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ปีที่ผ่านมา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรื อ
ไทยพีบเี อส (Thai PBS) ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
ของ ส.ส.ท. และหลักการของการเป็นสื่อสาธารณะ
อย่างสมํ่าเสมอ จากรายงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์การนี้
ขึ้นมา ไทยพีบีเอสได้นำ�เสนอข่าวสารที่สนับสนุนการ
พัฒนาสังคมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านที่สื่อธุรกิจ
ยังสนใจกันน้อย เช่น ข่าวสารของกลุ่มคนด้อยโอกาส
ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ที่มีปัญหาในการทำ�มาหากิน เป็นต้น ไทยพีบีเอส
ได้ทุ่มเทการทำ�งานเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการ
รับรู้ข่าวสารอย่างเที่ยงตรง รอบด้านให้กับประชาชน
อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยยึ ด มั่ น ในจรรยาวิ ช าชี พ ที่ เขี ย นเป็ น
แนวปฏิบัติเอาไว้ในการทำ�งานในทุกระดับ และมีการ
ตรวจสอบกำ�กับดูแลการทำ�งานอย่างใกล้ชิด

องค์ ก าร ส.ส.ท. ได้ เ ปิ ด พื้ น ที่ ข่ า วสารให้ กั บ
ประชาชนได้มชี อ่ งทางการนำ�เสนอข่าวสารได้ดว้ ยตัวเอง
และเชื่อมโยงกับประชาชนทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยง
กับเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานภาคธุรกิจ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งไทยพีบีเอสมีสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการที่ ทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น กระจกสะท้ อ นให้ กั บ การ
นำ�เสนอข่าวและรายการ เพื่อนำ�ไปปรับปรุงการทำ�งาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารตามการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างกว้างขวาง มุง่ เน้นเนือ้ หาสาระเป็นหลัก ปรับทิศทาง
การเสนอข่ า วสารออนไลน์ (Online) ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
แต่ก็ไม่ทิ้งการสื่อสารผ่านโทรทัศน์และวิทยุแต่อย่างใด
เรามีสำ�นักวิชาการที่ทำ�งานร่วมกับนักวิชาการ สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทีค่ อยตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้ หา
ข่าวสารที่ได้เสนอออกไป และเป็นห้องปฏิบัติการในการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่นำ�ไป
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ใช้อ้างอิงได้ อนึ่ง ไทยพีบีเอสยังคำ�นึงถึงการทำ�กิจกรรม
ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบั
ประชาชนมากขึ้น ไม่ใช่การทำ�หน้าที่เพียงสื่อมวลชน
อย่างที่เคยเป็น แต่ต้องก้าวข้ามจุดนี้ไป เพื่อให้สื่อเป็น
โรงเรียนของสังคม เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน
และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยสันติวิธี เช่น ข่าวสาร
เรือ่ งสารตะกัว่ มีปริมาณสูงในเด็กริมชายแดน ศูนย์คนหาย
ไทยพีบีเอส การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
โดยจัดทำ�รายการสถานีประชาชน เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ ป ระชาชนได้ เข้ า ถึ ง การแก้ ปั ญ หากั บ หน่ ว ยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง การเกาะติดการรายงานสถานการณ์
นํ้ า ท่ ว มปลายปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
ผลกระทบเหมื อ งแร่ ท องคำ�  ตี แ ผ่ เ ส้ น ทางโรฮิ ง ญา
สินค้ามนุษย์ โครงการกำ�จัดขยะที่เกาะสมุย เป็นต้น
การรายงานข่าวสารอย่างเข้มข้น เจาะลึกของไทยพีบเี อส
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำ�คัญในระดับ
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น เพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทของสื่อสาธารณะ
ในยุคใหม่ และเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลและการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ในการปรับปรุงด้านเทคนิค เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ทั้ ง ประเทศนั้ น ไทยพี บี เ อสก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
อำ�นวยความสะดวกในจำ�นวนผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร 4 ราย
ที่ดำ�เนินการได้แล้วอย่างครบถ้วนครอบคลุมทั้งประเทศ
เป็นรายแรก นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงสื่อออนไลน์
(Online) ให้สมบูรณ์อันเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
สื่อสารที่โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดี การทำ�งานตลอด 10 ปี ยังมีหลายสิ่ง
หลายอย่างที่จำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อให้
ทั น สถานการณ์ ภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ และสั ง คมยุ ค ใหม่ ที่
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว และพระราชบั ญ ญั ติ

ของ ส.ส.ท. ตามมาตรา 51 ก็ได้บัญญัติเอาไว้ให้มีการ
ทบทวนที่มาของรายได้ให้เหมาะสมตามความจำ�เป็น
ในการดำ�เนิ น กิ จ การขององค์ ก าร ให้ ท บทวนแก้ ไข
เพิม่ เติมกฎหมายทีอ่ าจจะเป็นปัญหาในการดำ�เนินกิจการ
เพือ่ ธำ�รงไว้ซงึ่ ความเป็นสือ่ สาธารณะของประชาชนต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายร่วมกับฝ่ายบริหารก็ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการทบทวนการทำ�งานที่ผ่านมาตลอดระยะ
เวลา 10 ปี และการเตรียมแผนในอนาคตทุกๆ ด้านไป
พร้อมๆ กัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ภายนอก
และเครือข่ายทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจที่อาจ
จะมีมมุ มองในการทำ�หน้าทีส่ อื่ สาธารณะของไทยพีบเี อส
ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมา สมควรได้รับ
การแก้ไขหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ รวมทัง้ การบริหาร
จัดการภายใน ที่อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่
การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างเหมาะสมโปร่งใส และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในการทำ�งาน บทบาท
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อ
ที่ เ ปลี่ ย นไป ข่ า วสารของสื่ อ ทางธุ ร กิ จ อาจจะมุ่ ง ผล
ต่อกำ�ไรเป็นตัวเงิน แต่ข่าวสารของสื่อสาธารณะมุ่งที่จะ
สร้างผลกำ�ไรทางสติปัญญา เพิ่มความรู้ให้กับประชาชน
และเป็ น ที่ พึ่ ง ให้ กั บ ประชาชนที่ ต้ อ งการข่ า วสาร
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ตามสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของความ
เป็นมนุษย์อย่างรอบด้านทั่วถ้วนต่อไป

(รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำ�ดี)
ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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ปี ข องการสร้ า งสรรค์ สื่ อ เพื่ อ สาธารณะ
เป็นช่วงเวลาที่ไทยพีบีเอสได้แสดงให้สังคมได้
ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นของการทำ�หน้าที่สื่อที่ร่วมทุกข์
ร่วมสุข เป็นที่พึ่งพิงและวางใจได้ของประชาชนเสมอมา
ไทยพีบเี อสก่อเกิดขึน้ เมือ่ สิบปีทแ่ี ล้วในสถานการณ์
ที่ สั ง คมไทยต้ อ งการสื่ อ ที่ มี อิ ส ระ มี ค วามเป็ น ธรรม
ในการนำ�เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร สื่ อ สาธารณะแห่ ง นี้
จึงผ่านการมีส่วนร่วมและการแสดงเจตจำ�นงของคนใน
สังคมจากหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว
กลุ่มประชาสังคม และกลุ่มปฏิรูปสื่อ ที่มุ่งหวังจะเห็น
สื่อสารมวลชนคุณภาพ ที่ทำ�หน้าที่สร้างปัญญา สร้าง
การเรียนรู้ สร้างสังคมที่เป็นธรรม และกล้าหาญที่จะ
ทำ�ในสิ่งที่สื่อพาณิชย์และสื่อของรัฐอื่นๆ ทำ�ได้จำ�กัด
พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 จึงก่อกำ�เนิดขึ้นบนพันธกิจ
ที่ว่านี้
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ทำ�หน้าที่
เป็นสถาบันสื่อของสังคม ให้บริการข่าวสาร สาระบันเทิง
ที่มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความยั่งยืนให้แก่
ความเป็ น พลเมื อ งและยึ ด ถื อ ผลประโยชน์ ส าธารณะ
โดยมีส่วนสร้างวาระสำ�คัญๆ ที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทยไว้หลายเรือ่ ง อาทิ ฝ่าวิกฤตนํา้ ท่วม ฝ่าวิกฤต
การเมืองไทย สาระประชามติ เป็นต้น

รวมถึงปี พ.ศ. 2560 นี้ ที่ไทยพีบีเอสได้ทุ่มเท
พลังใจทั้งองค์การฯ นำ�เสนอวาระ “แสงจากพ่อสู่ความ
ยั่งยืน” เพื่อน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ
และผลั ก ดั น ให้ ค นในสั ง คมเกิ ด การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
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ในด้านของการให้บริการเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึง
สื่ อ อย่ า งเท่ า เที ย มนั้ น ไทยพี บี เ อสได้ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โครงข่ายทีวดี จิ ทิ ลั ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 สามารถดำ�เนินการ
ได้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ถึ ง ร้ อ ยละ 98 อั น เป็ น ไปตาม
ข้อตกลงกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงการ
พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารคำ�บรรยายเสี ย งและภาพ
สำ�หรับคนพิการแบบ Near Real Time เพื่อให้คนพิการ
ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อในฐานะพลเมืองของ
สังคม
ในด้านของงานเครือข่าย ไทยพีบีเอสได้สร้างพื้นที่
ปฏิบัติการร่วม ที่เรียกว่า “นักข่าวพลเมือง” ให้กระจาย
ไปทั่วทุกภูมิภาคจำ�นวนกว่า 4,000 คน รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิชาการด้านต่างๆ ใน
พื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้านสื่อสาธารณะ
ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและจริ ย ธรรมของ
นักสื่อสารในอนาคต และได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะ
ทำ�ให้เกิดการสร้างนักสื่อสารภาคพลเมืองมากขึ้น เช่น
แอปพลิเคชัน ชือ่ C - Site ทำ�ให้ขา่ วสารมาจากการระดม
ปัญญารวมหมู่ (Crowd Sourcing) และความเป็นเจ้าของ
ร่วมทีแ่ ท้จริง อีกทัง้ ยังได้พฒ
ั นา platform online ต่างๆ
ที่สามารถเชิญชวนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้สื่อ
ได้ขยายกว้างขึ้น
ในทศวรรษที่สองของไทยพีบีเอส ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นับได้วา่ เป็นยุคของการปรับตัว
ให้ ทั น กั บ ภาวะพลิ ก ผั น หรื อ ปั่ น ป่ ว นของสื่ อ (Media
Disruption) โดยไทยพีบีเอสได้ประกาศทิศทางสำ�คัญ
ที่จะทำ�ให้ไทยพีบีเอสได้เข้าถึงและได้สร้างสรรค์งานสื่อ
ที่เหมาะสมกับพลเมืองยุคดิจิทัลมากขึ้น ช่วยทำ�หน้าที่
ลดช่องว่างทางสังคมที่จะยิ่งขยายกว้างขึ้นตามภาวะโลก

ที่ปั่นป่วน และตั้งเป้าสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ไทยพีบีเอสจะมุ่งมั่นเป็นสื่อที่ประชาชนเชื่อถือได้
ในด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร เป็ น สื่ อ ที่ ร่ ว มหาทางออกของ
ปั ญ หาต่ า งๆ อย่ า งสร้ า งสรรค์ กั บ ประชาชน เป็ น สื่ อ
ที่นำ�ภูมิปัญญาและมุมมองแบบตะวันออกมาอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ข องโลก เป็ น สื่ อ ที่ มุ่ ง สร้ า งการเรี ย นรู้
และความเป็นพลเมืองให้แก่เด็กเยาวชน เตรียมพร้อม
สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และหนุน
เสริมการปฏิรูปประเทศจากฐานราก ดังที่ได้กำ�หนดไว้
เป็นยุทธศาสตร์ของปีคือ “วาระปฏิรูป 2561” รวมทั้ง
การปฏิรูปองค์การฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
และยั ง คงตั้ ง มั่ น อยู่ บ นหลั ก การประโยชน์ ส าธารณะ
อย่างแข็งแกร่ง
เพราะสื่ อ สาธารณะมี พั น ธกิ จ ที่ ม ากไปกว่ า การ
ทำ�สื่อให้มีคนดู แต่ต้องทำ�ได้มากขึ้นไปอีก ในแง่ของ
การร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ในฐานะ
ของสื่อที่สร้างและนำ�ปัญญาความคิดของสังคมด้วย
ไทยพีบีเอสจะมุ่งมั่นทำ�หน้าที่ “ขับเคลื่ อ นการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” เพื่อประชาชนและสังคมไทย
ทั้งมวล

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี พิพิธกุล)
ผู้อำ�นวยการ
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

พ

ระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เป็นปัจจัยแห่งโอกาสที่เปิดกว้าง
ให้ประชาชนและสังคมไทยได้ใช้สารัตถะสำ�คัญของสื่อสาธารณะให้เกิด
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และ
สังคม ทั้งยังเป็นช่องทางในการลดความเหลื่อมลํ้าทางชนชั้นในสังคมด้วย
ขณะเดียวกันกฎหมายก็ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพรายการต่างๆ
ที่จำ�เป็นต้องมีกลไกของข้อมูลย้อนกลับ จากการมีส่วนร่วมของประชาชน
สู่ผู้ผลิตรายการ จึงกำ�หนดให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นกลไกที่สำ�คัญ
ตามกฎหมายในมาตรา 45 เพื่อการจัดกิจกรรม เวทีรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในช่องทางทีห่ ลากหลายทุกกลุม่ เป้าหมาย และทัว่ ทุกภูมภิ าค
ในการติดตาม สะท้อนความต้องการและประเมินผล ข้อเสนอแนะ นโยบาย
ของประชาชนสูก่ ารพัฒนาคุณภาพรายการเพือ่ สังคมและประเทศชาติตอ่ ไป
ปี พ.ศ. 2561 เป็นการก้าวสูท่ ศวรรษที่ 2 ของสือ่ สาธารณะ “ไทยพีบเี อส”
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานเพื่อประชาชนและสังคม ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และสภาผูช้ มผูฟ้ งั รายการ
ตลอดจนมูลนิธิไทยพีบีเอส พร้อมที่จะเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนภาคีเครือข่าย
ทางสั ง คมของไทยพี บี เ อสให้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ เข้ ม แข็ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ “ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง” อย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเป็น “สื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอส”
ในนามของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการขอแสดงความยินดีต่อการ
ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของ “ไทยพีบีเอส” สื่อสาธารณะเดียวในประเทศไทย
สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการพร้ อ มจะเป็ น กั ล ยาณมิ ต รร่ ว มทำ�หน้ า ที่
“สื่อสาธารณะ” เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างมุ่งมั่น
ยั่งยืนตลอดไป

(นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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สารประธานมูลนิธิ ส.ส.ท.

ไ

ทยพี บี เ อสมี ส่ ว นทำ�ให้ “สื่ อ สาธารณะ” มี คุ ณ ค่ า มี ค วามหมาย
ต่อสังคมไทยมา 10 ปีแล้ว เป็นสื่อสาธารณะที่มีพันธกิจมากไปกว่า
การทำ�หน้าที่ผลิตสื่อ คือ ต้องการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและความ
ยั่งยืนให้กับสังคมไทย ทำ�หน้าที่ด้วยความตั้งมั่นอยู่บนหลักการประโยชน์
สาธารณะ ทำ�หน้าที่สื่อที่ร่ว มทุกข์ร่ว มสุข เป็นที่พึ่งและวางใจได้ ข อง
ประชาชน

มูลนิธอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หรือมูลนิธิไทยพีบีเอส เป็นองค์กรคู่ขนานที่ทำ�งานสนับสนุนให้ไทยพีบีเอส
บรรลุพนั ธกิจของสือ่ สาธารณะ และมีสว่ นร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชน
ยามเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในหลายวาระ อาทิ ไทยพีบีเอสร่วมฝ่าวิกฤต
นํ้าท่วม แบ่งนํ้าใช้ ปันนํ้าใจ สู้ภัยแล้ง  ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยหนาว
ในภาคเหนือและอีสาน ช่วยรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องในสามจังหวัด
ชายแดนใต้
ก้าวสู่ปีที่ 11 มูลนิธิฯ จะยังคงสนับสนุนการทำ�หน้าที่สื่อสาธารณะ
ของไทยพีบีเอส เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่าง
เข้มแข็งต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ)
ประธานมูลนิธิ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 1 : มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

1

มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

“

ไทยพีบีเอส

เป็นผู้นำ�ของสถานีโทรทัศน์
ที่ใช้เทคโนโลยีการออกอากาศที่ทันสมัย
ด้วยการเป็นสถานีโทรทัศน์
แบบฟรีทีวีแห่งแรกในประเทศไทย
ที่แพร่ภาพด้วยความละเอียดสูง
High Definition –TV : HD

11

มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

วิสยั ทัศน์

นโยบาย ปี พ.ศ. 2560

มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
และคุณธรรม

1. นโยบายเนือ้ หาและการน�ำเสนอ
พัฒนาเนื้อหาให้แตกต่างบนฐานขององค์ความรู้และการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน และบูรณาการการน�ำเสนอ
ทุกช่องทางการสือ่ สาร โดยให้ความส�ำคัญกับสือ่ ออนไลน์
2. นโยบายโครงสร้าง
ปรับโครงสร้างและกลไกการท�ำงานให้กระชับ คล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์และ
ทักษะที่เหมาะสมกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป และก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการ
ปฏิบตั งิ าน
3. นโยบายการเปลีย่ นแปลง
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม
โดยเป็นโรงเรียนของสังคม เพือ่ เสริมสร้างการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ของประชาชน การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนการสือ่ สารสันติภาพ
4. นโยบายการมีสว่ นร่วม
ด�ำเนินการให้สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ภาคีเครือข่าย และ
ประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบาย การเสนอข่าว
รายการ การติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานของ ส.ส.ท.
ตลอดจนการขยายฐานผูใ้ ช้บริการ
5. นโยบายความสัมพันธ์
ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน
และชุมชน บนพืน้ ฐานประโยชน์สาธารณะและการด�ำเนินการ
ทีเ่ ป็นอิสระของสือ่ สาธารณะ
6. นโยบายฐานข้อมูล
สร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การน�ำเสนอข่าวสาร รายการทีเ่ จาะลึกในทุกมิตอิ ย่างรอบด้าน
และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงประโยชน์ได้
7. นโยบายการประเมินผล
พัฒนาเครือ่ งมือประเมินคุณภาพและความคุม้ ค่าทางสังคม
ในการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของสือ่ สาธารณะ และเป็นทีร่ บั รูข้ องสังคมนอกเหนือจากการ
ประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
8. นโยบายการจัดการความเสีย่ ง
มีแผนบริหารและจัดการความเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก
องค์การ

พันธกิจ
ด�ำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของ
องค์การเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์
สาธารณะและความคุม้ ค่าเป็นส�ำคัญ

ค่านิยมหลักขององค์การ
เป็นอิสระ ยึดจริยธรรม ท�ำงานเป็นทีม
หัวใจคือประชาชนทุกภาคส่วน
เปิดกว้างสร้างสรรค์ กล้าหาญ นวัตกรรม
เพือ่ สังคมประชาธิปไตยและความเป็นธรรม

วัตถุประสงค์
ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของ ส.ส.ท. ดังนี้
1) ด� ำ เนิ น การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ที่ จ ะสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสาร
ทีเ่ ทีย่ งตรง รอบด้าน สมดุล และซือ่ ตรงต่อจรรยาบรรณ
2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา และสาระบันเทิง ทีม่ สี ดั ส่วนอย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิตติ า่ ง ๆ โดยมุง่ ด�ำเนินการ
อย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญ
3) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิน่ ผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อนื่
4) ส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพในการรั บ รู ้ ข ่ า วสาร เพื่ อ สร้ า ง
สังคมประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนได้รบั ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในการก�ำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การ
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อนื่
การด�ำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้ค�ำนึงถึง
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ของประชาชน
12
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โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2560
(แนบท้ายประกาศโครงสร้าง ส.ส.ท. และโครงสร้างส�ำนัก ฉบับลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการนโยบาย

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน

คณะกรรมการบริหาร

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รับมอบหมายงานจากผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท. ตาม พ.ร.บ. มาตรา 34, 35

สำ�นัก
ตรวจสอบ
ภายใน

สำ�นัก
ข่าว

สำ�นัก
รายการ

สำ�นัก
วิศวกรรม

สำ�นัก
โทรทัศน์
และวิทยุ

สำ�นัก
บริหาร

สำ�นัก
ทรัพยากร
มนุษย์

สำ�นัก
เครือข่าย
สื่อสาธารณะ

ศูนย์
พัฒนา
สื่อใหม่

สถาบัน
วิชาการ
สื่อสาธารณะ

สำ�นัก
สำ�นักงาน
สื่อสารและ ผู้อำ�นวยการ
ภาคีสัมพันธ์
ส.ส.ท.

ศูนย์
การเงิน

ศูนย์พัฒนา
สื่อเสียงและสถานี
วิทยุกระจายเสียง
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เส้นทางพัฒนาการการเข้าถึงสื่อสาธารณะ

17 สิ ง หาคม พ.ศ. 2552 สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารส�ำนักงาน
ใหญ่ไทยพีบีเอส
จัดการแข่งขันเครือ่ งบินบังคับ “หนูนอ้ ยจ้าวเวหา”
เป็นปีแรก มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม
และแข่งขันเครื่องบินจ�ำลองกว่า 3,000 คน
ทั่วประเทศ
ไทยพีบีเอสร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจ�ำลองและ
วิทยุบงั คับใช้ DRONE ถ่ายทอดสดการแข่งขันหนูนอ้ ย
จ้าวเวหาเป็นครั้งแรก และเริ่มใช้
DRONE ในการรายงานข่าวจราจร
ได้รับรางวัลสารคดีข่าวยอดเยี่ยม จากมูลนิธิอิศรา
อมันตกุล เรื่อง “กว่าจะเป็นคนไทยเต็มขั้น” และ
“เด็กชายหม่อง ทองดี” จากรายการเปิดปม ท�ำให้คน
ไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทยสามารถยืน่ ขอบัตรประชาชน

25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เว็บไซด์
ไทยพี บี เ อสขึ้ น เป็ น อั น ดั บ ที่ 1
ประเภทสถานีโ ทรทัศ น์ ฟรี ทีวี ผู้เข้าชมเว็บไซด์
เพิ่มจากปี พ.ศ. 2553 ถึงร้อยละ 243.83
1

ไทยพีบเี อสเป็นสือ่ ทีไ่ ด้รบั ความน่าเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ
ในช่วงวิกฤตนำ�้ ท่วม มีรายการเฉพาะกิจ “ฝ่าวิกฤต
น�ำ้ ท่วม” ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ไทยพีบเี อสได้ยา้ ยมาทีท่ �ำการ
แห่งใหม่ เขตหลักสี่ และเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรก
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทอี่ อกอากาศ
HD
ในระบบภาพความคมชัดสูง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มีมติจากคณะกรรมการนโยบาย
ให้ใช้ชอื่ เรียกองค์การว่า Thai PBS (ไทยพีบเี อส)

2552

2551
15 มกราคม พ.ศ. 2551 กำ�เนิดสื่อ
สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย
ภายใต้พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ปี 2551
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มี
“นักข่าวพลเมือง” ครัง้ แรก
ของวงการโทรทัศน์ไทย
กำ�เนิด “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ”
เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นกลไกรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนในการร่วมพัฒนา
สื่อสาธารณะ
23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถ่ายทอดสดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จฯ
เป็นการส่วนพระองค์เพื่อ
ทอดพระเนตรการแข่งขัน
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2553
กำ�เนิด “ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส”
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลคนหาย
ในสื่อโทรทัศน์และสื่อ
อินเทอร์เน็ต ร่วมกับ
มูลนิธิกระจกเงา และ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
สนับสนุนผูผ้ ลิตรายการอิสระ จำ�นวน
39 ราย ให้มีพื้นที่ผลิตรายการและ
ออกอากาศอย่างสร้างสรรค์ เต็มศักยภาพ
โดดเด่น ทำ�ให้รายการ “ภัตตาคาร
บ้านทุง่ ” และ “หนังพาไป” ได้เสียง
ตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี

2554

2555
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดำ�เนินมา
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
อาคารสำ�นักงานใหญ่ไทยพีบีเอส
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด
ด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย
ปี 2555 (AMS 2012)
ไทยพีบีเอสเปิด “พิพิธภัณฑ์
สื่อสาธารณะ”
เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับชม
การถ่ายทอดสด ข่าว และรายการ
ผ่านทางเว็บทีวี (WebTV)

ไทยพีบีเอสได้รับความนิยมในการ
รับชมเป็นอันดับที่ 3 ของสถานี
โทรทัศน์ฟรีทีวีทั่วประเทศในการ
รายงานข่าววิกฤตทางการเมือง

เส้นทางหนึ่งทศวรรษสื่อสาธารณะไทย
เพิ่มช่องทางให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษ
บนสื่อออนไลน์

26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 Twitter
ไทยพีบีเอส มีจ�ำนวนผู้ติดตามเข้าสู่
หลักล้าน

17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้รับใบอนุญาต
เป็นผูป้ ระกอบกิจการกระจาย
เสียงโทรทัศน์เพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล ระดับชาติ

18 สิงหาคม 2558 ไทยพีบีเอสจัด
รายการพิ เ ศษเกาะติ ด
สถานการณ์เหตุระเบิดที่
ราชประสงค์ ซึ่งเป็นวันที่มี
การรับชมทีวอี อนไลน์สงู สุด
ของปี 2558

น�ำเสนอวาระ “แสงจากพ่อสูค่ วาม
ยัง่ ยืน” เพือ่ น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจและ
ผลักดันให้คนในสังคม เกิดการ
ปฏิบตั เิ พือ่ ความเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืน

25 มกราคม พ.ศ. 2556 เริ่มทดลองการ
ออกอากาศด้วยระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน
มาตรฐาน DVB-T2 ร่วมกับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก โดยสามารถรับชมได้
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

น�ำเสนอข่าว “ผลกระทบเหมืองแร่
ทองค�ำ” จนน�ำมาสู่การปิด
เหมืองแร่ เป็นเวลา 44 วัน
และเกิดการทบทวนนโยบาย
เหมืองแร่ในอีก 12 จังหวัด

15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ไทยพีบเี อส
ออกอากาศในระบบดิจทิ ลั ภาคพืน้ ดิน
ครบ 168 สถานีทวั่ ประเทศ ครอบคลุม
ร้อยละ 95 ของจ�ำนวนครัวเรือน

2560

2558

2556
2557
1 เมษายน พ.ศ. 2557 เริ่มออก
อากาศด้วยระบบดิจทิ ลั ภาคพืน้
ดิน ด้วยมาตรฐาน DVB-T2 โดย
ใช้โครงข่ายของไทยพีบีเอสเองเป็นครั้งแรก
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีว่าด้วยการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติครั้งที่ 6
ไทยพีบีเอสถ่ายทอดรายการ “ฝ่า
วิกฤตการเมืองไทย” ผ่านเว็บทีวี ใน
วันที่ คสช. ประกาศรัฐประหาร 22
พฤษภาคม 2557

2559

ได้รบั ใบรับรองระบบบริหารงานองค์กรสือ่
เชิงคุณภาพมาตรฐานสากล ISAS BCP
9001:2010
ได้รับคัดเลือกให้ร่วมบันทึกเทปการ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของประชาชน
ณ ท้องสนามหลวง
ผู้ชมติด tag (#ไทยพีบีเอส) มาเป็นอันดับ
1 ในการรายงานการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ
ขยายฐานผูช้ มผูฟ้ งั บนสือ่ ใหม่ ทำ�ให้ยอดผูต้ ดิ ตามของ
ไทยพีบีเอสทาง Twitter สูงเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม
องค์กรสือ่ (กว่า 2 ล้านคน) Facebook ติดอันดับที่
6 ของสื่อใหม่ในกลุ่มเดียวกัน (กว่า 3.38 ล้านคน)

ส่วนที่ 1 : มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

เส้นทางพัฒนาการ
การเข้าถึง

สื่อสาธารณะ
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On Air : การออกอากาศ
Online : เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
On Ground : การจัดกิจกรรม
Participation : การมีส่วนร่วม
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On Air
2554 ขยายเวลาการออกอากาศจาก 18 - 20
รายการข่าวสาร 40%
ชั่วโมงต่อวัน เป็น 24 ชั่วโมง
ขยายการให้บริการข่าวสารผ่านวิทยุ
2551 สารคดี/สารประโยชน์ 30%
สาระบันเทิง 30%
ออนไลน์ ในเดือนมิถุนายน
รายการท้องถิ่น “ดีสลาตัน ณ แดนใต้” 2553 เพิ่มเวลาการออกอากาศรายการเด็ก
(จ. - ศ. เวลา 16.00 - 18.00 น. /
2552
ส. - อา. เวลา 06.00 - 09.00 น.)
รายการท้องถิ่น “ทีวีไทย จอเหนือ”
และการ์ตูนสั้นหลังข่าว 5 นาที
“สถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัว”
2558
FM 105 ร่วมกับ สสส. และกรมประชาสัมพันธ์
ผลิตข่าวและรายการ
2560
2559
ผลิตรายการทีม่ อี กั ษรบรรยายภาพ (CC) จำ�นวน 7,644 ชั่วโมง
บูรณาการการสื่อสาร ออนแอร์,
และทดลองผลิตรายการ
จำ�นวน 332 ชั่วโมง 30 นาที,
ออนไลน์ และออนกราวนด์ ในงาน
ทีม่ เี สียงบรรยายภาพ (AD)
ล่ามภาษามือจำ�นวน 404 ชั่วโมง
“แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน”
เป็นผู้ประกอบกิจการ
20 นาที และรายการที่มีเสียง
ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน
3 ใบอนุญาต
บรรยายภาพ จำ�นวน 4 ชั่วโมง
168 สถานี ครอบคลุมพืน้ ที่ 98%

2555
ผลิตรายการและส่งสัญญาณ
ภาพโทรทัศน์ในระบบภาพ HD
ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ
2556 ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ให้บริการโครงข่าย
จาก กสท.
2557
นำ�เสนอรายการเด็ก
มากที่สุดใน 6 สถานี
ฟรีทีวี (ร้อยละ 11.53)
ขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ได้ตามที่ กสทช. กำ�หนด

พื้นที่ออกอากาศสำ�หรับผู้ผลิตอิสระ
51
39

38

35
29

31

28

ถ่ายทอดสดพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

40

27

20

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ช่วงวิกฤตการเมือง ปี พ.ศ. 2553 ได้เปิดเวที
หาทางเลือกในการลดความรุนแรงและน�ำ
เสนอข่าวควบคูร่ ายการ “ฝ่าวิกฤตการเมือง
ไทย” และรายการ “ฟังด้วยหัวใจ”

ร่วมบันทึกเทปการร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีของประชาชน
ณ ท้องสนามหลวง ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในปี พ.ศ. 2559 น�ำเสนอเนื้อหาการออกเสียง
ประชามติมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.7
ของการออกอากาศทั้งหมดและน�ำเสนอ
เป็นอันดับ 2 ในวันออกเสียงประชามติ

จัดรายการเฉพาะกิจ “ฝ่าวิกฤตน�้ำท่วม” ในช่วง ปี พ.ศ. 2557 มีรายการเวทีสาธารณะและเสียง
18
น�้ำท่ไทยพี
วมปลายปี
พ.ศ. 2554 มีส่วนแบ่งการรับชม ประชาชนเปลีย่ นประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย
บีเอส 2560
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เป็นอันดันที่ 4 ของฟรีทีวี
จัดเวที “เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป”

จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ “กรุงเทพฯ
(เรา) ออกแบบได้” ในการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2556

Online
บริการ
LIVE

ช่องทางเชื่อมต่อกับงาน
หน้าจอและงานหลังจอ
ภาคประชาสังคมในช่วง
วิกฤตการเมืองและ
ภัยพิบัติน�้ำท่วม
2551

ให้บริการโทรทัศน์ออนไลน์
ในลักษณะดึงสัญญาณ
ถ่ายทอดสด (Live Cast)
มาน�ำเสนอผ่านเว็บไซต์
แบบ On Demand

ผู้ชมติด #ThaiPBS
เป็นอันดับ 1 ในการ
รายงานการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เปิดบริการ “Web TV”
ถ่ายทอดสดอินเทอร์เน็ตทีวี
ผ่านเว็บไซต์ เริ่มครั้งแรก
ในงาน Asia Media
Summit 2012

ยอดทวีตเหตุการณ์
ถ่ายทอดสดการร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีของ
ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง
สูงที่สุดในปี พ.ศ. 2560

จัดรายการสด “ฝ่าวิกฤต
การเมืองไทย” ผ่าน
Youtube หลังค�ำสั่ง คสช.
ให้ยุติการเผยแพร่ข่าวสาร
ทางโทรทัศน์และวิทยุ

ผลิตงาน On Demand
สื่อเสียงนิทาน ส�ำหรับ
เด็กเล็กอายุ 3 - 5 ปี
จ�ำนวน 20 เรื่อง ผ่านสถานี
วิทยุไทยพีบีเอส

คลิปพิธีเคลื่อนพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มียอดรับชมถึง 4 ล้านคน

สื่อสังคมออนไลน์ของ ส.ส.ท.
2560
ได้รับคัดเลือกให้เป็น
“ส�ำนักข่าวดีเด่น” ในงาน
Best Journalist in Social
Media: Thailand Crisis. ความนิยม
April - May, 2010
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On Ground
งานวันเด็กไทยพีบีเอส

กิจกรรม On Ground
พ.ศ. 2552 ส่งเสริมประชาธิปไตย
ท้องถิน่ ผ่านการน�ำเสนอหน้าจอ
และเวทีแสดงวิสัยทัศน์“พลเมืองเปลี่ยน
กรุงเทพฯ” และ “เปลี่ยนเชียงใหม่ด้วย
พลังพลเมือง”

พ.ศ. 2560 ไทยพีบเี อสร่วมสืบสานปณิธาน
สานต่อความยั่งยืน เพื่อน้อมร�ำลึกและ
แสดงความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9
ด้วยการจัดกิจกรรม
“แสงจากพ่อ...สูค่ วามยัง่ ยืน”

พ.ศ. 2553 จัดงาน “เปลีย่ นประเทศไทย
ด้วยพลังพลเมือง” และงาน “ประชุมใหญ่
ประจ�ำปีนกั ข่าวพลเมือง”
มีผเู้ ข้าร่วมทัว่ ประเทศ
กว่า 500 คน

พ.ศ. 2552 จัดการแข่งขัน
เครือ่ งบินบังคับ“หนูนอ้ ยจ้าวเวหา” ระดับ
ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น 6 สนาม
600 ทีมทัว่ ประเทศ

พ.ศ. 2555 เจ้าภาพการประชุมใหญ่
ประจ�ำปี Asia Media Summit 2012
มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน
จาก 26 ประเทศ

พ.ศ. 2559 จัดกิจกรรมวิ่ง
การกุศล “แบ่งน�ำ้ ใช้ ปันน�ำ้ ใจ
สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน”
มีผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คน

พ.ศ. 2559 เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสื่อสารมวลชนว่า
ด้วยความเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ABU

พ.ศ. 2556 จัดรายการพิเศษ “เทียนส่องใจ
เนือ่ งในวันเอดส์โลก” ร่วมกับสภากาชาดไทย
เพือ่ ระดมเงินสมทบทุนช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ HIV

		 พ.ศ. 2553 “โครงการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพผูผ้ ลิตรายการ
วิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว”
และ “โครงการขบวนการคนตัวเล็ก”

พ.ศ. 2554 จัดเสวนา The World
Press Freedom Day: The 21st Century
Media: New Frontiers, New Barriers
20
ร่วมกั
บ UNESCO, UNDP, SEAPA และ TJA

พ.ศ.2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Children’s TV Program Item Exchange
และ ABU Children’s Drama
Co-Production Series ร่วมกับ ABU

พ.ศ. 2553 “โครงการถนนเด็กเดิน”
จังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรเครือข่าย
และผู้ผลิตรายการเด็กและเยาวชน
มีผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 คน

ไทยพีบีเอส 2560

Participation

มีกลไกการสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บริการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�ำหนดนโยบาย
ผ่าน “สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” จ�ำนวน 50 คน
จากตัวแทนของประชาชนแต่ละภูมิภาคและกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย

จัดเวทีสัญจรภูมิภาค
ร่วมคิดร่วมสร้างทีวีไทย
ทีวีสาธารณะ 9 ภูมิภาค

จัดเวทีสมัชชาแห่งชาติ
เพือ่ นสือ่ สาธารณะ และเวทีสมัชชา
เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์
และจัดท�ำแบบส�ำรวจจากทั้งผู้ที่ติดตาม
รับชมและไม่ติดตามรับชมสื่อของไทยพีบีเอส

กลไกการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่าน Thai PBS
Feed-backer และ Thai PBS
Monitor ร่วมกับเครือข่ายคนพิการ

รับฟังความเห็น ค�ำติชมและข้อร้องเรียน
ผ่าน “ศูนย์เพื่อน ไทยพีบีเอส” มีเพื่อน
สื่อสาธารณะกว่า 2 หมื่นคนจากทั่วประเทศ

จัดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง
เข้มข้น โดยวิธีการสนทนากลุ่มย่อย
จากผู้ชม 9 ภูมิภาค 24 กลุ่มประเด็น

ผู้ชมผู้ฟังรายการ แสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
Thai PBS Facebook Fanpage

จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ในรูปแบบเวทีภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อสาธารณะ
กับภาคีเครือข่าย

ส่วนที่ 1 : มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ

มุ่งมั่นพัฒนา “คุณภาพ”

สื่อสาธารณะ
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องค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส

เริ่มบทบาทของสื่อสาธารณะด้วยการด�ำเนินงานสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551
ภายใต้ปรัชญาของการนําเสนอข่าวสารและรายการที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมประชาธิปไตย
ไทยพีบีเอสมุ่งสร้างคุณภาพและบรรทัดฐานใหม่ของสื่อด้วยมาตรฐานการน�ำเสนอเนื้อหาที่เน้น
ความหลากหลาย แตกต่างในเชิงคุณค่า สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณภาพของสังคม ผลการด�ำเนินงานตลอด 10 ปีของไทยพีบีเอสที่สะท้อนคุณภาพ
ของสื่อสาธารณะประกอบด้วย

1

ไทยพีบเี อสเป็นผูน้ ำ� ของสถานีโทรทัศน์
คุณภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ การ
ที่ใช้เทคโนโลยีการออกอากาศทันสมัย ด้วยการ
เข้าถึงสื่อและบริการของไทยพีบีเอส
ผู้นำ� ของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
การส่ ง สั ญ ญาณที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
เพื่อการเข้าถึงเนื้อหาสื่อของไทยพีบีเอส พัฒนา
โครงข่ายสัญญาณไปทั่วประเทศด้วยมาตรฐาน
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

ก�ำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (ดิจิทัลทีวี)

เป็ น สถานี โ ทรทั ศ น์ แ บบฟรี ที วี แ ห่ ง แรกใน
ประเทศไทยทีแ่ พร่ภาพด้วยระบบความละเอียดสูง
(High Definition - TV:HD) ตัง้ แต่ยา้ ยมาสูท่ ที่ ำ� การ
แห่งใหม่ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
คุณภาพของภาพและเสียงในการออกอากาศของ
ไทยพีบเี อส มีความละเอียดและคมชัดเป็นพิเศษ
ทําให้ผชู้ มได้อรรถรสจากเนือ้ หาต่างๆ อย่างเต็มที่
ทัดเทียมกับสถานีโทรทัศน์ระดับสากล
เป็ น ผู ้ น� ำ ของการเปลี่ ย นผ่ า นระบบ
ออกอากาศจากแอนะล็ อ กสู ่ ร ะบบดิ จิ ทั ล
ในประเทศไทย เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ไทยพีบเี อสจึงจัดท�ำแผนขยายสัญญาณโครงข่าย
ทั่วประเทศด้วยแผน 4 ปี (2556 - 2559) ซึ่ง
สามารถด�ำเนินงานบรรลุผลส�ำเร็จตามแผนอย่าง
สมบูรณ์ ปัจจุบนั สามารถขยายสัญญาณครอบคลุม
กว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือนในประเทศไทย
และเริ่มดําเนินการยุติการออกอากาศโทรทัศน์
ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกเป็นสถานีแรกของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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น�ำร่องจากสถานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ
สถานี อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สู่การเป็นระบบ
ดิจทิ ลั ทัว่ ประเทศ
สื่อสาธารณะต้องให้บริการอย่างทั่วถึง
หลากหลาย และเท่าเทียม
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมที่ผู้พิการทางสายตา (คนตาบอด) และ
ผู้พิการทางการได้ยิน (คนหูหนวก) จะสามารถเข้าถึง
เนือ้ หาและคุณค่าของสือ่ สาธารณะได้อย่างเสมอภาค
ส�ำหรับคนหูหนวก - ปัจจุบันไทยพีบีเอสผลิต
รายการที่มีการจัดท�ำอักษรบรรยายภาพ (Closed
Caption - CC) จ�ำนวน 322 ชั่วโมง 30 นาที ล่าม
ภาษามือจ�ำนวน 404 ชั่วโมง 20 นาที
ส�ำหรับคนตาบอด - จัดท�ำรายการที่มีเสียง
บรรยายแทนภาพ (Audio Description - AD)
จ�ำนวน 4 ชั่วโมง รายการที่จัดท�ำเสียงบรรยายแทน
ภาพคูก่ บั อักษรบรรยายภาพจ�ำนวน 4 ชัว่ โมง 35 นาที
ขยายฐานผู้ชมผู้ฟังบนสื่อใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 ไทยพีบีเอสสร้างเว็บไซต์ข่าวแยกออกจาก
เว็ บ ไซต์ ห ลั ก เผยแพร่ ร ายการโทรทั ศ น์ อ อนไลน์
ท�ำให้อัตราการเติบโตของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.
thaipbs.or.th เพิ่มจากปี พ.ศ. 2553 ถึงร้อยละ
243.83 และในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เว็บไซต์
ไทยพีบีเอสขึ้นอันดับที่ 1 ในประเภทสถานีโทรทัศน์
ฟรี ที วี ด้ ว ยการจั ด การเนื้ อ หาและวิ ธี น� ำ เสนอที่
สอดรับกับพฤติกรรมใหม่ของผู้รับสื่อ ท�ำให้มียอด
ผู้ติดตามทาง Twitter@ThaiPBS สูงเป็นอันดับ 1
ในกลุม่ องค์กรสือ่ ด้วยผูต้ ดิ ตามจ�ำนวนกว่า 2 ล้านคน
และมียอดสมาชิกทาง Facebook@ ThaiPBSFan
กว่า 3.38 ล้านคน ติดอันดับที่ 6 ของสื่อใหม่ในกลุ่ม
เดียวกัน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2559)
ไทยพีบเี อสเริม่ ให้บริการวิทยุออนไลน์ตงั้ แต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ต่อยอดจากสื่อสถานีวิทยุ
ไทยเพื่อเด็กและครอบครัว FM105 MHz. ปัจจุบัน
วิทยุออนไลน์ไทยพีบีเอสเผยแพร่รายการระหว่าง
06.00 - 21.00 น. ทาง www.thaipbsonline.net
และ www.facebook.com/ ThaiPBSFan ทีมงาน
วิทยุยังปฏิรูประบบการให้บริการงานสื่อเสียงข่าว
และรายการบนสื่อใหม่ โดยพัฒนาเว็บไซต์ www.
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thaipbsradio.com หรือ www.thaipbs.or.th/radio
และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio รวมถึงการ
เผยแพร่ผา่ นทาง Podcast และ Cloud Application
ในขณะทีก่ ารนําเสนอในรูปแบบ ThaiPBS Radio Live
บน Facebook : ThaiPBS Radio Fan มีจํานวน
ผู้ถูกใจและติดตามถึงสิ้นปี พ.ศ. 2559 สะสมกว่า
30,000 คน

2

คุณภาพด้านเนื้อหาและงานผลิตข่าวและรายการ
เนื้ อ หาข่ า วและรายการของไทยพี บี เ อส
มีความแตกต่างเป็นส�ำคัญ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เนื้อหา
หรือการน�ำเสนอที่แตกต่าง แต่เป็นความแตกต่าง
ในเชิงคุณค่าของเนือ้ หา มีความหลากหลาย มีเป้าหมาย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น พลเมื อ งคุ ณ ภาพของสั ง คม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าใจ เข้าถึง และตอบสนอง
กลุ่มผู้รับสื่อที่หลากหลาย การน�ำเสนอข่าวให้ความ
ส�ำคัญกับคุณค่าที่สังคมจะได้รับ ประชาชนและสังคม
ได้อะไรจากข่าวนั้นมากกว่าแค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือ
การเล่นข่าวตามกระแส

สื่อสาธารณะ : สังคมต้องคาดหวังได้
ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในประเทศ ไทยพีบีเอส
มุง่ สือ่ สารเพือ่ คลีค่ ลายวิกฤต เยียวยา และหาแนวทาง
ป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
- ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย
ประสบภัยนํ้าท่วม ไทยพีบีเอสเปิดช่องทางให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังการเผยแพร่ออกอากาศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จำ� นวน 3 ล้านบาท สมทบให้ไทยพีบเี อส
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น�ำไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัย ปี พ.ศ. 2554
รายการเฉพาะกิจ “ฝ่าวิกฤตนํ้าท่วม” เป็นรายการ
ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง และหลังจากผ่านพ้นวิกฤต
นํ้ า ท่ ว ม ไทยพี บี เ อสได้ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
การน�ำเสนอข่าวและรายการ ถอดบทเรียนการท�ำงาน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อวางแผนการจัดการใน
อนาคต และการสํ า รวจความเห็ น ของประชาชน
ผ่านทาง “กรุงเทพโพลล์” พบว่า ไทยพีบีเอสเป็น
สื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในช่วง
วิกฤตนํ้าท่วม
- ปี พ.ศ. 2553 ไทยพีบีเอสได้รับความนิยม
เป็ น อั น ดั บ 3 ของสถานี โ ทรทั ศ น์ ฟ รี ที วี ในการ
รายงานข่าวช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง โดยให้
ความส� ำ คั ญ กั บ ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การรายงานสถานการณ์จากท้องถิ่น ชุมชน ร่วมกับ
นักข่าวพลเมือง บูรณาการท�ำงานร่วมกันหลายฝ่าย
เพื่อเน้นการเตือนภัยและเตรียมรับมือปัญหา ข้อมูล
จากหลายหน่ ว ยงานครอบคลุ ม สอดประสานกั บ
การรายงานสดจากทีมข่าวในพื้นที่
เมื่ อ มี ว าระส� ำ คั ญ ของชาติ ไทยพี บี เ อส
จะด�ำเนินการปรับแผนกลยุทธ์การน�ำเสนอ รวมถึง
การปรับผังรายการ โดยให้ความส�ำคัญในการใช้พนื้ ที่
สื่อของไทยพีบีเอส เพื่อน�ำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ
มีมิติที่หลากหลาย แตกต่าง และยั่งยืน
- ปี พ.ศ. 2559 มูลนิธสิ อื่ มวลชนศึกษา (Media
Monitor) ส�ำรวจบทบาทของไทยพีบีเอสกับการ
ออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พบว่าไทยพีบเี อส
ให้ เ วลาการออกอากาศกั บ เนื้ อ หาการออกเสี ย ง
ประชามติมากที่สุด และจากการส�ำรวจการน�ำเสนอ
ทางช่องสื่อออนไลน์มีผู้ติด tag (# ไทยพีบีเอส)
มาเป็นอันดับ 1
- โครงการ “แบ่งนํ้าใช้ ปันนํ้าใจสู้ภัยแล้ง”
ไทยพี บี เ อสประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
เอกชนไม่น้อยกว่า 30 องค์กร เช่น สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงาน สมาชิกมากกว่า
7,000 องค์กรทั่วประเทศมาร่วมเป็นพันธมิตรในการ
ขับเคลื่อนโครงการ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอก
บทบาทของการเป็นสื่อสาธารณะของทุกภาคส่วน
ที่ชัดเจนอย่างยิ่ง
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- โครงการ “แสงจากพ่อสูค่ วามยัง่ ยืน” เปลีย่ น
ความสูญเสียเป็นพลังทางสังคม การเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เป็นความสูญเสียครั้งส�ำคัญของคนไทยทั้งประเทศ
ไทยพีบเี อสได้ปรับผังเป็นรายการพิเศษ “แสงจากพ่อ
สู่ความยั่งยืน” ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 31
ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 ผลิ ต เนื้ อ หาเพื่ อ สานต่ อ
พระราชปณิธาน ให้แสงแห่งพระปัญญาของพระองค์
เป็นพลังให้คนไทยเข้มแข็ง เป็นแสงสว่างแก่ตนเอง
และผู้อื่น ช่วยกันนําพาประเทศไทยให้เดินตามรอย
เส้นทางแห่งคุณความดีของพระองค์ต่อไป ได้ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษา มูลนิธิ องค์กรรัฐ
และเอกชน เปิดพื้นที่ทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

ให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนได้แสดงความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกาศเจตนารมณ์
ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองตามคําสอนของพระองค์
ตลอดทั้งเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มาจนถึงช่วงพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ไทยพีบเี อสได้ปรับผังรายการเป็นรายการแสงจากพ่อ
สูค่ วามยัง่ ยืน ออกอากาศทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม ตุลาคม พ.ศ. 2560 ด้วยรายการสารคดี ภาพยนตร์
ซี รี ส ์ สกู ๊ ป สั้ น ฯลฯ ได้ รั บ เสี ย งชื่ น ชมจากผู ้ ช ม
โดยส่ ว นใหญ่ ที่ ส ะท้ อ นว่ า ไทยพี บี เ อสได้ แ สดง
บทบาทสมกั บ ความเป็ น สื่ อ สาธารณะที่ จั ด สรร
ทั้งพื้นที่สื่อและกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง
27

มุ่งมั่นพัฒนา “คุณภาพ” สื่อสาธารณะ

สร้างความเปลี่ยนแปลง
คือหัวใจของคุณค่าสื่อสาธารณะ
เนื้ อ หาข่ า วและรายการของไทยพี บี เ อส
ไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูลข่าวสารหรือปรากฏการณ์
แต่คุณค่าของสื่อสาธารณะคือการสะท้อนปัญหา
ของสังคม และสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า
ถูกต้องกว่า ยั่งยืนกว่า จุดมุ่งหมายคือสร้างพลัง
ปฏิ รู ป อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ร่ ว มกั บ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นจาก
ทุ ก ภาคส่ วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ข่ า วและรายการของไทยพี บี เ อสที่ มุ ่ ง สร้ า ง
ความเปลี่ยนแปลงนั้น ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต
คนไทย ตั้งแต่เรื่องสุขภาพ การศึกษา แรงงาน และ
การท� ำ กิ น ไปจนถึ ง เรื่ อ งการอยู ่ อ าศั ย ชุ ม ชนและ
เมือง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และเรื่องเชิงโครงสร้าง
เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
ไทยพีบเี อสกับการตรวจสอบและน�ำเสนอ
ประเด็นทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ
- ปี พ.ศ. 2552 ไทยพี บี เ อสน� ำ เสนอข่ า ว
ขบวนการลักลอบตัดไม้เถือ่ นในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่
เทือกเขาบรรทัด โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองหัวช้าง
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ล นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น
และข้ า ราชการหลายหน่ ว ยงานอยู ่ ใ นขบวนการ
ศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอสภาคใต้เกาะติดรายงาน
ข่าวเชิงสืบสวน วางแผนทํางานร่วมกับทีมข่าวอย่าง
รั ด กุ ม รอบด้ า น และต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง สู ง
เนื่องจากเป็นข่าวที่อันตรายและเสี่ยงภัย ส่งผลให้มี
การตรวจสอบข้อเท็จจริง จนนาํ ไปสูก่ ารจับกุมผูก้ ระทาํ
ความผิดในที่สุด ผลงานนี้ได้รับรางวัลข่าวสืบสวน
ยอดเยี่ยมรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี พ.ศ.
2552 นับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่มีผู้ได้รับรางวัล
ระดับยอดเยี่ยมนี้ โดยที่ผ่านมาจะมีเพียงผู้ได้รับ
รางวัลระดับชมเชยเท่านั้น
- ปี พ.ศ. 2554 ข่าวขบวนการไม้พะยูงข้ามชาติ
ในผื น ป่ า ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย
ทีมข่าวไทยพีบีเอสเสนอประเด็นดังกล่าวเป็นข่าว
เชิงสืบสวนสอบสวนในรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส”
จํ า นวน 12 ตอน ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก ารลั ก ลอบตั ด
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และขนไม้อย่างผิดกฎหมายผ่านเส้นทางการลําเลียง
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบส่งต่อไม้ไปยังประเทศอื่น สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
มอบรางวัลช่อสะอาด ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 รางวัลสถานี
โทรทัศน์ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวดีเด่น และ
รางวัลผูผ้ ลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวดีเด่น นายสถาพร
พงษ์พิพัฒน์วัฒนา จากผลงานไม้พะยูงข้ามชาติ
- ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอเรื่องทุจริตจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องออกก�ำลังกาย ไทยพีบีเอสร่วมกับ
ดี เ อสไอ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ นครปฐม ก� ำ แพงเพชร
นครสวรรค์ ตรวจสอบกรณีนี้ และพบการทุจริตการ
จัดซื้อ ส่งผลให้ภาครัฐเสียงบประมาณกว่า 2,000
ล้านบาท และยังเชื่อมโยงไปยังข้าราชการระดับสูง
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท�ำให้เกิดการ

สอบสวนโดยคณะกรรมการติ ด ตามและใช้ จ ่ า ย
งบประมาณภาครัฐ (คตร.) น�ำไปสู่ผู้ท�ำผิดได้รับการ
ลงโทษ
- ปี พ.ศ. 2559 น� ำ เสนอเรื่ อ งสั ม ปทาน
นาํ้ ประปาทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2559 มีการร้องเรียนปัญหานํ้าไม่ไหลของ
ประชาชน แต่จากการท�ำข่าวเชิงลึกพบว่าเป็นปัญหา
ความไม่โปร่งใสในการให้บริการของท้องถิ่น จึงเกิด
การตรวจสอบขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความตื่ น ตั ว เข้ า มาร่ ว มตรวจสอบนโยบายการให้
เอกชนเข้ามาด�ำเนินการ ท�ำให้ผวู้ า่ การประปาภูมภิ าค
ลงมือแก้ไขปัญหา โดยในระยะยาวการประปาภูมภิ าค
จะรับภาระในการหาแหล่งนํ้าดิบส�ำหรับใช้ในการ
ผลิตนํ้าประปาแทนการแก้ไขปัญหาด้วยการว่าจ้าง
เอกชนด�ำเนินการ และระยะเฉพาะหน้าได้จัดหา

นํ้าประปามาให้ประชาชนได้ใช้ในระหว่างรอการ
แก้ไขปัญหา แม้จะเป็นประเด็นเล็กๆ ในท้องถิ่น
แต่กเ็ ห็นได้ชดั ว่าสามารถท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ที่ดีขึ้นได้
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม
- ปี พ.ศ. 2553 - 2554 เรื่องราวของคนไทย
พลัดถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
แต่ไม่ได้รับสิทธิเป็นพลเมืองไทย จึงมีการรวมตัวกัน
เพื่อเรียกร้องสิทธิอย่างต่อเนื่อง ไทยพีบีเอสน�ำเสนอ
ประเด็นนีผ้ า่ นทางรายการเวทีสาธารณะ และรายการ
ข่าวประจําวัน โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมา
เรียกร้องสิทธิทหี่ น้ารัฐสภา และได้ใช้พนื้ ทีส่ อื่ สาธารณะ
ส่งเสียงทีไ่ ม่ได้รบั ความสนใจ จนปัญหาได้รบั การแก้ไข
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เยียวยา และเป็นส่วนสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดการขับเคลือ่ น
ให้ออก พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ได้สาํ เร็จ
- ปี พ.ศ. 2554 ปั ญ หาที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ก ว่ า
3 หมืน่ ไร่ ในพืน้ ที่ อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี ถูกกลุม่ นายทุน
บุกรุก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิทธิของ
ประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนนอกพื้นที่ถูกหลอก
ให้ซื้อ ที่ดิน อย่างผิด กฎหมาย ไทยพีบีเอสตามติด
สถานการณ์ รายงานข่าวตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553
จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยร่วมกับกรม
การทหารช่างและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ อบรมข้อกฎหมาย
ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่าจนเกิดเป็น “สวนผึ้ง
โมเดล” ที่กองทัพบกนําไปใช้บริหารจัดการพื้นที่
ที่ถูกบุกรุกบริเวณอื่นๆ ปัจจุบันกองทัพบกสามารถ
ดาํ เนินการให้กรมทหารช่างมาสํารวจปักหมุดทีด่ นิ ใหม่
ยกเลิ ก การเรี ย กเก็ บ ภาษี ที่ ดิ น อย่ า งผิ ด กฎหมาย
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ของนักการเมืองท้องถิ่น จัดระเบียบการเช่าที่ดินกับ
กรมธนารักษ์อย่างถูกต้อง และได้พื้นที่กลับคืนมา
แล้วกว่าหมื่นไร่
งานบริการสาธารณะ ทีพ่ งึ่ พิงของประชาชน
รายการสถานี ป ระชาชน สร้ า งความ
เปลี่ ย นแปลงเป็ น รู ป ธรรมที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ผ่ า นการ
แก้ปญ
ั หาระดับย่อย ช่วงร้องทุกข์ลงป้ายนี้ มีประเด็น
ร้ อ งทุ ก ข์ ทวงถามความเป็ น ธรรมออกอากาศ
ในรายการทั้งสิ้น 1,420 ประเด็น สามารถแก้ไข
ปัญหาได้เสร็จสิ้นจํานวน 827 ประเด็น หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องก�ำลังด�ำเนินการแก้ไข 522 ประเด็น (ข้อมูล
ปี พ.ศ. 2559) ในขณะที่ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส
รับแจ้งคนหายตลอด 24 ชั่วโมง สร้างเครือข่าย
ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลนิธิกระจกเงา
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคนหายในสื่ออินเทอร์เน็ตและ
สื่อโทรทัศน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

รายการคุณภาพ สร้างพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อ
สร้ า งพลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพในอนาคต ถู ก บรรจุ
ในผั ง รายการหลั ก นํ า เสนอต่ อ เนื่ อ งทุ ก ไตรมาส
ปั จ จุ บั น รายการเด็ ก มี สั ด ส่ ว นเวลาออกอากาศ
ประมาณร้อยละ 13 ของจํานวนชั่วโมงออกอากาศ
ในแต่ละสัปดาห์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 การพัฒนา
รายการสําหรับเด็กเล็กของไทยพีบีเอสใช้หลักการ
พัฒนา IQ และ EQ เป็นทิศทางในการออกแบบ
รายการเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการสร้างพลเมือง
ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม
- เนือ้ หารายการทีส่ ง่ เสริมสังคมประชาธิปไตย
สะท้อนความเป็นไปในสังคม เสนอปัญหาและหนทาง
แก้ไขเยียวยา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ยั่งยืน ลดความเหลื่อมลํ้า เป็นเป้าหมายส�ำคัญของ
รายการ (Program Purpose) และเป็นคุณสมบัตหิ ลัก
ของเนื้อหาไทยพีบีเอส
- สนับสนุนให้ผู้ผลิตรายการอิสระได้มีโอกาส
สร้างสรรค์รายการ ด้วยกลไกเปิดรับข้อเสนอรายการ
จากผู ้ ผ ลิ ต อิ ส ระ (Program Commissioning

Process) มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการคัดสรรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการจ้างผลิตรายการที่ผ่านการ
คัดสรร ไทยพีบเี อสมีบทบาทในการอํานวยการผลิต
ควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต รายการ ภายใต้ ก รอบ
จริยธรรมสื่อสาธารณะ รายการที่ผ่านกระบวนการ
ดั ง กล่ า วที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์
และงานผลิ ต ที่ ยั ง คงได้ รั บ ความนิ ย มจนปั จ จุ บั น
เป็นรายการเสาหลักของไทยพีบีเอส เช่น รายการ
หนังพาไป, รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง, รายการสปิริต
ออฟ เอเชีย, รายการดูให้รู้ ฯลฯ
สร้างสรรค์เนื้อหา และพลังการขับเคลื่อน
สังคม ด้วยพลังพลเมือง
การออกแบบรายการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมและ
เปิดพื้นที่สื่อให้คนกลุ่มต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น
มีโอกาสเสนอมุมมอง และการสร้างสรรค์เนื้อหา
สื่อจากประชาชน ไทยพีบีเอสมีกลไกความร่วมมือ
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยและองค์ ก รทางสั ง คม ชุ ม ชน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาในเชิงขับเคลื่อนวาระ
ทางสังคม
- นักข่าวพลเมือง เป็นกระบวนการพัฒนา
ศั ก ยภาพประชาชนให้ ส ามารถผลิ ต สื่ อ สะท้ อ น
เรือ่ งราวของเขาสูส่ าธารณะ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้เนือ้ หาได้รบั
การเผยแพร่ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของสื่อภาคประชาชน
การผลิตรายการและพัฒนาผูผ้ ลิต เน้นทีก่ ระบวนการ
เรียนรู้ (Processes) อย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
ภายใต้ประเด็นวาระทางสังคม มีการปรึกษาหารือ
หรือกระตุ้นให้เครือข่ายเชิงประเด็นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสื่อสารขับเคลื่อน หรือการจัดให้มีกิจกรรม
เวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนเพื่อขยายเครือข่าย
- ปี พ.ศ. 2555 ภาพยนตร์สารคดี “ทางผ่าน
ของบีระ” เป็นกลไกการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย และ
คณะท�ำงานด้านเด็กเร่รอ่ นทัว่ ประเทศ นักข่าวพลเมือง
เครือข่ายครูข้างถนน รวมถึงผู้ผลิตสื่อภาคพลเมือง
ได้รับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ.
2556 ประเภทสารคดีดีเด่นจากองค์กรแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2556 ภาพยนตร์สารคดี “สายนํ้า
ติดเชื้อ” เสนอเรื่องราวชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยง
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ทีห่ มูบ่ า้ นคลิตลี้ า่ ง จ.กาญจนบุรี กับสายนาํ้ ทีป่ นเปือ้ น
สารตะกั่วมากกว่า 15 ปี “สายนํ้าติดเชื้อ” ได้รับเชิญ
ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายประเทศ
และได้รางวัล Special Mention จากเทศกาลภาพยนตร์
โลคาร์โน (Locarno Film Festival 2013) ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ เป็นเทศกาลภาพยนตร์ทมี่ ปี ระวัติ
ยาวนานทีส่ ดุ เป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากเทศกาล
หนังเมืองคานส์และเวนิส)
- Backpack Journalist เป็นรายการด้าน
ข่าวรายการแรกที่เกิดจากเครือข่ายผู้สื่อข่าวอิสระ
มาร่วมผลิตเนือ้ หากับทีมผลิตข่าวของสาํ นักเครือข่าย
สื่อสาธารณะ ด้วยรูปแบบการนําเสนอที่เน้นการ
เล่าเรื่องให้ใกล้ชิดกับคนดู ผลิตงานจากพื้นที่ วาง
วาระร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย และเป็ น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นา
ผู้ผลิตข่าวอิสระให้ร่วมเป็นเครือข่ายสื่อสาธารณะ
และนํ า เสนอแง่ มุ ม ข่ า วจากคนในพื้ น ที่ ใ ห้ ลึ ก และ
รอบด้านมากขึ้น
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คุณภาพด้านการสร้างความมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน และความร่วมมือกับพันธมิตร
กล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ไทยพี บี เ อสเป็ น สถานี โ ทรทั ศ น์ ที่ ใ ช้ ก ลไกการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน และองค์กรพันธมิตร
ทั้งในและต่างประเทศมากที่สุด กลไกดังกล่าวมีส่วน
ส�ำคัญในการพัฒนาสื่อ สร้างความหลากหลาย การ
ควบคุมคุณภาพเนื้อหา และบริการของไทยพีบีเอส
รวมถึงการพัฒนาแนวทางด�ำเนินงานของไทยพีบเี อส
ในทุกๆ ด้าน
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เสียงสะท้อน
จากภาคประชาชน สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการเกิดขึน้
ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2551 เป็นกลไกหลักที่ทํางานควบคู่กับไทยพีบีเอส
โดยจั ด กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ช ม
และผูฟ้ งั แล้วสะท้อนกลับมายังไทยพีบเี อสเพือ่ นําไป

พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและงานผลิต
รายการให้สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเพือ่ กําหนดนโยบายและ
ทิศทางของไทยพีบีเอส สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
จึงเป็นกลไกส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในสือ่ สาธารณะ ช่วยให้สงั คมเข้าใจเรือ่ งสือ่ สาธารณะ
และรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น
องค์ ก รพั น ธมิ ต ร ยกระดั บ ไทยพี บี เ อสสู ่
องค์กรสื่อมาตรฐานสากล สื่อสาธารณะต้องแสดง
บทบาทในสถานะ “สถาบันทางสังคม” ไทยพีบีเอส
จึงสร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดทําโครงการทีช่ ว่ ยพัฒนา
มาตรฐานการผลิตข่าวและรายการ พัฒนาองค์ความรู้
สื่อสาธารณะ เสริมสร้าง ศักยภาพ ทักษะการสื่อสาร
และการใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะให้กว้างขวาง
มีระดับทัดเทียมกับองค์กรมาตรฐานสากล

- ปี พ.ศ. 2553 ไทยพีบีเอสร่วมมือกับ ABU
(Asia-Pacific Broadcasting Union) น�ำเสนอ
การเรียนรู้เรื่องสึนามิผ่านเด็กนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นรายงานพิเศษ
ชุดถอดบทเรียนสึนามิ เรื่องเล่าของลุงมอแกน ABU
ได้นำ� รายการดังกล่าวไปออกอากาศตามสถานีโทรทัศน์
ของกลุ ่ ม สมาชิ ก ในเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก เช่ น ญี่ ปุ ่ น
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์
ฮ่องกง เป็นต้น
- ปี พ.ศ. 2555 ไทยพี บี เ อสได้ รั บ เกี ย รติ
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASIA MEDIA SUMMIT
2012 การประชุม สุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่ง
เอเชีย 2555 มีการจัดท�ำ “ปฏิญญากรุงเทพ 2555”
บรรจุข้อเสนอแนะการพัฒนาสื่อสารมวลชน
- ปี พ.ศ. 2557 ไทยพี บี เ อสเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีวา่ ด้วยการลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบัติครั้งที่ 6 ร่วมกับ UNISDR กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย วันที่
23 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสได้จัด
กิจกรรมคู่ขนานการสัมมนา ในการส่งเสริมบทบาท
ของสื่อมวลชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติส�ำหรับ
ผู้สื่อข่าวจากภูมิภาคอาเซียน นักข่าวพลเมืองและ
นักข่าวเยาวชน สะท้อนบทบาทความเป็นผู้น�ำสื่อ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของไทยพีบีเอสได้เป็น
อย่างดี
- ปี พ.ศ. 2559 ไทยพีบเี อสร่วมกับสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ หรือ Asia-Pacific
Broadcasting Union (ABU) เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่
2 (2nd ABU Media Summit on Climate Change
and Disaster Risk Reduction) วันที่ 12 - 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ จั ง หวั ด กระบี่ โดยมี ผู ้
เข้าร่วมจากองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ
จํานวนกว่า 200 คน และมีการประกาศแผนปฏิบตั กิ าร
กระบี่ (Krabi Plan of Action) ว่าด้วยการดาํ เนินการ
ของสื่อสารมวลชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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คุณภาพด้านมาตรฐานทางจริยธรรม มีกลไก
ตรวจสอบคุณภาพงานและจริยธรรมสื่อ
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บุ ค ลากรของไทยพี บี เ อส รวมถึ ง ผู ้ ผ ลิ ต
อิสระที่ด�ำเนินงานสร้างสรรค์และน�ำเสนอเนื้อหา
ผ่ า นทุ ก ช่ อ งทางสื่ อ ของไทยพี บี เ อส จะมี ก รอบ
จริยธรรมสื่อสาธารณะเป็นคู่มือก�ำหนดขอบเขตของ
เนือ้ หา กระบวนการผลิต การน�ำเสนอ และการตรวจ
พิจารณารายการ (Censorship) ก่อนออกอากาศ
ให้อยู่ในบรรทัดฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
ประชาชนสามารถตรวจสอบความผิดพลาด
ทั้งด้านข้อมูล คุณภาพเนื้อหา และเชิงจริยธรรม
เปิดช่องทางให้ประชาชนสื่อสารสู่องค์กรเพื่อการ
ตรวจสอบสื่อสาธารณะ มีหน่วยงานที่พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน เพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบ แก้ไข และพัฒนา
ด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

คุ ณ ภาพด้ า นการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการน� ำ เสนอเนื้ อ หาและ
กระบวนการผลิต
เป็นผู้น�ำนวัตกรรมใหม่ส�ำหรับการถ่ายท�ำ

รายการ
- การถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551 ไทยพีบีเอสเป็นต้นแบบของการถ่ายทอดสด
กีฬาพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติด้วยนวัตกรรม
การถ่ายท�ำ  และกระบวนการจัดการงานผลิตที่มี
คุณภาพระดับการแข่งขันกีฬาระดับสากล ยกระดับ
มาตรฐานการถ่ า ยทอดสดกี ฬ าพื้ น บ้ า นหลายๆ
ประเภท สร้างกระแสการแข่งขัน และการถ่ายทอดสด
ประเพณีแข่งเรือยาวไปทั่วประเทศในสถานีโทรทัศน์
ต่างๆ
- จั ด การแข่ ง ขั น เครื่ อ งบิ น บั ง คั บ หนู น ้ อ ย
จ้าวเวหาในปี พ.ศ. 2552 มีเด็กนักเรียนเข้าร่วม
โครงการอบรมและแข่ ง ขั น เครื่ อ งบิ น จ� ำ ลองและ
วิทยุบังคับกว่าสามพันคนทั่วประเทศ เพื่อชิงถ้วย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทยพีบีเอส
ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเครือ่ งบินจ�ำลองและวิทยุบงั คับ
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น�ำเครื่องบินบังคับติดกล้องถ่ายภาพมุมสูงสนับสนุน
การถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวประเพณี และ
การแข่งขันเครื่องบินจ�ำลองในสนามต่างๆ รวมถึง
การรายงานข่ า วจราจร ซึ่ ง เมื่ อ ส� ำ นั ก พระราชวั ง
ทราบเรื่องจึงได้ติดต่อให้น�ำเครื่องบินไปถ่ายภาพ
โครงการตามพระราชด�ำริต่าง ๆ เพื่อน�ำมาประกอบ
การท�ำแผนที่
พั ฒ นากระบวนการท� ำ งานเพื่ อ คุ ณ ภาพ
ของเนื้อหาและงานผลิต
- กลยุ ท ธ์ ก องบรรณาธิ ก ารหลอมรวมสื่ อ
(Convergent Newsroom /Editorial) ออกแบบ
การบริ ห ารกองบรรณาธิ ก าร โดยให้ มี “Intake
Editor” หรื อ กลุ ่ ม บรรณาธิ ก ารที่ รั บ ผิ ด ชอบการ
มอบหมายงานและติดตามข้อมูลดิบ ประสานกับ
กลุ่มผลิตข่าว Online และ Social Media รวมทั้ง
จั ด ให้ มี ก ลุ ่ ม งานผลิ ต ข่ า ว Online และ Social
Media เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้รับสาร
นวัตกรรมการประเมินผลคุณภาพรายการ
การศึกษาและพัฒนาผลผลิตข่าวและรายการ
- ปี พ.ศ. 2560 ใช้กลไก Media Lab ในการ
วิเคราะห์ข่าวและรายการเพื่อค้นหาแนวทางการ

ปรับปรุง เป็นกระบวนการทีใ่ ช้การมีสว่ นร่วมกับผูช้ ม
เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาและเก็บข้อมูล และยังเป็น
การเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังฯ สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีในการท�ำงานร่วมกันด้วย ในขณะ
ที่ผู้ผลิตรายการก็สามารถน�ำผลของการศึกษาและ
ประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงการผลิตรายการ

6

เกียรติคุณและรางวัล พิสูจน์คุณภาพ
สื่อสาธารณะ

ปี  พ.ศ. 2559 ไทยพีบเี อสรับมอบใบรับรองระบบ
บริหารงานองค์กรสื่อเชิงคุณภาพมาตรฐานสากล
ISAS BCP 9001:2010 ไทยพีบีเอสริเริ่มแผนพัฒนา
การบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการวางกรอบ
โครงสร้างงานที่สำ� คัญ การบันทึกข้อมูล จัดท�ำระบบ
เอกสาร การด�ำเนินงานอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบ
แก้ ไ ขและป้ อ งกั น ข้ อ ผิ ด พลาดในการด� ำ เนิ น งาน
แต่ละส่วน ท�ำให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
องค์กรสื่อเชิงคุณภาพมาตรฐานสากล ISAS BCP
9001:2010
ไทยพี บี เ อสยั ง ได้ รั บ รางวั ล จากสถาบั น ที่ มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการสื่ออย่างต่อเนื่อง
ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา อันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการ

ท�ำงานสื่อของไทยพีบีเอสได้เป็นอย่างดี อาทิ รางวัล
แสงชัย สุนทรวัฒน์ รางวัลจาก สถาบันอิศรา มูลนิธิ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รางวัลโทรทัศน์
ทองค�ำ  รางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
อาชญากรรมแห่งประเทศไทย รางวัลจากสถาบัน
นานาชาติ อาทิ Asian Television Awards รางวัล
จากเทศกาลหนังนานาชาติ โลคาร์โน (Festival de
film Locarno) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และรางวัล
จากหน่วยงานด้านสังคม อาทิ รางวัลช่อสะอาด
จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ รางวัลสือ่ สร้างสรรค์ดเี ด่นด้านการ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และ
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รางวัลจากมูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว และรางวัลจากสถาบันส่งเสริม
สถานภาพสตรี เป็นต้น
ในการก้าวสู่ปีที่ 11 ไทยพีบีเอสยังคงมุ่งมั่น
พัฒนา “คุณภาพ” การด�ำเนินงาน เพื่อจักท�ำหน้าที่
เป็น “สื่อสร้างสรรค์” สู่สาธารณะในทศวรรษที่ 2
ต่อไป
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2551

พันธมิตรชุมนุม

ไทยพีบเี อสเกาะติดรายงานข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซึง่ เป็นฉากแรกๆ ของความขัดแย้ง
ทางการเมืองเหลือง แดง และการกระจายตัวชุมนุมและบุกยึดสถานที่ส�ำคัญต่างๆ เช่น ท�ำเนียบรัฐบาล
สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอืน่ ๆ โดยรายงานอย่างสมดุล รอบด้าน สิง่ ทีย่ นื ยันความพยายามในการ
ท�ำหน้าที่ดังกล่าวปรากฏในรายงานผลการศึกษาเรื่อง “ฟรีทีวีกับการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง
31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551” จัดท�ำโดยโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะ
ของสังคม (Media Monitor) สรุปว่า สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ชื่อเดิมของไทยพีบีเอส) มีความโดดเด่นที่สุด
ในด้านการรายงานข่าวด้วยความสมดุล เป็นช่องที่เสนอความเห็นของแหล่งข่าวฝ่ายที่สาม คือนักวิชาการ
และนักเคลื่อนไหวที่เป็นกลางมากที่สุด และมีความเป็นธรรม โดยเป็นช่องที่เสนอเสียงของแหล่งข่าว
กลุ่มต่างๆ ในระดับที่เสมอกันมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนเนื้อหาข่าวที่ให้ความส�ำคัญกับเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับฟรีทีวีช่องอื่นๆ ในเวลานั้น เนื่องจากได้ปรับผังรายการ
เพือ่ เกาะติดรายงานสถานการณ์ตลอดทัง้ วัน รวมทัง้ มีรายงานพิเศษข่าวเชิงลึกให้ขอ้ มูลทีม่ า สาเหตุ ปัจจัย
และตัวแปรอื่นๆ ทางการเมืองที่มีผลต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางออกและวิธีแก้ปัญหา
การรายงานข่าวทีบ่ นั ทึกภาพเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้อย่างครบถ้วน ผลงานดังกล่าวได้รบั รางวัลแสงชัย
สุนทรวัฒน์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2551 ประเภทข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลแสงชัย
สุนทรวัฒน์ มีความเห็นว่า
“การรายงานข่าวภาพรวมมีความพร้อม เป็นกลาง ไม่มคี วามเห็นส่วนตัว ประเด็นชัดเจน ภาพทีป่ รากฏ
สือ่ ความหมายได้ดโี ดยไม่ตอ้ งบรรยาย มีความพยายามไม่แบ่งแยกสี และการกระท�ำไม่บอกว่าเป็นพวกใคร
โดยอธิบายเสื้อผ้าแทน บอกที่มา ผลของการปะทะ เนื้อข่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์ กระชับรอบด้าน”
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2552

กว่าจะเป็นคนไทยเต็มขั้น
และเด็กชายหม่อง ทองดี

เด็กชายหม่อง ทองดี นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเครื่องบิน
กระดาษพับระดับชาติ ถูกปฏิเสธเรื่องเอกสารการออกนอก
ประเทศ เพราะไม่มีสัญชาติไทย ทั้งๆ ที่เกิดและเติบโตใน
ประเทศไทย ไทยพีบีเอสเห็นว่าปัญหานี้เป็นกระจกสะท้อน
ปัญหาคนไร้สญ
ั ชาติทมี่ นี บั แสนๆ คนในประเทศไทย จึงให้เวลา
น�ำเสนอประเด็นนี้อย่างเจาะลึกทั้งในช่วงเวลาข่าวภาคต่างๆ
และกลุม่ รายการ อาทิ เปิดปม เวทีสาธารณะ เปลีย่ นประเทศไทย
และที่นี่ประเทศไทย รวมทั้งร่วมมือกับนักวิชาการผลักดัน
จนท�ำให้มีการแก้ปัญหา ท้ายที่สุดเด็กชายหม่องได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปร่วมการแข่งขันและคว้ารางวัลกลับมาได้เป็น
ผลส�ำเร็จ การน�ำเสนอข่าวและรายการทางไทยพีบีเอสท�ำให้
ปัญหาเด็กไร้สัญชาติกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
หลายฝ่ า ยหาทางออกด้ ว ยกลไกกฎหมายที่ มี อ ยู ่ จนท� ำ ให้
ผู้ไร้สัญชาติในไทยจ�ำนวนหลายแสนคนได้รับความช่วยเหลือ
สามารถยืน่ ขอมีเลข 13 หลักเพือ่ ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนได้
ผลงานสารคดีเชิงข่าวเรือ่ ง “กว่าจะเป็นคนไทยเต็มขัน้ ”
ในรายการเปิดปมนี้ ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม
จากมูลนิธิอิศรา อนันตกุล ประจ�ำปี พ.ศ. 2552

2553

อุทกภัยใหญ่ อีสาน - ภาคกลาง

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์นํ้าท่วมปลายปี พ.ศ. 2553
ไทยพีบีเอสให้ความส�ำคัญกับการรายงานข่าว โดยประมวล
ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
กับการรายงานสถานการณ์จากท้องถิ่น ชุมชนจาก “นักข่าว
พลเมือง” ร่วมกับการรายงานสดจากทีมข่าวในพื้นที่ โดยมี
เป้าหมายเน้นการเตือนภัยและเตรียมรับมือกับปัญหา การให้
ข้อมูลเตือนภัยสถานการณ์ทงั้ ประเทศในภาพรวม ไทยพีบเี อส
ยังได้เปิดช่วงรายการพิเศษ “วิกฤตนํ้าท่วม” เพื่อเกาะติด
ข่าวสารและข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ฉับพลัน พร้อมกับ
เปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ เพือ่ ให้ผปู้ ระสบภัย
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ ง ด่ ว น โดยเป็ น “สื่ อ กลาง”
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ประสานความช่ ว ยเหลื อ ไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ และเป็ น
ศู น ย์ ก ลางในการรั บ บริ จ าคสิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย
ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
กองทัพอากาศ และหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละวันจะมีหน่วยงาน
เครือข่าย และอาสาสมัครมาช่วยบรรจุสิ่งของ และอาสา
ขนถุงยังชีพเพื่อน�ำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
หลังการเผยแพร่ออกอากาศ สิง่ ทีส่ ร้างความปลาบปลืม้
ยินดีเป็นที่สุดแก่ไทยพีบีเอสคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ จ�ำนวน 3 ล้านบาท สมทบให้ไทยพีบีเอสน�ำไป
มอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยนํ้าท่วม

2554

ฝ่าวิกฤตนํ้าท่วมใหญ่

ไทยพี บี เ อสมี โ อกาสพิ สู จ น์ บ ทบาทความเป็ น
“สือ่ สาธารณะ” ในสถานการณ์เหตุการณ์นาํ้ ท่วมใหญ่
ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2554 เพราะ
ในภาวะวิกฤตเป็นห้วงเวลาที่ข้อมูลข่าวสารส�ำคัญ
ที่สุด แม้ส�ำนักงานไทยพีบีเอสถูกนํ้าล้อมรอบ และ
พนักงานหลายคนได้กลายเป็น “ผูป้ ระสบภัย” แต่เรา
ยังท�ำหน้าทีร่ ว่ มกับผูเ้ ชีย่ วชาญและภาคประชาสังคม
ในการรายงานสถานการณ์ วิเคราะห์ และน�ำเสนอ
ข้อมูลในลักษณะการเตือนภัยและเตรียมรับมือกับ
ปัญหา ด้วยการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน
ครอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว น มาน� ำ เสนอในช่ ว งเวลา
รายการพิเศษ “ฝ่าวิกฤตนํ้าท่วม” และในขณะที่
นํ้าลดลง ไทยพีบีเอสยังน�ำเสนอสถานการณ์การ
ฟื้นฟูเมือง การจัดการขยะหลังนํ้าลด โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
น� ำ เสนอวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ ใ ห้ ค นในสั ง คมได้ เ รี ย นรู ้
เรื่องการจัดการชุมชนและตนเองทั้งในช่วงนํ้าท่วม
และช่วงนํ้าลด
จากการมุ่งมั่นทั้งรายงานข่าวสถานการณ์
วิเคราะห์ทิศทางนํ้าท่วมเพื่อการเตรียมตัว และเปิด
พื้นที่ ประสานเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือ ท�ำให้
ไทยพีบีเอสได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์รวมของ
นักวิชาการด้านต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อร่วมกัน
ช่ ว ยให้ สั ง คมฝ่ า วิ ก ฤตมหาอุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ รวมทั้ ง
รณรงค์ร่วมกับกลุ่มครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ อันเป็นจุด
เริ่ ม ต้ น ของการน� ำ เสนอข้ อ มู ล แบบอิ น โฟกราฟิ ก
และมีสญ
ั ลักษณ์ “วาฬ” แทนปริมาณมวลนํา้ รวมทัง้
การจัดจ�ำหน่ายเสื้อยืด “FLIGHT FLOOD” ที่มี
สัญลักษณ์ “วาฬ” บนเสื้อ เพื่อระดมทุนในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับการตอบรับและการ
สนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างมาก
จึงเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ในสถานการณ์
ส�ำคัญของประเทศทีเ่ กิดขึน้ ไทยพีบเี อสคือผูน้ ำ� เสนอ
ข่าวที่เชื่อถือได้ในทุกวิกฤต เพราะนี่คือภารกิจส�ำคัญ
ของความเป็น “สื่อสาธารณะ”
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2555

สารตะกั่วชายแดน

ไทยพี บี เ อสได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล พบว่ า มี ส ารตะกั่ ว
ในร่างกายของเด็กเล็กสูงเกินมาตรฐาน ท�ำให้โรงพยาบาล
อุ้มผางต้องขอบริจาคยาขับสารตะกั่วจากโรงพยาบาล
ในกรุงเทพฯ เนื่องจากกระทรวงไม่ได้ให้งบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สาเหตุที่ท�ำให้เด็กเล็กมีปริมาณ
สารตะกั่วสูง เนื่องจากทางบ้านใช้ภาชนะหุงต้มราคาถูก
ที่น�ำเข้าจากประเทศเมียนมา การรายงานข่าวนี้ท�ำให้
ปั ญ หาได้ รั บ การแก้ ไ ขจากหลายฝ่ า ย และเกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายคื อ กรรมาธิ ก ารสาธารณสุ ข
สภาผู ้ แ ทนราษฎรได้ ป ระสานกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ก� ำ หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าชนะบรรจุ อ าหาร
โดยควบคุมปริมาณสารตะกัว่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
กรมควบคุมโรคได้ประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ
40
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และกรมทรัพยากรธรณีพิจารณาก�ำหนดพื้นที่ปนเปื้อน
สารตะกั่วที่เสี่ยงต่อเด็กและหญิงตั้งครรภ์ กรมควบคุม
โรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมอนามัย เร่งรัด
การตรวจสุ ข ภาพเด็ ก ตลอดแนวชายแดน นอกจากนี้
ยังมีการตรวจพบว่าแบตเตอรีท่ ใี่ ช้ในแผงโซลาร์เซลล์มสี ว่ น
ท�ำให้เสี่ยงต่อการได้รับสารตะกั่ว จึงได้ประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดสร้างแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าทีป่ ลอดภัย
และตั้งเสาเดินสายไฟเพื่อใช้ในครัวเรือนทดแทน
ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศข่าวและสารคดี
เชิงข่าว ส่งเสริมสิทธิเด็ก ปี พ.ศ. 2555 จากสถาบันอิศรา
อมันตกุล มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

2556

กปปส. ชุมนุม

กลุ่มผู้ชุมนุมในนาม “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” (กปปส.) พยายาม
บุ ก ยึ ด สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส และเรี ย กร้ อ งให้
ไทยพีบีเอสให้พื้นที่กับการน�ำเสนอข่าวกลุ่มที่เห็นด้วย
กับ กปปส. มากขึน้ ทีมข่าวไทยพีบเี อสพยายามสร้างสมดุล
ภายใต้ ส ถานการณ์ วิ ก ฤติ เ หล่ า นี้ มี เ ดี ย มอนิ เ ตอร์
รายงานว่า ในบรรดาฟรีทีวี ไทยพีบีเอสให้พื้นที่กับการ
รายงานสถานการณ์ชุมนุมมากที่สุด มีความรอบด้าน
และสมดุลมากทีส่ ดุ โดยมุง่ เน้นการหาทางออก คลีค่ ลาย
สถานการณ์

2557

คืนวันรัฐประหาร
22 พฤษภาคม

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการประกาศ
ยึ ด อ� ำ นาจจากรั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
หน้ า จอโทรทั ศ น์ ทุ ก สถานี ถู ก ควบคุ ม และให้ ยุ ติ
การออกอากาศ
ไทยพี บี เ อสตระหนั ก ในหน้ า ที่ ข องความเป็ น
“สื่ อ สาธารณะ” จึ ง หาช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ผู ้ ช ม
ผ่านเว็บทีวี (Web TV) โดยจัดรายการพิเศษ “ฝ่าวิกฤต
การเมืองไทย” โดยณัฏฐา โกมลวาทิน และวราวิทย์
ฉิมมณี ควบคูก่ บั การรายงานสถานการณ์ โดยกลัน่ กรอง
ทุกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและน�ำเสนออย่างฉับพลันทันที
รวมทั้ ง มี ก ารรายงานสดผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข อง
ไทยพีบีเอสตลอดเวลา การรายงานข่าวของไทยพีบีเอส
แพร่สะพัดในหมู่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วและ
มียอด Views พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนับแสน ระหว่าง
การรายงานข่ า วมี ก ารกดดั น ให้ ยุ ติ ก ารออกอากาศ
แต่ผู้บริหารของ ส.ส.ท. ต่างยืนยันให้รายงานสดต่อไป
และยืนยันกับ คสช. ว่า “นี่คือการท�ำหน้าที่ของเรา”
ในที่ สุ ด คสช. เชิ ญ ตั ว นายวั น ชั ย ตั น ติ วิ ท ยาพิ ทั ก ษ์
รองผูอ้ ำ� นวยการ ส.ส.ท. ไปปรับทัศนคติ และไทยพีบเี อส
ต้องยุติการออกอากาศหลังจากเปิดพื้นที่น�ำเสนอข่าว
ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง
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2558

ตีแผ่เส้นทางโรฮิงญา
สินค้ามนุษย์

ไทยพี บี เ อสให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การรายงานข่ า วนี้ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ งนานเกือบ 1 เดือน และส่งนักข่าวลงพืน้ ทีแ่ ฝงตัวไป
เสาะหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซีย ที่รัฐยะไข่
ประเทศเมียนมา และบังกลาเทศ โดยน�ำเสนอในรูปแบบ
รายงานพิเศษ
การน�ำเสนอข่าวของไทยพีบเี อสจากการลงพืน้ ทีจ่ ริง
ท�ำให้ได้เอกสารปากค�ำของผู้เสียหายชาวโรฮิงญา พยาน
และกลุ่มเครือข่ายนายหน้าที่ยอมให้ข้อมูล เอกสารเหล่านี้
ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบคดีเอาผิดกับเครือข่าย
ค้ามนุษย์และท�ำให้เกิดการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ในการเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์ในขบวนการค้ามนุษย์
ข่าวโรฮิงญาคนไร้แผ่นดิน ได้รับรางวัลสื่อมวลชน
เพื่อสิทธิมนุษยชน: รางวัลชมเชย สาขาข่าวหรือสารคดี
เชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์
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2559

ปัญหาผลกระทบเหมืองทอง
จังหวัดพิจติ รและจังหวัดเลย

ไทยพีบีเอสน�ำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องหลายปี โดยเฉพาะ
ในปี พ.ศ. 2559 ทีเ่ กิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง ไทยพีบเี อส
ได้นำ� เสนอประเด็นอย่างรอบด้าน การติดตามความคืบหน้า
ของนโยบาย สถานการณ์ผลกระทบต่อชาวบ้านและคนงาน
บทวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ จนในที่สุดนายกรัฐมนตรี
ได้ มี ค� ำ สั่ ง ให้ ยุ ติ ก ารอนุ ญ าตอาชญาบั ต รพิ เ ศษส� ำ รวจ
แร่ทองค�ำและประทานบัตรท�ำเหมืองแร่ทองค�ำ  รวมถึง
ค�ำขอต่ออายุประทานบัตรด้วย

2560

ทุจริตงบประมาณอุดหนุนวัด

หลังจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ออกมาเปิดเผย ขบวนการ “เงินทอนวัด” ไทยพีบีเอส
ได้ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดและร่วมแกะรอย ท�ำให้
พบว่า มีการด�ำเนินการเป็นขบวนการ และมีวัดจ�ำนวน
กว่า 400 แห่งทั่วประเทศที่ถูกกระท�ำ  จนน�ำสู่การเข้า
ตรวจสอบของ ปปป.
การน�ำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดความ
เคลือ่ นไหวในวงการพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน
มี ผู ้ แ จ้ ง เบาะแสความผิ ด ปกติ ข องวั ด ต่ า งๆ เข้ า มาที่
ไทยพีบีเอสจ�ำนวนมาก จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2560 นายกรัฐมนตรีมีค�ำสั่งย้ายรองเลขาธิการส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติไปประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบเี อส
ยังคงรายงานข่าวและน�ำเสนอการวิเคราะห์ในกรณีทุจริต
เงินทอนวัดอย่างต่อเนื่อง
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ด้วย ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อความเป็นไปของสังคม คณะผู้ร่างกฎหมายสื่อสาธารณะ

จึงก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
อย่างชัดเจนว่า ไทยพีบีเอสจะเป็นสื่อที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้นําในการผลิตและสร้างสรรค์รายการข่าวสารคุณภาพสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและส่วนรวม
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง สมดุล และมุ่งยกระดับ
การเรียนรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและประเทศ สร้างความยั่งยืนให้แก่ความเป็นพลเมืองและสังคมส่วนรวม ผ่านทางบริการ
ข่าวสารและสาระความรู้ ซึ่งตลอดการเดินทาง 10 ปี ไทยพีบีเอสได้ยืนหยัดที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรม ท่ามกลางสื่อกระแสหลักที่เป็นสื่อพาณิชย์และ
การไหลบ่าของข้อมูลมหาศาลที่มาพร้อมกับสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีท้ังจริงและเท็จ ไทยพีบีเอสมุ่งพิสูจน์
“คุณค่า” ของสือ่ สาธารณะต่อสังคมไทยผ่านสถิตติ า่ งๆ รวมทัง้ เสียงสะท้อนจากผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ดังนี้

1

ไทยพีบีเอสท�ำรายการที่ถูกละเลย โดยเฉพาะรายการเด็ก และรายการด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งถูกละเลยเนื่องจากไม่ใช่เป้าหมายเชิงพาณิชย์ โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงออกอากาศ ดังนี้
ประเภทรายการของ Thai PBS
ชม. : นาที / ปี ร้อยละ ออกอากาศเฉลี่ย/วัน
ปริมาณการน�ำเสนอรายการเด็ก
475 : 18 6.18%
1:18 : 08
ปริมาณการน�ำเสนอรายการด้านคุ้มครองผู้บริโภค* 514 : 24 6.69%
1:24 : 34
* รายการสถานีประชาชน + ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ + รู้เท่ารู้ทัน
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2

สร้างการเรียนรู้และจินตนาการ รายการ
ของไทยพี บี เ อส เกื อ บร้ อ ยละ 30 เป็ น รายการ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ซึ่งผู้ชมและผู้ฟังรายการได้สะท้อนว่า
เป็นอาหารสมอง แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์อื่น
มีข้อมูลที่เป็นสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้
ที่รอบด้าน เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น ท�ำให้
เกิดความเท่าเทียม รู้เท่าทัน ท�ำให้คนมีทางเลือก
เนื้อหามีความหลากหลาย ความเป็นกลาง และให้
ประโยชน์กับผู้ชมทุกกลุ่ม แม้แต่รายการข่าวศิลปะ
บันเทิง ก็เป็นข่าวบันเทิงที่มีสาระ ซึ่งสถาบันการ
ศึกษาหลายแห่งได้น�ำไปเป็นสื่อการเรียนการสอน
ทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษา จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา เช่ น
รายการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ย สอนศิ ล ป์ ไป
จนถึง รายการคุยกับแพะ ที่เป็นสื่อการสอนวิชาด้าน
กฎหมาย
นอกจากสร้างการเรียนรูผ้ า่ นพืน้ ทีห่ น้าจอแล้ว
ไทยพีบเี อสยังเปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูผ้ า่ นศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสื่อสาธารณะ และกิจกรรมต่างๆ
เช่น การจัดงานวันเด็กเป็นประจ�ำทุกปี ภายใต้ชื่อ
กิจกรรม “ด.เด็ก คิดดี ไทยพีบีเอส คิดส์ เดย์” เริ่ม
จัดขึ้นในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรก
(หลังจากที่ย้ายที่ท�ำการมายังสถานที่ท�ำการปัจจุบัน
และมี พื้ น ที่ ส ร้ า งการเรี ย นรู ้ ที่ น อกเหนื อ จากพื้ น ที่
หน้าจอได้) งานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ตลอดมา โดยมีเด็กและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละปีนับหมื่นคน เช่น ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เข้า
ร่วมงานจ�ำนวน 15,100 คน รวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัด
เช่น กิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” ทีจ่ ดั ขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
น่าน หนองคาย และพิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ. 25532556 มีคนเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก โดยมีสถิติสูงสุด
7,234 คน นอกจากนั้น ไทยพีบีเอสยังเป็นสถานที่
ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมของหน่วยงาน องค์กรสื่อ
สถาบัน นักเรียน นิสิต นักศึกษาสถาบันต่างๆ เฉลี่ย
ปี ละกว่ า 4,000 คน รวมทั้ง เป็นสถานที่ฝึก งาน
ของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัดหลายร้อยคนต่อปีอีกด้วย
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สร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวทางด�ำรงชีวิต
เปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ตลอด 10 ปี ไทยพีบีเอส
ได้สร้างสรรค์รายการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากมาย
และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนจ�ำนวนไม่น้อย
ได้เปลี่ยนชีวิตของตนเอง เช่น
กรณี ข องธรรมศั ก ดิ์ สิ ง ห์ อิ น ทร์ หรื อ
น้ อ งวุ ฒิ เด็ ก ชายชาวจั ง หวั ด ตรั ง ที่ มี ค วามสนใจ
อยากประดิษ ฐ์เ ครื่องบินวิท ยุบังคับ น้องวุฒิเป็น
แฟนรายการหนูนอ้ ยเจ้าเวหาและได้เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันของรายการ ได้เกิดแรงบันดาลใจอยากท�ำงาน
เกี่ยวกับเครื่องบิน จึงเดินหน้าไขว่คว้าความฝันของ
ตนเอง จนได้ เ ข้ า เรี ย นที่ ส ถาบั น การบิ น พลเรื อ น
และปัจจุบันได้ท�ำงานในต�ำแหน่งช่างซ่อมเครื่องบิน
หรือ Aircraft Mechanic สายการบิน Lion Air
ประจ�ำอยู่ที่สนามบิน จังหวัดตรัง นอกจากน้องวุฒิ

แล้ว เพื่อนๆ ในกลุ่มที่ฝึกท�ำเครื่องบินบังคับด้วยกัน
ก็มที างเดินในวิชาชีพวิศวกรรม และช่างในสายการบิน
ต่างๆ วุฒิบอกว่าเพื่อนๆ ทุกคนมีความสุขมากที่ได้
ท�ำอาชีพนี้ และเรื่องราวของน้องวุฒิได้กลายเป็น
เรื่ อ งเล่ า ที่ ค รู โ รงเรี ย นย่ า นตาขาว จ.ตรั ง มั ก จะ
ยกตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลให้รุ่นน้องอยู่เสมอ
กรณีของสายพิณ ชาญฐิติเวช แฟนรายการ
ข.ขยับ ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ต้องรักษา
ตัวเองด้วยการกินยาสเตียรอยด์วันละ 8 เม็ด ท�ำให้
ร่างกายของเธอได้รับผลข้างเคียงจากยาอย่างมาก
แต่เมื่อเธอได้ติดตามรายการ ข.ขยับ ก็ท�ำให้เธอ
มีแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาออกก�ำลังกายทุกเช้า และ
เริ่มเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางรายการ จนท�ำให้เธอ
สามารถวิ่งมาราธอนได้ถึง 10 กิโลเมตร
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ปัจจุบันสายพิณรับยาสเตียรอยด์น้อยลงจากที่เคย
กินยาวันละ 8 เม็ด ลดลงเหลืออาทิตย์ละ 2 เม็ด กล้ามเนื้อ
แข็งแรงมากขึ้น กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง
ผลข้างเคียงจากยาอีกต่อไป และเธอยังเน้นยาํ้ กับไทยพีบเี อส
อยู่เสมอว่าอยากให้ไทยพีบีเอสมีรายการส่งเสริมสุขภาพ
เช่นนี้ต่อไป เพราะหากประชาชนไม่ป่วย ประเทศชาติ
ก็สามารถลดภาระค่ารักษาพยาบาลของรัฐได้
กรณีของผู้ชมชายอายุ 54 ปีที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ความจ�ำเสือ่ มมา 5 - 6 ปี แต่ความจ�ำดีขนึ้ ทุกๆ วันได้ ก็เพราะ
ดูรายการของไทยพีบีเอส และส่ง SMS มามีส่วนร่วมกับ
รายการต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556
กรณีของผู้ชมรายการจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้
น�ำแนวทางของชาวนาในประเทศญีป่ นุ่ จากรายการ “ดูให้ร”ู้
ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในช่วงปี พ.ศ. 2556 ได้สง่ ข่าว
มาบอกไทยพีบีเอสว่า “ข้าวของแม่” ที่ได้ท�ำออกจ�ำหน่าย
มาเกือบ 1 เดือนแล้ว ล็อตแรก 140 กิโลกรัม ซึ่งขนมาจาก
อุตรดิตถ์ขายหมดแล้ว แม้มันจะไม่ได้อะไรมากมาย แต่แค่นี้
ก็ท�ำให้คนปลูกข้าวชื่นใจแล้ว โดยเฉพาะแม่ที่ดีใจมาก ซึ่ง
ในฐานะลูก ได้ช่วยอะไรแม่ได้บ้างก็ดีใจแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น
การได้เห็นคนกินข้าวเรา ชอบข้าวเรา แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วที่
ได้เกิดเป็นลูกชาวนา ขอบคุณไทยพีบีเอสที่สนใจครอบครัว
ชาวนาเล็กๆ แบบเรา
นั กศึ กษามหาวิท ยาลัยราชมงคลศรีวิชัยที่ไ ด้ชม
ละคร ฝัน/เปลีย่ น/โลก ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ได้แรงบันดาลใจ
ท�ำให้เกิดการรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งชมรม To Be Number
One และตั้งเป้าหมายจะผลักดัน The Change Company
Project ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
ครอบครัวทีเ่ ข้าร่วมรายการ “สูเ้ พือ่ ฝันกันทัง้ บ้าน”
ในปี พ.ศ. 2559 ได้ความรัก ความอบอุ่นและความเป็น
ครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน
ในรายการหรือไม่ก็ตาม
กรณีของผูช้ มทีด่ รู ายการขยะวิทยาทางไทยพีบเี อส
ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2560 แล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่องการแยกขยะ
ยังคงมีกรณีอ่ืนๆ อีกมากมายที่ผู้ชมสะท้อนกลับมา
หลังการรับชมรายการต่างๆ ของไทยพีบีเอสตลอด 10 ปี
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ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ สร้าง
ผลกระทบและมีส่วนในการพัฒนาสังคม เช่น
การน�ำเสนอข่าว “เราจะฝ่าวิกฤตินํ้าท่วมใหญ่
ไปด้วยกัน” ในปี พ.ศ. 2554 ข่าวทุจริตตรวจรับ
ข้าว ปี พ.ศ. 2555 (ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการทุจริต
ในโครงการรับจ�ำน�ำข้าวในปี พ.ศ. 2556) ข่าว
ตรวจสอบการสร้างโรงพัก 369 แห่งทั่วประเทศ
ที่มีวงเงินสูงกว่า 5,000 ล้านบาท ข่าวขบวนการ
ลักลอบและตัดไม้พะยูงข้ามชาติ รวมทั้งข่าว
สารตะกั่วชายแดน จังหวัดตาก ซึ่งน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติและเชิงนโยบาย คือ
การก�ำหนดมาตรฐานปริมาณตะกั่วในภาชนะ
บรรจุอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ก า ร น� ำ เ ส น อ ข ่ า ว
“ผลกระทบเหมืองแร่ทองค�ำ” ในปี พ.ศ. 2558

ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ประเมิ น ไว้ ว ่ า ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประหยัดรายการต้นทุน ความเจ็บป่วยที่เกิด
จากผลกระทบทางสุขภาพจากเหมืองแร่ทองค�ำ
และต้ น ทุ น ในการหลี ก เลี่ ย งความเจ็ บ ป่ ว ย
ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากการหลีกเลี่ยง
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด โรคจากการอุ ป โภคและบริ โ ภคใน
ชีวิตประจ�ำวัน ประกอบด้วย ต้นทุนด้านนํ้าดื่ม
ในครัวเรือน ต้นทุนนํ้าใช้ในครัวเรือน และต้นทุน
ด้านอาหาร รวมมูลค่า ทัง้ สิน้ 1,167,893,559.04
บาท ป้องกันการสูญเสียป่าไม้ จ�ำนวน 8,000 ไร่
(มูลค่าป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2558 คือ 6,300.00 บาท/
ไร่ = 50,400,000.00 บาท)
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ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน ผ่านรายการสถานีประชาชน ร้องทุกข์
ลงป้ายนี้ และ แพะเดอะซีรีส์ โดยเป็นพื้นที่กลาง
ในการหาทางออกร่วมกันของชุมชนและสังคม เช่น
ในปี พ.ศ. 2559 รายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้
รับเรื่องร้องทุกข์ 1,349 ประเด็น แก้ไขได้เสร็จสิ้น
ภายในปีจ�ำนวน 827 ประเด็น ที่เหลืออยู่อีก 522
ประเด็น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อเนื่อง
มาในปี พ.ศ. 2560

การติดตามผูส้ ญ
ู หายโดยไม่รอ 24 ชัว่ โมงของ
ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายการ
สถานี ป ระชาชนและด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.
2553 ได้ช่วยติดตามคนหายกลับคืนสู่ครอบครัวปีละ
นับร้อยคน ซึ่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ท�ำการประเมินมูลค่าผลประโยชน์
ทางเศรษฐศาสตร์ จ ากความสามารถในการสร้ า ง
รายได้ของผู้สูญหายที่ติดตามกลับมาได้ ในปี พ.ศ.
2558 จ�ำนวน 190 คน คิดเป็นมูลค่า 414,463,239.75
บาท (ประเมินมูลค่า)

6

สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมเสรีภาพ
ในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตย
ที่ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกให้บริการหรือจัดรายการเฉพาะกลุม่
ที่ ส ามารถสร้ า งผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ สถานี เ ท่ า นั้ น
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แต่จะค�ำนึงกลุ่มคนในสังคมทั้งในแง่ เพศ วัย และ
สถานะทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ
ที่ไม่ได้รับการสนองตอบจากช่องพาณิชย์อื่นๆ เช่น
การให้ความส�ำคัญกับเด็กและครอบครัว คนพิการ
กลุ่มชาติพันธุ์ โดยจัดท�ำอักษรบรรยายภาพ ล่าม
ภาษามือ รายการที่มีเสียงบรรยายแทนภาพ และ
รายการที่ มี เ สี ย งบรรยายแทนภาพคู ่ กั บ อั ก ษร
บรรยายภาพ

มีรายการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย ที่
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
ได้ ส ะท้ อ นเรื่ อ งราวและรั บ ฟั ง เสี ย งซึ่ ง กั น และกั น
โดยไทยพีบีเอสมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ เช่น รายการเสียงประชาชนเปลี่ยน
ประเทศไทย เวทีสาธารณะ รายการ 2560 เปลี่ยน
ประเทศไทย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้น�ำเสนอนโยบาย ที่มาจากประสบการณ์ตรง ซึ่ง
สัมผัสปัญหา หรือค้นพบทางออกแล้ว ในรายการ
นโยบาย by ประชาชน และให้มีการขยายผลต่อ
ผ่าน www.change.org
มีกระบวนการตรวจสอบระบบการท�ำงานที่
เปิดให้ประชาชนร้องเรียนการท�ำหน้าทีส่ อื่ สาธารณะ
ผ่านคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน
จากประชาชน
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7

รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาและวิถชี วี ติ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ด้ า นอาหาร ผ่ า นรายการภั ต ตาคารบ้ า นทุ ่ ง ,
รายการกิน อยู่ คือ, หม้อข้าวหม้อแกง, ขนมไทย
อะไรเอ่ย เป็นต้น โดยเฉพาะรายการภัตตาคาร
บ้านทุ่ง ซึ่งผู้ชมสะท้อนว่า “ชื่นชอบที่รายการ
ให้สาระความรูเ้ กีย่ วกับอาหารและการสร้างสรรค์
อาหารของแต่ละพื้นถิ่นโดยลงพื้นที่จริง ท�ำให้
เห็ น ความส� ำ คั ญ ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งที่
ท�ำให้รู้จักพืชผักที่หลากหลาย จากที่ไม่เคยรู้จัก
มาก่อน เป็นรายการที่น�ำอาหารของชาวบ้าน
ที่ แ สนธรรมดาในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น มาน� ำ เสนอ
ได้ อย่ างน่ าสนใจ โดยเฉพาะการบอกถึง ที่มา
ของอาหารและถ่ายทอดให้เห็นซึง่ วัฒนธรรมของ
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แต่ละท้องที่ ท�ำให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากร
ทีม่ ใี นท้องถิน่ ท�ำให้เกิดความภาคภูมใิ จในท้องถิน่
ของตั ว เอง ท� ำ ให้ ผู ้ ช มต่ า งพื้ น ที่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ
วิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคมไทยอย่างที่ไม่เคย
เห็นมาก่อน ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นไทยและ
ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ในท้องถิ่นที่สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นรายการที่สะท้อนให้
เห็นถึงชีวิตจริงของคนชนบท และวิถีไทยต่างๆ
เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เห็นบรรยากาศ
แห่งความอบอุ่นและเป็นมิตร ท�ำให้ผู้ชมรู้สึก
มีความสุข อีกทั้งเป็นรายการที่ดูได้ทั้งครอบครัว
มีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะ
การใช้ สั ม ผั ส คล้ อ งจองมาเป็ น บทพู ด ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของรายการ”

8

ไทยพีบีเอสเป็นต้นแบบการสื่อสาร
มวลชนที่มีกรอบปฏิบัติดา้ นจริยธรรมที่ชัดเจน
และยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ด ้ ว ยความเข้ ม งวด โดยมี
กลไกควบคุมก�ำกับที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และมีการสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันวิชาการต่างๆ ในการ
พั ฒ นาวิ ช าการสื่ อ สารมวลชนของไทยให้ มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงการมีสถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ ที่ท�ำหน้าที่พัฒนาการผลิตข่าว
และรายการทีย่ ดึ มัน่ ในหลักวิชาทัง้ ในแง่หลักการ
และเนื้อหา ด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ชมผู้ฟังรายการ
ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่สื่อสังคม
ออนไลน์ท�ำให้ข้อมูลไหลบ่าท่วมสังคมไทยและ
สังคมโลก ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นเท็จ
มีเจตนาหลอกลวง สร้างความแตกแยก เกลียดชัง
ในสภาวการณ์เช่นนี้ คุณค่าที่ส�ำคัญยิ่งต่อสังคม
ไทยของไทยพีบีเอส คือการเป็นสื่อที่ประชาชน
สามารถเชื่อถือและอ้างอิงได้ ด้วยไทยพีบีเอส
เป็นเพียงสื่อเดียวที่มีเจตนารมณ์ชัดเจนในเรื่อง
การยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก เป็น
สือ่ เดียวทีเ่ ป็นอิสระอย่างแท้จริงทัง้ จากอ�ำนาจรัฐ
และอ�ำนาจทุน รวมทั้งมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและประเทศชาติ
จึงมีหน้าที่สร้างสมดุลระหว่างสื่อต่างๆ ที่มีอยู่
ในภูมิทัศน์สื่อของไทย ทั้งในแง่เนื้อหา ความ
เป็นกลางและความเป็นอิสระ อีกทั้งยังเป็นสื่อ
ที่ มี ภ ารกิ จ สนองตอบการพั ฒ นาพลเมื อ งของ
ประเทศให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ ร่วมรับผิดชอบ
และสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ก ว่ า หรื อ เป็ น
Active Citizen ไทยพีบีเอส จึงต้องด�ำเนินงาน
โดยมุ่งพัฒนาผู้ชม ผู้ใช้สื่อในทุกช่องทางให้เป็น
พลเมือง มีทักษะรู้เท่าทันสื่อ และผ่านทั้งการ
ผลิตข่าวรายการ กิจกรรมในสถานีและพื้นที่
ทั่วประเทศ กิจกรรมทางวิชาการ และกลไก
ของสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
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ส่ ว น ที่ 2
• ไทยพีบีเอส :
สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• สื่อใหม่ ไทยพีบีเอส
• เกียรติคุณและรางวัล ปี พ.ศ. 2560
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2

สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

“

ไทยพีบีเอส

ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ทั้งด้านหน้าจอโทรทัศน์ ด้านสื่อใหม่
และด้านการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทำ�หน้าที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้
ให้บุคคลและเครือข่าย
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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พ.ศ. 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่ไทยพีบีเอสได้ตอกยํ้าภาพลักษณ์ของความเป็นสถานีส่งเสริม

รายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น และเป็นสถานีสง่ เสริมความรูแ้ ละศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
ที่ได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นความชัดเจน และความมุ่งมั่น
ในการทำ�หน้าทีต่ ามพันธกิจของสือ่ สาธารณะ จากการได้รบั รางวัลโทรทัศน์ทองคำ� ครัง้ ที่ 32 ประจำ�ปี
2560 ที่จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำ�นวน 3
รางวัล ได้แก่
(1) รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
(2) รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
(3) รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการ “โยเดีย ที่คิด (ไม่) ถึง
อันเป็นการยืนยันถึงการดำ�เนินงานทีต่ อบสนองเจตนารมณ์ในการจัดตัง้ องค์การ ดังข้อความ
ส่วนหนึ่งในหมายเหตุท้าย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 ความว่า
“เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนีค้ อื โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มี
องค์การสือ่ สาธารณะซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ในการผลิตและสร้างสรรค์รายการข่าวสาร
คุณภาพสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและส่วนรวม ....เพื่อส่งเสริมให้มีการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและสมดุล และมุ่งยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนทุกภาค
ส่วนให้กา้ วหน้าทันการเปลีย่ นแปลงของโลก.....เป็นผูน้ �ำ ความรูใ้ นทางวิทยาการต่างๆ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ....”
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ปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสมีเป้าหมายสำ�คัญ
2 ประการคือ การเป็นสื่อเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงและการขยายฐานผูช้ ม โดยกำ�หนด
ยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ซึง่ มีผลการดำ�เนินงาน
ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1

ด้านข่าว

1.1 ข่าวเด่น
ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ประเด็นและเกาะ
ติดเจาะลึกจนส่งผลต่อการรับรูข้ องสังคมและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ เช่น
วิ ก ฤตขยะนครศรี ธ รรมราช หลั ง จากเกิ ด
นํ้าท่วมใหญ่ใน 12 จังหวัดภาคใต้ในช่วงปลายปี
พ.ศ. 2559 ถึงต้นปี พ.ศ. 2560 ประชาชน ได้รับ
ผลกระทบ 531,911 ครัวเรือน จำ�นวน 1,621,414 คน
มีผู้เสียชีวิต 41 คน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
หลายด้าน จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหา
การจัดการขยะ มีขยะปริมาณมหาศาลที่ถูกกองทิ้ง
ไม่มีการกำ�จัดอย่างถูกต้อง ไทยพีบีเอสใช้กระบวน
การทำ�ข่าวขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไป
ดูแลและกำ�หนดแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม

เช่น สารพาราควอตไดคลอไรด์ คลอร์ไพริฟอส์ และไกล
โฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียมที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ไม่ปลอดภัยของเกษตรกร
การปนเปื้ อ นในพื ช ผั ก ดิ น และนํ้ า ในธรรมชาติ
ผลกระทบต่ อ เกษตรกรและผู้ บ ริ โ ภคที่ ก ระตุ้ น ให้
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้บริโภคเกิด
ความตระหนัก หาทางแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อ
มุ่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยจาก
สารป้องกันและกำ�จัดศัตรูพชื โดยเฉพาะการนำ�เสนอ
ข่ า วโรคเนื้ อ เน่ า ในจั ง หวั ด หนองบั ว ลำ�พู ที่ มี ผู้ ป่ ว ย
ในช่วง 10 เดือนของปี พ.ศ.2560 จำ�นวน 102 ราย
และเสียชีวิตแล้ว 6 ราย ทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพ
อันตรายทีช่ ดั เจนขึน้ จนผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้สงั่ การ
ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาชน
และส่วนราชการเร่งศึกษาหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง
จนเกิดเป็น “หนองบัวลำ�พูโมเดล”

ชุ ม ชนอนุ รั ก ษ์ ส ถานี ร ถไฟ ไทยพี บี เ อส
ติดตามนำ�เสนอประเด็นที่ชุมชนในพื้นที่คัดค้านการ
รื้อถอนอาคารสถานีรถไฟเก่าที่มีความงดงามและมี
เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม 3 สถานี คือ สถานีรถไฟ
บ้านปิน อ.บ้านปิน จ.แพร่ สถานีรถไฟแม่พวก อ.เด่นชัย
จ.แพร่ และสถานีรถไฟสูงเนิน จ.ขอนแก่น เพือ่ ก่อสร้าง
สถานีรถไฟรางคู่ อย่างต่อเนื่อง ด้วยภาพประกอบ
ทั้งภาพเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน
ปัญหาความขัดแย้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมรณรงค์
กระบี่ จากการเกาะติ ด ข่ า วอย่ า งใกล้ ชิ ด และ ของชุมชน และภาพมุมสูง ที่แสดงให้เห็นถึงความ
การใช้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการทำ�ข่ า วพลั ง งานไฟฟ้ า งดงามของสถาปัตยกรรมด้วยได้สร้างความมั่นใจให้
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของไทยพี บี เ อส ทำ�ให้ ส ามารถ กับชุมชนในการรวมพลังเพื่ออนุรักษ์สถานีเก่า และ
ขยายประเด็นข่าวได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ยังส่งผลให้เรือ่ งราวได้รบั การพูดคุยในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จนเกิดความ มากขึ้น จนการรถไฟแห่งประเทศไทยยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ คือรัฐบาลเห็นว่าเป็นความ รือ้ ย้ายอาคารสถานีรถไฟทัง้ 3 พืน้ ที่ และมีการจัดการ
ขัดแย้งที่สืบเนื่องมาจากปัญหาการยอมรับในข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารดั้งเดิมมากขึ้น เช่น พื้นที่
และกระบวนการศึกษา ทำ�ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ รอบสถานี ร ถไฟบ้ า นปิ น กำ�ลั ง ถู ก พั ฒ นาให้ เ ป็ น
ให้ ศึ ก ษาผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) และ ตลาดชุมชน เพื่อทำ�ให้อาคารหลังเก่ามีความคึกคัก
ผลกระทบทางสุขภาพใหม่ (EHIA) ใหม่
ส่วนอาคารสถานีรถไฟบ้านพวกก็ได้รับรางวัลการ
ผลกระทบจากสารเคมีเกษตร นำ�เสนอปัญหา อนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมอนุรักษ์สยาม ในขณะที่
การใช้สารเคมีฆา่ หญ้าและกำ�จัดศัตรูพชื อย่างเจาะลึก อาคารสถานีรถไฟสูงเนินนอกจากไม่ถูกรื้อย้ายแล้ว
เกาะติดต่อเนือ่ งมาหลายปี ผ่านข่าวและรายการต่างๆ การรถไฟแห่งประเทศไทยยังให้งบประมาณ 5 ล้านบาท
ทีน่ ำ�เสนอให้เห็นถึงปริมาณการนำ�เข้าสารเคมีทส่ี ำ�คัญ เพื่อนำ�ไปฟื้นฟูอาคารเดิม
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1.2 การบริการสังคมและการแก้ไขปัญหาระดับปัจเจกบุคคล
รายการสถานีประชาชนและร้องทุกข์ลงป้ายนี้ รวมทั้งศูนย์คนหาย
ไทยพีบเี อส ได้นำ�เสนอประเด็นร้องทุกข์ทง้ั สิน้ 968 ประเด็น โดยมีประเด็น
เรือ่ งลดความเหลือ่ มลํา้ การดูแลคนเสียเปรียบมากทีส่ ดุ 548 ประเด็น และมี
ผลการแก้ไขปัญหาแล้ว จำ�นวน 670 เรือ่ ง อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการประสานงาน
หน่วยงานแก้ไข จำ�นวน 248 เรือ่ ง ด้านศูนย์คนหาย รับแจ้งคนหายจำ�นวน
210 คน พบตัวแล้ว 112 คน เสียชีวติ 12 คน ยังไม่พบ 99 คน
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2

ด้านรายการ

ผลิตและจัดหารายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมและ
ผู้ฟังในมิติต่างๆ ดังนี้
2.1. สะท้อนพฤติกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริม
ทัศนคติทางบวก โดยการผลิตและจัดหารายการ
สาระสนุกสำ�หรับครอบครัว ได้แก่ รายการร่วมฝัน
เพื่อเมืองไทย เพื่อสร้างการรับรู้ต่อการดำ�เนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาแนวคิด
ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน รายการสัประยุทธ์สัปปายะ
เป็นการสนทนาแบบถาม - ตอบ ในประเด็นสังคม
และมุมมองความคิดต่อการใช้ชีวิตปัจจุบัน โดยนำ�
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เพื่อการ
ดำ�เนินชีวิตแบบมีสติและความคิดเชิงบวก รายการ
สู้เพื่อฝันกันทั้งบ้าน ที่มุ่งสร้างพลังบวกในครอบครัว
ผ่านกิจกรรมร้องเพลงร่วมกัน
2.2 ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะในการดำ � รงชี วิ ต การ
เรียนรูโ้ ลกกว้าง ได้แก่ รายการสำ�หรับเด็ก เยาวชน

โดยปรับปรุงเนือ้ หารายการให้สนองต่อความต้องการ
มากขึน้ และจัดวางการ์ตนู สำ�หรับเด็กโต เพือ่ ตอบสนอง
ผู้ชมเด็กในช่วงปิดเทอม จำ�นวน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือร้อยละ 5.44 ของเวลาออกอากาศและร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) นำ�เสนอเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ในรายการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และท้าประลองวิทย์ ซึ่ง
กลุ่มรายการเด็กมีส่วนแบ่งการรับชมสูงสุด ในกลุ่ม
อายุ 4 - 14 ปี ร้อยละ 1.56 มากกว่าค่าเฉลี่ยสถานี
ที่มีค่าส่วนแบ่ง ร้อยละ 0.65
2.3. สร้างแรงบันดาลใจและแง่มมุ ทีช่ วนขบคิด
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการสาขาต่างๆ และการรู้
เท่าทันโลก ซึ่งเป็นรายการสารคดี สารประโยชน์
โดยมีการผลิตรายการใหม่ ได้แก่ รายการ Late Night
Sport Programs เป็นรายการจัดการแข่งขัน และ
ถ่ายทอดสดกีฬาเยาวชน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
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เวลา 22.00 - 24.00 น. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการ
กีฬาให้แก่กลุ่มเยาวชน รายการสามัญชนคนไทย
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 - 22.00 น. ต่อเนือ่ ง
จาก ปี พ.ศ. 2559 รายการในกลุม่ “สารคดีไทยพีบเี อส”
ประกอบด้วย สารคดีลมหายใจของศิลปะไทยใน
เมียนมา สารคดีอยุธยาที่หายไป สารคดีไดโนเสาร์
รายการมีนัดกับณัฏฐา ความยาว 60 นาที จำ�นวน
13 ตอน เนื้อหารายการให้ความรู้เกี่ยวกับกระแส
สถานการณ์ และความเป็นไปของโลก ทีส่ ง่ ผลต่อการ
พัฒนาและการดำ�รงชีวิตของคนไทย
2.4. การสื่อสารวาระหลัก เพื่อขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ได้แก่
วาระสังคมผูส้ งู วัย โดยทำ�เป็นโครงการรณรงค์
ชือ่ หัวใจไม่มวี นั ชรา มุง่ สือ่ สารสร้างทัศนคติเชิงบวก
ต่อผู้สูงอายุและผลักดันนโยบายรองรับสังคมผู้สูงวัย
ประกอบด้วยชุดรายการที่ออกอากาศต่อเนื่อง ได้แก่
รายการเรียลลิตี้ เดอะซีเนียร์ หัวใจไร้ขีดจำ�กัด เพื่อ
กระตุ้ น ให้ ผู้ สู ง อายุ แ ละสัง คมเกิดทัศนคติเชิง บวก
ต่อภาวะสูงวัย, Filler ชุด หัวใจไม่มวี นั ชรา ความยาว

รายการสารคดีไทยพีบีเอส
โยเดียที่คิด(ไม่)ถึง
และสารคดีอยุธยาที่ ไม่รู้จัก

2 นาที/ตอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นมาทำ�สิ่ง
ที่ท้าทายอุปสรรคจากวัยและค่านิยมเดิมๆ เนื้อหา
รายการสังคมผู้สูงวัยในต่างแดน ในรายการ Spirit
of Asia รายการลุยไม่รู้โรย พาไปเรียนรู้เรื่องราว
ผู้ สู ง อายุ ที่ ดำ�เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมและ

สารคดีไทยพีบีเอสชุดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มุ่งนำ�เสนอหลักฐานใหม่
ชุดข้อมูลใหม่ มุมมองใหม่ต่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ นำ�ไปสู่การเปิดกว้างทาง
ความคิด และทัศนคติท่ีมีต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม
ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสนำ�เสนอสารคดีชุดโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง จำ�นวน 5 ตอน
และสารคดีชดุ อยุธยาทีไ่ ม่รจู้ กั จำ�นวน 5 ตอนติดต่อกัน ออกอากาศเดือนกรกฎาคมสิงหาคม พ.ศ. 2560
สารคดีชุดโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง เป็นรายการสารคดี
ที่ ทำ�ให้ ค นไทยได้ ทำ�ความเข้ า ใจและผู ก พั น กั บ
ประเทศเมียนมาเพื่อนบ้าน ผ่านงานศิลปะแขนง
ต่างๆ ทั้งวรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม อาหาร แพรพรรณ และวิถีชีวิตของผู้คน
พร้ อ มกั บ สอดแทรกเกร็ ด ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นแง่ มุ ม
ที่ ไ ม่ เ คยรู้ ม าก่ อ น ผ่ า นสายตาของนั ก วิ ช าการนั ก
ค้ น คว้ า วิ จั ย กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ ทุ่ ม เทสื บ ค้ น หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ การเดินทางเพื่อตามหาร่องรอยของ
ศิลปะแขนงต่างๆ ทีบ่ ง่ บอกว่าเป็นงานฝีมอื ของศิลปิน
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และช่างโยเดียผู้เดินทางพลัดถิ่นว่ามันยังมีลมหายใจ
อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้าง เป็นการนําเสนอข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านศิลปะสุนทรียะที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน
หลังจากการออกอากาศของสารคดีโยเดียที่
คิด(ไม่)ถึง ได้นำ�ไปสู่การแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และ
หลักฐานใหม่ในกลุ่มนักวิชาการและผู้สนใจเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวาง มีการรวมตัวกัน
ของนักวิชาการประวัติศาสตร์ และผู้ที่มีความสนใจ
ระดมกำ�ลังบูรณะศิลปะไทยทีย่ งั คงอยูใ่ นประเทศเมีย
นมา โดยเฉพาะการบูรณะรักษางานภาพเขียนของ
ช่างไทยอยุธยาภายในโบสถ์วัดมหาเต็งดอจี (Ma Ha
Thien Taw Kyi) เมืองสะกาย ประเทศเมียนมา
สารคดีชุดโยเดียที่คิด(ไม่)คิดถึง ได้รับรางวัล
รายการสารคดียอดเยี่ยม จากเวทีโทรทัศน์ทองคำ�
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
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ครอบครัว การดูแลสุขภาพ งานอดิเรก แง่มุมแนวคิด
ของการใช้ชีวิต รายการคนสู้โรค พูดคุยกับแพทย์
ในสาขาต่างๆ นักโภชนาการ นักกายภาพบำ�บัด
พร้ อ มสาธิ ต การออกกำ�ลั ง กายเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ
รายการ ดูให้รู้ สามัญชนคนไทย และนโยบาย by
ประชาชน รายการเก๋ายกก๊วน ชวนผู้สูงวัยออกไป
ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ สัมผัสศิลปวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น แล้ ว แชร์ ป ระสบการณ์ ร่ ว มกั น รายการ
GenO (ld) เป็นสารคดีที่ทำ�ให้เห็นความเป็นจริง
ของสั ง คมสู ง อายุ มุ่ ง สร้ า งความเข้ า ใจในช่ ว งวั ย
ที่หลากหลาย สร้างทัศนคติเชิงบวกระหว่างวัย และ
ความตระหนั ก ในการเตรี ย มชี วิ ต ตนเองให้ อ ยู่ ใ น
สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วาระสิทธิความเป็นพลเมือง ได้แก่ รายการ
“แพะ เดอะ ซีรีส์” เพื่อสื่อสารและรู้เท่าทันสิทธิ
ความเป็นพลเมืองในสังคม สิทธิมนุษยชน ความ
ชอบธรรม และการใช้กลโกงแง่มุมทางกฎหมายและ
ระเบียบสังคมเพื่อความได้เปรียบ โดยแบ่งเนื้อหา
รายการตามกลุม่ คนทีต่ กเป็นเหยือ่ 4 กลุม่ คือ 1) กลุม่

สารคดีชดุ อยุธยาทีไ่ ม่รจู้ กั เป็นสารคดีประวัตศิ าสตร์ที่
แสดงภาพอยุธยาในกาลเวลายาวนานกว่า 4 ศตวรรษ
ผ่านประเด็นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งทําให้
อยุธยาพัฒนาเป็นราชธานี และเป็นเมืองท่าพาณิชย์
นานาชาติสำ�คัญของภูมิภาค เกิดเป็นพหุวัฒนธรรม
หลากหลาย จนกลายเป็นศูนย์กลางของอํานาจใน
ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาบนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และเป็นหมุดหมายสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์
โลก สารคดีชุดนี้นำ�เสนอการค้นคว้า และเปิดเผย
ประวั ติ ศ าสตร์ อ ยุ ธ ยาในมุ ม มองใหม่ ข องกลุ่ ม นั ก
วิชาการประวัติศาตร์ผู้เชื่อมั่นในอดีตอันรุ่งเรืองของ
อยุธยา ได้ทาํ ให้ผชู้ มตระหนักถึงพระนครศรีอยุธยาที่
มิได้เป็นเพียงจังหวัดหนึง่ ของประเทศไทยในปัจจุบนั
หรือเป็นเพียงเมืองโบราณเพือ่ การท่องเทีย่ ว หากเป็น
อยุธยาที่รุ่งโรจน์ (Glory) สดใส ทันสมัย มีชีวิตชีวา
ให้แรงบันดาลใจในการค้นหาแง่มุมใหม่ และฟื้นราก
เหง้าที่รุ่งเรืองของอาณาจักรประวัติศาสตร์แห่งนี้
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เหยือ่ จากกระบวนการยุตธิ รรม 2) กลุม่ เหยือ่ จากการ
ละเมิดสิทธิ 3) กลุ่มเหยื่อในโลก Social Network
4) กลุ่ ม เหยื่ อ จากความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในสั ง คม
รายการ “นโยบาย by ประชาชน” ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการนำ�เสนอแนวคิด และนโยบายเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ชอบธรรม เท่าเทียม และ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม รายการเชื่อมโยงกับ
กลไกทางสื่อสังคมออนไลน์ในการเรียกร้องความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม คือ ทาง www.change.org
และการผลิตเนื้อหา Viral Clip เพื่อกระตุ้นจิตสำ�นึก
ของคนในสั ง คมในลั ก ษณะการตั้ ง คำ�ถามชวนคิ ด
เผยแพร่ผ่าน Facebook: Toolmorrow
วาระการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนตามแนวทางพระราชดำ�ริ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้จัดทำ�เป็นโครงการพิเศษ
คือ “โครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” ที่มีการ
จั ด ทำ�รายการพิ เ ศษ มี ก ารสื่ อ สารทางออนไลน์
พร้อมกับการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นเวลา 5 เดือน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560

65

ไทยพีบีเอส : สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 : สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการแสงจากพ่อสูค่ วามยัง่ ยืน
ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีทม่ี คี วามสำ�คัญยิง่ วาระหนึง่ สำ�หรับปวงชนชาวไทยทีม่ อิ าจลืมเลือนเนือ่ งจากเป็นวาระทีจ่ ะต้อง
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร สำ�หรับไทยพีบเี อสนัน้
นอกจากการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้ดีท่สี ุดแล้ว ยังได้จัดทำ�
“โครงการแสงจากพ่อสูค่ วามยัง่ ยืน” เป็นโครงการพิเศษ มุง่ เน้นการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนตามแนวทางพระราชดำ�ริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เพือ่ สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์อนั เป็นการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหลังจากการสวรรคต เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์มตี อ่ พสกนิกรชาวไทยอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ และด้วยตระหนักในหน้าที่
ของสือ่ สาธารณะเพียงแห่งเดียวของไทยทีจ่ ะต้องตอบแทนสังคมด้วยการสานต่อและผลักดันพระราชปณิธานของพระองค์
ให้ได้รบั การเผยแพร่และเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างกว้างขวางและนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลอย่างจริงจัง โดยวางแผนจัดรายการ
และกิจกรรมพิเศษ ทัง้ ทีเ่ ป็นสารคดี ภาพยนตร์ซรี สี ์ และสกูป๊ สัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนเสร็จพระราชพิธถี วาย
พระเพลิงพระบรมศพ ตลอดจนการส่งต่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านไปจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
รวมระยะเวลาร่วม 5 เดือน
ไทยพีบีเอสใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ทัง้ ด้านหน้าจอโทรทัศน์ (On Air) ด้านสือ่ ใหม่ (Online)
และด้านการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย (On Ground)
ทำ�หน้าที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้บุคคลและเครือข่ายต่างๆ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะการทำ�งานร่วมกับภาคี
เครือข่าย (On Ground) ทีส่ ามารถเชือ่ มประสานเครือข่าย
ที่มีก ารนำ�แนวทางของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปใช้จริงจนเห็นผล
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เป็นรูปธรรม ให้มกี ารทำ�งานร่วมกันอย่างเข้มข้น เกิดความ
ต่อเนื่อง และขยายการรับรู้ส่สู าธารณะอย่างกว้างขวาง
กล่าวคือ ด้านโทรทัศน์ (On Air) มีรายการพิเศษทัง้ สิน้ 9
รายการ เป็นรายการใหม่ 7 รายการ ออกอากาศระหว่าง
ก.ค. - ต.ค. 60 จำ�นวน 7,040.10 นาที หรือ 117.20 ชัว่ โมง
เช่น รายการพิเศษ “แสงจากพ่อสูค่ วามยัง่ ยืน” รายการ
Spirit of Asia ตอนพิเศษ 4 ตอน, Filler 9 คน 9 แสง
นำ�เสนอบุ ค คลที่น้อ มนำ�พระราชดำ�ริ ไ ปใช้ ใ นชี วิต จริ ง
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รายการ The Story 12 ตอน, ซีรีส์แสงจากพ่อ 4 ตอน,
ปรับผังรายการ 13 ตุลาคม 2560 จัดทำ�รายการพิเศษ ภายใต้
แนวความคิด 365 วันที่พ่อจากไป สนับสนุนการถ่ายทอด
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งช่วงขบวนซ้อม
ใหญ่ และงานพระราชพิธฯี จริงในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2560
รายการทีม่ ผี ชู้ มสูงสุด คือ รายการภัตตาคารบ้านทุง่ ในเดือน
ตุลาคมชื่อตอน “๑ ความดีจากลูกไทย น้อมสำ�นึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ” ตอน 4 - 6 มีจำ�นวนผูช้ มเฉลีย่ 117,000 คน
ต่อนาที รองลงมาคือรายการซีรีส์แสงจากพ่อ มีจำ�นวนผู้ชม
เฉลีย่ 77,000 คนต่อนาที และรายการหัวใจของแผ่นดิน มีจำ�นวน
ผูช้ มเฉลีย่ 75,000 คนต่อนาที ด้านสือ่ ใหม่ (Online) ได้เปิดเพจ
Facebook แสงจากพ่อสูค่ วามยัง่ ยืน มียอดผูถ้ กู ใจ 16,331 คน
และมีผ้ตู ิดตาม 17,678 Followers ทำ� Facebook Live
รายการพิเศษ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน รายการหัวใจของ
แผ่นดิน รายการ Heart Work และคลิป 9 คน 9 แสง และ
ถ่ายทอดสด มียอดชมรวม 2,230,432 วิว และ Engagement
78,472 ครัง้
ด้านการทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย (On Ground)
มีการจัดกิจกรรม แสงจากพ่อสูค่ วามยัง่ ยืน ทัง้ สิน้ 9 กิจกรรม
มีประชาชนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ประมาณ 15,160 คน เช่น
กิจกรรมงานจากพ่อสู่ความยั่งยืนตอน “ศาสตร์พระราชา”
เพื่อร่วมกันสานต่อสิ่งดีๆ ที่พ่อสอน เรียนรู้และทดลองทำ�
จริง และ “ตลาดนัดธรรมชาติ” งานแสงจากพ่อสูค่ วามยัง่ ยืน
ตอน พลังแผ่นดิน เป็นการรวมตัวของเครือข่ายจากภูเขาถึงทะเล
มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และตลาดนัด โครงการยิ่งให้ย่งิ ได้
“เสียงเพือ่ พ่อ” โดยจัดให้มกี ารอ่านหนังสือและบทความเสียง
สำ�หรับผูม้ ขี อ้ จำ�กัดทางการอ่าน 999 ผลงาน จากผูท้ เ่ี ข้าร่วม
โครงการจำ�นวน 1,239 คน งานเดินตามแสงพ่อเป็นนิทรรศการ
ทีแ่ บ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการทีใ่ ช้แสงเล่าเรือ่ ง และ
ส่วนทีร่ วมเครือข่ายทีน่ อ้ มนำ�แนวพระราชดำ�ริมาจัดการชุมชน
ของตนเอง มีผรู้ ว่ มกิจกรรมทัง้ สิน้ 9,220 คน และ งานนีค่ อื
ปณิธานทีห่ าญมุง่ ทีต่ อกยํา้ และส่งต่อการสืบสานพระราชปณิธาน
ไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งจริงจัง เป็นต้น ประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ร่วมกิจกรรมใน 5 ครั้ง ได้คะแนนความพึงพอใจระดับ
มากทีส่ ดุ 3 กิจกรรม และระดับมาก 2 กิจกรรม โดยกิจกรรม
เดินตามแสงพ่อ ได้คะแนนระดับมากทีส่ ดุ 4.4 จาก 5 คะแนน
การดำ�เนินโครงการแสงจากพ่อเป็นช่วงเวลาทีไ่ ทยพีบเี อส
และภาคี เ ครื อ ข่ า ยภายนอกได้ ทำ�งานร่ ว มกั น อย่ า งใกล้ ชิด
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แม้จะมีระยะเวลาทีจ่ ำ�กัดแต่ทกุ คนก็มงุ่ เน้นสร้างผลงานคุณภาพ
ใช้เวลาศึกษาเรื่องราว จนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และเกิดแรงบันดาลใจ จนเกิดความมุ่งมั่นที่จะนำ�เสนอเนื้อหา
ผ่านทุกช่องทางสื่อสารที่มีอยู่ ทุกคนมีความเต็มใจที่จะมา
ทำ�งานร่วมกันให้สำ�เร็จ เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดย
ไม่มีเงื่อนไข เพราะหัวใจทุกดวงถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
ทีต่ อ้ งการ “ทำ�เพือ่ พ่อ” ทุกคนทุม่ เทในการผลิตผลงานคุณภาพ
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสื่อสารเรื่องราวของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยหวังให้เกิดพลังในการสร้างความเปลีย่ นแปลงให้คนในสังคม
มีการนำ�พระราชปณิธานและแนวทางของพระองค์ไปปรับใช้
ในชีวติ จริงให้ได้มากทีส่ ดุ
การดำ�เนินโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนได้แสดง
ให้สังคมเห็นว่าไทยพีบีเอสได้จัดลำ�ดับความสำ�คัญของเรื่องนี้
ให้เป็นวาระหลัก ไทยพีบีเอสได้แปรเปลี่ยนความโศกเศร้า
ของสังคมให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำ�ริ
ไทยพีบีเอสได้เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมในการทำ�งานกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายครู นักกิจกรรมทางสังคม
เครือข่ายตลาดยั่งยืน เครือข่ายศาสตร์พระราชา เครือข่าย
จิตอาสา ฯลฯ เข้าร่วมกระบวนการคิด วางแผน ผลิตเนื้อหา
และขับเคลือ่ นกิจกรรมร่วมกัน เป็นการทำ�งานแบบผูน้ ำ�รวมหมู่
ที่ไม่ใช่งานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทุกฝ่ายช่วยกันนำ�และร่วม
ตัดสินใจ ให้ความสำ�คัญกับการร่วมผลักดันการผลิต เผยแพร่
การจัดกิจกรรม การบริหารทรัพยากรร่วมกัน โดยในส่วนของ
การผลิตรายการพิเศษต่างๆ ไม่ได้ขอใช้งบประมาณเพิม่ เติมจาก
งบประมาณปกติ เกิดกลไกการสร้างเนื้อหาและกระบวนการ
Co-creation ในระบบการปฏิบตั งิ านขององค์การอย่างชัดเจน
และส่งต่อไปสูก่ ลไก “ครัวกลาง” ทีเ่ ป็นกลไกหลักในการพัฒนา
Super Content ในปี 2561
การสื่อสารและทำ�งาน “โครงการแสงจากพ่อ สู่ความ
ยั่งยืน” เป็นคุณค่าสูงสุด ทั้งสำ�หรับคนไทยพีบีเอส รวมไปถึง
ภาคีเครือข่าย ผูผ้ ลิตจากภายนอกทีม่ โี อกาสมีสว่ นร่วมดำ�เนินงาน
ครัง้ นี้ มีความภาคภูมใิ จ มีความสุขและอิม่ เอมใจทีไ่ ด้ทำ�ความดี
เพื่อพ่อ ทุกคนมีความปรารถนาที่จะผลิตและนำ�เสนองานที่
สะท้อนและต่อยอดคุณค่าทีส่ งู ยิง่ นีใ้ ห้เป็นหลักและความยัง่ ยืน
ในหัวใจและการใช้ชวี ติ ของคนไทยทุกคน

3

ด้านสร้างเครือข่ายและภาคียุทธศาสตร์ (Strategic Partners)

3.1. สนั บ สนุ น ผู้ ผ ลิ ต อิ ส ระภาคพลเมื อ งผลิ ต
รายการออกอากาศ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตรายการอิสระและเปิดพื้นที่ให้
แก่เครือข่ายสื่อภาคพลเมืองมีส่วนร่วมในการผลิตและ
เผยแพร่ข่าวและรายการของไทยพีบีเอส ตามแนวทาง
แห่ง พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 43 (7) ด้วยรูปแบบ
การทำ�งานในลั ก ษณะกองบรรณาธิ ก ารร่ ว มควบคู่ ไ ป
กั บ การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยสื่ อ สาธารณะร่ ว มขั บ เคลื่ อ น
และรณรงค์ทางสังคม ออกอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
คิดเป็น 235.3 ชั่วโมง ประกอบด้วยข่าวและรายการ
จากกลุม่ เริม่ ต้น (Start Up) เป็นสือ่ สร้างสรรค์สงั คม ได้แก่
รายการนั ก ข่ า วพลเมื อ ง มีเครือข่ายนักข่าวพลเมือง
จากทั่วประเทศ มากกว่า 150 เครือข่าย ครอบคลุม
ประเด็นทีห่ ลากหลาย เช่น การสะท้อนผลของการพัฒนา
วิถีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน การรณรงค์แก้ไข

ปัญหาชุมชน มุมมองของคนรุ่นใหม่ รายการที่นี่บ้านเรา
เปิดพื้นที่ผู้ผ ลิตที่เป็นเจ้าของประเด็นจากต่ า งจั ง หวั ด
ต่อยอดพัฒนาสู่การเล่าเรื่อง 25 นาที รายการทีวีชุมชน
ชุ ด รายการสารคดี ที่ ย กระดั บ ผู้ ผ ลิ ต ภาคพลเมื อ งที่ มี
ศักยภาพต่อยอดสู่การเกิดขึ้นของทีวีชุมชน ข่าวและ
รายการจากผู้ผลิตที่มีศักยภาพ หรือมีรูปแบบเฉพาะ เช่น
รายการกลางเมือง รายการหนังเล่าเรือ่ ง (Talk to Films)
มีนักเล่าเรื่องหนังสารคดีมานำ�เสนอไอเดียและประเด็น
ที่หลากหลาย ข่าวและรายการขับเคลื่อนวาระทางสังคม
รองรั บ เป้ า หมายเป็ น สื่ อ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง เช่ น
พลเมืองข่าว (Backpack Journalist) รายการข่าวแนวใหม่
เปิดประเด็นด้านพลังงาน มรดกโลก แรงงาน คนในไทย
4.0 บทบาทสื่อ ทรัพยากรและผลกระทบเชิงนโยบาย
รายการภู มิ ภ าค 3.0 มี ก ารกำ�หนดประเด็ น ร่ ว มกั บ
กองบก.ภาคพลเมือง และผลิตโดยผู้ผลิตอิสระรายย่อย
ในท้องถิ่น ได้แก่ องศาเหนือ อยู่ดีมีแฮง และแลต๊ะแลใต้
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เป็นรายการทีจ่ บั ตามองทิศทางของพืน้ ทีแ่ ละสถานการณ์สำ�คัญ
นโยบายการพั ฒ นา ทรั พ ยากร และวิ ถี ชุ ม ชนของคนพื้ น ที่
พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในข่าวและรายการข่าว
เฉพาะบนพื้นที่การสื่อสารที่หลากหลาย (Content Marketing
/ Exclusive Program) เป็นการสือ่ สารสาธารณะเฉพาะประเด็น
มีเป้าหมายสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) ส่วนใหญ่มี
เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปของ คลิปวีดิโอสั้น
3.2. การพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะระดับชุมชน (ทีวี
ชุมชน) โดยทำ�งานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ขยาย
เครือข่ายทีวชี มุ ชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเพิม่ ขึน้ ที่ จังหวัดน่าน จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยดำ�เนินการฝึกทักษะการผลิตสือ่ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
และผลักดันให้ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาจากแหล่งต่างๆ
เช่น เครือข่ายทีวีชุมชนในจังหวัดพะเยา จังหวัดอุบลราชธานี
และเครือข่ายอันดามันมั่นคง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
วิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในการพัฒนา
ขยายผลทีวีชุมชน
3.3. การสนับสนุนการดำ�เนินงานและการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครือข่ายสภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการ ด้วยการจัดให้มี
การจั ด ประชุ ม สามั ญ สมาชิ ก สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการ มีวาระการขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคมได้แก่ (1) การค้า
มนุษย์ (2) การจัดการทรัพยากรทางนํา้ ของพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่ (3) สังคมสูงวัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ต่อผูส้ งู อายุให้เป็นทรัพยากรมีคา่ และเป็นพลังเปลีย่ นแปลงสังคม
ได้ (4) เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องการให้มีการเสนอเนื้อหาที่เป็น
ข้อมูลนโยบายและผลกระทบทีร่ อบด้าน และ (5) ความมัน่ คงทาง
อาหารที่ต้องการให้สังคมเห็นมุมมองของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ด้าน
อาหารของชุมชน และอาหารปลอดภัย
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกสภาผู้ชมฯ และ
ผู้ประสานงานภาคในเรื่องวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Media Information Digital
Literacy: MIDL) เพื่ อ นำ�ความรู้ ไ ปใช้ ใ นการจั ด เวที รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น จากผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ และการใช้ สื่ อ ใหม่
ในการสื่อสารข้อมูลของสภาฯ และเครือข่ายแก่สาธารณชน
อย่างถูกต้องเหมาะสม
จั ด เวที ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ช มและผู้ ฟั ง
รายการในพื้นที่ 5 ภูมิภาค
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4

การพัฒนาช่องทางเทคโนโลยีและฐานข้อมูล

4.1. พัฒนา C-Site App และ Website เพื่อ
สร้างพื้นที่การสื่อสารสาธารณะของภาคพลเมือง
โดยมีเครือข่ายทีวชี มุ ชนแห่งประเทศไทย จาก 3 พืน้ ที่
คื อ ที วี ชุ ม ชนอั น ดามั น มั่ น คง (ภาคใต้ ) ที วี ชุ ม ชน
อุ บ ลราชธานี (ภาคอี ส าน) และพะเยาที วี ชุ ม ชน
(ภาคเหนือ) ร่วมเป็นภาคีหลัก ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้
ได้มีเครือข่ายหลักสร้างการสื่อสารสาธารณะในทุก

ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลทั้งหมดจะถูก
บันทึกในรูปแบบของพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ (Geocode)
และแสดงผลบนแผนที่ เมือ่ ผูใ้ ช้ (User) เปิดโปรแกรม
C-Site ขึ้นมา ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงผลทันทีเมื่อ
อยู่ในรัศมีที่กำ�หนด
หากเปรียบ Facebook คือ ชุมชน (Community)
ของคนทีเ่ ป็นเพือ่ น (Friend) ในหลากหลายมิติ C-Site
ก็เปรียบเสมือนชุมชนของประเด็น (Issues) ที่สร้าง
หรือเกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ชนและก่อเกิด
การมองเห็น (ข้อมูล) อย่างมีนยั สำ�คัญ หัวใจของ C-site
คือกิจกรรมและการสื่อสารข้อมูลความรู้ที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์ขอ้ มูลแบบรวมหมู่ (Crowdsourcing)
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ก้ า วไปสู่ ก ารเป็ น เครื อ ข่ า ยที่
ขับเคลือ่ นสังคมด้วยข้อมูลความรู้ ภายใต้กระบวนการ
กระจายการมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น ระบบประชาธิ ป ไตย
การสื่อสารเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณะบนฐาน
ของเครือข่ายที่หลากหลาย
4.2. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและบริ ก าร
สาธารณะ ได้จดั ทำ�ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของไทยพีบีเอส เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือ
ร้องขอได้ อันได้แก่ ข้อกฎหมายที่ไทยพีบีเอสจะต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 และ
จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือร้องขอได้
ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 แล้ว ใน webpage ส.ส.ท. http://tpbs.
tan.cloud/ โดยได้จัดทำ�โครงสร้างข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น และเริ่มบันทึก
ข้อมูลแล้ว ขณะเดียวกันก็เปิดให้ประชาชนเข้าใช้
บริการได้แล้ว

ระดับเข้าร่วมกับไทยพีบเี อส และจะดำ�เนินการต่อไป
ตามแผนปี พ.ศ. 2561
C-Site เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้บน
อุปกรณ์สอื่ สารเคลือ่ นทีท่ งั้ Smartphone และ Tablet
เพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมและการสื่ อ สารแบบรวมหมู่
(Crowdsource) โดยเน้นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ รอบๆ ตัว
(Nearby) และแสดงพิกัดของที่เกิดเหตุ เมื่อมีการใช้
C-Site เพื่อรายงานหรือบันทึกข้อมูลทั้ง ข้อความ

4.3. จั ด ทำ � การบรรยายด้ ว ยอั ก ษรและการ
บรรยายด้วยเสียง เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่
ผูเ้ ปราะบางในการรับชม และรับฟังรายการ (ไตรมาส
1 - 2) ภาษามือ 376 : 20 : 00 ชม. (เฉลีย่ 124 นาที/วัน
มากกว่าเกณฑ์ที่ กสทช.กำ�หนดที่ 60 นาที/วัน)
รายการที่มี AD และอักษรบรรยาย 67 : 01 : 00 ชม.
(เฉลี่ย 22 นาที/วัน น้อยกว่าเกณฑ์ที่ กสทช.กำ�หนด
ที่ 60 นาที/วัน) และรายการทีม่ คี ำ�บรรยายแทนเสียง
184 : 31 : 00 ชม. (เฉลีย่ 61 นาที/วัน มากกว่าเกณฑ์
ที่ กสทช.กำ�หนดที่ 60 นาที/วัน)
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วิทยุไทยพีบีเอส

วิทยุไทยพีบีเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai
PBS Radio และเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com
หรือ www.thaipbs.or.th/radio ทดแทนช่องทาง
แอนะล็อกหรือคลื่นส่งสัญญาณวิทยุภาคพื้นดินเพื่อ
ให้ผู้ฟังเข้าถึงข่าวและรายการจากทางสถานี ทั้งนี้
วิทยุไทยพีบีเอสมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย
ให้เลือกใช้ ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันข้างต้น และ
สือ่ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Instagram ThaiPBS.
Radio Facebook เพจ www.facebook.com/
thaipbsradiofan รวมทั้งพอดแคสต์ (Podcast)
และซาวนด์คลาวด์ (Sound Cloud) ค้นหา Thai PBS
Radio เพื่อฟังรายการสดและย้อนหลัง โดยได้ผลิต
สือ่ เสียงเพือ่ ให้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใหม่
เช่น การผลิตสื่อเสียงนิทานสำ�หรับเด็กเล็ก 3 - 5 ปี
โครงการผลิตสื่อเสียงสารพันความรู้สำ�หรับเยาวชน
และครอบครัว รายการให้คำ�แนะนำ�พ่อแม่ในการ
เลีย้ งดูบตุ รโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน รวมทัง้ รายการ
เพือ่ ผูส้ งู อายุทเ่ี ริม่ มีความต้องการบริโภคบนสือ่ ออนไลน์
เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ วิ ท ยุ ไ ทยพี บี เ อสยั ง ริ เริ่ ม ผลิ ต
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สื่อเสียงสารคดีแบบ “package” เป็นส่วนหนึ่งของ
รายการพูด (Talking Program) และสารคดีเกี่ยวกับ
การสือ่ สารเพือ่ สันติภาพ (Peace Communication)
ตามนโยบายไทยพี บี เ อส สำ�หรั บ พื้ น ที่ ห่ า งไกลที่
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต วิทยุไทยพีบีเอสได้ผลิต
เป็ น DVD เพื่ อ กระจายไปยั ง ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก หรื อ
สถานเลี้ยงเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย (มท.) และเครือข่ายกองกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ขณะเดียวกัน ก็ขยายช่องทาง
การกระจายเสียงผ่านเครือข่ายวิทยุระบบแอนะล็อก
อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านเครือข่ายวิทยุชมุ ชนกว่า 20 สถานี
ที่เชื่อมรายการจากวิทยุไทยพีบีเอสเป็นประจำ� และ
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(FM 89.5 MHz) เชื่อมรายการช่วงข่าวต้นชั่วโมง
นอกจากนี้ สถานีวทิ ยุไทยพีบเี อสยังได้รบั การประสาน
เพื่อขอเชื่อมรายการจากทางสถานีวิทยุเมืองนนท์
สัมพันธ์ จำ�นวน 2 สถานี (ตลาดนนทบุรี) ได้แก่
FM 99.25 MHz และ FM 90.75 MHz อีกด้วย

6

ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

6.1. การแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการ มี
ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศทั้งสิ้น 6 องค์กร
ได้แก่ ABU (โครงการ ABU children’s item
exchange และ โครงการ Generation What?)
AIBD (การเข้าร่วมการอบรมต่างๆ) Anak TV เชิญ
ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประกวดรายการ
เด็ก IUCN (Mekong Wetland) Goethe (Prix
Jeunesse Suitcase, the INPUT 2020) CGTN
(Coproduction)
6.2 การส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดรายการ
ในต่างประเทศ มีการประสานงานการส่งผลงาน
ไทยพี บี เ อสเข้ า ประกวดรายการในต่ า งประเทศ
ได้ แ ก่ AIBD World TV Awards ในช่ ว งเดื อ น
เมษายน Japan Prize ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม
และ ABU Prize ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 โดยมี
รายการเด็ก 1 รายการที่เข้ารอบชิงรางวัลดังกล่าว
ด้วย
6.3 ความร่วมมือตามโครงการ Generation
What? กับ ABU และ UNESCO เป็นการสำ�รวจ
ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ของไทยต่อสถานการณ์
ความเป็นไปของโลกยุคปัจจุบัน นำ�ผลการสำ�รวจไป
แสดงร่วมกับคนรุ่นใหม่ของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟิ ก ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการนี้ และนำ�ไปใช้
วางแผนการเข้าถึงคนรุ่นใหม่

6.4 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสื่ อ : ความ
ปลอดภัยทางถนน ปีที่ 2 (Road Safety Journalism
Fellowship: Save lives #SlowDown) ไทยพีบเี อส
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
ให้ ดำ�เนิ น การโครงการ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรสื่อทุกแขนง ให้มีความรู้ความเข้าใจประเด็น
ความปลอดภัยทางถนน และสามารถนำ�เสนอรายงาน
ข่าวโทรทัศน์แบบ One man journalist พร้อม
ทั้งสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีความเข้าใจประเด็น
ความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถประสานการ
ทำ�งานกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ
นำ�เสนอข่ า วสารในช่ อ งทางของตนเองได้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงประเด็นนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กร
สื่อ 17 แห่ง ส่งนักข่าว ครีเอทีฟ สคริปต์ไรเตอร์
เข้าร่วมอบรม 32 ราย ผ่านรูปแบบกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ศึกษาตัวแบบ 2 ประเทศ
4 ภูมิภาค ใน 8 เมืองใหญ่ ในปีที่ 2 สื่อมวลชน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันติดตาม สืบค้นและผลิต
รายงานสารคดี เชิ ง ข่ า วหลายรู ป แบบ ครอบคลุ ม
ทุกแพลตฟอร์ม มีผลงานกว่า 180 ผลงาน

73

ไทยพีบีเอส : สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 : สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สื่อใหม่

ไทยพีบีเอส
ส.ส.ท. มุ่งสู่สื่อใหม่ให้เป็นสื่อหลักอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรม

ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะกลุม่ คนรุน่ ใหม่หรือคนในกลุม่ อายุ Millennium (14 - 35 ปี)
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารประโยชน์ และสาระบันเทิงที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ด้วยการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำ�เสนอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ
พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย ทำ�ให้มียอดผู้ชมและผู้ใช้บริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น โดยในหลายช่องทางสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอสได้รับความนิยมอยู่ในฐานะผู้นำ� เมื่อเทียบ
กับสื่ออื่นๆ โดยมีการวางยุทธศาสตร์การดำ�เนินการด้านสื่อใหม่ไทยพีบีเอสที่สำ�คัญดังนี้
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1. ด้านการตลาดเนื้อหา (Content Marketing)
คัดสรรเนื้อหาและรูปแบบการนำ�เสนอให้เหมาะสม
ตรงกับความสนใจของกลุม่ เป้าหมายทางออนไลน์
โดยเฉพาะ โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 มีคอลัมน์เนือ้ หา
ที่ผลิตขึ้นในหลากหลายหมวดจากการต่อยอด
ข่าวและรายการจากหน้าจอ นำ�มา Redesign
ตัดต่อและเล่าเรื่องในรูปแบบที่เหมาะกับการ
เสพทางสื่อออนไลน์ หลากหลายคอลัมน์ที่
ใช้คุณค่าของเนื้อหา ผสมผสานเทคนิคการ
นำ�เสนอ การเล่าเรือ่ งในแบบใหม่ทำ�ให้ชอ่ งทาง
ออนไลน์ โดยเฉพาะ Social Media มีการเติบโต
ของสมาชิกและยอดติดตามชมจากเนื้อหาเหล่านี้
สูงเพิ่มขึ้นมาก
1.1 การผลิตวิดโี อสัน้ (Captioned Video) เป็นการนำ�เสนอ
ข่าวและเนื้อหาในรูปวิดีโอสั้นพร้อมคำ�บรรยาย ไทยพีบีเอสเป็นสื่อ
รายแรกๆ ที่เริ่มผลิตคลิปสั้นรูปแบบใหม่นี้ โดยได้รับความนิยมจากกลุ่ม
คนรุน่ ใหม่เนือ่ งจากสอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคสือ่ ทาง Social Media

75

สื่อใหม่ไทยพีบีเอส

1.2 การผลิ ต รายการออนไลน์
(Online Program) เป็ น การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ บ นแพลตฟอร์ ม ออนไลน์
ด้วยเพราะการเติบโตของเทคโนโลยี Live
Streaming ทำ�ให้การทำ�รายการสดที่ไม่ใช่
แค่ ก ารรั บ ชมผ่ า นหน้ า จอที วี
แต่ให้ความสำ�คัญกับช่องทาง
ออนไลน์ เช่น Facebook Live,
YouTube Live ในปี พ.ศ. 2560
ไทยพี บี เ อสออนไลน์ ผ ลั ก ดั น
การเริ่มต้นทำ�รายการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบใน
หลากหลายคอนเทนต์ ให้ผชู้ มไม่พลาดกับทุกเนือ้ หาที่
น่าสนใจ และมีความใกล้ชดิ เป็นส่วนหนึง่ กับรายการได้
ไม่ว่าจะเป็นรายการล้อมวงข่าว ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 09.00 น. รายการบ่ายโมงตรงประเด็น
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.45 น. เป็นต้น และอีกหลากหลาย
การให้บริการถ่ายทอดสดออนไลน์กับงานกิจกรรม
งานเสวนาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
นอกจากนี้ ไทยพีบเี อสยังมีเว็บไซต์ขา่ วนำ�เสนอ
รายการข่ า วและรายการอื่ น ๆ ทางออนไลน์ ใ ห้
ผู้ชมผู้ใช้บริการได้มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ได้มากขึ้นโดยเน้นการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพกราฟิก
มียอดผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ http://news.thaipbs.or.th/
news ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 24,778,009
views ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ UIP ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
รวมทั้งสิ้น 10,580,219 views โดยเนื้อหาในเว็บไซต์
ข่ า วไทยพี บี เ อส www.thaipbs.or.th/News
ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับ 4 รางวัลจากสมาคมผู้ผลิต
ข่าวออนไลน์ ได้แก่
รางวั ล ดี เ ด่ น ข่ า วออนไลน์ ท่ี นำ�เสนอใน
รู ป แบบคลิ ป วิ ดี โ อยอดเยี่ ย ม จากเรื่ อ ง จาก
“ENTRANCE” สู่ “TCAS” เปลี่ยนกี่ระบบปัญหา
จบไหม
รางวัลชมเชย ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็ก
ยอดเยี่ยม จากเรื่อง วันแม่ของ “แม่วัยใส” ความฝัน
ที่เหลืออยู่ของคุณแม่วัย 14 ปี
รางวั ล ชมเชย ข่ า วออนไลน์ ส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย
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ยอดเยี่ยม จากเรื่อง “นวัตกรรมอาหารผู้สูงอายุ”
กินอร่อย - ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยชรา
รางวัลพิเศษประกาศเกียรติคณ
ุ ข่าวออนไลน์
ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม จากรายงานพิเศษชุด “ขยะ
ถุงพลาสติก” ล้นทะเลล้นเกาะ

2. ด้านช่องทางและเทคโนโลยีการนำ�เสนอ (Platform
& Technology)
ตลอดปี พ.ศ. 2560 การพัฒนาช่องทางการนำ�เสนอ
เนื้อหาของไทยพีบีเอส มีทั้งการปรับปรุงช่องทางใหม่ๆ
เพื่ อ รองรั บ เนื้ อ หาและกิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ก าร
นำ�เสนอขององค์การ นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือ
กั บ พั น ธมิ ต ร เพื่ อ ขยายช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ผู้ ช มผู้ ฟั ง
อย่างทั่วถึงเพิ่มเติม
ตั ว เลขการรั บ ชมเนื้ อ หาผ่ า นเว็ บ ไซต์ ไ ทยพี บี เ อส
www.thaipbs.or.th (UiP), การชมสดผ่านทีวีออนไลน์
www.thaipbs.or.th/Live, ยอดการรับชมวิดีโอบน
Thai PBS YouTube Channel www.youtube.com/
ThaiPBS, Facebook Page www.fb.com/ThaiPBS
Fan และ Twitter www.twitter.com/ThaiPBS
ในปี พ.ศ. 2560 มีอตั ราการก้าวกระโดดของสถิตทิ เี่ ติบโต
ขึ้นในแต่ละไตรมาส พร้อมๆ กับยอดสมาชิกหรือแฟน
ที่ ไ ด้ ติ ด ตามผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์เพิ่มขึ้น สะท้อนให้
เห็นถึงการตอบรับของผู้ชม
ผู้ ฟั ง ในภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ ใหม่ นี้
กับการดำ�เนินงานยุทธศาสตร์
ด้ า นสื่ อ ใหม่ ห รื อ สื่ อ ดิ จิ ทั ล
ของไทยพีบเี อสในด้านต่างๆ
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3. ด้านการสื่อสารและการตลาดออนไลน์ (Brand Marketing)
ไทยพีบีเอสพัฒนาดิจิทัลแบรนด์ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
เป็นการขยายฐานผู้ชมผู้ฟังในยุคดิจิทัล และสร้างอัตลักษณ์ของสื่อ
ในด้านดิจิทัลให้โดดเด่นผ่านบริการและแคมเปญต่าง ๆ
“นกแก๊ง” อีกหนึ่งคาแร็คเตอร์ของไทยพีบีเอสที่มาเติมสีสัน
ในการสื่อสารผ่าน LINE Sticker สามารถสร้างช่องทางการสื่อสาร
และเผยแพร่เนื้อหาข่าว, สารประโยชน์ และเพิ่มฐานผู้ชมผู้ฟังที่เป็น
เพื่อนได้ถึง 4.1 ล้าน (ณ ธันวาคม 2560)
รวมถึงมีการปรับอัตลักษณ์บนช่องทางสื่อใหม่ในการแสดง
ผลของเนื้อหาวิดีโอให้มีแบรนด์ด้านออนไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์และ
โดดเด่น สร้างการจดจำ�ได้ง่ายขึ้น

4. การพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Competency)
ส่งเสริมให้พนักงานไทยพีบเี อสมีความพร้อมต่อภูมทิ ศั น์สอื่ ทีเ่ ปลีย่ นไป
ด้ ว ยการจั ด อบรมการผลิ ต รายการออนไลน์ ผ่ า น Facebook Live
ให้ทีมข่าวของศูนย์ข่าวภาคทั้ง 3 ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
Ideas on Friday ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดิจิทัลแต่ละด้านมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่พนักงานไตรมาสละ 1 ครั้ง เช่น การสร้างคลิปบน
YouTube ให้ปัง ให้ดังบนโลกออนไลน์ เพื่อให้พนักงานสามารถนำ�ความรู้
ไปพัฒนาการทำ�คลิปบน YouTube ต่อไป เป็นต้น
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ไทยพีบีเอสออนไลน์ กับช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นบันทึกประวัตศิ าสตร์ทคี่ นไทยจะไม่มวี นั ลืม
กับเหตุการณ์สำ�คัญของประเทศไทยในครั้งนี้ ไทยพีบีเอสทำ�หน้าที่เผยแพร่เนื้อหา
ของสื่อสาธารณะในทุกภาคส่วน ทุกช่องทาง โดยในส่วนของสื่อออนไลน์ ไทยพีบีเอส
ได้จดั ทำ�ช่องทางและเนือ้ หาพิเศษในรูปแบบต่างๆ นำ�เสนอทาง www.thaipbs.or.th/
GuidingLight ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในโครงการ “แสงจากพ่อสู่ความ
ยั่งยืน” พร้อมกับทุกช่องทางของไทยพีบีเอส
นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มกับ YouTube ทำ�การเผยแพร่การถ่ายทอดสด พระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในระบบสองภาษาเพื่อให้คนทั่วโลกได้รับชมผ่าน www.youtube.
com/ThaiPBS อีกด้วย
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ส่วนที่ 2 : สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เกียรติคุณและรางวัล
ปี พ.ศ. 2560
ด้านสถานีโทรทัศน์
1. รับพระราชทานโล่รางวัล ผูส้ นับสนุนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ส มาคมกี ฬ าจั ก รยานแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ�คณะกรรมการบริหาร
ผู้สนับสนุน โดยไทยพีบีเอสขึ้นรับพระราชทานในฐานะผู้ถ่ายทอด
การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาและนักกีฬาทีช่ นะเลิศการแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานโล่รางวัล และถ้วยรางวัลชนะเลิศ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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2. รับพระราชทานของทีร่ ะลึก ผูส้ นับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดพิธพี ระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกในฐานะผู้สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์
และถ่ายทอดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่
12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
3. รางวัลสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำ�ปี
พ.ศ. 2560
สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบ “รางวัลสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน
การดำ�เนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ให้แก่สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ในงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2560”
4. รางวัลโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ มอบ “รางวั ล โล่ ข อบคุ ณ ผู้ ส นั บ สนุ น ด้ า น
วิทยาศาสตร์” ให้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในงาน NSM Alumni Day 2017
5. รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น
สภากาชาดไทยมอบ “รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” ให้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก
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6. รางวั ล โทรทั ศ น์ ท องคำ � : รางวั ล สถานี ส่ ง เสริ ม
รายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น และ
รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรม
ดีเด่น
ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มอบรางวัลให้แก่ สถานี
โทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ในงานประกาศรางวั ล
โทรทัศน์ทองคำ�  ครั้งที่ 32 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
จำ�นวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานีส่งเสริม
รายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
และรางวัลสถานีสง่ เสริมความรูแ้ ละศิลปวัฒนธรรม
ดีเด่น

ด้านข่าวและรายการ
1. รางวั ล ฐานั น ดร 4 ทองคำ � : ประเภทรายการ
โทรทัศน์ดีเด่น
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มอบรางวั ล “ฐานั น ดร 4
ทองคำ�” ครั้งที่ 7 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ประเภท
รายการโทรทัศน์ดีเด่น ให้แก่ รายการสารคดี
“GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน” ในงานรางวัล
ฐานันดร 4 ทองคำ� ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
2. รางวั ล พิ ฆ เนศวร: ประเภทรายการส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมดีเด่น รายการส่งเสริมศิลปะดนตรีดเี ด่น
และรายการส่งเสริมสุขภาพและชีวิตดีเด่น
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท) มอบรางวัลในงานรางวัล
พิฆเนศวร ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560  ดังนี้
รายการ “สยามศิลปิน” ได้รับรางวัลประเภท
รายการส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น
รายการ “ดนตรีกวีศลิ ป์” ได้รบั รางวัลประเภท
รายการส่งเสริมศิลปะดนตรีดีเด่น
รายการ “ทางนำ�ชีวิต” ได้รับรางวัลประเภท
รายการส่งเสริมสุขภาพและชีวิตดีเด่น
3. รางวัลเกียรติยศ “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำ�แหง
มหาราชทองคำ�” สาขาผู้ผลิตผลงานสู่ผู้บริโภค
ประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยมแห่งปี
สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค
มอบรางวั ล เกี ย รติ ย ศ “หลั ก ศิ ล าจารึ ก พ่ อ ขุ น

รามคำ�แหงมหาราชทองคำ�” ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
ให้ แ ก่ ร ายการไทยบั น เทิ ง สาขาผู้ ผ ลิ ต ผลงาน
สู่ ผู้ บ ริ โ ภคประชาคมอาเซี ย นยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี
ในฐานะรายการที่ ผ ลิ ต ผลงานเป็ น ที่ ชื่ น ชอบ
ของประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยม
4. รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Grand Jubilee
สื่ อ มวลชนคาทอลิ ก ประเทศไทย มอบรางวั ล
สื่อมวลชนดีเด่น Grand Jubilee ประจำ�ปี 2017
ให้แก่ รายการลุยไม่รโู้ รย สูงวัยดีด๊ ี ในงาน Catholic
Media Awards
5. รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ มอบรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดี
เชิงข่าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2560   รางวัลโล่เกียรติยศ
ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ให้แก่ผลงาน
โกงสนามกีฬา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส
6. รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน: รางวัลดีเด่น
สาขาสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น และรางวัล
ชมเชย สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
มอบรางวัลสือ่ มวลชนเพือ่ สิทธิมนุษยชน ปี พ.ศ. 2560
ดังนี้
รางวัลดีเด่น สาขาสารคดีและภาพยนตร์สารคดี
สั้น ได้แก่ รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน
บ้านเรากรรมสิทธิ์ใคร
รางวั ล ชมเชย สาขาข่ า วหรื อ สารคดี เชิ ง ข่ า ว
ประเภทสื่ อ โทรทั ศ น์ ได้ แ ก่ ข่ า ว โรฮิ ง ญา
คนไร้แผ่นดิน
7. รางวัลตาชั่งทอง สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาชน
สหพั น ธ์ ก รรมการสงเคราะห์ เ ด็ ก และเยาวชน
แห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันคุ้มครอง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ผู้ บ ริ โ ภค มอบรางวั ล ตาชั่ ง ทอง
สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ให้แก่
รายการ รู้เท่า รู้ทัน ในพิธีประทานโล่รางวัล
เกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่น
แห่งปี ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 6)
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สีเทา ชายแดนแม่ฮ่องสอน ในพิธีมอบรางวัล
สุ ด ยอดข่ า วอาชญากรรมและรางวั ล สุ ด ยอด
นักข่าวป้ายแดงแห่งปี พ.ศ. 2559 - 2560
9. รางวัลโทรทัศน์ทองคำ� ประเภทรายการส่งเสริม
ความรู้ทั่วไปดีเด่น
ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มอบรางวัลประเภทรายการ
ส่งเสริมความรูท้ วั่ ไปดีเด่นจาก รายการโยเดียทีค่ ดิ
(ไม่) ถึง ในงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ� 
ครั้งที่ 32 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
10.รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2560
สมาคมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์ประกาศผลการประกวด
ข่าวดิจทิ ลั ยอดเยีย่ มแห่งปี พ.ศ. 2560 โดยเว็บไซต์
ข่าวไทยพีบีเอส (www.thaipbs.or.th/news)
ได้รับรางวัลทั้งหมด 4 รางวัล คือ
รางวัลดีเด่น ข่าวออนไลน์ที่นำ�เสนอในรูปแบบ
คลิปวิดโี อยอดเยีย่ ม จากเรือ่ ง จาก “ENTRANCE”
สู่ “TCAS” เปลี่ยนกี่ระบบปัญหาจบไหม
รางวัลชมเชย ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็ก
ยอดเยี่ยม จากเรื่อง วันแม่ของ “แม่วัยใส”
ความฝันที่เหลืออยู่ของคุณแม่วัย 14 ปี
รางวัลชมเชย ข่าวออนไลน์สง่ เสริมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยยอดเยี่ยม
จากเรือ่ ง “นวัตกรรมอาหารผูส้ งู อายุ” กินอร่อยปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของวัยชรา
รางวัลพิเศษประกาศเกียรติคุณ ข่าวออนไลน์
ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม จากรายงานพิเศษชุด
“ขยะถุงพลาสติก” ล้นทะเลล้นเกาะ

ด้านบุคคล
8. รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมและรางวัลสุดยอด
นักข่าวป้ายแดงแห่งปี พ.ศ. 2559 - 2560 : รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดข่าวอาชญากรรม
ปี พ.ศ. 2559 - 2560 สาขาโทรทัศน์ ข่าวเชิง
ช่วยเหลือสังคม
สมาคมนั ก ข่ า วอาชญากรรมแห่ ง ประเทศไทย
และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดข่าว
อาชญากรรม ปี พ.ศ. 2559 - 2560  สาขาโทรทัศน์
ข่าวเชิงช่วยเหลือสังคม ให้แก่ ผลงานข่าว ธุรกิจ

1. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การส่งเสริม ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ประเภทสื่อมวลชน
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มอบรางวั ล บุ ค คลและองค์ ก รที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ประเภทสื่อมวลชน ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ให้แก่
ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน ในงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล
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ส่ ว น ที่ 3
• ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ ได้รับ
จากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
• รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงาน
• รายงานของผู้สอบบัญชี
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ส่วนที่ 3 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

3

รายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสื่อสาธารณะ

“

ประเด็นข่าวที่ผู้ชมติดตาม

และนิยมแสดงความคิดเห็น

คือ ความสนใจสาธารณะ กฎหมายใกล้ตัว
นโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และแสดงความพึงพอใจ
ที่ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญกับ
ความครบถ้วน ความถูกต้อง
และการมีแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูล
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี พ.ศ. 2560
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้มี
สภาผูช้ มและผูฟ้ งั รายการทีค่ ณะกรรมการนโยบายแต่งตัง้ จ�ำนวนไม่เกิน 50 คน เพือ่ ท�ำหน้าทีร่ บั ฟังความคิดเห็น
และสะท้อนความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มที่หลากหลาย เพื่อน�ำมาพัฒนาคุณภาพ
การผลิตรายการและบริการขององค์การ ดังนั้น ตั้งแต่ไทยพีบีเอสได้เปิดด�ำเนินการมาจนครบรอบ 10 ปี
คณะกรรมการนโยบายได้มีการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการต่อเนื่องมาโดยตลอด
จ�ำนวน 4 รุ่น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและความแตกต่างที่สื่ออื่นๆ ไม่มี ซึ่งในรอบปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาสมาชิก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ชมผู้ฟังในภูมิภาคและกลุ่มประเด็น
ต่างๆ อย่างหลากหลาย และจัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะแก่องค์การเพื่อน�ำไปใช้พัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
และพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการ
ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลจากเวทีการรับฟังความคิดเห็น
2 ประเภท คือ
1.1 ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มผู้ชมและผู้ฟังเข้มข้น ประกอบด้วย
		 1) สนั บ สนุ น การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการส่ ง เสริ ม
ให้มีการใช้เครื่องมือรับฟังความคิดเห็น Media Lab
ที่มีการพัฒนาขึ้นแล้วไปใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งกับ
การด� ำ เนิ น งานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของสภาผู ้ ช ม
และผู้ฟังรายการ และการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ชมและผู้ฟังทั่วไปในทุกช่องทางสื่อขององค์การ
เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ ข้ อ มู ล น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
รายการได้ อ ย่ า งเหมาะสม รวดเร็ ว และทั น ต่ อ
สถานการณ์
		 2) สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเนื้ อ หา
รายการ นอกจากการน�ำเสนอรายการที่มีเนื้อหา
เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต
การท�ำงานของประชาชน และการพัฒนาสังคมที่มี
การด�ำเนินการอยู่แล้ว ไทยพีบีเอสควรมีการพัฒนา
เนือ้ หารายการทีส่ ามารถใช้เป็นสือ่ การเรียนการสอน
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมสนับสนุนให้สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ได้น�ำสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างการเรียนรู้อย่างเต็มที่
3) เพิ่ ม ช่ อ งทางการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ผ่านสื่อใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชน
ในยุคดิจิทัล ไทยพีบีเอสควรขยายช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อรายการต่างๆ ผ่าน
รูปแบบสือ่ ใหม่ เช่น Facebook, E-mail และ Line
มากขึ้น และสามารถน�ำข้อมูลความคิดเห็นเหล่านั้น
มาพัฒนารายการได้ตรงประเด็นและทั น ต่ อ เวลา
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะของสมาชิกสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการในการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วย
		 4) ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและเนื้ อ หารายการ
ให้ทนั สมัย โดยเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาและประชาชน
รุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์
เพื่อผลิตรายการในฐานะนักข่าวพลเมืองและผู้ผลิต
อิสระมากขึ้น
		 5) เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง เนื้ อ หารายการ
ของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ
โดยเพิ่ ม รายการที่ มี ก ารใส่ Subtitle ภาษามื อ
และ Audio Description รวมถึงควรมีรายการที่
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ใช้ภาษาของกลุ่มประชาชนชาติพันธุ์พร้อมค�ำแปลมา
น�ำเสนอ เพื่อสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและสร้าง
ความเข้าใจที่ดีของคนในสังคมมากขึ้น
1.2 ข้ อ เสนอแนะจากเวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
เชิ ง สถานการณ์ แ ละบริ บ ทพื้ น ที่ 6 กลุ ่ ม
ประเด็น ประกอบด้วย
1) กลุ่มสุขภาวะและคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
พลเมื อ งตื่ น รู ้ โดยเผยแพร่ ข ่ า วสารข้ อ มู ล หรื อ จั ด
กิจกรรมขับเคลื่อนสังคมให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง มีความเท่าทันในเรือ่ งกฎหมายและ
นโยบายรัฐทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณภาพชีวติ อย่างรอบด้าน
รวมถึงให้สามารถเข้าถึงสิทธิในการรับบริการของรัฐ
เพื่อเกิดสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า
2) กลุ่มการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต สร้ า งพื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละระบบฐาน
ข้ อ มู ล ที่ ป ระชาชนและเครื อ ข่ า ยสามารถเข้ า ถึ ง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต การท�ำงาน และ
การขับเคลื่อนพัฒนาสังคม รวมถึงสนับสนุนให้เกิด
ปั จ จั ย แวดล้ อ มและสื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทย
3) กลุ่มสังคมผู้สูงวัย สนับสนุนการสื่อสาร
พลั ง บวก โดยจั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
หรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ข อง
ประชากรต่ า งวั ย เพื่ อ ลดอคติ แ ละความเหลื่ อ มลํ้ า
ในสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ชี วิ ต ของผู ้ สู ง วั ย ทั้ ง ด้ า น
สุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมของประชากรเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างมีความสุข
4) กลุม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม
และแรงงานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนมีความรู้และเท่าทันนโยบายรัฐ โดยการ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนเรื่ อ งนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงท�ำหน้าที่สะท้อนความเป็นจริงและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายและการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
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5) กลุม่ สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากร
ที่ยั่งยืน ส่งเสริมการรู้เท่าทันนโยบายและกฎหมาย
ด้านสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน
โดยการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารการเปลี่ ย นแปลง
ด้านนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ต่อเนื่อง รวมถึงเป็นช่องทางให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ เกิดประโยชน์ในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน
6) กลุม่ วัฒนธรรม ศาสนา และความเท่าเทียม
ในสั ง คม ส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารเชิ ง สุ น ทรี ย ศาสตร์
โดยเผยแพร่ ข ่ า วสารข้ อ มู ล ที่ ส ร้ า งความซาบซึ้ ง
ในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่า
จะเป็นธรรมชาติหรือศิลปวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความงอกงามทางจิตใจของประชาชน

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทาง
การด�ำเนินงานไทยพีบีเอส
2.1 พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย
สู่หุ้นส่วนการด�ำเนินงาน
		 ให้ความส�ำคัญกับกลไกการมีส่วนร่วมเพื่อ
น�ำไปสู่การท�ำงานแบบภาคีหุ้นส่วน โดยสร้างกลไก
การท�ำงานแบบกองบรรณาธิการร่วมกับสภาผู้ชมฯ
และเครือข่าย เพื่อพัฒ นาประเด็นและเนื้อหาให้
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ที่ลงลึกและ
ทันต่อสถานการณ์
2.2 การใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ
		 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ สื่ อ จากไทยพี บี เ อส
เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน การท�ำงาน
และการพัฒนาสังคมให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ โดยเพิม่
เนือ้ หาใหม่ๆ ทีต่ รงใจผูช้ มผูฟ้ งั สร้างการเรียนรูเ้ ท่าทัน

ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเปิดช่องทางให้
ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร
และเนื้อหาสื่อสาธารณะได้มากยิ่งขึ้น
2.3 การสร้างนักสื่อสารสาธารณะของสังคม
		 โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก สื่ อ สาร
สาธารณะที่ เ ป็ น มาตรฐานขึ้ น มา และร่ ว มมื อ กั บ
ภาคีเครือข่ายสร้างและพัฒนานักสื่อสารสาธารณะ
ในระดั บ ต่ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กลไกของสั ง คม
ในการสือ่ สารข้อมูลของกลุม่ หรือเครือข่ายสูส่ าธารณชน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสร้างความเข้าใจที่ดี
และเท่าเทียมกันของประชาชนในสังคม
2.4 การเป็นพื้นที่กลางการสื่อสาร
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
		 โดยเปิดพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่และศูนย์ภูมิภาค
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์การท�ำงาน
ระหว่ า งประชาชนและเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ในพื้ น ที่
รวมถึงการสร้างช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาส
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเพื่อ
สร้างการเรียนรู้ การส่งต่อข้อมูล และความสัมพันธ์
ในลั ก ษณะชุ ม ชนนั ก สื่ อ สารสาธารณะผ่ า นระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือแอปพลิเคชันที่ ส.ส.ท.
และเครือข่ายร่วมกันพัฒนาขึ้น
3. การด�ำเนินงานของไทยพีบีเอสต่อข้อเสนอแนะ
ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
3.1 ด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
		 มีการน�ำข้อเสนอแนะของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนบริหารกิจการปี พ.ศ. 2561 รวมถึงข้อมูลสนับสนุน
การจั ด ท� ำ แผนการผลิ ต รายการและแผนแม่ บ ท
ด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมขององค์การ
3.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
		 มีการน�ำข้อมูล ข้อเสนอแนะของสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง
และเกิดประโยชน์แก่สาธารณะ โดยเฉพาะรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา การให้ความรู้
ที่เท่าทันในสถานการณ์สังคมและโลก การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมสูงวัย รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลิตผลงาน
ผ่านช่องทางของนักข่าวพลเมืองและผู้ผลิตอิสระ
เพื่อให้เกิดรายการที่มีมุมมองทันสมัยและสามารถ
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
3.3 การพัฒนาบริการสาธารณะ
		 มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
การศึกษาของประเทศ พัฒนารายการที่เผยแพร่
ออกอากาศเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนแก่เด็ก
และเยาวชนทัง้ ในและนอกสถานศึกษาและประชาชน
ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาพื้นที่
ศูนย์ภูมิภาค 3 แห่งและส�ำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
เป็นพื้นที่การเรียนรู้ส�ำหรับประชาชนและเครือข่าย
โดยให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สื่ อ สาธารณะ จั ด กิ จ กรรม
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การเรียนรู้ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหา
แก่ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ตลอดจน
การเป็นพืน้ ทีก่ ลางให้เครือข่ายและประชาชนทีส่ นใจ
ได้ เ ข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข ้ อ มู ล
และประสบการณ์ในการท�ำงานระหว่างกัน
3.4 การพัฒนากลไกการท�ำงานอย่างมีสว่ นร่วม
		 มีการจัดท�ำแผนแม่บทด้านเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน
ภายในและภาคีภายนอก รวมถึงการพัฒนาระบบ
แอปพลิเคชัน C-Site ใช้เป็นช่องทางการสือ่ สารข้อมูล
ในลักษณะชุมชนนักสือ่ สารสาธารณะ (Community)
ที่ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3.5 การขยายฐานผู้ชมและผู้ฟังรายการ
		 มีการขยายช่องทางน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ มากขึ้น มีการพัฒนา
เครื่องมือรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ ของคน
รุ ่ น ใหม่ รวมถึ ง การเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง เนื้ อ หา
รายการของกลุ่มคนพิการทางสายตาและการได้ยิน
โดยเพิม่ รายการทีม่ รี ะบบ Auto description & Near
real time description ตลอดจนล่ามภาษามือ
มากขึ้น
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ความคิดเห็นของผูช้ มและผูฟ้ งั รายการเป็นข้อมูลส�ำคัญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตข่าว
รายการ และการให้บริการของสื่อสาธารณะ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสะท้อนความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม เสริมสร้างประชาธิปไตยจากภาคประชาชน และสร้างภาวะรู้เท่าทันสื่อ
ให้เกิดกับพลเมือง ซึง่ เป็นทัง้ ผูร้ บั ผูผ้ ลิต และผูป้ ระเมินคุณภาพมาตรฐานสือ่ โดยผ่านกลไกหลักในการรับฟังและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นของไทยพีบีเอส ทั้งการรับชมรับฟังจาก On Air และ Online ประกอบด้วย
1) กลไกเฝ้าระวังและสะท้อนสื่อไทยพีบีเอส
(Monitoring & Feedback) ท�ำหน้าที่ติดตามชม
รวบรวม สะท้อน และวิเคราะห์ความคิดเห็นออนไลน์
ผ่านโปรแกรมและเครื่องมือการสืบค้น ท�ำให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและท�ำให้งานวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็น
มีประสิทธิภาพ
2) ศูนย์เพือ่ นไทยพีบเี อสและเพือ่ นสือ่ สาธารณะ
ท�ำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และสร้าง
กิจกรรมร่วมกับผู้ชมผู้ฟังรายการที่เรียกว่า “เพื่อน
สื่อสาธารณะ” โดยเน้นที่การจัดกิจกรรมออนไลน์
ผ่านแฟนเพจและกลุ่มไลน์ ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส
ปี พ.ศ. 2560 ผู้ชมส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
ผ่านออนไลน์จำ� นวน 186,930 ความคิดเห็น และแสดง
ความคิดเห็นทางโทรศัพท์ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสลดลง
มีการรับสายเฉลี่ย 3 สาย/วัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชมสูงวัย
ที่นึกถึงการเป็นที่พึ่งของไทยพีบีเอส 2 เรื่องเด่น คือ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน “สถานีประชาชน” และสมัครเป็น
“นักข่าวพลเมือง” ในขณะที่ผู้ชมสูงวัยที่สามารถใช้
เทคโนโลยีได้จะเปลี่ยนมาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ผ่าน เฟซบุก๊ ไลน์ จึงได้พฒ
ั นากลไกเฝ้าระวังและสะท้อน
สือ่ ไทยพีบเี อส (Monitoring & Feedback) เพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของผูช้ ม
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นการทักทาย ติดตาม
รองลงมาเป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทมี่ ตี อ่ เนือ้ หา
ส่วนข้อเสนอเพื่อการพัฒนาข่าวและรายการแบ่งเป็น
7 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ภาพรวม 2) เทคนิคการออก
อากาศและเผยแพร่ 3) บุคลิกภาพและทักษะการสือ่ สาร
ของผูป้ ระกาศ ผูด้ ำ� เนินรายการ 4) รูปแบบการน�ำเสนอ
5) ผังรายการ 6) จริยธรรมสื่อสาธารณะ 7) ความพึง
พอใจต่อเนื้อหา คุณค่าและการน�ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนความไม่ชอบมีความเห็นเป็นส่วนน้อยในเรื่อง
รูปแบบการน�ำเสนอ เช่น ตัวอักษรขนาดเล็ก บุคลิกภาพ

และทักษะการน�ำเสนอของผู้ประกาศ การน�ำเสนอ
ผ่านออนไลน์ ผู้ชมให้ความส�ำคัญกับความชัดเจน
ของสัญญาณภาพและเสียง เสนอแนะให้ระมัดระวัง
ภาพและการพาดหั ว บนข่ า วออนไลน์ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเข้ า ใจผิ ด ระมั ด ระวั ง โฆษณาแฝงโดยเฉพาะ
ในข่าวกีฬา โดยยึดจริยธรรมสื่อสาธารณะและสื่อสาร
เพื่อสร้างการเรียนรู้
กลไกเฝ้ า ระวั ง และสะท้ อ นสื่ อ ไทยพี บี เ อส
(Monitoring & Feedback) แสดงให้เห็นถึงสถิติ
ความผิดพลาดทางหน้าจอที่ผู้ชมให้ความส�ำคัญและ
ท้วงติงมากที่สุดคือ ความขัดข้องทางเทคนิคด้านเสียง
บทหรือการอ่านของผู้ประกาศ และความถูกต้องของ
กราฟิก
รายการถ่ายทอดสดกีฬาศึกควายเหล็ก เป็นการ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้านชนิดใหม่ที่มีผู้ชมแสดงการติดตาม
และแสดงความเห็นสูงสุดในปี พ.ศ. 2560

“เหมือนดูแข่งเอฟวันโมโตจีพีเลยทีเดียว
บอกคำ�เดียวว่า ทีมถ่ายทำ�ดีมากๆ”
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ทั้ ง นี้ ประเด็ น ข่ า วที่ ผู ้ ช มติ ด ตามและนิ ย ม
แสดงความคิดเห็น คือ ความสนใจสาธารณะ กฎหมาย
ใกล้ตวั นโยบายสาธารณะทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ และ
ทรัพย์สิน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีมาก
กับเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับสิง่ ทีผ่ ชู้ มมีประสบการณ์รว่ ม
หรือเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่ถ้าไม่ใช่ประเด็นที่กระทบ
ต่อการด�ำเนินชีวิตจะเป็นไปในลักษณะแสดงความ
พึงพอใจ ให้ความส�ำคัญกับความครบถ้วน ความถูกต้อง
รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการมีแหล่งอ้างอิง ที่มา
ของภาพและข้อมูล โดยเฉพาะข่าวต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2560 ไทยพี บี เ อสจั ด ท� ำ โครงการ
“แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” ปรับผังรายการเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม เพื่อเตรียมการถวายความอาลัย
เนื่ อ งในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็น
การแลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละความรู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อ
คนไทยและต่างประเทศ ดังปรากฏอยู่ในโครงการ
ตามพระราชด�ำริและแนวคิดต่างๆ
ผู้ชมและเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะยังชื่นชม
ที่ ไ ทยพี บี เ อสน� ำ เสนอรายการให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
“สังคมสูงวัย” ท�ำให้เกิดความตระหนักในการเตรียม
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ความพร้ อ มเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย และปรั บ ทั ศ นคติ
โดยน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์ เช่น ตั้งชื่อรายการ
ด้วยค�ำเชิงบวก ใช้ค�ำว่า “รุ่นใหญ่” แทนค�ำว่า แก่
ชรา หรือ วัยดึก
นอกจากนี้ ยั ง ชื่ น ชมการให้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
ของรายการอาหารที่ไม่มีการโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับ
อาหารในรายการ เช่น รายการกินอยู่คือ รายการ
ภัตตาคารบ้านทุง่ รายการ Foodwork ผูช้ มคาดหวัง
เกี่ยวกับการน�ำเสนอในการให้ความรู้ข้อมูลสุขภาพ
แตกต่างไปจากความรูท้ ผี่ ชู้ มส่วนใหญ่ทราบดีอยูแ่ ล้ว
โดยเฉพาะข้ อ มู ล สุ ข ภาพในรายการอาหาร และ
อยากให้มีการน�ำเสนอซ�้ำหรือเน้นย�้ำในประเด็นที่มี
คุณค่า นอกจากนี้ ความคิดเห็นจากผูช้ มยังสะท้อนให้
เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากรายการสร้างแรงบันดาลใจ
โดยผู้ชมที่เป็นครูน�ำรายการหนังพาไป ดูให้รู้ ฯลฯ
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา
น�ำเนื้อหาจากข่าว รายการ สารคดี ไปจัดท�ำรายงาน
น�ำความรู้ในรายการสุขภาพมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนทั้งด้านกาย ใจ จิต
และต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพ สารคดีคณ
ุ ภาพ
ชุดโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง และอยุธยาที่(ไม่)รู้จัก ท�ำให้
เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประวัติศาสตร์ไทยกับ
เพือ่ นบ้านได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะมิตกิ ารก้าวข้าม
พรมแดนและความขัดแย้ง

ความคิดเห็นและข้อเสนอจากผูช้ มสะท้อนให้เห็น
ถึงพฤติกรรมการรับชม ทัศนคติ การใช้ประโยชน์
จากสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอสสื่อสารกับประชาชน
เพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เรียนรู้จริยธรรม
สื่อสาธารณะ รวมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงานและ
การพัฒนาคุณภาพงานอันเนื่องมาจากความคิดเห็น
ผ่านรายการ “เปิดบ้านไทยพีบเี อส” จ�ำนวน 48 ตอน
ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 15.45 - 16.00 น. น�ำเสนอ

รายงานต่อคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางจริยธรรม
อีกทั้งน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผล
คุ ณ ภาพข่ า วรายการเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญา และรายงาน
ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์
การน�ำเสนอข่าวและรายการต่อไป
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ส่วนที่ 3 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

รายงานการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560

คณะอนุ ก รรมการ รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เป็นคณะ

อนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีหน้าที่รับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีที่องค์การ ผู้ผลิตรายการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
องค์การกระท�ำการหรือผลิตรายการทีข่ ดั ต่อข้อบังคับขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตรายการและ
การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตรายการและการเผยแพร่
รายการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยมีอนุกรรมการ 10 คน ประกอบด้วย กรรมการนโยบาย
2 คน ผู้แทนผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท. 1 คน ผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ 1 คน ผู้แทน
องค์กรสื่อสารมวลชน 3 คน ผู้แทนสภาทนายความ 1 คน ผู้แทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.
และบุคคลภายนอกที่ท�ำงานด้านการผลิตรายการให้กับองค์การกระท�ำในสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสื่อสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2560 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 10 เรื่อง คณะอนุกรรมการฯ รับเป็นเรื่อง
ร้องเรียนจ�ำนวน 6 เรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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เรื่องที่ 1 เรื่องร้องเรียนรายการละคร “วัยใส

ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ออกอากาศส�ำหรับเด็ก
เยาวชนและครอบครัว นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการฯ
เห็นว่ารายการตอนนี้มีข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอน
การเขียนบทละครที่เกินจริง โดยขั้นตอนการผลิต
ได้ ด� ำ เนิ น การไปตามบทที่ เ ขี ย นโดยมิ ไ ด้ ท ้ ว งติ ง
หรือตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกับฝ่ายตรวจสอบรายการ
ดังนั้น การผลิตละครตอนนี้จึงขัดต่อข้อบังคับ ส.ส.ท.
ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและ
การเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 จริยธรรมด้านการ

การน�ำเสนอทีท่ ำ� ให้ผชู้ มรูส้ กึ สะเทือนใจและสะเทือน
ขวั ญ หลายช่ ว งหลายตอน และผู ้ ร ้ อ งเรี ย นขอให้
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้ คือ (1) ให้ระงับการออกอากาศ
รายการละครเรือ่ ง “วัยใสยกก�ำลัง 10 ตอน ปังบอย”
ตอนที่ 1 ทันที (2) ให้เรียกประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หารือแนวทางเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนีข้ นึ้ อีก
(3) ถ้าจะน�ำมาออกอากาศใหม่ ต้องมีการพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหารายการน�ำเสนอเกี่ยวกับจินตนาการ
ของตัวละครชื่อบอยว่าเกินปกติหรือไม่

คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึง
ความรุนแรง ตามข้อ 8 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติ
เพื่อธ�ำรงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต การจัดหา และ
การเผยแพร่ ร ายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตามข้อ 8 (8.1)
(8.2) (8.3) (8.4)

ยกก�ำลัง 10” ตอน ปังบอย ตอนที่ 1 (ออกอากาศซํา้ )
มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นรายการละคร “วั ย ใส
ยกก�ำลัง 10 ตอน ปังบอย” ตอนที่ 1 ออกอากาศซํ้า
เมือ่ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 - 19.00 น.
ระบุ ว ่ า เนื้ อ หารายการตอนดั ง กล่ า วน� ำ เสนอภาพ
และเรื่องราวชัก จูง ไปสู่อันตรายหรือเสี่ยงต่อการ
ด�ำเนินชีวิตในวัยเด็ก พฤติกรรมความรุนแรง รวมถึง

ผลการวินิจฉัย มีมติรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
และเห็นว่า เนื้อหาที่ปรากฏในรายการละคร “วัยใส
ยกก�ำลัง 10 ตอน ปังบอย” ตอนที่ 1 อาจท�ำให้เด็ก
ที่ชมรายการเข้าใจผิดว่าสามารถท�ำตามโดยไม่เกิด
อันตราย และอาจน�ำไปประพฤติเลียนแบบจนเกิด
อันตรายร้ายแรงได้ ซึ่งด้วยเนื้อหาดังกล่าวรวมถึง
การเลือกใช้เพลงประกอบที่ให้ความรู้สึกกดดันผู้ชม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ส.ส.ท. ควร
ส่งเสริมการผลิตละครเด็กที่มีคุณภาพ แต่เห็นควร
ให้ฝ่ายบริหารก�ำชับส�ำนักรายการให้เข้มงวดกับผู้ที่
เกีย่ วข้องกับการผลิตรายการทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์การ รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบรายการต้องมีความ
เข้าใจกรอบข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของ
วิชาชีพฯ เพราะ ส.ส.ท. เป็นสื่อสาธารณะที่แตกต่าง
จากองค์กรสื่ออื่นๆ จึงต้องตระหนักและเน้นยํ้าให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
จริยธรรมของ ส.ส.ท. โดยเคร่งครัด
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เรือ่ งที่ 2 เรือ่ งร้องเรียนขอให้ตรวจสอบรายการ เรื่ อ งที่ 3 : เรื่องร้องเรียนกรณีรายการที่นี่
ข่าวเช้าวันใหม่ ช่วง “บอกเล่าข่าวดี” มีโฆษณาแฝง
(วัคซีนพืช BIG)
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น : ข้อร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการ
น�ำเสนอเนื้อหารายการข่าวที่อาจขัดต่อข้อบังคับ
ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพฯ เนื่องจาก
พบเห็นการโพสต์โฆษณา วัคซีนพืช BIG ในเฟซบุ๊ก
โดยน�ำคลิปรายการข่าววันใหม่ Thai PBS ความยาว
2.26 นาที ไปโพสต์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2559 เวลา 08.53 น. ข้อความที่โพสต์มีเนื้อหา
ที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ส�ำหรับพืช BIG พร้อมแสดง
ให้เห็นผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
ผลการวินจิ ฉัย : มีมติรบั เป็นเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา
และเห็นว่าการน�ำเสนอข่าวเช้าวันใหม่ ช่วง “บอกเล่า
ข่าวดี” น�ำเสนอผลิตภัณฑ์วัคซีนพืช BIG เป็นการ
น� ำ เสนอตราสั ญ ลั ก ษณ์ สิ น ค้ า เป็ น การกระท� ำ ที่
ขัดต่อข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ
เกีย่ วกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ 6
(6.7)
ทั้งนี้ จากการให้ข้อมูล คณะอนุกรรมการฯ
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากทีมข่าวเช้าขาดความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่ท�ำ และไม่เข้าใจในความเป็น
สื่อสาธารณะ จึงมีข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารว่า
ควรจั ด อบรมข้ อ บั ง คั บ ด้ า นจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ
เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นให้ กั บ ที ม ข่ า วเช้ า
เพราะไม่มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
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ไทยพีบเี อส ช่วงน�ำเสนอรายงาน “นักธุรกิจเกาหลีใต้
ในไทยไม่หว่ งเกิดสงครามโลก ครัง้ ที่ 3” เผยแพร่ภาพ
สัญลักษณ์ตราสินค้า
ข้อร้องเรียน : ข้อร้องเรียนนี้คณะอนุกรรมการฯ พบ
ว่า รายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” ออกอากาศวันที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2560 ช่วงเสนอรายงาน “ข่าวนักธุรกิจ
เกาหลีใต้ในไทยไม่ห่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3”
ปรากฏภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ในการน� ำ เสนอ
ภาพข่าวจ�ำนวน 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงทีผ่ ปู้ ระกาศเกริน่ น�ำ
เข้าสู่ชิ้นงานข่าวดังกล่าว ความยาว 0.23 นาที และ
ช่วงสัมภาษณ์นกั ธุรกิจเกาหลีใต้ ความยาว 0.04 นาที
ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ
ของ ส.ส.ท.
ผลการวินจิ ฉัย : มีมติรบั เป็นเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา
และเห็นว่า รายการที่น�ำเสนอปรากฏภาพสัญลักษณ์
ตราสินค้าในการน�ำเสนอภาพข่าวจ�ำนวน 2 ช่วง
ตามข้อร้องเรียน ได้แก่ ช่วงที่ผู้ประกาศเกริ่นน�ำ
เข้าสู่ชิ้นงานข่าวดังกล่าว ความยาว 0.23 นาที และ
ช่วงสัมภาษณ์นกั ธุรกิจเกาหลีใต้ ความยาว 0.04 นาที
จึงเป็นการขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
ของ ส.ส.ท. ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และการไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามข้อ 6 (6.6, 6.7, 6.8)
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม
ว่ า การปรากฏภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ซึ่ ง ขั ด ต่ อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท. ใน
รายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส” ซึ่งเป็นรายการข่าวหลัก
รายการหนึง่ ขององค์กรมีผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือ

จากผู้ชม ตลอดจนภาพลักษณ์ของทั้งองค์กร พิธีกร
และรายการ ซึ่งฝ่ายบริหารต้องก�ำหนดมาตรการ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงปัญหาเพื่อ
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก และหากทีมงานนี้มีการกระท�ำที่
ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพซาํ้ อีก เห็นควร
เสนอให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารด� ำ เนิ น การพิ จ ารณาลงโทษ
ทางวินัย ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วย
ข้อปฏิบัติและการด�ำเนินการทางวินัยของพนักงาน
พ.ศ. 2557 ข้อ 27 (1)
นอกจากนั้ น จากการหาข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า
ผู้ผลิตภายนอกเป็นผู้ผลิตรายงาน “ข่าวนักธุรกิจ
เกาหลีใต้ในไทยไม่ห่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3”
คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอให้ฝา่ ยบริหารไปด�ำเนินการ
ให้ ผู ้ ผ ลิ ต ภายนอกมี ค วามเข้ า ใจในข้ อ บั ง คั บ
ด้านจริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท. และปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซํ้ารอยอีก
พร้อมทั้งน�ำคลิปรายงานข่าวดังกล่าวออกจากทุก
ช่องทางสื่อของ ส.ส.ท. รวมทั้งติดตามดูว่ามีการน�ำ
รายงานชิ้นนี้ไปเผยแพร่โดยขัดกับระเบียบฯ หรือไม่

เรื่องที่ 4 : ข้อร้องเรียนกรณีข่าวค�่ำ วันที่ 21

มีนาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ “ภรรยาร้อยตรีถูกท�ำร้าย
คดีไม่คบื ทนายจึงน�ำมาฟ้องสือ่ ” เสนอภาพผูเ้ สียหาย
ข้อร้องเรียน : ข้อร้องเรียนกรณีรายการข่าวค�่ำของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.
2560 เสนอเรื่อง “ภรรยาร้อยตรีถูกท�ำร้ายคดีไม่คืบ
ทนายจึงน�ำมาฟ้องสือ่ ” ผูช้ มมีขอ้ สังเกตว่าข่าวดังกล่าว
ได้น�ำเสนอภาพของผู้เสียหาย ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท.

ผลการวินจิ ฉัย : มีมติรบั เป็นเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา
และจากการพิจารณาเห็นว่า การน�ำเสนอข่าวเรื่อง
“ภรรยาร้อยตรีถูกท�ำร้ายคดีไม่คืบ ทนายจึงน�ำมา
ฟ้องสือ่ ” ในรายการข่าวค�ำ่ เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.
2560 ไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ
ของ ส.ส.ท. โดยทีมงานให้เหตุผลว่า ไม่มีเจตนาที่
ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ แต่ผเู้ สียหาย
ประสงค์และยินยอมให้ทีมข่าวน�ำเสนอภาพก่อน
และหลังเกิดเหตุเปรียบเทียบกันเพื่อให้สังคมได้รับรู้
ข้อเท็จจริง กระนัน้ ทีมงานผูผ้ ลิตข่าวชิน้ นีไ้ ด้พยายาม
น�ำเสนอภาพระยะไกลเพือ่ ปกป้องผูเ้ สียหาย ตลอดจน
มีความพยายามเสนอข่าวนี้ด้วยความระมัดระวัง
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ มีขอ้ เสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม ว่ า ในการน� ำ เสนอข่ า วที่ จ ะต้ อ งเปิ ด เผย
ข้อมูลของแหล่งข่าวหรือผู้เสียหาย แม้แหล่งข่าว
หรือผูเ้ สียหายมีความประสงค์และยินยอม แต่ทมี งาน
ต้ อ งชี้ แ จงถึ ง ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ตามมา
อย่างครบถ้วน และถึงแม้แหล่งข่าวหรือผู้เสียหาย
ยืนยัน ทีมงานก็ยังจะต้องมีความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรมในการน�ำเสนอข่าวและรายการ ด้วยการ
พิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบและไม่ จ� ำ เป็ น
ที่จะต้องเปิดเผยตามความประสงค์ของแหล่งข่าว
หรือผู้เสียหายเสมอไป
พร้อมกันนี้ เพื่อป้องกันปัญหาข้อโต้แย้งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะอนุกรรมการฯ เสนอให้
ฝ่ายบริหารจัดท�ำแบบหนังสือยินยอมทีจ่ ะให้แหล่งข่าว
ผู้ร่วมรายการ หรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ลงนามยินยอมให้
ใช้ภาพ เสียง หรือเนื้อหาออกอากาศได้ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่เป็นเรื่องอ่อนไหวหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง
สูง ซึ่งหนังสือยินยอมดังกล่าวจะสามารถใช้ เ ป็ น
หลักฐานได้ภายหลัง หากมีข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
ขณะเดี ย วกั น ควรขึ้ น ข้ อ ความตั ว อั ก ษรแสดงการ
ยินยอมให้ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะในทุกช่องทาง
สื่อด้วย
นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ยังเสนอ
ด้วยว่า ทีมผู้ผลิตข่าวและรายการ โดยเฉพาะข่าว
อาชญากรรมควรศึกษากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเข้าใจและปฏิบัติตามกรอบ
ข้อบังคับจริยธรรมของวิชาชีพของ ส.ส.ท.
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เรื่องที่ 5 : เรื่องร้องเรียนกรณีรายการ “ฟิตไปด้วยกัน” มีโฆษณาแฝง
ข้อร้องเรียน : ข้อร้องเรียนขอให้ตรวจสอบรายการ “ฟิตไปด้วยกัน” ซึ่งออกอากาศวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ว่ามีโฆษณาแฝงหรือไม่ รายการ “ฟิตไปด้วยกัน” ใช้ตราสัญลักษณ์โลโก้ไทยพีบีเอส
เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาร่วมกับบริษัทเอกชนหรือไม่ ผู้ด�ำเนินรายการมีอาชีพขายสินค้าและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์
สินค้า Vibram Five Fingers หรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับประเด็นโฆษณาแฝงหรือไม่ รวมทั้งมีข้อร้องเรียนเพิ่มเติม
กรณีรายการเดียวกันนี้ซึ่งออกอากาศวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ว่ามีโฆษณาแฝง
และเทปรายการถูกน�ำไปเผยแพร่ในเพจขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ผลการวินิจฉัย : มีมติรับเป็นเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา โดยมีผลการพิจารณาข้อร้องเรียนประเด็นต่างๆ ดังนี้
ข้อร้องเรียน

ผลการพิจารณา

1. โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนรายการวิ่ ง
“บุรีรัมย์มาราธอน” ในรายการ

- เนือ่ งจากกิจกรรมรายการวิง่ “บุรรี มั ย์มาราธอน” ออกอากาศ
ในรายการ “ฟิตไปด้วยกัน” วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560
ขณะที่กิจกรรมดังกล่าวได้ปิดรับสมัครไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้ว ไม่เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ

2. ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการได้ รั บ การสนั บ สนุ น สิ น ค้ า
ตั ว อย่ า งมาจากบริ ษั ท Compress sport
ผู้ด�ำเนินรายการจึงให้การสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาที่จัดโดยบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดการแข่งขัน
โดยเพจที่ ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการเป็ น เจ้ า ของและ
เป็นผู้ดูแล

- ผูด้ ำ� เนินรายการไม่มเี จตนาใส่ชดุ กีฬายีห่ อ้ ดังกล่าวในรายการ
และกางเกงยี่ห้อ Compress sport นั้น ตราสินค้าจะอยู่
ด้านใน บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงการกีฬาจะไม่ทราบว่า
เป็นกางเกงยี่ห้อ Compress sport จึงไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ด้านจริยธรรมของวิชาชีพ

3. ใช้ร้านกีฬา REV RUNNER เป็นสถานที่ถ่ายท�ำ
รายการ จึงมีการโฆษณาแฝง และเป็นการโปรโมต
สินค้าของร้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการถ่าย
ให้เห็นตราสัญลักษณ์ของร้านฯ อย่างชัดเจน

- ตรวจสอบเทปรายการแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น การให้ ข ้ อ มู ล
เกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพของเท้าเครื่องแรก
ของประเทศไทยที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ด้านจริยธรรม

4. ผู้ด�ำเนินรายการเป็นผู้ดูแลเพจ Vibram Five
Fingers และรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์กีฬายี่ห้อดังกล่าว รวมทั้งใช้ร้านกีฬา
REV RUNNER เป็นสถานที่ถ่ายท�ำรายการ
เนื่องจากร้าน REV RUNNER เป็นผู้น�ำเข้า
รองเท้ า ยี่ ห ้ อ Vibram Five Fingers ใน
ประเทศไทย

- เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ไทยพีบีเอส ที่ไม่รอบคอบ
ในการคัดเลือกผู้ด�ำเนินรายการ
- ตรวจสอบเทปรายการแล้ว เนื่องจากไม่ปรากฏภาพสินค้า
Vibram Five Fingers จึงยังไม่ผิดในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างชัดเจน แต่การกระท�ำของผูด้ ำ� เนินการผลิตมีความ
เคลือบแคลงสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเมื่อมี
ผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กีฬายี่ห้อดังกล่าว ผู้ด�ำเนินรายการจะได้
ผลประโยชน์จากการขายตรงรองเท้ายี่ห้อนี้คู่ละ 500 บาท
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ข้อร้องเรียน

ผลการพิจารณา

5. กิจกรรม five fingers run ซึง่ เป็นกิจกรรมของรายการ
“ฟิตไปด้วยกัน” ในการผลิตของไทยพีบีเอส มีการ
ขายโฆษณาให้กับเอกชนหลายแห่ง เช่น ผลิตภัณฑ์
Vibram Five Fingers, ร้าน Banana Run, ร้าน
Avarin, ผลิตภัณฑ์ Compress sport และผลิตภัณฑ์
โพคารี่สเวท (มีการใช้โลโก้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
น�ำไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณะจนท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด
ท�ำให้มีผู้เคลือบแคลงสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
และท�ำให้เข้าใจว่าไทยพีบีเอสรับโฆษณาสินค้า และ
ควบคุมคนออกแบบไม่ได้)

- ไม่ปรากฏว่ามีการจัดกิจกรรม five fingers run แต่มีการ
น�ำตราสัญลักษณ์ของไทยพีบีเอสไปใช้ และน�ำไปเผยแพร่
ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาต ในระหว่างทีม่ แี นวความคิด
จัดกิจกรรมดังกล่าว จนท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าไทยพีบเี อส
ร่วมจัดกิจกรรม five fingers run จนท�ำให้ผู้ที่พบเห็น
เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ท�ำให้เข้าใจว่าไทยพีบีเอสรับโฆษณาสินค้า
ทั้งนี้ กรณีที่มีแบบเสื้อกิจกรรม five fingers run เผยแพร่
ต่อสาธารณะ เนือ่ งจากผูอ้ อกแบบเสือ้ ได้นำ� ไปโพสต์ในเฟซบุก๊
ส่วนตัวของผู้ออกแบบ

6. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรุ๊ป “42.195 K Club… เราจะ
ไปมาราธอนด้วยกัน” เช่น ผ้าอเนกประสงค์ (Buff)
เสื้อ และหมวก เป็นยี่ห้อที่พิธีกรผู้ด�ำเนินรายการ
เป็นเจ้าของ ผลิต และจัดจ�ำหน่าย นายอิทธิพลเป็น
ผู้ก่อตั้งกรุ๊ป “42.195 K Club… เราจะไปมาราธอน
ด้วยกัน”

- ผูด้ ำ� เนินรายการ “ฟิตไปด้วยกัน” เป็นผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ “42.195K
Club…เราจะไปมาราธอนด้วยกัน” แต่ไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์
ผ้าอเนกประสงค์ (Buff) แต่เคยแจกผ้าอเนกประสงค์ดงั กล่าว
และที่ ผู ้ ด�ำ เนิ น รายการสวมผ้ า อเนกประสงค์ เ ป็ น ประจ�ำ
ขณะด� ำเนิ น รายการ เพราะโปรดิ ว เซอร์ ร ายการบอกว่ า
ต้องการให้เป็นเอกลักษณ์ของผู้ด�ำเนินรายการ

7. พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทขี่ ดั ต่อจริยธรรมของวิชาชีพ
ของผู้ด�ำเนินรายการและทีมงาน

- คณะอนุ ก รรมการฯ ขอให้ ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการระมั ด ระวั ง
พฤติกรรมส่วนตัว โดยเฉพาะเมื่อใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์ของ
ไทยพีบเี อส เนือ่ งจากสังคมทัว่ ไปรับรูว้ า่ เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ
ของไทยพีบีเอส

8. มีการโฆษณาแฝงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ivarin amino - รายการ “ฟิตไปด้วยกัน” ทีป่ รากฏตามข้อร้องเรียนฯ เป็นเทป
รายการที่ไม่ได้ใช้ออกอากาศ แต่ที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้น
เนื่องจากมีความผิดพลาดในกระบวนการส่งงานของผู้รับจ้าง
ตัดต่อให้กบั โปรดิวเซอร์รายการ ส่วนรายการ “ฟิตไปด้วยกัน”
ทีอ่ อกอากาศผ่านหน้าจอสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส เจ้าหน้าที่
ตรวจคุณภาพรายการได้เซนเซอร์ตราสินค้าแล้ว
		
อย่างไรก็ตาม กรณีพิธีกรยอมให้ผู้ร่วมรายการใส่เสื้อ
ทีม่ ตี ราสินค้าผลิตภัณฑ์ ivarin amino ในระหว่างการถ่ายท�ำ
รายการ เป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อข้อบังคับด้านจริยธรรมวิชาชีพ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
		
ส่ ว นกรณี บ ริ ษั ท ivarin amino น� ำ เทปรายการ
“ฟิตไปด้วยกัน” ของไทยพีบีเอสที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพรายการไปเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และกระท�ำผิดฐานลักทรัพย์เนื่องจากรายการ
“ฟิตไปด้วยกัน” เป็นทรัพย์สินของ ส.ส.ท.
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังนี้
(1) ด้ า นผู ้ ด� ำ เนิ น รายการ ไม่ ป รากฏว่ า มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในรายการอย่างชัดเจน แต่จาก
การที่มีธุรกิจและดูแลเพจทางออนไลน์ที่มีการใช้
ตราสินค้าและกิจกรรมเกีย่ วกับการวิง่ เข้ามาเกีย่ วข้อง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในเรือ่ งผลประโยชน์
ทับซ้อนได้ กรณีดังกล่าวมีความเปราะบางส�ำหรับ
สื่อสาธารณะ ดังนั้น ทั้งผู้ด�ำเนินรายการและทีมงาน
โปรดิวเซอร์ต้องมีความรอบคอบ รวมทั้งปฏิบัติตาม
สัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด ส�ำหรับกรณีที่มีการใช้
ภาพตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องไทยพี บี เ อสโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่มี
ภาพตราสัญลักษณ์ของไทยพีบีเอสร่วมกับตราสินค้า
อื่นๆ ปรากฏในสื่อออนไลน์ อาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด และกระทบกระเทือนถึงหลักการความเป็น
สื่อสาธารณะที่ไม่อาจมีการโฆษณาสินค้าใดๆ ได้
(2) ส�ำหรับโปรดิวเซอร์ พบว่ามีข้อบกพร่อง
ในการท�ำหน้าที่ผลิตรายการโดยอ้างว่าขาดความรู้
ในเรื่ อ งการท� ำ งานกั บ สื่ อ สาธารณะในประเด็ น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ทัง้ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสือ่ สาธารณะ
มาเป็นเวลานาน (9 ปี) แม้ในรายการที่ออกอากาศ
เจ้าหน้าทีง่ านตรวจคุณภาพรายการจะได้ดแู ล (เซนเซอร์)
ไม่ให้เห็นตราสินค้าออกอากาศ แต่ทีมโปรดิวเซอร์
รายการ “ฟิตไปด้วยกัน” ควรจะดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่
ต้นทาง นอกจากนั้น โปรดิวเซอร์รายการจะต้อง
ก� ำ กั บ ให้ ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาจ้ า ง
โดยเฉพาะข้อ 3.4 “ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
โดยเฉพาะข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับ
การผลิตและการเผยแพร่รายการรวมทั้งแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องและค�ำสั่งของผู้ว่าจ้าง”
ส�ำหรับทีม่ กี ารเผยแพร่รายการ “ฟิตไปด้วยกัน”
ทีย่ งั ไม่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพรายการในเว็บไซต์
ของสินค้า โดยอ้างว่าเกิดจากกระบวนการในการผลิต
โดยห้ อ งตั ด ต่ อ ภายนอกส่ ง ไฟล์ ร ายการเบื้ อ งต้ น
ผ่านช่องทางสือ่ ออนไลน์ (YouTube) โดยเปิดสาธารณะ
จนท�ำให้มีผู้น�ำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ถือ
เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ และส�ำนัก
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รายการควรมีกลไกควบคุมดูแลในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้
เกิดขึ้นอีก ส่วนการน�ำรายการที่ไม่ผ่านการตรวจ
คุณภาพไปใช้ถือเป็นการด�ำเนินการที่ผิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และอาญา
ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า รายการ
“ฟิตไปด้วยกัน” ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2560 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ปรากฏ
หลั ก ฐานชั ด เจนว่ า ขั ด ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ ด้ า นจริ ย ธรรม
วิชาชีพ ความเป็นอิสระของวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ และการไม่มีผ ลประโยชน์ทับซ้อน
ตามข้อ 6 (6.6) (6.7) และ (6.8)

เรือ่ งที่ 6 : ร้องเรียนกรณีรายการ “กินอยู.่ ..คือ”
ตอน ไก่วิถีอินทรีย์ น�ำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อน

ข้ อ ร้ อ งเรี ย น : ข้ อ ร้ อ งเรี ย นกรณี ส ถานี โ ทรทั ศ น์
ไทยพี บี เ อส ออกอากาศรายการ “กิ น อยู ่ . ..คื อ ”
ตอน ไก่วิถีอินทรีย์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยน� ำ เสนอเนื้ อ หารายการเกี่ ย วกั บ
การเลี้ยงไก่ในอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อน
ไปจากความเป็นจริงอย่างมาก เช่น การให้ข้อมูลเท็จ
ว่ า ไก่ ใ นอุ ต สาหกรรมมี ก ารใช้ ส ารเร่ ง โตและยา
ปฏิชีวนะ อีกทั้งหมิ่นประมาทวิชาชีพสัตวแพทย์
ผลการวินจิ ฉัย : มีมติรบั เป็นเรือ่ งร้องเรียนไว้พจิ ารณา
และเห็ น ว่ า ข้ อ ร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี เ นื้ อ หา
เป็ น ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ข้ อ มู ล อย่ า งรอบด้ า น จึ ง ได้ เ รี ย นเชิ ญ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น

ผู้ถูกร้องเรียน ผู้มีความรู้ในเรื่องที่ร้องเรียน และ
นั ก วิ ช าการที่ ศึ ก ษาวิ จั ย เปรี ย บเที ย บในเรื่ อ งที่
ร้ อ งเรี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล จากการ
ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียนยอมรับว่าการเลี้ยงไก่ระบบ
อุตสาหกรรมมีการใช้ยาปฏิชีวนะจริง เพื่อการรักษา
เพียงแต่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมีความรู้ความ
เข้าใจว่าต้องใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณเท่าไรจึงจะไม่
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ
จึ ง เห็ น ว่ า การกระท� ำ ของผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นไม่ ขั ด ต่ อ
ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ข้อ 4
จริยธรรมด้านความถูกต้อง เที่ยงตรง ทั้งนี้ ประเด็น
กรณีเรื่องหมิ่นประมาทวิชาชีพสัตวแพทย์ เห็นว่า
อยู่นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า
(1) เรื่องการใช้สารเร่งโตหรือการใช้ยาในการ
เลีย้ งไก่ในระบบอุตสาหกรรมนีเ้ ป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน
และมีรายละเอียดมาก การน�ำเสนอในเวลาอันจ�ำกัด
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นได้ การ
น�ำเสนอข้อมูลจึงควรต้องกระท�ำอย่างรอบคอบและ
ให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยต้องค�ำนึงถึงผู้รับสาร
ที่หากรับทราบข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจจะท�ำให้เกิด
ความวิ ต ก ในฐานะสื่ อ สาธารณะต้ อ งระมั ด ระวั ง
ในการน�ำเสนอข่าวสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค
(2) เนื่ อ งจากรายการที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นนี้ เ ป็ น
รายการเทป ซึ่ ง มี ก ระบวนการตรวจสอบก่ อ น
การออกอากาศ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอให้

เข้มงวดในการตรวจสอบเนื้อหารายการทุกรายการ
ไม่ใช่เฉพาะรายการที่ถูกร้องเรียนนี้เท่านั้น อย่างไร
ก็ดี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องมีความเข้าใจ
ในจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของ ส.ส.ท. และ
ช่วยกันระมัดระวังตั้งแต่ต้นทาง มิใช่ปล่อยให้เป็น
ภาระของฝ่ า ยตรวจสอบคุ ณ ภาพรายการซึ่ ง เป็ น
ด่านสุดท้าย
(3) ส.ส.ท. ต้องท�ำให้ผู้ผลิตภายนอก ผู้ผลิต
ภายใน ผู้ดำ� เนินรายการ มีความเข้าใจข้อบังคับด้าน
จริยธรรมของวิชาชีพ ส.ส.ท. ตราบใดทีย่ งั แก้ปญ
ั หานี้
ไม่ได้ ก็ยากที่จะยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะ
ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้

การด�ำเนินการอื่นๆ
ในปี พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้ร่วมกับ
แกนน�ำจริยธรรม ผูบ้ ริหารของ ส.ส.ท. และผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ จู่ ริยธรรมจ�ำนวน
2 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด�ำเนินการดังกล่าว มีดังนี้
1. พนั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจข้ อ บั ง คั บ
ส.ส.ท. ว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรม และตระหนั ก ในจุ ด ยื น
การท�ำหน้าทีส่ อื่ สาธารณะทีส่ ร้างสรรค์สงั คมคุณภาพ
และคุณธรรมมากขึ้น
2. มี พ้ื น ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จ ริ ย ธรรม
ขององค์การภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ท�ำให้มีมุมมองที่หลากหลาย
ในการสร้างคุณค่าการท�ำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ขยายมุมมองความเข้าใจที่สร้างสรรค์ให้สังคมต่อไป
3. มีการถอดบทเรียน แนวปฏิบัติท่ีน�ำมาจาก
การร่วมคิดร่วมท�ำของผูป้ ฏิบตั งิ านจริงในแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งท�ำให้เป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย และง่ายต่อการ
น�ำไปใช้ และน�ำไปสูว่ ถิ กี ารปฏิบตั อิ นั จะเป็นวัฒนธรรม
ขององค์การ
4. มีผลปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมทีข่ อ้ ร้องเรียน
เกี่ยวกับจริยธรรมลดน้อยลง
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รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ�ปี พ.ศ. 2560

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ ส.ส.ท. วันที่ 13 ธันวาคม 2559
1. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ
3. รศ. ดร. ธีรภัทร สงวนกชกร
กรรมการ
4. รศ. ดร. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
5. นายพงศ์อดุล กฤษณะราช
กรรมการ
6. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 11 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
นโยบาย 6 ครั้ง มีการกำ�กับดูแลสำ�นักตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และใช้แนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพร่โดยสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงาน
ทางการเงินที่มีสาระสำ�คัญ ตามประกาศขององค์กรวิชาชีพ และองค์กรกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
สอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน รวมถึงสอบทานกระบวนการในการจัดทำ�รายงาน
ทางการเงิน และให้คำ�แนะนำ� ส.ส.ท. ควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำ�หรับกิจการ
ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities : PAEs) ทั้งนี้สำ�นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินมีความเห็นว่ารายงานการเงินของ ส.ส.ท. มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และมี
คำ�แนะนำ�ให้ ส.ส.ท. ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานการ
ประเมินประสิทธิผลของการดำ�เนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มั่นใจว่าองค์การได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิผล
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดอันอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบขององค์การ ผลการสอบทานพบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสม และพัฒนาตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ส.ส.ท.
ควรเร่งดำ�เนินการจัดทำ�บัญชีควบคุมครุภณ
ั ฑ์ให้เป็นปัจจุบนั เพือ่ ให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้สอบทานการปฏิบัติตามระบบงาน ระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน
และมีคำ�แนะนำ�ให้จัดทำ�แผนดำ�เนินการด้านธรรมาภิบาลของ ส.ส.ท. และติดตามประเมินผล
การดำ�เนินการด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การดำ�เนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
5. การกำ�กับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำ�ปี และการปฏิบตั ติ ามแผนการตรวจสอบทีม่ งุ่ ลดความเสีย่ งของ ส.ส.ท. สอบทานกฎบัตร
การตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจสอบภายในที่เผยแพร่โดย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สอบทานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ
โดยให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำ�เนินการแก้ไข สอบทานการปฏิบัติงานและงบประมาณของ
สำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ผลการสอบทาน ส.ส.ท.
มีการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 5 เมษายน 2561

สำ�นักตรวจสอบภายใน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
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ส่วนที่ 3 : รายงานผลการดำ�เนินงานของสื่อสาธารณะ

รายงาน

การประเมินผลการดำ�เนินงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
การประเมินผลการดำ�เนินของ ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอส ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง บริบทของ
การดำ�เนินงานของไทยพีบเี อส ซึง่ จะเป็นการอธิบายถึงเงือ่ นไขสำ�คัญในการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2560 จากนัน้ ในส่วนทีส่ อง จะพิจารณา
ถึงผลการดำ�เนินงานของไทยพีบีเอส โดยพิจารณาจากมิติของคุณค่าสื่อสาธารณะในแต่ละด้าน ส่วนที่สาม พิจารณาถึงคุณค่าของ
สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสกับกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เห็นถึงผลประโยชน์ในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการทำ�งานของไทยพีบีเอส
สำ�หรับคนแต่ละกลุ่ม และ ส่วนที่สี่ คือ การประเมินบทบาทของไทยพีบีเอสในการตอบสนองต่อประเด็น/วาระสำ�คัญต่างๆ ในสังคมไทย
เพื่อประเมินให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างการทำ�งานของไทยพีบีเอสกับประเด็นปัญหาสำ�คัญของสังคม
ส่วนที่ 1 บริบทการดำ�เนินงานของไทยพีบีเอส
การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน์ ได้พลิกโฉมของอุตสาหกรรมสื่อในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา โดยสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการ
รับชมข่าวสาร และส่งผลให้ตัวเลขการรับชมของสื่อหลักเดิม (เช่น
ฟรีทวี ี 6 ช่องเดิม) ลดลงอย่างมาก ไทยพีบเี อสก็เป็นสือ่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน ทำ�ให้ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2560 จึงได้
ปรับเปลีย่ นรายการเนือ้ หาขนานใหญ่ เพือ่ รับกับความเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสได้มีนโยบายที่ให้ทุกสำ�นัก/
ส่วนงานให้ความสำ�คัญกับสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมี
การปรับรูปแบบการเผยแพร่สาระหรือเนื้อหาต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการรับสื่อออนไลน์มากขึ้น เช่น การผลิตวิดีโอที่มี
เนื้อความย่อบรรยาย การเพิ่มความฉับไวในการนำ�เสนอข่าวผ่าน
สื่อออนไลน์
นอกเหนือจากการเพิม่ ความสำ�คัญของการสือ่ สารทางสังคม
ออนไลน์แล้ว ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสยังให้ความสำ�คัญกับ
การบูรณาการช่องทางการสือ่ สาร ทัง้ On Air (ทีใ่ ช้เป็นหลักอยูเ่ ดิม)
Online (ที่มีความสำ�คัญเพิ่มขึ้น) และ On Ground (ที่เป็นจุดแข็ง
เฉพาะตัวผ่านเครือข่ายต่างๆ ของไทยพีบีเอส) ให้ประสานเข้า
ด้วยกันตามเนือ้ หาหรือประเด็นทีจ่ ะนำ�เสนอ เพือ่ มุง่ เป้าให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยเริม่ ต้นจากการออกแบบ
รายการ/เนื้อหา/กิจกรรมในรายการแสงจากพ่อ ซึ่งเชื่อมประสาน
การทำ�งานของฝ่ายข่าว/ฝ่ายรายการ/ฝ่ายภาคี และฝ่ายอื่นเข้ามา
ทำ�งานเป็นหนึง่ เดียว แต่ผา่ นช่องทางและเนือ้ หาทีห่ ลากหลายและ
สอดประสานกัน
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ขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสได้วิเคราะห์และ
กำ�หนดประเด็นสำ�คัญและเร่งด่วนที่สังคมไทยจำ�ต้องเผชิญและ
เรียนรู้ เพื่อให้การดำ�เนินงานของไทยพีบีเอสตอบโจทย์ของสังคม
มากขึ้น โดยเฉพาะการน้อมนำ�ศาสตร์ของพระราชา การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมสู่
สังคมสูงวัย การสร้างสังคมสมานฉันท์ และการร่วมเป็นประชาคม
อาเซียน
ส่วนที่ 2 ไทยพีบีเอสกับคุณค่าของสื่อสาธารณะ
การประเมินผลการดำ�เนินงานของไทยพีบีเอส จะเริ่มต้น
จากมิติคุณค่าของสื่อสาธารณะในปี พ.ศ. 2560 โดยจะแบ่งออก
เป็น 6 มิติที่สำ�คัญ ดังนี้
คุณค่าของสื่อสาธารณะ : ด้านความทั่วถึง
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จะครบกำ�หนดระยะเวลา 4 ปี
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำ�หนดให้สถานีโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยต้องยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
แอนะล็อก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสได้ดำ�เนินงานขยาย
โครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมี
สถานีทั่วประเทศ 168 สถานี แบ่งเป็นสถานีหลัก 39 สถานี และ
สถานีเสริม 129 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด และครอบคลุม
ครัวเรือนถึงร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด
การออกอากาศในระบบดิจทิ ลั ของสำ�นักวิศวกรรม สามารถ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ และสิ่งอำ�นวยความสะดวก ด้วย
คุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ทีร่ อ้ ยละ 99.98
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานประสิทธิภาพในการออกอากาศตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตที่ กสทช.กำ�หนด

ในแง่ ก ารรั บ ชม ในปี พ.ศ. 2560 มี ค รั ว เรื อ นที่ รั บ ชม
ไทยพีบีเอส ร้อยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมด และเพื่อการรับชม
ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มให้มากที่สุด ไทยพีบีเอสยังมีการจัด
ทำ�การบรรยายด้วยตัวอักษร (Closed Caption-CC) และการ
บรรยายด้วยเสียงแทนภาพ (Audio Description-AD) สำ�หรับ
ผู้ ที่ มี ข้ อ จำ � กั ด ในการรั บ ชมในด้ า นการได้ ยิ น หรื อ การมองเห็ น
โดยมีการบรรยายด้วยตัวอักษรเฉลี่ย 124 นาที/วัน และรายการ
ที่มีคำ�บรรยายแทนเสียงเฉลี่ย 61 นาที/วัน (มากกว่าเกณฑ์ที่
กสทช. กำ�หนดที่ 60 นาที/วัน)
คุณค่าของสื่อสาธารณะ : ด้านคุณภาพของเนื้อหาสาระ
ด้ ว ยความเป็ น สื่ อ สาธารณะ ไทยพี บี เ อสมี ห น้ า ที่ สำ � คั ญ
ในการผลิต/สนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาข่าวสารที่จะเผยแพร่
ทั้งทาง On Air และ Online ในเชิงปริมาณ จนในปี พ.ศ. 2560
ไทยพีบีเอสจึงสามารถรักษาส่วนแบ่งการรับชมแบบ On Air ไว้ได้
กล่าวคือ เข้าถึงผู้ชม 56,234,000 คน (ร้อยละ 85 ของประชากร)
จำ�นวนผู้ชมเฉลี่ย 55,000 คน/นาที
ส่วนผลงานในเชิงคุณภาพจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับ
ไทยพีบเี อส ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบเี อสได้รบั รางวัลหลายรางวัล
ที่ แ สดงให้ ถึ ง คุ ณ ภาพของเนื้ อ หาที่ ไ ทยพี บี เ อสสื่ อ สารสู่ สั ง คม
เมื่อพิจารณารางวัลที่ได้รับจะอยู่ในประเด็นทางศิลปวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชน ประชากรกลุ่มเฉพาะ เช่น เด็ก และผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของ
สื่อปัจจุบัน ดังนั้น เนื้อหาสาระคุณภาพที่ไทยพีบีเอสผลิตจึงมี
บทบาทช่วยเติมเต็มช่องว่างในการสือ่ สารสาธารณะได้ไม่นอ้ ยทีเดียว
อย่างไรก็ดี หากจะเพิ่มจำ�นวนการรับชมให้มากขึ้น และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหลากหลายกลุ่มมากขึ้น ไทยพีบีเอสจำ�เป็น
ต้องตั้งโจทย์เนื้อหาสาระเชิงคุณภาพที่จะมุ่งตรงสู่กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ เช่น เกษตรกรทั่วไป เยาวชนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน
คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ : ด้ า นการเพิ่ ม ช่ อ งทางสื่ อ
ในสังคมสมัยใหม่
เมื่อผู้ชมให้ความสนใจกับการรับชมผ่านทางสื่อออนไลน์
มากขึ้น ไทยพีบีเอสสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยเพิม่ ยอดการรับชมในสือ่ สังคมออนไลน์ได้อย่างมีนยั สำ�คัญด้วย
โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ยอดผูร้ บั ชมข่าวสารทาง YouTube
มีการเปิดรับชมสะสมถึง 349,111,204 ครั้ง Twitter มีผู้ติดตาม
2,515,195 คน Facebook มี ค นกดถู ก ใจ 4,094,821 คน
Instagram มีผู้ติดตาม 130,095 คน และ Line มีผู้รับข่าวสาร
จำ�นวน 4,134,267 คน
ในแง่ อั ต ราเพิ่ ม ของผู้ ช มในปี พ.ศ. 2560 ไทยพี บี เ อส
มีอัตราการเพิ่มของผู้ชมทาง YouTube เพิ่มขึ้นร้อยละ 148.89

Twitter เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.87 Facebook เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.78
Instagram เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.04 ในช่วงปี 2560 ตามลำ�ดับ ซึ่งมี
อัตราการเพิ่มในอัตราเดียวกับสื่อสังคมสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบัน
นอกเหนือจากการเพิม่ ความสำ�คัญของการสือ่ สารทางสังคม
ออนไลน์แล้ว ความสำ�เร็จในการบูรณาการช่องทางการสื่อสาร
ทั้ง On Air, Online และ On Ground ให้ประสานเข้าด้วยกัน
ตามเนือ้ หาหรือประเด็นทีจ่ ะนำ�เสนอ เช่น ในชุดรายการแสงจากพ่อ
จนเป็นชุดรายการที่มียอดการรับชมสูงสุด ทั้งใน On Air และ
Online รวมถึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ On Ground ถึงประมาณ
15,160 คน และผูเ้ ข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมดังกล่าวสูงถึง
4.4 คะแนน (จาก 5 คะแนน) เพราะเป็นกิจกรรมทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก
คุณค่าของสื่อสาธารณะ : ด้านการสร้างความเข้าใจและ
ความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอสมีการกำ�หนดเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้นและการบูรณาการงานสื่อเข้าเป็นเนื้อเดียว ทำ�ให้
การทำ�หน้าที่สื่อเพื่อความเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการทำ�งานที่
แตกต่างออกไป โดยเปลี่ยนจากการทำ�งานที่เร่งนำ�เสนอว่า “อะไร
เกิดขึ้นแล้วบ้าง” มาสู่การคิดและการสร้างเวทีสื่อสารแบบ On
Ground หรือ Online เพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ กีย่ วข้องเกิดประเด็นขบคิด
ร่วมกันต่อประเด็นดังกล่าวว่า “อะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้าง”
ก่อนที่จะนำ�เสนอ/ขยายผลในรูปแบบและกระบวนการที่ทำ�ให้
ทุกฝ่ายร่วมมือกันมากขึ้นกว่าเดิม
รู ป ธรรมความสำ � เร็ จ ของการเป็ น สื่ อ เพื่ อ สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงที่พบในปี พ.ศ. 2560 นั้นมีหลายประการ เช่น การ
รวมตัวเป็นเครือข่ายของผูป้ ระกอบการทีเ่ ดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อ
สืบทอดวัฒนธรรมบุญข้าวใหม่ และยังเป็นการกระตุ้นอุปสงค์
ข้าวในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกมามาก ไปจนถึงการสร้าง/เชื่อมโยง
เครือข่ายตลาดสีเขียวร่วมกัน
หรื อ บางเรื่ อ งที่ ส าธารณชนโดยทั่ ว ไป อาจจะไม่ ท ราบ
มากนัก เช่น การรือ้ ถอนสถานีรถไฟทีท่ รงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
ในสถานการณ์ทปี่ ระเทศมีความจำ�เป็นต้องขยายโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งดูผิวเผินเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่ไทยพีบีเอส
ก็ ไ ด้ เข้ า ไปทำ � หน้ า ที่ สื่ อ เพื่ อ ความเปลี่ ย นแปลง โดยการเชื่ อ ม
ประสานมุมมอง ภารกิจ และความห่วงใยที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน
จนนำ � ไปสู่ ท างออกร่ ว มกั น ที่ ส อดประสานความจำ � เป็ น ทั้ ง ทาง
ประวัติศาสตร์และอนาคตเข้าด้วยกันได้สำ�เร็จ
อย่างไรก็ดี ความสำ�เร็จของการทำ�หน้าที่ดังกล่าวยังคง
จำ�กัดอยู่เฉพาะในบางเรื่องบางประเด็น และยังไม่มีการสังเคราะห์
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ประสบการณ์/การจัดการความรู้จากงานดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้การขับเคลื่อนบางประเด็นที่ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญ
อย่ า งมากเช่ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษา แต่ ก็ อ าจจะยั ง ไม่ ส ามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่มุ่งหวังไว้
เพราะฉะนั้นการจัดการความรู้ในกระบวนการทำ�หน้าที่สื่อ
เพือ่ ความเปลีย่ นแปลง จึงเป็นความท้าทายทีย่ งิ่ ใหญ่ของไทยพีบเี อส
ที่จะสามารถยกระดับการทำ�งานได้ในอนาคต
คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะ : ด้ า นความเป็ น อิ ส ระ
ความเป็นกลาง และจรรยาบรรณสื่อ
ไทยพี บี เ อสให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การรั ก ษาความเป็ น อิ ส ระ
ความเป็นกลางและจรรยาบรรณของสือ่ สาธารณะ โดยมีกลไกการ
ควบคุมทั้งในระดับของฝ่ายผลิตรายการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนและคณะกรรมการนโยบาย
ในปี พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนได้พจิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมด 6 เรือ่ ง โดยได้พจิ ารณา
ดำ�เนินการให้ค�ำ แนะนำ�ต่อทางสถานีและผูผ้ ลิตรายการ ในประเด็น
ที่สำ�คัญ เช่น การระมัดระวังการโฆษณาแฝง การระมัดระวัง
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นกลาง หรือการให้ข้อมูลในเรื่องที่มี
ความซับซ้อน เป็นต้น
ด้วยกลไกการระมัดระวังและกลไกการรับเรื่องร้องเรียน
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทำ�ให้ผลการสำ�รวจ
ความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2560
พบว่า ความพึงพอใจของผู้ชมต่อการรับรู้คุณค่าของสื่อสาธารณะ:
ด้านความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และจรรยาบรรณสื่ออยู่ใน
ระดับดีมาก (รายละเอียดดูได้ในกรอบการสำ�รวจความพึงพอใจ
ของกรุงเทพโพลล์)
คุณค่าของสื่อสาธารณะ : ด้านการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสื่อสารของประชาชน
คุ ณ ค่ า ของสื่ อ สาธารณะที่ สำ � คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของ
ไทยพีบีเอสคือ การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของประชาชน
เพราะการพัฒนาภูมิทัศน์ของการสื่อสารจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนที่เป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเองมากขึ้น
ไทยพี บี เ อสมี ป ระสบการณ์ ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เครือข่ายในด้านสื่อมาเป็นเวลานาน ในปี พ.ศ. 2560 ไทยพีบีเอส
ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่เข้มข้นมากขึ้นจากเดิม โดยมี
จำ�นวนนักข่าวพลเมืองที่เข้ารับการอบรมถึง 1,233 คน สูงที่สุด
เท่าที่ดำ�เนินงานมา ทั้งนี้ การขยายตัวของงานพัฒนาศักยภาพ
ของไทยพีบีเอสเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการ คือ
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(1) การเพิ่มพื้นที่และช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อ
สมัยใหม่ ซึ่งทำ�ให้พื้นที่การสื่อสารของภาคประชาชนมีมากขึ้น
และเรียนรู้ผลตอบสนองจากการนำ�เสนอดังกล่าวได้ง่ายขึ้นด้วย
(2) การบริ ห ารช่ อ งทางสื่ อ แบบบู ร ณาการ ซึ่ ง ทำ �ให้ ก าร
ผลิตสื่อของภาคประชาชนที่มีความถนัดแตกต่างกัน สามารถ
บูรณาการช่องทางสื่อแล้ว ทำ�ให้ประชาชนสามารถสื่อสารเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในหลายช่องทางมากขึ้น และมีศักยภาพในการ
ผลิตสื่อเพิ่มมากขึ้นด้วย
(3) การจัดระบบการทำ�งานของศูนย์ภูมิภาค 3 ภูมิภาค
ให้เป็นพื้นที่สำ�คัญสำ�หรับการเปิดโอกาสและการพัฒนาศักยภาพ
ของภาคประชาชนในแต่ละภูมิภาค
ส่วนที่ 3 ไทยพีบีเอสกับพัฒนาการของกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย
แม้วา่ คุณค่าของความเป็นสือ่ สาธารณะจะสามารถพิจารณา
หรื อ ประเมิ น ได้ ใ นภาพรวม แต่ ก ารจะขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได้ อาจจำ�เป็นต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบในภาพย่อยลงมา ซึ่งในรายงานครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่มวัย
เป็นแนวทางเบือ้ งต้นในการประเมิน เพราะกลุม่ วัยมีสว่ นสำ�คัญมาก
ในการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และพั ฒ นาการในแต่ ล ะช่ ว งวั ย
รวมถึงการกำ�หนดนโยบายสาธารณะด้วย
วัยเด็ก
ในสังคมปัจจุบนั การสือ่ สารมีความสำ�คัญมากกับพัฒนาการ
ของวัยเด็ก แต่โดยภาพรวม อุตสาหกรรมสื่อของไทยอาจยังมิได้
ให้ความสำ�คัญกับการให้พื้นที่ การผลิตเนื้อหา และการพัฒนา
ผู้ผลิตสื่อสาธารณะสำ�หรับวัยเด็กมากนัก ไทยพีบีเอสเป็นสื่อหนึ่ง
ที่ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาสื่อสาธารณะสำ�หรับเด็กในแง่ของ
o สถานีโทรทัศน์ที่มีเวลาแพร่ภาพรายการของเด็กมากกว่า
1 ชั่วโมง 18 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6.18 ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมด และในช่วงเวลาที่สอดคล้องเหมาะสมสำ�หรับเด็ก
o การผลิตเนื้อหาที่หลากหลายสำ�หรับเด็กทั้งรายการทาง
วิทยาศาสตร์ (รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ศิลปะ (รายการ
สอนศิลป์) การสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะชีวิต (รายการ
ละครสำ�หรับเด็ก รายการหม้อข้าวหม้อแกง)
o การได้ รั บ รางวั ล โทรทั ศ น์ ท องคำ � ในฐานะของสถานี
โทรทัศน์สำ�หรับเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
o การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 ที่มีผู้เข้าร่วมถึง
11,952 คน
o การพัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิตรายการสำ�หรับเด็ก โดยเฉพาะ
การร่วมมือกับสถาบันสือ่ ต่างประเทศ เช่น โครงการ ABU Children’s
Drama Item Exchange 2017

อย่างไรก็ดี ความสำ�เร็จของไทยพีบีเอส
ยังคงอยู่ในระดับของผลลัพธ์ที่น่าชื่นชม แต่ยังไม่
สามารถสร้างผลกระทบหรือความเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวมของอุ ต สาหกรรมสื่ อ ได้ เพราะใน
วงการอุ ต สาหกรรมสื่ อ ยั ง ขาดเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น
ที่ยอมรับในการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการรับชม
สื่อสำ�หรับเด็ก ดังนั้น หากไทยพีบีเอสมุ่งหวัง
จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อเพื่อเด็ก
และครอบครัวจริง ไทยพีบีเอสจำ�เป็นต้องพัฒนา
เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
สื่ อ สาธารณะสำ � หรั บ เด็ ก ขึ้ น มา ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
ความสำ�คัญและคุณภาพของกับการผลิตเนื้อหา/
รายการสำ�หรับพัฒนาการของเด็กและครอบครัว
วัยรุ่น
ในอดีตวัยรุ่นยังมิได้ให้ความสนใจกับสื่อ
ของไทยพีบีเอสมากนัก ในปี พ.ศ. 2560 จึงได้ให้
ความสำ�คัญกับการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการของ
ช่วงวัยนี้มากขึ้น ทั้งในแง่ของ On Air, Online และ On Ground
ในแง่ของโทรทัศน์ ไทยพีบเี อสพยายามผลิตรายการโทรทัศน์
ทีม่ คี วามเฉพาะกับกลุม่ วัฒนธรรมเฉพาะ เช่น ศิลปะ (เช่น นักผจญ
เพลง) การเดินทางท่องเที่ยว (เช่น หนังพาไป) รวมถึงการเชื่อมโยง
กับกิจกรรมแบบ On Ground เช่น การแข่งขันกีฬาสำ�หรับเยาวชน
(วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อ ฯลฯ) ซึง่ มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
งานประกวดหนั ง สั้ น สื่ อ ศิ ล ป์ การจั ด Campus tour ของ
นักผจญเพลง และการใช้สื่อดิจิทัลหรือสื่อสมัยใหม่ จนเกิดเป็น
เครือข่ายของกลุ่มความสนใจเฉพาะของตนขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2560
การบูรณาการสือ่ ทัง้ On Air, Online และ On Ground เริม่ เห็นผล
ในการใช้สื่อสาธารณะในการเชื่อมความสนใจของวัยรุ่น
แม้ว่าการผลิตเนื้อหารายการที่มีลักษณะเป็นวัฒนธรรม
กลุม่ เฉพาะนัน้ จะช่วยสร้างความผูกพันของกลุม่ ผูร้ บั ชมเป้าหมายได้
แต่โดยธรรมชาติวยั รุน่ ย่อมมีความสนใจทีห่ ลากหลายจนไทยพีบเี อส
ไม่อาจตอบสนองได้ทุกกลุ่ม การผลิตเนื้อหาของไทยพีบีเอสเพื่อ
ตอบโจทย์ความสนใจของวัยรุ่นยังอยู่ในระดับที่จ�ำ กัด
นอกจากนี้ การมุ่งเน้นที่วัฒนธรรมกลุ่มเฉพาะยังไม่นำ�ไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงสาธารณะได้มากนัก เพราะมิได้มีความ
สนใจเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ไทยพีบีเอสจึงควรเพิ่มรายการในเชิงข่าว
รายการสารคดี หรือรายการสนทนา/วิเคราะห์ ในประเด็นที่วัยรุ่น
สนใจให้มากขึ้น เช่น ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบใหม่ๆ หรือแนวทางการประกอบกิจการของวัยรุน่ /
คนรุ่นใหม่ เป็นต้น รวมถึงอาจจะต้องประสานความร่วมมือกับผู้มี
อิทธิพลทางความคิดของกลุ่มวัยรุ่นให้มากขึ้น

วัยทำ�งาน
ช่วงวัยทำ�งานเป็นช่วงเวลาที่ให้ความสำ�คัญกับสื่อที่มีผล
โดยตรงต่อการดำ�เนินชีวิตหรือภารกิจในสาขาอาชีพ/กิจกรรม
ของตนมากขึ้น รวมถึงให้ความสนใจกับประเด็นการตัดสินใจ/
การเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น การเลือกรับสื่อจึงค่อนข้างให้
ความสำ�คัญกับความน่าเชือ่ ถือและคุณประโยชน์ในการนำ�ไปใช้งาน
ของตนมากขึ้น รายการที่วัยทำ�งานให้ความสำ�คัญมาก ได้แก่
รายการข่าว รายการสารคดี รายการสนทนา และรายการเกมโชว์
ที่ให้แนวคิดในการไปปรับใช้ในงานของตน
โดยภาพรวม ในเชิงปริมาณ ไทยพีบีเอสประสบความสำ�เร็จ
ในการรั ก ษาฐานผู้ ช มในกลุ่ ม ที่ ใ ห้ ค วามสนใจข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เฉพาะเรือ่ ง ทัง้ ในหน้าจอและสือ่ สังคมออนไลน์ และในเชิงคุณภาพ
ไทยพีบีเอสก็ได้รับรางวัลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ต่อไปนี้เช่นกัน
o อาหารและวัฒนธรรม (เช่น รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
รายการกิน อยู่ คือ รายการ Foodwork)
o การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (เช่น รายการสารคดีโยเดีย
ทีค่ ดิ (ไม่) ถึง รายการ Spirit of Asia รายการหนังพาไป รายการดูให้ร)ู้
o ข่าวสารภูมิภาค โดยเฉพาะในแง่มุมของภาคประชาชน
(เช่น รายการแลต๊ะแลใต้ รายการองศาเหนือ รายการภูมิภาค 3.0)
o สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม (เช่น รายการสถานี
ประชาชน นักข่าวพลเมือง รายการแพะ The Series)
o รายการข่าวเชิงวิเคราะห์ (เช่น รายการตอบโจทย์ รายการ
สามัญชนคนไทย รายการวาระประเทศไทย)
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แม้ว่าถ้ามองในภาพรวมของผู้รับสื่อแล้ว อาจกล่าวได้ว่า
กลุม่ ผูร้ บั สือ่ ในประเด็นทีก่ ล่าวถึงข้างต้นเหล่านี้ อาจไม่ใช่กลุม่ ลูกค้า
กลุ่มใหญ่นัก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น ไทยพีบีเอส
จึงควรพิจารณาเนื้อหาสาระที่ตอบโจทย์ของคนในกลุ่มเป้าหมาย
อื่นๆ ด้วย เช่น ประเด็นทางเศรษฐกิจ ประเด็นทางการเกษตร
เป็นต้น
สำ�หรับกลุ่มผู้ชมที่มีความผูกพันกับไทยพีบีเอสค่อนข้างสูง
ไทยพีบีเอสควรพยายามพัฒนากิจกรรมหรือช่องทางแบบ On
Ground และ Online ที่จะต่อเชื่อม/ขยายผลของผู้รับสื่อกลุ่มนี้
ให้น�ำ ไปสูก่ ารประยุกต์ในการเปลีย่ นแปลงตนเองและสังคมมากขึน้
ดังเช่นที่เคยทำ�สำ�เร็จในช่วงมหกรรมแสงจากพ่อ
ขณะเดียวกัน ไทยพีบีเอสยังควรหาแนวทางที่จะปรับ/ใช้
สื่อเหล่านี้ในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับสื่อใหม่ๆ ที่สามารถนำ�สื่อเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น
กลุม่ ครูทอี่ าจนำ�สือ่ เหล่านีไ้ ปใช้ในการเรียนการสอน การนำ�ไปเปิด
เป็นสารคดีสั้นระหว่างเดินทาง/การฝึกอบรมผู้รับสื่อในประเทศ
เพื่อนบ้าน เป็นต้น
ผู้สูงวัย
ไทยพี บี เ อสซึ่ ง ถื อ เป็ น สื่ อ ที่ ผู้ สู ง วั ย ค่ อ นข้ า งนิ ย มชมชอบ
อยู่เป็นทุนเดิมแล้ว จึงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสาระ/รายการ
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงวัยมากขึ้น เช่น รายการ The
Senior หัวใจไม่มีวันชรา รายการลุยไม่รู้โรย เป็นต้น รวมถึง
รายการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งรายการเหล่านี้ได้รับความสนใจ
จากผู้สูงอายุและครอบครัวเป็นอย่างมาก
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การพัฒนารายการสำ�หรับผู้สูงวัยจึงเป็น
กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของการสร้างกลุ่ม
เป้าหมายประจำ�ของสื่อ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วน
ผู้ ช มในกลุ่ ม นี้ สู ง กว่ า อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ ใ น
ภาพรวม (ไทยพี บี เ อสมี สั ด ส่ ว นผู้ ช มกลุ่ ม นี้
ร้อยละ 56 ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ในภาพรวม
มีสัดส่วนของผู้ชมกลุ่มนี้ร้อยละ 42) และในแง่
คุณภาพ รายการสำ�หรับผู้สูงอายุ เช่น GenO(ld)
รายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี และข่าวออนไลน์
เรื่อง นวัตกรรมสำ�หรับผู้สูงอายุ ก็ได้รับรางวัล
ที่สะท้อนถึงคุณภาพของรายการเช่นกัน
แม้ว่าจะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ไทยพีบีเอส
ให้ความสำ�คัญกับกลุม่ ผูส้ งู วัย แต่การเตรียมความ
พร้อมสำ�หรับสังคมสูงวัยจำ�เป็นต้องให้ผคู้ นทุกวัย
มี ค วามเข้ า ใจและเตรี ย มพร้ อ มร่ ว มกั น สำ � หรั บ
สังคมสูงวัยไปพร้อมๆ กัน การสร้างเนื้อหาที่ช่วย
ให้ผู้คนวัยอื่นเข้าถึงและเข้าใจในผู้สูงอายุมากขึ้น
จึงเป็นความท้าทายถัดไปของไทยพีบีเอส ที่จะ
สร้ า งนวั ต กรรมในแง่ ก ารสื่ อ สารประเด็ น สั ง คมสู ง วั ย ให้ เข้ า ถึ ง
และสร้างความเปลี่ยนแปลงในคนกลุ่มอื่นๆ ด้วย
ส่วนที่ 4 ไทยพีบีเอสกับประเด็นวาระสำ�คัญของสังคมไทย
การประเมินผลการดำ�เนินงานของไทยพีบีเอสจำ�เป็นจะ
ต้องมองด้วยว่า ไทยพีบีเอสได้มีส่วนช่วยตอบโจทย์ในประเด็น/
วาระสำ�คัญของสังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด ซึง่ ในการประเมินผล
ครั้งนี้ ได้เลือกพิจารณาประเด็น/วาระสำ�คัญของสังคมไทยใน
6 ประเด็นดังนี้
การน้อมนำ�ศาสตร์พระราชา
ปี พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็นปีทปี่ วงชนชาวไทยร่วมใจกันน้อมรำ�ลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทยพีบีเอส
จึ ง ได้ อ อกแบบและนำ � เสนอชุ ด รายการ/กิ จ กรรมแสงจากพ่ อ
โดยมีรายการและกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
ตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นที่บุคคลผู้น้อมนำ�ศาสตร์ของพระราชาไปใช้
ในการดำ�เนินชีวิต
การดำ�เนินรายการแสงจากพ่ออย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัด
กิจกรรม On Ground มหกรรมจากพ่อได้สร้างทั้งแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้คน แล้วยังนำ�ไปสู่การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายของผู้ที่
น้อมนำ�ศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ/เกษตรกรรุน่ ใหม่
ซึ่งการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ/
เกษตรกรรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด/ประสบการณ์ และขยาย

ฐานตลาดและเชื่อมช่องทางธุรกิจระหว่างกัน จนนำ�ไปสู่การจัด
เทศกาลข้าวใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เพือ่ ป้องกันปัญหา
ราคาข้าวตกตํ่าในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและการจัดตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์อีกด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ถือเป็นนโยบายหลักของชาติในปัจจุบนั และ
ในอนาคต ไทยพีบีเอสได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ทั้งในส่วนของ
(ก) การพัฒนาโครงข่ายระบบการแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรทัศน์แบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบแพร่ภาพดิจิทัล
(ข) การพัฒนารูปแบบ เนื้อหา ช่องทาง และเนื้อหาของสื่อ
ดิจทิ ลั โดยการปรับรูปแบบการนำ�เสนอจาก On Air มาเป็นรูปแบบ
ที่นำ�ผ่านสื่อสมัยใหม่ หรือ Online ด้วย
(ค) การพัฒนาผู้ผลิตสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ ทั้งการให้ความสำ�คัญ
กับผู้ผลิตรายการหรือผู้ผลิตสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ ในการผลิตรายการ
(จำ�นวนรวม 40 ราย ในปี พ.ศ. 2560) และนำ�ไปประกวดในเวทีตา่ งๆ
และการยกระดับภาคประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจให้สามารถ
ผลิตสื่อดิจิทัลได้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ในอนาคต ไทยพีบีเอสยังสามารถใช้ศักยภาพที่มีทั้งจาก
บุคลากรของไทยพีบีเอสและจากเครือข่ายผู้ผลิตรายการ เพื่อยก
ระดับผู้ผลิต/การผลิตสื่อดิจิทัลในสังคมไทยให้เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในปี พ.ศ. 2560 รายการสารคดีเชิงภูมปิ ญ
ั ญาและวัฒนธรรม
ไม่วา่ จะเป็นรายการภัตตาคารบ้านทุง่ รายการแสงจากพ่อ รายการ
Foodwork รายการไทยบันเทิง รายการองศาเหนือ รายการดูให้รู้
และการจัดเทศกาลข้าวใหม่ยังสามารถช่วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่
จำ�นวนมาก ได้นำ�แนวคิด/แนวทาง/ประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอด
ผ่านในรายการ ไปช่วยต่อยอดความคิดและแรงบันดาลใจในการ
ประกอบกิจการของตนเอง

นอกจากนี้ รายการเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ธรรมชาติของไทยพีบเี อสก็น�ำ มาสูก่ ารต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวการอนุรักษ์สถานีรถไฟดั้งเดิม
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนโยบายหลักของการรถไฟแห่งประเทศไทย
และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่
ความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
การเตรียมความพร้อมสำ�หรับสังคมผู้สูงวัย เริ่มต้นจาก
แนวคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองจากมองว่าผู้สูงวัยเป็น “ภาระ” ให้เป็น
มุมมองว่า ผู้สูงวัยเป็นผู้ที่มีศักยภาพมาก (Active aging) โดยมี
รายการลุยไม่รู้โรย และรายการหัวใจไม่มีวันชรา ทำ�หน้าที่สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในมุมมองนี้ ผ่านประสบการณ์ของผู้สูงวัย
ที่มีศักยภาพหลากหลายรูปแบบจำ�นวนมาก
อย่ า งไรก็ ดี การเตรี ย มความพร้ อ มสำ � หรั บ สั ง คมสู ง วั ย
จำ�เป็นต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะสำ�หรับ
ผู้สูงอายุเท่านั้น เพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์เนื้อหา ข่าวสาร หรือ
รายการ หรือกิจกรรม On Ground ที่เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจ
ของผู้คนข้ามกลุ่มวัยจึงมีความสำ�คัญและมีความท้าทายมาก
การสร้างสังคมสมานฉันท์
การสร้างสังคมสมานฉันท์เป็นรากฐานสำ�คัญสำ�หรับการ
ฟื้นฟูประชาธิปไตยในสังคมไทย เพราะความสมานฉันท์จะเอื้อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเหตุผล/มุมมอง/ความคาดหวังที่แตกต่างกัน
ของผู้คนในสังคมได้อย่างลึกซึ้งขึ้น จนนำ�ไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน
ของสาธารณะที่รอบคอบเป็นธรรม และเกิดความขัดแย้งให้น้อย
ที่สุด
ตั ว อย่ า งเช่ น การแก้ ไขปั ญ หาขยะที่ ส มุ ย ไทยพี บี เ อสก็
สามารถทำ�หน้าทีผ่ า่ นช่องทางการพูดคุยนอกจอ หรือ On Ground
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2559 จนนำ�ไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมและ
นโยบายการจัดการขยะร่วมกันของสถานประกอบการโรงแรม
17 แห่งในเกาะสมุย ก่อนที่จะขยายสมาชิกไปยังโรงแรมต่างๆ
ในเกาะสมุย และเชื่อมโยงไปถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามมาด้วย
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ประชาคมอาเซียน
แม้ว่ากระแสการรณรงค์เรื่องประชาคมอาเซียนในสื่อต่างๆ
จะลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปี
พ.ศ. 2556 - 2558) แต่ไทยพีบเี อสยังคงให้ความสำ�คัญอย่างต่อเนือ่ ง
และจริงจัง ผ่านการสร้างสรรค์สารคดีที่ช่วยสร้างความเข้าใจ
เชิงลึกระหว่างผู้คนในอาเซียน เช่น สารคดีชุด โยเดียที่คิด (ไม่) ถึง
ซึ่งช่วยให้เกิดความรู้/ความเข้าใจใหม่ระหว่างผู้คนใน 2 ประเทศ
เช่นเดียวกับศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ของไทยพีบีเอส ซึ่งพยายาม
ทำ�ให้เห็นและเรียนรู้ถึงการถักทอในเชิงวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม
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ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ในประเทศไทย และเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานสำ�คัญ
ของการเป็นประชาชาติอาเซียน
จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวขอเสนอแนะว่า ศักยภาพของการใช้
สื่อเพื่อการสร้างความเป็นประชาคมอาเซียนยังมีอีกมาก ทั้งในแง่
ของการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่ครูและนักเรียน (หรือครอบครัว)
ทีท่ �ำ การเรียนการสอน/มีความสนใจในด้านนี้ รวมถึงครูและนักเรียน
ในประเทศเพื่อนบ้านก็อาจได้รับประโยชน์ด้วย และการแพร่ภาพ
สารคดีของด้านวัฒนธรรมทีไ่ ทยพีบเี อสผลิตขึน้ ในประเทศเพือ่ นบ้าน
ด้วยเช่นกัน

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้อ�ำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบรายได้และค่าใช้จ่าย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของส�ำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส�ำนั ก การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากหน่ ว ยงาน
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ �ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น และข้ อ ก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่ า นี้ ส�ำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น
ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล อื่ น ข้ อ มู ล อื่ น ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ซึ่ ง รวมอยู ่ ใ นรายงานประจ�ำปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็ น ของส�ำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ต่ อ งบการเงิ น ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น และส�ำนั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่า
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหาร
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำงบการเงินของหน่วยงาน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางปวันรัตน์ เวฬุวัสน์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 20

(นางธนภร จริยาปัญญาพร)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)

		
หมายเหตุ
2560
				
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
228,139,857.91
เงินลงทุนชั่วคราว		
2,060,000,000.00
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
5
8,373,664.93
รายได้เงินบำ�รุงองค์การค้างรับ
6
290,633,873.82
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7
71,627,590.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
2,658,774,987.63

93,065,023.06
2,044,940,036.74
22,456,072.79
556,568,156.97
66,361,764.43
2,783,391,053.99

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว		
ลูกหนี้กรมสรรพากร
8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

850,000,000.00
188,680,581.74
2,637,786,547.94
403,078,185.56
10,741,699.84
4,090,287,015.08
6,873,678,069.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,060,000,000.00
247,077,381.18
2,676,934,627.34
325,482,392.20
7,980,399.79
4,317,474,800.51
6,976,249,788.14

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		
		
		
หมายเหตุ
2560
				
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า		
123,813,686.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
11
115,391,465.13
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
15
10,496,094.67
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12
39,806,008.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
289,507,254.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
13
318,436,101.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
318,436,101.00
รวมหนี้สิน		
607,943,355.30
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
14
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รวมส่วนของทุน		
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		

1,107,360,048.40
5,260,946,384.44
6,368,306,432.84
6,976,249,788.14

หน่วย : บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)

170,026,982.88
130,429,005.94
9,734,193.00
22,189,011.26
332,379,193.08
235,162,592.24
235,162,592.24
567,541,785.32
1,107,360,048.40
5,198,776,235.35
6,306,136,283.75
6,873,678,069.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล)
ผู้อ�ำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข)
รองผู้อ�ำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
		
		
หมายเหตุ
2560
				

หน่วย : บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้เงินบำ�รุงองค์การ
16
รายได้โครงการทีวีดิจิทัล
17
ดอกเบี้ยรับ		
รายได้จากเงินสนับสนุน		
รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา		
รายได้อื่น
18
		
รวมรายได้		

1,812,216,982.47
444,337,796.22
57,000,730.16
23,348,117.16
13,791,925.50
18,627,270.64
2,369,322,822.15

1,987,561,920.52
441,504,534.32
61,061,334.90
30,294,926.93
18,404,071.87
5,367,163.04
2,544,193,951.58

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
20
ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ
21
ต้นทุนโครงข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ
22
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
23
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
24
		
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

657,952,979.09
727,264,244.20
188,622,670.94
360,213,641.11
320,759,489.72
2,254,813,025.06
114,509,797.09

661,808,789.43
704,771,468.42
194,166,715.60
443,674,460.67
300,211,765.13
2,304,633,199.25
239,560,752.33
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ ทุนประเดิม
			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
(ก่อนปรับปรุง)		 1,107,360,048.40
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
15
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ที่ปรับปรุงแล้ว		 1,107,360,048.40
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2559		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		 1,107,360,048.40
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
13
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2560		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		 1,107,360,048.40

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

หน่วย : บาท
รวมส่วนของทุน

4,967,939,400.02

6,075,299,448.42

(8,723,917.00)

(8,723,917.00)

4,959,215,483.02
239,560,752.33
5,198,776,235.35

6,066,575,531.42
239,560,752.33
6,306,136,283.75

(52,339,648.00)
114,509,797.09
5,260,946,384.44

(52,339,648.00)
114,509,797.09
6,368,306,432.84
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
			
หมายเหตุ
2560		
						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามปกติ		
114,509,797.09
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
24
313,696,287.12
ค่าตัดจำ�หน่ายลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการ
21
494,553,704.90
ค่าตัดจำ�หน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
24
7,063,202.60
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
18
(1,797,561.00)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
1,801,054.80
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ
13
(2,512,800.24)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน		
761,901.67
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
(14,329.26)
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สิน		
รายได้ดอกเบี้ยรับ		
(57,000,730.16)
รายได้จากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
871,060,527.52
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
14,082,407.86
รายได้เงินบำ�รุงองค์การค้างรับ		
265,934,283.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(4,348,186.87)
ลูกหนี้กรมสรรพากร
8
(58,396,799.44)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
2,761,300.05
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า		
(111,067,433.56)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
(15,037,540.81)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
17,616,996.98
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
33,446,661.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
1,016,052,215.88
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย:บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)
239,560,752.33

296,126,955.29
411,019,837.81
4,084,809.84
(3,436,000.00)
1,010,276.00
(5,477.42)
(167,056.64)
(61,061,334.90)
887,132,762.31

35,399,546.87
(223,056,270.75)
8,131,738.19
(46,574,649.53)
(3,948,702.58)
46,021,536.42
(66,450,706.75)
6,585,049.13
40,080,274.24
683,320,577.55

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
			
หมายเหตุ
2560		
						

หน่วย:บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว		
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว		
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย		
เงินสดจ่ายซื้อลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการ		
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์		
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน		
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ		

2,044,940,036.74
(2,060,000,000.00)
200,000,000.00
(410,000,000.00)
193,926,097.80
(193,929,591.60)
(376,688,861.02)
(17,453,972.30)
(317,854,181.14)
56,083,090.49

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน		

(880,977,381.03) (1,101,133,334,11)

2,535,400,792.23
(2,044,940,036.74)
(850,000,000.00)
(550,748,882.60)
(4,773,331.78)
(243,092,561.57)
1,741,880.55
55,278,805.80

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 4

135,074,834.85
93,065,023.06
228,139,857.91

(417,812,756.56)
510,877,779.62
93,065,023.06

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้อลิขสิทธิ์รายการและต้นทุนการผลิตรายการโดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ		
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ		
			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

29,878,280.82
34,990,185.38

25,158,225.58
52,175,007.46
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทั่วไป
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท.
เป็นนิติบุคคล ท�ำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ด�ำเนินการภายใต้ ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 โดยรับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ คลื่นความถี่ของส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และของส�ำนักงานบริการกิจการสถานี
วิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
และกรมประชาสัมพันธ์ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทบรรดาที่มีอยู่หรือที่อาจจะมีขึ้นระหว่างส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กับบริษัท ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน) หรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องจากหรือเพราะเหตุแห่งสัญญาเข้าร่วมงาน
และด�ำเนิ น การสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ร ะบบ ยู เอช เอฟ และระหว่ า งส�ำนั ก งานปลั ด ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี กั บ บริ ษั ท สยาม
อินโฟเทนเมนท์ จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือชั้นศาล
แต่ให้องค์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ส.ส.ท. เป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลก�ำไรแห่งแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
ความเป็นอิสระและความเป็นสาธารณะของ ส.ส.ท. ได้รับการรองรับภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ผ่านการสรรหา โดยกระบวนการที่เป็นอิสระและโปร่งใส
เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย และควบคุมการด�ำเนินงานของผู้อ�ำนวยการ และคณะกรรมการบริหารองค์การฯ
พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 12 ให้องค์การมีอ�ำนาจจัดเก็บ
เงินบ�ำรุงองค์การจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าของภาษี
ที่เก็บจากสุราและยาสูบ และจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์การ โดยให้มีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้านบาท
ในการน�ำส่งเงินบ�ำรุงองค์การเพื่อเป็นรายได้องค์การให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้น�ำส่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ
การน�ำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อนและการขอคืนเงินบ�ำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ส�ำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้กรมบัญชีกลางเริ่มด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 20/2554 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับกิจการ
ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non - Publicly Accountable Entities - NPAEs) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และ
ส.ส.ท. น�ำเสนองบการเงินตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 49
ประกอบด้วย
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ก�ำหนดให้กิจการต้องจัดท�ำบางมาตรฐาน แต่ ส.ส.ท. เห็นถึงประโยชน์
โดยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
3.1 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ส.ส.ท. รับรู้รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ที่เกิดรายการก�ำไรและขาดทุนจากผลของการบันทึกรายการและจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
จะแสดงอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
3.3 เงินลงทุน
3.3.1 เงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ�ำ ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐหรือ
เอกชน ที่มีอายุเงินฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
3.3.2 เงินลงทุนระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อหาดอกผล โดยน�ำฝากสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน ประเภท
เงินฝากประจ�ำเกิน 12 เดือน ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันของรัฐหรือเอกชน ตามวงเงินที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
3.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า) หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ประกอบด้วย
3.4.1 ลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และลูกหนี้ตามสัญญา
ให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555
3.4.2 ลูกหนี้การค้าในประเทศและลูกหนี้การค้าต่างประเทศ เป็นลูกหนี้ค่าใช้บริการเสาโทรคมนาคม และลูกหนี้
ตามสัญญาให้ใช้สิทธิเผยแพร่สคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อนุญาตแบบไม่ผูกขาด
(Non - Exclusive) โดยผู้อนุญาตตกลงจัดส่งสคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์ให้แก่ผู้รับอนุญาต
และอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเผยแพร่สคริปต์ข่าว คลิปภาพข่าว และคลิปภาพข่าวเสียงสัมภาษณ์
3.4.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประมาณการ
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จากสถานการณ์ปัจจุบันของลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ได้รับช�ำระหนี้ที่มียอดคงค้างช�ำระ
เกิน 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนด ส่วนลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
ลูกค้าโดยประมาณการจากส่วนที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ส�ำหรับหนี้สูญจะตัดจ�ำหน่ายเมื่อคาดหมายค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับ
ช�ำระหนี้ และเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร
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3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
3.5.1 ลิขสิทธิ์รายการ
ส.ส.ท. ซื้อลิขสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ ส.ส.ท. บันทึกต้นทุนลิขสิทธิ์รายการโดยใช้ราคาทุน ต้นทุนในการซื้อ
ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธิ์นั้น เช่น ค่าภาษีอากรหักด้วยส่วนลด และเงินที่ได้รับคืน
จากการซื้อลิขสิทธิ์นั้น ส.ส.ท. จะตั้งส�ำรองเผื่อการด้อยค่าของลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนของลิขสิทธิ์รายการ ตามที่ออกอากาศครั้งแรก
ต้นทุนการผลิตรายการ
ต้นทุนการผลิตรายการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการ ต้นทุนผลิตรายการข่าว
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนผลิตรายการอื่นบันทึกเป็นต้นทุนผลิตรายการในราคาทุน และพิจารณาถึงมูลค่าของรายได้
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ส.ส.ท. ตัดจ�ำหน่ายต้นทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมีการออกอากาศ
3.5.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ในเวลา 5 ปี
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และรับรู้รายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย
หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่ม ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ส�ำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 30,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภท
อุปกรณ์ส�ำนักงานตํ่ากว่าเกณฑ์ และบันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ดังกล่าวในทะเบียนคุมสินทรัพย์ตํ่ากว่าเกณฑ์โดยไม่ต้อง
ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาประจ�ำปี
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด
		
อาคารสำ�นักงาน
20 ปี
		
อาคารสำ�เร็จรูป
10 - 20 ปี
		
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและส่วนควบอาคาร
5 - 20 ปี
		
อุปกรณ์ระบบโครงข่าย
5 - 10 ปี
		
อุปกรณ์ถ่ายทำ�และผลิตรายการ
5 - 10 ปี
		
อุปกรณ์สำ�นักงาน
5 ปี
		
ยานพาหนะ
5 - 10 ปี
ส.ส.ท. บันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์
ซึ่งโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ซึ่งอยู่ในความดูแลให้แก่ ส.ส.ท. ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ด้วยราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รับมอบ
(15 มกราคม 2551)
3.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ส.ส.ท. รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ส.ส.ท. ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ
ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ และในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่าย
ส.ส.ท. รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก�ำไรหรือขาดทุน
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3.8 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
1) รายได้รับรู้โดยใช้เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
รายได้เงินบ�ำรุงองค์การ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างของรอบระยะเวลาบัญชีในงบการเงิน เป็นรายได้ที่จัดเก็บจาก
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ
โดยให้มีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้านบาท ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 12 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การน�ำส่งเงิน การงดเว้น
การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบ�ำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส�ำหรับ
สุรา และยาสูบ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้กรมบัญชีกลางน�ำส่งเงินบ�ำรุงองค์การเพื่อเป็นรายได้องค์การ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
รายได้โครงการทีวีดิจิทัล เป็นรายได้จากการให้บริการโครงข่ายและให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกรับรู้เป็นรายได้
เมื่อมีการให้บริการ
รายได้จากเงินสนับสนุน เป็นรายได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 11(5) หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับจากผู้สนับสนุนองค์การ ซึ่งจะรับรู้รายได้
เมื่อได้รับเงินตามข้อตกลงระหว่างกัน
ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
2) ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.9 ภาระผูกพัน
เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีผลผูกพันต่อ ส.ส.ท. ในระยะยาวแต่ไม่สามารถบันทึกรับรู้ เป็นหนี้สินได้
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่า ส.ส.ท. จะต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อน�ำไปช�ำระภาระผูกพันนั้นหรือไม่
สามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และ ส.ส.ท.จะเปิดเผยภาระผูกพันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
3.10 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
การค�ำนวณผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน จัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดจะรับรู้ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คดิ ลดกระแสเงินสดและรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ พนักงาน
ท�ำงานให้
3.11 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ส.ส.ท. จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบที่แน่นอนโดยใช้ชื่อว่า “กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์มั่นคง 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแยกจากสินทรัพย์
ของ ส.ส.ท. และได้รับการบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจาก ส.ส.ท. เงินจ่ายสมทบ
ให้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 5 - 7 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�อายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

2560
761,000.00
142,378,857.91
85,000,000.00
228,139,857.91

หน่วย : บาท
2559
931,000.00
92,134,023.06
93,065,023.06

เงินฝากประเภทกระแสรายวันเปิดบัญชีคู่อัตโนมัติกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้โครงการทีวีดิจิทัล
ลูกหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
รวม

2560
6,822,529.02
101,328.53
1,449,807.38
8,373,664.93

หน่วย : บาท
2559
17,955,231.58
1,191,770.13
3,309,071.08
22,456,072.79

6. รายได้เงินบ�ำรุงองค์การค้างรับ
ในปี 2560 ส.ส.ท. บันทึกรับรู้เงินบ�ำรุงองค์การไว้ทั้งสิ้น จ�ำนวนเงิน 1,812,216,982.47 บาท ได้รับเงินแล้ว จ�ำนวนเงิน
1,521,583,108.65 บาท ค้างรับ จ�ำนวนเงิน 290,633,873.82 บาท
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำ�ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รายได้ค้างรับ
สินค้า-ของที่ระลึก
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวม

2560
175,300.00
24,978,744.83
22,645,575.34
20,906,496.79
2,361,144.57
560,329.44
71,627,590.97

หน่วย : บาท
2559
175,300.00
26,745,443.24
21,727,935.67
12,330,335.60
3,198,296.49
2,184,453.43
66,361,764.43

8. ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนจากกรมสรรพากร มีรายละเอียดดังนี้
ปีภาษี
2556
2557
2558
2559
2560
รวม
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2560
4,687,714.66
71,542,442.85
58,136,326.44
54,314,097.79
58,396,799.44
247,077,381.18

2559
4,687,714.66
71,542,442.85
58,136,326.44
54,314,097.79
188,680,581.74

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2560
รับมอบตามมาตรา 57
ราคาทุน
ที่ดิน
48,719,349.00
อาคาร
84,700,822.77
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 486,861,638.48
รวม
620,281,810.25
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(69,881,172.69)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (486,019,443.81)
รวม
(555,900,616.50)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
64,381,193.75
จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
543,293,800.00
อาคาร
807,024,623.99
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1,672,620,484.29
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
788,890,972.51
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
20,204,497.18
รวม
3,832,034,377.97

เพิ่ม

(7,432,999.28)
(186,567.96)
(7,619,567.24)

345,000.00
58,932,363.58
89,839,955.47

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

(242,473.73)
(242,473.73)

48,719,349.00
84,700,822.77
486,619,164.75
620,039,336.52

242,472.73
242,472.73

(77,314,171.97)
(485,963,539.04)
(563,277,711.01)
56,761,625.51

-

543,638,800.00
865,956,987.57
1,762,460,439.76

195,221,020.46
52,520,921.29 (44,014,893.30)
396,859,260.80 (44,014,893.30)

984,111,992.97
28,710,525.17
4,184,878,745.47

(45,354,736.33)
(167,581,368.52)

-

(271,244,325.63)
(1,058,781,009.80)

(93,140,615.01)
(306,076,719.86)

-

(234,680,408.21)
(1,564,705,743.64)
2,620,173,001.83

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(225,889,589.30)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (891,199,641.28)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
(141,539,793.20)
รวม
1,258,629,023.78)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
2,573,405,354.19
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2560
รวมสินทรัพย์ตามมาตรา 57 และที่จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
592,013,149.00
อาคาร
891,725,446.76
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2,159,482,122.77
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
788,890,972.51
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
20,204,497.18
รวม
4,452,316,188.22

เพิ่ม

345,000.00
58,932,363.58
89,839,955.47

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2560

(242,473.73)

592,358,149.00
950,657,810.34
2,249,079,604.51

195,221,020.46
52,520,921.29 (44,014,893.30)
396,859,260.80 (44,257,367.03)

984,111,992.97
28,710,525.17
4,804,918,081.99

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(295,770,761.99)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (1,377,219,085.09)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
(141,539,793.20)
รวม
(1,814,529,640.28)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
2,637,786,547.94

(52,787,735.61)
(167,767,936.48)
(93,140,615.01)
(313,696,287.10)

(348,558,497.60)
242,472.73 (1,544,744,548.84)

-

(234,680,408.21)
242,472.73 (2,127,983,454.65)
2,676,934,627.34

ที่ดินที่ได้รับตามมาตรา 57 ซึ่งเป็นที่ดินตามสัญญาเข้าร่วมงานที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีกับบริษัท สยาม
อินโฟร์เทนเมนท์ จ�ำกัด (บริษัท ไอทีวี จ�ำกัด (มหาชน)) ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 จ�ำนวน 25 แห่ง จ�ำนวนเงิน
48,719,349 บาท มีผลท�ำให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 (หนังสือกรมธนารักษ์ เลขที่ กค 0310/3542 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554)
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

-

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

-

(69,484,467.90)
( 486,416,148.60)
(555,900,616.50)
64,381,193.75

2,486,532.71
127,189,167.68

-

543,293,800.00
800,654,539.87
1,672,620,484.29

150,396,717.25
24,451,108.90
304,523,526.54

(1,671,907.50)
(9,255,957.51)
(10,927,865.01)

795,261,056.63
20,204,497.18
3,832,034,377.97

อาคาร
(182,283,142.42) (43,031,437.29)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (725,955,931.34) (165,243,709.94)

-

(225,314,579.71)
(891,199,641.28)

ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

97,083.59
(142,114,802.79)
97,083.59 (1,258,629,023.78)
2,573,405,354.19

ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2559

เพิ่ม

รับมอบตามมาตรา 57
ราคาทุน
ที่ดิน
48,719,349.00
อาคาร
84,100,851.98
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 487,461,609.27
รวม
620,281,810.25
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(61,725,968.76)
(7,758,499.14)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (482,934,799.18)
(3,481,349.42)
รวม
(544,660,767.94) (11,239,848.56)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
75,621,042.31
จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
543,293,800.00
อาคาร
798,168,007.16
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1,545,431,316.61
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
646,536,246.88
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
5,009,345.79
รวม
3,538,438,716.44
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(65,599,926.88) (76,611,959.50)
(973,839,000.64) (284,887,106.73)
2,564,599,715.80
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ยอดตามบัญชี
ณ 1 ม.ค. 2559

เพิ่ม

รวมสินทรัพย์ตามมาตรา 57 และที่จัดซื้อโดย ส.ส.ท.
ราคาทุน
ที่ดิน
592,013,149.00
อาคาร
882,268,859.14
2,486,532.71
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2,032,892,925.88 127,189,167.68
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
646,536,246.88 150,396,717.25
งานระหว่างทำ�
5,009,345.79
24,451,108.90
รวม
4,158,720,526.69 304,523,526.54
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
(244,009,111.18) (50,789,936.43)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (1,208,890,730.52) (168,725,059.36)
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
(65,599,926.88) (76,611,959.50)
รวม
(1,518,499,768.58) (296,126,955.29)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
2,640,220,758.11

ลด

หน่วย : บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2559

-

592,013,149.00
884,755,391.85
2,160,082,093.56

(1,671,907.50)
(9,255,957.51)
(10,927,865.01)

795,261,056.63
20,204,497.18
4,452,316,188.22

-

(294,799,047.61)
(1,377,615,789.88)

97,083.59
(142,114,802.79)
97,083.59 (1,814,529,640.28)
2,637,786,547.94

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2560

หน่วย : บาท
2559

รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก จัดหาและผลิตระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ
งานระหว่างผลิต
รายการโทรทัศน์และลิขสิทธิ์รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

365,141,737.01
425,256,097.79
(494,553,704.90)
295,844,129.90
8,263,171.30
304,107,301.20

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

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างงวด
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม

10,984,321.30
17,453,972.30
(7,063,202.60)
21,375,091.00
325,482,392.20

10,295,799.36
4,773,331.78
(4,084,809.84)
10,984,321.30
403,078,185.56
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11. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
ค่าจัดหารายการ
ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ค่าบริการพื้นที่และเสาส่งสัญญาณ
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
ค่าสาธารณูปโภคและบริหารอาคารสำ�นักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุก่อนครบกำ�หนด
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวม

2560
4,228,583.55
4,285,943.82
12,802,335.48
22,280,161.53
20,698,124.14
12,013,302.57
9,953,548.20
16,781,480.00
12,347,985.84
115,391,465.13

หน่วย : บาท
2559
3,688,811.09
33,864,702.36
14,033,949.31
12,921,060.65
2,686,539.19
8,261,541.95
8,823,749.84
46,148,651.55
130,429,005.94

2560
21,804,564.28
1,831,000.00
3,151,171.02
452,962.63
12,566,310.31
39,806,008.24

หน่วย : บาท
2559
150,000.00
5,504,350.09
1,268,407.46
15,266,253.71
22,189,011.26

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้าอื่น
เงินประกันผลงาน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำ�ส่ง
ภาษีขายยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เงินค�้ำประกัน
รวม

รายได้รับล่วงหน้าอื่น เป็นส่วนลดรายได้จากการให้บริการโครงข่าย จ�ำนวนเงิน 16,560,000 บาท และเงินสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดท�ำบริการค�ำบรรยายแทนเสียงในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศ (Near Real-Time Captioning)
จ�ำนวนเงิน 5,244,564.28 บาท
13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการเงินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
235,162,592.24
52,339,648.00
33,446,661.00
(2,512,800.24)
318,436,101.00

หน่วย : บาท
2559
198,518,318.00
40,080,274.24
(3,436,000.00)
235,162,592.24
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13. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี			
้
2560
2559
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.9 ต่อปี
ร้อยละ 3.7 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2.5 ต่อปี
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
ร้อยละ 6.0 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 6.0 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
12.0%
12.0%
อายุน้อยกว่า 29 ปี
5.0%
5.0%
อายุ 30 - 39 ปี
4.0%
4.0%
อายุ 40 - 54 ปี
0.0%
0.0%
อายุ 55 ปีขึ้นไป
อัตราการทุพพลภาพ
ตารางมรณะไทย 2551
ตารางมรณะไทย 2560
อัตราการเสียชีวิต
ปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต
ปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต
(เพศชาย - หญิง)
(เพศชาย - หญิง)
เป็นร้อยละ 3.0 ต่อปี
เป็นร้อยละ 3.0 ต่อปี
60 ปี
60 ปี
อายุเกษียณ
14. ทุนประเดิม
ทุนประเดิม จ�ำนวนเงิน 1,107,360,048.40 บาท เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับโอนตามพระราชบัญญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 บทเฉพาะกาล มาตรา 57 ให้โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่
ทรัพย์สนิ งบประมาณ หนี้ สิทธิ คลืน่ ความถี่ และภาระผูกพันของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงาน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ และ ส�ำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ) ที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ไปเป็นขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี		
้
หน่วย : บาท
1. สินทรัพย์ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 14 มกราคม 2551 ของส�ำนักงานบริหาร
กิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)
477,504,816.28
2. อุปกรณ์ (สุทธิ) รับจากกรมประชาสัมพันธ์
29,902.38
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) รับจาก สปน.
629,825,329.74
รวมสินทรัพย์รับโอนเป็นทุนประเดิม
1,107,360,048.40
15. การแก้ไขข้อผิดพลาด
ส.ส.ท. ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีจากงวดก่อน ดังนี้
1) ปรับปรุงยอดยกมา วันที่ 1 มกราคม 2559 จากประมาณการหนี้สินระยะสั้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จากวันลาพักผ่อนก่อนปี 2559 จ�ำนวนเงิน 8,723,917 บาท ไม่ได้รับรู้รายการบัญชีในงบการเงินได้แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
โดยการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังในบัญชีประมาณการหนี้สินระยะสั้นกับบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
2) ปรับปรุงระหว่างงวดปี 2559 จากประมาณการหนี้สินระยะสั้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน
ในปี 2559 จ�ำนวนเงิน 9,734,193 บาท ไม่ได้รับรู้รายการบัญชีในงบการเงิน ได้แก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี โดยการปรับปรุง
งบการเงินระหว่างงวดโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น จ�ำนวนเงิน 1,010,276 บาท
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15. การแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทีม่ สี าระส�ำคัญของงวดก่อนต่องบการเงินสรุปได้ดงั นี้
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประมาณหนี้สินระยะสั้น
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ปรับปรุงเพิ่ม (ลด)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากการแก้ไข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หลังปรับปรุง
ข้อผิดพลาด
ตามที่เคยรายงานไว้
8,723,917.00
8,723,917.00
4,967,939,400.02
(8,723,917.00)
4,959,215,483.02

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประมาณหนี้สินระยะสั้น
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ปรับปรุงเพิ่ม (ลด)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากการแก้ไข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หลังปรับปรุง
ข้อผิดพลาด
ตามที่เคยรายงานไว้
9,734,193.00
9,734,193.00
5,208,510,428.35
(9,734,193.00)
5,198,776,235.35

ผลกระทบต่องบรายได้และค่าใช้จ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หน่วย : บาท
จำ�นวนเงินสำ�หรับปีสิ้นสุด ปรับปรุงเพิ่ม (ลด) จำ�นวนเงินสำ�หรับปีสิ้นสุด
จากการแก้ไข
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อผิดพลาด
ตามที่เคยรายงานไว้
หลังปรับปรุง
660,798,513.43
1,010,276.00
661,808,789.43
240,571,028.33
(1,010,276.00)
239,560,752.33

16. รายได้เงินบ�ำรุงองค์การ
รายได้เงินบ�ำรุงองค์การ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงิน 1,812,216,982.47 บาท เป็นเงินที่ได้รับ
ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ส.ส.ท. รับรู้รายได้เงินบ�ำรุงองค์การไว้ครบเต็มจ�ำนวน
สองพันล้านบาทแล้ว และส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560) ส.ส.ท. รับรู้รายได้เงินบ�ำรุง
องค์การไว้ เป็นจ�ำนวนเงิน 610,771,557.18 บาท
17. รายได้โครงการทีวีดิจิทัล
เป็นรายได้จากการให้บริการตามที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. จ�ำนวน 2 ใบอนุญาต คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ทใี่ ช้คลืน่ ความถี่ ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั และใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
หน่วย : บาท
2560
2559
รายได้ค่าบริการโครงข่าย
298,080,000.00
298,080,000.00
รายได้ค่าบริการสิ่งอำ�นวยความสะดวก
113,762,801.00
111,386,596.59
รายได้ค่าบริการไฟฟ้า
32,494,995.22
32,037,937.73
รวม
444,337,796.22
441,504,534.32
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18. รายได้อื่น
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
รายได้อื่น
รวม

2560
1,797,561.00
16,829,709.64
18,627,270.64

หน่วย : บาท
2559
5,367,163.04
5,367,163.04

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย เป็นการจ�ำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายที่ซื้อและขายระหว่างปี 2560
รายได้อื่น ในจ�ำนวนนี้เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไปผ่านดาวเทียม ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ทใี่ ห้บริการเป็นการทัว่ ไป ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 76/2559 จ�ำนวนเงิน 13,741,614.87 บาท
19. การจ�ำแนกรายได้ตามใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส.ส.ท. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ�ำนวน 3 ใบอนุญาต โดยรายได้ที่น�ำมาค�ำนวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี คือ รายได้จากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และรายได้จากการให้บริการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และรายได้จากเงินสนับสนุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ประเภทใบอนุญาต
2560
2559
1. ประเภทบริการสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์เลขที่ B1 - F22051 - 0001 - 56
(15 กรกฎาคม 2556 - 14 กรกฎาคม 2571)
190,489,204.30
187,304,691.83
2. ประเภทบริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัลเลขที่ B1 - N20001 - 0004 - 56
(17 มิถุนายน 2556 - 16 มิถุนายน 2571)
447,120,000.00
447,120,000.00
3. ประเภทบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก บริการสาธารณะ
ประเภทที่หนึ่ง เลขที่ B1 - S20011 - 0001 - 57
23,348,117.16
30,294,926.93
รวมรายได้ที่นำ�มาคำ�นวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
660,957,321.46
664,719,618.76
หัก
รายได้ที่ให้บริการภายใน
(193,271,408.08)
(192,920,157.51)
467,685,913.38
471,799,461.25
บวก รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่นำ�มาคำ�นวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายได้เงินบำ�รุงองค์การ
1,812,216,982.47
1,987,561,920.52
ดอกเบี้ยรับ
57,000,730.16
61,061,334.90
รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา
13,791,925.50
18,404,071.87
รายได้อื่น
18,627,270.64
5,367,163.04
รวม รายได้ตามงบการเงิน
2,369,322,822.15
2,544,193,951.58
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20. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

550,215,327.66
53,689,119.00
54,048,532.43
657,952,979.09

หน่วย : บาท
2559
(ปรับปรุงใหม่)
567,104,796.76
53,613,442.43
41,090,550.24
661,808,789.43

2560
494,553,704.90
33,965,916.93
18,601,600.00
23,493,358.48
20,105,185.68
8,000,463.66
68,545,432.81
13,713,636.49
31,318,822.75
1,437,495.34
9,835,333.78
3,693,293.38
727,264,244.20

หน่วย : บาท
2559
411,019,837.81
34,747,410.91
18,590,200.00
24,606,123.98
19,266,900.09
9,733,033.83
101,967,786.78
32,094,617.28
33,590,122.49
3,108,000.00
13,617,896.33
2,429,538.92
704,771,468.42

2560
65,977,562.30
22,646,522.21
36,215,654.17
8,953,632.20
54,829,300.06
188,622,670.94

หน่วย : บาท
2559
68,527,241.35
20,602,759.52
31,525,509.00
8,595,048.87
64,916,156.86
194,166,715.60

2560
เงินเดือนและค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
รวม
21. ต้นทุนผลิตและจัดหารายการ

ค่าจัดหารายการตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายพิธีกร
ค่าผู้ประกาศ
ค่าใช้จ่ายแขกรับเชิญ
ค่าลิขสิทธิ์ข่าว
ค่าอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ�
ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ต้นทุนเกี่ยวกับข่าวและรายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าพัฒนาเว็บไซต์ข่าว
ค่าประชาสัมพันธ์รายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
22. ต้นทุนเครือข่ายส่งสัญญาณออกอากาศ

ต้นทุนค่าบริการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต้นทุนค่าบริการเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์
ต้นทุนค่าบริการพื้นที่
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าไฟฟ้า
รวม
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23. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ค่าฝึกอบรมและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารสำ�นักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าอุปกรณ์ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซม
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศ
ค่าดำ�เนินการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระ
ค่าที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง
รวม

2560
5,820,863.30
41,693,090.15
22,432,479.47
18,502,261.39
31,860,018.91
12,687,933.29
23,885,414.86
11,460,547.46
9,406,730.25
26,864,245.60
6,484,704.48
98,405,575.84
15,849,076.63
2,159,085.57
10,203,228.25
5,704,123.22
9,110,540.77
7,683,721.67
360,213,641.11

หน่วย : บาท
2559
6,200,578.76
39,581,480.44
23,508,027.73
13,583,625.35
28,439,843.56
10,958,023.44
23,588,663.27
16,514,999.27
20,137,375.23
17,564,807.52
7,415,976.63
78,928,563.80
17,930,621.65
2,454,516.59
7,779,120.78
6,471,220.48
2,259,941.70
10,022,667.47
110,334,407.00
443,674,460.67

ค่าใช้จ่ายส่วนอาคารส�ำนักงาน จ�ำนวนเงิน 41,693,090.15 บาท เป็นค่าจ้างเหมาดูแลงานบริหารจัดการอาคาร ได้แก่
ค่าบริหารจัดการอาคาร ค่าดูแลรักษาความสะอาดส�ำนักงาน และค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายงานสารสนเทศ จ�ำนวนเงิน 98,405,575.84 บาท เป็นค่าบริการบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต
ค่าบริการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
24. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ม. 57 - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา ม. 57 - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - อาคาร
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ - ทีวีดิจิทัล
ค่าตัดจำ�หน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

2560
7,432,999.28
186,567.96
45,354,736.33
167,581,368.53
93,140,615.02
7,063,202.60
320,759,489.72

หน่วย : บาท
2559
7,758,499.14
3,481,349.42
43,031,437.29
165,243,709.94
76,611,959.50
4,084,809.84
300,211,765.13

25. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
ก) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันที่เกิดจากรายจ่ายฝ่ายทุน จ�ำนวนเงินทีต่ ้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าวทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้
มีดังนี้
หน่วย : บาท
2560
2559
งานติดตั้งครุภัณฑ์
291,175,691.22
378,078,207.48
รวม
291,175,691.22
378,078,207.48
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25. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า (ต่อ)
ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินการ
ส.ส.ท. มีภาระผูกพันทีเ่ กิดจากสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาเช่า จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาดังกล่าว
ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้
หน่วย : บาท
2560
2559
ภายใน 1 ปี
178,368,069.47
463,413,767.91
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
341,464,447.25
325,282,448.15
เกินกว่า 5 ปี ขึ้นไป
86,978,484.49
34,108,698.53
รวม
606,811,001.21
822,804,914.59
ค) คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส.ส.ท. ถูกฟ้องร้องคดีความ จ�ำนวน 6 คดี เป็นคดีพนักงานฟ้องขอค่าชดเชย จ�ำนวน 4 คดี
เป็นคดีเรียกคืนค่าบริการ 1 คดี และเป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 1 คดี โดยมีมูลฟ้องทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 151,095,065
บาท ประกอบด้
วย
				
หน่วย : บาท
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
รวม

3
2
1
6

คดี
คดี
คดี
คดี

มูลฟ้อง
มูลฟ้อง
มูลฟ้อง

20,225,875
80,869,190
50,000,000
151,095,065

26. การจัดประเภทรายการในงบการเงินงวดก่อน
ได้มีการจัดประเภทแสดงรายการใหม่ในงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง
รายการในงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน/
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
รวม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการให้บริการและทรัพย์สินทางปัญญา
รายได้อื่น
รวม

หน่วย : บาท
หลังจัดประเภทรายการ

ก่อนจัดประเภทรายการ

จัดประเภท

1,502,737,016.60
835,268,043.20
650,000,000.00
19,147,001.71
3,309,071.08
3,010,461,132.59

(1,409,671,993.54)
1,209,671,993.54
200,000,000.00
22,456,072.79
(19,147,001.71)
(3,309,071.08)
-

93,065,023.06
2,044,940,036.74
850,000,000.00
22,456,072.79
3,010,461,132.59

23,771,234.91
23,771,234.91

(5,367,163.04)
5,367,163.04
-

18,404,071.87
5,367,163.04
23,771,234.91
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ส่ ว น ที่ 4
•
•
•
•
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แผนบริหารกิจการประจำ�ปี พ.ศ. 2561
ทิศทางการปฏิรูปไทยพีบีเอสในยุคปฏิรูปสื่อ
แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2561
แผนงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ไทยพีบีเอส 2560

ส่วนที่ 4 : ทิศทางของสื่อสาธารณะ

4

ทิศทางของสื่อสาธารณะ

“

ไทยพีบีเอส

จะเป็นเครื่องมือรับใช้สาธารณะ
ด้วยการสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคม
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
หรือ Digital Transformation
ของสังคมไทย
เป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
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แผนบริหารกิจการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
เป้าหมายองค์การ พ.ศ. 2561 - 2564
ไทยพีบีเอสได้กำ�หนดเป้าประสงค์ (Purpose) ขององค์การฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสอดคล้องกับ
นโยบายองค์การ และบทบาทของไทยพีบีเอส ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมในปี พ.ศ. 2561 - 2564 ไว้ดังนี้

เพื่อให้ไปสู่เป้าประสงค์ขององค์การฯ ไทยพีบีเอสได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปีขึ้น (พ.ศ. 2561 - 2564)
ในลักษณะเป็นกรอบทิศทาง เพื่อให้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง และกำ�หนดแผนการดำ�เนินงาน
ระยะ 1 ปี โดยวางยุทธศาสตร์องค์การ แผน และประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ไว้ดังนี้

แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์องค์การ (Strategy)
“แตกต่างบนความยั่งยืน”
1. ยุทธศาสตร์สร้างความแตกต่าง
ให้ความสำ�คัญ
		 - เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มุ่ ง ตอบสนองผู้ ช ม
เฉพาะกลุม่ โดยแยกเนือ้ หาและช่องทางตามความสนใจ
และพฤติกรรมของแต่ละกลุม่ (Personalized Products)
		 - มี รายการที่นำ�เสนอค่ านิยมร่วมของสัง คม (Social
Shared-value Products) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตลอดจนรายการที่วางแผนและผลิตร่วมกับหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ เพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นสังคมร่วมกัน
		 - กลุม่ รายการทีส่ อ่ื พาณิชย์อน่ื ๆ อาจละเลย ได้แก่ รายการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคและประชาชน รายการเด็กครอบคลุม
เด็กทุกกลุ่มและมุ่งสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ท่ีมี
คุณภาพ
		 - รายการสำ�หรับคนรุน่ Millennium หรือคน วัย 15 - 35 ปี
โดยใช้ ช่ อ งทาง Online และ Content-based
Marketing
เสนอเนื้อหาที่เที่ยงตรง เป็นธรรม รอบด้าน ทำ�ให้คน
เชื่อถือได้ อยู่บนหลักจรรยาบรรณ เร่งสร้างตัวเองให้เป็นสื่อ
ทีไ่ ด้รบั ศรัทธาและความไว้วางใจอันดับต้นๆ ของสังคม
เน้นลงทุนในรายการที่มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมที่ถูกรองรับด้วยการทดสอบจาก Media Lab
คู่ ข นานไปกั บ กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ บ นแพลตฟอร์ ม ใหม่ ๆ
ทีอ่ อกแบบให้ดงึ ดูดนักสร้างสรรค์
2. ยุทธศาสตร์สร้างความยัง่ ยืน
ทำ�ให้ไทยพีบีเอสเป็นแบรนด์ท่ไี ว้วางใจได้ของประชาชน
(Trusted Brand) ทั้งการทำ�หน้าที่ของสื่อสาธารณะ ความ
มีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ
การนำ�เสนอเนือ้ หาทีเ่ ชือ่ ถือได้
ยกระดับความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายให้เป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) ทีเ่ ป็นเจ้าของสือ่ สาธารณะ
ร่วมกัน ร่วมไปกับกลไกเดิม คือ สภาผูช้ มผูฟ้ งั ฯ ศูนย์เพือ่ นฯ
และนักข่าวพลเมือง
สร้างการรับรู้และจดจำ�ไทยพีบีเอส โดยมีแผนงานด้าน
Branding และ Social Marketing เน้นบูรณาการทุกช่องทาง
สือ่ และใช้ขอ้ มูลและวิชาการเพือ่ วางแผน ประเมิน และแสดง
ให้เห็นความคุม้ ค่าในมิตติ า่ งๆ

แผนด�ำเนินการปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 แผน (Plans)
และ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. แผนด้านเนือ้ หา ช่องทาง และบริการ (Content, Platform &
Service Strategic Plan) ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์
คือ
1.1 เข้ า ถึ ง ผู้ รั บ สาร/ผู้ ส่ื อ สารหลากหลายทั่ ว ถึ ง ด้ ว ย
สารประโยชน์ท่ีแตกต่าง โดยมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ ห ลากหลาย ตอบสนองผู้ ช มที่ ต้ อ งการรั บ และใช้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่ต่างกัน ด้วยช่องทางสื่อที่สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของกลุม่ ดังนี้
		
		
		
		

เนือ้ หาตามประเภทรายการ (Genre Base)
- เนือ้ หาประเภทข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ และสารคดี
ข่าว ร้อยละ 50
- เนื้ อ หาประเภทความรู้ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ความรู้
สร้างทักษะเพือ่ อนาคต ทักษะชีวติ ร้อยละ 25
- เนื้อ หาประเภทสร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Inspiration)
ร้อยละ 15
- เนื้อ หาประเภทศิ ล ปวั ฒ นธรรม (Art & Culture)
ร้อยละ 10

กำ � หนดเนื้ อ หาที่ เ ป็ น กลุ่ ม รายการหลั ก (Signature
Program)
		 - ข่าว เน้น Investigative News, Exclusive News
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ประเด็น
		 - รายการกลุ่มความรู้ (Knowledge) มีสารคดีช้ันเยี่ยม
ทีผ่ ลิตเอง หรือ ส.ส.ท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
		 - ผลิตรายการเด็กกลุม่ ปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทีเ่ น้นสร้างสรรค์
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ร่วมกัน
กับครอบครัว หรือทักษะพ่อแม่
		 - รายการกลุม่ สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) มีละคร
แห่งปีทส่ี ร้างแรงบันดาลใจ
		 - มีรายการสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ผลิตอย่างดี ส่งเสริม
รายการของผูผ้ ลิตอิสระและผูผ้ ลิตหน้าใหม่
		 - รายการของกลุ่มนักข่าวพลเมือง ส่งเสริมด้วยรูปแบบ
User Generated Content (UGC)
		 - รายการที่ พั ฒ นาเนื้ อ หากั บ สื่ อ ต่ า งประเทศ (CoProduction & Exchange Program) ภายในปี พ.ศ.
2564
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เนื้อหาตามวาระหลัก (Key Issues Base) ประกอบด้วย
- ทิศทางปฏิรูป ร้อยละ 30 - 35
- การเรียนรู้และการศึกษา ร้อยละ 20 - 25
- ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของโลก ร้อยละ 20 - 25
- การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ร้อยละ 15 - 20
- คุณค่า ค่านิยม วัฒนธรรมความเป็นไทย ร้อยละ 10 - 15
เข้าถึงผู้รับสารที่หลากหลาย โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
- การวางระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ทีห่ ลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาระบบแสดงสถิตแิ ละ
ผลวิเคราะห์แบบ Cross Platform (Data Analytic &
Visualization) และโครงการ Media Lab เพื่อพัฒนา
คุณภาพเนื้อหา
- การสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวาระ
หลักขององค์กร โดยคำ�นึงถึงความสอดคล้องกับกลุ่ม
เป้าหมายที่หลากหลาย
- การวางระบบการรับฟังประเด็นที่หลากหลาย เช่น
โครงการรับฟังความคิดเห็นโดยสภาผู้ชมฯ และเพื่อน
สือ่ สาธารณะไทยพีบเี อส โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลผลิตและผลการดำ�เนินงาน
ของ ส.ส.ท.
- ให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความพิเศษ
ในการรั บ ชมรั บ ฟั ง อาทิ การจั ด ทำ � CC (Closed
Captioning คำ�บรรยายแทนเสียง) และ AD (Audio
Description เสียงบรรยายภาพ)
- เผยแพร่และขยายไทยพีบเี อส Product ไปยังกลุม่ ใหม่ๆ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สาธารณะ
อาทิเช่น โครงการผลิตเนื้อหาเฉพาะสำ�หรับ Online
Channel ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2561

เข้ า ถึ ง ผู้ รั บ สารทุ ก กลุ่ ม อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยมุ่ ง สู่ ทิ ศ ทาง
ของดิจิทัล (More Digital) พัฒนาช่องทางให้เข้าถึงและ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ขยายพื้นที่การให้บริการของ
โครงข่ายดิจิทัลทีวีให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด สร้างการรับรู้
เรื่ อ ง Analog Switch off เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารใช้ ดิ จิ ทั ล ที วี
อย่างเต็มรูปแบบ
เข้ า ถึ ง ผู้ รั บ สารด้ ว ยสารประโยชน์ ที่ แ ตกต่ า งและมี
คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ยกระดั บ การเรี ย นรู้
ของสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความยั่งยืนของสังคม
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การบูรณาการข้ามช่องทาง (Platform) เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้รับสารและสาธารณะ
1.2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำ�ไป
สู่สังคมที่ยั่งยืน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ในทุกมิติที่จำ�เป็น
ต่อการสร้างทักษะชีวิต โดยกำ�หนดกลยุทธ์ การรายงานข่าว
แบบเจาะลึก เน้น HOW และ WHY การยกระดับเนื้อหา
รายการบางกลุ่ ม ให้ ส ามารถเป็ น ประโยชน์ ห รื อ สนั บ สนุ น
ต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และสร้างพื้นที่การเรียนรู้
และให้กับสังคมผ่านช่องทางต่างๆ
2. แผนด้านภาคีหนุ้ ส่วน ในประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างคุณค่า
และความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1 ขยาย พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือ ความสัมพันธ์
และการทำ�งานร่วมกับภาคีหุ้นส่วน เช่น โครงการ Creative
Learning Space เปิดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูท้ สี่ ร้างสรรค์ และโครงการ
Thai PBS Forum สร้างพื้นที่ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้”
2.2 ทบทวนบทบาท ภาระหน้าทีข่ องสือ่ สาธารณะในวาระ
ครบรอบ 10 ปี
2.3 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. แผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์การ ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 ในการพัฒนา ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจ
ประชาชน โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
3.1 พัฒนา ปรับปรุง และสร้ างระบบงานที่ดี รวดเร็ ว
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
3.2 พัฒนาบุคลากร ส.ส.ท. ให้มีคุณภาพ พัฒนาทักษะ
ที่หลากหลาย (Multi Skills) พัฒนาทัศนคติที่สอดคล้อง
กั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก าร ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร
ส.ส.ท. มีพื้นที่ในการแสดงพลังความสามารถ ศักยภาพ และ
ตอกยํ้า พัฒนาคุณค่าความเป็นสื่อสาธารณะ ความภาคภูมิใจ
และจิตสำ�นึกสาธารณะ
3.3 สื่อสารสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์การ สร้างความไว้
วางใจในตัวองค์การทั้งจากภายในและภายนอก พัฒนาและ
สื่อสาร Brand Thai PBS โดยใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคม

เป้าหมายการท�ำงานในทศวรรษใหม่
ไทยพีบเี อส 10 ทิศทาง
ไทยพีบีเอสจะเป็นเครื่องมือรับใช้สาธารณะด้วยการ
สร้างการเรียนรู้ให้กับสังคม เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
หรือ Digital Transformation ของสังคมไทยเป็นไปอย่าง
เท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง โดยได้ กำ � หนดทิ ศ ทางการทำ � งานใน
ทศวรรษหน้า ดังนี้
1. Personalized Content เนื้ อ หาส่ ว นตั ว บน
แพลตฟอร์มที่เลือกได้ : โดยพัฒนาเนื้อหาและช่องทางที่มี
ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้
ตามพฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟังที่เปลี่ยนไป
2. Media Lab ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล : ไทยพีบีเอส
จะทำ�การพัฒนาฐานข้อมูลและห้องทดลองสื่อหรือมีเดียแล็บ
เพื่อทำ�ให้สามารถเข้าใจธรรมชาติของผู้ชมของไทยพีบีเอส
ได้ ม ากที่ สุ ด และจะเป็ น สถาบั น ที่ ส ร้ า งความรู้ ด้ ว ยข้ อ มู ล
ที่สังคมสามารถนำ�ไปใช้ในการอ้างอิงได้
3. Creative Learning Space เชื่อมโยง เรียนรู้ :
ไทยพีบีเอสจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการ
เชือ่ มโยงปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน สังคม และภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ผ่านพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นสาธารณะ และเป็นพื้นที่
อเนกประสงค์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการร่วมแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบเวทีสาธารณะ การแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และอาหาร
ที่ปลอดภัย
4. Television for All พั ฒ นาเทคโนโลยี สำ � หรั บ
คนทุกกลุ่ม : การวางระบบการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม โดย
ดำ�เนินการให้ทุกเนื้อหามีคำ�บรรยาย Closed Caption มี
ภาษามือและมีคำ�บรรยายเสียง หรือ Audio Description
เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในการสื่ อ สารไปยั ง คน
ทุกกลุ่ม
5. Social Service - Better Society - Social Shift
รับใช้สาธารณะ : ไทยพีบีเอสให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ การให้บริการสาธารณะ เพื่อสร้างสังคม
ที่ ยุ ติ ธ รรม มี เ สรี ภ าพและความเท่ า เที ย ม และการสร้ า ง
เนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกและแก้ปัญหาให้กับ
สังคม (Solution Journalism)

6. The Power of C สร้างพลังพลเมือง : การสนับสนุน
ให้ประชาชนผลิตเนื้อหาของตนเอง โดยการพัฒนาเครื่องมือ
ทีจ่ ะส่งเสริมพลังแห่งความเปลีย่ นแปลงโดยพลเมือง ทีเ่ รียกว่า
The Power of C ซึ่งได้แก่ C-Citizen, C-Community,
C-Change และ C-Crowd Source
7. Glocalized Content เนื้ อ หาจากท้ อ งถิ่ น สู่
โลกาภิวัตน์ : โดยเชื่อมโยงให้พลเมืองไทยเป็นพลเมืองโลก
โดยการสร้ า งช่ อ งทางที่ ทำ � ให้ ชุ ม ชนในประเทศมี เ นื้ อ หา
แบบท้องถิ่นเชื่อมโลก ซึ่งเนื้อหาของข่าวต่างประเทศจะต้อง
มีความหมายสำ�หรับคนในประเทศ มีมุมมองที่หลากหลาย
สร้างการเรียนรู้เรา เรียนรู้เขา และการอยู่ร่วมกันด้วยความ
เคารพและความเข้าใจ
8. 4ES (ERP / ERM / Efficient Management / Ethics)
โปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ : การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำ�นึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ด้วย 4 Es คือ ERP (Enterprise Resources
Planning) ระบบการวางแผนจั ด การทรั พ ยากรองค์ ก าร
เพื่อประโยชน์สูงสุด ERM (Enterprise Risk Management)
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม Efficient
Management ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า และ Ethics การบริหารจัดการแบบมีจริยธรรม
9. Audience Council ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของ
ผ่านสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ : ไทยพีบีเอสจะทำ�งานร่วมกันกับ
กลไกที่สำ�คัญยิ่งในการประกันการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในวงกว้างของไทยพีบีเอส ซึ่งได้แก่ สภาผู้ชมผู้ฟัง อย่างมาก
ที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่มีเสียงใดที่จะถูกมองข้าม
หรือละเลย
10. Content - Based Structure นวัตกรรมผลิต
เนื้อหาสื่อบนแกนโลกใหม่ : เป็นการปรับโครงสร้างเนื้อหา
โดยมีกลไกที่เรียกว่า การสร้างส่วนสร้างสรรค์กลางหรือที่เรา
เรียกกันภายในว่า ครัวกลาง ที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
วัฒนธรรมการทำ�งานรูปแบบใหม่ หลอมรวมวิธคี ดิ และวิธกี าร
ของสื่อและสำ�นักต่างๆ เข้าสู่ความเป็นเลิศในเชิงเนื้อหา
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ส่วนที่ 4 : ทิศทางของสื่อสาธารณะ

ทิศทางการปฏิรูปไทยพีบีเอส
ในยุคปฏิรูปสื่อ
เครือข่าย
ทีวีชุมชน

สภาผู้ชม/
ผู้ฟัง

เครือข่าย
มหาวิทยาลัย

นักข่าว
พลเมือง
เครือข่าย
สื่อมวลชน

สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

ศูนย์ฯ
ภูมิภาค
เครือข่าย
เชิงประเด็น

ภาครัฐ

เครือข่าย
ภาคเอกชน

เครือข่าย
ผู้ผลิตอิสระ

ไทยพีบีเอส ยืนหยัดท�ำหน้าที่สื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามหลักการใน พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ทีค่ รบ 10 ปีเต็มในปี พ.ศ. 2561 โดยให้ความส�ำคัญกับการทบทวนตนเองและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้สามารถรักษาการท�ำหน้าที่ของสื่อสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 หรือทศวรรษที่ 2 ไทยพีบีเอส
ได้ประกาศทิศทางเพื่อการปฏิรูปตนเองไว้ 10 เรื่อง และคณะผู้บริหารได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายจิรชัย ทองมูลโร่ย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปสื่อให้สามารถท�ำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างแท้จริง และเชิญประธาน
คณะกรรมการปฏิรูปฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนอีกครั้งในวงเสวนาวิชาการเพื่อมองทิศทางอนาคตของสื่อสาธารณะ เมื่อวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2561
ไทยพี บี เ อสได้ แ สดงให้ เ ห็ น บทบาทหลั ก ที่ ไ ด้ ทำ � มา
อย่างต่อเนื่อง คือ การทำ�หน้าที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่
ประชาชน (Media Literacy) และการวางบทบาทเป็นเสมือน
“โรงเรียนของสังคม” ตลอดจนการวางทิศทางในทศวรรษที่ 2
ทีม่ งุ่ เป็นสือ่ “ขับเคลือ่ นการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง” ซึง่ นับว่า
สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปสื่อที่คณะกรรมการปฏิรูปสื่อฯ
ได้กำ�หนดไว้เช่นกัน ดังนั้น ไทยพีบีเอสจึงสามารถเป็นองค์กร
สื่อต้นแบบที่จะร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อไปพร้อมๆ กับ
ทิศทางหลักของประเทศ
นอกจากการวางทิศทางหลักด้านเนื้อหาและบทบาท
ขับเคลื่อนการเรียนรูข้ องสังคมแล้ว ไทยพีบเี อสได้เร่งปรับปรุง
ตนเองในด้านของเทคโนโลยีให้สามารถบริการประชาชน
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ได้อย่างทั่วถึง และด้านการบริหารจัดการองค์การให้มีความ
โปร่งใส ดังนี้
สื่ อ สาธารณะ 4.0 ไทยพี บี เ อสวางจุ ด ยื น เป็ น สื่ อ
สร้างสรรค์ที่ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งในการ
ทำ�งาน และพยายามพัฒนาช่องทางให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของไทยพีบเี อสให้ได้มากทีส่ ดุ โดยจะเป็น
สื่อสาธารณะในยุค 4.0 ด้วยการดำ�เนินการทั้งด้านช่องทาง
โทรทัศน์ (On Air) ด้านสื่อใหม่ (Online) และด้านการทำ�งาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย (On Ground) ทั้งสามส่วนให้ไปด้วยกัน
เป็นสถาบันสื่อสาธารณะบนหลักคิดที่จะไม่ทำ�หน้าที่เพียง
การ “แจ้งข้อมูลข่าวสาร” (to Inform) แต่พยายามทำ�ให้
เกิดความรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ผ่านบทบาทของการ

“ให้ความรู้” (to educate) ไปจนถึง “สร้างแรงบันดาลใจ”
(to inspire) และ “การตื่นรู้” (to activate) เพื่อให้เกิด
พลังพลเมืองที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม อันเป็นสิ่งที่ดำ�เนินการ
มาโดยตลอด
ไทยพีบีเอสกำ�ลังพัฒนาฐานข้อมูลที่เกิดจาก “ปัญญา
รวมหมู่ หรือ Crowdsourcing เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ทั้งความรู้สากลและความรู้ท้องถิ่นนำ�มาผลิต
เป็ น สื่ อ ในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง ข่ า วและรายการที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของประชาชน พร้อมๆ กับการ
พัฒนาสื่อใหม่ โดยกำ�หนดแผนการปรับเปลี่ยนสู่สื่อใหม่อย่าง
เต็มรูปแบบ (Digital Transformation) ภายในปี พ.ศ. 2564
เพื่อให้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้เข้าถึงประชาชน
ทุกกลุม่ โดยเฉพาะพลเมืองในยุคดิจทิ ลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่ ง เสริ ม การเป็ น นั ก สร้ า งสรรค์ สื่ อ ที่ มี คุ ณ ภาพของคน
รุ่นใหม่ให้ขยายกว้างออกไป อันเป็นการสร้างพลเมืองที่รู้
เท่าทันสื่อให้แก่สังคมไทยด้วย พร้อมกันนี้ได้เปิดให้มีการใช้
พืน้ ทีข่ องศูนย์ภมู ภิ าค 3 ศูนย์ คือ ขอนแก่น หาดใหญ่ เชียงใหม่
และสำ�นักงานใหญ่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นศูนย์การเรียนรู้
ในการทำ�กิจกรรมและพบปะแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องคนในพืน้ ที่
อันเป็นการเสริมบทบาทการเป็นโรงเรียนของสังคมในเชิง
พื้นที่กายภาพ นอกเหนือจากพื้นที่สื่อที่จะเปิดให้ครอบคลุม
ทุกช่องทางตามที่กล่าวแล้ว
องค์กรสื่อที่มีธรรมาภิบาล ด้วยหลัก 4 E. เพื่อเป็น
หลักประกันในการดำ�เนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความ
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยมาตรการ “4Es” คือ
Enterprise Resources Planning (ERP) นำ�
เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารเป็น
เครื่องมือในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Enterprise Risk Management (ERM) การบริหาร
และควบคุมความเสี่ยง จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนบริหารและควบคุมความเสี่ยง
ให้เป็นไปตามแผน ส่งเสริมพนักงานในทุกระดับให้มีความ
ตระหนักและมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
Efficiency Management ปรับปรุงและพัฒนากลไก
กระบวนการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทบทวน
ตรวจสอบระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ ห้เอือ้ ต่อการดำ�เนินการ
ได้รวดเร็ว คล่องตัว สอดรับกับความเปลีย่ นแปลง สามารถรักษา
คุณภาพความคุ้มค่า ความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

Ethics จริยธรรมในการดำ�เนินงาน ไทยพีบีเอส
มีข้อบังคับองค์การว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการบริหารและ
พนักงาน พ.ศ. 2551 เป็นกรอบกำ�กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรทุกระดับ และมีการตอกยํ้าสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การ
ปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ การอบรมซํ้ า พนั ก งานเก่ า การ
ถอดบทเรี ย นกรณี ศึ ก ษาด้ า นจริ ย ธรรม ฯลฯ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
บุ ค ลากรได้ ซึ ม ซั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก จริ ย ธรรม
อันเป็นการสร้างหลักประกันอย่างยั่งยืนในการดำ�เนินงาน
นอกจากหลัก 4Es ทีน่ �ำ มาใช้เพือ่ ปรับปรุงการดำ�เนินงาน
แล้ว ไทยพีบีเอสยังอยู่ใต้หลักประกันของ พ.ร.บ. ที่กำ�หนด
กลไกการตรวจสอบไว้อย่างครอบคลุม เพราะไทยพีบีเอสเป็น
สือ่ สาธารณะทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนจากภาษีอากร ถือว่าเป็นสือ่ ที่
ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ จึงให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงาน
ที่ มี ค วามโปร่ ง ใสในทุ ก มิ ติ โดยมี ก ลไกการตรวจสอบจาก
ภาครัฐและภาคประชาชนตามที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ. ได้แก่
การตรวจสอบงบการเงิน ค่าใช้จา่ ย และทรัพย์สนิ โดยสำ�นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (มาตรา 49) การตรวจสอบการบริการ
การผลิตรายการ และแผนบริหารกิจการจากภาคประชาชน
ผ่านสภาผู้ชมผู้ฟังฯ (มาตรา 45) การรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการกระทำ�หรือการผลิตรายการที่ขัดต่อ
จริยธรรมวิชาชีพ ผ่านอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนฯ (มาตรา
46) การรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีเพือ่ ตรวจสอบ ควบคุม
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเป็นกลางต่อคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา (มาตรา 52) กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องถูกตรวจสอบตามกลไก
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. (มาตรา
41) การประเมินคุณภาพเนื้อหาและคุณค่าของรายการทุก
3 เดือน (มาตรา 43) การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์องค์การโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลซึง่ เป็นบุคคลภายนอก (มาตรา 50) สำ�นักตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
นโยบายตามอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบาย (มาตรา
48) และมีกลไกการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้มคี วามโปร่งใส
ที่ไทยพีบีเอสกำ�หนดขึ้นเป็นการภายในเพิ่มเติมอีก ได้แก่
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสซึ่งเป็นกลไกการรับฟัง ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้ชม
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ส่วนที่ 4 : ทิศทางของสื่อสาธารณะ

แผนการจัดทำ�รายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

1. บทน�ำ
แผนการจัดทำ�รายการประจำ�ปี พ.ศ. 2561 จัดทำ�ขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการผลิต จัดหา และเผยแพร่รายการด้านข่าวสาร
สารประโยชน์ และสาระบันเทิง ที่ให้บริการบนช่องทางสื่อของไทยพีบีเอส ประกอบด้วย โทรทัศน์ รวมถึงสื่อใหม่ต่างๆ และ
สื่อออนไลน์ซึ่งครอบคลุมถึงเว็บไซต์ เว็บทีวี วิทยุออนไลน์ และสื่อเสียง โดยคำ�นึงถึงความคุ้มค่าและสอดคล้องกับแผนบริหาร
กิจการและแผนงบประมาณประจำ�ปีของไทยพีบีเอส

แผนการจัดทำ�รายการ ปี พ.ศ. 2561 เป็นการดำ�เนินการ
ภายใต้ แ นวทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางหลั ก ขององค์ ก าร
อันได้แก่
1. ด�ำเนินการภายใต้กรอบของ พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ.
2551
2. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ “มุ่งมั่นเป็น
สถาบั น สื่ อ สาธารณะที่ ส ร้ า งสรรค์ สั ง คมคุ ณ ภาพ
และคุณธรรม”
3. สอดคล้องกับนโยบายของกรรมการนโยบาย
4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การ
5. สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของ
สังคม
แนวทางการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารและรายการต่างๆ
ของไทยพีบีเอส มุ่งหวังยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ชม
ผู้ฟังให้มีมุมมองที่รอบด้าน ถูกต้อง และมีทักษะชีวิตในฐานะ
พลเมือง ตระหนักในความยั่งยืนของสังคม นำ�พาประชาชน
เข้าสู่การปฏิรูปประเทศอย่างเข้าใจและมีส่วนร่วม รวมทั้งมี
ความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ
ในปี พ.ศ. 2561 นี้ แม้ว่ายังคงให้ความสำ�คัญกับการผลิต
รายการทางโทรทั ศ น์ เ ป็ น หลั ก แต่ จ ะให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
การผลิ ต และเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ใหม่ ที่ กำ � ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย ม
อย่างกว้างขวางให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ส่ือ
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และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป นอกจากนีจ้ ะเชือ่ มโยง
ร่วมมือกับพันธมิตรที่เห็นคุณค่าการผลิตสื่อเพื่อสาธารณะ
ด้านกระบวนการผลิต จัดหา และเผยแพร่รายการ จะดำ�เนินการ
ควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด การทุ น การผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการประเมินคุณภาพของรายการที่เป็นรูปธรรม
ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบเี อสจะเปิดให้บริการช่องทางอืน่ ๆ
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ ได้แก่ 1) ช่องรายการ
ออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคน
วัยทำ�งานช่วงต้นที่มีอายุระหว่าง 19 - 35 ปี (Gen Z และ
Gen Y) ซึ่งมีพฤติกรรมรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก
และ 2) เปิดช่องทางการรับชมย้อนหลังแบบทุกที่ทุกเวลา
(On Demand) โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสาร รายการต่างๆ
มาจัดหมวดหมู่เพื่อตอบสนองผู้ชมที่มีความสนใจแตกต่างกัน

2. ประเภทเนื้อหาและการน�ำเสนอ
สัดส่วนเนื้อหา
ปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้กำ�หนดสัดส่วนเนื้อหา
ตามประเภทรายการโทรทัศน์ (Genre Base) ช่องหมายเลข 3
ซึ่งเป็นช่องทางสื่อหลักไว้ดังนี้
ร้อยละ 50 : เนือ้ หาประเภทข่าว วิเคราะห์สถานการณ์
และสารคดีข่าว (News & Current & Factual)
น�ำเสนอเนื้อหาแบบเจาะลึกหรือสืบสวนสอบสวน

(Investigative) ที่มีเนื้อหาเข้มข้น ตอบโจทย์กลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะทีส่ นใจประเด็นเชิงลึก เน้นข่าวทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ (Public Interest) ข่าวที่เป็น
หรือควรเป็นวาระสาธารณะ (Public Agenda) และ
ข่าวที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
รวมทัง้ ประเภทการน�ำเสนอทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ให้แก่ประชาชน
ที่เดือดร้อน เช่น รายการสถานีประชาชน เป็นต้น
ร้อยละ 25 : เนื้อหาประเภทความรู้ (Knowledge)
ให้ความส�ำคัญกับความรู้ สร้างทักษะเพื่ออนาคต
ทักษะชีวิต ตามหลักการของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 การปรับตัวเข้าสู่ทิศทางโลกและทิศทางไทย
และสารคดีชนั้ เยีย่ มทีไ่ ทยพีบเี อสเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ร้อยละ 15 : เนื้อหาประเภทสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration) เพื่อให้มีความหวังในการด�ำเนินชีวิต
การเป็นพลเมืองของสังคม การมีค่านิยมและคุณค่า
หรือจิตส�ำนึกแห่งความเป็นไทย ฯลฯ รวมทั้งจะ
ผลิตละครแห่งปี ละครชุด ภาพยนตร์สั้น ที่สร้าง
แรงบันดาลใจ
ร้อยละ 10 : เนื้อหาประเภทศิลปวัฒนธรรม (Art &
Culture) ผลิตและส่งเสริมเนื้อหาที่มีรสนิยมและ
สุนทรียะ สร้างความงดงามให้แก่สังคม เช่น ดนตรี
กวี ศิ ล ป์ วั ฒ นธรรมชุ ม ชน และเปิ ด พื้ น ที่ ส�ำหรั บ
นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Young Creative Talent)
ได้มีโอกาสพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน

รายการหลัก
กลุ่ ม รายการหลั ก หรื อ รายการที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ไทยพีบีเอส (Signature Program) ประกอบด้วย
เนื้อหาข่าวเน้น Investigative News, Exclusive
News อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ประเด็น จัดวาง
Run-down ข่าว ให้เน้นความโดดเด่นที่ข่าวใหญ่
ของวัน (Big News) โดยเฉพาะในรายการข่าวภาคคาํ่
ของวันจันทร์ - ศุกร์
พัฒนารูปแบบและเนือ้ หาของกลุม่ รายการข่าวทีเ่ ป็น
พืน้ ทีใ่ ห้การช่วยเหลือประชาชน เช่น สถานีประชาชน
และเพิ่มการท�ำการตลาดเพื่อสังคม
สร้างสรรค์รายการกลุ่มความรู้ (Knowledge) โดยมี
สารคดีชั้นเยี่ยมที่ผลิตเอง หรือ ส.ส.ท. เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง และสรรหาสารคดี
ชัน้ ยอดของโลกมาน�ำเสนอผูช้ มอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้

เป็นช่วงเวลารายการสารคดีชั้นเยี่ยมที่ผู้ชมจดจ�ำได้
ผลิตรายการเด็กกลุม่ ปฐมวัย (3 - 5 ปี) ทีเ่ น้นสร้างสรรค์
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ รวมถึงเน้นการ
เรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวหรือการเพิ่มทักษะให้แก่
พ่อแม่
ผลิตรายการกลุ่มสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
โดยมีละครแห่งปีที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างน้อย
1 เรือ่ ง
ผลิตรายการกลุ่มศิลปวัฒนธรรม (Art & Culture)
และส่ ง เสริ ม รายการของผู ้ ผ ลิ ต อิ ส ระและผู ้ ผ ลิ ต
หน้าใหม่ เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่สดใหม่และ
งานสร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้านและชุมชน
ส่งเสริมรายการของกลุ่มนักข่าวพลเมือง ด้วยการ
พัฒนาเนือ้ หาจาก User Generated Content (UGC)
ที่ใช้แอปพลิเคชันชื่อ C-Site Application ท�ำหน้าที่
เป็นชุมชนนักข่าวพลเมืองออนไลน์ ที่สามารถเปิด
ประเด็น แลกเปลี่ยน และขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคม (Active Citizens)

เนื้อหาหลัก
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไทยพีบีเอสเป็น “สื่อขับเคลื่อน
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม ในปี พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสได้กำ�หนดเนื้อหาหลัก
(Key Issues Base) ของข้อมูลข่าวสารและรายการที่จะผลิต
และเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางสื่อไว้ดังนี้
ทิศ ทางปฏิรูปตามแนวนโยบายรัฐ และประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจทิศทางการปฏิรูปประเทศ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน และสามารถ
เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู ่ สั ง คมการปฏิ รู ป ได้
อย่างมีคุณภาพ (ครอบคลุมการปฏิรูปในทุกมิติ ทั้งที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปในระบบรัฐ และการปฏิรูป
ทางสังคมตามแนวของภาคพลเมือง อาทิ เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม การศึกษา สื่อ สุขภาพ ราชการ
ต�ำรวจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชุมชน สันติภาพ
สิทธิมนุษยชน ฯลฯ)
การเรียนรู้และการศึกษา เน้นการเรียนรู้ในทุกมิติ
โดยเฉพาะการศึกษาทีน่ �ำไปสูท่ กั ษะแรงงานและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างความเป็นพลเมือง (Citizenship)
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ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ
และการเมืองโลก ทีส่ ง่ ผลต่อระดับประเทศและระดับ
ชุมชน (เศรษฐกิจ ปากท้อง ความเป็นอยู่ หนี้สิน
และเน้นการสร้างฐานรากจากเศรษฐกิจชุมชน)
การลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม เน้นการวิเคราะห์
ให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างทีน่ �ำไปสูช่ อ่ งว่างทางสังคม
และทางออกอย่างสร้างสรรค์
คุ ณ ค่ า ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรมความเป็ น ไทย (เน้ น
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ปลี่ ย นมุ ม มองของคนไทย และ
มุ่งสู่สันติภาพ การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
ในสังคมไทย)
การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาวะ การสร้าง
สภาพแวดล้อมและเมืองที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต

แผนการผลิตรายการของไทยพีบเี อส ปี พ.ศ. 2561
การผลิตรายการของไทยพีบีเอส ในปี พ.ศ. 2561
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 รายการพิเศษ
เป็นการผลิตรายการตามแนวคิด 3 E คือ Engagement,
Endorsement และ Empowerment Model ดังนี้
Engagement Model เป็นการผลิตรายการที่ให้
ความส�ำคัญกับความสนใจที่แตกต่างเฉพาะตัวของ

ผูช้ มแต่ละกลุม่ (Personalized Product) โดยจะจัด
ข่าวสารและรายการให้เป็นหมวดหมูท่ งี่ า่ ยต่อการเข้า
ถึง และผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความผูกพันของผู้ชมแต่ละกลุ่ม
ไว้กบั รายการทีจ่ ดั สรรมาให้เป็นการเฉพาะ (เช่น Thai
PBS KIDS, Thai PBS INSPIRATION, Thai PBS
KNOWLEDGE, Thai PBS SCI&TECH, Thai PBS
HEALTH, Thai PBS TRAVEL, Thai PBS MUSIC
เป็นต้น)
Endorsement Model เป็นการผลิตรายการที่มุ่ง
ตอบสนองคุณค่าและความสนใจของสังคม (Sharedvalue Product) ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 อาทิ
การปฏิรูป (การศึกษา ระบบราชการ ระบบยุติธรรม
ความเหลื่อมลํ้า ฯลฯ) เป็นต้น
Empowerment Model เป็นการผลิตรายการแบบ
สร้างสรรค์ร่วมกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบกระบวนการ (Co-creation products) เพื่อ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนั้นๆ
(Co-creation Product) แบบร่วมคิด ร่วมท�ำ และ
แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน

แผนภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการของไทยพีบีเอส ปี พ.ศ. 2561
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กลุ่มที่ 2 รายการเพื่อตอบสนองผู้ชมผู้ใช้บริการในวงกว้าง (Mass Product)

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1) กลุ่มคนทำ�งานเขตเมือง (ทุกกลุ่ม)
2) กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
3) กลุ่มเด็กและครอบครัว
4) กลุ่มผู้สูงวัย
เนื้อหาหลัก
1) การปฏิรูปตามแนวนโยบายรัฐและประชาชน
2) การเรียนรู้และการศึกษา
3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
การเมืองโลก
4) ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
5) คุณค่า ค่านิยม วัฒนธรรมความเป็นไทย
6) การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ประเภทรายการ
1) กลุ่มคนทำ�งานเขตเมือง (ทุกกลุ่ม) ได้แก่ ข่าวภาคเช้า
ข่าวภาคเที่ยง ข่าวภาคคํ่า ที่นี่ไทยพีบีเอส ข่าวดึก
ข่าวต้นชั่วโมง ไทยบันเทิง กีฬา ศิลป์สโมสร Super

Content เช่ น ละครแห่ ง ปี สารคดี ชั้ น เยี่ ย ม ซี รี ส์
ต่างประเทศคุณภาพสูงที่เป็น Signature Program
2) กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ได้แก่
ข่าวเทีย่ ง สถานีประชาชน ทุกทิศทัว่ ไทย ภัตตาคารบ้านทุง่
กิน อยู่ คือ ทั่วถิ่นแดนไทย ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร กีฬา
โชว์ วาไรตี้ ละคร
3) กลุ่มเด็กและครอบครัว ได้แก่ ขบวนการ Fun นํ้านม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สอนศิลป์ ท้าให้อ่าน หม้อข้าว
หม้อแกง คิดส์คลับ สารคดีชดุ สัตว์และธรรมชาติจากผูผ้ ลิต
สารคดีชั้นนำ�ของโลก (Signature Program)
4) กลุ่มผู้สูงวัย ได้แก่ ข่าวเช้า ข่าวเที่ยง ข่าวคํ่า รายการ
ต่อเนือ่ งในโครงการ “หัวใจไม่มวี นั ชรา” คนสูโ้ รค เก๋ายกก๊วน
ลุยไม่รู้โรย นารีกระจ่าง
ช่องทาง
1) TV
2) สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์
3) สื่อเสียง
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3. ผังรายการโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ในฐานะทีเ่ ป็นโทรทัศน์สาธารณะ ได้ก�ำ หนดสัดส่วนการนำ�เสนอข่าวและรายการโดยออกแบบ
ช่วงเวลาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมผู้ฟัง โดยให้นํ้าหนักกับรายการข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมที่จะปรับ
ผังรายการให้มีรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีไม่มีข้อจำ�กัด ในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ กรอบเนื้อหาผังหลัก
ออกแบบประเภทรายการ สอดคล้องตามระดับการกำ�หนดยุทธศาสตร์และเนื้อหาคุณค่าแห่ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. มาตรา 43 ดังนี้
ผังรายการโทรทัศน์ (จันทร์ - ศุกร์)

ผังรายการโทรทัศน์ (เสาร์ - อาทิตย์)

05.00 - 08.00 น. ข่าวเช้า
08.00 - 10.00 น. รายการสำ�หรับครอบครัว
เน้นกลุ่มสตรี แม่บา้ น
10.00 - 13.00 น. ข่าวเที่ยง (จับตาสถานการณ์)
13.00 - 14.00 น. รายการขับเคลื่อนวาระทางสังคม
และภาคพลเมือง
14.00 - 16.00 น. รายการภาคประชาชน ภาคพลเมือง
ทุกทิศทั่วไทย
16.00 - 18.00 น. รายการเด็ก เยาวชน รายการสารคดี
สำ�หรับครอบครัว
18.20 - 20.20 น. ข่าวคํ่า
20.20 - 22.00 น. รายการเชิงรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สังคม รายการขับเคลื่อนวาระหลัก
ขององค์การ (Key Issues Based)
22.00 - 23.00 น. รายการข่าววิเคราะห์
23.00 - 24.00 น. รายการสารคดี สารประโยชน์
สาระบันเทิง
00.00 - 00.30 น. ข่าวดึก
00.30 - 02.00 น. รายการรีรัน สารประโยชน์
รายการภาคพลเมือง

05.00 - 06.00 น.
08.00 - 09.30 น.
09.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
16.00 - 19.00 น.
19.00 - 20.15 น.
20.10 - 21.00 น.
21.00 - 22.00 น.
22.00 - 23.00 น.
23.00 - 24.00 น.
00.00 - 00.30 น.
00.30 - 02.00 น.

รายการรีรัน
รายการสำ�หรับเด็ก
รายการสาระบันเทิง
ข่าวเที่ยง
รายการสาระบันเทิง
รายการสารประโยชน์
ข่าวคํ่า
รายการสาระบันเทิง
รายการสารคดี สารประโยชน์
ข่าวเจาะ รายการสาระบันเทิง
สารคดี
ข่าวดึก
รายการรีรัน สารประโยชน์

ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสจะดำ�เนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของ
กิจการโทรทัศน์ตามมาตรการพืน้ ฐาน โดยกำ�หนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตต้องจัดให้มบี ริการโทรทัศน์ทมี่ บี ริการล่ามภาษามือ คำ�บรรยาย
แทนเสียงและคำ�บรรยายแทนภาพ ตามสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนี้
		
1) บริการล่ามภาษามือ ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน
		
2) บริการคำ�บรรยายแทนเสียง ร้อยละ 40 หรือไม่น้อยกว่า 180 นาทีต่อวัน
		
3) บริการเสียงบรรยายภาพ ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า 60 นาทีต่อวัน
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องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์

จำ�นวนโครงการ

1. แผนเนื้อหา ช่องทาง และบริการ (Content, Platform & Service Plan)
39
2. แผนภาคีหุ้นส่วน (Partnership Plan)
25
3. แผนทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & Organization Capital plan)
33
		
รวมงบประมาณแผนงานปี พ.ศ. 2561
97
4. งบฉุกเฉิน
		
		
รวมงบประมาณปี พ.ศ. 2561  
สำ�รองจ่ายด้านบุคลากร 		
		
รวมทั้งสิ้นปี พ.ศ. 2561  
หมวดงบประมาณ
หมวดที่ 1
		
		
หมวดที่ 2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
หมวดที่ 3
		
		
		
		
		
		
		
หมวดที่ 4
		
		
หมวดที่ 5
		
		
หมวดที่ 6
		

ประเภทงบบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน
สวัสดิการ
ประเภทงบดำ�เนินการ
ค่าใช้จ่ายบริหารระบบโครงข่าย
ค่าใช้จ่ายพัฒนาสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายอาคารสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวิชาการ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาแพลตฟอร์ม
ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส่วนกลาง
ค่าใช้จ่ายบริหารงานอื่นๆ
ประเภทงบผลิต
ประเภทรายการข่าว
ประเภทรายการสารประโยชน์และสาระบันเทิง
ประเภทรายการ New Media
ประเภทรายการภาคสื่อสาธารณะและพลเมือง
ประเภทค่าส่งเสริมและประชาสัมพันธ์รายการ
ประเภทสื่อเสียง
ประเภทกลุ่ม TV On Demand
ประเภทงบลงทุน
อุปกรณ์ระบบผลิตรายการ
อุปกรณ์สนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเภทงบอุดหนุน
สนับสนุนสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ
สนับสนุนผู้ผลิตอิสระ
ประเภทงบฉุกเฉิน
งบฉุกเฉิน
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
งบสำ�รอง
งบสำ�รองจ่ายด้านบุคลากร  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ จัดสรรจากแหล่งเงินรายได้ที่ ส.ส.ท. จัดทำ�แผนงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
- เงินบำ�รุงองค์การตาม พ.ร.บ. มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 2,000,000,000 บาท
- เงินรายได้จากการบริการโครงข่าย มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 500,000,000 บาท
- เงินรายได้จากดอกเบี้ย มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 40,000,000 บาท
- รายได้อื่นๆ มาตรา 11 วงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

งบประมาณ

หน่วย : บาท

ร้อยละ

1,463,739,500
96,766,000
892,472,900
2,452,978,400
10,000,000
2,462,978,400
45,000,000
2,507,978,400

59.4%
3.9%
36.3%
99.6%
0.4%
100.0%

งบประมาณ

ร้อยละ

574,733,000
548,683,000
26,050,000
795,443,400
296,405,800
104,810,600
83,070,400
54,643,600
47,958,000
44,510,000
16,400,000
16,036,200
131,608,800
902,526,000
203,580,000
387,550,000
105,900,000
41,310,000
24,186,000
25,000,000
115,000,000
150,824,000
122,894,000
27,930,000
29,452,000
20,452,000
9,000,000
10,000,000
10,000,000
2,462,978,400
2,507,978,400
45,000,000
45,000,000
2,507,978,400

23.3%
32.3%

36.6%

6.1%
1.2%
0.4%
100.0%
100.0%
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ส่ ว น ที่ 5
•
•
•
•
•
•

152

คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.
รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
รายนามผู้ผลิตอิสระ
ผังรายการ

ไทยพีบีเอส 2560

ส่วนที่ 5 : ภาคผนวก

5

ภาคผนวก

“

แม้ว่าไทยพีบีเอสยังคงให้ความสำ�คัญ
กับการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นหลัก
แต่จะให้ความสำ�คัญกับการผลิต
และเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ที่กำ�ลัง

ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางให้มากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อ
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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ส่วนที่ 5 : ภ า ค ผ น ว ก

คณะกรรมการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการนโยบาย
1. รองศาสตราจารย์ จุมพล  รอดคำ�ดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ
3. นางลดาวัลย์  บัวเอี่ยม
4. นายพิเชฎฐ  พัฒนโชติ
5. นายไพโรจน์  พลเพชร
6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา  กุลสมบูรณ์
7. นายสุรพงษ์  กองจันทึก
8. นายพิพัทธ์  ชนะสงคราม
9. นางสาวรุ่งมณี  เมฆโสภณ

ประธานกรรมการนโยบาย (ด้านบริหารจัดการองค์กร)
กรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร
กรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
กรรมการนโยบาย ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน
กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

คณะกรรมการบริหาร

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสิน  ี พิพิธกุล
2. นายพิภพ  พานิชภักดิ์
3. ดร. สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
4. นางสาวสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข
5. นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์
6. นายเจษฎา  อนุจารี
7. นายพูลประโยชน์  ชัยเกียรติ
8. นายสุธีร  ์ รัตนนาคินทร์
9. นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์
10. นายโยธิน  สิทธิบดีกุล

ผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
รองผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
กรรมการบริหารอื่น
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักข่าว
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ

คณะผู้บริหาร ส.ส.ท.

1. นายกันตชัย  ศรีสุคนธ์
2. นายก่อเขต   จันทเลิศลักษณ์
3. นางขนิษฐา  หงสประภาส
4. นายทวีศักดิ์  แช่มช้อย
5. นายนราวิทย์  เปาอินทร์
6. นายโยธิน  สิทธิบดีกุล
7. นางสาวศุลีพร  ปฐมนุพงศ์
8. นายสมเกียรติ  จันทรสีมา
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ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักวิศวกรรม
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักข่าว
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักทรัพยากรมนุษย์
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารกิจการ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

คณะกรรมการนโยบาย

รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคำ�ดี
ประธานกรรมการนโยบาย

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
กรรมการ

นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
กรรมการ

นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ
กรรมการ

นายไพโรจน์ พลเพชร
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์
กรรมการ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก
กรรมการ

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
กรรมการ

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
กรรมการ
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ค ณ ะ ก รภาคผนวก
รมการ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี  พิพิธกุล
ผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.
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นายพิภพ  พานิชภักดิ์
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

นางสาวสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข
รองผู้อำ�นวยการ ส.ส.ท.

นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์
รองผู้อ�ำ นวยการ ส.ส.ท.

นายเจษฎา  อนุจารี
กรรมการบริหารอื่น

นายพูลประโยชน์  ชัยเกียรติ
กรรมการบริหารอื่น

นายสุธีร  ์ รัตนนาคินทร์
กรรมการบริหารอื่น

นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าว

นายโยธิน  สิทธิบดีกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
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ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ส. ส. ท.

นายกันตชัย  ศรีสุคนธ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิศวกรรม

นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าว

นางขนิษฐา  หงสประภาส
ผู้อำ�นวยการสำ�นักทรัพยากรมนุษย์

นายทวีศักดิ์  แช่มช้อย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน

นายนราวิทย์  เปาอินทร์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกิจการ

นายโยธิน  สิทธิบดีกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ

นางสาวศุลีพร  ปฐมนุพงศ์
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักรายการ

นายสมเกียรติ  จันทรสีมา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
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ค ณ ะคณะกรรมการ
กรรมการ

ส่วนที่ 5 : ภ า ค ผ น ว ก

รายนามสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีจ�ำ นวนทั้งหมด 50 คน โดยคัดสรรมาจาก 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผู้แทนภูมิภาค จำ�นวน 9 คน
ลำ�ดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
2 นายอนัน จันทราภิรมย์

ภูมิภาค / ประเด็น
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง

3
4
5
6

นายจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
นางสาวนิชรา บุญตะนัย
นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์

ภาคอีสานตอนบน
ภาคอีสานตอนล่าง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลางตะวันออก

7
8
9

นายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
นายเอกนัฐ บุญยัง
นางสาวอัสรา รัฐการัณย์

ภาคกลางตะวันตก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง

บุคคล / เครือข่าย
เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากรครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
เครือข่ายตะวันออกดีจัง / สมาคมสื่อสร้างสรรค์
เพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก
เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก
สภาองค์กรชุมชน/ ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส จังหวัดกระบี่
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

กลุ่มผู้ชมเข้มข้นจาก 9 ภูมิภาค จำ�นวน 9 คน
ลำ�ดับ
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
นางอธิศ หวังซื่อกุล
นางสาวแสงระวี ดาปะ
นายสมชัย ประจักษ์สูตร์
นางสาวกาญจนา รอดประดิษฐ์
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี

16 นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง
17 นายวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
18 นายสุวรรณ อ่อนรักษ์

ภูมิภาค / ประเด็น
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคอีสานตอนบน
ภาคอีสานตอนล่าง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลางตะวันออก
ภาคกลางตะวันตก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง

บุคคล / เครือข่าย
เครือข่ายผู้สูงอายุ
ผู้ประกอบการ
สำ�นักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง
ครูวิทยาศาสตร์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
ผู้จัดการ สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจ / เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง
บริษัท ปีกานติ จำ�กัด
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก
ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร
ครู การศึกษานอกโรงเรียนตำ�บล อำ�เภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

กลุ่มผู้แทนประเด็น จำ�นวน 32 คน
ลำ�ดับ
ชื่อ - สกุล
19 นายสมจิต สุวรรณบุษย์
20
21
22
23
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นางสาววรินธร ลับไพรี
นางสกุลศรี บุญโชติอนันต์
นางสาวแก้วตา แสงสุข
นายแสงเดือน สุระเดช
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ภูมิภาค / ประเด็น
การศึกษาในระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาทางเลือก
ความหลากหลายทางเพศ
คนพิการ

บุคคล / เครือข่าย
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน /
สภาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาสาสมัครบ้านหนังสือ
กลุ่มศักยภาพพลังบวกออทิสซึ่ม
องค์กรทางเลือกของเรา (Our Choice)
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลำ�ดับ
ชื่อ - สกุล
24 นายเกรียงไกร ชีช่วง
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ภูมิภาค / ประเด็น
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

บุคคล / เครือข่าย
นักพัฒนาโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์
สายใยรักแห่งครอบครัว
นางสาววลัยพร ภูมิรัตน์
เกษตรกร
บุคคล
นายวิทวัส เทพสง
ประมง
เครือข่ายชาวเลอันดามัน
นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
สิทธิมนุษยชน
ทนายความสิทธิมนุษยชนเพื่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 2
คณะทำ�งานสมาชิกปฏิรูปจังหวัดบุรีรัมย์
นายวิเชียร เจษฎากานต์
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายอานนท์ วาทยานนท์
หอการค้า
กรรมการผู้จัดการ หจก.สมุยอักษร
นายร่มไทร ทิพยเศวต
สภาอุตสาหกรรม
ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม
เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี
คณะกรรมการนักเรียนแกนนำ�กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน
ชมรมดนตรี โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นางสาวนรินทร์ ปากบารา
เยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
สถานีเด็กใต้จายข่าว
นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ครอบครัว
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
นางอรวรรณ โอวรารินท์
ผู้สูงอายุ
ประธานเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง
นางสาวธัญชนก หอมขาว
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดพัทลุง
และเครือข่ายชาวสวนยาง จังหวัดพัทลุง
นายสมพร ขวัญเนตร
แรงงานในระบบ
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์
แรงงานนอกระบบ
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
นายเสถียร ทันพรม
แรงงานข้ามชาติ
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
นายประสมทรัพย์ บุญเลิศ
คนจนเมือง
เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดกรุงเทพฯ
นางโสภิดา เอกจิตร
ผู้บริโภค
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สุพรรณบุรี
นางสาวบุษยา คุณากรสวัสดิ์ สุขภาพ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
นายมะลิ ทองคำ�ปลิว
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ประธานเครือข่ายดินนํ้าป่าภาคเหนือตอนล่างทรัพยากรดินนํ้าป่า
ภาคเหนือตอนล่าง
นายเทอดศักดิ์ จำ�นงค์ศิลป์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
นักจัดการรณรงค์เพื่อสังคมในประเด็นสุขภาวะทางเพศ
ทางสื่อออนไลน์
นายมนตรี อิ่มเอก
สื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง
ผู้จัดการโครงการสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท สมาคมพัฒนาชนบท
สมบูรณ์แบบ
นายอภิวัตร กูบกระโทก
สื่อพื้นบ้าน
สภานักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์ สภาบันศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางปริศนา สำ�ราญกิจ
ศิลปวัฒนธรรม
อดีตผู้ช่วยเลขาฯ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นฯ
กรรมการสภาวัฒนธรรมนครนายก 5 สมัย
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร ศาสนา-กลุ่มกิจกรรมทางศาสนา เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ ชุมพร / รองประธานมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม
เป็นพระนักพัฒนา 4 ภาค
นายวศิน มหัตนิรันดร์กุล
นักวิชาการและการวิจัย
เลขาธิการสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ
นายเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
สโมสรโรตารีพรหมภูเก็ตภาค 3330 โรตารีสากล
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ชื่ิอผู้ผลิต / บริษัท
บจก.แทลเลนท์ แมสมีเดีย
บจก.บุญมีฤทธิ์ มีเดีย

บจก.ไทยแลงเกวจ สเตชั่น
บจก.สื่อดลใจ
บจก.ซาวด์ เกรท
บจก.ปลูกฝัน
บจก.มิราเคิล มัชรูม
บจก.บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์
บจก.เอกนาโถ
บจก.กู๊ด ดีล เอ็นเตอร์เทนเมนท์
บจก.กิ๊บซัน แอนด์ กัน
บจก.ธาราวิชั่น

บจก.ซูเปอร์จิ๋ว
บจก.ทูลมอโร (ชื่อเดิมบจก.สุรเสกข์)
บจก.พาราดิซัล มีเดีย

บจก.สาระดี
บจก.นีโอครีเอชั่น
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ชื่อรายการ
Spirit of Asia
ลุยไม่รู้โรย
Filler แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน
9 คน 9 แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน
รุ่นใหญ่หัวใจขีดจำ�กัด
ขยะวิทยา 101
ความรู้ของแผ่นดิน วิชาความสุข
ดูให้รู้
สารคดีอยุธยาที่ไม่รู้จัก
ตาต้า ตีตี้ โตโต้ ไดโนจอมป่วน
ทางนำ�ชีวิต ศาสนาอิสลาม
ขบวนการ FUN นํ้านม
Kid Ranger ปฏิบัติการเด็กช่างฝัน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คุณแม่วัยใส เรื่องผลิ
คุณแม่วัยใส เรื่องร้อน
คุณแม่วัยใส เรื่องร่วง
คุณแม่วัยใส เรื่องหนาว
ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์
โครงการภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film (Season 3)
ท้าให้อ่าน
นโยบาย by ประชาชน
สกู๊ป นโยบาย by ประชาชน
แพะเดอะซีรีส์
กินอยู่คือ
สกู๊ป นารีกระจ่าง
มีนัดกับณัฏฐา
ทางนำ�ชีวิต ศาสนาพุทธ
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดธรรมราชา

ชื่ิอผู้ผลิต / บริษัท
บจก.อาร์มาดิโล่
บจก.ธิงค์ คลับ
บจก.สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป
บจก.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป
บจก.ธัมส์ อัพ มีเดีย
บจก.บิ๊ก ติ๊งค์
บจก.ยานแม่
บจก.ใจอั้น
บจก.วันนี้วันดี โปรดักชั่น

บจก.ธีมเมติก
บจก.ซีเนฟาร์ม
บจก.เอ-ทรีท
บจก.ดีโอดู มัลติมีเดีย
บจก.ฝอยไห้ ฟิล์ม
บจก.เฮดแอนด์ฮาร์ด ครีเอทีฟ
แอนด์สตราทีจิคโซลูชั่น
บจก.อะกาลิโก
บจก.มาเจนตา มีเดีย

บจก.แมวขยันดี
บจก.ดี.ดอคคิวเมนทารี่
บจก.ดี ธิงค์ คลับ
บจก.ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ
บจก.ซัน เด เทเลวิชั่น
บจก.คิดดี มุ่งทำ�ดี

ชื่อรายการ
สอนศิลป์
สามัญชนคนไทย
พื้นที่ชีวิต
We vote ร่วมด้วยช่วยโหวต
Drive 2 คู่หูนักปรุง
นักผจญเพลง
Foodwork
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดแรงบันดาลใจในการทำ�งาน
รี เวดดิ้ง
แก๊งเก๋า เขย่าครัว
The story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า
สภาวะสุญญากาศ
ความรู้ของแผ่นดิน เดินทวนนํ้า
ละครซีรีส์ชุดแสงจากพ่อ เรื่อง แสงหลังฝน
ละครซีรีส์ชุดแสงจากพ่อ เรื่อง แสงในม่านหมอก
ละครซีรีส์ชุดแสงจากพ่อ เรื่อง เทียนไม่สิ้นแสง
ละครซีรีส์ชุดแสงจากพ่อ เรื่องจุด จุด แสง
ละครเด็ก Mayu
หนังพาไป
โครงการภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film (Season3)
และผลิตภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดระบบการศึกษา
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดต่างประเทศ (Educational Documentary)
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดนันทนาการ
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดต่างประเทศ (Inspirational Documentary)
ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์
โครงการภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film (Season 3)
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดเศรษฐกิจพอเพียง
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดต่างประเทศ (Reality)
แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ชุดทรัพยากรธรรมชาติ
ครอบครัวเดียวกัน
You & Me เพื่อนซี้ปาฏิหาริย์
สารคดี คู่มือล้างหนี้
ภัตตาคารบ้านทุ่ง
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