควบคูไ่ ปกับรายการ “ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย”
ในช่วงเวลานั้นมีประเด็นหลักมาจากการระดมความคิดเห็น
ของพลเมืองภาคส่วนต่างๆ และรายการ “ฟังด้วยหัวใจ”
เป็นการแลกเปลี่ยนจากกลุ่มคนท�ำงานรับฟังเพื่อฟื้นฟูสังคม
เครือข่ายพลเมืองเหล่านี้เป็นภาคีส�ำคัญที่ร่วมขับเคลื่อน
สังคมไปพร้อมกับสื่อสาธารณะ ปฏิบัติการร่วมเช่นนี้มุ่งหวัง เป็นหลัก จุดประกาย สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอด
กระบวนการรับฟังอย่างเข้าใจเหตุผลของกันและกัน
ในการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณะที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด
ในช่วงสถานการณ์น�้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทยปลายปี
ในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองเข้าขั้นวิกฤต (มีนาคม - 2553 ไทยพีบีเอสได้เข้าร่วมกระบวนการท�ำงานกับ
พฤษภาคม 2553) สื่อสาธารณะแห่งนี้ได้ท�ำหน้าที่เปิดเวที เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนฟื้นฟูภัยพิบัติ ท�ำหน้าที่
จากทุกภาคส่วนเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการลดความรุนแรง เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ของสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นเวทีสื่อสารส�ำหรับ แนวทางการป้องกัน แจ้งเหตุช่วยเหลือ การส่งต่อความ
ช่วยเหลือต่างๆ มากกว่านั้นก็คือการน�ำเสนอเพื่อผลักดัน
ผู้เห็นต่าง สร้าง “เพื่อน” ท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้ง
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความเผชิญหน้า และเป็นที่พึ่ง ประเด็นการรวมพลังทางสังคมเพื่อแก้ปัญหากันเองของ
ภาคประชาชนโดยไม่ต้องรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ของคนที่ก�ำลังเดือดร้อน ผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่องท�ำให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูสังคมที่ ภายนอก
ช่วยกันเสนอทางออกและลงมือปฏิบตั ใิ นแนวทางของแต่ละ
ในหลายๆ ครั้งยังท�ำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังสถานการณ์
รายงานข้อมูลในฐานะพลเมืองร่วมสื่อสาร ทั้งที่ผ่าน
หน้าจอและเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ
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สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กลไกเชื่อมโยงเพื่อนสื่อสาธารณะ
การเชื่อมโยงให้เครือข่ายภาคพลเมืองเข้ามามีส่วน
ในกิจกรรมทางสังคมร่วมกับ ส.ส.ท. เพื่อให้เกิด
กระบวนการสื่อสารสังคมที่สร้างการรับรู้อย่างเข้าใจ
ร่วมกัน อีกทั้งเอื้ออ�ำนวยให้เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
ของการสร้างสังคมที่เป็นธรรม โดยได้พัฒนา “เครือข่าย
ร่วมรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ขึ้นในปี
2553 เน้นขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ร่วมกับเครือข่ายทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กร
พัฒนาเอกชน ผ่านการผลิตรายการ 2 รายการ คือ
“รายการหัวใจใกล้กัน” และภาพยนตร์ชุด “ก่อน 18” และ
สารคดีสั้นชุด “ประชาธิปไตยชุมชน” โดยมีลักษณะการ
ท�ำงานรูปแบบพหุภาคี ตั้งแต่การพัฒนาประเด็นเนื้อหา
ที่จะสื่อสารกับสังคมร่วมกับเครือข่ายเจ้าของประเด็น
เป็นร่วมกันสร้างรายการให้มีคุณภาพพร้อมไปกับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของทั้งคณะท�ำงานในการผลิตรายการ
ให้สื่อสาธารณะ

เวทีสมัชชาสภาผู้ชมฯ
ระตับชาติ
เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่
เวทีรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มประเด็นเฉพาะ
เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ
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สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. เป็นกลุ่มผู้แทนจาก
กลุ่มเฉพาะ หรือองค์กรตัวแทนของภูมิภาค และกลุ่ม
ประเด็นเฉพาะ จ�ำนวนรวมไม่เกิน 50 คนที่มีบทบาท
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะในการสะท้อนกลับ
ความเห็นและความต้องการในแง่มุมของผู้ชมที่มีต่อ
การผลิตและเผยแพร่รายการของ ส.ส.ท. เพื่อพัฒนาการ
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จึงเป็นกลไกส�ำคัญที่สร้างการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองในสถาบันสื่อสาธารณะที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งช่วยให้
สังคมเข้าใจเรื่องสื่อสาธารณะ และรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น
การด�ำเนินงานในปี 2553 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน 9 ภูมิภาค
76 จังหวัด และเวทีประเด็นเฉพาะทางสังคม 20 ประเด็น
รวม 111 เวที มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 7,638 คน เกิดการรวมตัว
กันเป็น “เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับจังหวัด” ขึ้น
ผลจากการรับฟังความคิดเห็นได้น�ำไปเป็นข้อมูลส�ำคัญใน
การจัดท�ำแผนพัฒนารายการของ ส.ส.ท.

ข้อเสนอความคิดเห็น
จากประชาชนเพื่อ
พัฒนาการ ผลิตและ
เผยแพร่รายการ

ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส...
พื้นที่รับความรู้สึกของสังคม
ในภาวะปกติ ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสเป็นกลไกสื่อสารสอง
ทางกับสังคมในการรวบรวม ประเด็นข้อ ติ ชม เสนอแนะ
จากผู้ชม เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการท�ำงาน โดยยึด
หลักการท�ำงานที่ว่า “น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้” ทั้งนี้มี
การหยิบยกประเด็นส�ำคัญไปใช้สื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้
กับผู้ชมผ่านรายการ “เปิดบ้านไทยพีบีเอส” ตลอดจนการ
ท�ำหน้าที่ส�ำคัญคือ การสร้างความเข้าใจกับผู้ชมในประเด็น
จริยธรรม รวมทั้งความหมายของสื่อสาธารณะผ่านการ
สื่อสารในทุกช่องทาง
ตลอดทั้งปี 2553 มีผู้ชมเสนอความคิดเห็นผ่านศูนย์เพื่อน
ไทยพีบีเอส จ�ำนวน 4,563 ครั้ง เป็นความเห็นเชิงบวกร้อย
ละ 48 เชิงลบ ร้อยละ 4 และข้อเสนอแนะร้อยละ 48

ปี 2553 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งในการท�ำ
หน้าที่ของศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสในการเป็นหน่วยงาน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมของไทยพีบีเอส และสร้างความเข้าใจ
ในการท�ำหน้าที่สื่อสาธารณะต่อกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ที่เห็นได้ถึงความคาดหวังในการท�ำหน้าที่
สื่อสารมวลชนที่น่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งพิงของประชาชน
อย่างแท้จริง รวมถึงยังเป็นพื้นที่ในเชื่อมต่อกับสังคม
ในสภาวะที่ไม่ปกติในบ้านเมืองหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ

ในสถานการณ์วิกฤต...คิดถึงไทยพีบีเอส
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสปรับการท�ำงานให้มีความคล่องตัว
ในช่วงวิกฤตการเมือง (มีนาคม-พฤษภาคม 2553)
เพื่อผสานการท�ำงานกับรายการสถานีประชาชน
จากส�ำนักข่าว ในการท�ำงานเป็น “ศูนย์เฝ้าระวัง”
รับแจ้งเบาะแส เหตุด่วนเหตุร้าย และความเดือดร้อน
จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
ขยายเครือข่ายเพื่อนไทยพีบีเอส ร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ
มีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับ
ผู้ชมในพื้นที่ต่างๆ การขยายเครือข่ายและรับสมัครสมาชิก
“เพื่อนไทยพีบีเอส” ร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ ปัจจุบันมี
จ�ำนวนสมาชิกฯ ทั้งสิ้น 8,204 ราย นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ชม
พันธุ์แท้ของไทยพีบีเอส เช่น “พบเพื่อนไทยพีบีเอส” และ
กิจกรรม “การสื่อสารภาษามือผ่านหน้าจอไทยพีบีเอส”
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ภาพความคิดเห็นที่มีต่อการน�ำเสนอรายการต่างๆ
ของไทยพีบีเอส (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)
รวม

4,563

ความคิดเห็น
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แนวคิด
ปฏิรูปประเทศ
สะท้อนการ
มีส่วนร่วม
ลดความ
เหลื่อมล�้ำ
ของไทยพีบีเอส

ช่วงต้นปี 2553 ท่ามกลาง
ความขัดแย้งจากเหตุการณ์
การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม
คนเสื้อแดงที่มีแนวโน้มบานปลาย
ไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่ให้กับ
เครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม
เพื่อช่วยกันระดมสมอง ค้นหา
สาเหตุของความขัดแย้งผ่านการจัด
เวทีสมัชชาหลายต่อหลายครั้ง
แนวคิดจากกระบวนการคิดอย่าง
มีส่วนร่วมท�ำให้เกิดข้อสรุปในการ
ตั้งสมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศ
ท�ำหน้าที่ระดมความคิดเห็นเพื่อหนุน
เสริมการท�ำงานของภาครัฐ ในการ
หาแนวทางปฏิรปู การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อลดช่องว่างของ
ความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็น
ธรรม ซึ่งมีการน�ำเสนอต้นตอของ
ความขัดแย้งผ่านจอไทยพีบีเอส
อย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวทาง
ปรองดอง 5 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ
การวางกลไกการปฏิรูปประเทศ
และได้มีการแต่งตั้งนายอานันท์
ปันยารชุน เป็นประธานคณะ-
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กรรมการปฏิรูป และ ศ.นพ.ประเวศ
วะสี เป็นประธานคณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป ซึ่งมีคณะท�ำงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยภาคประชาชนที่เคยใช้
พื้นที่ข่าวไทยพีบีเอสเสนอ แนวคิด
ร่วมท�ำงานอยู่จ�ำนวนมาก เมื่อเวลา
ผ่านไปกว่า 5 เดือนคณะกรรมการ
ปฏิรูปได้จัดประชุมใหญ่ร่วมกับ
ภาคประชาชนจากทั่วประเทศไป
1 ครั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553
และไทยพีบีเอสได้ท�ำหน้าที่เป็น
สื่อกลางถ่ายทอดสดการประชุมฯ
ไปทั่วประเทศ
จนถึงสิ้นปี 2553 แม้ภารกิจการ
ปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการ
ทั้ง 2 ชุดจะไม่ได้บรรลุภารกิจเกิน
กว่าการศึกษาปัญหาเพื่อสรุปเป็น
ข้อเสนอ แต่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์
หนึ่งที่นโยบายสาธารณะได้มีการ
ก�ำหนดอย่างมีส่วนร่วม โดยมีสื่อ
สาธารณะอย่างไทยพีบีเอสคอย
เฝ้าติดตาม เปิดพื้นที่และให้ความ
ส�ำคัญมาโดยตลอด

2563 เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง
นับเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายภาคพลเมืองเพื่อเปลี่ยน
ประเทศไทยผ่านสื่อสาธารณะจากทั่วประเทศได้
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแนวคิดทิศทาง
ร่วมเพื่อขับเคลื่อนสังคมในปี 2554 เครือข่ายภาค
พลเมือง ประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่าย
นักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อพลเมือง ตัวแทน
เครือข่ายเชิงประเด็นจากทั่วประเทศกว่า 500 คน
มารวมตัวที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่
18-19 ธันวาคม 2553 เครือข่ายที่เข้าร่วมงาน
“เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” เหล่านี้มี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนวาระทางสังคมผ่านพื้นที่
สาธารณะของ ส.ส.ท. ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ
อาสาสมัครนักข่าวพลเมือง ตัวแทนภาคประชา
สังคมที่ร่วมขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคผ่าน
กลไกกองบรรณาธิการร่วมภาคประชาสังคม รวม
ถึงภาคพลเมืองที่แสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าของ
ประเด็น เป็นคนต้นเรื่องและร่วมสื่อสารขับเคลื่อน
ใน 3 ประเด็นหลักคือ ประเด็นการจัดการที่ดิน
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับอ�ำนาจรัฐ และ
การเตรียมรับมือภัยพิบัติ โดยภาคพลเมืองผ่าน
พื้นที่ข่าวและรายการข่าวของ ส.ส.ท.

งาน “ประชุมใหญ่ประจ�ำปีนักข่าวพลเมือง”
ในช่วงต้นปี 2553 ถือเป็นจุดเริ่มต้นเจตจ�ำนง
การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม และ
การพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักข่าวพลเมืองระดับ
ภาค ซึ่งหลังจากนั้นในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้
มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อน
วาระของภาคพลเมืองผ่าน “คณะท�ำงาน
กองบรรณาธิการร่วมภาคประชาสังคม”
สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค

นักข่าวพลเมือง : สู่วาระภาคพลเมือง

2 ปีหลังจาก “นักข่าวพลเมือง”ปรากฏตัวผ่านหน้า
จอไทยพีบีเอสเป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบันมีภาค
พลเมืองที่ผ่านการอบรมนักข่าวพลเมืองรวมทั้งสิ้น
1,773 คน โดยในปี 2553 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
449 คน มีผลงานปรากฏสู่สาธารณะเป็นข่าว
รวม 260 ข่าว
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ในการรายงานข่าวของไทยพีบีเอสนั้นมีการ
ประชุมระดมสมองระหว่างเครือข่ายนักข่าว
พลเมือง ตัวแทนภาคพลเมืองในพื้นที่กับทีมข่าว
ของไทยพีบีเอสทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค
ในการคิดวิเคราะห์วางแผนการสื่อสาร
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ รวมถึงพยายาม
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เชื่อมโยงให้เห็นประเด็นเชิงโครงสร้างปัญหา
ที่เกิดขึ้น มีการเปิดประเด็นข้อมูลมุมมองคนใน
พื้นที่ การน�ำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรายการ
“ข่าวเช้า” และรายการข่าว “หน้าที่พลเมือง”
โดยเนื้อหาทั้งหมดยังมีการน�ำเสนอในรูปของ
คลิปวีดิโอและข่าวในเว็บไซต์ไทยพีบีเอส
(www.tvthainetwork.com)

กรณี “ถนนขนถ่านหินลิกไนต์ อ.แม่ฟ้าหลวง”
ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทเอกชนไทยแห่งหนึ่ง
ที่ขนส่งถ่านหินจากเมืองกก ประเทศพม่า
ผ่านเส้นทางชุมชนในเขต 5 ต�ำบลของ
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เชื่อมกับถนน
พหลโยธิน และไปสิ้นสุดที่ จ.สระบุรี ถูกเสนอ
ในที่ประชุมกอง บ.ก. ร่วมภาคประชาสังคมภาค
เหนือ ให้เป็นประเด็นน�ำร่องเพื่อขับเคลื่อนใน
“แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข่าวภาคประชาสังคม”
โดยนักข่าวพลเมือง จ.เชียงราย เปิดประเด็นว่าจะ

มีการด�ำเนินโครงการดังกล่าวโดยที่ชาวบ้านใน
พื้นที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อน ทีมข่าวภูมิภาคและ
ทีมข่าวส่วนกลางก็ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและ
น�ำเสนอผ่านพื้นที่ข่าวและรายการข่าว อาทิ ช่วง
ข่าวต่างๆ รายการเปิดปม อย่างต่อเนื่อง
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ขณะที่ภาคพลเมืองในพื้นที่ก็ตื่นตัวเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร และใช้พื้นที่รายการ “เวทีสาธารณะ”
เร่งรัดให้หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนด�ำเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการรับฟังความคิด
เห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ท�ำให้
เกิดกระแสคนเชียงรายเรียกร้องให้ทบทวน
โครงการฯ พร้อมผลักดันให้มีการศึกษาผลกระทบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ

ต่อสัปดาห์ ซึ่งสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอสท�ำ
หน้าที่เป็นพื้นที่ท�ำงานร่วมสร้างการเรียนรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทการร่วมสร้างสังคมคุณภาพและ
คุณธรรมของทั้งภาคประชาชนและบุคลากรของ
ส.ส.ท. เองด้วย

ภาคพลเมืองร่วมเปลี่ยนประเทศไทย

หาก 10 ปีข้างหน้าเราต้องการให้ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี คนไทยและสังคม
กอง บ.ก. ภาคประชาสังคม :
ไทยในแต่ละภาคส่วนจะต้องลงมือท�ำเพื่อ
เรียนรู้ร่วมรับผิดชอบสังคม
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างไร
ตลอดทั้งปี 2553 เครือข่ายภาคพลเมืองต่างผลัด
การขยายบทบาทสื่อสาธารณะมายังระดับภูมิภาค เปลี่ยนหมุนเวียนกับเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้
ของ ส.ส.ท. ที่เริ่มต้นด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 ในการสื่อความหมายและลงมือ “เปลี่ยน”
โดยส�ำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองและส�ำนักข่าวสร้าง ประเทศไทยด้วยตนเองในหลากหลายประเด็น
การท�ำงานร่วมเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ในแต่ละ
ภูมิภาค ถือเป็นพัฒนาการหนึ่งของความพยายาม ภาคพลเมืองมีประสบการณ์ร่วมกับ ส.ส.ท.
ริเริม่ สร้าง “กองบรรณาธิการร่วมภาคประชาสังคม” ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
กลไกการเรียนรู้เพื่อร่วมรับผิดชอบสังคม
องค์การฯ โดยในช่วงกลางปี 2551 “เครือข่าย
ร่วมกันระหว่างภาคพลเมืองกับสื่อสาธารณะ
พลเมืองเปลี่ยนกรุงเทพฯ” ร่วมกับไทยพีบีเอส
โดยเชิญชวนตัวแทนภาคพลเมืองที่มีจิตอาสาเข้า น�ำเสนอนโยบายสาธารณะของกรุงเทพฯ ต่อ
มามีร่วมออกแบบและก�ำหนดนโยบายทิศทาง
สังคม ต่อมาในปี 2552 ชาวเชียงใหม่ร่วม
รวมถึงพัฒนากลไกการท�ำงานที่สร้างกระบวนการ “เปลี่ยนเชียงใหม่” ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและกระจาย
นครเชียงใหม่
บทบาทไปตามศักยภาพ
ในปี 2554 เครือข่ายภาคพลเมืองซึ่งจะมารวมตัว
นอกจากการร่วมขับเคลื่อนรายการโทรทัศน์
กัน แสดงเจตจ�ำนงที่จะมีปฏิบัติการร่วมกันเพื่อ
ภูมิภาค “ทีวีจอเหนือ” “ดีสลาตัน ณ แดนใต้”
“เปลี่ยนประเทศไทย” โดยใช้โอกาสที่จะมีการ
รวมถึง “ทีวีจออีสาน” ซึ่งก�ำลังจะเกิดขึ้นในต้นปี เลือกตั้งทั่วไปในปี 2554 ร่วมกับ ส.ส.ท. ก�ำหนด
2554 กอง บ.ก.ร่วมภาคประชาสังคม ยังมี
วาระของภาคพลเมืองและสื่อสารต่อสาธารณะ
บทบาทร่วมผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น
โดยหวังว่าจะยกระดับการมีส่วนร่วมของภาค
ซึ่งเป็นวาระของสังคมผ่านพื้นที่อื่นๆ ของ ส.ส.ท. พลเมืองในการร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตย
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดรายการน�ำร่อง 50 นาที ที่มีฐานอยู่ที่ประชาชนอย่างแท้จริง
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จุดไฟ ใส่ฝัน สร้างสรรค์สารคดี

ชาวบ้านแม่กำ� ปอง จ.ล�ำปาง ทีส่ มั ผัสได้ถงึ ประชาธิปไตย
ที่มีอยู่จริง การแสดงออกซึ่งสิทธิของพลเมืองในการปกป้อง
สิทธิการมีที่ดินท�ำกินของพ่อทองสอน ผลพันธ์ และชาวบ้าน
ปี 2553 เป็นปีที่สังคมไทยเต็มไปด้วยค�ำถามเรื่อง
ประชาธิปไตย ซึ่งเยาวชนเป็นหนึ่งในพลังที่จะค้นหาและ เกร็ดแก้วในพืน้ ทีภ่ าคอีสานกระทัง่ ถูกจับกุมคุมขัง เป็นต้น
สือ่ สารถึงความหมายและค�ำตอบออกมาให้สงั คมได้รว่ มรับรู้ ทุกทีมได้ลงพื้นที่จริงในชุมชนของตนเองเพื่อผลิตงาน
โดยมีงบประมาณสนับสนุน จากนั้นได้น�ำงานที่ทดลองผลิต
มาพบกันอีกครั้งเพื่อถอดประสบการณ์และร่วมมือกับปรับ
จุดไฟ ใส่ฝัน สร้างสรรค์สารคดี ครั้งที่ 1 ได้เชิญชวน
แก้ไข กระทั่งเสร็จสมบูรณ์พร้อมจะออกอากาศสู่สายตา
เยาวชนให้ส่งบทสารคดี โดยหาตัวอย่างในชุมชนของ
ผู้ชมในปี 2554
ตนเอง ภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยมีอยู่จริง?” เพื่อ
รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารคดี
ความยาว 8 นาที ท�ำให้ได้เยาวชนจ�ำนวน 12 ทีม 36 คน เรียนรู้คนพื้นถิ่น บนแผ่นดินที่หลากหลาย
จากทั่วประเทศมาลงมือผลิตจริงและน�ำชิ้นงานมาร่วมกัน
ส.ส.ท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ปรับแก้ไขก่อนออกอากาศสู่สายตาผู้ชม
การผลิตสื่อโทรทัศน์ของเครือข่าย สื่อภาคพลเมืองอย่าง
จุดเด่นของในการอบรมครัง้ นีเ้ ป็นการออกแบบกระบวนการ ต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตอิสระ ระดับชุมชน
ผลิตสารคดีชุด ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้คนพื้นถิ่น บนแผ่นดิน
ให้เยาวชนได้เรียนรู้การลงพื้นที่และสร้างงานจาก
ทีห่ ลากหลาย” มีผผู้ ลิตอิสระทีส่ นใจผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม
สถานการณ์จริง โดยต้องเข้าไปค้นหาความหมายของ
โครงการสิ้น 12 ทีมจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ
ประชาธิปไตยในชุมชนคลองโยง อ. พุทธมณฑล
จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชนจากการต่อสู้เรื่อง
ความก้าวหน้าในปีที่ 2 คือ กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
โฉนดชุมชนจนบรรลุเป้าหมาย และพบว่า เยาวชนที่
เครือข่ายและวิทยากรผู้ฝึกอบรมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
เข้ารับการอบรมสามารถตีโจทย์ประชาธิปไตยของ
การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียนรู้
ชาวคลองโยงอย่างหลากหลาย
มากทีส่ ดุ ร่วมกันพัฒนาประเด็นเพือ่ ท�ำงานในพืน้ ทีร่ ว่ มกัน
เรื่องราวของ “ประชาธิปไตยชุมชน” ด้วยมุมมองและมิติที่ จนถึงการตัดต่อ เรียบเรียงก่อนออกอากาศ
หลากหลายผ่านการคัดสรรมาผลิตสารคดี อาทิ
สารคดีชดุ “เรียนรูค้ นพืน้ ถิน่ บนแผ่นดินทีห่ ลากหลาย” ทัง้ 12
ประชาธิปไตยในห้องเรียนของเด็กชาวพม่ากับเด็กไทยที่
จ.ระนอง การมีส่วนร่วมแสดงความเห็นร่วมกันตั้งกฎของ ตอนมีกำ� หนดเริม่ ออกอากาศต่อเนือ่ งช่วงปลายเดือนมกราคม
ชุมชน เสรีภาพในการตัดสินใจ ความเสมอภาพของพีน่ อ้ ง ปี 2554 ในรายการ “ทีวจี อเหนือ”
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การก่อสร้างส�ำนักงานใหญ่
ส.ส.ท.

การก่อสร้างส�ำนักงานใหญ่ของ ส.ส.ท. เป็นส�ำนักงานถาวรได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552
ส�ำนักงานแห่งนี้มีองค์ประกอบส�ำคัญคือ เป็นส�ำนักงานที่ครบถ้วน ห้องออกอากาศ
(studio) ติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการออกอากาศ
ที่จะทันสมัยขึ้นในอนาคต มีอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่มีห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ
และพิพธิ ภัณฑ์ระบบสือ่ หลายรูปแบบ (multimedia) ในด้านสือ่ สาธารณะ มีหอประชุม
และการแสดง ห้องสัมมนา เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่เข้าถึงง่าย มีบรรยากาศ
การท�ำงานที่สร้างสรรค์ผลงานของพนักงาน รองรับการพักผ่อน กิจกรรมสันทนาการ
นิทรรศการ เวทีกลางแจ้งและสถานที่ออกก�ำลังกาย ทั้งนี้ก็ต้องด�ำเนินการภายใต้
นโยบายใช้งบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สร้างบรรยากาศที่เรียบง่ายโปร่งใส คล่องตัวสอดคล้องกับวัฒนธรรมสื่อสาธารณะ

การด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร ส.ส.ท.ได้คัดเลือกบริษัทผู้รับเหมางาน
ด้านต่างๆ ดังนี้

• บริษัท ชาญนคร จ�ำกัด
ด�ำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมและถมดิน
• บริษัท ซีฟโก้ จ�ำกัด
ด�ำเนินการด้านงานเสาเข็มเจาะ
• บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการงานก่อสร้างอาคาร
• บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ด�ำเนินการด้านงานระบบประกอบอาคาร
• บริษัท พี เค อลูมนิ มั่ จ�ำกัด
ด�ำเนินงานผนังภายนอกส่วนกระจกอลูมเิ นียม

การก่อสร้างอาคารประกอบด้วยอาคารหลัก 4 หลัง คือ

1. อาคารอ�ำนวยการ เป็นอาคารส�ำนักงาน
2. อาคารปฏิบัติการ เป็นอาคารปฏิบัติงานด้านข่าวและห้องส่งออกอากาศ
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3. อาคารด้านบริการ และชั้นจอดรถยนต์อยู่ด้านบน เป็นอาคารที่ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและงานระบบ
4. อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคารที่ประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์
ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องสมุด และสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 จะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2554
ส�ำหรับอาคารศูนย์การเรียนรู้ จัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ประกอบด้วยห้องจัด
นิทรรศการ พิพิธภัณท์ และแหล่งข้อมูลด้านสื่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ไว้ส�ำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้งไทย
และต่างประเทศ เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ท�ำงานด้าน
สื่อสารมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ สภาผู้ชม ผู้ฟังรายการและเพื่อนไทยพีบีเอส
เป็นสถานที่ตั้งสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะเพื่อเป็นศูนย์การจัดประชุมสัมมนา
การฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรของ ส.ส.ท. เองและผูผ้ ลิตอิสระภายนอก
ตามภารกิจทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นสถานทีจ่ ดั เวทีการแสดงและมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับการสร้าง
แรงบัลดาลใจ สะท้อนความหลากหลายรวมทัง้ ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ ยกระดับ
สุนทรียภาพให้กับสังคม
ความคืบหน้าของภาพรวมการก่อสร้างในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 84 ของโครงการ
ทั้งหมด โดยได้ปรับแผนก�ำหนดการออกอากาศจากเดือนมกราคม 2554 เลื่อนไปเป็น
ภายในเดือนเมษายน 2554 เนื่องจากระบบการออกอากาศเป็นระบบใหม่จ�ำเป็นต้องมี
ระยะเวลาเตรียมงานออกอากาศประมาณ 45 วัน เพื่อให้เกิดความพร้อมและสมบูรณ์
มากที่สุด
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กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาในงานบริหาร ส.ส.ท.

กระบวนการ
การจัดซือ้ จัดหา
ของ ส.ส.ท. อยู่
ภายใต้การ
ตรวจสอบของ
สำ�นักงาน
การตรวจเงิน
แผ่นดิน (ส.ต.ง.)
เป็นประจำ�ทุกปี

ด้วยภารกิจการให้บริการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายทั้งการแพร่
ภาพ การกระจายเสียง และสื่อรูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในวงกว้าง กลไกการบริหาร ส.ส.ท. ในทุกระดับจึง
เน้นเรื่องประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ตัวชี้วัด และ
กระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่พร้อมให้ตรวจสอบ
และรายงานต่อสาธารณะได้อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ด้านเทคนิค อุปกรณ์
สารสนเทศ และการจัดจ้างบริการต่างๆ โดยใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า อีกทั้งบริหารงานในรูปคณะกรรมการเพื่อความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตั้งแต่คณะท�ำงานบริหารโครงการ คณะกรรมการ
พิจารณาแบบการก่อสร้างส�ำนักงานใหญ่ คณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมด้านเทคนิคและระบบการออกอากาศ คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการก�ำหนด
คุณลักษณะ คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ
เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล พร้อมรับการตรวจสอบ
ทุกขั้นตอน โดยได้ก�ำหนดแผนจัดซื้อจัดหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ซึ่งกระบวนการการจัดซื้อจัดหาของ ส.ส.ท. อยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เป็นประจ�ำทุกปี
ฝ่ายบริหารยังจัดท�ำแผนลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พลังงาน มีโครงการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า การใช้เครื่องปรับ
อากาศ และการใช้น�้ำ โครงการรณรงค์อบรมการลดอุบตั เิ หตุ
จากการใช้ยานพาหนะ และการน�ำกระดาษที่ใช้แล้วมาหมุนเวียน
ใช้ รวมทั้งบริจาคกระดาษใช้แล้ว 2 หน้าแก่โรงเรียนสอนคน
ตาบอดหลายแห่ง
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งานทรัพยากรมนุษย์กับการมุ่งมั่นสู่สังคม
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ส.ส.ท. มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่
สร้างสรรค์สงั คมคุณภาพและคุณธรรมท�ำให้ ส.ส.ท. มิเพียง
เป็นสื่อสาธารณะที่เสนอข้อมูล ข่าวสาร และสารประโยชน์
เท่านัน้ แต่ยงั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างการมีสว่ นร่วมในการเปลีย่ นแปลง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่ไป
พร้อมกัน “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นก�ำลังหลักในการขับ
เคลื่อนให้ ส.ส.ท. บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รวม
ถึงเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
และสังคม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากร และส่งเสริมให้
องค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ในปี 2553 จึงได้มีการ
วางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบไป
พร้อมกับการสร้างกลไกของกลุ่มผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ระดับผู้น�ำองค์การไปจนถึงตัวแทนของหน่วยงาน
ในการร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร

การสัมมนา Executive Learning Trip ครั้งที่ 2 ส�ำหรับผู้บริหาร ส.ส.ท.

ก้าวแรกของการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
สื่อสาธารณะ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือการพัฒนาให้ ส.ส.ท. เป็น
องค์การสื่อสาธารณะตามที่มุ่งหวัง มีความจ�ำเป็นที่บุคลากร
ต้องเข้าใจในคุณค่า และภาคภูมิใจในการเป็นสื่อสาธารณะ
ตลอดจนต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของคน ส.ส.ท.
ทั้งหมดในการก้าวเดินไปอย่างมีพลัง
“โครงการสานพลังคน ส.ส.ท. สู่องค์การสื่อสาธารณะ”
เป็นก้าวแรกของการสร้างวัฒนธรรมองค์การร่วมกันของ
ชาว ส.ส.ท ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงค์ส�ำคัญคือ
• เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์การสื่อสาธารณะ
• เพื่อเปิดใจเรียนรู้จากกันและกัน
• เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละต่อยอดการท�ำงานร่วมกัน
การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อนลงลึก
ถึงวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนในองค์การ การเปลี่ยนแปลง
จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อสร้างให้เกิดบรรยากาศตื่นตัว
ไว้วางใจ เชื่อมั่น ยอมรับ และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน
เพื่อร่วมกันท�ำงานอย่างมีพลัง จึงได้น�ำเครื่องมือ KM
(Knowledge Management) มาใช้เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นพลัง
บุคลากรของ ส.ส.ท. สร้างวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งมีแนวทาง
และกิจกรรมที่เริ่มด�ำเนินการดังนี้
• สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารและบุคลากร
ส.ส.ท. ได้รวมตัวเพื่อเรียนรู้และก�ำหนดทิศทางก้าวเดินสู่
ความเป็นองค์กรสื่อสาธารณะร่วมกัน
• เสริมทักษะแก่บุคลากร ส.ส.ท. ในการท�ำหน้าที่แกนน�ำ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ (Change Facilitator)
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ที่สามารถริเริ่ม กระตุ้น และผลักดันให้เกิดบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นเรื่องความส�ำเร็จ การดึง
ความรู้ฝังลึกของบุคลากร ส.ส.ท. ออกมาใช้เพื่อต่อยอด
พัฒนาองค์การ เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ผลที่ได้รบั จาก
การเริม่ ต้นโครงการสานพลัง คน ส.ส.ท. สูอ่ งค์กรสือ่ สาธารณะ
• ผูบ้ ริหารได้รว่ มกันพัฒนาวิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared Vision)
และน�ำไปสู่ค่านิยมร่วม (Shared Value) เป็นรูปธรรมของ
คุณลักษณะและคุณค่าของคน ส.ส.ท.
• มีแกนน�ำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (Change
Facilitator) โดยแต่ละส�ำนักเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนมาท�ำ
หน้าที่กระตุ้น ส่งเสริม และประสานเชื่อมโยงพนักงานภายใน
ส�ำนักและระหว่างส�ำนัก ให้มีกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
• ความมุง่ มัน่ ของคน ส.ส.ท. ทีแ่ สดงถึงคุณค่าทีม่ อี ยูภ่ ายใน
ตัวตน พร้อมจะนำ�พลังความดีของแต่ละคนออกมาใช้อย่าง
สร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรภายใน ส.ส.ท.
ที่โดดเด่นของปี 2553 ก็คือ การจัดให้มีพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานจริง แกนน�ำ
จริยธรรม ผูบ้ ริหาร และผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอก
โดยรวบรวมประเด็นกรณีศึกษาจากภาพข่าวหรือรายการ
ที่เกิดจากการท�ำงานจริงมาเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อน�ำเรื่องมาเล่าและช่วยกันมอง ตีความ เสริมให้มีมุม
มองที่สมบูรณ์เป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายขึ้นภายใต้
บรรยากาศเชิงบวกของการมีส่วนร่วม เป็นการต่อยอด
ความรู้จนเข้าใจลึกไปถึงวิธีปฏิบัติ และสามารถถอดบท
เรียน รวบรวมเป็นองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติด้าน
จริยธรรมขององค์การที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ

การส่งเสริมด้านจริยธรรม
กับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม

• เน้นย�้ำในเจตนาหลักและจุดยืนในการท�ำหน้าที่เป็นสื่อ
สาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรมของ
ชาว ส.ส.ท. โดยยึดมั่นในจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
• มีพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีบรรยากาศการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ การเปิดรับฟัง และเคารพ
ซึ่งกันและกัน ท�ำให้มีมุมมองที่หลากหลายในการสร้าง
คุณค่าการท�ำงาน และการท�ำความเข้าใจในทีมงาน
• มีการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเข้าใจ
ง่าย ซึ่งจะน�ำไปสู่คู่มือการท�ำงาน (ภาคปฏิบัติ) ที่มาจาก
การร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำเพื่อเป็นแนวทางในการท�ำงาน

บทบาทของ ส.ส.ท. ในการเป็นสื่อสาธารณะที่ยึดถือหลัก
จริยธรรมอย่างเข้มข้นนั้น เป็นความท้าทายขององค์การและ
พนักงาน ส.ส.ท. ทุกคน เพราะหลักจริยธรรมไม่ได้ก�ำหนดไว้
ด้วยเรื่องของกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่เป็นวิจารณญาณ
ระดับบุคคลที่ต้องท�ำให้เกิดความสมดุล ว่าจะท�ำงานอย่างไร
ให้สร้างสรรค์และไม่ขัดกับหลักจริยธรรมองค์การ
ดังนั้น เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการท�ำงานที่เป็นรูปธรรม
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใน ส.ส.ท.
อย่างกว้างขวาง ผู้บริหาร ส.ส.ท. จึงได้จัดท�ำแผนการ
สร้างการยอมรับ และถือปฏิบัติในหลักจริยธรรม ส.ส.ท.
(ปี 2553-2557) ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ แรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม และวิธีท�ำงานที่น�ำไปสู่วิถีปฏิบัติจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยมีกลไกการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการอนุจริยธรรม ส.ส.ท. คณะท�ำงานแกนน�ำ
จริยธรรม และส�ำนักทรัพยากรมนุษย์
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เวทีสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของผู้จัดและผู้เข้าร่วม
เวทีว่าต้องการการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน
ท�ำให้ได้รับสิ่งต่างๆ ดังนี้

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรมองค์การ ส.ส.ท.

เสริมศักยภาพภายในด้วยการพัฒนาระบบ การพัฒนารายการสมรรถนะต้นแบบ
(Competency Model)
บริหารสมรรถนะความสามารถ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จขององค์การย่อมเกิดจากบุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ และศักยภาพ
ในการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมี
เครื่องมือหลักในการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี
ทิศทางและความยั่งยืน ในปี 2553 ส.ส.ท. จึงมีโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารสมรรถนะความสามารถขึ้น โดยจะ
น�ำมาใช้ในงานภาพรวมด้านทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การ
ประเมินผลความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นองค์รวม ไปจนถึงการสรรหา
คัดเลือกบุคลากร การประเมินค่างานและการบริหาร
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน

เริม่ ต้นโดยเน้นถึงความสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำคัญด้านวิสัยทัศน์
พันธกิจ คุณค่าร่วม เป้าหมาย และแผนงานส�ำคัญขององค์กร
โดยท�ำงานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดระหว่าง
คณะที่ปรึกษาและผู้บริหาร ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำความสามารถขององค์กร ประกอบด้วย
• Core Competency คือ ความสามารถหลักที่
พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์การจะต้องมี
• Functional (Job) Competency คือ ความสามารถ
ตามต�ำแหน่งงานที่พนักงานนั้นรับผิดชอบอยู่
• Managerial & Leadership Competency คือ
ความสามารถทางการบริหารที่ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับผู้บริหาร
2. จัดท�ำมาตรฐานความสามารถของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
3. จัดท�ำแบบประเมินสมรรถนะและเริ่มด�ำเนินการประเมิน
สมรรถนะตามต�ำแหน่ง
4. เตรียมการน�ำมาใช้ในระบบพัฒนาบุคลากร

การกำ�หนด Core Competency ของ ส.ส.ท.
Creativity & Inspiration :

Public Mind :

1. จิตสาธารณะ (Public Mind)
2. คุณธรรม จริยธรรม (Integrity)

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
2. ความใฝ่รู้ ทันต่อเหตุการณ์
(Learning & Broad Mindset)

Social Impact
Organization
Etfectiveness :

1. ความมุ่งมั่นเน้นเป้าหมาย ผลลัพธ์ (Result Oriented)
2. การทำ�งานเป็นทีม (Team Spirit)
3. ความรู้สกึ ร่วมเป็นเจ้าขององค์การ (Sense of Belonging)
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สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
มิติใหม่ทางด้านวิชาการ

ส.ส.ท. ได้เริ่มงานในมิติใหม่ทางด้านวิชาการในปี 2553 โดยจัดตั้งสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)
ท�ำหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาเครื่องมือ สร้างกลไก เพื่อสนับสนุน และสร้างมาตรฐานการท�ำงานของ
ส.ส.ท. รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ชุดประสบการณ์ ทักษะ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ในปีแรก แม้จะมีข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร แต่ สวส. ก็ได้ท�ำงานทั้งด้านงานวิชาการและงานวิจัย งานฝึก
อบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อสาธารณะ ตลอดจนงานบริการศูนย์ข้อมูลห้องสมุด และการจัดเก็บ
เทปภาพและเสียง เพื่อสนับสนุนการรายงานข่าวและผลิตรายการ รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
งานศึกษาวิจัยและส�ำรวจที่ส�ำคัญของ สวส. ในปีที่ผ่านมาได้แก่ การส�ำรวจความเห็นของประชาชน
ต่อการรายงานข่าวช่วงวิกฤตของประเทศ ทั้งช่วงวิกฤตการเมืองเดือนพฤษภาคม และช่วงวิกฤตน�้ำท่วม
เดือนตุลาคม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานของ ส.ส.ท. และการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในฐานะสื่อสาธารณะของประเทศ
สวส. ยังได้จัดท�ำการส�ำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส�ำรวจความเห็นประชาชนต่อการออกอากาศ
รายการ 24 ชั่วโมง การส�ำรวจความพึงพอใจในการรับชมรายการของไทยพีบีเอส และการประเมิน
คุณค่าและคุณภาพรายการที่ไทยพีบีเอสผลิตเองจ�ำนวน 22 รายการ เพื่อปรับปรุงการผลิตและบริการ
แพร่ภาพออกอากาศ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ชมอย่างแท้จริง รวมทั้งจัดท�ำแผนต่อเนื่อง
เพื่อศึกษาวิจัยและจัดท�ำเครื่องมือวัดคุณค่า คุณภาพ และความนิยมรายการ
ปี 2553 นี้ สวส. ได้เริ่มวางโครงการและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและก�ำหนดกลยุทธ์การสร้าง
อัตลักษณ์ไทยพีบีเอสในทุกมิติ เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการสร้างความตระหนักและความเชื่อมั่นให้กับ
ส.ส.ท. ในระยะยาว
ในส่วนของการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสาธารณะและการฝึกอบรม ในปี 2553 สวส.
ได้จัดบรรยายพิเศษโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งจัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการและ
เชิงปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ตลอดทั้งปี จ�ำนวนกว่า 20 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งที่เป็นบุคลากรภายใน
ขององค์การ และบุคคลภายนอกรวมกว่า 600 คน อาทิ โครงการอบรมจริยธรรม
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สื่อสาธารณะ โครงการอบรมการผลิตสารคดีตามแนวคิดและมุมมองของผู้หญิงใน 14 จังหวัดภาคใต้
โครงการสัมมนาเยาวชน สื่อสาธารณะและการพัฒนาประชาธิปไตย โครงการอบรมการผลิตสารคดี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามแนวทางสื่อสาธารณะ โครงการอบรมสื่อสาธารณะกับบทบาทสตรี
เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากองค์กรสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ เช่น สถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก รัฐบาลแคนาดา รัฐบาล
ฝรั่งเศส และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท เป็นต้น
สวส. ยังได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ โดยมีบุคลากร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ตลอดทั้งปีกว่า 100 คน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ก้าวสู่ระดับสากล รวมทั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร รองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชน
แห่งเอเชีย-แปซิฟิกในปี 2555
บริการศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความส�ำคัญ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ส.ส.ท. โดยในปี 2553 นี้ศูนย์ข้อมูล สวส. ได้ให้บริการสืบค้นเอกสาร และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งรวบรวม
และจัดท�ำส�ำเนาภาพเพื่อการผลิตข่าวและรายการมากกว่า 200 ชิ้น ตลอดจนให้บริการอัดส�ำเนาภาพ
และรายการให้แก่องค์กร และบุคคลภายนอกกว่า 1,000 ราย
นอกจากนั้น สวส. ยังได้ร่วมจัดการประชุมใหญ่ประจ�ำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ครั้งที่ 14 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยในงานเดียวกันนั้น ส.ส.ท
ได้รับเกียรติบัตรในฐานะหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดเก็บและอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์อันทรงคุณค่า
ของประเทศไทย จึงเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ ส.ส.ท. ในเวทีระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งด้วย
เพื่อให้การท�ำงานในอนาคตสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม สามารถตอบสนองผลประโยชน์
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวส. จึงได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ระยะเวลา 3 ปี (2554 - 2556) ครอบคลุมเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในด้านการศึกษาวิจัย ความร่วมมือภาคประชาชนในด้านการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสื่อสาธารณะ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม
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วิทยุไทย
วิทยุสาธารณะ
นอกเหนือจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแล้ว อีกหนึ่ง
ภารกิจส�ำคัญในฐานะสือ่ สาธารณะคือ การมีชอ่ งทางสือ่ วิทยุ เพือ่ สือ่ สารกับผูฟ้ งั รายการ
ที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน
ส.ส.ท. มีความร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และเครือข่ายภาคประชาชน อาทิ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ชมรมวิทยุเด็ก ร่วมกัน
จัดตั้งสถานวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM.105 MHz. ออกอากาศรายการเด็ก
สารประโยชน์ และข่าวส�ำหรับครอบครัว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นมา ซึ่งได้
รับเสียงตอบรับจากผู้ฟังเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้ปกครอง ถือว่า
เป็นการบุกเบิกรายการวิทยุเพื่อกลุ่มเด็กและครอบครัวอย่างจริงจัง เต็มรูปแบบ

การจัดสัดส่วนรายการในสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว
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ส.ส.ท. ได้ร่วมผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว
FM.105 MHz. ในกลุ่มรายการข่าว ได้แก่ ทันข่าวต้นชั่วโมง สวัสดีประเทศไทย รอบ
วันทันข่าว กลุ่มรายการคุ้มครองสิทธิเด็กและครอบครัว ได้แก่ รายการภูมิคุ้มกัน
กลุ่มรายการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สุขภาวะ ได้แก่รายการวิถีทางเลือก รายการดนตรี
วิถีโลก รายการศาสนธรรมคีตา รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ รายการทันโลกไอที
กลุ่มรายการสัมพันธภาพในครอบครัวและความรู้ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้แก่ รายการ
ห้องสมุดหลังไมค์ รายการหนังสือคือเพื่อน

นอกเหนือจากการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุแล้ว
ส.ส.ท. ยังเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและนอก
องค์การ เพื่อท�ำกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมกับ
ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต (www.radiothai.fm)
ร่วมเผยแพร่ข้อมูล โดยถ่ายทอดสดตลอด 24
ชัว่ โมง รวมถึงการรับฟังและดาวน์โหลด
รายการย้อนหลัง เพิ่มช่องทางให้ผู้ฟังได้รับทราบ
ข่าวสารอย่างทั่วถึงและกว้างขวางยิ่งขึ้น
สถานีวทิ ยุไทยเพือ่ เด็กและครอบครัว FM. 105 MHz.
ยังได้จัด “โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิต
รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว”
ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการ
เด็กฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาเปิดความรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแง่มุมใหม่ๆ ระหว่างกัน เพื่อ
ผลิตผลงานคุณภาพไปสู่ผู้ฟัง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ตลอดจน
สร้างเครือข่ายสถานีวิทยุ เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ
และกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างพื้นที่
นอกจากนี้ยังมี “โครงการขบวนการคนตัวเล็ก”
ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้สื่อวิทยุกระจาย
เสียงเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ให้ความรู้
เสนอแนะข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของเด็กและครอบครัวอย่างหลากหลาย ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี โดยจัดกิจกรรม ขบวนการ
คนตัวเล็ก โครงการ 1 ตอน “น�้ำใจสู้ภัยน�้ำท่วม”
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน

กลุม่ ประเภทรายการทีน่ ำ� เสนอทางสถานี
วิทยุไทย เพือ่ เด็กและครอบครัว FM.105 MHz.
• รายการส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กตาม
ช่วงวัย (3-5 ปี, 6-12 ปี และ 13-20 ปี)
• รายการสัมพันธ์ภาพในครอบครัวและ
ความรูข้ องพ่อแม่ผปู้ กครอง
• รายการส่งเสริมการเรียนรูส้ สู่ ขุ ภาวะ
(กาย จิต สังคม จิตตปัญญา)
• รายการปกป้อง คุม้ ครองสิทธิของเด็กและ
ครอบครัว
• รายการข่าว เพือ่ การเรียนรูข้ องเด็กและ
ครอบครัว
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รายการที่สถานีวิทยุในภูมิภาค
เชื่อมโยงสัญญาณไปออกอากาศ
คิดเป็นสัดส่วนแยกได้ดังนี้
รายการส่งเสริม
การเรียนรู้สู่
สุขภาวะ
(กาย จิต สังคม
จิตตปัญญา)

รายการข่าว
เพื่อการเรียนรู้
ของเด็กและ
ครอบครัว
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รายการสร้าง
สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและ
ความรู้ของพ่อแม่
ผู้ปกครอง
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ของ FM.105 MHz. เพื่อน�ำรายการต่างๆ ไปออก
อากาศ มากกว่า 40 สถานี ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ

23

รายการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของ
เด็กและครอบครัว

ผลสัมฤทธิจ์ ากการผลิตรายการของสถานีวทิ ยุไทยฯ
รายการอื่นๆ
เช่น สาระบันเทิง ท�ำให้ปัจจุบันมีเครือข่ายวิทยุขอเชื่อมโยงสัญญาณ

27%

20%
23%

กิจกรรมต่อเนื่องของโครงการขบวนการคน
ตัวเล็ก ของสถานีวทิ ยุไทยเพือ่ เด็กและครอบครัว
FM. 105 MHz. คือ การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยหลังเปิดรับบริจาคในพื้นที่ จ.นครราชสีมา
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กป่วย
ในโรงพยาบาลและเด็กด้อยโอกาส และร่วมบริจาค
เงินให้กับกลุ่มไม้ขีดไฟ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือและ
เยียวยาน้องๆ ในพื้นที่ จ.นครราขสีมาที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยต่อไป

เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น
ท�ำให้ แนวโน้มของผู้ฟังวิทยุทางอินเทอร์เน็ตมี
จ�ำนวนเติบโตขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของคน
ยุคใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์เป็น
ช่องทางในการรับสารเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น ในปี
2554 ส.ส.ท. จึงมีแผนจะยกระดับและขยายการ
ผลิตและเผยแพร่รายการต่างๆ ไปเป็นสถานีวิทยุ
ออนไลน์ เพื่อให้บริการผู้ฟังได้อย่างครอบคลุม

นิวมีเดีย 2553 : รอบปีที่แตกต่าง
แม้วา่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อสจะถือเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร แต่ “เครือข่ายสังคมออนไลน์”
(Social Network) ที่มีจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็เป็นสื่อใหม่ที่ ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญไม่แพ้กัน
เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองการใช้งานของคนรุ่นใหม่ ท�ำให้การรับข่าวสารจากสื่อ
หลักเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนไปเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งความคิดเห็น จากทั้งผู้ส่งสารและผู้
รับสาร เป็นการสื่อสารสองทาง และใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข่าวหลายๆ แห่งได้ในเวลาเดียวกัน
สื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง Twitter, Facebook และ Youtube ของ ส.ส.ท. เปิดบริการขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งนอกจาก
จะใช้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร รายการต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นข่าวส�ำคัญในรอบวัน หรือสถานการณ์ด่วนแล้ว ยังเป็น
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็นเปิดรับข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงรายการ
ทางไทยพีบีเอสอีกทางหนึ่งด้วย
ช่วงวิกฤตทางการเมือง และภัยพิบัติน�้ำท่วมปี 2553 คือบททดสอบครั้งส�ำคัญ ที่ ส.ส.ท. ได้ใช้ช่องทางสื่อใหม่
เป็นเครื่องมือท�ำให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ประสานงานผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง Twitter, Facebook และ Youtube เชื่อมต่อกับงานหน้าจอไทยพีบีเอส และงานหลังจอภาค
ประชาสังคมในเครือข่ายจนกระทั่งผู้เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ และปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขจนลุล่วง
การตอบรับของผูช้ มทีเ่ ลือกรับข้อมูลจากช่องทางนี้ เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รบั การบอกต่อจนมีสถิตกิ ารเพิม่ ขึน้ ของ
เพือ่ น (Friends), แฟน (Fans), ผูต้ ดิ ตาม (Followers) และสมาชิก (Subscribers) โดยเฉพาะช่วงวิกฤตทางการเมือง
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เดือนธันวาคม 2553 ส.ส.ท. มีจ�ำนวนผู้ชมที่ใช้บริการในกลุ่มสังคมออนไลน์ ทั้ง Twitter และ Facebook ดังนี้

Twitter : www.twitter.com/ThaiPBS
นอกจาก Twitter @ThaiPBS ซึ่งเป็นชื่อ
บัญชีหลักในนามองค์กรแล้ว ยังแยกชื่อ
บัญชีผู้ใช้ (Account) ในนามหน่วยงาน
หรือบริการย่อย ดังนี้
• @insideTVThai
อัพเดทไฮไลท์รายการไทยพีบีเอส
• @sapaTVThai
กลุ่มสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
• @CitizenTVThai
กลุ่มนักข่าวพลเมือง

Followers
Tweets		

23,305
35,899

Facebook : www.facebook.com/ThaiPBSFan

นอกจากนี้ยังมี www.facebook.
com/insideTVThai และรายการ
ต่างๆ ของสถานีทรี่ ว่ ม
ประชาสัมพันธ์
และส่งข่าวกิจกรรมไปยังกลุ่มเพื่อน
และแฟนๆ ใน Facebook อีกด้วย

Friends & Fans
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15,300

Youtube : www.youtube.com/ThaiPBS

ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์แบบใด สิ่งส�ำคัญคือ ข่าวสารจาก ส.ส.ท. ในทุกช่องทางต้องผ่าน
การกลั่นกรอง และเชื่อถือได้ รวมถึงต้องมีการสื่อสารกลับไปยังผู้ชมให้ได้รับทราบด้วย
ผลจากการท�ำงานด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ท�ำให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ปี 2553 สื่อสังคม
ออนไลน์ของส.ส.ท. จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น “ส�ำนักข่าวดีเด่น” ในงาน Best Journalist in
Social Media: Thailand Crisis. April-May, 2010 ที่ผ่านมา
ในปี 2554 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทยจะย้ายที่ท�ำการไปยัง
ส�ำนักงานถาวร ฝ่ายนิวมีเดียมีแผนงานที่จะน�ำเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อรองรับและตอบสนอง
ความต้องการของการเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม และ
สนับสนุนงานสืบค้นข้อมูล ข่าวสารของผู้ชมด้วยเช่นกัน
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รายงานการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ในปี 2553

เรือ่ งที่ 1 ร้องเรียนรายการ “เทีย่ วเมืองไทยใน
1 นาที” ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การน�ำเสนอ
รายการมีรูปแบบเข้าข่ายเป็นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเอกชน “รอยัล
ภูเก็ต มารีน่า” ซึ่งขัดต่อข้อบังคับฯ จริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552 ข้อ 6.6 “ผู้บริหารด้านข่าวและด้าน
รายการ พนักงาน และผูป้ ฏิบตั งิ านต้องไม่นำ� เสนอ
ข่าว รายงาน หรือจัดหาและผลิตรายการ เพือ่
เอือ้ ประโยชน์อย่างเปิดเผย หรืออย่างแอบแฝงหรือ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจหรือทาง
การเมือง แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานใด
ในปี 2553 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข่าว รายงาน หรือรายการของ
ร้องเรียนจากประชาชนทั้งหมด 7 เรื่อง และเรื่อง องค์การ เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ตนและ
ที่คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตเสนอต่อผู้บริหาร พวกพ้อง”
ส.ส.ท. เพื่อพิจารณาอีก 1 เรื่อง ดังต่อไปนี้
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน เป็นอนุกรรมการตามกฎหมาย
ของคณะกรรมการนโยบาย ประกอบด้วยผู้แทน
กรรมการนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผู้แทนสมาคมวิชาชีพสื่อ ผู้แทนองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค และผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนจากประชาชน
ที่เห็นว่ารายการที่เผยแพร่โดย ส.ส.ท. มีลักษณะ
ขัดหรือละเมิดต่อจริยธรรมของสือ่ ทัง้ นี้ โดยอาศัย
ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ
พ.ศ. 2552 เป็นมาตรฐานในการพิจารณา
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เรือ่ งที่ 3 ร้องเรียนรายการ “เปิดปม” ออกอากาศ
เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2552
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้รับหนังสือร้องเรียน
จากพราหมณ์ร่างทรง มีภูมิล�ำเนาในจังหวัด
นครราชสีมา ใจความสรุปว่า ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากไทยพีบีเอสที่ได้ไปถ่ายท�ำ
รายการ “เปิดปม” ในประเด็น “พระอินทร์
เรือ่ งที่ 2 ร้องเรียนรายการ “สถานีประชาชนสัญจร ฉกทอง” ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552
ครัง้ ที่ 10 จังหวัดปราจีนบุร”ี ออกอากาศเมือ่ วันที่ โดยอ้างว่ารายการที่ออกอากาศไปคลาดเคลื่อน
28 สิงหาคม 2552
จากความจริง
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากญาติสนิท คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ของผู้ที่เห็นว่าพวกตนได้รับความเสียหายกรณี
จากประชาชน ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการ
เสนอรายการ “สถานีประชาชนสัญจร ครั้งที่ 1
ร้องเรียนที่เกินระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแพร่
จังหวัดปราจีนบุรี” ออกอากาศเมื่อวันที่ 28
ภาพออกอากาศ ทั้งยังเป็นเรื่องโต้เถียงทาง
สิงหาคม 2552 ว่าเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรม ไสยศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
และอาจจะเป็นการหมิ่นประมาทบุคคล
และเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่มีความเห็น
หลากหลาย จึงเห็นควรให้ยกค�ำร้อง
ในรายการดังกล่าวเป็นการติดตามความคืบหน้า
กรณีที่ชาวบ้านเคยร้องเรียนเรื่องฟาร์มเลี้ยงสุกร เรือ่ งที่ 4 ร้องเรียนรายการ “ความรูค้ อื ประทีป
ในชุมชนส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเคยเสนอในรายการ
สูท่ ศวรรษใหม่” ตอน “ขยะรีไซเคิล” ออกอากาศ
สถานีประชาชนมาก่อนหน้านั้นแล้ว
เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2553
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสได้รับการร้องเรียนจากผู้ชม
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รายการ เกี่ยวกับการน�ำเสนอเนื้อหารายการ
จากประชาชนเห็นว่า การร้องเรียนกรณีนี้ไม่เป็น “ความรู้คือประทีป สู่ทศวรรษใหม่” ตอน “ขยะ
ไปตามระเบียบการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รีไซเคิล” ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ว่ามี
จากประชาชน พ.ศ. 2551 เนื่องจากเป็นการ
การน�ำเสนอที่เข้าข่ายโฆษณาแฝง
ร้องเรียนเกินระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแพร่ภาพ
ออกอากาศ แต่เป็นกรณีที่ยังควรรับพิจารณา
คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติให้แจ้งผลการ
จากประชาชน ได้พิจารณาโดยยึดหลักการตาม
พิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน และเสนอผู้บริหาร
ข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ
ส.ส.ท. ให้แจ้งต่อยังผู้ผลิตรายการเพื่อน�ำไปใช้
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ
เป็นบทเรียนในการผลิตรายการต่อไป
พ.ศ. 2552 ข้อ 6.7 ความว่า “ผู้ปฏิบัติงานต้อง
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการเชื่อว่าการ
ออกอากาศรายการดังกล่าวมิได้เป็นความตั้งใจ
ของผูบ้ ริหารหรือเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ทีจ่ ะแสวง
ผลประโยชน์ใดๆ แต่เกิดจากความผิดพลาดใน
ระบบการพิจารณารับและการตรวจสอบรายการ
จึงได้เสนอมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความผิดพลาดเช่นนี้อีกต่อไป
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หลีกเลี่ยงและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบใน
การน�ำเสนอภาพ ข้อความ หรือสัญลักษณ์ของ
สินค้า บริการ เพื่อธุรกิจการค้า การส่งเสริม
การขาย การน�ำเสนอชื่อหรือสัญลักษณ์ของ
สินค้า บริการเพื่อธุรกิจการค้า อาจกระท�ำได้
เมื่อมีความจ�ำเป็นเพื่องานข่าวหรือรายการ แต่
ต้องปิดบัง ชื่อ ตราสินค้า สัญลักษณ์ เว้นแต่
สินค้าหรือบริการนั้นเป็นข่าว หรือภาพ ชื่อ
ตราสินค้าสัญลักษณ์ เป็นพื้นหลังที่ไม่โดดเด่น
ชัดแจ้ง และไม่ส่อว่าเป็นการเจตนา หรือการ
หลีกเลี่ยงเป็นเหตุสุดวิสัย”

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่
เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรม
ของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่
รายการ พ.ศ. 2552 แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2551 จึงเห็นควร
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารน�ำไปพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และด�ำเนินการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการสอบสวนฯ เห็นว่า การที่นักข่าว
ไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำหรือร้องขอของผู้ร้องเรียน
โดยได้สัมภาษณ์แหล่งข่าวอื่นที่ไม่ใช่แกนน�ำของ
กลุ่มผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นการท�ำหน้าที่ตามปกติ
แต่อาจไม่ได้ระมัดระวังเพียงพอเรื่องการใช้ค�ำพูด
หรือน�ำ้ เสียง จึงอาจมีทา่ ทีไม่สภุ าพ ซึง่ คณะกรรมการ
ได้ตกั เตือนและก�ำชับกับนักข่าวซึง่ เป็นผูถ้ กู ร้องเรียน
ให้ระมัดระวังการใช้วาจา และท่าทีในการสื่อสาร
กับแหล่งข่าวหรือบุคคลภายนอก

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากเทปรายการ
หนังสือชี้แจงจากผู้ผลิตรายการ (บริษัท ป่าใหญ่
ครีเอชั่น จ�ำกัด) รวมทั้งค�ำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ผลิตไม่มีเจตนา
โฆษณาแฝง คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า
ผู้ผลิตรายการควรเพิ่มความระมัดระวังในการ
น�ำเสนอ จึงได้มีมติให้แจ้งผลการพิจารณาแก่
เรือ่ งที่ 6 ร้องเรียนรายการ “เวทีสาธารณะสัญจร”
ผู้บริหาร ส.ส.ท. เพื่อแจ้งให้ผู้ผลิตรายการทราบ ออกอากาศ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2553
และน�ำไปใช้เป็นบทเรียนในการผลิตรายการต่อไป ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส ได้รับอีเมลจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จ�ำกัด ร้องเรียน
เรือ่ งที่ 5 ร้องเรียนกรณีนกั ข่าวแสดงกิรยิ าไม่สภุ าพ ว่า รายการ “เวทีสาธารณะสัญจร” ของไทยพีบเี อส
ต่อประชาชนทีม่ าร้องทุกข์
ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2553 มี
ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อ
เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พะยูนในจังหวัดตรังได้
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ว่านักข่าวไทยพีบีเอส ละเมิดลิขสิทธิภ์ าพและเสียงสารคดีชดุ “Sea Series”
ภาคสนามได้ใช้กิริยาที่ไม่สุภาพต่อประชาชนที่มา ของ บจ.พาโนราม่าเวิลด์ไวด์
ร้องทุกข์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
เวลาประมาณ 13.00 น. บริเวณอาคารใบหยก 2 ผู้ผลิตรายการ “เวทีสาธารณะสัญจร” ได้ชี้แจง
ประตูน�้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ว่า ไม่ได้เป็นรายการที่หวังผลทางการค้าจึงเป็น
ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
การกระท�ำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเข้าใจว่า ได้ขึ้น
เครดิตท้ายรายการบอกที่มาของภาพแล้ว ทีมงาน
ได้ยอมรับผิดต่อการกระท�ำดังกล่าวโดยผูร้ บั ผิดชอบ
ได้ตดิ ต่อกรรมการผูจ้ ดั การ บจ. พาโนราม่า เวิลดไวด์

74

ซึ่งให้โอกาสเข้าพบเพื่อขอโทษและขอค�ำแนะน�ำ
โดยทาง บจ.พาโนราม่าฯ ไม่ติดใจเอาความ และ
ขอให้ทีมงานท�ำงานด้วยความระมัดระวัง เข้าใจ
ในกฎหมายลิขสิทธิ์ในการปฏิบัติงานต่อไป
คณะอนุกรรมการฯ ได้พจิ ารณาเห็นว่า การน�ำภาพ
และเสียงของผูอ้ นื่ มาใช้ในรายการโดยไม่ขออนุญาต
นอกจากเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นแล้ว ยังผิด
จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
กระท�ำผิดกฎหมายพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ ในฐานะ
สือ่ สาธารณะ ส.ส.ท. ควรก�ำหนดมาตรฐานเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานใหม่ มิให้เกิดการ
กระท�ำผิดซ�้ำอีก

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนเห็นว่า การน�ำเสนอข่าวในกรณี
ดังกล่าว เป็นการน�ำเสนอและอ้างอิงตามข้อมูล
จากกระทรวงสาธารณสุข แต่มีข้อผิดพลาดเรื่อง
การใช้ภาพประกอบ ซึ่งเมื่อพบข้อผิดพลาดก็ได้
แก้ไขข่าวให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว

เรือ่ งที่ 8 คณะอนุกรรมการ เสนอให้ผบู้ ริหาร
ส.ส.ท. พิจารณา – รายการ “ชัว่ โมงท�ำกิน”
ออกอากาศเมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2553
อนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ได้น�ำเสนอประเด็นข้อสงสัยต่อที่ประชุมว่ารายการ
“ชั่วโมงท�ำกิน” ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน
2553 ในประเด็นการน�ำเสนอเรื่อง “แหนมเนือง
เรือ่ งที่ 7 ร้องเรียนรายการ “ทีน่ ไี่ ทยพีบเี อส”
หนองคาย” มีเนื้อหาที่สงสัยว่าขัดต่อข้อบังคับ
ออกอากาศเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2553
ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการ
ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อสได้รบั อีเมลร้องเรียนจากบริษัท ผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 หรือไม่
อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด กรณีการน�ำ
เสนอรายงานข่าวของไทยพีบีเอส ในรายการ “ที่นี่ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาจากเทปรายการ
ไทยพีบีเอส” ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน
แล้วเห็นว่า การน�ำเสนอมีลกั ษณะคล้ายการโฆษณา
2553 เรื่องการระบาดของไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้กบั ร้านอาหาร ซึง่ หากวัตถุประสงค์
ในปีนี้ มีการน�ำเสนอข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข การน�ำเสนอรายการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ว่า การระบาดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปัญหาการใช้
“แหนมเนือง” ที่เป็นอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น
ทรายอเบทที่ไม่มีคุณภาพในการก�ำจัดลูกน�้ำ
ก็ควรเสนอให้เห็นการผลิตของชาวบ้านทั่วไป
แต่รายการได้เสนอภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐน�ำถัง
แต่ในรายการดังกล่าวได้น�ำเสนอผลผลิตจาก
บรรจุผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ลาวีโต้ ขึ้นตั้งบนโต๊ะ ปรากฏ ร้านอาหารเพียงแห่งเดียว
ชื่อยี่ห้ออย่างชัดเจน แต่ในภาพข่าวเห็นเจ้าหน้าที่
หยิบซองทรายประเภททีมีฟอส (Temephos)
แต่เนือ่ งจากไม่มีบุคคลภายนอกร้องเรียนประเด็น
ก�ำจัดลูกน�้ำซึ่งเป็นคนละยี่ห้อกับลาวีโต้ และ
ดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการฯ และเป็นข้อสังเกต
ผู้ผลิตต่างบริษัทกัน การน�ำเสนอภาพดังกล่าว
ของอนุกรรมการเอง คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ส่ง
อาจท�ำให้ผู้ชมเข้าใจผิด และอาจเกิดความเสียหาย เรือ่ งให้ฝา่ ยบริหาร ส.ส.ท. ด�ำเนินการพิจารณาต่อไป
แก่ผลิตภัณฑ์และชือ่ เสียงของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้อง และ
สรุปรายงานน�ำเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท.
เห็นว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการประมาท
เลินเล่อ ขาดความรอบคอบและระมัดระวังในการผลิต
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รายงานการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการจากภายนอก
บทสรุปผู้บริหาร

ศูนย์บริการ
วิชาการเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
หัวหน้าคณะผู้ประเมิน
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การประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
โดยคณะกรรมการจากภายนอก ตามมาตราที่ 50
ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
(พ.ร.บ. ส.ส.ท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ตรวจสอบให้การด�ำเนินงานขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เป็นไปตามเจตนารมณ์ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความรับผิดชอบ
และความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของ
องค์การ ยิง่ ไปกว่านัน้ คณะกรรมการนโยบาย
ได้ประกาศ “นโยบายการประเมินผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553
ก�ำหนดให้ระบบการประเมินประจ�ำปีในแต่ละปีมี
ความก้าวหน้า สามารถติดตาม และตรวจสอบ
การด�ำเนินงานขององค์การได้อย่างมีความน่าเชือ่ ถือ
ทางวิชาการ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการก�ำหนดนโยบาย
และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผล
การด�ำเนินงานของ ส.ส.ท. ในปี 2553 นี้ จึงต้อง
พิจารณาประเมินและให้ข้อเสนอแนะทั้งด้าน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน
ความพึงพอใจของผูช้ ม การพัฒนาองค์การ และ
การพัฒนาระบบการประเมินอีกด้วย อย่างไรก็ดี
เนือ่ งจากการประเมิน โดยคณะกรรมการจาก
ภายนอกยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ ผลที่น�ำ
เสนอในที่นี้ทุกประเด็นจึงเป็นเพียงผลการประเมิน
เบื้องต้น และยังขาดการวิเคราะห์เรื่องความพึง
พอใจของผู้ชมผู้ฟัง และประสิทธิผล

กรอบแนวคิดในการประเมินภายนอกในปี 2553
ใช้การวิเคราะห์เชิงระบบโดยพิจารณาจากปัจจัย
น�ำเข้า (inputs) ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
สถานที่ เทคโนโลยี งบประมาณกระบวนการ
(process) ได้แก่ การก�ำหนดนโยบาย การน�ำ
นโยบายสู่การปฎิบัติ ผลผลิต (outputs) ได้แก่
ผังรายการและรายการที่เผยแพร่ทางหน้าจอและ
ช่องทางต่างๆ ผู้ผลิตอิสระและนักข่าวพลเมือง
ผลได้ (outcome) ได้แก่ การเข้าถึงและความ
พึงพอใจของผู้ชมผู้ฟังรายการ และผลกระทบ
(impacts) ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ส.ส.ท. การวิเคราะห์เชิงระบบอยู่ภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ธรรมาภิบาล และความ
เป็นสื่อสาธารณะ

ทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยในการสนับสนุนผู้
ผลิตอิสระและนักข่าวพลเมือง
การประเมินการพัฒนาองค์การ พิจารณาการ
พัฒนาเชิงโครงสร้างและสถาบัน การพัฒนา
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตร การพัฒนา
คุณภาพของรายการที่ผลิต วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคของการขับเคลื่อนพัฒนาองค์การไป
สู่เป้าหมาย

การประเมินการพัฒนาองค์การและประสิทธิภาพ
จะใช้ขอ้ มูลและเอกสารของ ส.ส.ท. การสัมภาษณ์
เชิงลึกบุคลากรทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
การประเมินประสิทธิภาพ พิจารณาจากปัจจัย
ผู้ผลิตอิสระ นักข่าวพลเมือง ผู้ชมผู้ฟังทั่วไป
น�ำเข้า ผ่านกระบวนการ ไปสู่ผลผลิตและผลได้ บุคคลที่มีศักยภาพเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การ โดยประเมินประสิทธิภาพการบริหาร การประเมินธรรมาภิบาลและจริยธรรม องค์การ
จัดการเชิงคุณภาพภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและ จะประเมินด้วยแบบสอบถามบุคลากรในองค์การ
จริยธรรมองค์การ (ได้แก่ การน�ำองค์การ
การวางแผน การมุ่งเน้นผู้ปฎิบัติงาน การสื่อสาร การประเมินประสิทธิผล พิจารณาจากผลผลิต
ผลได้ไปสู่ผลกระทบ กล่าวคือ ผังรายการที่ควร
ภายในและภายนอก การจัดการความรู้ การ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การเข้าถึงและความ
ติดตามประเมินผลและน�ำผลการประเมิน
พึงพอใจของผู้ชมผู้ฟัง การบรรลุวัตถุประสงค์
ไปปรับใช้ การสร้างภาคีความร่วมมือ) ตัวชี้วัด
6 ประการของ ส.ส.ท. ในระดับต่างๆ คือ การรับรู้
เชิงปริมาณที่ส�ำคัญได้แก่ การวิเคราะห์การ
เข้าใจ การเปลีย่ นทัศนคติ และการเปลีย่ นพฤติกรรม
จัดสรรและการใช้งบประมาณและบุคลากรที่
และการน�ำไปใช้ประโยชน์
สอดคล้องกับเป้าหมาย ฐานะทางการเงิน
โครงสร้างต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป
และจัดหารายการ ประสิทธิผลของต้นทุน
(ต้นทุนในการเข้าถึงผู้ชมผู้ฟัง) ซึ่งชี้ความคุ้มค่า ใช้การประเมินด้วยแบบสอบถามประมาณ 1,000 ชุด
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ใน 5 พื้นที่ การประเมินประสิทธิผลของ ส.ส.ท.
จะใช้ข้อมูลจากการจัดเวทีสนทนากลุ่ม
(focus groups) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน
สภาผู้ชมผู้ฟัง ตัวแทนภาคประชาสังคม ครู
ข้าราชการ ผู้ประกอบการเอกชน เกษตรกร
เยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
ตราด ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา จังหวัดละ
ประมาณ 30 คน

ในภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ การเพิ่มงบประมาณส�ำหรับการผลิตและ
จัดหารายการ (2552 และ 2553) การสร้างสถานที่
ท�ำการแห่งใหม่ มีความร่วมมือกับองค์การต่าง
ประเทศ (2553) มีการรับบุคลากรเติมเต็ม
ต�ำแหน่งที่ยังว่างอยู่ โดยเฉพาะในระดับบริหาร
และด้านประชาสังคม (2553) ซึง่ น่าจะช่วยให้ ส.ส.ท.
ด�ำเนินการในระยะต่อไปได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการประเมิน

ด้านรายการ ปี 2553 ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาด้านรายการมากขึ้น ดังเห็นได้จากการ
เพิม่ ขึน้ ของงบประมาณในส่วนดังกล่าวจากปีทผี่ า่ นมา
ถึงร้อยละ 33 มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัด
ผังรายการ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และ
คุณภาพของรายการให้ตอบสนองกลุ่มผู้ชมเฉพาะ
มากขึ้น โดยในกระบวนการจัดท�ำรายการและ
ผังรายการอยู่บนฐานข้อมูลและการระดมความคิด
เห็นจากหลากหลายภาคส่วน มีความพยายาม
ที่จะขยายฐานผู้ชมโดยการสร้างฐานผู้ชมใหม่
ในช่วง Prime Time เน้นไปยังกลุ่มเด็ก ครอบครัว
เยาวชน และคนรุ่นใหม่ พร้อมกับเพิ่มสัดส่วน
รายการสาระบันเทิง รายการคุ้มครองผู้บริโภค
รายการเพื่อผู้สูงอายุ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รายการด้านการเกษตร พร้อมกับ
เน้นการน�ำเสนอรายการเชิงประเด็นที่ทันต่อ
สถานการณ์ ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย และ
สร้างเสริมความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ส�ำหรับ
ในภาพรวม การจัดสรรเนื้อหาเพื่อน�ำเสนอสู่
หน้าจอจริงเป็นสัดส่วน ข่าวสารร้อยละ 38.18
สาระบันเทิงร้อยละ 23.66 และสาระความรู้
และสารคดีร้อยละ 38.16 (สัดส่วนรายการจาก
ผังรายการเดือนมิถุนายน 2553) อันเป็นสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงตามที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ส.ส.ท.
และมีสถิติของบริษัทผู้ผลิตอิสระที่มีส่วนร่วม

ในระยะสามปี ส.ส.ท. มีการพัฒนาองค์การใน
ทางบวก โดยเฉพาะการพัฒนาเชิงสถาบัน
(กฎกติกา) การพัฒนาการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบมากขึ้น และการพัฒนารายการ
ในเชิงสถาบัน มีการจัดท�ำระเบียบองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนจาก
ประชาชน (2551) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการด�ำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ (2551) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจริยธรรม
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (2551)
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการ (2552)
ด้านการบริหารจัดการ มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ (2552) แผนการจัดท�ำ
รายการขององค์การประจ�ำปี และขณะนี้
คณะผู้ประเมินภายนอกก�ำลังติดตามแผนการ
บริหารกิจการ แผนพัฒนาองค์การ แผนพัฒนา
บุคลากร แผนการเงิน แผนแม่บทพัฒนาเครือข่าย
ซึ่งถูกก�ำหนดให้จัดท�ำขึ้นภายใต้มาตรา 29 ของ
พ.ร.บ. ส.ส.ท. มีการพัฒนาศูนย์ข่าวภูมิภาค
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ในการผลิตรายการให้กบั สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส นิยมของรายการ อีกส่วนหนึ่งก็สะท้อนด้วยเช่นกัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีจ�ำนวน 18 บริษัท มาเป็น ว่า ส.ส.ท. ยังไม่สามารถบริหารจัดการและน�ำราย
43 บริษัทในปี 2553
ได้ที่มีอยู่ไปใช้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการผลิต
รายการที่มีคุณภาพและติดตลาด การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี ในระยะสามปีที่ผ่านมาเทคโนโลยี ผู้ผลิตรายการอิสระทางด้านอื่นนอกจากการให้
และการส่งสัญญาณไปยังผู้รับยังเป็นจุดอ่อนและ ค่าตอบแทนรายตอน อาทิ การอบรม การเสริม
เป็นข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงของประชาชนในหลาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ส.ส.ท. และผู้ผลิต
พืน้ ทีท่ จี่ ดั เวทีสนทนากลุม่ เช่น บางพืน้ ทีข่ องจังหวัด รายการอิสระ การพัฒนาเนื้อหา (content)
ตราด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น แต่ ส.ส.ท. ก็อยู่ ให้ต่อเนื่องเพื่อน�ำไปใช้หรือใช้ซ�้ำ (reuse) ให้เกิด
ในระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่ ซึ่ง
ประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นต้น นอกจากนี้ ส.ส.ท.
คาดว่าจะเป็นผลดีในการเข้าถึงผู้ชมผู้ฟังมากขึ้น ยังมีสภาพคล่องสูงทีส่ ดุ เนือ่ งจาก ส.ส.ท. มีสนิ ทรัพย์
หมุนเวียนอยู่เป็นจ�ำนวนมาก สามารถสร้าง
ด้านการเงิน เมื่อพิจารณา “ฐานะทางการเงิน”
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทตี่ นเองมีอยู่ ไม่แตกต่าง
แล้วพบว่า ส.ส.ท. มีขนาดเล็กกว่า บมจ. บีอีซี
จากองค์กรสือ่ พาณิชย์ ดังนัน้ การวางแผนองค์กร
เวิลด์ และบมจ. อสมท. แต่ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ และกลยุทธ์เพื่อใช้งบประมาณในการด�ำเนินงาน
มีส่วนของทุนเป็นจ�ำนวนมากกว่าหนี้สินอยู่เป็น
อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ สาระ ความหลากหลาย
จ�ำนวนมาก และด�ำเนินงานโดยอาศัยภาษีที่เรียก และความเข้มข้นให้แก่รายการของ ส.ส.ท. จึงเป็น
เก็บจากผู้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ
สิ่งที่ควรด�ำเนินการในการขั้นต่อไป
ยาสูบจากกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร ซึ่ง
แตกต่างจากสื่อพาณิชย์ที่ต้องหารายได้ อย่างไร ผลการวิเคราะห์ “โครงสร้างต้นทุน” พบว่าในการ
ก็ตามทั้งสามองค์กรเป็นองค์กรที่มี “รายได้สูงกว่า ด�ำเนินงานของ ส.ส.ท. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจาก
ค่าใช้จ่ายสุทธิ”
ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนโดยมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ในปี 2553 ส.ส.ท. มีประสิทธิภาพทางการเงิน
ซึง่ แตกต่างจากสือ่ พาณิชย์ที่ให้นำ�้ หนักแก่คา่ ใช้จา่ ย
และการบริหารจัดการด้านต้นทุนในระดับ
เพื่อการผลิตและจัดหารายการเป็นอย่างมาก
ปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า ส.ส.ท. ในภาวะที่
ผ่าน “สัดส่วนทางการเงิน” แล้ว พบว่า ส.ส.ท.
“รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ” ยังมี “ช่องว่าง”
มีอัตราส่วนก�ำไรสุทธิสูงกว่าสื่อพาณิชย์ ส่วนหนึ่ง ที่สามารถขยายการด�ำเนินงานและใช้จ่ายในสิ่งที่
เป็นเพราะมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต�่ำกว่า
จ�ำเป็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายการ สนับสนุน
องค์กรอื่น เพราะ ส.ส.ท. ท�ำหน้าที่ในฐานะ
ผู้ผลิตอิสระ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มสวัสดิการให้แก่
สื่อสาธารณะ การผลิตรายการและลักษณะ
พนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
รายการจึงแตกต่างจากสื่อพาณิชย์อื่น ซึ่งมีค่าใช้ ภายในองค์กรได้อีกมาก
จ่ายในการผลิตรายการค่อนข้างสูง เนื่องจากมีค่า
ใช้จ่ายรายการบางอย่างที่ผูกโยงกับระดับความ
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เมื่อพิจารณา “ประสิทธิผลทางด้านต้นทุน”
ในการเข้าถึงผู้ชมหนึ่งรายในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว
พบว่าโดยรวมแล้ว ส.ส.ท. มีความสามารถในการ
จัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เข้าถึงผู้ชมหนึ่งรายได้ดี
ระดับกลาง ไม่เทียบเท่ากับองค์กรสื่อพาณิชย์ที่
สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูเ่ ข้าถึงผูช้ มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และเมือ่ พิจารณาเฉพาะต้นทุน
ผลิตและจัดหารายการแล้ว พบว่า ส.ส.ท. กลับมีค่า
ใช้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนเพื่อเข้าถึงผู้ชมหนึ่ง
รายในหนึ่งนาทีและหนึ่งชั่วโมงอยู่ในระดับกลาง
แต่มีค่าใช้จ่ายส�ำหรับสวัสดิการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในส่วนของการประเมินประสิทธิผลการด�ำเนิน
งานของ ส.ส.ท. ข้อมูลส่วนหนึ่งได้จากการ
จัดเวทีสนทนากลุ่มผู้ชมรายการของ ส.ส.ท. ที่
อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาลของ 4 จังหวัด
ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการประเมินครั้งนี้ ได้แก่
จังหวัดนครปฐม ขอนแก่น สงขลา และตราด
พบผลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ กลุ่มผู้ชมรายการ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60 ขึ้นไป) เห็นว่ารายการของ
ส.ส.ท. ที่แพร่ภาพในปี พ.ศ. 2553 นั้น สามารถ
ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
ของประชาชนในการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่
เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสาร
และเสนอประเด็นโต้เถียงโดยยึดถือประโยชน์
สาธารณะเป็นส�ำคัญ (ร้อยละ 71.12) สามารถ
เป็นเครือ่ งมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปญ
ั ญา
และสุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ทุกระดับอายุ
ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ (ร้อยละ 70.89) ช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความ
คิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับสุนทรียภาพให้กับ
สังคม (ร้อยละ 69.51) ช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในสังคม (ร้อยละ 69.41)
นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความหลากหลายของ
สังคมเป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
เฉพาะต่างๆ อย่างเหมาะสมทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับชาติ (ร้อยละ 71.78) รวมทั้งสามารถสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน
ประชาชน และประชาคมโลกได้ (ร้อยละ 66.71)

ในด้านความพึงพอใจ ตลอดปี 2553 สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสมีระดับความนิยมโดยรวมอยู่ในอันดับ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทั่วประเทศ
ทั้งหมด 6 ช่อง ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้
ความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
อันเป็นภาวะที่ประชาชนมีความจ�ำเป็นในการ
แสวงหาและต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
สะท้อนศักยภาพในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือ เมื่อเปรียบเทียบ
กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น จากการประเมินโดยผู้เข้า
ร่วมเวทีสนทนากลุ่ม ในเบื้องต้นพบว่า การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท. อยู่ในระดับดี ผู้เข้าร่วม
เวทีพอใจผลการด�ำเนินงานของ ส.ส.ท. มากกว่า
ช่องอื่นๆ ในเรื่องการเป็นอิสระ ไม่มีโฆษณา และ
การสร้างพื้นที่ให้คนในสังคม แต่ก็ยังต�่ำกว่า
ความคาดหมายที่ผู้เข้าร่วมเวทีมีต่อการเป็นสื่อ
สาธารณะ โดยเฉพาะในประเด็นการเจาะลึก
อย่างไรก็ดี แม้ว่ากลุ่มผู้ชมรายการส่วนใหญ่ใน
การติดตามเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหา
ทั้ง 4 จังหวัดจะเห็นว่ารายการของ ส.ส.ท.
ทางออกให้สังคม
ที่แพร่ภาพในปี พ.ศ. 2553 ก่อให้เกิดผลบรรลุ

80

ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก�ำหนดไว้ก็ตาม
แต่ก็ยังพบว่าผลที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไป
กล่าวคือ รายการสามารถส่งเสริมให้เกิดการรับรู้
และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเครื่อง
มือแห่งการเรียนรู้และสะท้อนความหลากหลาย
ของสังคม เป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้
ค่อนข้างมาก แต่ยังสามารถสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ประชาชน และ
ประชาคมโลกได้ค่อนข้างน้อย
ส่วนผลกระทบของรายการที่มีต่อกลุ่มผู้ชม
รายการนั้น พบว่ากลุ่มผู้ชมรายการในบางพื้นที่
มากกว่าครึ่ง ระบุว่ารายการของ ส.ส.ท. ที่แพร่
ภาพในปี พ.ศ. 2553 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น มีพฤติกรรม
และทัศนคติ ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้อื่นในทาง
ที่ดีขึ้น ต้องการอุทิศตนและมีส่วนร่วมในการ
ท�ำความดีให้สังคม รวมทั้งการผลักดันให้เกิด
สิ่งใหม่ๆ และการขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน
หรือการระลึกถึงความเป็นไทย เป็นต้น
ข้อจ�ำกัดของ ส.ส.ท. แม้จะมีพัฒนาการในด้าน
บวกและผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับน่าพอใจ
แต่ยังมีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญของการพัฒนาด�ำเนินงาน
ของ ส.ส.ท. หลายประการ กล่าวคือ แม้จะ
มีข้อเท็จจริงเรื่องความแตกต่างของแนวคิดและ
ประสบการณ์การท�ำงานของบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติ แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึก บุคลากร
หลายฝ่ายให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า มีแนวโน้ม
ทีบ่ คุ ลากรจะหลอมรวมกันได้ดขี นึ้ และคณะผูป้ ระเมิน
เห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นยาก แต่เรื่องที่
ยากกว่าคือ การท�ำความเข้าใจร่วมกัน

ในระดับการน�ำองค์การของฝ่ายนโยบายและ
ฝ่ายบริหารในการตีความความหมายสื่อสาธารณะ
และวิธีการท�ำงานของสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย เพราะความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
มีผลกระทบโดยตรงในการก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางการท�ำงานของ ส.ส.ท. และการน�ำ
นโยบายสู่ภาคปฏิบัติ ภายใต้การน�ำองค์การของ
กรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร การตีความ
เป้าหมายของสื่อสาธารณะและการหาแนวทาง
การด�ำเนินงานยังมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้
เนือ่ งจากการมีความคิดและประสบการณ์คนละชุด
ผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อมักมีแนวคิดว่า
สื่อสาธารณะควรน�ำเสนอข้อเท็จจริงรอบด้าน
ภายใต้ชุดความคิดว่า ผู้ชมผู้ฟังสามารถ
ตัดสินใจและคิดเองได้ ส่วนผู้มีประสบการณ์
ภาคประชาสังคมมีแนวโน้มจะมีแนวคิดว่า
สื่อสาธารณะควรมีบทบาทในการกลั่นกรอง
น�ำสังคม เนื่องจากมีประสบการณ์และชุดความคิด
ว่าคนในสังคมมีความแตกต่างในด้านโอกาสและ
การมีพื้นที่ทางสังคม บุคลากรของ ส.ส.ท. ยังไม่
สามารถตกผลึกทางความคิดร่วมกันเพื่อหา
จุดสมดุลของการเป็นสือ่ สาธารณะในหลาย
ประเด็น อาทิ สมดุลระหว่าง
(1) การน�ำเสนอรายการที่สร้างอัตลักษณ์ มีกลุ่ม
เป้าหมายชัดเจน กับการสร้างความหลากหลาย
ของรายการเพื่อตอบสนองผู้ชมทุกกลุ่มในวงกว้าง
(2) การผลิตรายการที่ตนถนัด ผลิตได้ดีแต่คนดู
น้อย กับการผลิตรายการเพื่อดึงให้คนดูมากแต่
ต้องแข่งขันกับสื่ออื่นๆ
(3) ความรวดเร็วฉับไวในการผลิตสื่อ กับการ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนกฎระเบียบเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

81

(4) รูปแบบการน�ำเสนอที่เป็นทางการเพื่อความ
น่าเชื่อถือ กับรูปแบบการน�ำเสนอที่เร้าใจ เข้าใจ
ง่ายเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น เป็นต้น การต้องหา
จุดสมดุลเหล่านี้ท�ำให้เกิดการตั้งค�ำถามถึง
องค์ประกอบของกรรมการนโยบาย และ
กรรมการบริหารตาม พ.ร.บ. คือ สัดส่วน
ภาคประชาสังคม ภาคสื่อ และภาคบริหารควร
เป็นเท่าใด รวมถึงการปรับแนวความคิดและ
วิธีการท�ำงานของบุคลากรแต่ละระดับ

ศูนย์ข่าวภูมิภาคเป็นนวัตกรรมที่ส�ำคัญและควรได้
รับการส่งเสริมพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะจะเป็นช่องทางส�ำคัญในการสร้างพื้นที่
สื่อสารให้แก่คนในภูมิภาค แต่พบว่างบประมาณ
บุคลากร และเทคโนโลยียังมีจ�ำกัด

ปัญหาที่ส�ำคัญอีกประการในการน�ำองค์การ
เกี่ยวข้องกับขอบเขตในการท�ำงานของ
กรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร และ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การตลอดระยะ
เวลา 3 ปี บทบาททีเ่ ข้มข้นของคณะกรรมการ
นโยบายในระยะ 3 ปีแรกสามารถอธิบาย
ได้ด้วยเหตุที่กรรมการนโยบายก่อก�ำเนิดขึ้น
ก่อนกรรมการบริหาร และท�ำงานเต็มเวลา
ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสมตามความจ�ำเป็นใน
ระยะก่อตั้งองค์การ แต่เมื่อองค์การพัฒนาไป
ในระดับหนึ่งและมีความมั่นคงมากขึ้น ควรมี
การทบทวนบทบาทของกรรมการนโยบายให้มี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการขององค์การ

ปี 2553 ส.ส.ท. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ด้านรายการมากขึ้น แต่จากการจัดเวทีสนทนา
กลุ่มและคณะผู้ประเมินให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ
ต่างๆ ของ ส.ส.ท. ผูเ้ ข้าร่วมเวทีเห็นว่า ส.ส.ท.
มีรายการที่น่าสนใจเป็นจ�ำนวนมาก แต่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ผังรายการ บางรายไม่ทราบว่า
ไทยพีบีเอสคือช่องเลขใด และสับสนกับช่องอื่นๆ
ผังรายการที่เปลี่ยนแปลงทุกสามเดือนท�ำให้ยาก
ในการติดตามชม ในอีกด้านหนึ่งยังเป็นอุปสรรค
ในการวางแผนและพัฒนาตนเองของผู้ผลิตอิสระ
รายใหม่

ส.ส.ท. ยังขาดกระบวนการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานในทุกระดับทั้งในส่วนกลาง และ
งานในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ยังมีช่องว่างระหว่างสภาผู้ชมผู้ฟังในพื้นที่กับ
ส่วนกลาง สมาชิกผู้ชมผู้ฟังมีแนวคิดว่า ส.ส.ท.
โดยทัว่ ไป บุคลากรทุกระดับขององค์การมีศกั ยภาพ เป็นสื่อสาธารณะของประชาชน ความเป็นเจ้าของ
และท�ำงานภายใต้ขอ้ ก�ำหนดด้านจริยธรรม ในด้าน สื่อนี้ท�ำให้สมาชิกบางคนคาดหวังว่า สภาผู้ชมผู้ฟัง
ทรัพยากรบุคคล แม้บุคลากรด้านข่าวจะมีสัดส่วน ควรจะมีบทบาทในเชิงนโยบายด้วย มากกว่าเป็น
สูงกว่าด้านอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
เพียงช่องทางการรับฟังความเห็นของผู้ฟังผู้ชม
ต้องผลิตรายการข่าวร้อยละ 40 ของเวลาทั้งหมด ในขณะที่ส่วนกลางยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาท
และเทียบกับบุคลากรด้านข่าวของสื่อโทรทัศน์อื่นๆ ในทางปฏิบัติของสภาผู้ชมผู้ฟังซึ่งอาจยังไม่ตรง
ในเบื้องต้นพบว่า บุคลากรด้านข่าวของ ส.ส.ท.
ตามวัตถุประสงค์นัก
อาจยังไม่เพียงพอ การพัฒนานักข่าวพลเมืองและ
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นอกจากนี้ คณะผู้ประเมินพบว่า การท�ำงานของ
นักข่าวพลเมือง ศูนย์ข่าวภูมิภาค และสภาผู้ชม
ผู้ฟังยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงและยังมีช่องว่างในการ
พัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
ส.ส.ท. ควรมีแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม
เพื่อให้การท�ำงานฝ่ายต่างๆ สอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน และต้องมีการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบในทุกระดับ ส.ส.ท. ควรจัดท�ำ
แผนที่เดินทาง (roadmap) ของการพัฒนา
องค์การ โดยระบุเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนการพัฒนาแต่ละขั้นตอนในระยะ 5 - 10 ปี
จากนี้ไปให้ชัดเจน โดยควรทบทวนกลุ่มเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ และแผนการขยายกลุ่มเป้าหมาย
ในระยะปานกลาง

การจัดสรรบุคลากรระหว่างส�ำนักต่างๆ ควรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยอาจ
มีบุคลากรเพิ่มขึ้นในศูนย์ข่าวภูมิภาค การเร่งรัด
พัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยสอดรับกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนาความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคหรือกว้างกว่านั้น การเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การเกิด กสทช. ยังมีช่องว่างที่ ส.ส.ท. สามารถ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนา
รายการ พัฒนาบุคลากรและระบบสวัสดิการ
ส�ำหรับบุคลากร

สิ่งส�ำคัญที่สุดต้องท�ำอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอคือ
การจัดการความรู้ ถอดบทเรียนเพื่อให้องค์การ
ตกผลึกในเรื่องความหมายและรูปแบบของ
สื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย และ
ประเด็นเร่งด่วนคือ การประชาสัมพันธ์ทั้ง
ชื่อ เลขช่อง และผังรายการ การจัดการความรู้
และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานภายใน
อย่างเป็นระบบในทุกระดับ การจัดระบบการ
การทบทวนองค์ประกอบและขอบเขตการท�ำงาน ท�ำงาน การเพิ่มศักยภาพและบูรณาการ
การท�ำงานนักข่าวพลเมือง ศูนย์ข่าวภูมิภาค และ
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สภาผู้ชมผู้ฟังในระดับพื้นที่ หาก ส.ส.ท. ต้องการ
ขั้นตอนการพัฒนาองค์การซึ่งอาจมีผลต่อการ
ส่งเสริมผู้ผลิตรายใหม่ ควรจะมีระยะเวลาการท�ำ
ปรับปรุง พ.ร.บ. เช่น ให้มีองค์ประกอบของ
กรรมการสายประชาสังคม สายสื่อ สายบริหาร สัญญานานกว่าสามเดือน อาจเป็นหกเดือน
เป็นอย่างน้อย เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาและ
ในสัดส่วนที่เท่ากัน คณะกรรมการนโยบายควร
เน้นบทบาทการตัดสินใจในด้านนโยบาย ด้านการ ช่วยในการวางแผนการท�ำงานของผู้ผลิตอิสระ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายเล็ก
ก�ำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นในความเป็น
อิสระ ความเป็นกลางของสื่อสาธารณะ ในส่วน
ของโครงสร้างองค์การ ควรมีลักษณะเป็นแนว
ระนาบมากกว่าเป็นแนวดิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับ
การท�ำงานของสื่อ ซึ่งโครงสร้างปี 2553 มีความ
เหมาะสม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ก�ำกับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้
กรรมการนโยบาย
1. นพ. พลเดช ปิ่นประทีป
2. นายกมล กมลตระกูล
3. นายสมชัย สุวรรณบรรณ
4. นางจินตนา พันธุฟัก
5. นายศิริชัย สาครรัตนกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ดร. ถกล นันธิราภากร กรรมการตรวจสอบ
2. ผศ. แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการตรวจสอบ

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

2 ก.ค.52 - 8 ธ.ค.53
2 ก.ค.52 - 8 ธ.ค.53
2 ก.ค.52 - 8 ธ.ค.53
9 ธ.ค.53 - ปัจจุบัน
9 ธ.ค.53 - ปัจจุบัน

วันที่ 2 ก.ค.52 - ปัจจุบัน
วันที่ 17 ธ.ค.52 - ปัจจุบัน

ปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย รวม
4 ครั้ง มีการก�ำกับดูแลส�ำนักตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และใช้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติ
งานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ในการก�ำกับดูแลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ การพัสดุ ของ
องค์การ คณะกรรมการตรวจสอบให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการนโยบายและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการด�ำเนินงานให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด โดยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบ แบบแผนที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในขององค์การ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
การตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม
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นางจินตนา พันธุฟัก
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

แผนจัดท�ำรายการของ ส.ส.ท.ประจ�ำปี พ.ศ. 2554

ยุทธศาสตร์และแผนการดำ�เนินงาน
ยุทธศาสตร์ของแผนจัดท�ำรายการประจ�ำปี 2554
นี้ ครอบคลุม 3 ด้านของการด�ำเนินงานในส่วน
ของรายการของ ส.ส.ท. ได้แก่ ยุทธศาสตร์
คุณภาพรายการ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม และ
ยุทธศาสตร์ผังรายการและภาพลักษณ์โดยรวม
1.1 ยุทธศาสตร์คุณภาพรายการ
ด�ำเนินการด้วยการจัดท�ำแนวปฏิบัติด้านรายการ
ในลักษณะคู่มือการปฏิบัติงานภายใน 3 เดือน
หลังจากแผนจัดท�ำรายการฉบับนี้ประกาศใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการจัดท�ำ
รายการและผังรายการ รายละเอียดในคู่มือจะใช้
อ้างอิงในการประเมินคุณภาพรายการ
1.1.1
				
				
				
				
				
				
				

ผังรายการที่ประกาศสู่สาธารณะ
แยกประเภทรายการเป็นรายการข่าว
สารประโยชน์ และสาระบันเทิงให้เห็น
อย่างชัดเจน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการ
ระบุค�ำจ�ำกัดความของรายการ
แต่ละประเภทให้ชัดเจนเข้าใจตรงกัน
เพื่อการบรรจุรายการลงผังเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามประเภทรายการ

1.1.2
				
				
				
				
				
				

รายการที่แพร่ภาพและกระจายเสียงทาง
สื่อของ ส.ส.ท. ต้องเป็นไปตาม		
วัตถุประสงค์ของรายการที่ได้น�ำเสนอไว้
ในช่วงของการประเมินก่อนบรรจุผัง และ
รักษาคุณภาพทางการน�ำเสนอได้อย่าง
สม�่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการ
ออกอากาศ

1.1.3
				
				
				
				
				
				
				
				

จัดให้มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ
รายการอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านเนื้อหา
การน�ำเสนอและคุณภาพทางเทคนิค
ทุกตอนก่อนออกอากาศ โดยทุกรายการ
ต้องมีบันทึกในส่วนของแนวคิด		
วัตถุประสงค์รายการ และลักษณะเฉพาะ
ของรายการไว้อย่างชัดแจ้ง เพื่อประเมิน
ได้ในทุกระยะของการผลิตรายการ
และการออกอากาศ
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1.2 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ด้วยความเป็นองค์กรสื่อสาธารณะและมีการ
ด�ำเนินงานด้านเครือข่ายอย่างเข้มข้น การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนจึงมิได้หยุดอยู่เพียงความ
เป็นผู้ชมเท่านั้น สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและ
เครือข่ายภาคประชาชนยังท�ำหน้าที่สะท้อนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะมายัง ส.ส.ท. โดยตรง
งานของเครือข่ายสื่อภาคพลเมืองได้จัดการอบรม
และประสานกับประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคพร้อมกับเปิดพื้นที่ของสื่อที่ดูแลโดย
ส.ส.ท. เพื่อให้เสียงของภาคพลเมืองมีโอกาส
ในการแสดงออกผ่านสื่อมวลชนอันเป็นการให้
ข้อมูลทางตรงของพื้นที่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คน
ทั้งประเทศ ส�ำหรับแผนจัดท�ำรายการ ปี 2554
ได้ท�ำให้การมีส่วนร่วมดังได้กล่าวมาแล้วมี
ความชัดเจนขึ้นด้วย
1.2.1
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จัดเวลาให้กับการน�ำเสนอรายการ		
โทรทัศน์ที่ผลิตเพื่อออกอากาศทาง		
โทรทัศน์ในภูมิภาค ได้แก่ ทีวีจอเหนือ
ดีสลาตัน และทีวีจออีสาน สัปดาห์ละ
หนึ่งชั่วโมง และน�ำรายการเหล่านี้
มาออกอากาศอีกครั้งในสถานีส่วนกลาง
เพื่อให้การรับชมมีความทั่วถึง

1.2.2
				
				
				
				

รายการนักข่าวพลเมืองซึ่งเป็นจุดเด่น
ของ ส.ส.ท. จะขยายเวลาการออกอากาศ
พร้อมๆ กับการก�ำหนดประเด็นร่วม
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก
ทางด้านเนื้อหาของ ส.ส.ท.

1.2.3
				
				
				
				
				
				

ให้ความสาคัญในการจัดการและพัฒนา
รูปแบบการน�ำเสนอ รวมทั้งผลักดันให้มี
การน�ำเสนอรายการเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น สถานีประชาชน
เวทีสาธารณะ และเปลี่ยนประเทศไทย
อย่างต่อ เนื่องต่อไปพร้อมๆ กับการ
ปรับรูปแบบเพื่อให้มีความน่าติดตาม

1.2.4 เพิ่มเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์
				 ให้กับรายการที่ผลิตโดยภาคพลเมือง
				 อีกอย่างน้อย 20 นาทีต่อสัปดาห์

1.3 ยุทธศาสตร์ผังรายการและภาพลักษณ์
1.3.4 พัฒนาเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายการวิทยุ
โดยรวม
การน�ำเสนอซึ่งสะท้อนผ่านการก�ำหนดผังรายการ 				 และโทรทัศน์ขององค์การให้มีความ
ในทุกสื่อเพื่อสื่อสารถึงสังคมให้เห็นถึงจุดยืนและ 				 โดดเด่น และทันต่อสถานการณ์
				 มีความสะดวกในการเข้าสืบค้นและ
เอกลักษณ์ของ ส.ส.ท. โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
				 มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีภาษา
				 สากลเพื่อการขยายวงของการสื่อสารให้
1.3.1 สร้างความสมดุลให้กับหน้าจอ
				 ไทยพีบีเอสด้วยการควบคุมสัดส่วนของ 				 เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
				 รายการประเภทข่าว สาระบันเทิง และ
1.3.5 จัดเพิ่มช่วงเวลาส�ำหรับเด็กและเยาวชน
				 สารประโยชน์ ให้เป็นไปตามนโยบาย
				 ทางไทยพีบีเอสให้มีสัดส่วนมากขึ้น
				 คือ 40 : 30 : 30 รวมทั้งก�ำหนด
				 โดยเฉพาะช่วงเวลา 15.30 น. - 18.00 น.
				 ช่วงเวลาออกอากาศของรายการ
				 สารประโยชน์ และสาระบันเทิงที่ผลิต 				 วันจันทร์ - วันศุกร์ โดยมีเป้าหมายที่จะ
				 จากต่างประเทศให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ 				 เสนอรายการที่เสริมสร้างความรู้ พัฒนา
				 ความเข้าใจต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
				 นโยบายก�ำหนดคือ ไม่เกินร้อยละ
				 และทักษะชีวิต โดยให้ความส�ำคัญกับ
				 25 ด้วย
				 เด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถม
1.3.2 จัดให้มีช่วงเวลาของการออกอากาศซ�้ำ	 				 ขึ้นไป
				 ของรายการ (rerun) ที่แน่นอนเพื่อ
1.3.6 ภาพรวมของการน�ำเสนอมีเป้าหมาย
				 ประโยชน์สูงสุดของผู้ชม และประกาศ
				 ขยายฐานผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่
				 ในผังรายการทุกไตรมาส
				 โดยท�ำให้รายการมีความทันสมัย และ
1.3.3 ให้บริการในบทบาทของสื่อสาธารณะ 				 ความเพลิดเพลิน น่าติดตาม
				 โดยขยายเวลาการออกอากาศของ
1.3.7 ยิ่งไปกว่านั้นการน�ำเสนอรายการ
				 ไทยพีบีเอสเป็น 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้
				 ทุกประเภทของไทยพีบีเอส จะพยายาม
				 บริการโทรทัศน์ออนไลน์ และวิทยุ		
				 ออนไลน์ หลังจากที่มีความพร้อมในด้าน 				 สื่อสารให้กับกลุ่มผู้พิการ โดยการใช้
				 เทคนิคและรายการ และเมื่อย้ายเข้าไป 				 ภาษามือ การใช้กราฟฟิค และ
				 ตัวหนังสือที่เหมาะสม
				 ในส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่แล้ว
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1.3.8 เพื่อให้การผลิตข่าวและรายการมีทิศทาง
				 ชัดเจน และเพื่อเป็นการสร้างพลังใน
				 การขับเคลื่อนสังคม คณะกรรมการ
				 บริหารได้กำ� หนดประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
				 8 ประเด็นหลัก ส�ำหรับปี 2554 ได้แก่
		
				 1. ฐานทรัพยากร สิทธิชุมชน
					 สิ่งแวดล้อม
				 2. สังคมที่เป็นธรรม ประชาธิปไตย
					 ชุมชน การเมืองภาคพลเมือง
					 การทุจริต
				 3. ความรู้เท่าทันสื่อ การให้ความรู้และ
					 การศึกษาในวิทยาการสาขาต่างๆ
				 4. ทักษะชีวิต การด�ำรงชีวิต
					 การประกอบอาชีพ
				 5. การสร้างความรู้ และความเคารพ
					 ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
					 ชาติพันธุ์ เพศสภาพ
				 6. ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์
					 สุนทรีย์และจินตนาการ
				 7. การพัฒนาพลังทางสังคมเพื่อร่วม
					 สร้างสังคมคุณภาพ คุณธรรม
				 8. ให้ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
					 ของสังคมโลก
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1.3.9
				
				
				
				

ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ให้ความส�ำคัญกับการผลิตรายการ
เฉพาะ เพื่อตอกย�้ำบทบาทของ ส.ส.ท.
ในฐานะสื่อสาธารณะ ส.ส.ส. จึงมีแผนที่
จะด�ำเนินการผลิตรายดังต่อไปนี้

			 1.3.9.1
						
						
						
						
						
						
						
			 1.3.9.2
						

รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส เพื่อ
เป็นช่องทางสื่อสารกับผู้ชม		
โดยตรง และเพื่อตอบค�ำถาม
และชี้แจงให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงวิธี
การด�ำเนินงานของสื่อสาธารณะ
ในด้านต่างๆ พร้อมๆ กับเป็น
ช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับ
ผู้ชม
การจัดท�ำรายการเฉพาะ
ตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง

1.3.10 รายการสัน้ ในลักษณะ campaign spots
			 เพื่อสร้าง ความตื่นตัวหรือการมีส่วนร่วม
			 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ
1.3.11 ในการด�ำเนินงานควบคุมภาพหน้าจอ
			 ส่วนหนึ่ง จะมีการประเมินการปฏิบัติงาน
			 ตามแผนจัดท�ำรายการทุกไตรมาส และน�ำ	
			 มาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเพื่อท�ำ	
			 แผนจัดท�ำรายการในปีต่อไป

รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน
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แผนงบประมาณประจำ�ปี 2554
หมวดงบประมาณ

จำ�นวนเงิน (บาท)

หมวดที่ 1 งบค่าใช้จ่ายบุคลากร		
451,288,400			
		เงินเดือนและค่าตอบแทน
391,040,400				
		สวัสดิการ
38,748,000
		ค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนา
21,500,000
		หมวดที่ 2 งบค่าใช้จ่ายดำ�เนินการ		
		ต้นทุนระบบเครือข่าย
121,341,000
		ค่าใช้จ่ายอาคารสำ�นักงาน
71,594,781
		ค่าใช้จ่ายเดินทาง
37,398,840
		ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
10,849,391
		ค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
15,630,000
		ค่าใช้จ่ายบริการ ค่าธรรมเนียมและภาษี
11,798,575
		ค่าโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์
4,964,392
		ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
15,549,569
		ค่าซ่อมแซมและเบี้ยประกัน
29,132,160
		ค่าที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากร
7,656,000

325,914,708

หมวดที่ 3 งบค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดหารายการ		
		รายการประเภทข่าว
109,716,530
		รายการประเภทสารประโยชน์
253,746,312
		รายการประเภทสาระบันเทิง
452,920,000

816,382,842

		หมวดที่ 4 งบลงทุน		
		อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณ
11,688,000
		อุปกรณ์ผลิตรายการ
38,293,000
		อุปกรณ์สารสนเทศ
24,225,000
		อื่นๆ
10,170,000

84,376,050

		หมวดที่ 5 งบโครงการ		

54,958,000

		หมวดที่ 6 งบอุดหนุน		
		สภาผู้ชม
16,000,000
		อุดหนุนผู้ผลิตอิสระ
16,080,000

32,080,000

หมวดที่ 7 งบสำ�รอง		

200,000,000

รวมงบประมาณสำ�หรับปี 2554		

1,965,000,000
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แผนภูมิสัดส่วนกลุ่มประเภทรายการ

แผนภูมิสัดสวนกลุมประเภทรายการ
สถานี
โทรทัศศนน์ที
ไทยพี
บีเอส ประจ�ำปี
2553
สถานี
โทรทั
วีไทยประจํ
าป2553

รายการสาระบันเทิง
27.04%

รายการสารคดี/
สารประโยชน
35.19%
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รายการขาว/
สารคดีเชิงขาว/
รายการที่เกี่ยวเนื่องกับขาว
37.76%

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และนโยบาย
วิสัยทัศน์ (VISION)
”มุง่ มัน่ เป็นสถาบันสือ่ สาธารณะทีส่ ร้างสรรค์สงั คมคุณภาพและคุณธรรม”
พันธกิจ (MISSION)
ด�ำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมขององค์การ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่า
เป็นส�ำคัญ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.

ส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชนในการสร้างสังคมประชาธิปไตย
ที่เป็นธรรม มีความกล้าหาญในการรายงานข่าวสารและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือ
ประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
เป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ทุกระดับอายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ
สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับ
สุนทรียภาพให้กับสังคม
ส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม		
สะท้อนความหลากหลายของสังคม เป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเฉพาะต่างๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อการมีส่วนร่วมทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก

ค่านิยมหลักของ ส.ส.ท. (CORE VALUE)
TPBS
CORE VALUE
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เป็นอิสระ
ยึดจริยธรรม
ทำ�งานเป็นทีม

หัวใจคือ
ประชาชน
ทุกภาคส่วน

เปิดกว้าง
สร้างสรรค์
กล้าหาญ
นวัตกรรม

เพื่อสังคม
ประชาธิปไตย
และความเป็น
ธรรม

นโยบายด้านการบริหาร
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
		

ก�ำหนดโครงสร้างการบริหารให้สามารถรองรับพันธกิจองค์การด้านการผลิต
การเผยแพร่ การให้บริการด้านข่าวสาร การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การพัฒนามาตรฐานความเป็นองค์การสื่อสาธารณะแห่งชาติ
ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานการบริหาร จัดการองค์การเพื่อการบริหารจัดการ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำหนดกลไกและแนวทางด�ำเนินการที่คุ้มครองความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการและพนักงาน
ก�ำหนดตัวชี้วัดและกระบวนการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการด�ำเนินการ และ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ก�ำหนดแนวทางการบริหาร เพื่อให้เป็นองค์การเป็นสถาบันทางปัญญาของสังคม
ก�ำหนดกลไก และกระบวนการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน		
และภาคีเครือข่าย

นโยบายด้านรายการ
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.
		

ภาพรวมของรายการทั้งหมดสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ การศึกษาและสาระบันเทิงที่มีสัดส่วนอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพสูง
กระบวนการผลิตและการออกอากาศรายการค�ำนึงถึงจริยธรรมองค์การ จริยธรรมวิชาชีพ
และกรอบจรรยาบรรณ
คนส่วนใหญ่ของประเทศ คือกลุ่มเป้าหมายหลัก สามารถรับสัญญาณได้ดี
พัฒนาศักยภาพหน่วยผลิตรายการในส่วนภูมิภาคขององค์การ และช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายขององค์การ
มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการร่วมงานการผลิตสื่อและรายการกับหน่วยงาน สถาบัน
รวมทั้งผู้ผลิตอิสระ

นโยบายด้านการวัดผลสัมฤทธิ์รายการ
1.
2.
3.
4.

ออกแบบการประเมินคุณภาพและความนิยมรายการ
มีกระบวนการควบคุมคุณภาพรายการอย่างรัดกุม
มีการก�ำหนดกลไกการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์รายการ
มีการพิจารณาปรับผังรายการทุก 3 เดือน
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5. ผลสัมฤทธิ์ของรายการโดยรวม ยึดถือเกณฑ์คุณค่า 5 ประการ คือ
		 • คุณค่าด้านประชาธิปไตย • คุณค่าด้านการให้ความรู้ • คุณค่าด้านวัฒนธรรม
		 • คุณค่าด้านความรู้ความเข้าใจ • คุณค่าด้านความเท่าทันในการเปลี่ยนแปลง

นโยบายด้านสัดส่วนรายการ
1.
		
2.
		
3.

กลุ่มรายการข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Factual) และ เหตุการณ์ปัจจุบัน (Current
Affair) มีสัดส่วนร้อยละ 40 รายการ ส่วนใหญ่ผลิตโดย ส.ส.ท.
กลุ่มรายการสารประโยชน์ และการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 30 แบ่งสัดส่วนการผลิต
อย่างสมดุลระหว่าง ส.ส.ท. กับผู้ผลิตอิสระ
กลุ่มรายการสาระบันเทิง มีสัดส่วนร้อยละ 30 รายการส่วนใหญ่ผลิตโดยผู้ผลิตอิสระ

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

นโยบายด้านผู้ผลิตอิสระ
1. ต้องดำ�เนินการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
2. ให้ความสำ�คัญกับความหลากหลาย ไม่ผูกขาด
3. รูปแบบความสัมพันธ์ หรือ วัฒนธรรมการทำ�งาน เป็นการร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนางานคุณภาพ

นโยบายด้านแหล่งผลิตรายการ
1. ร้อยละ 75 เป็นรายการที่ผลิตในประเทศ
2. รายการนำ�เข้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 25

นโยบายด้านประเภทกลุ่มรายการ
กลุม่ รายการข่าว (News) ข้อเท็จจริง (Factual) และเหตุการณ์ปจั จุบนั
		 (Current Affair)
		 จุดมุ่งหมายการนำ�เสนอ
1.
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		 1. ส่งเสริมเสรีภาพ ข้อมูลข่าวสาร และความเท่าทันในสถานการณ์สำ�คัญ
		 2. พัฒนาการรับรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
		 3. เสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม

		
		
		
		
		

4.
5.
6.
7.
8.

เป็นเวทีกลางเพื่อนำ�เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
ส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล โปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ของประชาชน
สร้างการมีส่วนร่วมในองค์การและสะท้อนความคิดเห็น ความต้องการ
สร้างความคิด จินตนาการ ความหวัง และความเชื่อมั่น

2. กลุม่ รายการสารประโยชน์ การศึกษา
		 จุดมุง่ หมายการนำ�เสนอ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พัฒนาทักษะชีวิต ความเข้าใจในเรื่องเพศและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย
สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
พัฒนาเชาว์ปัญญา
สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ให้ความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆ
สร้างคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
สร้างความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายแห่งวิถีชีวิต
กระตุ้นความตื่นตัวสนใจในประเด็นของปรากฏการณ์ระดับโลก

3. กลุ่มรายการสาระบันเทิง
		 จุดมุง่ หมายการนำ�เสนอ

		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

สร้างความน่าสนใจ ความนิยม และการมีส่วนร่วม
ใช้ความบันเทิง/ความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เสนอจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่สุนทรีย์ มีรสนิยม
เสนอสาระบันเทิง การเล่น กีฬา ทั้งที่เป็นสากล และอัตลักษณ์ของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์

นโยบายด้านการพัฒนาเครือข่าย
		 1.
			
		 2.
		 3.
			
		 4.
			
		 5.
			

กำ�หนดกลไกและกระบวนการทำ�งานกั บ สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการอย่ า งเป็ น ระบบและ
มีประสิทธิภาพ
กำ�หนดกลไกและกระบวนการทำ�งานเพื่อพิจารณาและชี้แจงเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
กำ�หนดยุ ท ธศาสตร์ กลไก กระบวนการทำ�งานและกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาภาคี ยุ ท ธศาสตร์
ร่วมสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม
กำ�หนดยุ ท ธศาสตร์ และกลไกที่ คำ�นึ ง ถึ ง ความร่ ว มมื อ จากภาคนั ก วิ ช าชี พ สื่ อ สารมวลชน
ภาคนักวิชาการ ภาคประชาสังคม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน ภาคประชาสั ง คม ในการคิ ด ค้ น และพั ฒ นาสื่ อ
หลากหลายในการจัดการผลิต และการเผยแพร่รายการ
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โครงสร้าง ส.ส.ท.
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คณะกรรมการนโยบาย

7

3

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

6

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
นางจินตนา พันธุฟัก		
นายกมล กมลตระกูล		
นายศิริชัย สาครรัตนกุล		
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน		
รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์		
นายสมชัย สุวรรณบรรณ		
รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ 		
นางมัทนา หอมลออ 		

1

8

4

2

ประธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย
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คณะกรรมการบริหาร

1

4
5

1.
2.
3.
4.
5.

6

116

นายเทพชัย หย่อง			
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
น.ส.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์		
นายนคร ชมพูชาติ		
ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ

7

6.
7.
8.
9.
10.

2

3

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา		
นางพรพิมล เสนผดุง
นายยุทธนา วรุณปิติกุล
นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
นายอโณทัย อุดมศิลป

8

9

10

คณะกรรมการตรวจสอบ

2
4

1.
2.
3.
4.
5.

1

นางจินตนา พันธุฟัก			
นายศิริชัย สาครรัตนกุล			
ดร.ถกล นันทิราภากร			
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 			
นายบัณฑิต ศรีอมร			

5

3

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
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คณะผู้บริหาร ส.ส.ท

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณกอบสิน ธนผลิน
คุณกิจปรีดา โอสถานนท์
คุณบัณฑิต ศรีอมร
คุณพรพิมล เสนผดุง
คุณพิเชียร พีรพัฒน์ดิษฐ์
คุณยุทธนา วรุณปิติกุล

12

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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4

10

คุณสมเกียรติ สุขธนกิจ
คุณสมเกียรติ จันทรสีมา
คุณสุมนา สุวรรณอำ�ภา
คุณสุวิทย์ สาสนพิจิตร์
คุณองอาจ โพธิวร		
คุณอโณทัย อุดมศิลป

3

1

2

5

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหาร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทรัพยากรมนุษย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยุและมัลติมีเดีย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าว

8

11

9

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการและสร้างสรรค์รายการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโทรทัศน์
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

7

เครือข่ายสถานีและพื้นที่ ให้บริการ
ไชยปราการ
ช่อง 29

เชียงราย
ช่อง 27
แม่ฮ่องสอนช่อง 29 เวียงป่าเป้า
ช่อง 28 พะเยา
ช่อง 27
เชียงใหม่
ช่อง 34
ช่อง 34
ลำพูน

แม่สะเรียง
ช่อง 46

ลำปาง
ช่อง 29 แพร่
ช่อง 34

เถิน
ช่อง 28

เชียงของ
ช่อง 29

น่าน
ช่อง 27

อุตรดิตถ์

ตาก สุโขทัย
ช่อง 34 ช่อง 27

บึงกาฬ
ช่อง 29
เลย
ช่อง 34

พิษณุโลก

กำแพงเพชร พิจิตร

เพชรบูรณ์
ช่อง 27

นครสวรรค์
ช่อง 34
อุทัยธานี
ชัยนาท
สิงห์บุรี ลพบุรี

หนองคาย
อุดรธานี
หนองบัวลำภู ช่อง 28
ชุมแพ
ช่อง 34

ขอนแก่น
ช่อง 29

ชัยภูมิ
ช่อง 28

ตราด
ช่อง 27

อ. ทับสะแก
ช่อง 34
ชุมพร
ช่อง 28

ระนอง
ช่อง 27
ตะกั่วป่า
ช่อง 28

เกาะสมุย
ช่อง 34

พังงา

สุราษฏร์ธานี
ช่อง 29
ทุ่งสง
กระบีช่่ อง 51

ภูเก็ต
ช่อง 27

ตรัง
ช่อง 46

สตูล
ช่อง 27

นครศรีธรรมราช
ช่อง 27

พัทลุง
สงขลา
ช่อง 34

ปัตตานี
ยะลา
ช่อง 37 นราธิวาส

กาฬสินธุ์

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ช่อง 28

ชุมพวง
ช่อง 34
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มวกเหล็ก ช่อง 27
ช่อง 28
สระบุรี ช่อง 34
สุอ่พางทอง
รรณบุรี
นครนายก
อยุ
ธ
ยา
กาญจนบุรี
ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว
ช่อง 34
นนทบุรี
นครปฐม กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ช่อง 34
ราชบุรี สมุทรสาครสมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
ช่อง 29
ชลบุรี
พัทยา
เพชรบุรี
ช่อง
ช่อง 34
จันทบุรี
46
หัวหิน
ระยอง
ช่อง 27
ช่อง 28
ประจวบคีรีขันธ์

สกลนคร
ช่อง 27

สุรินทร์
ช่อง 29

นครพนม
มุกดาหาร
ช่อง 29
อำนาจเจริญ
ยโสธร
ศรีสะเกษอุบลราชธานี
ช่อง 27

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีระบบส่งสัญญาณที่มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ให้ความคมชัดทั้งภาพและเสียง ที่ส่งสัญญาณในย่าน
ความถี่ยู เอช เอฟ (UHF) ปัจจุบันมีสถานีส่งทั่วประเทศไทย
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 52 สถานี โดยมีสถานีส่งในภาคกลาง
7 สถานี ภาคเหนือ 16 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 สถานี ภาคตะวันออก 4 สถานี และภาคใต้ 12 สถานี
สามารถให้บริการครอบคลุมจำ�นวนประชากรที่สามารถรับชม
ได้ประมาณร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย

สำ�หรัวีไบทยพื้นส.ส.ท.
ที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง สถานีฯ
เขตบริการของที
ตั้งเสาส่งสัญญาณที่สูงที่สุดของประเทศไทยบนอาคาร
จำนวนได้52ติดสถานี
ใบหยก
กรุงสถานี
เทพมหานคร ออกอากาศที่ช่อง 29 มีกำ�ลังส่ง
ภาคกลางและตะวั
นออก2 11
ภาคใต้
สัญญาณสู12งสุดสถานี
(Effective Radiated Power - ERP) 1,000
ภาคเหนือ กิโลวัตต์ สามารถให้
16 สถานี บริการในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร
ภาคตะวันออกเฉีครอบคลุ
ยงเหนือม13
สถานี
จังหวั
ดใกล้เคียงทั้งสิ้น 17 จังหวัด
ส่วนการแพร่ภาพสัญญาณของเครือข่ายสถานีในส่วนภูมิภาค
จะส่งสัญญาณแพร่ภาพด้วยเสาส่งสัญญาณ มีกำ�ลังส่งออก
อากาศตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 กิโลวัตต์
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รายชือ่ ผูผ้ ลิตรายการอิสระที่ ส.ส.ท. สนับสนุนในปี พ.ศ. 2553
ลำ�ดับ

ประเภท

ชื่อรายการ

ผู้ผลิต

ช่วงเวลาการออกอากาศ

จำ�นวนเงิน

1 เด็กและเยาวชน มดคันไฟ
บจก.ป่าใหญ่ ครีเอชั่น
มกราคม - กันยายน 2,354,000.00
2 เด็กและเยาวชน หัวใจใกล้กัน
บจก.แก๊งค์ ซูเปอร์
มกราคม - ตุลาคม 10,472,000.00
3 เด็กและเยาวชน วัยมันส์ คันมือ
บจก.คัฟเวอร์ เฟรม
ตุลาคม - ธันวาคม
556,400.00
4 เด็กและเยาวชน แรงคิดทีวี
บจก.ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง
มกราคม - กรกฎาคม 4,406,260.00
5 เด็กและเยาวชน ขบวนการนักอ่าน
บจก.บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเมนท์ มกราคม - กรกฎาคม 1,112,800.00
6 เด็กและเยาวชน World whyวิทย์
บจก.บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเมนท์ เมษายน - ธันวาคม
3,370,500.00
7 เด็กและเยาวชน นิทานร้อยบรรทัด
บจก.อินดี้ คาเฟ่
กรกฎาคม - ธันวาคม 3,718,250.00
8 เด็กและเยาวชน การ์ตูนหมู่บ้านบุญอุ้ม
บจก.แคปปิตอลพี
พฤษภาคม - มิถุนายน 1,657,500.00
9 เด็กและเยาวชน ภูมิใจรักษ์ภาษิต
นางสาวเดือนเต็ม สาลิตุล
ตุลาคม - พฤศจิกายน
910,000.00
10		 เด็กและเยาวชน Safe Kids เด็กปลอดภัย
สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน
กันยายน - พฤศจิกายน 695,500.00
11		 เด็กและเยาวชน ครอบครัวหรรษา
นางสาวพชร ศุภรัตนพงศ์
ตุลาคม - ธันวาคม
750,000.00
12		 เด็กและเยาวชน กล่องนักคิด
บจก.ทโมนไทย
มกราคม - ธันวาคม
7,719,515.00
13		 เด็กและเยาวชน สนุกยกครัว
บจก.บ้านบันดาลใจ
มกราคม - กันยายน 10,105,952.00
14		 เด็กและเยาวชน Tata Titi Toto ไดโนจอมป่วน บจก.ซาวด์เกรท
มกราคม - ธันวาคม
2,695,000.00
15		 สารคดี
Spirit of Asia
บจก.แทลเลนท์ แมสมีเดีย
มกราคม - ธันวาคม
5,617,500.00
16		 สารประโยชน์ พันแสงรุ้ง
บจก.ป่าใหญ่ ครีเอชั่น
มกราคม - ธันวาคม
5,981,300.00
17		 สารประโยชน์ โลกใบเดียวกัน One World นายเปรมวิทย์ มาลากุล ณ อยุธยา มกราคม - ธันวาคม
3,906,000.00
1 8 สารประโยชน์ ชมรมเพื่อนพอเพียง
บจก.มันตาศิลปะการแสดง
มกราคม - กรกฎาคม
794,170.00
19		 สารประโยชน์ ต้นฉบับ
บจก.นิ้วทอง
มกราคม - มีนาคม /
					
พฤษภาคม - มิถุนายน 847,440.00
20		 สารประโยชน์ สู่ฝันลูกหนังไทย
หจก. เดอะเฟอร์ทีม
มกราคม - เมษายน
1,546,150.00
21		 สารประโยชน์ ไอ ซายน์ ฉลาดยกกำ�ลังสอง บจก.แฮปปี้ ครีเอชั่น
มกราคม - ธันวาคม
1,771,920.00
22		 สารประโยชน์
สารคดียิ้มสู้
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มกราคม - ธันวาคม
2,420,000.00
23		 สารประโยชน์ ชีวิตจริงยิ่งกล่าละคร
นายชัยธร จิตรแสวง
มกราคม - กันยายน 1,230,500.00
24		 สารประโยชน์ พุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ
มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
มกราคม - ธันวาคม
1,827,102.75
25		 สารประโยชน์ ลุงหลานบานเย็น
บจก.แฮปปี้ ทูเดย์
กรกฎาคม - ธันวาคม 3,160,000.00
26		 สารประโยชน์ 10 ปากกาหน้าเลนส์
บจก.อุดมงาน
เมษายน - ตุลาคม
9,000,000.00
27		 สารประโยชน์ ภัตตาคารบ้านทุ่ง
บจก.คิดดี มุ่งทำ�ดี
มกราคม - ธันวาคม
5,992,000.00
28		 สารประโยชน์ ท่องโลกพระราชนิพนธ์
บจก.ซันชายน์ สไมล์
เมษายน
321,000.00
29		 สารประโยชน์
คุยกับแพะ
บจก.พาราดิซัล มีเดีย
กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 5,981,300.00
30		 สารประโยชน์ กระต่ายตื่นตัว
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เมษายน - ธันวาคม
2,675,000.00
31		 สารประโยชน์ พลเมืองคนกล้า
บจก.เอ็กซ์เทนเดอร์
มกราคม - กรกฎาคม 1,100,000.00
32		 สารประโยชน์ บ้านทุ่งลุงเกษตร
บจก.แฮปปี้ ทูเดย์
มกราคม - สิงหาคม 1,125,000.00
33		 สาระบันเทิง
ส.อ.ว. ห้อง2 รุ่น44
บจก.เอกนาโถ
กันยายน - ธันวาคม
8,089,200.00
34		 สาระบันเทิง
หัวใจอุ่นรัก
บจก.วอลลุ่ม อัพ
เมษายนและกันยายน 9,437,400.00
35		 สาระบันเทิง
หนังพาไป
บจก.ฝอยให้ฟิล์ม
สิงหาคม - ธันวาคม
3,960,000.00
						
127,306,659.75
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